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أإلدأرة ،وألترتيب ،وتقديم ألمشورة وألحفظ.
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ألمحتويات

(حسب ألملحق رقم  5من لئحة صناديق ألستثمار)

ا معلومات صندوق االستثمار

ب اداء الصندوق
ج مدير الصندوق
د امين الحفظ
هـ المحاسب القانوني
و القوائم المالية

صندوق أرباح الخليجي للسيولة
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ا) معلومات الصندوق:
 -1اسم الصندوق:
صندوق أرباح ألخليجي للسيولة
 -2اهداف وسياسات ا إالستثمار وممارساته:
صندوق أرباح ألخليجي للسيولة هو صندوق إستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد وألدخل ألثابت ألستثماري -صندوق عام ،مفتوح ومقوم بالريال ألسعودي،
يهدف ألى توفير ألسيولة عند طلب ألمستثمر وتنمية رأس ألمال من خالل ألستثمار في ألدوأت ألمالية قصيرة ألجل وأدوأت ألدخل ألثابت متوسطة
ألجل ألمصنفة وغير ألمصنفة وألمدعومة باصول لدول مجلس ألتعاون ألخليجي  ،ألمتوأفقة مع ألمعايير ألشرعية وألمقرة من قبل أللجنة ألشرعية
للصندوق .لن يقوم ألصندوق بتوزيع أرباح على مالكي ألوحدأت وسوف يعاد أستثمارها في ألصندوق لصالح مالكي ألوحدأت  .تم إتخاذ ألعائد على ألودأئع
بالريال ألسعودي لثالثة أشهر ) سايبور (  ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ،كمؤشر إرشادي لمقارنة أدأء صندوق أرباح ألخليجي
للسيولة .ويعمل فريق ألعمل في إدأرة ألصول على تحقيق أدأء ينافس أدأء ألمؤشر أإلرشادي .يمكن للمستثمرين متابعة أدأء ألمؤشر على ألموقع ألخاص
ببلومبرغ أو رويترز أو أي من ألبنوك ألسعودية.وهذأ ألمؤشر هو سعر ألفائدة على ألقروض بين ألمصارف ألسعودية أو سعر ألفائدة على ألقروض بين
ألمصارف ألخليجية وهو مرجح محدد.
استراتيجيات االستثمار الرئيسة:
-1نوع االوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل اساسي:
• ألستثمار بشكل أساسي في أدوأت أسوأق ألنقد قصيرة ألجل ألمتوأفقة مع ألمعايير ألشرعية .وهي على سبيل ألمثال ل ألحصر :ألمتاجرة عن طريق صفقات
ألمرأبحة وأإلجارة وأدوأت ألدخل ألثابت متوسطة ألجل وتشمل ألصكوك ألمقتناة بغرض ألمتاجرة وألمتاحة للبيع و ألمقتناة ألى تاريخ أإلستحقاق وإتفاقيات
إعادة ألشرأء ألمعاكس وألورأق ألمالية ألمدعومة باصول على أن تعرض هذه ألعقود على أللجنة ألشرعية وأخذ موأفقتهم على ألستثمار فيها كل حالة على حدة
قبل ألمضي قدما في ألستثمار فيها ،وسيكون ألستثمار في ألدوأت ألمصنفة وغير ألمصنفة وفي حال عدم وجود تصنيف إئ تماني سيقوم مدير ألصندوق
بتحليل ألورقة ألمالية ومدى إستطاعة ألمصدر بالوفاء باإللتزأمات ألمالية بناء على ألمركز ألمالي وألتدفقات ألنقدية من عمليات ألمصدر.
• وحدأت صناديق أستثمارية أ خرى مطروحة وحدأتها طرحا عاما ومرخصة من قبل ألهيئة متوأفقة مع ألمعايير ألشرعية تستثمر في أدوأت أسوأق ألنقد.
• يركز ألصندوق أستثمارأته في مجموعة مختارة من ألدوأت ألمالية مع أطرأف نظيره خليجية مرخصة من ألهيائت ألتنظيمية ألخليجية.
 -2سياسة تركيز االستثمار :سوف يستثمر ألصندوق في ألورأق ألمالية ألمصدرة من دول مجلس ألتعاون ألخليجي بحد أعلى  %50لي دولة خليجية
باستثناء ألمملكة ألعربية ألسعودية:
المنطقة الجغرافية
المملكة العربية السعودية
مملكة البحرين
ا إالمارات العربية المتحدة
الكويت
عمان

