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   صندوق البالد متعدد األصول المتوازن 

Albilad Multi-Asset Balanced Fund 

، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة  الشرعية  اللجنةمتوافق مع معايير  ،مفتوح قابض عام    استثماريصندوق  "

 العربية السعودية" 

 الصندوق   مدير 

 لالستثمار  البالد شركة

                 

 

  مجتمعين إدارة الصــندوق  مجلسويتحمــل مــدير الصــندوق وأعضــاء  .عليهـا الموافقة  وتمتإدارة الصـندوق  مجلسشروط وأحكام الصندوق من قبـل  تروجع

إدارة الصــندوق ومــدير   مجلس. كــذلك يقــر ويؤكــد أعضــاء واالحكامالشــروط  فيالــواردة  المعلوماتعــن دقــة واكتمــال  المسؤوليةومنفــردين كامــل 

  غير واالحكامالشروط  فيوالبيانـات الـواردة   المعلوماتويقـرون أيضـًا ويؤكـدون أن  واالحكام،الشروط  فيالواردة  المعلومات الصــندوق بصــحة واكتمــال

 . "مضللة

 

، وال تعطي أي تأكيد  الصندوق وأحكام شروط. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات  االستثماروحدات صندوق  طرحوافقت هيئة السوق المالية على 

  وحدات طرحوال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على  اكتمالها،يتعلق بدقتها أو 

 .أو من يمثله مستثمرن قرار االستثمار في الصندوق يعود لل وتؤكد على أ فيه،الصندوق توصيتها باالستثمار  

 

  المعينةالشرعية  الرقابة  لجنة أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل   على المتوازنمتعدد األصول  صندوق البالد  اعتماد تم

 . االستثمار لصندوق

 

ن مجلس هيئة السوق  م  المعتمدةتم إعداد هذه الشروط واألحكام وجميع المستندات المصاحبة له طبقا لألحكام التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار 

 وتكون محدثة ومعدلة. بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق  ةوغير مضلل ةوواضحة وصحيح  ةمعلومات كامل  وتتضمن  المالية،

 

 على المعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار لالستثمار في الصندوق. واالطالعقراءة الشروط واألحكام   المستثمريجب على 

 

 لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها والتوقيع عليها. 

 

 . والسنوية الربعية  تقاريره  ضمن   الصندوق أداء على  االطالع للمستثمر يمكن

 

 مهني  مستشار بمشورة  باألخذ ننصح  الصندوق، وأحكام شروط  فهم  تعذر حال وفي. وفهمها الصندوق وأحكام  شروط بقراءة  المستثمرين  ننصح

 

 م.  02/11/2022الموافق  هـ1444// 08/04واخر تحديث لها بتاريخ م. 12/09/2022الموافق هـ 1444/ 16/02صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ 
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 الصندوق   ملخص 

 صندوق البالد متعدد األصول المتوازن  االستثمار   صندوق   اسم 

   مفتوح   قابض عام    استثماري   صندوق  الصندوق   نوع /    الصندوق   فئة 

 شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"  الصندوق   مدير   اسم 

 الصندوق   هدف 

يهدف صندوق البالد متعدد األصول المتوازن إلى الموازنة بين الحفاظ على رأس  

الطويل وذلك من خالل   إلى  المتوسط  المدى  نمو على  االستثمار  المال وتحقيق 

أصولها   تستثمر  والتي  الشرعية  الضوابط  مع  المتوافقة  االستثمار  صناديق  في 

 في أدوات الدين وأسواق األسهم وأسواق االستثمارات البديلة 

   المخاطر   متوسط  مستوى المخاطر 

   واالسترداد الحد األدنى لالشتراك  

 ريال سعودي   500المبدئي:  لالشتراك األدنى الحد  

 ريال سعودي  100: اإلضافي لالشتراك األدنى الحد  

 ريال سعودي  100: لالسترداد  األدنى الحد  

 واألربعاء    حد األ   يومي   الصندوق   أصول   تقييم   يتم  التقييم /    التعامل   أيام 

 يوم التقويم   من   عمل يوم    بعد  اإلعالن أيام  

 االسترداد  سعر تحديد فيها تم التي التقييم لنقطة التالي  الخامس  العمل  يوم في االسترداد   قيمة   دفع   موعد 

)القيمة    األولي   الطرح سعر الوحدة عند  

 ( االسمية 
 ريال سعودي 10 

 السعودي   الريال  الصندوق   عملة 

  استحقاق   وتاريخ   االستثمار   صندوق   مدة 

 ( ينطبق )حيثما    الصندوق 

الصندوق    لن   المدة   مفتوح  لعمل  محددة  مدة  هناك  الستحقاق   وال يكون   تاريخ 

 الصندوق  

 م11/2022/ 30هـ الموافق 06/05/1444 الصندوق   بداية   تاريخ 

  لها   تحديث   وآخر   واألحكام،   الشروط   إصدار   تاريخ 

 ( وجد )إن  

واخر    م 2022/ 09/ 12الموافق  هـ  1444/ 02/ 16صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ  

 م  2022/ 11/ 02الموافق    ه 1444/ 40/ 08تحديث لها بتاريخ  
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 ينطبق   ال  ( وجد )إن    المبكر   االسترداد   رسوم 

 االسترشادي   المؤشر 
%  30السعودية،    لألسهم % مؤشر البالد  40  ، الخليجية   للصكوك   البالد   مؤشر %  30

 مؤشر البالد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية  

 شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"  الصندوق   مشغل   اسم 

 المالية   الرياض  الحفظ   أمين   اسم 

 شركة برايس واتر هاوس كوبرز  الحسابات   مراجع   اسم 

 الصندوق   أصول من صافي قيمة    % 0.4تبلغ رسوم إدارة الصندوق السنوية   رسوم إدارة الصندوق 

 اإلدارية   الخدمات   رسوم 
يتم حسابها كل يوم تقويم بشكل    ،% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق0.08

  تراكمي، وتخصم وتدفع بشكل شهري

 مدير الصندوق    يتحملها      االسترشادي المؤشر    رسوم 

 أعضاء مجلس االدارة المستقلين    مكافأة 

أعضاء مجلس  ي  بـ    اإلدارة تقاضى  تقدر  مكافأة مقطوعة  ريال    40,000المستقلين 

)   سنوياً  أقصى  عضو مستقل(  20,000كحد  لكل  جميع    ريال  التي    االجتماعات عن 

  البالد "   لالستثمار   البالد المدارة من قبل شركة   السنة لجميع الصناديق  خالل حضرها  

العقارية،   الصناديق  باستثناء  الصناديق  جميع  على  بالتساوي  مقسمة  المالية" 

 تحسب في كل يوم تقييم بشكل تراكمي وتخصم وتدفع مرة واحدة في السنة 

 رقابية    رسوم 

وقدره  د  مبلغ  تقييم    7,500فع  يوم  كل  في  وتحسب  المالية  السوق  لهيئة  ريال 

 ة نهاية السن بشكل تراكمي وتخصم وتدفع مرة واحدة في  

 النشر )تداول(    رسوم 

لقاء ل   سنوياً   ريال   5,000  مبلغ   دفع  "تداول"  المالية  السوق  شركة  نشر    صالح 

حسب في كل يوم تقييم بشكل تراكمي وتخصم  وت    ، المعلومات على موقع تداول 

 دفع مرة واحدة في نهاية السنة وت  

 سنوياً   ريال   40,000 مراجع الحسابات    رسوم 

 واالسترداد   االشتراك   رسوم 

 االشتراك  مبلغ من على أ% كحد  2  االشتراك رسوم •

 المبكر يوجد رسوم مفروضة على االسترداد  ال •
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 الحفظ   أمين   رسوم 

  أصول   قيمة   صافي   من %  0.05  تبلغ   سنوية   حفظ   تعاب أ الحفظ    مين أ   يتقاضى 

  بينما   االستثمار،   صناديق   ووحدات   مدرجة   والغير   المدرجة   المالية   لألوراق   الصندوق 

  النقد   أسواق   لصفقات   الصندوق   أصول   قيمة   صافي   من %  0.025  يتقاضى 

 الحفظ   تحت   المهيكلة   والمنتجات 

 التعامل    مصاريف 
اإلفصاح عن إجمالي    م وسيت   ، على التكاليف الفعلية   بناءً   الصندوق   قبل   من   دفع ت  

 قيمتها كل ربع في التقرير الربعي للصندوق. 

 التمويل    مصاريف 
التمويل   أسعار  بحسب  تكون  سوف  للصندوق  تمويل  مصاريف  وجود  حال  في 

 السائد 

 أخرى    مصاريف 

لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أي رسوم أو مصاريف أخرى مسموح بها  

وتخصم بشكل شهري وهي على سبيل المثال رسوم الطباعة ونشر التقارير    نظامياً 

أو   البنكية  الحسابات  بين  ما  التحويل  ورسوم  الوحدات  مالكي  واجتماع  الدورية 

خصم    االستثمارية  يتم  ولن  الفعلية    ال إ للصندوق  للضرائب    باإلضافة المصاريف 

  ، ( أو الرسوم إن وجدت األخرى في الدول    العموالت )كضريبة القيمة المضافة على  

 سنوياً   الصندوق   اصول   قيمة   صافي   من %  0.5  قصى أ   حد ب 

 ينطبق   ال  ( وجدت )إن    األداء   رسوم 
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   قائمة المصطلحات 

 الصنـدوق  صندوق البالد متعدد األصول المتوازن

المالية  شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق 

 ( 08100- 37السعودية )ترخيص رقم  
 الشركة  أو  الصندوق  مدير 

رقم   الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  بالمملكة  المالية  السوق  نظام 

 هـ 1424/6/2( وتاريخ  30)م/ 
 النظام 

عتمدة  االستثمار  صناديق  الئحة  تاريخ   المالية  السوق  هيئة  مجلس  من   الم  في 

 م 2021/ 2/ 24( بتاريخ  2021– 22– 2عدلة بقرار رقم ) والم   م 2006/12/24
 الالئحة 

 الهيئة  السعـودية  العربية  المملكة  في  المالية  السوق  هيئة 

 مدير  بين  والعالقة  الصندوق  عمل  تنظيم  يتم  وجبها بم   والتي  واألحكام  الشروط  تعني 

 والمستثمرين  الصندوق 
 واألحكام  الشروط 

تداول السعودية الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية  تعد مجموعة  

 )"السوق"( في المملكة العربية السعودية 
 تداول السعودية  

 اإلدارة  مجلس  الصنـدوق  إدارة  مـجلس 

عامل  وحدات،  من  يتكون  الذي  االستثمار  صندوق  في  المالك  حصة   أنها  على  وحدة  كل  وت 

 صندوق االستثمار  أصول  في  شاعة م   حصة 
 الوحدة 

للقيام بنشاطات    مؤسسة سوق مالية مرخص لها بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية 

 حفظ األوراق المالية 
 الحـفــظ  أمـين 

السعودية،   العربية  المملكة  في  الرسمية  العمل  أليام  طبقاً  المملكة  في  عمل  يوم  كل 

الصندوق )عطلة رسمية( لن يقبل مدير الصندوق  وفي حال لم يكون يوم عمل لدى مدير  

 أي طلبات 

   التعامل أيام  

 عمل    م يو  أليام العمل الرسمية في السوق   يوم عمل في المملكة طبقاً 

 تقويمي  يوم  كان يوم عمل أم ال أ   أي يوم، سواءً 

 يوم التقويم  اليوم الذي يتم فيه تقويم سعر صافي الوحدة 

 االشتراك  طلب  الصندوق  في  لالشتراك  المستخدم  النموذج 

 األولي  الطرح  فترة  لالشتراك  مطروحة  الصندوق  وحدات  فيها  تكون  التي  الفترة 

قيمة أصول الصندوق التي يتم تقييمها وفقًا لكيفية تقييم األصول المذكورة في التقييم  

 والتسعير 
 إجمالي قيمة أصول الصندوق 

 صافي قيمة أصول الصندوق  مخصومًا منها الخصوم إجمالي قيمة أصول الصندوق  

المالية واالدوات المالية االستثمارية التي يستثمر فيها الصندوق والمتوافقة مع   وراق األ 

المالية التي سوف يستثمر    وراق األ   نواع أ معايير اللجنة الشرعية كما هي مذكورة في بند  

 ساسي أ الصندوق فيها بشكل  

   االستثمارات 
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جميع المدفوعات المستحقة على الصندوق والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر،  

الحفظ،   الحسابات، رسوم أعضاء مجلس اإلدارة  االدارية   الخدمات رسوم اإلدارة،  ، مراجع 

 المستقلين، مصاريف التمويل، وأي رسوم أخرى يتم تحميلها على الصندوق 

 الرسوم والمصاريف 

 في  وحدات  يملك  الذي  الشخص  إلى  لإلشارة  منها  كل  ويستخدم  مترادفة،  مصطلحات 

 االستثمار  صندوق 
 المشترك / المستثمر أو مالكي الوحدات 

 الشرعية   اللجنة معايير   ق الشرعية المعينة للصندو   اللجنة المعايير التي تقرها  

 المؤشر االسترشادي  االستثماري   الصندوق   داء أ يتم من خالله مقارنة    الذي   المقياس 

الصندوق    هي  مدير  يتبعها  التي  االستثمار    االستثمارية   المحفظة   إدارة   في استراتيجية 

الصندوق عن طريق زيادة التركيز او    ألصول  االستثمارية ترتكز على مبدأ تبديل المراكز   حيث 

 بناء على رؤية مدير الصندوق لهذه األصول   وذلك   خفضه حسب تقييم مدير الصندوق 

 النشطة   اإلدارة 

تحليل    هو  االقتصادية    البيانات عملية    وذلك   االستثمارية،   للفرص   والمالية والمعلومات 

 المستقبلية   المخاطر   حجم   على   والتعرف   ، المستقبلي   المنشأة   بربحية   التنبؤ   بهدف 
 االساسي    التحليل 

   يسية ئ الر   السوق  السعودية   العربية   المملكة   في   الرئيسية   السعودية به السوق المالية    يقصد 

الرئيسية    هي  للسوق  موازية  منصة    قل، أ   دراج إ بمتطلبات    يمتاز سوق  يعتبر    بديلة كما 

  مخصص   الحالي   الوقت   في االستثمار في هذا السوق    ن أ ب   علماً   باألدراج،   الراغبة   للشركات 

 فقط   المؤهلين   للمستثمرين 

 نمو    سوق 

  الموازية   و أ   الرئيسية في السوق    يتم طرحها سواءً   العامة،   ولية األ   االكتتابات   و أ   االصدارات 

   . وامر األ   سجل   بناء   طريق   عن   و أ   سمية اال   بالقيمة   مرة ألول  
 االولية    الطروحات 

لتنظيم   والخاضعة  األجل  قصيرة  الدين  أدوات  السعودي    وترخيص هي  المركزي  البنك 

)ساما( أو لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة وتعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد  

السيولة للشركات واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل  

العقود   تشمل  والوكالة  والتي  والمضاربة  المرابحة  الشرعية  الضوابط  مع  المتوافقة 

 واإلجارة والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق 

 صفقات أسواق النقد 

السوق،    تتداول   عاماً   طرحاً   مطروحة صناديق استثمار عقارية    هي  ما    وغالباً وحداتها في 

