
 صندوق المرابحة باللاير السعودي )مرابح(

 

 7102التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 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 شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  410 ص.ب:

  

 

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 

 أ( معلومات عن الصندوق

 ( أسم صندوق االستثمار:4

 صندوق المرابحة باللاير السعودي )مرابح(

 (   أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:4

 من قبل الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق زة المحافظة على رأس المال مالك الوحدات مع تحقيق عائد معقول على المدى القصير والمتوسط من خالل االستثمار في عمليات المرابحة والمجا 

 .توفير قناة استثمارية ملتزمة بالضوابط الشرعية 

  لشهر واحد   يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي وهو السايبرSIBOR 1 Month 

 ( سياسة توزيع الدخل واألرباح:7

 ال يوجد.

 
 ( تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل مادي4
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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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

تمرارية السيولة والمحافظة على مستوى االداء ، كما قمنا بمخاطبات عدد اس لقد تم االستثمار في بداية العام بصفقات طويلة االجل وذلك لرفع مستوى االداء وبعدها تم عقد الصفقات ذات المدد القصيرة  وذلك لضمان
 من البنوك الخليجية والمحلية لفتح عالقات اكثر نستطيع من خاللها توسيع خيارات االستثمار لدينا في الصندوق .

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

وقد بلغت  4043مليون حتى منتصف عام  799مليون لاير سعودي وتم االستثمار في مرابحات اسالمية وزيادة قيمة االصول الى   704.3وقيمة اصول تبلغ  4.40004تبلغ  4043كانت سعر الوحد ببداية عام 
 % . 0.14أي بزيادة فعليه في قيمة الوحدة  تقدر بـ  4.441094سعر الوحدة 
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 :4043( تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام  الصندوق خالل النصف األول من عام 3

 :تغييرات واجبه االشعار  في شروط وأحكام الصندوق

 )تاريخ سريان التغيير(. 44/07/4043في تاريخ “ مؤشرالسايبور لشهر واحد”إلى “  مؤشر السايبور لثالثة أشهر ”تغيير المؤشر اإلرشادي المستخدم من    .4

 )تاريخ سريان التغيير(. 44/07/4043 ريختغييرات أخرى تتضمن تعديالت في ) تحديث بنود مجلس إدارة الصندوق، إضافة جمله )صافي اصول الصندوق( إلي بند الرسوم والمصاريف( في تا .4

 )تاريخ سريان التغيير(. 47/09/4043تاريخ  في تغيير بند استراتيجيات الصندوق بما يتعلق في الصكوك وذلك بإضافة إمكانية استثمار الصندوق في الصكوك المصدرة من بنك البالد وتابعيه .7

 :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 

 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 وأ.  44/01/4043.  الحصول علي موافقه هيئة السوق المالية في تاريخ 4

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

 

 ( 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

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