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 هــامة اتإشعار

 

  النشرة بما فيها الشروط واألحكام وفهمها قراءة هذه الصندوق االتسثثمار فييجب على من ينوي 
 .باالتسثثمار في وحدات الصندوققبل اثخاذ قراره 

  هذا الصندوق ذو مخاطر عالية، ولمعرفة ثفاصيل المخاطر فضالً االطالع على الفقرة العاشرة من
 الشروط واألحكام. 

 :اهداف الصندوق االستثمارية 

  باإلضافة إىل   اىل االستثمار يف حمفظة متنوعة من اسهم الشركات املدرجة بالسوق السعودي الصندوقيهدف
لنقد املتوافقة مع املعايري الشرعية هبدف تنمية راس املال من خالل حتقيق عوائد االكتتابات االولية و ادوات ا
 اجيابية على املدى الطويل.

  .األرباح الراس مالية و   ويهدف الصندوق اىل توزيع تتميز هذه الشركات بتوزيعاهتا النقدية حلملة االسهم
صايف  % من 5واالرباح من التوزيعات النقدية احملققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وحبد اقصى 

 اصول الصندوق سنوياً.

  لألسهم السعودية  قايديل ريتنيهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن املؤشر اإلرشادي للصندوق وهو مؤشر
ية املطابق للشريعة اإلسالمية. و ميكن احلصول على معلومات حول اداء الصندوق مقارنة ذات التوزيعات النقد

 مبؤشر األداء اخلاص بالصندوق يف موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنرتنت.

 

  صحيحةالنشرة  هذه جميع المعلومات الواردة فيبأن مدير الصندوق يقر. 

  لها بثاريخوثم إجراء آخر ثحديث  12/05/2012صدرت شروط وأحكام الصندوق بثاريخ 
 2017/ابريل/11

  مارس/ 21بثاريخ  التسعودية تسهملأل إثمارثمت موافقة هيئة التسوق المالية على إنشاء صندوق/
2012.     

  الصندوق في حداتشراء وكثوصية ل مدير الصندوقراء آال ثعثبر. 

 الصندوقمدير من خالل إال  وحدات الصندوقثحويل وبيع  شراء أو ال يثم. 

  فددددي قراراثدددده االتسددددثثمارية علددددى الثحليددددل األتساتسددددي، ويهددددد  لثحقيددددق  مدددددير الصددددندوقيعثمدددد
زيدددادة متسدددثمرة فدددي رأتسدددمال مدددالل الوحددددات علدددى المدددد  الطويدددل،  يدددر أنددده ال يضدددمن أن 

 أرباحاً أو لن يثعرض لختسائر. الصندوق تسيحقق
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 (إمثار)الشرعية  املعايريمع  املتوافق الشركات السعودية هسم أل إمثار صندوق

 

 
 مدير الصندوق

 لالستثمارشركة البالد 

 حي العليا ، طريق امللك فهدالعنوان: الرياض، 
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 ملخص الصندوق

 الريال السعودي  العملة األساسية للصندوق 

 عالية مستوى املخاطرة

 املؤشر اإلرشادي
املتوافقة مع الشريعة" احملتسب  ذات التوزيعات النقدية "مؤشر األسهم السعودية

 ايديل ريتنق  من ِقبل

 أهداف الصندوق

  يهدف الصندوق اىل االستثمار يف حمفظة متنوعة من اسهم الشركات
باإلضافة إىل االكتتابات االولية و ادوات النقد   املدرجة بالسوق السعودي

املتوافقة مع املعايري الشرعية هبدف تنمية راس املال من خالل حتقيق عوائد 
 اجيابية على املدى الطويل.

