التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 6102
صندوق إثمار الخليجي
أ) معلومات عن الصندوق
 )0أسم صندوق االستثمار:
صندوق إثمار الخليجي

 )6أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:



يهدف إلى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم الشركات المدرجة في االسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية و يهدف الصندوق إلى
ً
سنويا من صافي قيمة األصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من األرباح
التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره %5
المستحقة من الشركات المستثمر فيها واالرباح الرأسمالية المحققة او احدهما ،ويحق لمدير الصندوق عدم التوزيع النقدي اذا لم يتحقق أي من استالم التوزيعات من
الشركات او تحقيق االرباح الرأس مالية ،وترجع صالحية اتخاذ قرار صرف التوزيعات النقدية من عدمه لمجلس ادارة الصندوق.



المؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر األسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المطابقة للمعايير الشرعية المحتسب من ِقبل اس اند بي  .ويمكن الحصول على
معلومات حول أداء الصندوق مقارنة بمؤشر األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.

 )7سياسة توزيع الدخل واألرباح:
ً
سنويا من صافي قيمة األصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام
يهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره %5
من األرباح المستحقة من الشركات المستثمر فيها واالرباح الرأسمالية المحققة او احدهما.

 )1تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل مادي
ب) اداء الصندوق
 )0جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:
6101

6105

6102

15,013,255

60,310,353

61,715,710

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية

1.0061

1.3621

1.3233

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

0.0021

1.1332

1.3370

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

1.0612

1.3111

1.5015

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (باألالف)

50,111

71,506

70,220

-

1.10

1.16

0.10%

6.01%

6.77%

البند
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية

قيمة األرباح الموزعة
نسبة المصروفات

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 6102
صندوق إثمار الخليجي
 )6سجل أداء:
العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،منذ التأسيس
البند
العائد اإلجمالي

سنة

منذ التأسيس

5.20%

-67.67%

العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات الثالث الماضية
السنة
العائد اإلجمالي

6101

6105

6102

-00.30%

-03.37%

5.20%

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .ويجب ايضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات ،ويجب
اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
نوع الخدمات او العموالت او األتعاب
رسوم اشتراك
أتعاب إدارة

صافي القيمة

نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق

6,110

1.1131%

112,011

0.3572%

مبلغ التطهير

0770

1.1763%

مصاريف مراجع الحسابات

71111

1.0031%

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

0511

1.1151%

رسوم تداول

5111

1.1013%

رسوم رقابية

3511

1.1615%

مصاريف المؤشر االسترشادي

62111

1.0166%

مصاريف طباعة

201

1.1163%

مصاريف تعامل

11677

1.0500%

-

-

523,155.11

%6.6710

مصاريف أخرى
مجموع المصاريف

 ) 7إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.
لم يحدث أي تغيير جوهري خالل الفترة .

 ) 1اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير
موافق /االمتناع عن التصويت)
لم يتم حضور أي جمعية تخص الصندوق.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 6102
صندوق إثمار الخليجي
 )5تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي – على سبيل المثال ال الحصر – الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصدرة عن ذلك بما
في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
تم عقد اجتماعين عن  6102وعقد االجتماع االول في تاريخ  62ابريل عام  6102كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  60ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة
كالتالي :



مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية



أداء الصناديق



تقرير إدارة االلتزام



تقييم مجلس االدارة

وكان هذا ما تم حولة النقاش دون ان يتم اتخاذ أي قرار في كلتا االجتماعين.

ج) مدير الصندوق
 )0اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد ،سمارت تاور
ص.ب 011 .الرياض  00100المملكة العربية السعودية
هاتف161117272 :
فاكس+122 00 611 2611 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )6اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد

 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع معايير الشرعية للبالد المالية والمتماشية مع اهداف الصندوق من خالل التركيز على شركات ذات العوائد التي
تحقق التوزيعات المناسبة للعمالء في االسواق الخليجية وخصوصا في السوق السعودي واالماراتي والقطري والكويتي .وتم ايضا االستثمار في االكتتابات االولية خالل
الفترة وهي كالتالي :
.0

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ( ميكو ).

