SICO Gulf Equity Fund
Executive Summary

SICO Gulf Equity Fund aims to provide a
means of diversification to Saudi Arabian
investors as well as investors who are
interested in the rapidly growing markets
of the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar,
Bahrain and Oman.
The five GCC markets continue to offer
investment opportunities at relatively
attractive valuation levels in several sectors
including banks, cement, real estate and
telecom. The fund aims to capitalize on
various investment themes and stock ideas
that would help it achieve long term
capital appreciation.
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Fund Proposition

Investment Process

SICO Gulf Equity Fund provides an opportunity for
investors to benefit from the growing GCC region
outside Saudi Arabia. Since its inception in March
2006, the Fund has significantly outperformed its
benchmark.

The investment process is research based where
all investment decisions are made in light of
detailed and in-depth equity research and analysis.
The Investment Manager visits companies across
the region in order to gain a better understanding
of their business dynamics. The Investment
Manager relies mainly on its proprietary research
to make investment decisions.

Investment Objective
The primary objective of the Fund is to seek longterm capital appreciation by investing principally
in equity securities listed on the stock markets of
United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain and
Oman.
From time to time the Fund may invest in equity
related, hybrid and debt securities listed in the
GCC countries excluding Saudi Arabia.
Furthermore, the Fund may invest in unlisted
debt securities issued by the governments or
quasi-government institutions of these countries.
Investment Strategy
The Fund adopts a bottom up approach using a
research-intensive process to identify investment
opportunities. The Investment Manager invests in
a concentrated portfolio of GCC equities with the
objective of generating stable long-term returns.
The Investment approach is largely benchmark
free with emphasis mainly on stock selection
rather than country application.
Typically, the Investment Manager does not try to
actively trade the markets and instead attempts
to establish positions that help in achieving the
long-term objective of the Fund. The long-term
bias in the investment process enables the
Investment Manager to minimize trading costs
that can be substantial in emerging markets. This
approach also increases the Investment Manager’s
focus on the fundamentals of the businesses that
it invests in rather than on short-term market
volatility.

The intensive investment process is supported by
an Asset Management committee, which meets
once a month to review the investment strategy
of the Fund and ensures that the Investment
Manager adheres to the fund guidelines. The
Internal Auditor as well as the Risk Officer also
enhance our risk management process. Both
ensure that the investment management process
meets all internal and external regulatory
requirements as well as the standards of best
practice.
Subscription
Subscription to the Fund is carried out on a
monthly basis. A completed Subscription
Agreement should be submitted at least five
business days prior to such subscription date.
Units are offered on each Subscription Day at the
Net Asset Value (NAV) per unit plus a subscription
fee of up to 2% as calculated on the relevant
Valuation Day provided the minimum initial
subscription is US$100,000.
Redemption
Units of the SICO Gulf Equity Fund can be
redeemed on a monthly basis provided that the
Redemption Request Form is received at least ten
business days prior to the relevant Redemption
Day.

Dividend Policy

Potential Risk Factors

It is the intention of the Fund Company to declare
and distribute dividends to Unit holders on an
annual basis. However, for the avoidance of
doubt, the Directors reserve the right, at their
sole discretion, not to pay dividends at all over
the life of the Fund.

Investment in the Fund carries significant risk and
should be regarded as long term in nature and
only suitable for investors who understand the
risks involved and who are able to withstand the
loss of all or part of their invested capital.

Fees and Expenses
The Fund’s Units are subject to the following fees
and expenses:
Subscription Fee: A subscription fee of up to
2% is charged to investors upon subscribing to
Units of the Fund.
Management Fee: The Investment Manager
receives a fixed management fee of 1.5% per
annum.
Performance Fee: The Investment Manager is
entitled to a performance fee of 10% of returns
over and above the hurdle total rate of return of
10%, subject to high watermark.
Administration Fee: The Administrator is
entitled to a maximum fee of 0.25% per annum,
subject to a minimum.
Custody Fee: The Custodian is entitled to a
maximum fee of 0.3% per annum, subject to a
minimum.

The value of an investment in the Fund may
decrease as well as increase and there is no
assurance that the Fund will be profitable or that
investors in the Fund will recover any of their
invested amounts. Please refer to the section
“Risk Factors” in the Information Memorandum
for more details.
Contact Details
For further information please contact:
Marketing:
Telephone: +973 1751 5000
Email: assetmanagement@sicobahrain.com
Fax: +973 1751 4000
Postal address:
Securities & Investment Company
PO Box 1331
Manama
Kingdom of Bahrain

Reporting
The Investment Manager publishes a monthly
report showing the Net Asset Value of the Fund,
asset allocation, key statistics of the Fund, sectoral
breakup and top holdings of the Fund. In addition,
the audited financial statements are available on
an annual basis upon request.

This document does not constitute a complete statement of the terms of this investment, but rather summarises certain information in the
Investment Memorandum, which should be reviewed for a more complete understanding of the investment. This summary is provided for
information purposes only and may not be copied or distributed to any other person without the prior written consent of SICO.

