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معلومات صندوق اإلستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب للمتاجره بالسلع

أهداف الصندوق
الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق نمو معتدل لرأس المال مع المحافظة على سيولة كافية من خالل االستثمار في أدوات مالية
متنوعة متوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية .سيستثمر الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة وسيولة عالية مثل
المرابحات وصناديق االستثمار المطابقة لمعايير الشريعة اإلسالمية ،وعقود التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية ،مثل
عقود التمويل بالمرابحة ،والصكوك ،وصناديق الصكوك لتحقيق هدفه االستثماري  .علما ً إن درجة مخاطر الصندوق منخفضة .المؤشر:
المؤشر االسترشادي ألداء الصندوق هو :مؤشر سايبور شهر واحد.

أهداف وسياسات اإلستثمار و ممارساته


يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من المؤشر االرشادي من خالل مجموعة متنوعة من أدوات االستثمار المتوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية مع
المحافظة على سيولة كافية ومقاييس مخاطر حذرة .من خالل االستثمار المتوافق مع معايير الشريعة اإلسالمية في األصول التالية:
أ.

معامالت المرابحة وأدوات قصيرة األجل متوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية.

ب .عقود التمويل المطابقة لمعايير الشريعة اإلسالمية ،مثل عقود التمويل بالمرابحة.
ج .إصدارات الصكوك )عدا الصكوك القابلة للتحويل(.
د.

صناديق االستثمار المحلية والعالمية المتوافقة التي تستثمر في أدوات النقد و الدخل الثابت و مع معايير الشريعة اإلسالمية و يمكن التخارج منها في
مده اقصاها سنه واحده :صناديق المعامالت قصيرة األجل االستثمارية ،وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق الصكوك.

ه.
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الودائع اإلسالمية المركبة.
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اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية
السعودية بسجل تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  1أكتوبر
2011م.
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية – الرياض – طريق الملك فهد
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa

أسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
الينطبق

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام :9102
بحكم إرتباط سعر صرف اللاير بالدوالر األمريكي يقتضي أن تكون السياستين النقديتين متقاربتين أبقى ك ًل من الفيدرالي األمريكي ومؤسسة النقد أسعار الفائدة
دون تغيير في النصف األول من  ,9102حيث كان سعر الفائدة لدى الفيدرالي األمريكي  %9.21 - %9.92بينما معدل اتفاقية الشراء العكسي ( Reverse
 )Repoعلى مستوى  %9.21خالل الفترة.
وخالل النصف األول من عام  9102استمرت معدالت الفائدة على اللاير السعودي لثالثة أشهر باالنخفاض  ،حيث انخفضت من %9.22في نهاية العام السابق
إلى نسبة  %9.20في نهاية النصف األول  .وكان االنخفاض نتيجة الرتفاع التوقعات بأن الفيدرالي األمريكي سيخفض سعر الفائدة في شهر يوليو  .9102أما
بالنسبة لسيولة القطاع المصرفي  ،فقد ظلت قوية خالل النصف األول من عام .9102
هذا وقد كان أداء الصندوق مقاربا ألداء المؤشر االسترشادي خالل النصف األول من العام  9102حيث كان أداء الصندوق  %0.91مقارنة ب .%0..2

تقرير عن أداء صندوق اإلستثمار خالل النصف األول من عام :9102
الصندوق
%0.91
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المؤشر االسترشادي
%0..2
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تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام :9102



تغيرات في عضوية مجلس ادارة الصندوق
اجراء بعض التحديثات لتوحيد المعلومات وتوضيحها في جميع المستندات الخاصة بالصندوق

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة
الصندوق خالل الفترة:
الينطبق

إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب االفصاح عن رسوم اإلدارة المحتسبة
على الصندوق نفسة والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
الينطبق

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا ً بشكل واضح ماهيتها وطريقة
االستفادة منها:
الينطبق

أي معلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
الينطبق

القوائم المالية

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقا ً
للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والئحة الصناديق
االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة المعلومات.
القوائم المالية متوفرة على:
موقع اإلستثمار كابيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية ) تداول(
www.tadawul.com.sa
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إخالء مسؤولية
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت
وأن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمالت
يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي
لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصالً وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم
ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع اإلستثمار اضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءًا على شروط وأحكام الصناديق ،وقد ينطبق
في بعض الحاالت خصم رسوم خاصة باألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك
محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود والهبوط.
قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعالن ،لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية ،او القانونية او الضريبية بشأن
اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق لإلطالع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار
والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار
لألوراق المالية و الوساطة ) اإلستثمار كابيتال (في مدينة الرياض واليجوز إعادة توزيعه او إرسالة اونشره جزئيًا او بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة
خطية صريحة من شركة اإلستثمار كابيتال.
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