الحد االدنى من اصول الصندوق
%0
%0
%0
%0
%0

الحد االعلى من اصول الصندوق
%80
%50
%50
%50
%50
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• وسوف يكون أإلستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد بشكل مباشر أو غير مباشر ،وسوف تكون أإلستثمارأت مقومة بعمالت دول مجلس ألتعاون ،باإلضافة ألى ألدولر وأليورو و
ألجنيه أإلسترليني.وسوف يتم أإلستثمار مع جهات مصنفة وغير مصنفة ،على أن يكون ألحد ألدنى في ألدوأت ألمصنفة أو مصدرها كالتي B- (Fitch), B- (S&P), B3
) ،(Moody’sوفقا للمركز ألمالي وألتدفقات ألنقدية لعمليات ألمصدر.
• يركز ألصندوق أستثمارأته في ألدوأت ألنقدية مع مجموعة مختارة من ألدوأت ألمالية مع أطرأف نظيرة في ألمملكة ألعربية ألسعودية ،مرخصة من مؤسسة ألنقد ألعربي
ألسعودي  ،أو مع أطرأف نظيرة خليجية بحيث أن تكون خاضعة لإلشرأف من أحد ألبنوك ألمركزية ألمماثلة لمؤسسة ألنقد ألعربي ألسعودي أو هيائت إشرأفية مماثلة لهيئة
ألسوق ألمالية .
• يحق لمدير ألصندوق أستثمار ما قد يصل نسبته إلى  %25من صافي قيمة أصول ألصندوق في وحدأت صناديق أستثمار مرخصة ذأت أهدأف مماثلة لهدأف ألصندوق
وصناديق تستثمر في أدوأت أسوأق ألنقد وألدخل ألثابت على أن تكون متوأفقة مع ألمعايير ألشرعية مطروحة وحدأتها طرحا عاما ومرخصة من ألهيئة  ،ويعمل مدير
آ
ألصندوق جاهدأ على أختيار أفضل ألصناديق ألمستثمر بها من حيث ألعائد وسمعة مدير ألصندوق وألدأء ألتاريخي لمدير ألصندوق .

وفيما يلي جدول يبين توزيع االصول في الصندوق:

نوع االستثمار
ادوات اسواق النقد قصيرة االجل

الحد االعلى

الحد االدنى
%0

%100

ادوات الدخل الثابت متوسطة االجل

%0

50%

صناديق استثمار ذات اهداف مماثلة الهداف الصندوق وصناديق تستثمر في
ادوات اسواق النقد والدخل الثابت
سيولة نقدية )في حال وجود إاستردادات كبيرة(
او ودائع متوافقة مع احكام الشريعة ا إالسالمية التتعدى فترة ا إالستحقاق  7ايام

%0

%25

%10

%100

•

ليجوز أن تتجاوز مجموع إستثمارأت صندوق أسوأق ألنقد في جهة وأحدة أو جهات محتلفة تنتمي لنفس ألمجموعة مانسبة  %25من صافي قيمة أصول ألصندوق،

•

أن صندوق أرباح ألخليجي للسيولة له متوسط مرجح لتاريخ ألستحقاق ليتجاوز ( )120يوما تقويميا
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• تتلخص إاستراتيجية إادارة استثمارات الصندوق فيما يلي :
• سيسعى مدير ألصندوق على ألمحافظة على توزيع أصول تسعين بالمائة ) (90%أسهم وعشرة بالمائة ) (10%نقد.
• يقوم مدير أستثمار ألصندوق بإدأرة عمليات ألصندوق في حدود ألنسب ألمئوية ألمبينة أعاله أن أمكن لتوزيع أصول ألصندوق على ألستثمارأت ألمستهدفة بما يحقق أفضل
ألنتائج بناء على ظروف سوق ألسهم.
• مرأعاة توفر ألسيولة ألكافية لموأجهة متطلبات ألستردأد ألمحتملة.

• أستثمار ألسيولة ألمتاحة في أستثمارأت قصيرة ألجل منخفضة ألمخاطر وعالية ألسيولة تتوأفق مع ألضوأبط ألشرعية لحين توفر ألفرصة لستثمارها في أستثمارأت ألصندوق.
• سيكون ألتركيز على أسهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية ،وسيخصص مدير ألصندوق ما ل يزيد عن تسعين بالمائة ) (90%كحد أقصى و 0%كحد
أدنى من أصول ألصندوق في هذه ألستثمارأت .كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألسهم ألمدرجة ألسوق ألموأزي(نمو) بحد أقصى حتى  20%و  0%كحد أدني من
صافي ألصول .كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة (ريت( بما في ذلك وحدأت ألصندوق ألمدأرة من قبل مدير ألصندوق حتى  50%من
أصول ألصندوق كحد أقصى و% 0كحد أدنى .باإلضافة إلى إمكانية ألستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد حتى  50%من صافي أصول ألصندوق كحد أقصى و% 0كحد أدنى.تحقيق
ألتوأزن ألمثل بين ألعائد وألمخاطر لتعظيم ألعوأئد وتحقيق أفضل أدأء محسوب ألمخاطر للمستثمرين في ألصندوق.
• مرأعاة مصالح حاملي وحدأت ألصندوق في كل ألوقات في إطار متطلبات هيئة ألسوق ألمالية.
•