  .الصندوقويهدف تتميز هذه الشركات بتوزيعاهتا النقدية حلملة االسهم 
 على احملققة النقدية التوزيعات من واالرباح و مالية الراس إىل توزيع االرباح

 اصول صايف من% 5 اقصى وحبد سنوي نصف بشكل الوحدات مالكي
 .سنوياً  الصندوق

  يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن املؤشر اإلرشادي للصندوق وهو
لألسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية املطابق  ايديل ريتنقمؤشر 

ل على معلومات حول اداء الصندوق للشريعة اإلسالمية. و ميكن احلصو 
مقارنة مبؤشر األداء اخلاص بالصندوق يف موقع مدير الصندوق على شبكة 

 اإلنرتنت.

 

 لاير  5,000 احلد األدىن لالشرتاك 

 لاير 2,000 احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف 

 لاير 2,000 احلد األدىن لالسرتداد 

 لاير 5,000 ياحلد األدىن للرصيد املتبق
 مي إىل اخل االحدمن  أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد

 آخر موعد لتقدمي طلبات االشرتاك واالسرتداد

الطلبات املستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق )الساعة الرابعة والنصف( يوم 
يتم تقوميها يوم األحد من نف  األسبوع ، والطلبات املستلمة قبل  اخلمي 

إغالق فروع مدير الصندوق )الساعة الرابعة والنصف( يوم الثالثاء سوف يتم 
 تقوميها يوم األربعاء من نف  األسبوع.
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 األحد و األربعاء من كل اسبوع يوم التقومي

 هناية يوم العمل الرابع بعد كل يوم تقومي  قبليتم دفع االسرتداد  موعد االسرتداد

 % من قيمة االشرتاك كحد أقصى 1 رسوم االشرتاك 

 رسوم إدارة الصندوق
وختصم يف  حتتسب عند كل يوم تقومي أصول الصندوقصايف من  % سنويا1.5

 هناية كل ربع

 2012/06/03 تاريخ الطرح

 لاير سعودي واحد سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 قائمة المصطلحات
 
 
 

 .(إثمار)ةالشرعي المعاييرمع  المتوافق الشركات السعودية هسم أل إثمار صندوق :الصندوق (أ 

 

 .لالهستثمارالبالد  ة: شركالصندوقمدير  (ب 

 

 .لالهستثمارشركة البالد  :الحفظ أمين (ج 

 

 ات.لتاامواال متساوية في الحقوق : حصص مشاعة في صافي أصول الصندوقالوحدات (د 

 

 .نشرة الشروط واألحكامالشخص الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقاً  :مالك الوحدات  (ه 

 

 وحدات في الصندوق. امتالك: الشخص الذي يرغب في المستثمر (و 

 

الصندوق إليداع  باهس  بنك البالدحساب منفصل يقوم مدير الصندوق بفتحه لدى  :حساب الصندوق (ز 

ما في تغطية نفقاته الرأهسمالية ومصاريف التشغيل اهستخدامجميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يت  

 الشروط واألحكام ونشرةاالهستثمار صناديق  لالئحةوخدمات إدارة الصندوق وفقا 

 

المتوافق مع  (إثمار) السعودية الشركات  ألهسم إثمارشروط و أحكام صندوق : الشروط واألحكام (ح 

 .ر الشرعيةالمعايي

 

هـ الموافق 2/6/1424وتاريخ ( 30نظام السوق المالية الصادر بالمرهسوم الملكي رق  )م/ :لنظاما (ط 

 م31/7/2003

 

 .في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية هستثمارالئحة صناديق اال :الالئحة (ي 

 .2006/12/24الموافق  1427/12/03الصادرة بتاريخ 

 
 

السوق المالية التي تأهسست بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرهسوم  ةتعني هيئة: الهيئ ( ك

 هـ. 2/6/1424( وتاريخ 30الملكي رق  )م/

 

المرابحة و صناديق صفقات  الشريعة )امثلة من غير الحصر( معايير أدوات النقد المتوافقة مع ( ل

 .المرابحة و ما في عرفه
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 الشروط واألحكام
 
