
 إخالء المسؤولية

 ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست

 المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.
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 أ( معلومات عن الصندوق

 ( أسم صندوق االستثمار:4

 صندوق اثمار ألسهم الشركات السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية )إثمار(

 (   أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:4

 المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية راس المال من خالل  نقديهدف الصندوق الى االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي  باإلضافة إلى االكتتابات االولية و ادوات ال

 تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل.

 من 5لمحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى ة اتتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة االسهم. ويهدف الصندوق إلى توزيع االرباح الراس مالية و واالرباح من التوزيعات النقدي %

 صافي اصول الصندوق سنوياً.

  ريعة اإلسالمية  . و يمكن الحصول على معلومات حول اداء للشيهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر اإلرشادي للصندوق وهو مؤشر ايديل ريتنق لألسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق

 الصندوق مقارنة بمؤشر األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.

 ( سياسة توزيع الدخل واألرباح:7

 % من صافي اصول الصندوق سنوياً.5يهدف الصندوق إلى توزيع االرباح الراس مالية و واالرباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 

 
 ( تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل مادي4
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 ب( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:4

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

  الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد

 المملكة العربية السعودية 44144الرياض   410ص.ب. 

 140007979هاتف:  

 6299 290 11 (966+)فاكس:  

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار :4

 ال يوجد 

 : 4043خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 7

 تركزت أنشطة االستثمار  خالل الستة شهور الماضية  على قطاع  المصارف والمواد األساسية و لم يشترك الصندوق في أي اكتتابات.

 :    4043( تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام 1

لى ربحية  الشركات وعلى وجه الخصوص قطاع ع تأثر أداء الصندوق سلبا  بالمتغيرات االقتصادية التي  شهدها االقتصاد السعودي إضافة إلى  تذبذب أسعار النفط  نزوال مما انعكس سلبا 

لاير للوحدة مع أداء أفضل للمؤشر اإلرشادي عن مؤشر الصندوق  4.471إلى  4.430المواد األساسية الذي عرف عنه بتوزيع أرباحا مرتفعة  .خالل الستة أشهر  انخفضت سعر الوحدة من

لألسواق الناشئة   وتحسن  أسعار النفط النسبي مؤشر إيجابيا للفترة القادمة   يحاول من خالله مدير الصندوق بناء  مراكز      MSCI%  يعد دخول السوق السعودي  في مؤشر 7.70بنسبة 

 استراتيجية  في القطاعات  ذات مؤشرات استثمار  جذابة  من حيث توزيعات األرباح المتوقعة.
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  4043( تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام  الصندوق خالل النصف االول من  عام 5

 :تغييرات واجبه االشعار  في شروط وأحكام الصندوق

المحتسب من قبل ايديل “ مؤشراألسهم السعودية اإلسالمية النقية”المحتسب من قبل ستاندرد أند بورز إلى  “ مؤشر األسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة ”تغيير المؤشر اإلرشادي من    .4

شر االسترشادي لتصبح ؤ)تاريخ سريان التغيير(، وتغيير في الصياغة المتعلقة برسوم المؤشر اإلسترشادي وإضافته في بند الرسوم والمصاريف حيث انخفضت رسوم الم  43/04/4043ريتنق في تاريخ 

 )تاريخ سريان التغيير(. 44/07/4043لاير سعودي في تاريخ  45,000لاير سعودي بدال من  40,943.40

ي الصياغة للتوضيح في ملحق الضوابط الشرعية( في تاريخ ل فتغييرات أخرى تتضمن تعديالت في ) اضافه جمله في بند المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق، تحديث بنود مجلس إدارة الصندوق، ، تعدي .4

 )تاريخ سريان التغيير(. 44/07/4043

 :تغييرات مهمه في شروط وأحكام الصندوق

لاير  4000لاير سنويا كحد أقصى عن جميع االجتماعات التي حضرها خالل السنة  لجميع الصناديق بدال من  40,000تغيير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين حيث كل عضو مستقل سيتقاضى مبلغ  .4

 )تاريخ سريان التغيير(.40/01/4043سنويا  في تاريخ 

 )تاريخ سريان التغيير(40/01/4043( لاير سعودي سنويا في تاريخ 70,000( لاير سعودي سنويا بدال من مبلغ )79,000تغيير أتعاب المحاسب القانوني )برايس ووتر هاوس( لتصبح األتعاب بعد التعديل ) .4

 تغييرات في أعضاء مجلس إدارة الصندوق في شروط وأحكام الصندوق :

علي تعيين  أ.فيصل األنسي وأ. إيهاب حسوبة كعضويين غير مستقليين في مجلس إدارة الصندوق  بدال من العضويين  أ. جوهر اقبال شيخ  44/01/4043الحصول علي موافقه هيئة السوق المالية في تاريخ   .4

 ظ  وأ. إبراهيم عبدالعزيز الراشد.حافوأ. مصدق إعجاز، وعلى تعيين  أ.هشام طاشكندي و أ.عمر بصال كعضويين مستقليين  في مجلس إدارة الصندوق بدال من العضويين أ. طلعت زكي 

 

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

 ال يوجد 

 لصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:وا ( اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه3 

 ال يوجد 

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

 ال يوجد 

 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير: 1

 ال يوجد 

 

 :ج( القوائم المالية

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