االساليب المستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية :
فضل أدوأت أسوأق ألنقد قصيرة وأدوأت ألدخل ألثابت من حيث ألعائد وأفضل
أ -يعمل مدير ألصندوق على إجرأء مسح سوقي لمعدلت ألعوأئد آ في ألسوق ألسعودي ومسح سوقي على أ آ
ألصناديق ألستثمارية من حيث ألعائد وسمعة مدير ألصندوق وألدأء لتاريخي لمدير ألصندوق .وسيتم تطبيق ألية أتخاذ ألقرأر ألمقدمة من قبل مدير ألصندوق على جميع أستثمارأت
ألصندوق.
ب -يلتزم مدير ألصندوق تجاه مالكي ألوحدأت على ممارسة ألعناية وألمهارة وألحرص )من ضمن وأجبات ومسؤوليات ألمانة( في تقييم ألفرص ألستثمارية ألمتاحة باختيار أفضل ألعوأئد بما
يتناسب مع أسترأتيجية ألصندوق.

•  -3التوزيعات واالرباح:
لينطبق ،سيقوم مدير ألصندوق بإعادة أستثمار ألرباح ألموزعة.

تقارير الصندوق متاحة على موقع ارباح المالية ومتاحة عند الطلب دون مقابل

صندوق أرباح الخليجي للسيولة
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ب /اداء الصندوق السنة المالية:
 -1اصول الصندوق:
صافي قيمة
اصول الصندوق
لكل وحدة

اعلى صافي
قيمة اصول
لكل وحدة

اقل صافي قيمة
اصول لكل وحدة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة االرباح
الموزعة
لكل وحدة

نسبة المصروفات
%

10.16

10.00

2,344,211.192

0

0.80

10.59

10.18

2,971,005

0

1.44

الفترة

صافي قيمة اصول الصندوق

ديسمبر
2018

23,774,119

10.16

ديسمبر
2019

31,465,675

10.59

 -2سجل االداء:
أ-

ألعائد ألجمالي خالل سنة ومنذ ألتاسيس:
الفترة الزمنية

عائد الصندوق

خالل سنة

4.28 %

منذ ألتاسيس

5.84 %

ب .ألعائد ألجمالي لكل سنة من ألسنوأت ألعشر ألماضية:
السنة

عائد الصندوق

2019

4.28 %

2018

1.56 %
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ج /ألصول وألرسوم وألمصاريف ألفعلية للصندوق كما في  31ديسمبر 2019م:
البند
صافي أصول ألصندوق
عدد ألوحدأت ألمصدرة
سعر ألوحدة
أتعاب أإلدأرة
أتعاب ألمحاسب ألقانوني
ألمصروفات أإلدأرية
أتعاب أمين ألحفظ
رسوم هيئة ألسوق ألمالية
رسوم تدأول
نسبة إجمالي ألمصاريف لصافي أصول ألصندوق

نسبة إجمالي ألمصاريف لمتوسط صافي أصول ألصندوق

القيمة
31,465,675
2,971,005

10.59
314,050
26,250

64,000
18,900
7,500
5,250
1.44%
0.81%
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 -3احداث جوهرية اثرت على اداء الصندوق
ل يوجد
 -4ممارسات التصويت السنوية:
ل يوجد
 -5تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي:
تم عقد عدد ( )2اجتماع لمجلس إادارة الصندوق وذلك على النحو التالي:
 .1االجتماع االول
ا .االعضاء
ألسيد /محمود يوسف ألكوهجي
ألدك تور /حسن خليل ألمصري
ألسيد /محمد عبدألعزيز ألحقيل

رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/مستقل.

ب .اهم بنود االجتماع
البند االول :االطالع على ملخص اداء الصندوق.
البند الثاني :االجتماع مع مسؤول المطابقة و االلتزام و مكافحة غسل االموال.
البند الثالث :ما يستجد من اعمال.
 .2االجتماع الثاني
ا .االعضاء
أ .محمود يوسف ألكوهجي
ألدك تور /حسن خليل ألمصري
أ .محمد عبدألعزيز ألحقيل

رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق  /مستقل

ب .اهم بنود االجتماع

البند االول :ا إالطالع على ملخص اداء الصندوق
البند الثاني :االجتماع مع مسؤول المطابقة و ا إال لتزام و مكافحة غسل االموال.
البند الثالث :ما يستجد من اعمال.

