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 للمتاجره بالسلعوق صائب لصند

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 معلومات صندوق اإلستثمار 
 

 اسم الصندوق

 

 للمتاجره بالسلع.صندوق صائب 

 

 أهداف الصندوق
 

 معايير مع متوافقة متنوعة مالية أدوات في االستثمار خالل من كافية سيولة على المحافظة مع المال لرأس معتدل نمو الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق

 الشريعة لمعايير المطابقة االستثمار وصناديق المرابحات مثل عالية وسيولة منخفضة مخاطر ذات مالية أدوات في الصندوق سيستثمر. اإلسالمية شريعةال

 إن. االستثماري هدفه قلتحقي الصكوك وصناديق والصكوك، بالمرابحة، التمويل عقود مثل اإلسالمية، الشريعة معايير مع المتوافقة التمويل وعقود اإلسالمية،

 . متوسطة الصندوق مخاطر درجة

 

 ستثمار و ممارساتهاإلأهداف وسياسات 
 

 صول التاليةاألستثمار في اال الليسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال من خ: 
 

 وأدوات قصيرة األجل متوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية. عامالت المرابحةم .1

  مطابقة لمعايير الشريعة اإلسالمية، مثل عقود التمويل بالمرابحة.عقود التمويل ال .2

 .إصدارات الصكوك )عدا الصكوك القابلة للتحويل( .3

ها و يمكن التخارج منها في مده اقصا مع معايير الشريعة اإلسالمية النقد و الدخل الثابت والتي تستثمر في أدوات االستثمار المحلية والعالمية المتوافقة  صناديق .4

 ، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الصكوك.ستثماريةاال : صناديق المعامالت قصيرة األجلسنه واحده

 الودائع اإلسالمية المركبه .5

 توزيع المدير سيحدد. نشطة وغير نشطة استثمار استراتيجيات من مزيج خالل من االرشادي المؤشر من أعلى عائد تحقيق إلى الصندوق يسعى 

 حدود في المستقبلية والنظرة السائدة السوق ظروف معتبرا فعال بشكل والدول والقطاعات( واألسهم النقد) مختلفة أصول فئات على تاالستثمارا

 .االستثمار سياسة تحت الموصوفة القيود

 يعه علــى المشــتركين . قيمــة إعــادة يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بــداًل من توز

 .ســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة األصول وســعر الوحدةاال

 الصندوق صافي قيمة اصول إجمالي من% 8 أعلى أسواق المال العربية األخرى سيكون بحد في االستثمار. 

فــي قيمــة أصــول الصنــدوق، باســتثناء طلــب التمويــل مــن المديــر أو تابــع لــه، لتلبيــة مــن صا %10علــى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو األالحــد 

 .ســترداداالطلبــات 
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 مدير الصندوق
 

 بسجل السعودية العربية المملكة ألنظمة وفقا تأسيسها تم مساهمة  مقفله سعودية شركة وهي ، ) كابيتال االستثمار ( والوساطة المالية وراقألل االستثمار شركة
 .م 2011 أكتوبر 1 في الصادر 11156 - 37 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة ، وهي 1010235995 رقم تجاري

 
 : الصندوق مدير عنوان

 
 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية المملكة
  00966112547666 هاتف

  8001248282 المجاني الهاتف
www.icap.com.sa 

 
 )إضافة ضريبة القيمة المضافة(  األحكام و الشروط على حدثت تغييرات توجد• 
 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي توجد ال• 

 
 

 
 

  

http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
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 اإلستثمارية واألنشطة اإلستثماري الصندوق أداء عن تقرير
، أي بعد أسبوع من رفع االحتياطي الفيدرالي في يونيو. ألجل تخفيف  %2.5مؤسسة النقد العربي السعودي مستوى الفائدة بين البنوك )السايبور( إلى رفعت 

ر األمريكي )السايبور الحاصل بين مستوى الفائدة بين البنوك السعودية و مستوى الفائدة بين البنوك بالدوال فرقمستوى الضغط على اللاير السعودي نتيجة ال
تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى دعم اللاير السعودي مقارنة بالدوالر األمريكي، لذلك من المتوقع أن  ، 8102خالل الربع الثاني من عام   والاليبور(
المتوقعة من االحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خالل االشهر  المقبلة، نتيجة للزيادة 08خالل األشهر الـ  الفائدة بين البنوك السعودية )السايبور( يزداد سعر

 .8102المتبقية من من عام 
 

حتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة ثالث مرات في هذا العام. وعلى الجانب اآلخر ، ارتفعت االقتصاد األمريكي يشدد من الظروف المالية التي دفعت اإل
 فالبلدان ذات الديون الخارجية المرتفعة والمشاركة في أسواق السندات ىعائدات السندات بشكل طفيف ، وظلت أسواق األسهم ثابتة ، وكان الدوالر أقو

نقطة أساسية خالل  82مرات بمقدار  4شديد آخر. وفًقا لإلجماع ، من المتوقع أن يزيد االحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عرضة ألي ت أكثرهي التي  العالمية
8102-8102. 

