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 سنوي النصف ال التقرير
 خليجية ذات الدخلال سم لصندوق صائب لأل

 

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 معلومات صندوق اإلستثمار 
 

 اس  الصندوق

 

 .سم  الخليجية ذات الدخلصندوق صائب لأل

 

 أهداف الصندوق
 

 األسم  الخليجية ذات الدخل و المتوافقة مع معايير الميئة الشرعية للصندوق. يمدف إلى توزيع الدخل من خالل االستثمار في

والموافق عليه من قبل الميئة الشرعية  مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لألسم  الخليجية الشرعيةلصندوق سوف يكون األسم  الخليجية المشمولة في المجال االستثماري ل

 . S&Pللصندوق والذي يقو  باعداده واحتسابه شركة 

بل اقفال آخر يو  تعامل من شمري أبريل و أكتوبر، وسيقو  مدير الصندوق بدفع وتستحق التوزيعات ان وجدت مرتان في السنة لحاملي الوحدات المسجلين في الصندوق ق

" على Capital Gainأرباح رأسمالية "التوزيعات النقدية من قبل الصندوق في يو  العمل الرابع الذي يلي تاريخ أحقية التوزيعات النقدية من قبل الصندوق. لن يت  توزيع أية 

 مالكي الوحدات. 

التوزيعات النقدية مدير الصندوق بأى دخل من التوزيعات النقدية التى ت  تحصيلما من االستثمارات المدارة في الصندوق، وسوف يقو  مدير الصندوق بدفع هذه لن يحتفظ 

 بالكامل الى مالكي الوحدات حسب نسبة مساهمتم  في الصندوق.

على مالك الوحدات في تاريخ دفع التوزيعات النقدية من قبل الصندوق بسبب عد  اقرار توزيعات نقدية من  ندوقمن قبل الص بدفع أية توزيعات نقديةمدير الصندوق قد ال يقو  

 .قبل الشركات المستثمر فيما

 

 ستثمار و ممارساتهاإلأهداف وسياسات 
 

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

  ي أسم  الشركات المدرجة والمتداولة في أسواق األسم  الخليجية. االستثمار ف .1
 

والتي تنتمج أو ستنتمج سياسة توزيعات نقدية تزيد عن معدل  سيكون االستثمار في أسم  الشركات الخليجية المتوافقة مع معايير الميئة الشرعية للصندوق .2
 التوزيعات النقدية للمؤشر االسترشادي.

 

دوق باتباع أسلوب اإلدارة النشطة بغرض تحقيق األهداف االستثمارية الموضوعة للصندوق وسيت  تنويع استثمارات الصندوق عبر أسواق ستت  إدارة الصن  .3
ز على ات والشركات المدرجة والتي يت  فيما التركيياألسم  الخليجية. وتت  عملية تنويع اإلستثمارات وإختيارها باإلعتماد على التحليل األساسي لإلقتصاد

  . لتقييماتما المبنية على خططما اإلستراتيجية وأداءها المستقبلي جاذبية األسعار وذلك تبعا  
 

 ُيْسَمح لمدير الصندوق االستثمار في األصول اآلتية :  .4
 

 من 01% وبحد أدنى 011قصى أسم  الشركات المدرجة والمتداولة في أسواق األسم  الخليجية المتوافقة مع معايير الميئة الشرعية للصندوق بحد أ %
 صافي أصول الصندوق.

 

  من صافي أصول الصندوق.11% وبحد أقصى 01األستثمار في أسواق األسم  الخليجية بإستثناء المملكة العربية السعودية بحد أدنى % 
 

  من صافي أصول الصندوق.51% وبحد أقصى 11األستثمار في سوق األسم  السعودي بحد أدنى % 
 

 من صافي أصول الصندوق.01ت األولية العامة في أسواق األسم  الخليجية المتوافقة مع معايير الميئة الشرعية للصندوق بحد اقصى االكتتابا % 
 

  صناديق االستثمار المتداولة“ETF”  من صافي أصول الصندوق.01التي تتبع مؤشرات أسواق األسم  الخليجية  بحد أقصى % 
 

% من صافي أصول الصندوق على أن تكون الصكوك مصنفة بدرجة إستثمارية من أحد 01ة في أسواق األسم  الخليجية بحد أقصى الصكوك المدرجة والغير مدرج
 شركات التصنيف االئتمانية العالمية التالية: ستاندر آند بورز أو موديز أو فيتش.
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 سنوي النصف ال التقرير
 خليجية ذات الدخلال سم لصندوق صائب لأل

 

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 سياسة توزيع الدخل و األرباح
 

سـنة لحاملـي الوحـدات المسـجلين فـي الصنـدوق قبـل اقفـال آخـر يـو  تعامـل مـن شـمري أبريـل و أكتوبـر، وسـيقو  تسـتحق التوزيعـات ان وجـدت مرتـان فـي ال
لـن يتـ  توزيـع  ـة مـن قبـل الصنـدوق.مديـر الصنـدوق بدفـع التوزيعـات النقديـة مـن قبـل الصنـدوق فـي يـو  العمـل الرابـع الـذي يلـي تاريـخ أحقيـة التوزيعـات النقدي