 :ستثما اسم صندوق اال -1

 .(إمثار)الشرعية املعايرياملتوافق مع  الشركات السعودية سهمأل إمثار صندوق
 
 مدير الصندوق: عنوان - 2

  العليا، طريق امللك فهدالرياض ، حي 
 اململكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
 920003636هاتف:  

 www.albilad-capital.com:اسم موقع االنرتنت6299 290 11 (966+)فاكس: 

 
 :في الصندوقاالشتراكات بداية قبول تا يخ -3

 .1433/06/21املوافق   2012/05/12بتاريخسيبدأ قبول االشرتاكات يف الصندوق 
 
 : الهيئة المنظمة -4

شركة مرخص هلا مبمارسة نشاط اإلدارة  ( وهي1010240489)مدير الصندوق هو شركة البالد لالستثمار، سجل جتاري رقم 
 (.8100-37مبوجب الرتخيص الصادر من هيئة السوق املالية برقم )

 
 :الصندوق وأحكامتا يخ إصدا  شروط -5

، ومت احلصول على موافقة اهليئة على طرح وحدات 1433/06/21 املوافق 2012/05/12بتاريخ الصندوقوأحكام صدرت شروط 
املوافق ه 1438/رجب/14وقد مت أخر حتديث لشروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .2012/03/21الصندوق بتاريخ 

 .م2017/ابريل/11
 
 

 :االشتراك -6

لاير علماً بأنه ال يوجد  5,000واحد، واحلد األدىن لالشرتاك هو سعر الوحدة الواحدة عند االشرتاك يف مرحلة تأسي  الصندوق لاير 
لاير علمًا بأنه جيب على مالك الوحدات االحتفاظ  2,000حد أعلى لالشرتاك. احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف أو االسرتداد هو  

 احلد نتيجة ألداء الصندوق. لاير ما مل تنخفض قيمة الوحدات اململوكة له عن هذا 5,000باحلد  األدىن للرصيد وهو 
 
 الصندوق: ةعمل -7

 اته ووحداته.استثمار ، وتقّوم هبا السعودي لهي الرياعملة الصندوق -
بأي عملة أخرى من العمالت العاملية الرئيسة، ويتم حتويلها إىل عملة الصندوق على أساس سعر الصرف  املستثمرينتقبل اشرتاكات  -

 السائد عند قبول االشرتاك يف ذلك التاريخ.
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يتحمل مالك الوحدات الذين يرغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك  -
 العمالت عند تاريخ التحويل. 

 
 

 أهداف الصندوق: -8

 بات باإلضافة إىل االكتتا  يهدف الصندوق اىل االستثمار يف حمفظة متنوعة من اسهم الشركات املدرجة بالسوق السعودي
 االولية و ادوات النقد املتوافقة مع املعايري الشرعية هبدف تنمية راس املال من خالل حتقيق عوائد اجيابية على املدى الطويل.

 األرباح الراس مالية و واالرباح من التوزيعات  إىل توزيع ويهدف الصندوق تتميز هذه الشركات بتوزيعاهتا النقدية حلملة االسهم
 اصول الصندوق سنوياً. صايف % من5النقدية احملققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وحبد اقصى 

  لألسهم السعودية ذات التوزيعات  ايديل ريتنق يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن املؤشر اإلرشادي للصندوق وهو مؤشر
طابق للشريعة اإلسالمية. و ميكن احلصول على معلومات حول اداء الصندوق مقارنة مبؤشر األداء اخلاص بالصندوق النقدية امل

 يف موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنرتنت.

 
 :االستثما  الرئيسيةستراتيجيات ا -9

 على مالكي الوحدات بشكل  إن وجدت يتبىن مدير الصندوق اسرتاتيجية غرضها حتقيق عوائد اجيابية وتوزيع االرباح احملققة
 اصول الصندوق سنوياً. صايف % من5نصف سنوي وحبد اقصى 

 ذات التوزيعات النقدية واملدرجة يف سوق االسهم السعودي واملتوافقة  سيتم االستثمار يف حمفظة متنوعة من اسهم الشركات
 مع املعايري الشرعية.

