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أهداف الصندوق
هــذا الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثماري مفتــوح .و الهــدف االســتثماري للصنــدوق هــو تحقيــق دخــل ونمــو
لــرأس المــال علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل ،مــن خــال االســتثمار فــي محفظــة متنوعــة فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ترتكــز علــى إصــدارات الصكــوك و صناديــق الصكــوك و اســتثمارات المرابحــة
وغيرهــا مــن األدوات الماليــة قصيــرة األجــل المطابقــة لمعاييــر الهيئــة الشــرعية .إن المؤشــر االرشــادي
للصنــدوق هــو مؤشــر ســعر الصــرف الســائد بيــن البنــوك العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمــدة
 3أشــهر ()months SAIBOR 3

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته

يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق أغراضــه االســتثمارية مــن خــال االســتثمار فــي محفظــة متنوعــة فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ترتكــز علــى إصــدارات الصكــوك و صناديــق الصكــوك و اســتثمارات مرابحــة و
غيرهــا مــن األدوات الماليــة قصيــرة األجــل المطابقــة لمعاييــر الهيئــة الشــرعية .و فيمــا يلي ندرج سياســات
و اســتراتيجيات االســتثمار الرئيســة للصنــدوق:
أ) استثمارات الصكوك:
يمكــن للصنــدوق االســتثمار إلــى حــد يصــل إلــى  80%مــن أصولــه فــي إصــدارات الصكــوك وصناديــق
صكــوك .ويســتخدم الصنــدوق مزيــج مــن اســتراتيجية اإلدارة الخاملــة (الشــراء واالحتفــاظ) و اإلدارة الفعالــة
لالســتثمارات ،علــى أســاس انتقائــي .و تنطــوي اســتراتيجية الشــراء واالحتفــاظ علــى شــراء محفظــة
ً
المصــدر و التقويــم و الكوبــون و
اســتثمارية متنوعــة مــن إصــدارات الصكــوك اسـ
ـتنادا إلــى عوامــل مثــل ُ
العائــد و مــدة االســتحقاق و خصائــص االســتدعاء و التعهــدات ومــدة االســتحقاق الفعليــة وغيــر ذلــك.
وســيتم توظيــف اســتراتيجية اإلدارة الفاعلــة بانتقائيــة لتعمــل علــى تحســين األداء ضمــن قيــود أســواق
الصكــوك الناشــئة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي و ضمــن قيــود توجيهــات سياســة االســتثمار الخاصة
ـاء علــى الســيولة و مســتوى تكاليــف التعامــات.
بالصنــدوق وبنـ ً
معايير انتقاء االستثمارات:
•إصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
•اإلصدارات التي تلبي المتطلبات تحت المادة  2.9قيود االستثمار أدناه.
ب) االستثمارات المتداولة قصيرة األجل:
يتــم اســتثمار النقــد الزائــد فــي الصنــدوق فــي أدوات ومنتجــات ماليــة متداولــة قصيــرة األجــل مثــل
اســتثمارات مرابحــة و الصناديــق ذات المخاطــر المنخفضــة و غيــر ذلــك مــن األدوات الماليــة المطابقــة
لمعاييــر الهيئــة الشــرعية.
ج ) قــام مديــر الصنــدوق بإعــداد توجيهــات سياســة االســتثمار ،بمصادقــة مــن مجلــس إدارة الصنــدوق ،و
توضــح هــذه التوجيهــات إطــار عمــل مفصــل إلدارة الصنــدوق .ويتعيــن علــى مجلــس إدارة الصنــدوق مراجعــة
توجيهــات سياســة االســتثمار بشــكل دوري.
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قيود االستثمار
أ ) قيود االئتمان و األطراف النظيرة:
1 .1مــن المرجــح أن يتــم تصنيــف جــودة االئتمــان الخاصــة بمحفظــة الصكــوك (عنــد حــد أدنــى Baa3 :مــن
قبــل موديــز  -BBB /مــن قبــل ســتاندرد آنــد بــورز -BBB /مــن قبــل فيتــش) فــي وقــت التملــك .و
ً
مقيــدا بحــد أقصــى قــدره  10%مــن القيمــة
ســيكون إجمالــي االنكشــاف للصكــوك غيــر المصنفــة
الصافيــة لألصــول عنــد التملــك ،أو أقــل مــن ذلــك بحســب توجيهــات سياســة المخاطــر الداخليــة .
2 .2تتــم إدارة مخاطــر األطــراف النظيــرة مــن خــال تقييــد مخاطــر التركيــز وتقييــد التعامــل مــع أطــراف
نظيــرة الســتثمارات المرابحــة ،كمــا هــو محــدد فــي توجيهــات سياســة المخاطــر الداخليــة .
3 .3يجــب أال تزيــد نســبة االنكشــاف علــى أي ُمصــدر وحيــد علــى  15%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق
ً
اســتنادا إلــى التصنيفــات االئتمانيــة المطبقــة و المحــددة فــي سياســة المخاطــر .يتعيــن علــى
الصنــدوق تحديــد اســتثماره بحــد أقصــاه  10%مــن األصــول الصافيــة فــي أي فئــة مــن األوراق الماليــة
بمصــدر وحيــد ،عنــد وقــت التملــك ،باســتثناء األوراق الماليــة الصــادرة عــن حكومــة المملكــة
الخاصــة ُ
العربيــة الســعودية و الديــن الســيادي لبلــدان منظمــة التعــاون والتطويــر االقتصــادي والبلــدان األعضاء
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.
4 .4يجــب أن ال يحمــل صنــدوق االســتثمار مــا يزيــد علــى ( 5%بالقيمــة) مــن األوراق الماليــة المصــدرة ألي
ُمصــدر.
5 .5يخضــع االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار المشــتركة المحليــة والعالميــة أو أي نظام اســتثمار جماعي
إلــى الئحــة صناديق االســتثمار.
ب ) السيولة:
يســعى الصنــدوق إلــى إدارة مخاطــر الســيولة المرتفعــة مــن محفظــة األصــول الخاصــة باســتثمارات
الصكــوك علــى النحــو التالــي:
.1
.2
.3
.4