  ، دورياً   دخاًل   تحقق   ، انشائياً   تطويراً مطورة    عقارات في    الرئيس   هدفها االستثماري   ل يتمث 

 المشتركين   على   دوق الصن   رباح أ محددة من صافي    نسبة وتوزع  

 االستثمار العقارية المتداولة    صناديق 

  هيئات   و ا   حكومات،   و أ   شركات، مصدرة من    ، الشرعية   اللجنة   معايير   مع   متوافقة   مالية   وراق أ 

لحاملها عوائد مستقبلية على شكل مدفوعات دورية ثابتة    توفر مؤسسات عامة    و أ عامة،  

 المهيكلة   والمنتجات   الحكومية   الصكوك   الصكوك، منها على سبيل المثال ال الحصر،    نذكر 

 الدخل الثابت    ادوات 

  و أ منافع    و أ   عيان أ شائعة في ملكية    حصصاً   تمثل   للتداول   قابلة   القيمة   متساوية   وثائق 

 خدمات 
 الصكوك 
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قل  أ خالل  إ يشير إلى مستوى عالي من الجدارة االئتمانية ومخاطر    ائتمانياً   وتعني تقييماً 

( بحسب وكالة  BAA3نسبيًا بحسب وكاالت التصنيف االئتماني المختلفة، وهي بحد أدنى ) 

 بورز وفيتش للتصنيف االئتماني   ( بحسب وكالتي ستاندرد آند - BBBموديز، و ) 

 الدرجة االستثمارية 

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق  

ت   دفع للوسطاء واألسواق المالية  المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي 

 والجهات التنظيمية 

 تكاليف التعامل 

 

 االستثمار صندوق   (1

 وفئته ونوعه:   اسم صندوق االستثمار  ( أ 

عام مفتوح، متوافق مع معايير  قابض    استثماري هو صندوق  صندوق البالد متعدد األصول المتوازن  

 ، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.  الشرعية  اللجنة

 تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار، وآخر تحديث:  ( ب 

بتاريخ   واخر تحديث لها بتاريخ  .  م12/09/2022الموافق  هـ  4144/ 02/ 16صدرت هذه الشروط واألحكام 

 .م02/11/2022الموافق   ه08/40/1444

 تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار:  ( ج 

 م.09/2022/ 12الموافق  هـ 16/02/4144 

 مدة صندوق االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق:   ( د 

 لن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق.  

 النظام المطبق:   (2

ومـدير الصـندوق خاضـعان لنظـام السـوق الماليـة ولوائحـه التنفيذية  صندوق البالد متعدد األصول المتوازن  

 خرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. واألنظمة واللوائح األ

 سياسات االستثمار وممارساته:  (3

 االستثمارية لصندوق االستثمار:    األهداف  ( أ

يهدف صندوق البالد متعدد األصول المتوازن إلى الموازنة بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو على  

المتوافقة مع الضوابط   المتوسط إلى الطويل وذلك من خالل االستثمار في صناديق االستثمار  المدى 

 . الدين وأسواق األسهم وأسواق االستثمارات البديلةالشرعية والتي تستثمر أصولها في أدوات 
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 نوع )أنواع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي:   ( ب

 :الثابت  الدخلأدوات  

الصكوك  التي تستثمر أصولها في    الصناديقفي    االستثمار  الحصر،  ال  المثال   سبيل  على   وتشمل

دارة  م  )  أو دولياً   إصدارات دخل ثابت أخرى ذات جدوى استثمارية محلياً الحكومية وصكوك الشركات وأي  

 . ) آخرمن قبل مدير الصندوق أو مدير صندوق 

  :األسهمأسواق  

الحصر،   وتشمل  المثال ال  تستثمر أصولها في    الصناديق  في   االستثمار  على سبيل  الشركات  التي 

نمو وسوق  الرئيسية  السوق  في  والناشئة    األسواقوجميع    المدرجة  المتقدمة  والدول  الخليجية 

 (.آخردارة من قبل مدير الصندوق أو مدير صندوق  م  )  اً أو دولي  محلياً   األولوية وحقوق    األوليةوالطروحات  

 :البديلة  االستثماراتأسواق  

  المحلية  المتداولة  العقارية  االستثمار  صناديق  في   االستثمار  الحصر،  ال   المثال   سبيل  على  وتشمل 

  قبل  من   دارةم  )  الجريء الملكية الخاصة وصناديق االستثمار    صناديق  لىإ  باإلضافة   والعالمية  واإلقليمية

   .(خرآ صندوق   مدير وأ  الصندوق  مدير

أي سياســـة لتركيـــز االســـتثمار في أوراق ماليـــة معنيـــة، أو في صـــناعة أو مجموعـــة من القطاعات، أو   ( ج

في بلد معين أو منطقة جغرافية معينـة، علـى أن تشتمل علـى الحـد األدنـى واألقصى لتلك األوراق  

 المالية:  

والتي    األصولمتعددة من فئات    أنواع  ي فالصناديق التي تستثمر أصولها    سيستثمر الصندوق في •

وأسواق    أدوات  تشمل: ودولًيا  االستثمارات وأسواق    األسهمالدين  محلًيا  مع  و  البديلة;  يتوافق  بما 

 .االستثمار لصندوقالمعينة   الشرعية  اللجنةالمعايير الشرعية المجازة من قبل 

دارة من   • الم  الصناديق  االستثمار في  الصندوق  لمدير  الصناديق  يحق  بما فيها  تابعيه  أي من  أو  قبله 

عاماً  طرحًا  المطروحة  ضمنها    –العامة  ومن  بها  يستثمر  التي  الصناديق  رسوم  الصندوق  وسيتحمل 

آخرين   أو من مدراء  تابعيه  أي من  أو  الصندوق  مدير  المدارة من قبل  يتوافق مع    –الصناديق  ما  مع 

ن مرخصة من هيئة السوق المالية وبما ال يتعارض  استراتيجيات االستثمار في الصندوق على أن تكو

 مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية ذات العالقة. 
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 : ى جدول يوضح نسبة االستثمار في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعل ( د 

 

 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:   ( ه 

 . والدولية المحلية  األسواق في صولهأ سيستثمر الصندوق 

 اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار في وحدات صندوق االستثمار:   ( و 

تابعيه أو موظفيه   معاملة   االستثمارفي الصندوق دون أن يكون لهذا    االستثماريحق لمدير الصندوق أو 

 .لباقي المشتركين في وحدات الصندوق األخرى  االستثماراتخاصة عن  

قراراته   ( ز  اتخـاذ  بغـرض  استخدامها  الصندوق  لمدير  يمكن  التي  المعامالت واألساليب واألدوات  أنواع 

 االستثمارية لصندوق االستثمار:  

سيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية ألصول  

  الصندوق. كما سيستخدم مدير الصندوق التحليل األساسي والفني في تحليل أداء الصناديق، سواءً 

  - وبعد قيامه بتحليل جميع الفرص المتاحة-دارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير صندوق آخر  م  

 المدفوعة للصندوق. سوف يقوم باختيار الصندوق المناسب من ناحية العوائد المرجوة مقارنة بالرسوم  

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:   ( ح 

 لن يقوم مدير الصندوق باالستثمار في أي ورقة مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق.

 لصـندوق االستثمار فيها:  أي قيـد آخر علـى نـوع )أنـواع( األوراق الماليـة أو األصـول األخـرى الـتي يمكـن ل  ( ط 

معايير   مع  تتوافق  ال  مالية  أوراق  أي  في  الصندوق  مدير  يستثمر  مدير  الشرعية  اللجنةلن  ويلتزم   ،

 الصندوق بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار حيثما ينطبق على نوع الصندوق.  

 

 الحد األعلى  الحد األدنى  نوع االستثمار 

 % 45 % 15 الدين   أدوات   صناديق 

 % 45 % 15  االستثمارات البديلة أسواق صناديق

 % 60 % 20 األسهم  أسواق   صناديق 
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الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار يديرها ذلك   ( ي 

 المدير أو مدراء صناديق آخرون:  

من هيئة    ومرخصة   عاماً   طرحاً   مطروحة  األقل  على  استثمارصناديق    ثالثةفي    يستثمر  نأللصندوق    يجوز

مدير    وأكانت مدارة من قبل مدير الصندوق    سواءً   الشرعية   اللجنة  معاييرمع    ومتوافقةالسوق المالية  

% من صافي  5ال تقل االستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن    نأ  ويجب  ،خرآصندوق  

الصندوق،    استثمار  صندوق  في   الصندوق  أصول  قيمة   صافي  من%  50  عن  تزيد  والقيمة أصول 

  أصول صافي    من  %10  نسبة ذات الطرح الخاص    الصناديقفي    لالستثمارويكون الحد األعلى    ، واحد

االستثمار   صناديق   والئحة   الصندوق   حكامأو   شروط قيود االستثمار المحددة في    حسب  وذلك   ، الصندوق

 .تعديل عليها  يأ  وأ

صالحيات صـندوق االسـتثمار في اإلقـراض واالقـتراض، وسياسـة مـدير الصـندوق بشـأن ممارســة   ( ك 

 صــالحيات اإلقــراض واالقــتراض، وبيــان سياســته فيمــا يتعلــق بــرهن أصــول الصندوق:  

في    قصىأصافي قيمة أصول الصندوق كحد    من%  10للصندوق الحصول على تمويل بقدر    يحق

التمويل عن    ، الشرعية  اللجنة معايير    ووفقالحاالت الضرورية   تزيد مدة هذا  وال يجوز    سنة، ويجب اال 

 لمدير الصندوق رهن أصول الصندوق.  

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:   ( ل 

 الئحة صناديق االستثمار، حيثما ينطبق على نوع الصندوق. سيلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تفرضها  

 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:   ( م 

التي تحقق    االستثماري يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات  تال  االستثمارستكون قرارات  

و  االستثمارية  األهداف والمذكورة في شروط  للصندوق  بذل  أالمحددة  ذلك  الصندوق ويشمل  حكام 

الصندوق أي مخاطرة استثمارية غير ضرورية   تحمل  للتأكد من عدم  الصندوق كل ما في وسعه  مدير 

بأهدافه   عدم    االستثماريةتتعلق  مع  وحكيم  حذر  بشكل  المخاطر   االستثمار بأهداف    اإلخاللوتوزيع 

 .وسياساته المذكورة

 واألسـس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر:   االسترشـادي، المؤشر  ( ن 

قيمة المؤشر على أساس القيمة السوقية لكل صك في    حساب:  الخليجيةالبالد للصكوك    مؤشر %  30

  إغالق عند    بالتقييمعلى سعر أعلى طلب للصك المعني    باالعتمادالمؤشر والقيمة السوقية تحسب  

 .اإلصدار بحجم   مضروبا  ) لتداو  ( الرئيسيةالسوق المالية السعودية 
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الحرة    لألسهمحساب قيمة المؤشر على أساس القيمة السوقية  السعودية:    لألسهم   البالد مؤشر    40%

 .للشركات المكونة للمؤشر

على    : الخليجية   المتداولة  العقارية   للصناديق   البالد   مؤشر %  30 المؤشر  قيمة  القيمة  حساب  أساس 

 .السوقية للوحدات الحرة للشركات المكونة للمؤشر

 . االستثماريةشركة إيديال ريتينجز وهي شركة توفر خدمات لدعم اتخاذ القرارات   الجهة المزودة للمؤشر:

 :  - ن وجدت إ -الهدف من استخدام عقود المشتقات   ( س 

 ال ينطبق. 

 أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:   ( ع 

 ال يوجد.  

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:   (4

صندوق    نأ و   متنوعة  مخاطر  على  ينطوي  المالية   األوراق  في   االستثمار   نأ ب   يعلم  ن أ على المستثمر    يجب ( أ 

 . لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراتهاالستثمار قد يتعرض  

على أداء الصندوق في    إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر ال يعد مؤشراً  ( ب 

 المستقبل. 

 .  إن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداءه المطلق سوف يتكرر أو يكون مماثاًل لألداء السابق  ( ج 

لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو    إن االستثمار في صندوق االستثمار ال يعد ايداعاً  ( د 

 . تابع لصندوق االستثمار 

 إن المستثمرون معرضون لمخاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق.   ( ه 

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار، والمخاطر المعرض لها   ( و 

 صندوق االستثمار وأي ظروف من المحتمل أن توثر في صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته: 

التخلص من :  الشرعية  بالضوابط   لتزامة باال المخاطر المتعلق .1 قد يضطر مدير الصندوق إلى 

  اللجنة االستثمارات أو العقود المبرمة مع بعض االطراف التي استثمر معها في حال قررت  

الشرعية لدى مدير الصندوق أن هذه االستثمارات لم تعد تتوافر فيها الضوابط التي بموجبها 

سلباً   اللجنةأجازت   سيؤثر  مما  فيها  االستثمار  وسعر    الشرعية  الصندوق  استثمارات  على 

 الوحدة. 

سعر   .2 الصرف    ليتحم  :الصرفمخاطر  سعر  تذبذب  مخاطر  تتم    الستثماراتهالصندوق  التي 

بعملة غير الريال السعودي، ففي حال انخفاض سعر الصرف، فإن أصول الصندوق سوف  

 .يكون عرضة للخسارة
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والذي    األسهم: سيتم استثمار جزء من محفظة الصندوق في سوق  األسهمأسواق    مخاطر .3

إلى إمكانية حدوث هبوط كبير ومفاجئ في قيمة    باإلضافةيرتبط عادة بتقلبات سوقية عالية  

 .الوحدةعلى سعر   واحتمال خسارة جزء من رأس المال، والذي من شأنه التأثير سلباً  األسهم

في أسواق    االستثمارتكون أعلى من مخاطر    األسهموبالتالي فإن المخاطرة في استثمارات  

 .األخرى  األجلقصيرة   االستثمارية واألدواتالنقد والمرابحات  

: هي المخاطر الناجمة عن تركز استثمارات الصندوق في فئات أصول  مخاطر تركز االستثمارات .4

هداف الصندوق أو المؤشر االسترشادي. وفي حال تأثر هذه الفئة  أ معينة تحددها طبيعة و

 وق. على سعر وحدة الصند  لى انخفاض العوائد، مما سوف يؤثر سلباً إبظروف معينة تؤدي 

الموزعة والرأسمالية الناتجة    األرباح: قد يعيد الصندوق استثمار بعض  االستثمارمخاطر إعادة   .5

التي تم شراء    باألسعاريتم استثمارها    القد    األرباحعن استثمارات الصندوق، وعليه فإن مبالغ  

 .على سعر الوحدة   مما قد يؤثر سلباً   لألصلبها ابتدًاء، وبالتالي ارتفاع تكلفة الشراء    األصول

: هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة األدوات  مخاطر تقلبات اسعار الفائدة ومعدالت التضخم .6

المالية  المالية نتيجة للتغيير في أسعار الفائدة أو مستويات التضخم، ولذا فإن قيمة األوراق  

على   يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بتقلبات أسعار الفائدة ومستويات التضخم مما يؤثر سلباً 

الدورية   الثابت  الدخل  أداوت  عوائد  تعرض  قدد  كذلك  الوحدة.  الصندوق وسعر  استثمارات 

على استثمارات الصندوق    المتغيرة لالنخفاض نتيجة انخفاض أسعار الفائدة مما يؤثر سلباً 

 وحدة. وسعر ال 

بدرجة :  الصندوق  مدير   موظفي   على   االعتماد   مخاطر  .7 يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق 

كبيرة على مهارات وخبرات الموظفين المحترفين العاملين لدى مدير الصندوق، إضافة إلى  

تأكيد بشأن استمرار أي من    الو .أمور أخرى الموظفين في وظيفته    هؤالءيمكن إعطاء أي 

الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق. كما أنه وبالرغم من تكريس موظفي مدير الصندوق  

أنه    ال إ،  االستثماريةلمساعدة الصندوق في تحقيق أهدافه    الزماً قدر من الوقت يرونه    ألكبر

 .ي منهم جميع ساعات عمله لشئون الصندوقمن غير المتوقع أن يكرس أ

يتأخر    :التمويل   مخاطر  .8 قد  االستثمار  لغرض  تمويل  على  الصندوق  مدير  حصول  حال  في 

الصندوق عن سداد المبالغ في الوقت المحدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما 

يؤثر على أصول الصندوق  قد يجبر مدير الصندوق على بيع بعض استثماراته، األمر الذي قد 

 .على أسعار الوحدات وينعكس سلباً 

: قد تكون السيولة االستثمارية في بعض الفترات متدنية مما قد يزيد من  مخاطر السيولة .9

صعوبة تسييل استثمارات الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة قد تؤثر سلبًا على  

بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته    األسعار السوقية الستثمارات الصندوق وقدرته على
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من السيولة. وقد يتعرض الصندوق للخسائر نتيجة كثرة طلبات االسترداد، ونتيجة لذلك قد  

واألوراق   بحجم صغير،  المصدرة  المالية  األوراق  تسييل  الصندوق صعوبة في  مدير  يواجه 

على   ما سوف يؤثر سلباً المالية الصادرة بموجب طرح خاص والمتداولة خارج بورصة التداول م

 سعر وحدة الصندوق. 