 من خالل اما حتويل جزء او كل التوزيعات النقدية املستلمة من الشركات او  تكون التوزيعات املذكورة على مالكي الوحدات
من خالل بيع مراكز قد حققت ارباح رأس مالية وتوزيع اجلزء احملقق أومن خالل اجلمع بني التوزيعات النقدية املستلمة و بيع 

 الوحدات ملالكياملراكز لتوزيعها 

  مع اوضاع السوق الراهنة مع إمكانية إعادة استثمار جزء من األرباح احملققة وقد تقل نسبة التوزيع على حسب ما يتناسب
 لالستفادة من اوضاع السوق اإلجيابية.

  كما ميكن للصندوق أن يشارك يف االكتتابات األولية املتاحة للصناديق االستثمارية وأدوات النقد شريطة أن تتوافق مع
 الشرعية لألسهممتطلبات الئحة صناديق االستثمار والضوابط 

  ومن أجل إدارة املخاطر فإن الصندوق سيقوم بتنويع استثماراته من خالل االستثمار يف جمموعة خمتلفة من قطاعات السوق
 واألسهم املختلفة يف كل قطاع.

 وم هبا. وسيعمل مدير الصندوق على اختيار أفضل األسهم من ناحية استثمارية بناء على التحليل املايل و األحباث اليت يق
 سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة وذلك عن طريق انتقاء أفضل األسهم من ضمن جمال االستثمار. 

  جيوز للصندوق أن يستثمر جزءاً من أصوله يف صناديق األسهم السعودية املتوافقة مع أحكام الشريعة على أال يتجاوز املبلغ
% من 10% من صايف أصول الصندوق جلميع الصناديق املستهدفة أو ما نسبته 10املستثمر يف صندوق آخر ما نسبته 
 صايف أصول الصندوق املستثمر فيه
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  من صايف 10كما ميكن ملدير الصندوق يف ظروف السوق الطبيعية احملافظة على سيولة يف الصندوق ال تتجاوز نسبة %
الصندوق يف حال استلزمت أوضاع أو ظروف السوق أصول الصندوق مع إمكانية رفع النسبة على حسب رؤية مدير 

 القاهرة لذلك.

  حيق ملدير الصندوق استثمار الفائض النقدي للصندوق يف فرتة االشرتاك يف الصندوق، وحيق للمدير أن يستثمر السيولة
مع االلتزام بقواعد وضوابط  الواردة إىل الصندوق يف أدوات النقد املتوافقة مع املعايري الشرعية واليت أقرهتا اهليئة الشرعية

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية. علماً بأن تلك االستثمارات لن ختضع لرسوم إدارية إضافية.
  ومبقتضى هذه الشروط واألحكام يفوض املشرتك مدير الصندوق بالقيام حسب تقديره بتوفري متويل إىل احلد املسموح به

يق االستثمار من أي بنك جتاري مرخص له من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي مبزاولة األعمال حسب الئحة صناد
املصرفية يف اململكة العربية السعودية علمًا بأن ذلك التمويل جيب أن يكون متوافقًا مع رأي اهليئة الشرعية حبيث يكون 

لتغطية طلبات  االسرتداد. ولن يتجاوز التمويل ما نسبته   التمويل موافقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك الستخدامها
 % من صايف قيمة أصول الصندوق.10

 

 
 :في الصندوق ستثما لال الرئيسةالمخاطر -10

رتفع، ومن املمكن أن ال حيصل تبط، أو هتنظراً ألن الصندوق معرض ملخاطر تقلبات السوق، فإن سعر وحدات الصندوق ميكن أن 
وال  عليه املبلغ الذي استثمره فيه. وال يضمن مدير الصندوق أصل املبلغ املستثمر أو أي عائدات كامل  على االسرتداداملشرتك عند 

يف الصندوق إيداعًا لدى مدير الصندوق أو  االستثمارسيتم حتقيقها. ال يعترب  االستثمارميكن أن يكون هناك ضمان بأن أهداف 
 أي بنك أو أي جهة أخرى ذات عالقة. 