ً
وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
1يسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بطلبات االسترداد
2يقــوم الصنــدوق باســتثمار النقــد الزائــد فــي أدوات ومنتجــات ماليــة قصيــرة األجــل مــن أجــل إدارة
الســيولة.
3يجــب أن يكــون االســتثمار فــي الصكــوك مقتصـ ً
ـرا علــى اإلصــدارات الموافقــة للحــد األدنــى مــن حجــم
اإلصــدار ،كمــا هــو محــدد فــي توجيهــات سياســة االســتثمار.
4يقــوم الصنــدوق بتحديــد الحــد األقصــى لالســتردادات بـــ  5%مــن صافــي قيمــة األصــول لــكل دورة
تقييــم ،فــي حيــن يتــم ترحيــل الرصيــد إلــى دورة التقييــم الالحقــة.

ج ) االستحقاق و االنكشاف على العملة:
1 .1ينبغي أال يتجاوز المتوسط المرجح لفترة االستحقاق لمحفظة الصندوق  5سنوات.
2 .2تكــون العمــات الرئيســية الســتثمارات الصنــدوق هــي عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي و
الــدوالر األمريكــي.
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مدير الصندوق
شــركة االستثمـــار لــأوراق الماليــة والوســاطة ( االســتثمار كابيتــال )  ،وهــي شــركة ســعودية مســاهمة
مقفلــه تــم تأسيســها وفقــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية بســجل تجــاري رقــم ،1010235995
وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بترخيــص رقــم  11156 - 37الصــادر فــي  1أكتوبــر 2011م.
عنوان مدير الصندوق :
ص.ب ،6888:.الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966 11 2547666 :
الهاتف المجاني 800 124 8282 :
www.icap.com.sa
•ال توجد أي تغييرات حدثت على الشروط و األحكام
•ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
يمكــن قيــاس أداء ســوق الصكــوك او أســواق
الديــن العــام الدوليــة المتوافقــة مــع الشــريعة
بــأداء مؤشــر داو جونــز للعائــد اإلجمالــي للصكــوك
() DOW JONES SUKUK TOTAL RETURN INDEX
صناديق اسواق النقد
حيــث يعتبــر مؤشــر إسترشــادي واقعــي ألداء
63%
الصكــوك .فــي نهايــة النصــف األول مــن عــام 2017
21%
دخل ثابت
انخفــض أداء المؤشــر مقارنــة بــأداء عــام  2016حيــث
16%
النقد و اخرى
أثً ــر رفــع الفيدرالــي األمريكــي ألســعار الفائــدة خــال
عــام  0.25( 2017نقطــة أســاس للربــع االول و
 0.25اخــرى للربــع الثانــي) وتوقعــات أســواق النقــد
العالميــة الجتمــاع الفيدرالــي األمريكــي لزيــادة أســعار
الفائــدة ب 0.25نقطــة أســاس قبــل نهايــة العــام .نتيجــة لذلــك ,ســجل أداء المؤشــر فــي النصــف األول لعــام
 2017إنخفاضــأ ولوحــظ انتقــال للســيولة مــن ســوق الصكــوك الــى أســواق النقــد ،حيــث انخفــض مجمــوع
أصــول صناديــق أدوات الديــن الدوليــة والمتوافقــة مــع الشــريعة بنســبة  %9.62مقارنــة بنهايــة عــام .2016
أداء الصندوق خالل الفترة
الصندوق