إن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة،  المخاطر المتعلقة بأحداث معينة:   .10

و تتعلق بالسلطات  أمنها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة  

الحكومة بالتغيرات في سياسة  تتأثر  كما قد  والرقابية،  والتنظيمية  يؤثر    اإلشرافية  مما قد 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.   سلباً 

قد تنشأ حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق أو األطراف ذات   تضارب المصالح:  مخاطر .11

العالقة مع مصالح المشتركين في الصندوق مما يحد من قدرة مدير الصندوق أو األطراف  

 على الصندوق.  ذات العالقة على أداء مهامهم بشكل موضوعي مما يؤثر سلباً 

أخرى  االستثمار مخاطر   .12 صناديق  الصناديق    من  :في  تتعرض  أن  قد   األخرى الممكن  التي 

بها إلى مخاطر مماثلة لتلك الواردة في هذه الفقرة "المخاطر   االستثماريستهدف الصندوق  

 . على أداء الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق" مما قد يؤثر سلباً  لالستثمارالرئيسة 

الطروحات    االستثمار خاطر  م  .13 تستثمر في  في    االستثمار: هي مخاطر  األوليةفي صناديق 

تاريخ تشغيلي يتيح لمدير الصندوق    وال  اإلنشاءصناديق تستثمر في شركات حديثة   تملك 

تقييم أداء الشركة بشكل كافي، كما أن الشركات التي تطرح أوراقها المالية قد تمثل قطاعات  

جديدة أو تكون في مرحلة نمو وتطوير وقد ينعكس ذلك سلبا على أداء الصندوق وأسعار  

 الوحدات 

صِدر .14 الم  لمخاطر  المالية  الظروف  في  التغييرات  إن  النظير،  :  المقابل/  الطرف  أو  صدر  لم 

على نوع معين من   والتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية المحددة قد تؤثر سلباً 

حيث   المصدر،  أو  المالية  إلى  أاألوراق  يؤدي  قد  مما  المصدر  بوضع  يتأثر  األصل  ذلك  ن 

 .ة سلباً انخفاض قيمة الورقة المالية وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحد 

صناديق  االئتمانيةلمخاطر  ا .15 أو  المرابحة  عمليات  في  الصندوق  استثمارات  تكون  سوف   :

قبل   من  والمعتمدة  أيضًا    اللجنةالمرابحة  للمخاطر  االستثمارات    ستكونالشرعية  معرضة 

تلك األطراف في    منأي إخفاق من جانب أيا    الن  العالقةالمقابلة ذات    لألطراف  االئتمانية

  هؤالءإلى خسارة رأس المال المودع من قبل الصندوق لدى    يؤدي   نأ  يمكنالوفاء بالتزاماته 

 .األطراف 
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المالية    األوراق: قد يؤدي تعليق التداول في السوق ككل أو مجموعة من  مخاطر تعليق التداول .16

الناتج عن عدم المقدرة على البيع    االستثماريةإلى مخاطر عدم توفر وضياع عدد من الفرص  

 .على استثمارات الصندوق وسعر الوحدة أو الشراء، مما يؤثر سلباً 

  األدوات في    االستثمارتندرج مخاطر    :االستثمارية في أدوات أقل من الدرجة    االستثمار مخاطر   .17

،  االئتمانية  والمخاطر  العمالت كمخاطر السيولة وأسعار    االستثماريةالمصنفة أقل من الدرجة  

، حيث لديها مخاطر أعلى من  يضاً أ  االستثماريةو أقل من الدرجة  أ غير المصنفة  األدواتعلى 

تظهر أسعارها   أن  يمكن  أو  السداد  التخلف عن  المحيط    حاداً   تقلباً ناحية  اليقين  بسبب عدم 

مصدر، مما يؤثر سلباً   باألداء على استثمارات الصندوق وأدائه وعلى مالكي وحدات    المالي لل 

 .الصندوق 

على   .18 العائد  السوق  االستثمار مخاطر  النقد  ومخاطر  أسواق  صفقات  على  العوائد  تتأثر   :

يكون قريب من أسعار الفائدة. فكلما    والذي(  الربح  هامش)   بالعائدوالصكوك وما في حكمهما  

تبعاً  تنخفض  الفائدة سوف  أسعار  التي    انخفضت  المرابحة  بصفقات  الربح  لذلك هوامش 

الصندوق   مدير  سلباً مستقباًل فيها    االستثمارينوي  يؤثر  سوف  مما  وحدة    .  سعر  على 

 .الصندوق 

لى تحمل ضرائب إفي الصندوق  االستثمار: قد يؤدي  مخاطر ضريبة القيمة المضافة والزكاة .19

  ال مثل ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال    الصالحية معينة تفرضها السلطات ذات  

والبعض   واستثماراته  الصندوق  على  ينطبق  قد  بعضها  على    خراآلالحصر،  ينطبق  قد 

أصول   تنخفض  فسوف  الصندوق  على  ضريبة  فرض  أو  الزكاة  خصم  تم  إذا  المستثمر. 

 .على سعر وحدة الصندوق  ا سوف يؤثر سلباً الصندوق مم

أو    االخطاء  الرتكاب   : يكون أمين الحفظ معرضاً مخاطر التسويات التي يقوم بها امين الحفظ .20

التأخر عند اجراءه لعمليات تسويات الصندوق مما قد يزيد من نسبة السيولة في الصندوق  

على سعر وحدة    لفترة وجيزة والذي يسبب انخفاض في عوائد الصندوق مما سوف يؤثر سلباً 

 .الصندوق 

  استثمارات   في  الصندوق  يستثمر  قد:  المتداولة  العقارية   الصناديق   في   االستثمار   مخاطر  .21

  بحكم  المخاطر   مرتفعة   االستثمارات  هذه   وتعتبر   ،REITs  المتداولة   العقارية  الصناديق  مثل   أخرى

  العقارية   األصول  قيمة  في  سلبا  االقتصادية الظروف تؤثر  قد  العقارية،  االستثمارات  طبيعة

  الصندوق   يقوم  أن  ضمان  يوجد  وال  والتحصيل  اإليجارية  العوائد  حيث  من  عليها  والطلب 

  تلك  قيمة  تؤثر  قد   عليه  وبناء  مستمر  بشكل  المستثمرين  على  األرباح  بتوزيع  المتداول  العقاري

 . الوحدة  وسعر  الصندوق وعوائد أداء على سلباً  االستثمارات



 

18 

 

 آلية تقييم المخاطر:   (5

 المخاطـر المتعلقـة بأصـول الصنـدوق.  لتقييمقـر مديـر الصنـدوق بوجـود آليـة داخليـة ي  

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق:   (6

 . الصندوق في االشتراك  القطاعات  من وغيرها الحكومية  الجهات و  والشركات والمؤسسات  لألفراد يمكن

 حدود االستثمار:    قيود/ (7

الصندوق   تفرضها    االستثمارإدارته لصندوق    خالل يلتزم مدير  التي  والحدود    االستثمارصناديق    الئحة بالقيود 

الموضحة    األصول في    االستثماريحق للصندوق   .وشروط وأحكام الصندوق  الماليةالصادرة من هيئة السوق  

توزيعات   الفقرة    االستثمارفي جدول  الشروط    من  (3)الوارد في  استثمارية    خاللمن    واألحكامهذه  صناديق 

، على أن تكون تلك الصناديق متوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية،  األصولتستثمر بشكل أساسي في تلك  

في أي ورقة مالية مصدرة من مدير الصندوق أو من أي من تابعيه بما يتوافق    االستثماركما يحق لمدير الصندوق  

 .االستثماريةمع استراتيجيات الصندوق 

 العملة:   (8

  الوحدات   قيمة  دفع  حال  في  عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقوم بها استثماراته ووحداته.

  الصرف  سعر  أساس  علىعملة الصندوق    لى إتحويلها    يتم سبأي عملة أخرى من العمالت العالمية الرئيسية،  

 . التاريخ ذلك في االشتراك   قبول عند السائد

 الخدمات والعموالت واألتعاب:  مقابل  (9

 : بيان تفاصيل جميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها  ( أ

 البيان  المصاريف الرسوم و 

 إدارة الصندوق   رسوم 
  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من%  0.40  تبلغ  سنوية  إدارة  رسوم  الصندوق  مدير   يتقاضى

 شهري  بشكل وتخصم  تقويم يوم كل  في حسبت  

   االشتراك  رسوم 
ولي  قصى من مبلغ االشتراك تخصم من مبلغ االشتراك األأ% كحد  2رسوم االشتراك  

 واإلضافي مباشرة 
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 الحفظ   رسوم 

تبلغ    تعاب أ الحفظ    مين أ   يتقاضى  سنوية  أصول  0.05حفظ  قيمة  صافي  من   %

مدرجة   والغير  المدرجة  المالية  لألوراق    بينما   االستثمار،   صناديق   ووحدات الصندوق 

النقد  0.025  يتقاضى  أسواق  لصفقات  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  من   %

  تراكمي   بشكل  تقويم   يوم  كل   مع   حسابها   ويتم   سنوياً   الحفظ   تحت   المهيكلة   والمنتجات 

 شهرياً   وتدفع   وتخصم 

   اإلدارية  الخدمات  رسوم 
الصندوق0.08 أصول  قيمة  صافي  من  سنويًا    بشكل  تقويم  يوم  كل   حسابها  يتم   ،% 

 شهري بشكل   وتدفع وتخصم تراكمي،

 مدير الصندوق    يتحملها    االسترشادي  المؤشر  رسوم 

 مراجع الحسابات    رسوم 
  في  مرتين  وتدفع وتخصمتحتسب في كل يوم تقويم بشكل تراكمي    ،سنوياً   ريال,00040

 . الفاتورة على  بناء السنة

أعضاء مجلس اإلدارة    مكافأة

 المستقلين  

كحد    ريال سنوياً   40,000المستقلين مكافأة مقطوعة تقدر بـ    اإلدارةتقاضى أعضاء مجلس  ي 

السنة    خاللالتي حضرها    االجتماعاتعن جميع    (ريال لكل عضو مستقل 20,000) أقصى  

المالية" مقسمة بالتساوي    البالد"  لالستثمار  البالدالمدارة من قبل شركة   لجميع الصناديق

حسب في كل يوم تقييم بشكل تراكمي  على جميع الصناديق باستثناء الصناديق العقارية، ت  

 وتخصم وتدفع مرة واحدة في السنة 

 رقابية    رسوم 
مبلغ  د المالية  7,500وقدره  فع  السوق  لهيئة  بشكل  وت    ،ريال  تقييم  يوم  كل  في  حسب 

 تراكمي وتخصم وتدفع مرة واحدة في نهاية السنة 

 النشر )تداول(   رسوم 

لقاء  5,000مبلغ    دفع المالية "تداول"  السوق  المعلومات    ريال سنويا صالح شركة  نشر 

خصم وتدفع مرة واحدة  تراكمي وت  على موقع تداول وتحسب في كل يوم تقييم بشكل  

 في نهاية السنة 

 التعامل    مصاريف 

سوف يتحمل الصندوق كافة المصاريف المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت ضمن  

وسيتم   الصندوق،  الربعي    اإلفصاحاستثمارات  التقرير  في  ربع  كل  قيمتها  إجمالي  عن 

 للصندوق 

 التمويل    مصاريف 
وجود   حال  السائدفي  التمويل  أسعار  بحسب  تكون  للصندوق سوف  تمويل    .مصاريف 

 وتخصم وتدفع حسب عد التمويل المتفق عليه.   تقويمحسب في كل يوم ت  

 أخرى    مصاريف 

بها   الصندوق الحق في تحميل الصندوق أي رسوم أو مصاريف أخرى مسموح  لمدير 

تقويم   نظاميا  يوم  كل  في  حسب  المثال    وتخصم   ت  سبيل  على  وهي  شهري  بشكل 

رسوم الطباعة ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي الوحدات ورسوم التحويل ما بين  

أو   البنكية  خصم    االستثمارية الحسابات  يتم  ولن  الفعلية    اال للصندوق  المصاريف 

على    باإلضافة  المضافة  القيمة  )كضريبة  الدول    العموالت للضرائب  أو  األخرى في   )

 سنوياً   الصندوق   صول أ % من صافي قيمة  0.5  قصى أ بحد    ، الرسوم إن وجدت 
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الخـدمات والعمـوالت واألتعاب، ووقت  جدول يوضح جميع الرسـوم والمصـاريف، مـع كيفيـة حسـاب مقابـل   ( ب

 دفعها من قبل صندوق االستثمار: 