 يف الصندوق: االستثمار، على سبيل املثال ال احلصر، واليت ميكن أن يكون هلا تأثري على الرئيسةوفيما يلي عرض ألنواع املخاطر 

يستثمر الصندوق بصورة أساسية يف األسهم املتداولة واليت تتعرض ملخاطر  :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 1- 10
عالية املخاطر إىل جانب  استثماراتيف األسهم بطبيعتها تعترب  االستثماراتات السوق، حيث أن التذبذب السعري وخماطر تقلب

وهلذا فقد ينخفض صايف قيمة أصول الوحدة أو يرتفع. وال ميكن إعطاء أي تأكيد بأن إمكانية حدوث هبوط مفاجئ يف قيمتها. 
السوق أو يف أي منها. كما أنه وبسبب طبيعة األنشطة للصندوق ناجحة يف مجيع ظروف  االستثماريةتكون االسرتاتيجيات 

للصندوق، فإن نتائج األداء يف بعض األوقات لن تكون بالضرورة مؤشرًا على النتائج املستقبلية. وعالوة على ذلك، قد  االستثمارية
ال ميكن إعطاء أي تأكيد بأن  قما سبالصندوق. ونتيجة لكل  استثماراتيف جماالت معينة سيولة  االستثماراتحتد القيود على 

 ستثمره يف الصندوق.أأو بأن يستعيد مالك الوحدات كامل املبلغ الذي  االستثماريةالصندوق سيحقق أهدافه 

التعاقدية مع  بالتزاماتههي تلك اليت تتعلق باحتمال أن خيفق أي مدين يف الوفاء  االئتمانيةاملخاطر : االئتمانية المخاطر 2 – 10
الطرف املتعاقد معه وفقا للشروط املتفق عليها بينهما. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق يف حالة الدخول يف صفقات مراحبة أو ما 

 يف صناديق النقد واملتاجرة وما يف حكمها. االستثمارحكمها لدى طرف ثالث أو من خالل يف 

هذا النوع من املخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم  :أحكام الشريعة اإلسالميةالمخاطر المتعلقة بالتوافق مع  3 – 10
املستثمر فيها أصبحت غري متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وبالتايل يلزم أن يقوم الصندوق بتصفيتها نتيجة لذلك. يف بعض 

، مما مناسبيضطر الصندوق إىل بيع األسهم يف توقيت غري د قاحلاالت، ولغرض التقيد التام بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
خرجت الشركة عن ضابط الصندوق فإنه جيب  فإذا، يؤدي إىل احتمال اخنفاض العائد، بل ورمبا حتمل خسائر يف تلك العملية
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. سنة عن تزيد ال مدة يف بيعها فيجب املال رأس حققت تكن مل وإن املال، رأس حققت قد كانت إذا يوما؛ 90بيعهاخالل
 (.به  اشرتي الذي املبلغ املوزعة األرباح مع السهم سعر يبلغ أن املال رأس بتحقيق)ويقصد 

معرضة  االستثمارمعرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شرحية  االستثمارصناديق : المخاطر القانونية 4 – 10
لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات احلكومية املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها، وكذلك من قبل املستثمرين. 

