التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 7102
صندوق إثمار الخليجي
أ) معلومات عن الصندوق
 )4أسم صندوق االستثمار:
صندوق إثمار الخليجي

 )4أهداف 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 التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره  %5سنويا ً
من صافي قيمة األصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من األرباح 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 الشريعة المحتسب من قبل ايديل ريتنق .ويمكن الحصول على معلومات حول أداء الصندوق مقارنة بمؤشر
األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.

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

 )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 لإلستثمار "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
خالل الستة شهور الماضية تم االستثمار في الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية في االسواق الخليجية وخصوصا في السوق السعودي واالماراتي والكويتي والقطري والعماني ولم يتم االستثمار في
االكتتابات االولية في الصندوق.

 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام :4043
كان أداء الصندوق خالل الفترة أقل من أداء المؤشر االسترشادي وذلك بسبب انخفاض أداء السوق القطري الذي كان يمثل ما يقارب إلى  %43من استثمارات الصندوق والناتجة عن التوترات السياسية ونظرا ٌ لذلك تم
الخروج من السوق القطري بشكل تدريجي .ولكن بشكل عام كان اداء الصندوق أفضل من أداء السوق.

 )5تفاصيل 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 الخليجية ذات التوزيعات النقدية المطابقة للمعايير الشريعة “ المحتسب من قبل ستاندرد أند بورز إلى ”مؤشر األسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المطابقة
للمعايير الشريعة “ 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  44,500لاير سعودي في تاريخ ( 44/07/4043تاريخ سريان التغيير).

.4

تغييرات أخرى تتضمن تعديالت في ( اضافه جمله في بند المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق ،تحديث بنود مجلس إدارة الصندوق ،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).

.4

تغيير أتعاب المحاسب القانوني (برايس ووتر هاوس) لتصبح األتعاب بعد التعديل ( )79,000لاير سعودي سنويا بدال من مبلغ ( )70,000لاير سعودي سنويا في تاريخ ( 40/01/4043تاريخ سريان
التغيير).

تغييرات في أعضاء مجلس إدارة الصندوق في شروط وأحكام الصندوق :
.4

الحصول 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.
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 ) 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 عقار الذي تديره شركة البالد المالية و نسبة رسومه هي .% 4.00

 ) 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  5,000,000.00وحدة في الصندوق وتمثل نسبته  % 40.13من صافي أصول الصندوق .

ج) القوائم

المالية:

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