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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

أهداف الصندوق
تحقيــق نمــو معتــدل لــرأس المــال مــع المحافظــة علــى ســيولة كافيــة مــن خــال االســتثمار فــي أدوات
ماليــة متنوعــة متوافقــة مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية .سيســتثمر الصنــدوق فــي أدوات ماليــة ذات
مخاطــر منخفضــة وســيولة عاليــة.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته
يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق عائــد أعلــى مــن المؤشــر االرشــادي مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن
أدوات االســتثمار المتوافقــة مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية مــع المحافظــة علــى ســيولة كافيــة
ومقاييــس مخاطــر حــذرة .مــن خــال االســتثمار المتوافــق مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية فــي األصــول
التاليــة:
•معامالت المرابحة وأدوات قصيرة األجل متوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية.

•عقود التمويل المطابقة لمعايير الشريعة اإلسالمية ،مثل عقود التمويل بالمرابحة.

•إصدارات الصكوك (عدا الصكوك القابلة للتحويل).

•صناديــق االســتثمار المحليــة والعالميــة المتوافقــة التــي تســتثمر فــي أدوات النقــد و الدخــل الثابــت
و مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية و يمكــن التخــارج منهــا فــي مــده اقصاهــا ســنه واحــده :صناديــق
المعامــات قصيــرة األجــل االســتثمارية ،وصناديــق المتاجــرة بالســلع ،وصناديــق الصكــوك.

•الودائع اإلسالمية المركبه.

سيطبق المدير التوجيهات العامة التالية لتوزيع األصول إلدارة الصندوق:
•سيســتثمر الصنــدوق فــي معامــات المرابحــة واألدوات قصيــرة األجــل األخــرى المتوافقــة مــع معاييــر
الشــريعة اإلســامية ذات المخاطــر المماثلــة إلدارة متطلبــات الســيولة.

•ســيكون االســتثمار فــي عقــود التمويــل المطابقــة لمعاييــر الشــريعة اإلســامية بحــد أقصــى 50%
مــن صافــي قيمــة األصــول عنــد التملــك.

•ســيكون االســتثمار فــي الصكــوك وصناديــق الصكــوك و الودائــع اإلســامية المركبــة بحــد أقصــى 30%
مــن صافــي قيمــة األصــول عنــد التملــك.

•االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار أو برامــج االســتثمار المشــتركة ســتتم بنــاء علــى الئحــة صناديــق
االســتثمار الصــادرة مــن هيئــة ســوق الماليــة.

•ســيحافظ الصنــدوق علــى ســيولة لغــرض تلبيــة طلبــات االســترداد العاديــة مــن خــال تخصيــص جــزء
كاف مــن أصــول الصنــدوق فــي اســتثمارات ذات ســيولة جيــدة مثــل تعامــات المرابحــة وأدوات إدارة
الســيولة األخــرى المتوافقــة مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية.
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قيود التصنيف االئتماني واألطراف النظيرة:
•ســيتم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال الحــد مــن مخاطــر التركيــز والتعامــل مــع أطــراف نظيــرة ذات
تصنيــف ائتمانــي مرتفــع (تصنيــف ائتمانــي اســتثماري) لمعامــات المرابحــة كمــا فــي توجيهــات المخاطر
الداخليــة.

•اســتثمارات معامــات المرابحــة لــكل طــرف نظيــر (جهــة منفــذة للصفقــة) بنــاء علــى تصنيفــات االئتمــان.
باســتثناء البنــك الســعودي لالســتثمار ،واألطــراف ذات العالقــة ،والمديــر حيــث ســيتم تحديــد التعامــل
معهــم كمــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادر مــن هيئــة ســوق الماليــة.

•اســتثمارات الصكــوك ســيتم تحديــد التعامــل معهــم كمــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة مــن
هيئــه ســوق الماليــة.

توجيهات استثمار أخرى:
•المتوسط الموزون لمدة استحقاق الصندوق لن يتجاوز  4سنوات.

•ســتكون العملــة الرئيســة الســتثمارات الصنــدوق الريــال الســعودي ،الحــد األعلــى المســموح بــه
لالســتثمار فــي أوراق ماليــة بعملــة الــدوالر أو عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي  25%مــن
أصــول الصنــدوق.

ـدال مــن توزيعــه
•يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخــل فــى الصنــدوق بـ ً
علــى المشــتركين  .قيمــة إعــادة االســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمــة األصــول وســعر الوحــدة.

•الحــد األعلــى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،باســتثناء
طلــب التمويــل مــن المديــر أو تابــع لــه ،لتلبيــة طلبــات االســترداد.
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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

أثــر توفــر الســيولة لــدى البنــوك الســعودية فــي النصــف
االول لعــام  2017علــى نســبة ربــح الودائــع بانخفاضهــا،
حيــث وصــل متوســط نســبة ربــح الوديعــة االســامية
للثالثــة أشــهر الــى اقــل مــن ســعر ال SIBORللفتــرة،
ومــع نهايــة النصــف األول لعــام  2017كان متوســط أداء
الصناديــق تحــت فئــة «صناديــق أســواق النقــد – مرابحــة
بالريــال الســعودي»  1.45%مقارنــة بســعر ال SIBOR
لثالثــة أشــهر  1.78%لنفــس الفتــرة.

79.10%

مرابحة

5.84%

صكوك

13.16%
1.89%

صناديق مرابحة خارجية
النقد و اخرى

أداء الصندوق خالل الفترة
الصندوق

المؤشر

1.81%

1.45%

القوائم المالية
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
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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