 تكرار الدفع  طريقة الحساب  النسبة المفروضة/المبلغ  الرسم   نوع

 اإلدارة  رسوم 

من    سنوياً % 0.40

صافي قيمة أصول  

 الصندوق  

  تقويمكل يوم   حسبت  

بشكل تراكمي من  

الصندوق    ولص أصافي  

 شهري وتخصم بشكل 

  بشكل

 شهري

 االشتراك  رسوم 
تدفع  قصىأ% كحد 2

 من مبلغ االشتراك  

تخصم من مبلغ االشتراك  

ولي واإلضافي  األ

 مباشرة

واحدة   مرة

عند 

 االشتراك 

 الحفظ  مين أ  رسوم 

أتعاب حفظ سنوية تبلغ  

  قيمة صافي  من% 0.050

  لألوراق  الصندوق  أصول

المالية المدرجة والغير  

المدرجة ووحدات صناديق  

االستثمار. بينما يتقاضى  

صافي قيمة    من% 0.025

أصول الصندوق لصفقات  

أسواق النقد والمنتجات  

قيمة أصول   من المهيكلة

 الصندوق تحت الحفظ 

  تقويمتحسب كل يوم  

تراكمي من    بشكل

صافي أصول الصندوق  

 شهري وتخصم بشكل 

  بشكل

 شهري

 اإلدارية   دمات خ ال  رسوم 

سنويًا من   % 0.08

صافي قيمة أصول  

 الصندوق 

حسب في كل يوم  ت  

تراكمي   بشكل تقويم 

بشكل   تدفعووتخصم  

 شهري

 شهرياً 

   سنوياً  40,000 مراجع الحسابات   رسوم 

حسب في كل يوم  ت  

تراكمي   بشكل تقويم 

 خصم مرتين في السنة وت  

في   مرتين

 السنة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 المستقلين 

  كحد سنويا   ريال 40,000

 أقصى 

تحسب في كل يوم  

  تراكمي، بشكل تقويم 

واحدة   مرة

 في السنة 
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أو األطراف األخرى ال تشمل    الصندوق   لمدير إن جميع الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات المستحقة  

ضريبة    نظامللنسب المنصوص عليها في    ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً 

 المشترك حال االشتراك. القيمة المضافة على الصندوق وأصوله وعلى 

جميع الرسوم المفروضة والمحسوبة على    هيفي الجدول أعاله    المذكورة  رسومعلى أن ال   الصندوق  مدير  قري  

عد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب وتحمل  الصندوق خالل مدة الصندوق دون استثناء. وي  

 . أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في الجدول أعاله
 

 

 

عقد اجتماعين  ويتم 

 بحد أدنى  سنويا  

 التمويل   مصاريف 
بحسب أسعار التمويل  

 السائد 

حسب في كل يوم  ت  

 تقويم 

عقد   حسب

التمويل  

 المتفق عليه 

   سنوياً  ريال 7,500 رقابية   رسوم 

حسب في كل يوم  ت  

 بشكل تراكمي تقويم 

  فيخصم مرة واحدة وت  

 السنة 

واحدة   مرة

 في السنة 

   سنوياً  ريال 5,000 النشر )تداول(  رسوم 

حسب في كل يوم  ت  

تراكمي   بشكل تقويم 

خصم مرة واحدة في  وت  

 السنة  نهاية 

واحدة   مرة

 في السنة 

 التعامل   مصاريف 

البيع   أو  الشراء  بعمليات  المتعلقة  المصاريف  كافة  الصندوق  يتحمل 

استثمارات   ضمن  كانت  تفرضها    أو   الصندوق إذا  نظامية  رسوم  أي 

 هيئة السوق المالية أو وسيط التعامل 

 أخرى   مصاريف 

الحق في تحميل الصندوق أي رسوم أو مصاريف أخرى  الصندوق    لمدير 

المثال   على سبيل  بشكل شهري وهي  وتخصم  نظاميا  بها  مسموح 

ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي الوحدات ورسوم   رسوم الطباعة 

أو   البنكية  الحسابات  بين  ما  يتم  للصندوق    االستثمارية التحويل  ولن 

الفعلية    اال خصم   القيمة  للضرائب    باإلضافة المصاريف  )كضريبة 

بحد    ، أو الرسوم إن وجدت (  األخرى في الدول    العموالت المضافة على  

 سنوياً   الصندوق   صول ا % من صافي قيمة  0.5  قصى أ 
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افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق    جدول  ( ج

 :ومالك الوحدة خالل عمـر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة 

اشتراك    التيالمصاريف   مبلغ  بافتراض  الصندوق  على  تحميلها  حجم  100,000يتم  وبافتراض  سعودي  ريال 

 %: 7مليون ريال سعودي وبعائد افتراضي قبـل الرسـوم والمصاريـف يقدر بـ  10الصندوق 

 قيمة األصول    جمالي إ الرسوم من   نسبة    الوصف 

  % 0.05 الحفظ   رسوم 

 % 0.08   االدارية  الخدمات  رسوم 

 % 0.4 الحسابات   مراجع   رسوم 

 % 0.04 اإلدارة    س أعضاء مجل  مكافأة

 مدير الصندوق   يتحملها الشرعية   اللجنة  تعاب أ 

 % 0.08 رقابية    رسوم 

 % 0.05 النشر )تداول(   رسوم 

  الصندوق  أصول قيمة   صافي )من اإلدارة   تعاب أ 

 ( األخرى  المصاريف   جميع   خصم   بعد 
0.4  % 

 % 01.1 مجموع نسبة الرسوم من اجمالي قيمة األصول 

 % 5.91 الربح السنوي لمبلغ االستثمار   نسبة 

دفع من قبل الصندوق بناًء على التكاليف الفعلية، وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها  * مصاريف التعامل ت 

 . في التقارير الدورية للصندوق

الـتي يدفعها  بيان تفاصـيل مقابـل الصـفقات المفروضـة علـى االشتراك واالسترداد ونقل الملكيـة   (  د 

 مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل: 

  وليتخصم من مبلغ االشتراك األ  االشتراك مبلغ من قصىأ% كحد  2  االشتراك رسوم •

   .مباشرة واإلضافي
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 .و االسترداد المبكرأ ال يوجد رسوم على االسترداد  •

 . ملكية نقل  رسوم يوجد ال •

بشأن   ه(  الصندوق  مـدير  سياسـة  وشـرح  الخاصـة  والعمـوالت  بالتخفيضـات  المتعلقـة  المعلومـات 

 التخفيضات والعموالت الخاصة:  

وســتخضع أي عمولــة خاصــة يبرمهــا مديــر الصنــدوق إن وجــدت لالئحة مؤسســات الســوق    ،ال توجــد

  .الماليــة، وســيتم اإلفصاح عنهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة للصنــدوق

 المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة:   و( 

ة علية من قيمة الوحدات الخاصة به. أما فيما يخص  يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحق 

ضريبة القيمة المضافة فإن أي رسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة  

حيث   الصندوق،  يتحملها  المضافة سوف  بعد    إن القيمة  دورية  إضافية  مبالغ  يدفع  ال  الوحدة  مالك 

 .اشتراكه بالصندوق

 خاصة يبرمها مدير الصندوق:    بيان أي عمولة ز( 

 .ال يوجد أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

فعـت مـن أصـول الصندوق   ح(  مثال افتراضي يوضح جميع الرسـوم والمصاريف ومقابـل الصـفقات الـتي د 

 : أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق 

اشتراك    التيالمصاريف   مبلغ  بافتراض  الصندوق  على  تحميلها  حجم  100,000يتم  وبافتراض  سعودي  ريال 

 %: 7مليون ريال سعودي وبعائد افتراضي قبـل الرسـوم والمصاريـف يقدر بـ  10الصندوق 

   وطريقة االحتساب والدفع   القيمة    الوصف 

 ريال سعودي   50 الحفظ   رسوم 

 سعودي   ريال 80   اإلدارية  الخدمات  رسوم 

 سعودي  ريال 400 الحسابات   مراجع   رسوم 

 سعودي  ريال 40 أعضاء مجلس اإلدارة    مكافأة

 مدير الصندوق   يتحملها الشرعية   اللجنة  تعاب أ 

 سعودي  ريال 80 رقابية    رسوم 

 سعودي  ريال 50 النشر )تداول(   رسوم 

  قيمة   صافي )من   اإلدارة  تعاب أ 

  جميع   خصم  بعد  الصندوق  أصول 

 ( األخرى   المصاريف 

 ريال سعودي  400

 سعودي  ريال 1100   الرسوم والمصاريف  جمالي إ 
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بعد    الصندوق  أصول قيمة    صافي 

 المصاريف    جميع خصم  
 ريال سعودي  10,591.000

دفع من قبل الصندوق بناًء على التكاليف الفعلية، وسيتم اإلفصاح عن إجمالي قيمتها  * مصاريف التعامل ت 

 . للصندوق الدورية  التقارير في

 التقييم والتسعير:   (10

 : بيان مفصل عن كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق ( أ 

م الصندوق في كل يوم   • العملة ويكون تحديد التقييم  كذلك يتم التقييم على أساس    ،تقويميقو 

بصندوق   الخاصة  المستحقات  منها  مخصوما  المحفظة  تضمها  التي  األصول  جميع  على  بناًء 

 .االستثمار في ذلك الوقت

تعتمد طريقة التقييم على نوع األصول، وقد يعتمد مدير الصندوق على نظم موثوق فيها فيما  •

 .يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف 

 أصول الصندوق:   لتقييمسيتم اتباع المبادئ اآلتية  •

ماليــة مدرجــة أو متداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة    إذا كانــت األصول أوراقــاً  .1

 أو علــى نظــام تســعير آلــي، فسيســتخدم ســعر اإلغالق فــي ذلــك الســوق أو النظــام. 

آلخر سـعر قبـل التعليـق، إال إذا    وفقـاً   تقييمهاعلقـة، فينبغـي  م  إذا كانـت األوراق الماليـة   .2

السـعر   عـن  انخفضـت  قـد  الماليـة  األوراق  هـذه  قيمـة  أن  علـى  قاطـع  دليـل  هنـاك  كان 

 علـق. الم  

فــي الســوق    األسهمفــي الفتــرة التــي تســبق تاريــخ إدراج    االكتتابات يتــم تقييــم أســهم   .3

 . االكتتاببنــاء علــى ســعر 

 بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.  .4

 ، القيمة األسمية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة. المرابحاتبالنسبة إلى  .5

المدرجب  .6 غير  الصكوك  إلى  الدفترية  النسبة  القيمة  تستخدم    األرباحإلى    باإلضافةة، 

 . المتراكمة

النسبة إلى الصكوك المدرجة أو المتداولة في أ ّي سوق أوراق مالية منظمة أو على  ب  .7

آلي، ولكن   بتقييم الصكوك    النظام تسعير  النظام  تلك السوق أو ذلك  تسمح ظروف 

تلك الصكوك وفق ما ورد في    تقييم ، فيجوز  عالهأ(  1وفق ما ورد في الفقرة الفرعية ) 

 .عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق اإلفصاحشريطة أن يتم ( 6) الفقرة الفرعية 

علـى الطـرق والقواعـد    ـدوق بنـاءً أي اسـتثمار آخـر، القيمـة العادلـة التـي يحددهـا مديـر الصن .8

فصح عنها في شروط وأحكام الصندوق، وبعد التحقق منها من قبل مراجع الحسابات  الم  

 للصندوق.  
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المصروفات المتراكمة( / عدد  –المستحقات  –صافي قيمة األصول لكل وحدة )إجمالي األصول  •

 الوحدات القائمة وقت التقييم. 

 

   : تقييمالتقييم، وتكرارها: للصندوق نقطتي  بيان عدد نقاط   ( ب 

من كل   ربعاءواال حداألأيام العمل الرسمية لمدير الصندوق سيتم تقييم أصول الصندوق يومي  خالل

يكون ذلك اليوم يوم عمل فإن التقييم سيكون يوم العمل   الأسبوع قبل نهاية يوم العمل وعندما  

على أساس العملة    ييم يتم التق .عمل من يوم التقييم  يومعن سعر الوحدة بعد    اإلعالن التالي. وسيتم  

التي تضمها المحفظة مخصوما منها المستحقات الخاصة    األصولعلى جميع    بناءً ويكون تحديد التقييم  

 .في ذلك الوقت االستثماربصندوق 

 

تخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير:   ( ج   بيان اإلجراءات التي ست 

 خاطئ، بشكل الوحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل تقييم حال في •

 ذلك.   بتوثيق الصندوق مشغل يقوم سوف

الصندوق سيقوم •  مالكي ذلك في )بما المتضررين  الوحدات مالكي جميع بتعويض مشغل 

  .تأخير( دون التسعير أو التقييم  أخطاء جميع عن السابقين الوحدات

 نسبته  ما  يشكل التسعير  أو  التقييم في  خطأ أي عن  فوراً  الهيئة بإبالغ الصندوق  مدير  سيقوم •

 والموقع اإللكتروني موقعه في فوراً  ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من  أكثر أو 0.5%

 الئحة من (73) للمادة وفقاً  الصندوق مدير يعدها التي الصندوق تقارير  وفي للسوق اإللكتروني

   .االستثمار صناديق 

 للمادة وفقاً  المطلوبة للهيئة تقاريره  وفي الوحدات لمالكي  تقاريره  في  الصندوق مدير سيقدم •

 . والتسعير التقييم  أخطاء بجميع ملخصاً  االستثمار صناديق  الئحة من  (76)

 بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:   ( د 

وصافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة بالمعادلة التالية:   يتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق

 .التقييمالمصروفات المتراكمة( / عدد الوحدات القائمة وقت   –المستحقات  –)إجمالي األصول 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها:  ( ه 

االصول    افي ص  عن  االعالن  سيتم تداول    للصندوق قيمة  موقع  على  الوحدة  وسعر 

www.tadawul.com   الصندوق    الخاص  االلكتروني  والموقع في    .capital.com-albiladwwwبمدير 

 . تقييم  لكليوم العمل التالي 

 

http://www.tadawul.com/
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 التعامالت:   (11

 بيان يوضح تفاصيل الطرح األولي:   ( أ

(  30) م ولمدة  11/2022/ 01الموافق  هـ  07/04/1444بتاريخ  الثالثاء    ستبدأ فترة الطرح األولي يوم •

مدير الصندوق    أحقية  مع  مماثلةلفترة    األولي  الطرح   فترة   تمديد  الصندوق  لمدير  ويحق  ،عمليوم  

 .  إغالقها قبل ذلك التاريخ

 ريال سعودي.   (10)سيكون سعر الوحدة عند التأسيس هو  •

 الصندوق جمعه هو مليون ريال سعودي. الحد األدنى الذي ينوي مدير   •

يوم   ( ب أّي  في  واالسـترداد  االشـتراك  طلبـات  لتقـديم  النهائيـة  والمواعيـد  المحـدد  التـاريخ  يوضـح  بيـان 

 تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد: 

هو نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل بشرط تقديم    االشتراكالموعد النهائي لتقديم طلبات  

طلب  مكتمل  االشتراكطلب   تسلم  حال  وفي  يوم    االشتراك،  يسبق  الذي  العمل  يوم  نهاية  بعد 

 .التعامل فسيتم معاملته كطلب في يوم التعامل التالي

وا ( ج الطلبـات  تقـديم  مكان  ذلك  في  بما  واالسترداد،  االشتراك  إجراءات  يوضح  طلب  بيان  بـين  لمـدة 

 االسترداد ودفع متحصالت االسترداد أو نقل الملكية:  

في الصندوق أن يفتح حساًبا لدى مدير الصندوق لكي   االشتراكعلى المشترك الذي يرغب   •

 االشتراك تنفيذ عمليات   خاللهيتم من 

وتسليمها إلى مدير   واألحكاموالتوقيع على الشروط    االشتراكاستيفاء وتسليم نموذج طلب   •

 .الصندوق 

إذا تم الدفع بعملة غير الريال السعودي فسيتم تحويل المبلغ المستلم إلى الريال السعودي   •

 على أساس صافي قيمة المبلغ بالريال السعودي.  االشتراكويتم تنفيذ 

مبلغ   • استيفاء  مدير    خاللمن    االشتراكيتم  لدى  المشترك  حساب  من  المباشر  الخصم 

 :أقل عدد للوحدات أو قيمتها يجب أن يتملكها مالك الوحدات ، الصندوق

o   ريال سعودي   500المبدئي:  لالشتراك األدنى الحد 

o   ريال سعودي  100: اإلضافي لالشتراك األدنى الحد 

o   ريال سعودي  100: لالسترداد  األدنى الحد 

 لالستثمار   البالدمن قبل العميل في فروع شركة    يتم تقديم الطلبات يدوياً  :مكان تقديم الطلبات  •

 .االستثماريحساب العميل  خاللمن  الكترونياً أو  البالدالمالية" أو فروع بنك   البالد"

 دفع  يتم:  الوحدات  لمالكي  االسترداد  عوائد  ودفع  االسترداد  طلب  تسلم  بين  زمنية  فترة  اقصى •

  خالل  من  وذلك  الصندوق،  في  بها  االستثمار  يتم  التي  بالعملة  المستثمر  الى  االسترداد  عوائد
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  يوم   في   العمل  اقفال  قبل  الصندوق  مدير  لدى  المشترك  حساب  في  االسترداد  عوائد  مبلغ  قيد

 . االسترداد سعر  تحديد فيها تم التي  التقييم  لنقطة التالي الخامس العمل

 بيان يوضح أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق:  ( د 

ومتطلبات الئحة صناديق االستثمار   بأحكامتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد    عندمدير الصندوق    يتقيد

 وهذه الشروط واالحكام. 