المؤشر

0.74%

0.95%

القوائم المالية
القوائم المالية متوفرة على :
موقع اإلستثمار كابيتال www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) www.tadawul.com.sa

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

5

التقرير النصف السنوي
لصندوق صائب للصكوك

2017
إخالء مسؤولية
اإلســتثمارات عرضــة لعــدد مــن المخاطــر المرتبطــة باإلســتثمار فــي األســواق الماليــة و علــى المســتثمرين أن يدركــوا أن قيمــة
ـا علــى االداء فــي المســتقبل ،كمــا أن
اإلســتثمار يمكــن أن تقــل أو ترتفــع فــي أي وقــت وأن االداء الســابق ليــس بالضــرورة دليـ ً
المســتثمر يمكــن أن يســترد مبلغــا أقــل مــن المبلــغ الــذي اســتثمره  .أن التغيــر فــي أســعار العمــات يمكــن أن يــؤدي إلــى تأثيــر
ســلبي علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل الورقــة المالية.إضافــة لذلــك أن قيمــة الورقــة الماليــة يمكــن أن تتعــرض النخفــاض مفاجــئ
ـا وأنــه قــد
وكبيــر قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبلــغ المســتثمر و قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي اســتثمره أو أودعــه أصـ ً
يضطــر إلــى دفــع المزيــد .قــد يكــون هنــاك خصــم رســوم ومصاريــف فــي تاريــخ االســتثمار األولــي أو عنــد بيــع اإلســتثماراضافة
الــى رســوم االشــتراك أو رســوم اســترداد مبكــر بنـ ً
ـاءا علــى شــروط وأحــكام الصناديــق ،وقــد ينطبــق فــي بعــض الحــاالت خصــم
رســوم خاصــة بــاألداء .وفيمــا يخــص صناديــق أســواق النقــد فــإن شــراء أي وحــدة فــي هــذا النــوع مــن الصناديــق يختلــف عــن إيــداع
مبلــغ لــدى بنــك محلــي ،وأن مديــر الصنــدوق غيــر ملــزم بقبــول طلــب اســترداد الوحــدات بقيمــة الطــرح ،وأن قيمــة الوحــدات
وإيراداتهــا ُعرضــة للصعــود والهبــوط.
قــد تكــون هــذه األوراق الماليــة غيــر مالئمــة لجميــع االشــخاص الذيــن يتلقــون االعــان ،لذاعلــى المســتثمرين أخــذ المشــورة المالية
او القانونيــة او الضريبيــة بشــأن اإلســتراتيجيات االســتثمارية او مــدى مالئمــة اإلســتثمار فــي هــذه األوراق الماليــة .يرجــى الرجــوع
لشــروط وأحــكام الصنــدوق لالطــاع علــى المخاطــر الرئيســة لإلســتثمار والتــى تجدونهــا مــن خــال موقــع الشــركة ،باالضافــة الــى
القوائــم الماليــة للصنــدوق واســتثمارات مديــر الصنــدوق فــي الصنــدوق .هــذا التقريــر أعــد مــن قبــل شــركة اإلســتثمار لــأوراق
الماليــة و الوســاطة (اإلســتثمار كابيتــال) فــي مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية واليجــوز إعــادة توزيعــه او ارســاله او
نشــره جزئيـ ًـا او بالكامــل بــأي شــكل او طريقــة دون موافقــة خطيــة صريحــة مــن شــركة اإلســتثمار كابيتــال.
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