 .علـى مالكـي الوحـدات« Gain Capital« أيـة أربـاح رأسـمالية
  

سـتثمارات المـدارة فــي الصنــدوق، وســوف يقــو  مديــر الصنــدوق بدفــع اإللنقديـة التـى تـ  تحصيلمـا مـن لـن يحتفـظ مديـر الصنـدوق بـأى دخـل مـن التوزيعـات ا
 .لنقديــة بالكامــل الــى مالكــي الوحـدات حسـب نسـبة مسـاهمتم  فـي الصنـدوقهــذه التوزيعــات ا

 
قبـل الصنـدوق بسـبب عـد  يقـو  مديـر الصنـدوق بدفـع أيـة توزيعـات نقديـة مـن قبـل الصنـدوق علـى مـاك الوحـدات فـي تاريـخ دفـع التوزيعـات النقديـة مـن  القـد  

 .ـة مـن قبـل الشـركات المسـتثمر فيمـااقـرار توزيعـات نقدي
 
 

 مدير الصندوق

 

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

 
 : الصندوق مدير عنوان

 
 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية المملكة
  00966112547666 هاتف

  8001248282 المجاني الماتف
www.icap.com.sa 

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

 
 

 
 

  

http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
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 سنوي النصف ال التقرير
 خليجية ذات الدخلال سم لصندوق صائب لأل

 

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 اإلستثمارية واألنشطة اإلستثماري الصندوق أداء عن تقرير
 

. في ظل تحسن نتائج 8101ق ربعي منذ نماية الربع الثاني % محققا أعلى إغال01.0على ارتفاع بنسبة  8105أنمى مؤشر السوق السعودي النصف االول من عا  
بدل غالء الشركات و باألخص الشركات القيادية في قطاعي البنوك و البتروكيماويات ، صدور أوامر ملكي تضمنت صرف العالوة السنوية للموظفين وصرف 

وهذا وقد جاء ذلك بعد إعالن   قرارها بض  السوق السعودي إلى األسواق الناشئةلاير لمدة سنة باإلضافة إلى إعالن "مورغان ستانيلي " عن 0111شمري بقيمة 
قرار ض  السوق إلى مؤشر األسواق الناشئة الثانوية. وكان لذلك األثر في تخفيف أثر تراجع اإلنفاق الشخصي و الحكومي على   "فوتسي راسل " في الربع األول عن

سيكون المحفز الرئيسي للسوق هو نتائج الشركات ، استقرار  8105والت والسيولة خالل رمضان و العطلة الصيفية. ولعا  المشاريع ، خروج العمالة و تراجع التدا
 أسعار النفط، زيادة تدفقات األموال األجنبية و زيادة الصرف الحكومي.

 

 
 

 أداء الصندوق
 

 المؤشر الصندوق

3.48% 1.72% 
 

 

  
 

 القوائ  المالية 
وع إلى القوائ  المالية المرفقة في هذا التقرير والتي ت  يرجى الرج

إعدادها وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليما بالمملكة العربية 
السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 وشروط وأحكا  الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

 : على متوفرة المالية القوائ 
 كابيتال اإلستثمار موقع

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

www.tadawul.com.sa 
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 سنوي النصف ال التقرير
 خليجية ذات الدخلال سم لصندوق صائب لأل

 

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 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

 العمالت أسعار في التغير أن . استثمره الذي المبلغ من أقل مبلغا يسترد أن يمكن أن المستثمر كما المستقبل، في االداء على دليال   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

 رسو  خص  هناك يكون قد .المزيد دفع إلى قد يضطر وأنه أصال   أودعه أو استثمره الذي المبلغ كامل على تقتصر ال قد و المستثمر المبلغ تساوي لخسارة
ا مبكر استرداد رسو  االشتراك أو رسو  ضافة الىاإلستثمارا بيع عند أو األولي االستثمار تاريخ في ومصاريف  في ينطبق وقد الصناديق، وأحكا  شروط على بناء 

 بنك لدى مبلغ إيداع عن يختلف الصناديق من النوع هذا في وحدة أي شراء فإن النقد أسواق صناديق يخص وفيما .باألداء خاصة رسو  خص  الحاالت بعض
 .للصعود والمبوط ُعرضة وإيراداتما الوحدات قيمة وأن الطرح، بقيمة الوحدات استرداد طلب بقبول ملز  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 وأحكا  الرجوع لشروط يرجى .المالية األوراق هذه في اإلستثمار مالئمة مدى او ماريةاالستث اإلستراتيجيات
 اإلستثمار ركةش قبل من أعد التقرير هذا .الصندوق في الصندوق مدير واستثمارات للصندوق المالية الى القوائ  باالضافة الشركة، موقع خال من تجدونما والتى

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