ل معها التعامـل في الوحـدات أو يعلق، واإلجـراءات المتبعـة في تلك   ( ه بيان يوضح الحاالت التي يؤجَّ

 الحاالت:  

 يجوز لمدير الصندوق تعليق التعامل بوحدات الصندوق إذا:  •

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك. .1

 لصندوق. إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات ا .2

أو  .3 الماليـة  باألوراق  التعامـل  فيهـا  يتـم  التـي  الرئيسـية  السـوق  فـي  التعامـل  تعليـق  تـم  إذا 

األصول األخرى التــي يملكهــا الصنــدوق، إمــا بشــكل عــام أو بالنســبة إلــى أصــول الصنــدوق  

نسـبة مهمـة  أنهـا  معقـول  بشـكل  الصنــدوق  مديــر  يــرى  أصـول    التــي  قيمـة  صافـي  إلـى 

 الصنـدوق. 

كمـا أنَّ مديـر الصنـدوق يحتفـظ بالحـق فـي رفـض طلـب اشـتراك أي مشـترك فـي الصنـدوق إذا كان ذلـك  

االشتراك سـيؤدي إلـى اإلخالل بشـروط وأحـكام الصنـدوق أو األنظمة أو اللوائـح التنفيذيـة التـي قـد  

هيئـة السـوق الماليـة أو الجهـات التنظيميـة األخرى بالمملكـة العربيـة    تفـرض مـن وقـت آلخر مـن قبـل

 السـعودية. 

 :الصندوق   مدير يفرضه  تعليق أي  حالة في التالية  اإلجراءات باتخاذ  الصندوق مدير   يقوم  سوف •

اال    التأكد  .1 تعليق  أي  استمرار  عدم    مالكي   مصالح  مراعاة  مع   والمبررة  الضرورية   للمدة من 

 . الوحدات

 ذلك  حول  الحفظ  وامين  الصندوق  ادارة  مجلس  مع  والتشاورالتعليق بصورة منتظمة    مراجعة .2

 . منتظمة بصورة

 الهيئةومـالكي الوحـدات فـورًا بـأي تعليـق مـع توضـيح أسـباب التعليـق، وإشـعار    الهيئةإشـعار   .3

بالتعليق،    اإلشعار   في  المستخدمة ومـالكي الوحـدات فـور انتهـاء التعليـق بالطريقـة نفسـها  

ذلك    واإلفصاح موقـع    لمدير  اإللكتروني  الموقع  فيعن  وأّي  للجمهور    اخرالصـندوق  متـاح 

 .الهيئة تحددها التيوابط الض بحسب

 .مالكي الوحدات مصالح يحققرفع التعليق إذا رأت أن ذلك   صالحيةللهيئة  .4
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ل:  ( و  بيان اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

مدير الصندوق اجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات    سيتبعحال تم تأجيل عمليات االسترداد،    في

لمتطلبات    االسترداد تأجيلها وذلك وفق  "تأجيل    االستثمار   صناديق  الئحة  من(  66)  المادة المطلوب 

 ". االسترداد عمليات

 وصف األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين:   ( ز 

 واللوائحنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية    لىإ  خرينآ  ستثمرينم    لىإنقل ملكية الوحدات    يخضع

 . السعودية  العربية المملكة  في المطبقة العالقة  ذات خرىاأل

بيان الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحـدات االشـتراك فيهـا أو نقلها أو   ( ح

 استردادها:  

   ريال سعودي   500      لالشتراك المبدئي  دنى األ  الحد

 ريال سعودي   100    لالشتراك االضافي  دنى األ  الحد

   سعودي ريال  100                   لالسترداد  دنى األ  الحد

  الحد   ذلك  الى  الوصول   عدم   حال  في  المتخذ   واالجراء   ،جمعه   الصندوق  مدير   ينوي   الذيالحد األدنى   ( ط 

 :  الصندوق  في   دنى األ 

ريال سعودي، وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة    مليون الحد األدنى لبدء عمليات الصندوق هو  

عيد إلى مالكي الوحدات مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة   الطرح األولي، يجب على مدير الصندوق أن ي 

( يوم عمل مع 30عن استثمارها دون أي حسم، ويحق لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح األولي لمدة )

 ها قبل ذلك التاريخ. أحقية مدير الصندوق إغالق

 سياسة التوزيع:   (12

ب بها:   ( أ طال   بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح، بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي ال ي 

وعليه    ،سيقوم مدير الصندوق بإعادة استثمار األرباح الموزعة الناتجة عن االستثمار في أصول الصندوق

 لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح دورية على مالكي الوحدات. 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:   (ب 

 ال ينطبق. 

 بيان حول كيفية دفع التوزيعات:   ( ج

 ال ينطبق 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:   (13

المعلومــات المتعلقــة بالتقــارير الســنوية، بمــا في ذلــك البيــان ربــع الســنوي والقوائم المالية األولية   (أ

 والسنوية حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار:  
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عد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وبشكل نصف سنوي على األقل وتفحص وفقًا   • ت 

ال المحاسبة  للمحاسبين لمعايير  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  المحاسبية  ومعايير  دولية 

القانونيين، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، 

 يؤخذ بنص اللغة العربية. 

السنوية   • المالية  القوائم  ذلك  في  )بما  السنوية  التقارير  بإعداد  الصندوق  مدير  سيقوم 

) المراجعة  رقم  الملحق  لمتطلبات  الربع سنوي وفقًا  والبيان   )3 ( رقم  والملحق  ( من الئحة 4( 

 ححسب متطلبات اللوائ   صناديق االستثمار وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها

 عند الطلب دون أي مقابل  واألنظمة وتزويدها لمالك الوحدات

 .الحسابات يجب أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوقفي حال تم تعيين أو تغيير مراجع  •

 في   وذلك المالية األولية والبيان الربع سنوي    والقوائم   للجمهور  السنوية  التقارير   إتاحة   سيتم •

  لمدير  اإللكتروني  الموقع  وفي  الصندوق  وأحكام  شروط   في  المحددة   وبالوسائل  األماكن

  التي   الضوابط  بحسب  للجمهور  متاح  آخر  موقع  أيّ   أو  للسوق  اإللكتروني   والموقع  الصندوق،

 (. ينطبق)حيثما   الهيئة تحددها

ِعـّدها مـدير الصندوق:   (ب  معلومـات عـن أمـاكن ووسـائل إتاحـة تقـارير الصـندوق الـتي ي 

دون   الوحدات  مالكي  جانب  من  للفحص  يديره  الذي  الصـندوق  تقـارير  بإتاحة  الصندوق  مدير  سيقوم 

الصندوق مقابل،   أصول  قيمة  صافي  أرقام  جميع  بإتاحة  كذلك  الموقع    وسيقوم  على  السابقة 

   .السعودية تداول   لشركةااللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني 

 معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية:   ( ج

و/أو   الهاتف  و/أو  االلكتروني  البريد  و/أو  البريدي  العنوان  على  الوحدات  مالكي  تقارير  إرسال  سيتم 

الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم اشعار مدير الصندوق باي تغيير في العنوان.  

من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح    تقويمياً   يوماً   15إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل  ويجب  

  المالية   التقارير السنوية والقوائم  التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير

الصندوق    وليةاأل مدير  موقع  االلكترون  www.albilad-capital.comعلى  للسوق والموقع  ي 

www.saudiexchange.com.sa 

سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها  

 ( من الئحة صناديق االستثمار.4الهيئة عن معلومات الصندوق بنهاية كل ربع سنة حسب الملحق رقم ) 

 : للصندوق   المالية   السنة   نهاية  في   مراجعة  مالية  قائمة   اول  بتوافر   إقرار (د

 م.  2023يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية  

 : طلبها  عند   مجانا   للصندوق   المراجعة  السنوية  المالية  القوائم   بتقديمبااللتزام    إقرار (ه
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بـااللتزام بتقــديم القـوائم الماليـة الســنوية المراجعـة للصــندوق مجانًا عند طلبها    يقر مدير الصندوق 

 لمالكي الوحدات.  

 سجل مالكي الوحدات:  (14

 :بيان بشأن إعداد سجل محدث لمالكي الوحدات وحفظه في المملكة  ( أ

في    مشغليقوم    سوف وحفظه  بتحديثه  يقوم  وسوف  الوحدات  لمالكي  سجل  بإعداد  الصندوق 

   المملكة.

  :بيان معلومات عن سجل مالكي الوحدات ( ب

  عند   مجاناً   الوحدات  مالك  الى  السجل   تقديم   وسيتم  الوحدات  بمالكي  محدثا  سجال   الصندوق  مدير  سيعد

 . الطلب

 اجتماع مالكي الوحدات:   (15

دعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:   ( أ  بيان الظروف التي ي 

 يحق لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه.  •

يام من تسلم طلب كتابي  أ  10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل   •

 من أمين الحفظ. 

أيام من تسلم طلب كتابي    10يقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل   •

من    األقل  على%  25من مالك او أكثر من المستثمرين الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  

 قيمة وحدات الصندوق. 

 بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات:   ( ب

لعقد   • الدعوة  اإلتكون  الموقع  في  بإعالن  الوحدات  مالكي  الصندوق  اجتماع  لمدير  لكتروني 

اإل كتابي    وبإرسال،  السعودية  تداول  شركةللكتروني  والموقع  مالكي    الى اشعار  جميع 

يوم قبل تاريخ االجتماع على    21أيام وال تزيد عن    10ال تقل عن  بمدة  الوحدات وامين الحفظ  

مدير   ىعالن ويجب علاإل ن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة فيأ

 .الصندوق في حال اإلعالن بعقد أي اجتماع، أن يتم إشعار الهيئة بذلك 

ي الوحدات خالل فترة اإلعالن )المذكورة يحق لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالك  •

يوم قبل تاريخ االجتماع في    21أيام وال تزيد عن    10في الفقرة السابقة( بمدة ال تقل عن  

علن  على أن ي  تداول السعودية    شركةللكتروني  لكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلالموقع اإل

ذلك في موقع مدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها 

 الهيئة.  

 الوحدات،  مالكي  اجتماع   في   المقترحة  القرارات   من   أي   على   الوحدات  مالكي   موافقة  حال   في •

  الشروط  هذه  تعديل  الصندوق  مدير  فعلى  الصندوق،  وأحكام  شروط   تعديل  ذلك  واستلزم

 .عليه الموافق  للقرار وفقاً   واألحكام
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ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا اال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين   •

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25

الدعوة   • الصندوق  مدير  على  فيجب  السابقة  الفقرة  في  الموضح  النصاب  يستوف  لم  إذا 

االلكتروني   والموقع  االلكتروني  موقعه  في  ذلك  عن  باإلعالن  ثان  تداول   شركةلالجتماع 

يام. ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيًا أ 5قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن    السعودية

 مثلة في االجتماع. ة الوحدات الم  كانت نسبة ملكي 

يأخذ في االعتبار   نأاجتماع مالكي الوحدات    عمالأجدول    عدادإ على مدير الصندوق عند    يجب •

ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون   ،دراجهاإالموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في  

 عمالأجدول    لىإ  كثرأ  و ا%( على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع  10)

يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق    ال  نأاجتماع مالكي الوحدات، شريطة  

 الئحة صناديق االستثمار.   حكامأوواجباته بموجب  

 بيـان يوضـح طريقـة تصـويت مـالكي الوحـدات وحقـوق التصـويت في اجتماعـات مـالكي الوحدات:   ( ج

 الوحدات. يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي  •

يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها   •

 وقت االجتماع. 

قراراتها  • على  والتصويت  مداوالتها  في  واالشتراك  الوحدات  مالكي  اجتماعات  عقد  يجوز 

 للضوابط التي تضعها الهيئة. بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً 

ن • القرار  من    افذاً يكون  أكثر  ملكيتهم  نسبة  تمثل  الذين  الوحدات  مالكي  من  50بموافقة   %

أم   كان حضورهم شخصياً   مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً 

 وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.  

بالوحدات بما في ذلك الحص • المرتبطة  ول على يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق 

لالئحة   وفقًا  موافقتهم  تتطلب  تغييرات  أي  على  الصندوق  في  الوحدات  مالكي  موافقه 

 صناديق االستثمار. 

 شركةلعالن في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني  سوف يحدد في اإل •

 أحقية مالكي الوحدات في التصويت. تداول السعودية 

 حقوق مالكي الوحدات:  (16

 قائمة بحقوق مالكي الوحدات:   ( أ

 الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية بدون مقابل.  •

 الحصول على التقارير السنوية والتي تحتوي على القوائم المالية. •
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بدون   • للصندوق  المراجعة  المدققة والنصف سنوية  السنوية  المالية  القوائم  على  الحصول 

 طلبها.مقابل عند  

الصندوق قبل سريانه وفقاً  • تغيير في شروط وأحكام  بأي  والمدة    تلقي إشعار  التغيير  لنوع 

 المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 تلقي إشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.  •

 21تلقي إشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن   •

 قويميًا، بخالف األحداث التي نصت عليها الشروط واألحكام.  يوما ت 

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.  •

يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار   •

 ر الصندوق عزل ذلك العضو.خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدي 

الرابعة والستون من  • في حال عدم جمع الحد األدنى المشار إليه في الفقرة )د( من المادة 

إلى   يعيد  أن  الصندوق  مدير  على  يجب  األولي،  الطرح  مدة  خالل  االستثمار  الئحة صناديق 

ين )ج( و )د( من مالكي الوحدات مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها وفقًا للفقرت 

 المادة الرابعة والستون من الئحة صناديق االستثمار دون أي حسم.