�سيا�سة توزيع الأرباح

خماطر اال�ستثمار

تعتزم �رشكة ال�صندوق الإعالن عن وتوزيع الإرباح على
حملة الوحدات ب�شكل �سنوي .و لتفادى �أي لب�س ،ف�إنه
يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة عدم دفع �أية �أرباح طوال عمر
ال�صندوق.

ي�شتمل اال�ستثمار يف ال�صندوق على العديد من املخاطر
ويجب اعتبارها خماطر طويلة الأجل وتنا�سب فقط
امل�ستثمرين الذين يفهمون هذه املخاطر وعلى قدرة على
حتمل خ�سارة املبلغ امل�ستثمر بالكامل �أو جزء منه.

الر�سوم وامل�صاريف
�سوف تخ�ضع وحدات ال�صندوق �إىل الر�سوم وامل�صاريف
التالية:
ر�سم االكتتاب :ر�سم االكتتاب ي�صل �إىل  %2من مبلغ
االكتتاب ،ويتحمله امل�ستثمر ل�صالح وكيل البيع.
ر�سم �إدارة اال�ستثمار :يح�صل مدير اال�ستمار على ر�سم
�سنوي ثابت مقداره .٪1.5
ر�سم الأداء :ي�ستحق مدراء اال�ستثمار ر�سم الأداء ب�رشط
�أن يحقق امل�ستثمرون معدل عائد �أدنى  %10ويعادل ر�سم
الأداء  ،%10مع الأخذ بعني االعتبار جتاوز الأ�صول �أعلى
قيمة و�صلت �إليها.
ر�سم �إداري :ي�ستحق امل�سئول الإداري ر�سم �سنوي يبلغ
 %0.25كحد �أق�صى ويخ�ضع للحد الأدنى.
ر�سم �أمني اال�ستثمار :ي�ستحق �أمني اال�ستثمار ر�سم �سنوي
يبلغ  %0.3كحد �أق�صى ويخ�ضع للحد الأدنى.

�إن قيمة اال�ستثمار يف ال�صندوق ب�إمكانها االنخفا�ض �أو
االرتفاع حيث ال يوجد �ضمان ب�أن ال�صندوق �سيحقق �أرباح
و�أن امل�ستثمرون يف ال�صندوق �سيتمكنون من ا�سرتداد
املبالغ امل�ستثمرة .وملزيد من املعلومات نرجو مراجعة ق�سم
“خماطر اال�ستثمار” يف مذكرة املعلومات.
للمزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بـ :
الت�سويق:
هاتف+973 1751 5000 :

assetmanagement@sicobahrain.com

فاك�س+973 1751 4000 :

العنوان الربيدي:
�رشكة الأوراق املالية واال�ستثمار
�ص.ب1331 .
املنامة
مملكة البحرين

التقارير
يقوم مدراء اال�ستثمار بن�رش تقرير �شهري يبني قيمة
املوجودات ال�صافية لل�صندوق ،وتوزيع الأ�صول والبيانات
الإح�صائية الأ�سا�سية لل�صندوق ،وقطاعات اال�ستثمار
و�أهم ال�رشكات امل�ستثمر بها .كما �أن البيانات املالية املدققة
�ستكون متوفرة ب�شكل �سنوي عند الطلب.

هذا امل�ستند ال ي�شمل عر�ض كامل لبنود اال�ستثمار بل هو ملخ�ص لبع�ض املعلومات املوجودة مبذكرة العر�ض ،و التي يجب الإطالع عليها لتكوين فكرة
�أو�ضح حول اال�ستثمار .مت توفري هذا امللخ�ص للعلم و ال يجوز ن�سخه او توزيعه من غري موافقة �رشكة الأوراق املالية م اال�ستثمار كتابي ًا.

�صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية

ملخـ�ص اال�ستثمــار

ما يقدمه ال�صندوق

يوفر �صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية فر�صة للم�ستثمرين
لال�ستفادة من �أ�سواق منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي
خارج اململكة العربية ال�سعودية التي ت�شهد منوا �رسيعا.
هذا وقد فاق �أداء ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه يف مار�س 2006
�أداء م�ؤ�رشات ا�سواق املنطقة.
هدف ال�صندوق
�إن الغر�ض الرئي�سي من اال�ستثمار يف ال�صندوق هو
ال�سعي نحو ارتفاع ر�أ�س املال امل�ستثمر على املدى الطويل.
يطمح ال�صندوق �إىل اال�ستثمار �أ�سا�سا يف الأ�سهم املدرجة
يف �أ�سواق الأوراق املالية لكل من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،الكويت ،قطر ،البحرين و�سلطنة عمان.
ومن وقت لآخر� ،سوف يقوم ال�صندوق باال�ستثمار يف
الأوراق املالية املرتبطة ب�أ�سهم ال�رشكات وامل�شتقات و�سندات
الدين املدرجة يف �أ�سواق الأوراق املالية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يجوز لل�صندوق اال�ستثمار يف ال�سندات غري املدرجة
وال�صادرة من قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو �شبه احلكومية
لتلك الدول.
�إ�سرتاتيجية اال�ستثمار