 
مرتين ، و 8102ثالث مرات خالل عام   %0.25قررت المملكة العربية السعودية رفع أسعار الفائدة بعد رفع االحتياطي الفدرالي األمريكي لمعدالته بمقدار

 .8102في (Repo)  %2.5٪( ومعدل اتفاقية الشراء Reverse Repo) 2.0، ليكون  معدل اتفاقية إعادة الشراء  8102من عام  في مارس ويونيو
 

 8112عام في الربع الثاني من ال LIBOR)مقارنة بسعر الفائدة بين النوك بالدوالر األمريكي ) SIBOR )الفائدة بين النوك السعودية ) تراجعت نسبة
في الربع السابق. مما عجل من سعي مؤسسة النقد العربي السعودي إلى توسيع الفارق لتحرير الضغط من بيع اللاير  %0.04مقارنة ب   %0.26إلى

 .السعودي
 

 .على سعر الصرف لضغط الحاصل على اللاير السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تتأخذ كافة التدابير الالزمة لمنع أي ضغطا نتيجة
 

 
 

 أداء الصندوق
 

 المؤشر الصندوق

0.79% 0.95% 
 

 

  
 القوائم المالية 

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم 
إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية 

صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والئحة الصناديق االستثمارية ال
 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 
 : على متوفرة المالية القوائم
 كابيتال اإلستثمار موقع

www.icap.com.sa 
 ) تداول ( السعودية المالية السوق شركة موقع

www.tadawul.com.sa 
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 إخالء مسؤولية 
 وقت أي في ترتفع أو تقل أن يمكن قيمة اإلستثمار أن يدركوا أن المستثمرين على و المالية األسواق في باإلستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد عرضة اإلستثمارات

 مالتالع أسعار في التغير أن . استثمره الذي المبلغ من أقل مبلغا يسترد أن يمكن أن المستثمر كما المستقبل، في االداء على دليالً  بالضرورة ليس السابق األداء وأن
 يؤدي قد مفاجئ وكبير النخفاض تتعرض أن يمكن المالية الورقة قيمة أن لذلك إضافة.المالية الورقة دخل أو سعر أو قيمة على تأثير سلبي إلى يؤدي أن يمكن

 رسوم خصم هناك يكون قد .لمزيدا دفع إلى قد يضطر وأنه أصالً  أودعه أو استثمره الذي المبلغ كامل على تقتصر ال قد و المستثمر المبلغ تساوي لخسارة
 في ينطبق وقد الصناديق، وأحكام شروط على بناًءا مبكر استرداد رسوم االشتراك أو رسوم اإلستثماراضافة الى بيع عند أو األولي االستثمار تاريخ في ومصاريف

 بنك لدى مبلغ إيداع عن يختلف الصناديق من النوع هذا يف وحدة أي شراء فإن النقد أسواق صناديق يخص وفيما .باألداء خاصة رسوم خصم الحاالت بعض
 .للصعود والهبوط ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن الطرح، بقيمة الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير محلي، وأن

 
 بشأن الضريبية او القانونية او المالية ، المشورة أخذ المستثمرين لذا على االعالن، يتلقون الذين االشخاص لجميع مالئمة غير المالية األوراق هذه تكون قد

 لإلستثمار الرئيسة المخاطر على لالطالع الصندوق وأحكام الرجوع لشروط يرجى .المالية األوراق هذه في اإلستثمار مالئمة مدى او االستثمارية اإلستراتيجيات
 اإلستثمار شركة قبل من أعد التقرير هذا .الصندوق في الصندوق مدير واستثمارات للصندوق المالية القوائمالى  باالضافة الشركة، موقع خال من تجدونها والتى

 لألوراق
 او شكل بأي بالكامل او جزئًيا اونشره ارساله او توزيعه إعادة واليجوز السعودية العربية المملكة في الرياض مدينة في )كابيتال اإلستثمار( الوساطة  و المالية
 .كابيتال اإلستثمار شركة من صريحة خطية موافقة دون طريقة
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