الهيئة   • وإشعار  التعليق،  أسباب  توضيح  مع  تعليق  بأي  فورًا  الوحدات  ومالكي  الهيئة  إشعار 

بالتعليق،   اإلشعار  في  المستخدمة  نفسها  بالطريقة  التعليق  انتهاء  فور  الوحدات  ومالكي 

ف ذلك  عن  للجمهور واإلفصاح  متاح  آخر  موقع  وأّي  الصندوق  لمدير  اإللكتروني  الموقع  ي 

 بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

هيئة   • من  الصادرة  االستثمار  صناديق  الئحة  في  مذكورة  الوحدات  لمالكي  أخرى  حقوق  أي 

 حكام. السوق المالية وهذه الشروط واأل

مجلس هيئة   من  المعتمدةح التنفيذية  أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائ  •

 . السوق المالية والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة

 الذي يديره:   سياسة مدير الصندوق فيمـا يتعلـق بحقـوق التصويت المرتبطـة بـأي أصـول للصـندوق العـام  ( ب

ي   وموقع  سوف  االلكتروني  موقعه  في  الصندوق  مدير  السياسات فصح  عن  االلكتروني  السوق 

 المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للصناديق المستثمر فيها.

 مسؤولية مالكي الوحدات:  (17

  فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤواًل  •

 .عن ديون والتزامات الصندوق

بالعنوان البريدي    معه  يتعامل  الذي  الوسيط  وأ  في حال عدم قيام مالكي الوحدات بتزويد مدير الصندوق •

و االلكتروني وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة  أ و/

يوافق   فإنه  أي  باستثماراتهم فبموجب هذا  وإعفائه من  الصندوق  تجنيب مدير  الوحدات على  مالكوا 
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ي مطالبات من مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر  أمسؤولية ويتنازل عن جميع حقوقه و

عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات اخرى تتعلق باالستثمارات  

مالكي الوحدات على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أي  أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة  

 أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أي معلومات أخرى. 

 خصائص الوحدات:  (18

القيمة  • نفس  ولها  النوع  نفس  من  واحدة  فئة  من  مشاعة  استثمارية  وحدات  الصندوق  يضم 

 والمميزات والحقوق.  

 وأحكام الصندوق: التغييرات في شروط  (19

المحـددة   ( أ واإلشـعارات  والموافقـات  الصندوق  وأحكام  شروط  لتغيير  المنظمة  باألحكام   بيان 

 بموجب الئحة صناديق االستثمار:  

التغيير   يجب على مدير الصـندوق الحصـول علـى موافقـة مـالكي الوحـدات في الصـندوق علـى •

 األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي. 

علـى  ي  • الحصـول  الوحـدات  مـالكي  موافقـة  علـى  الحصـول  بعـد  الصـندوق  مـدير  علـى  جـب 

 موافقـة الهيئـة علـى التغـيير األساسـي المقـترح للصـندوق.  

يجب على مدير الصـندوق الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة الصـندوق قبـل إجـراء أي تغـيير   •

 أساسي. 

ول على موافقـة مجلـس إدارة الصـندوق قبـل إجـراء أي تغـيير  يجب على مدير الصندوق الحص  •

 غير أساسي.  

قصد بمصطلح  "التغيير األساسي" أي من الحاالت اآلتية:  ي 

 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.  .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام.  .2

 الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.االنسحاب  .3

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.   .4

قصد بـ "التغيير غير األساسـي" أي تغـيير ال يقـع ضـمن أحكـام المـادة الثانية والستين من الئحة صناديق   ي 

 االستثمار. 

تبع لإلشعار ( ب  عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق:    بيان اإلجراءات التي ست 

 يجــب علــى مــدير الصــندوق اإلعالن لمــالكي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصــيل التغــييرات •

وأّي موقع آخر متاح للجمهور   www.albilad-capital.comاألساسية في موقعه اإللكتروني  

 ام من سريان التغيير.أي  10بحسب الضوابط الـتي تحـددها الهيئة قبل 
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مـدير  • ِعّدها  ي  الـتي  العـام  الصـندوق  تقارير  في  األساسية  التغييرات  تفاصيل  بيان  يجب 

 للمادة السادسة والسبعين من الئحة صناديق االستثمار.  الصـندوق وفقاً 

الموقـع   • الوحـدات واإلفصـاح في  لمـالكي  الهيئة واإلعالن  الصندوق إشعار  مدير  يجب على 

وأّي موقع آخـر متـاح للجمهـور بحسـب   www.albilad-capital.comترونـي لمدير الصندوق  اإللك

الضـوابط الـتي تحـددها الهيئـة عـن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره  

اسـترداد    10قبل   المفتوح  العام  الصندوق  وحدات  لمالكي  ويحـق  التغـيير،  سريان  من  أيام 

جدت. وحـداتهم قبـل سـريان التغـيير غـير األساسـي دون فرض أ  ي رسوم استرداد إن و 

ِعّدها مـدير   • يجـب بيـان تفاصـيل التغـييرات غـير األساسـية في تقـارير الصـندوق العـام الـتي ي 

 الصندوق وفقًا للمادة السادسة والسبعين من الئحة صناديق االستثمار.

 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:  (20

ثمار، واإلجراءات الخاصة بـذلك بموجـب أحكام الئحة  بيان بالحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االست  ( أ

 صناديق االستثمار:  

  صناديق  الئحة  وفق   تصفيته  او  الصندوق   إنهاء   عملية  واجراءات   بمتطلبات  الصندوق   مدير   سيلتزم

  الوحدات،   لمالكي  االستثمار  حصيلة   وتوزيع  االصول  بيع  اتمام  وعملية  توقيت  الية  ذلك  ومن   االستثمار،

  تقارير  أي  عن  واالفصاح  المستجدات  عن  باألشعار  والقيام  الالزمة  الموافقات  جميع  اخذ  الى  باإلضافة

 :االستثمار  صندوق  انهاء  تستوجب التي  الحاالت يلي فيما. عالقة ذات

 رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق وعدم استمراره.  •

األدنى   • الحد  عن  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  والتعليمات انخفاض  اللوائح  في  المحدد 

 . والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية

 . يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في شروط وأحكام الصندوق •

يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات   •

 .عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق

إنهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق لغرض   •

)حيثما  الصندوق  إدارة  مجلس  موافقة  على  الحصول  عليه  ويجب  الوحدات،  مالكي  مصلحة 

 . ينطبق( على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن

الهيئة   • إشعار  الصندوق  مدير  على  إنهاء  الوحدا  ومالكييجب  وإجراءات  خطة  بتفاصيل  ت 

( يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل  21الصندوق قبل مدة ال تقل عن ) 

 . بشروط وأحكام الصندوق

لفقرة    يجب على مدير الصندوق االلتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقاً  •

 . غرض إنهاء الصندوق
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( أيام  10الوحدات بانتهاء الصندوق خالل )  ومالكيصندوق إشعار الهيئة كتابيًا  يجب على مدير ال •

( من الئحة  10من انتهاء مدة الصندوق وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من الملحق )

 . صناديق االستثمار

إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب على مدير  •

مالكي الوحدات خالل  وندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة كتابيًا  الص

 ( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق 5)

يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق   •

 . أو تصفيته

ت مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق  يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقا •

 . دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق

يجب على مدير الصندوق العام اإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني للسوق   •

الهيئة )حيثما ينطبق(، عن انتهاء  أو أّي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها  

 . مدة الصندوق 

يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقًا لمتطلبات الملحق  •

(14( على  تزيد  ال  مدة  االستثمار خالل  يوماً 70( من الئحة صناديق  إنهاء   (  اكتمال  تاريخ  من 

المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم  القوائم المالية النهائية    الصندوق، متضمناً 

 . مالية سنوية مراجعة

 معلومات عن اإلجراءات المتبعة لتصفية صندوق االستثمار:   ( ب

 من الئحة صناديق االستثمار.  (22) متطلبات المادة  سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بكافة   

 في حـال انتهـاء مـدة الصـندوق، ال يتقاضـى مـدير الصـندوق أي أتعـاب تخصـم مـن أصـول الصندوق.   ( ج

 

 مدير الصندوق:  (21

 اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته  ( أ

 شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"    

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:   

الوحـدات بموجـب أحـكام الئحة صناديـق االستثمار والئحة مؤسسـات السـوق  العمـل لمصلحـة مالكـي   .1

 الماليـة وشـروط وأحـكام الصنـدوق، وذلـك فيمـا يتعلـق بالصنـدوق. 
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مؤسســات   .2 الئحة  عليهــا  نصــت  التــي  والواجبــات  المبــادئ  بجميــع  باالمتثال  الصنــدوق  مديــر  يلتــزم 

بمــ الماليــة  بمــا  الســوق  العمــل  يتضمــن  والــذي  الوحــدات،  مالكــي  تجــاه  ذلــك واجــب األمانة  فــي  ا 

 يحقــق مصالحهــم وبــذل العنايــة والحــرص المعقــول. 

الصنـدوق مسؤواًل ي   .3 مديـر  سـواءً   عد  االستثمار،  صناديـق  الئحة  بأحـكام  االلتزام  أدى مسـؤولياته    عـن 

بشـكل   والئحة  وواجباتـه  االستثمار  صناديـق  الئحة  أحـكام  بموجـب  خارجيـة  جهـة  بهـا  كلـف  أم  مباشـر 

عـد مديـر الصنـدوق مسؤواًل تجـاه مالكـي الوحـدات عـن خسـائر الصنـدوق  مؤسسـات السـوق الماليـة، وي  

 .الناجمـة بسـبب االحتيال أو اإلهمال أو سـوء التصـرف أو التقصيـر المتعمـد

مدي ي   .4 مسؤواًل عد  الصنـدوق  فــي    ـر  تؤثــر  التــي  المخاطــر  لرصــد  واإلجراءات  السياســات  وضــع  عـن 

تـ ك السياسـات واإلجراءات  لاســتثمارات الصنـدوق، وضمـان سـرعة التعامـل معهـا. علـى أن تتضمـن 

 .المخاطــر بشــكل ســنوي علــى األقل تقييم القيـام بعمليـة  

 .بة المطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبهاتطبيق برنامج مراق .5

 .رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه  ( ب

 م 08/2007/ 14هـ الموافق 01/08/1428( بتاريخ 08100-37)ترخيص رقم 

 .العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق  ( ج

 العليا  -الملك فهد الفرعي طريق   8162

 22وحده رقم 

  3701-12313الرياض   

 .المملكة العربية السعودية

 6299 290 11 966+فاكس:  8001160002هاتف: 

الصندوق يتضمن   عنـوان الموقـع اإللكترونـي لمـدير الصـندوق، وعنـوان أّي موقـع إلكترونـي مـرتبط بمـدير  ( د 

جد.(: معلومات عن صندوق    االستثمار )إن و 

 www.albilad-capital.com 

 بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:  ( ه

 ريال سعودي  200,000,000 

 .السابقة  ملخــص بالمعلومــات الماليــة لمــدير الصــندوق مــع توضــيح اإليــرادات واألربــاح للســنة الماليــة ( و

 م 2021/ 12/ 31السنة المالية المنتهية في   الوصف 

 مليون ريال سعودي  237,57 اإليرادات 
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 مليون ريال سعودي 119,20 المصاريف 

 مليون ريال سعودي 107,59 صافي الربح 

 .بيان األدوار األساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار  ( ز 

أحكام   • بموجب  الوحدات  مالكي  لمصلحة  يعمل  أن  الصندوق  مدير  على  صناديق    الئحةيجب 

 .مؤسسات السوق المالية وشروط واحكام الصندوق والئحة االستثمار

الصندوق  ي  • مدير  عاتق  على  عليها    االلتزام قع  نصت  التي  والواجبات  المبادئ    الئحةبجميع 

بما في ذلك واجب   المالية  تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن    االمانةمؤسسات السوق 

 .العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول

 : تيباآلعن القيام    مسؤواليكون مدير الصندوق  •

 الصندوق  إدارة ➢

 للصندوق  اإلدارية الخدمات  ذلك في بما الصندوق  عمليات ➢

 وحدات الصندوق    طرح ➢

التأكد من دقة شروط واحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير   ➢

 .مضللة

أدى مسؤوليته   ، سواءً االستثمارصناديق    الئحةبأحكام    االلتزامعن    مسؤوال عد مدير الصندوق  ي  •

  والئحة   االستثمارصناديق    الئحة وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب احكام  

 .الماليةمؤسسات السوق 

تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله    مسؤواًل عد مدير الصندوق  ي   •

 .و سوء تصرفه أو تقصيره المتعمدأ هماله إو  أ

السياسات   • يضع  أن  الصندوق  مدير  على  في   واإلجراءاتيجب  تؤثر  التي  المخاطر  لرصد 

السياسات   تلك  تتضمن  أن  على  معها.  التعامل  سرعة  وضمان  الصندوق،  استثمارات 

 .األقللقيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على  ا  واإلجراءات

على مواطني أي   االستثماريجوز لمدير الصندوق حصر أهلية  ال  ذلك، خالفمالم تحدد الهيئة  •

تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من   ال دولة أو مجموعة من الدول او في صندوق معين. و

  رفض استثمار شخص غير مؤهل أو جهة غير مؤهله في الصندوق، بموجب أي نظام اخر ذي 

 .عالقة

على الصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق   وااللتزامطبق مدير الصندوق برنامج المطابقة  ي  •

 .عند طلبها
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تتعارض مع   أهمية جوهريـة، أو مـن الممكن أن  أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل  ( ح

 أنشطة صندوق االستثمار:  

تتعارض   ال يوجد أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهريـة، أو مـن الممكن أن

 .مع أنشطة صندوق االستثمار

 بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن:   ( ط 

للصندوق من الباطن، ولكن    يجوز لمدير الصندوق تعيين طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً 

بتحمل كافة أتعاب    البد أن يكون مصرحاً  له في ممارسة نشاط اإلدارة. وسوف يقوم مدير الصندوق 

 دوق من الباطن من موارده الخاصة. ومصاريف أي مدير للصن

 بيان األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:   ( ي 

المادة    وفقاً  االستثمار  (20)ألحكام  صناديق  الئحة  يتعلق    ،من  فيما  الصندوق  مدير  عزل  حق  للهيئة 

بالصندوق االستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير  

 :آخر تراه مناسبًا، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية

بذلك • الهيئة  إشعار  دون  اإلدارة  نشاط  ممارسة  عن  الصندوق  مدير  الئحة    توقف  بموجب 

 .مؤسسات السوق المالية

 .أو تعليقه من قبل الهيئة هإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب •

 .تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة •

لوائح البالتزام النظام أو  –  بشكل تراه الهيئة جوهرياً   - إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل   •

 .التنفيذية

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع  •

مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو   ىعدم وجود شخص آخر مسجل لد

   .أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة

 .أنها ذات أهمية جوهرية  -بناًء عل أسس معقولة-ترى الهيئة   ىأي حالة أخر •

مدير الصندوق التعاون    ىمن صالحياتها وقامت بعزل مدير الصندوق، فيتعين عل  إذا مارست الهيئة أياً 

للمسؤوليات إل النقل السلس  البديل    ىبشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل  الصندوق  مدير 

من تعيين مدير الصندوق البديل، يجب علي مدير الصندوق المعزول أن    ى األول  ( يوماً 60)  ـ وذلك خالل ال