لن يكون ال�صندوق مرتبط ًا ب�أداء �أي م�ؤ�رش بل �سيتبنى نهج
التقييم املنظبط لإنتقاء الأ�سهم الواعدة بدال من الإعتماد على
التوزيع اجلغرايف� .سوف يقوم مدير اال�ستثمار باال�ستثمار
يف حمفظة مركزة لأ�سهم ال�رشكات اخلليجية هادف ًا لتحقيق
عوائد ثابتة على املدى الطويل.
ويعتمد مدير اال�ستثمار التداول ب�شكل مركز يف الأ�سواق
و يحاول �إن�شاء �أ�س�س متينة من �ش�أنها �أن ت�ساعد على
حتقيق الهدف الطويل الأجل لل�صندوق .و�سوف ّ
ميكن
التوجه الطويل الأجل يف عملية اال�ستثمار ،مدير اال�ستثمار
على احلد من تكاليف التداول التي ميكن �أن تكون �ضخمة
يف الأ�سواق النا�شئة .يزيد هذا الأ�سلوب من تركيز مدير
اال�ستثمار على �أ�س�س الأعمال التجارية التي ي�ستثمر فيها
ولي�س بالأحرى على تذبذب الأ�سواق الق�صرية الأجل.

عملية اال�ستثمار

تتم عملية اال�ستثمار بناء ًا على �أ�س�س الأبحاث حيث �سيتم
اتخاذ جميع قرارات اال�ستثمار على �ضوء �أبحاث مكثفة
وحتليل عميق وتف�صيلي للأ�سهم .ويعتزم مدير اال�ستثمار
زيارة بع�ض �رشكات املنطقة للتعرف ب�شكل �أف�ضل على
�آليات �أعمالها ويعتمد مدير اال�ستثمار على �أبحاثه اخلا�صة
�أ�سا�سا يف اتخاذ قرارات اال�ستثمار.
من املقرر �أن تدعم عملية اال�ستثمار املكثفة لل�صندوق من
قبل جلنة �إدارة الأ�صول لل�رشكة التي جتتمع مرة كل �شهر
لبحث ودرا�سة �إ�سرتاتيجية اال�ستثمار لل�صندوق و�ضمان
التزام مدير اال�ستثمار ب�أنظمة ال�صندوق .كما يعزز كل من
مدقق احل�سابات الداخلي وم�سئول املخاطر عملية �إدارة
املخاطر لل�صندوق .وي�ؤمن كل منهما تلبية عملية �إدارة
اال�ستثمار جلميع القوانني والأنظمة الداخلية واخلارجية
بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل معايري التعامل.
االكتتاب

يتم االكتتاب يف ال�صندوق ب�صفة �شهرية .وينبغي تقدمي
ا�ستمارة الطلب قبل خم�سة �أيام عمل على الأقل من تاريخ
االكتتاب .ومتنح الوحدات يف كل يوم اكتتاب ب�سعر �صايف
قيمة الأ�صول لكل وحدة بالإ�ضافة �إىل ر�سوم االكتتاب
وقدرها  ٪2كما احت�سبت يف يوم التقييم املعنى .على �أن
يكون احلد الأدنى لالكتتاب  100.000دوالر �أمريكي.
اال�سرتداد

ي�سمح با�سرتداد وحدات �صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية
�شهري ًا على ان يتم ا�ستالم طلب اال�سرتداد قبل ع�رشة �أيام
من تاريخ اال�سرتداد املطلوب.

يهدف �صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية �إىل توفري
و�سيلة للتنويع للم�ستثمرين ال�سعوديني ف�ضال
عن امل�ستثمرين الآخرين الراغبني يف اال�ستثمار يف
الأ�سواق التي ت�شهد منوا �رسيعا يف كل من دولة
الإمارات العربية املتحدة ،الكويت ،قطر ،البحرين
و�سلطنة عمان.
توا�صل �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي
اخلم�سة توفري الفر�ص اال�ستثمارية مبعدالت قيم
جذابة ن�سبيا يف العديد من القطاعات مبا فيها قطاع
البنوك ،والأ�سمنت ،العقارات واالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية .ويهدف ال�صندوق لال�ستفادة من
فر�ص النمو املتزايدة يف املنطقة من خالل االعتماد
على الدرا�سات والبحوث يف انتقائه �أ�سهم ال�رشكات
املختارة ومن �ش�أن ذلك حتقيق �أرباح تزيد من منو
ر�أ�س املال عل املدى الطويل.

�صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية
ملخـ�ص اال�ستثمــار