.6

شركة اليمامة للصناعات الحديدية.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 6102
صندوق إثمار الخليجي
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
كان اداء الصندوق خالل الفترة مرتفعا ولكن كان اقل أداء من المؤشر االرشادي وذلك بسبب انخفاض وزن بعض الشركات عن وزنها في المؤشر االرشادي مع ارتفاع اسعار

هذه الشركات وايضا كان هناك توزيعات نقدية للعمالء والتي تعد من االسباب الرئيسية في خلق فارق بين اداء الصندوق والمؤشر االرشادي .
 )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل عام 6102
.0

ً
وبناءا عليها تعديل أتعاب المحاسب القانوني
بدال من كي بي ام جي الفوزان والسدحان""،KPMG
تعيين المحاسب القانوني برايس وتر هاوس كوبرز" "ً PWC
للصندوق

.6

إلغاء عضوية االستاذ /أيهم اليوسف رئيس مجلس إدارة الصناديق وتعيين االستاذ /الحسن قسوس رئيس مجلس إدارة الصناديق.

.7

تعديل أرقام الهاتف والفاكس في الشركة .

 )2أي 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:
ال يوجد

 ) 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:
* يمتلك مدير الصندوق ما مجموعه  5,111,111.11وحدة في الصندوق وتمثل ما نسبته  %05.3من صافي أصول الصندوق .
* مخالفات قيود االستثمار:
الصندوق

التاريخ

السبب

نوع المخالفة

المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

،61/10/6102،12/10/6102

صندوق إثمار الخليجي

،06/13/6102،01/16/6102
15/11/6102،60/13/6102

قيود االستثمار المادة  71من
الالئحة القديمة والمادة  10من
الالئحة المعدلة

ارتفاع سعر السهم لسبب خارج

تم معالجة المخالفات خالل المدة النظامية

عن سيطرة مدير الصندوق

من هيئة السوق المالية

61/11/6102،06/06/6102،
صندوق اثمار الخليجي

71/00/6102،5/06/6102

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

شروط وأحكام الصندوق

ارتفاع سعر السهم لسبب خارج

تم معالجة المخالفات خالل المدة النظامية

عن سيطرة مدير الصندوق

من هيئة السوق المالية

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 6102
صندوق إثمار الخليجي
د) أمين الحفظ
 )0اسم وعنوان أمين الحفظ:
شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد ،سمارت تاور
ص.ب 011 .الرياض  00100المملكة العربية السعودية
هاتف161117272 :
فاكس+122 00 611 2611 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )6وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:



يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم .ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله او اهماله أو
سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.



يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ
أصول الصندوق.



تعد أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين ،وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من
الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها ،اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين
الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط واالحكام.



باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ،وفي حدود ما
يملكه المدين ،ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في
أي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.



فصل األصول:



يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل امين حفظ له ،ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة.



يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين ،ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية
واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق ،وأن يحتفظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد التزاماته التعاقدية.



يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب المشار اليه اعاله ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل
االستثمارات ومصاريف إدارة صندوق االستثمار وعملياته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار والنسخة المحددة من شروط وأحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 6102
صندوق إثمار الخليجي
 )7بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باالتي:
يقر أمين الحفظ والذي نفسه مدير الصندوق بقيامه بالتالي:



إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار و شروط واحكام الصندوق.



تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة الصناديق االستثمار وشروط واحكام الصندوق.



تسجيل مخالفة أي قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار ،وقد تم االفصاح عن تفاصيل مخالفات قيود وحدود
االستثمار في البيان السنوي الذي تم ارساله إلي مالكي الوحدات.

هـ) المحاسب القانوني:
 )0اسم وعنوان المحاسب القانوني:
برايس وترهاوس كوبرز ”“pwc
ص.ب 0606 .الرياض  00106المملكة العربية السعودية
هاتف+122 00 600 1111 :
موقع االنترنتwww.pwc.com :

 )6بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:
ً
بناءا علي القوائم المالية السنوية للصندوق للعام  6102والتي قام بإصدارها المحاسب القانوني ،حيث يقر فيها علي أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير
المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

و) القوائم

المالية:

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