مدير الصندوق البديل جميع   ىلتقدير الهيئة المحض، إل  ووفقاً   ومناسباً   ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً 

 .الصندوق  بهذاالعقود المرتبطة 

المعّينة المخولة بالبحث والتفاوض بأي  يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة  

أيام من تاريخ الطلب ويجب على    10مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خالل  

 كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات. 
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 مشغل الصندوق:  (22

 اسم مشغل الصندوق:   ( أ

 شركة البالد لالستثمار "البالد المالية" 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه:   ( ب

 م.  08/2007/ 14هـ الموافق 01/08/1428( بتاريخ 08100-37)ترخيص رقم 

 .العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمشغل الصندوق  ( ج

 العليا  -طريق الملك فهد الفرعي  8162

 22وحده رقم 

  3701-12313الرياض   

 .السعوديةالمملكة العربية 

 6299 290 11 966+فاكس:  8001160002هاتف: 

 بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:   ( د 

 .المملكةيجب على مشغل الصندوق إعداد سجّل مالكي الوحدات وحفظه في   .1

 :بحد أدنى  اآلتيةيجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات   .2

 .اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل •

رقــم الهويــة الوطنيــة لمالــك الوحــدات أو رقــم إقامتــه أو رقــم جــواز ســفره أو رقــم   •

 .ف أخرى تحددها الهيئةســجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعري 

 .جنسية مالك الوحدات •

 .تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل •

 .بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات •

الوحـدات( المملوكة لكـل مالـك   • )بما في ذلـك أجـزاء  الحالي لعـدد الوحـدات  الرصـيد 

 .وحدات

 .الوحدات المملوكة لكل مالك وحداتأي قيد أو حق على  •

بحيث يعكـس التغـييرات في    يجب على مشغل الصندوق تحديث سجل مـالكي الوحـدات فـور اً  .3

 . الهأع  2المعلومات المشار إليها في الفقرة 

 .على مالكي الوحدات األرباحعن عملية توزيع  مسؤوال يعد مشغل الصندوق  .4

بالسـعر الـذي  يحتسـب عنـد   واالسترداد  االشتراك يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات   .5

 . واالسترداد  االشتراكنقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات 

تنفيـذ طلبـات   .6 أي    ال بحيث    واالسترداد  االشتراكيجب علـى مشـغل الصـندوق  تتعـارض مـع 

 . أو شروط وأحكام الصندوق االستثماريق  صناد  الئحة أحكام تتضمنها 
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عوائد   .7 الوحدات  لمالك  يدفع  أن  الصندوق  مشغل  على  إقفـال    االسترداد يجب  موعـد  قبـل 

 بحد أقصى.  االستردادالعمـل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي  حدد عندها سعر  

 . وعاداًل  كاماًل  يماً عن تقييم أصول الصندوق تقي  مسؤواًل يعد مشغل الصندوق  .8

جب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كـل يـوم تعامـل في الوقت ي  .9

بعــد الموعد النهــائي    واحــداً   اً تتجــاوز يومــ  الي شــروط وأحكــام الصــندوق، وبمدة  المحدد ف 

 .واالسترداد االشتراك لتقــديم طلبات  

الخاص    االستثمارصناديق    الئحة   مـن (  5بأحكـام الملحق )  االلتزاميجب علـى مشـغل الصـندوق   .10

 .بطـرق تقييم الصناديق العامة

الصندوق   .11 مشغل  الذي    مسؤواًل يكون  العام  الصندوق  وحدات  سعر  حساب  .  يشغله عن 

يحسب سعر الوحدات لكل من   بناءً   واالسترداد  االشتراكو  على صافي    في أي يوم تعامل 

يوم  مقيمة أصول كل وحدة   التقييم في  عند نقطة  العام  الصندوق  التعامل ذي  ن وحدات 

 .لعالقة ا

عشـرية    عالماتيجب على مشـغل الصـندوق بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة تحتوي علـى أربـع   .12

 .األقلعلى 

في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشـكل خـاطئ أو حسـاب سـعر وحـدة بشـكل  .13

 . خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك

يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلـك مـالكي  .14

 .تأخيرجميع أخطاء التقييم أو التسعير دون   عن( السابقينالوحدات  

 

 بيان حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن:   ( ه

للصندوق من الباطن.    بالعمل مشغاًل يجوز لمشغل الصندوق تعيين طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه  

الباطن من   أتعاب ومصاريف أي مشغل للصندوق من  بتحمل كافة  وسوف يقوم مشغل الصندوق 

 موارده الخاصة. 

 

صندوق البالد متعدد األصول  ب ثالث فيما يتعلق  ال يوجد أي مهام كلف بها مشغل الصندوق أي طرف  ( و

 المتوازن 

 أمين الحفظ:  (23

 اسم أمين الحفظ:   ( أ

 شركة الرياض المالية. 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه:   ( ب

 م 19/6/2007( الصادر بتاريخ 37-07070ترخيص رقم )
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 : العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ  ( ج

 واحة غرناطة 

 69حي الشهداء وحدة رقم   2414

 ،  7279 – 13241الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

  11 966+ 4865859فاكس:  4865898 / 4865866 11 966+هاتف: 

 rcss@riyadcapital.comالبريد االلكتروني: 

 بيان األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  ( د 

أدى مسؤولياته    ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواءً   عن التزاماته وفقاً   عد أمين الحفظ مسؤواًل ي   •

بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات  ثالث  بها طرف  بشكل مباشر أم كلف 

المالية.   مسؤواًل ي  والسوق  الحفظ  أمين  خسائر    عد  عن  الوحدات  ومالكي  الصندوق  مدير  تجاه 

 هماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد. إو  أالصندوق الناجمة بسبب احتياله 

أميي   • مسؤواًل عد  الحفظ  حفظ    ن  وهو  أ عن  الوحدات،  مالكي  لصالح  وحمايتها  الصندوق  صول 

مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. تعد  

ن يكون لمدير الصندوق  أأصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وال يجوز  

الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع  أو مدير الصندوق من  

ال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق  إأي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها،  

لوحدات    مين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً أمن الباطن أو  

بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق    ك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً الصندوق، وذل

 حكام. االستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط واأل

مين الحفظ  أباستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو   •

أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، ال يجوز أن  

مين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن  أ يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو  

 ندوق أو أصوله. أو مستحقات في أموال الص بهقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالأو م  

 فصل األصول: 

يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل   .1

 مين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة. أ

عن أصوله وعن أصول عمالئه  .2 استثماري  الحفظ فصل أصول كل صندوق  أمين  يجب على 

تحدد  اآل أن  ويجب  المالية خرين،  األوراق  تسجيل  خالل  من  مستقل  بشكل  األصول  تلك 

وتسجل  الصندوق،  ذلك  لصالح  الحفظ  أمين  باسم  استثمار  صندوق  لكل  األخرى  واألصول 
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السجالت  بجميع  يحتفظ  وأن  الحفظ،  ألمين  تابعه  شركة  باسم  للصندوق  العقارية  األصول 

 اقدية.  الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد التزاماته التع

العائدة لصندوق االستثمار في الحساب   .3 النقدية  المبالغ  يجب على أمين الحفظ إيداع جميع 

ي  أليه  إشار  الم   أن  عليه  ويجب  لتمويل  عاله  المستخدمة  المبالغ  الحساب  ذلك  من  خصم 

وفقاً  وعملياته  االستثمار  صندوق  إدارة  ومصاريف  الئحة    االستثمارات   صناديق ألحكام 

الصندوق، االستثمار   مدير  من  تلقاها  التي  الصندوق  وأحكام  من شروط  المحددة  والنسخة 

 مين حفظ من قبل مدير الصندوق. أوالعقد الذي عين بموجبه  

 والموقع اإللكتروني للسوق  لكترونيفي موقعه اإل يجب على مدير الصندوق االفصاح فوراً  .4

 . للصندوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل

 بيان حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن:   ( ه

يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينًا للحفظ من الباطن للصندوق  

  موارده الخاصة ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من   ،يتولى حفظ أصوله

 ( من الئحة صناديق االستثمار.27وفق الشروط الموضحة في المادة رقم ) 

 : االستثمار مهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ثالثا فيما يتعلق بصندوق  ال  ( و

الحفظ    ألمينويحق    ،بالصندوق  عالقة لم يقم أمين الحفظ بتكليف طرف ثالث للقيام بأي عمليات لها  

الحفظ   اتفاقية  بموجب  واجباته  من  أي  أو    ألمناءتفويض  الباطن  من  وفقاً   وكالءحفظ  مندوبين،    أو 

تشمل نظام المقاصة أو التسوية التي اختارها    ال   للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الحفظ التي

أمين الحفظ. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق  

 .االستثمارصناديق    الئحةمن  (27)للمادة رقم 

 بيان األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:   ( ز 

للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبًا في حال وقوع أي من   .1

 الحاالت التالية: 

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق  •

 المالية. 

 من قبل الهيئة.  تعليقهلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو  إ •

 لى الهيئة من امين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ. إتقديم طلب   •

 . التنفيذية  بااللتزام بالنظام أو لوائحه  -بشكل تراه الهيئة جوهرياً –إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل   •

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -بناًء على أسس معقولة–أي حالة ترى الهيئة  •
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إذا مارست الهيئة أيًا من صالحياتها وقامت بعزل أمين الحفظ، فيحب علي مدير الصندوق المعني تعيين أمين  

تعاون بشكل كامل  لتعليمات الهيئة، كما يتعين علي مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول ال  حفظ بديل وفقاً 

  ( يوماً 60أمين الحفظ البديل وذلك خالل )  ىمن أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إل

ذلك ضرورياً  كان  حيثما  ينقل،  أن  المعزول  الحفظ  أمين  علي  ويجب  البديل.  الحفظ  أمين  تعيين  من    األولي 

 ديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.أمين الحفظ الب  ىلتقدير الهيئة المحض إل ووفقاً  ومناسباً 

 عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق:  .2

ن عزل  أشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول  إيجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب  

  عن.  فوراً أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك  

في   اإلعالن    تداول   لشركة  االلكتروني  والموقع  www.albilad-capital.com  الصندوق  مدير  موقعطريق 

 www.tadawulsaudiexchange.com.sa السعودية

خالل   له  بديل  تعيين  الحفظ  أمين  عزل  إذا  الصندوق  مدير  على    مدير  موقع  في  اإلعالن  منيومًا    30يجب 

  السعودية   تداول  لشركة  االلكتروني  والموقع  www.albilad-capital.com  الصندوق

www.tadawulsaudiexchange.com.sa    الصادر وفقًا للفقرة أعاله. ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون

أمين    ى بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب عل

  هذالى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة ب إ  ومناسباً   ظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً الحف

 صندوق. ال

في موقعه االلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على    يجب على مدير الصندوق االفصاح فوراً 

 . مدير الصندوق كذلك االفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق

 مجلس إدارة الصندوق:  (24

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية:  ( أ

 غير مستقل  -رئيس مجلس اإلدارة             زيد محمد سعد المفرح 

 غير مستقل -عضو مجلس إدارة   هيثم سليمان السحيمي 

 مستقل  - عضو مجلس إدارة  عمر علي بصال        

 مستقل   -مجلس إدارة عضو      بن عتيق                  الله عبد وليد

 

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:   ( ب

  محمد سعد المفرح   زيداألستاذ  .1

في اليابان،    حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال ونظم المعلومات من جامعة تشوبو

وحصل على درجة الماجستير في االقتصاد والمالية من جامعة والية نيويورك في الواليات األمريكية  
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المتحدة. وشغل سابقًا منصب وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية في هيئة السوق 

 .ت الماليةفي قطاع الخدما عاماً  ١٥المالية. باإلضافة الى امتالكه خبرة تفوق 

 )رئيس مجلس االدارة للصندوق والرئيس التنفيذي لشركة البالد لالستثمار "البالد المالية"(.  

 

 هيثم سليمان السحيمي   األستاذ .2

( جامعة وستمنستر  التمويل من  علوم االستثمار ومخاطر  الماجستير في  على   University ofحاصل 

(Westminster    دارة بشركة سابين األمارات  عمال اإلأفي لندن بالمملكة المتحدة، شغل عدة مناصب في

في جدوى لالستثمار ثم البالد المالية    م٢٠١٥، وخبرات الحقة منذ عام  SAPIN UAEالعربية المتحدة ))

نك  كمحلل مالي في المصرفية االستثمارية واالسهم الخاصة وتطوير األعمال. )عضو مجلس اإلدارة ب 

 لتطوير األعمال في البالد المالية(.  التنفيذي الرئيس و البالد 

 

      عمر علي بصالاألستاذ  .3

ستاذ عمر خبرة تزيد عن عشرة ماجستير إدارة اعمال واإلدارة المالية واإلحصاء بمرتبة الشرف، يمتلك األ

إلدارة األصول في شركة محمد إبراهيم السبيعي    اً أعوام في المجال المالي ويشغل حاليًا منصب مدير 

 وأوالده.  

 

 وليد عبد الله بن عتيق   ستاذاأل .4

  فرعيفي المالية من جامعة سانت ماري في كندا، وبكالوريوس في االقتصاد مع تخصص    ماجستير

في    عاماً   16من    أكثر  خبرةفي إدارة االعمال من جامعة والية اوهايو في الواليات المتحدة االمريكية،  

  المركزي  البنك   في  مينأللت  كمشرف  مناصب  عدة  شغل.  وادارة المخاطر  والتامينالتمويل واالستثمار  

المالي في    المدير  ، )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  في  االستثمار   ألداءمحلل اول    ، )ساما(  السعودي 

الفرنسي  ليانزإشركة   التعاوني  السعودي  في    حالياً   ويشغل   ،للتامين  المالي  الرئيس  نائب  منصب 

   .التعاوني  التامين إلعادةالشركة السعودية 

 

 وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:   ( ج

 المثال ال الحصر اآلتي: تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل 

التي يكون الصندوق طرفاً  • فيها، ويشمل    الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية 

ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود خدمات  

المبرمة وفقاً  بها    الحفظ وال يشمل ذلك العقود  أي استثمارات قام  للقرارات االستثمارية في شأن 

 الصندوق أو سيقوم بها بالمستقبل. 
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 قوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بح  •

، الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير  اإلشراف، ومتى ما كان ذلك مناسباً  •

 الصندوق. 

االجتماع مرتين سنويًا على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة   •

 الصندوق بجميع األنظمة واللوائح ذات العالقة.  وااللتزام لديه لمراجعة التزام

الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين من  •

الئحة صناديق االستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو  

 إشعارهم )حيثما ينطبق(. 

اك • من  يتضمن  التأكد  غيره(  أو  عقدًا  أكان  )سواء  آخر  وأي مستند  الصندوق  وأحكام  ودقة شروط  تمال 

لى التأكد من توافق ما سبق  إ   فصاحات تتعلق بالصندوق ومدير الصندوق وإدارته للصندوق، إضافةً ا

 مع أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

مالك • مصلحة  يحقق  بما  بمسؤولياته  الصندوق  مدير  قيام  من  الئحة  التأكد  ألحكام  وفقًا  الوحدات  ي 

 صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

بتقديم   • المعنية  األطراف  من  المقدمة  الخدمات  وجودة  أداء  تقييم  المتضمن  التقرير  على  االطالع 

وذلك    ،)حسبما ينطبق( األمالكبما في ذلك أمين الحفظ والمطور ومدير    ،الخدمات الجوهرية للصندوق

يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام   بما  الصندوق بمسؤولياته  للتأكد من قيام مدير 

 الصندوق. 