صندوق أرباح الخليجي للسيولة
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ج) مدير الصندوق:

 -1اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة أرباح ألمالية ،ترخيص هيئة ألسوق ألمالية رقم ) ،(07083 -37مقر ألشركة هو ألطابق ألثامن  -مركز سعد ألعبدألكريم ألمعمر لالعمال شارع ألخليج  ،ألدمام  ،ص ب 8807
ألدمام  31492ألمملكة ألعربية ألسعودية.
هاتف966 013 8316400 :
فاكس966 013 8093075 :
 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار :
ليوجد مدير صندوق من ألباطن ول مستشار ألستثمار.
 -3مراجعة انشطة ا إالستثمار خالل الفترة:
جميع أستثمارأت ألصندوق تتوأفق مع أهدأف وأسترأتيجيات ألصندوق مع أستغالل ألفرص ألستثمارية ألمتاحة ،مع ألخذ بالعتبار أللتزأم بقيود ألستثمار ألتي
نصت عليها شروط وأحكام ألصندوق.

 -4تقرير عن اداء الصندوق خالل الفتره:
اداء الصندوق

اداء المؤشر

4.28 %

2.64 %

 -5تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنه:
ل يوجد
 -6معلومات اخرى:
يمكنم ألطالع علي ألموقع أللك تروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن أدأء ألصندوق .

 -7إاستثمارات الصندوق في صناديق اخرى:
رسوم إدأرة صندوق أرباح ألخليجي للسيولة هي  0.55 %من صافي قيمة أصول ألصندوق ،كما يستثمر ألصندوق في ألصناديق ألستثمارية ألتالية-:
اسم الصندوق

رسوم االدارة

صندوق أشمور ألخليجي ألمتنوع للمتاجرة

0.50 %

صندوق مسقط ألمالية لدوأت ألنقد

0.30 %

 -8العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير ألصندوق أي عمولت خاصة.

التقرير السنوي  2019م

صندوق أرباح الخليجي للسيولة

د -امين الحفظ :
 -1اسم وعنوان امين الحفظ:
شركة ألخير كابيتال ألمقر ألرئيسي – ألمملكة ألعربية ألسعودية – ص.ب  69410.ألرياض  11547طريق ألملك عبدألعزيز ،حي ألوزأرأت ،أبرأج ألمدأرأت
هاتف +966 11 2155615
فاكس +966 11 2191270
 -2واجبات ومسؤوليات امين الحفظ:
يعد أمين ألحفظ مسؤول عن حفظ أصول ألصندوق وحمايتها لصالح مالكي ألوحدأت ،وهو مسؤول عن أتخاذ جميع ألجرأءأت ألدأرية ألالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول ألصندوق
وفقا لتعليمات مدير ألصندوق وبما ل يتعارض مع لئحة صناديق ألستثمار ولئحة ألشخاص ألمرخص لهم.
-3بيان امين الحفظ:
ألمسؤوليات ألمنوطة بامين ألحفظ لتشمل إبدأء رأيه حول أصدأر ونقل وأستردأد ألوحدأت ،كذلك تقويم وحساب سعر ألوحدأت ومخالفة أي من قيود وحدود ألستثمار وصالحيات
ألقترأض ألمعمول بها في لئحة صناديق ألستثمار ولئحة ألشخاص ألمرخص لهم.
هـ  -المحاسب القانوني:
 -1تم تعيين ألسادة  /طالل ابو غزالة وشركاه ،وعنوأنه ألمملكة ألعربية ألسعودية  ،ألخبر  31492ص ب  ،8869وعنوأن موقعه أإللك تروني ((.((tagco.Khobar@tagi.com
 -2بيان المحاسب القانوني:
يرى ألمحاسب ألقانوني أن ألقوأئم ألمالية ألمرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع ألجوأنب ألجوهرية ،ألمركز ألمالي للصندوق كما في  31ديسمبر 2019م ،وأدأءها ألمالي وتدفقاتها
ألنقدية للفترة ألمنتهية في ذلك ألتاريخ ،وفقا للمعايير ألدولية للتقرير ألمالي ألمعتمدة في ألمملكة ألعربية ألسعودية ،وألمعايير وأإلصدأرأت ألخرى ألمعتمدة من ألهيئة ألسعودية
للمحاسبين ألقانونيين.

و  -القوائم المالية:

