التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 7102
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
أ) معلومات عن الصندوق
 )4أسم صندوق االستثمار:
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 )4أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:



تحقيق زيادة مستمرة في رأس مال مالك الوحدات على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق.



توفير قناة استثمارية ملتزمة بالضوابط الشرعية.



يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي ” مؤشر األسهم السعودية اإلسالمية النقية المحتسب من قبل ايديل ريتنق" ،والذي يتكون من جميع األسهم المدرجة في السوق المالية السعودية ،والمجازة من الهيئة
الشرعية لدى مدير الصندوق والتي يستطيع الصندوق أن يستثمر أصوله فيها  ،ويعتبر مقياس ألداء الصندوق .ويمكن الحصول عليه من خالل موقع مدير الصندوق على شبكة االنترنت.

 )7سياسة توزيع الدخل واألرباح:
ال يوجد.

 )4تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل مادي

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
+966 11 2039888
هاتف:
+966 11 2039899
فاكس:
الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:
فاكس:
ص.ب:

+966 920003636
+966 11 2906299
 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرً ا على األداء المستقبل ي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من
المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.
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ب) مدير الصندوق
 )4اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد
ص.ب 410 .الرياض  44144المملكة العربية السعودية
هاتف140007979 :
فاكس(+966) 11 290 6299 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )4اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار :
ال يوجد

 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام :4043
تركز االستثمار في الصندوق خالل النصف األول من السنة بشكل رئيسي في االستثمار بقطاع المصارف والمواد األساسية ولم يتم االستثمار في االكتتابات االولية خالل الفترة.
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام :4043
يتركز استثمار الصندوق في األسهم النقية فقط والمجازة من قبل الهيئة الشرعية  .وقد تأثر أداء الصندوق سلبا بالمتغيرات االقتصادية التي شهدها االقتصاد السعودي إضافة إلى تذبذب أسعار
النفط نزوال مما انعكس سلبا على ربحية الشركات وعلى وجه الخصوص قطاع المواد األساسية .حيث انخفضت سعر الوحدة من  0.2404إلى  0.1019لاير مع أداء أفضل نسبيا لمؤشر
الصندوق عن المؤشر اإلرشادي بنسبة  %4.44يعد دخول السوق السعودي في مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة وتحسن أسعار النفط النسبي مؤشر إيجابيا للفترة القادمة يحاول من
خالله مدير الصندوق بناء مراكز استراتيجية في القطاعات ذات مؤشرات استثمار جذابة من حيث القيمة والنمو.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
+966 11 2039888
هاتف:
+966 11 2039899
فاكس:
الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:
فاكس:
ص.ب:

+966 920003636
+966 11 2906299
 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرً ا على األداء المستقبل ي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من
المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.
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 )2تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل النصف األول من عام 4043
تغييرات واجبه االشعار في شروط وأحكام الصندوق:
.4

تغيير المؤشر اإلرشادي من ”مؤشر األسهم السعودية اإلسالمية النقية“ المحتسب من قبل ستاندرد أند بورز إلى ”مؤشر األسهم السعودية اإلسالمية النقية“ المحتسب من قبل ايديل ريتنق في تاريخ
( 43/04/4043تاريخ سريان التغيير) ،وتغيير في الصياغة المتعلقة برسوم المؤشر اإلسترشادي وإضافته في بند الرسوم والمصاريف حيث انخفضت رسوم المؤشر االسترشادي لتصبح  40,943.40لاير
سعودي بدال من  49,000لاير سعودي في تاريخ ( 44/07/4043تاريخ سريان التغيير).

.4

تغيير في اسم الصندوق ليصبح اسمه ”صندوق البالد لألسهم السعودية النقية“ بدال من اسم ”صندوق األسهم السعودية النقية (أصايل)“ في تاريخ ( 44/07/4043تاريخ سريان التغيير).

.7

تغييرات أخرى تتضمن تعديالت في ( اضافه جمله في بند المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق ،تحديث بنود مجلس إدارة الصندوق ،إضافة جمله (صافي اصول الصندوق) إلي بند الرسوم والمصاريف،
تعديل في الصياغة للتوضيح في ملحق الضوابط الشرعية) في تاريخ (44/07/4043تاريخ سريان التغيير).

تغييرات مهمه في شروط وأحكام الصندوق:
.4

تغيير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين حيث كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ  40,000لاير سنويا كحد أقصى عن جميع االجتماعات التي حضرها خالل السنة لجميع الصناديق بدال من  4000لاير
سنويا في تاريخ ( 40/01/4043تاريخ سريان التغيير).

تغييرات في أعضاء مجلس إدارة الصندوق في شروط وأحكام الصندوق :
 .4الحصول علي موافقه هيئة السوق المالية في تاريخ  44/01/4043علي تعيين أ.فيصل األنسي وأ .إيهاب حسوبة كعضويين غير مستقليين في مجلس إدارة الصندوق بدال من العضويين أ .جوهر اقبال شيخ وأ.
مصدق إعجاز ،وعلى تعيين أ.هشام طاشكندي و أ.عمر بصال كعضويين مستقليين في مجلس إدارة الصندوق بدال من العضويين أ .طلعت زكي حافظ وأ .إبراهيم عبدالعزيز الراشد.

 ) 9أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:
ال يوجد

 ) 3اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
يستثمر الصندوق في صندوق المرابح الذي تديره شركة البالد المالية و نسبة رسومه هي .% 0.42

 ) 0بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد

 ) 1أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
ال يوجد

ج) القوائم

المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( .مرفق القوائم المالية).

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول
+966 11 2039888
هاتف:
+966 11 2039899
فاكس:
الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:
فاكس:
ص.ب:

+966 920003636
+966 11 2906299
 410الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرً ا على األداء المستقبل ي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من
المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.
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