لسياسات وإجراءات مدير    تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً  •

 . الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب   •

 .المصالح

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات وتشمل   •

 واجبات األمانة واجب االخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول. 

 ر االجتماعات التي تبين وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. تدوين محاض •

االطالع على التقرير السنوي المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها؛ وذلك للتأكد من قيام  

 مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق. 

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:   ( د 

بـ   ريال سنويا  كحد أقصى    40,000يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة مقطوعة تقدر 

الصناديق    20,000) لجميع  السنة  خالل  حضرها  التي  االجتماعات  جميع  عن  مستقل(  عضو  لكل  ريال 
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المالية" مقسمة بالتساوي على جميع الصناديق باستثناء    دارة من قبل شركة البالد لالستثمار "البالدالم  

 دفع مرة واحدة في السنة. خصم وت  حسب في كل يوم تقويم بشكل تراكمي وت  الصناديق العقارية، ت  

 

 بيـان بـأي تعـارض متحقـق أو محتمـل بـين مصـالح عضـو مجلـس إدارة الصـندوق ومصـالح الصندوق:  ( ه

نشاطات   أي  يوجد  أن  ال  المحتمل  من  إدارته  مجلس  أعضاء  أو  الصندوق  مدير  لدى  أو مصالح  عملية 

 تتعارض مع مسؤولياتهم أو أدائهم تجاه الصندوق وفي حال وجدت سيتم اإلفصاح عنها. 

 

 بيان يوضح جميـع مجـالس إدارة الصـناديق الـتي يشـارك فيهـا عضـو مجلـس الصـندوق ذي العالقة:   ( و

 عتيق   بن   وليد  عمر بصال  هيثم السحيمي  المفرح  زيد  الصندوق  اسم 

ألسهم  ل صندوق البالد  

 السعودية النقية 

  مجلس رئيس 

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

  بالريال   للمرابحة   البالد   صندوق

 السعودي 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

  لألسهم  البالد   صندوق

 الكويتية 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

  ألسهم   البالد   صندوق

 للدخل   السعودية 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

صندوق البالد ألسهم  

 للدخل   الخليجية 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

صندوق البالد لالستثمار في  

صناديق االستثمار العقارية  

 ( القابض ريت المتداولة )البالد  

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 عضو مستقل  مستقل  عضو مستقل  غير عضو

  2 لالستثمار   البالد   صندوق
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 عضو مستقل  مستقل  عضو مستقل  غير عضو

 X X مستقل  غير عضو X نساند   صندوق

صندوق البالد المتداول  

 للصكوك السيادية السعودية 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 عضو مستقل  مستقل  عضو مستقل  غير عضو

  المتداول   البالد   صندوق

 للذهب 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

  بالريال  المتنوع   البالد   صندوق

 السعودي 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو
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 الشرعية:  اللجنة  (25

 الشرعية، ومؤهالتهم:   اللجنةاللجنة أسماء أعضاء  ( أ

فضيلة الشيخ/ أ.د. يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي، )رئيسًا( عضو هيئة التدريس بقسم الفقه   .1

للقضاء.المقارن   العالي  بجامعة    بالمعهد  الدين  وأصول  الشريعة  كلية  من  البكالوريوس  على  حصل 

الفقه   والدكتوراه من قسم  الماجستير  على  ثم حصل  بالقصيم،  اإلسالمية  بن سعود  اإلمام محمد 

 .المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  آيالبالد إم إس سي    صندوق

 المتداول لألسهم األمريكية  

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل  عضو مستقل  عضو مستقل  غير عضو

إم إس سي آي    البالد   صندوق

  المتداول لألسهم التقنية 

 األمريكية 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 مستقل   عضو مستقل  عضو غير مستقل   عضو

للضيافة في  صندوق البالد  

 مكة المكرمة 
X 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

 X االستثماري صندوق الضاحية 
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

صندوق مجمع الوسط التجاري  

 الثاني 
X 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

صندوق مجمع كناري الخزامى  

 السكني العقاري 
X 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

  االستثماري  إنسان   صندوق

 الوقفي 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X مستقل  عضو 

 X X عضو غير مستقل  X العقارية    المشاريع   صندوق

  مزدلفه   مجمع   صندوق

 العقاري 
X 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

 X نجد  صفا   صندوق
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

صندوق بالد العوالي العقاري  

 األول 
X 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

صندوق البالد للفرص  

 العقارية 
X 

رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 

 X صندوق البالد أبحر العقاري 
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
X X 
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فضيلة الشيخ/ د. محمد بن سعود بن محمد العصيمي، )عضوًا( عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد  .2

والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة  

عام   اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  والدكتورا1403بجامعة  الماجستير  على  حصل  ثم  في  هـ،  ه 

  .بولدر، الواليات المتحدة األمريكية - االقتصاد، من جامعة كولورادو

)عضواً  .3 الحقيل،  حمد  بن  الله  عبد  بن  أ.د. مساعد  الشيخ  العالي  فضيلة  المعهد  أستاذ مشارك في   )

هـ، بتقدير ممتاز مع مرتبة  1424للقضاء. حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض عام 

ا عام الشرف  للقضاء  العالي  المعهد  من  المقارن  الفقه  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  ألولى. 

المقارن من المعهد  1426 الدكتوراه في الفقه  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. حاصل على درجة  هـ، 

 . هـ، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى1431العالي للقضاء عام 

 

 الشرعية ومسؤولياتها:   اللجنة بيان بأدوار  ( ب

ووثائق الصندوق للتأكد من مطابقتها    االستثماريةدراسة ومراجعة أهداف وسياسات الصندوق   •

  .للمعايير الشرعية

   .الرقابة الشرعية الدورية على الصندوق •

المتوقع تحديد المعايير الشرعية الالزمة النتقاء أي استثمارات أخرى في السوق المالية التي من   •

 أن يستثمر فيها الصندوق. 

 الشرعية:   اللجنة تفاصيل مكافآت أعضاء  ( ج

 الشرعية يتحملها مدير الصندوق.   اللجنةاللجنةمكافآت أعضاء  

الدوريـة لتلـك    اللجنة  معايير  تفاصيل  ( د  الشرعية المطبقة لتحديد األصـول المعـدة لالسـتثمار والمراجعـة 

 األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع هذه المعايير:  

لجنة الشرعية فـي جميـع تعامالت الصنـدوق،  اليلتـزم مديـر الصنـدوق باألحكام والضوابـط الصـادرة مـن 

 االستثمار في الشركات المساهمة:   ضوابط:  يأتـيوأبرزهـا مـا  

 أن يكون نشاط الشركة مباحًا.  •

 % من إجمالي الموجودات أو القيمة السوقية أيهما أكبر.33أال يزيد إجمالي التمويل المحرم على   •

% من إجمالي الموجودات أو القيمة السوقية أيهما 33أال يزيد إجمالي االستثمارات المحرمة على   •

 أكبر. 

 . اإليرادات% من إجمالي  5اإليرادات المحرمة على    أال تزيد •

فيلتزم  • أعاله  الشرعية  الضوابط  عن  الصندوق  في  المملوكة  الشركات  من  أي  خروج  حال  في 

 الصندوق بالتوقف فورًا عن شراء أي أسهم جديدة فيها. 
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إذا خرج سهم الشركة المدرجة المستثمر فيه عن الضابط الشرعي للصندوق فيجب التخلص من  •

يوًما إذا لم يلحق الصندوق خسارة، وذلك بأال يقل سعر السهم مع األرباح    90سهمها بالبيع خالل  أ

الموزعة عن المبلغ الذي تم شراء سهم الشركة المدرجة به، وإال فيمكن االنتظار مدة ال تزيد على 

حق  سنة ثم يجب التخلص من سهم الشركة المدرجة المخالف للضابط الشرعي للصندوق سواًء ل

 بالصندوق خسارة أم ال. 

 االلتزام بالتخلص من العائد المحرم )كما هو موضح في منهج التطهير أدناه(.  •

 

 المعايير الشرعية لالستثمار في أسوق النقد وأسواق الدين:   .1

 أن تكون السلع محل البيع والشراء سلعًا مباحة.  •

وما في حكمهما كالعمالت؛ ألنه ال يجوز  أال تكون السلع التي يبيعها الصندوق آجاًل ذهبًا أو فضة   •

 بيع الذهب أو الفضة وما في حكمهما بيعًا آجاًل. 

بتسلم  • القبض  المعتبر شرعًا، ويكون  القبض  تملكها وقبضها  بعد  إال  السلع  الصندوق  يبيع  أال 

الوثائق المعينة التي تفيد ملكية الصندوق للسلع، أو بتسلم صور تلك الوثائق؛ سواء أكانت تلك  

 لوثائق شهادات حيازة أم شهادات إثبات التخزين. ا

 أن يشترط الصندوق على السمسار أال يتصرف في السلع ببيع  ونحوه أثناء ملكية الصندوق لها. •

 أال يبيع الصندوق السلع باآلجل لمن اشتراها منه؛ لئال يكون ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعًا. •

وال • الصكوك  في  الصندوق  استثمار  والمنتجات  يقتصر  المالية  واألدوات  االستثمارية  صناديق 

 .الشرعية اللجنةالمركبة المجازة من 

 االلتزام بالتخلص من العائد المحرم حال وروده.  •

 التطهير:  •

o  .تقع مسئولية احتساب مبالغ التطهير وإخراجها على مدير الصندوق 

o سب الخطوات التالية: يحدد مبلغ التطهير وذلك بفحص القوائم المالية السنوية للشركات ح 

 تحديد الدخل غير المشروع الذي حصلت عليه الشركة.  .1

نصيب    .2 على  لنحصل  الشركة  أسهم  عدد  على  اإليرادات  هذه  إجمالي  قسمة 

 السهم من الدخل غير المشروع.

يمتلكها   .3 التي  األسهم  عدد  في  المشروع  غير  الدخل  من  السهم  نصيب  ضرب 

 الصندوق من هذه الشركة. 

 العملية نفسها في جميع الشركات. تكرار  .4

 . تحويل جميع مبالغ التطهير لحساب التبرعات في الشركة .5
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 مستشار االستثمار:  (26

 ال ينطبق  

 

 الموزع:   (27

 ال ينطبق  

 

 مراجع الحسابات:  (28

 اسم مراجع الحسابات:  ( أ

 PwCشركة برايس واتر هاوس كوبرز  

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:   ( ب

 11482الرياض    8282المملكة العربية السعودية ص.ب. 

 0400 211 11 966+هاتف: 

 0401 211 11 966+فاكس: 

 www.pwc.comالموقع اإللكتروني: 

 : ومسؤولياتهبيان األدوار األساسية لمراجع الحسابات   ( ج

 يعين مراجع الحسابات من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة.  •

فيجب في   ،أشهر قبل نهاية سنته المالية 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على   •

 هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية العام األول. 

أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوز   أشهر  9إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة   •

 في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.

 بيان األحكام المنظمة الستبدال مراجع الحسابات لصندوق االستثمار:   ( د 

غيير  يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين مراجع الحسابات أو أن يوجه مدير الصندوق بت

 مراجع الحسابات المعين، في أي من الحاالت األتية: 

ومهم • قائمه  ادعاءات  المهني    ةوجود  السلوك  سوء  بتأدية  ل حول  تتعلق  الحسابات  مراجع 

 .مهامه

 .إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقاًل  •

والخبرات الكافية لتأدية  إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات ال يملك المؤهالت   •

رض  .مهام المراجعة بشكل م 

ن. •  إذا طلبت الهيئة وفقًا لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعيَّ

http://www.pwc.com/
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 أصول الصندوق:  (29

 إن جميع أصول الصندوق محفوظه بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.  ( أ

 خرين. عمالئه اآليجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول  ( ب

أن أصــول صــندوق االســتثمار مملوكــة بشــكل جمــاعي لمــالكي الوحــدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن   ( ج

يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق مـن البـاطن أو مشـغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ  

أّي مصـلحة المـوزع  البـاطن أو مقـدم المشـورة أو  يتعلـق    من  في أصـول الصـندوق أو مطالبـة فيمـا 

بتلـك األصـول، إال إذا كـان مـدير الصـندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصـندوق أو أمـين  

الحفـظ أو أمـين الحفـظ مـن البـاطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكًا لوحدات في الصندوق، وذلك  

فصـح  في حدود ملكيته، أو كـان مس ـموحًا بهـذه المطالبـات بموجـب أحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار وأ 

 عنهـا في هـذه الشروط واألحكام.

 معالجة الشكاوى:  (30

  سيقوم مدير الصندوق بتقديم نسخة من سياسات وإجراءات مدير الصندوق لمعالجة شكاوى العمالء

حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق  عند الطلب وبدون مقابل. كما يمكن لمالك الوحدات في  

 إرسالها الى العنوان التالي: 

 العليا  -طريق الملك فهد الفرعي  8162

 22وحده رقم 

  3701-12313الرياض   

 .المملكة العربية السعودية

 6299 290 11 966+فاكس:   8001160002هاتف:  

أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة    10وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أو لم يتم الرد خالل  

إدارة حماية المستثمر، كما يحق للمشترك إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق    -السوق المالية 

قدم الشكوى  خطرت الهيئة م  ألدى الهيئة، إال إذا    ( يوم تقويميا  من تاريخ إيداع الشكوى90المالية بعد مضي مدة )

 بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة. 

 : معلومات أخرى (31

إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي   ( أ

 سيتم تقديمها عند طلبها بدون مقابل. 
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منازعات األوراق المالية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ  ن لجنة الفصل في  إ ( ب

 من أو عـن االسـتثمار في صناديق االستثمار.

 تشمل القائمة المتاحة لمالكي الوحدات على:  ( ج

 حكام الصندوق أشروط و  •

 حكام العقود المذكورة في الشروط واأل •

 القوائم المالية لمدير لصندوق  •

 المحتملون،ال يوجد أي معلومات إضافية قد تساهم في عملية اتخاذ قرار االستثمار لمالكي الوحدات   (د

 أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها.   الصندوق،  مديرأو 

 .االستثمارال يوجد أي اعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على   ( ه

 

 المعلومات االضافية ألنواع معينة من الصناديق  متطلبات  (32

 : اخرى  لرسوم خاضعة  الصندوق فيها المستثمر الرئيسة الصناديق  ان عن  االفصاح •

 .االستثمار صناديق  الئحة من 76الرسوم في التقارير المشار اليها في المادة  عن االفصاح  سيتم

 

 إقرار من مالك الوحدات:  (33

ف الصندوق  الوحدات في  مالك  ي  إ بمشاركة  وأحكام  نه  على شروط  باالطالع  األصول  قر  متعدد  البالد  صندوق 

 على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.   وكذلك إقراره بموافقتـه  المتوازن،

 المستثمر )مالك الوحدات( 

 االسم: ......................... 

 ......................... الهويـة: 

 التوقـيع: ....................... 

  