املالية ألي شركة من الشركات املستثمر فيها، وبالتايل ميكن أن يؤثر  املالءةأي تأثري ناجم عن أي قضية مع الغري ميكن أن يؤثر على و 
 اليت يستثمرها الصندوق يف تلك الشركة. االستثماراتمة على قي

 

 إنيستثمر يف األسهم املتوافقة مع الضوابط الشرعية مما يعين  إنإن طبيعة الصندوق تقتضي  :االستثماراتمخاطر تركز  5 – 10
قد يؤدي إىل تعرض الصندوق ملخاطر أكثر مما لو كانت  االستثماردون سواها. إن تركيز  معينة بأسهمستكون الصندوق  استثمارات
يف قطاع أو سهم شركة معينة،  االستثمارأكثر تنوعا. يف بعض األحيان ميكن أن يكون يف الصندوق تركز  عاٍل من حيث  استثماراته

يف ذلك القطاع  لالستثماراتتملة بصفة عامة أو بسبب النتائج اإلجيابية احمل االستثمارأو بيئة  االستثمار اعتباراتوذلك إما بسبب 
 أو السهم.

الصندوق بصفة عامة يستثمر أمواله يف األسهم اليت تتميز مبعدل سيولة كبريه، مبا ميكن معه بيع وشراء : مخاطر السيولة 6 – 10
تلك األسهم بدون أي تغريات كبرية يف األسعار خالل فرتة زمنية قصرية جدا. ولكن قد متر فرتات حيدث فيها تقلب يف السوق 

صعوبة يف تداوهلا والتعامل هبا نتيجة التداول احملدود فيها. ميكن أن تؤدي وقد تصبح بعض األسهم أقل سيولة وأكثر  استقراروعدم 
عن  االسرتدادويف حال جتاوزت طلبات  .االستثمارأي صعوبات يف بيع األسهم إىل حتقق خسارة أو عائد أقل بالنسبة لصندوق 

 يم التايل.إىل التقي االسرتداد% من صايف أصول الصندوق حيق ملدير الصندوق تأجيل طلبات 10

يستثمر الصندوق يف أسهم الشركات السعودية املقومة بالريال السعودي. بالنسبة  :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 7 – 10
للمشرتكني الذين ال يعترب الريال السعودي العملة األساسية هلم، فإهنم معرضون للتقلبات املصاحبة لتغري سعر صرف الريال السعودي 

 ت األخرى.مقابل العمال

أن قيمة أصول الصندوق ميكن أن تتأثر بعوامل خمتلفة، منها عوامل سياسية  : المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 8 – 10
واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة أو تتعلق بالسلطات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية، كما قد تتأثر بالتغريات يف سياسة 

 تتأثر بأحداث معينة تتعلق باجلهة املصدرة لألسهم املستثمر فيها. احلكومة أو قد

أصول الصندوق بدرجة كبرية على مهارات وخربات  استثمار: يعتمد جناح على مدير الصندوق وكبار موظفيه االعتماد 9 – 10
املوظفني احملرتفني العاملني لدى مدير الصندوق، إضافة إىل أمور أخرى. وال ميكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤالء 

ندوق ألكرب قدر من املوظفني يف وظيفته احلالية أو يف العمل لدى مدير الصندوق. كما أنه وبالرغم من تكري  موظفي مدير الص
، إال أنه من غري املتوقع أن يكرس أي منهم  مجيع ساعات عمله االستثماريةالوقت يرونه الزما ملساعدة الصندوق يف حتقيق أهدافه 

 لشئون الصندوق.

يت تتضمن جمموعة كبرية من األنشطة الاليت يتبع هلا  : يزاول مدير الصندوق والشركاتالتضارب المحتمل في المصالح 10 – 10
. وقد تنشأ هناك حاالت على سبيل املثال ال احلصر  التعامل، اإلدارة، الرتتيب، املشورة واحلفظ استشاريةمالية وخدمات  استثمارات

"هسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب تتضارب فيها مصاحل مدير الصندوق والشركات التابعة له مع مصاحل الصندوق.

 بذل جمده لمعالجة أي تضارب في المصالح لما يحقق مصلحة مالك الوحداتان وجد كما أنه هسي

 % من صايف اصول الصندوق بشكل نصف سنوي5التذبذب يف نسبة التوزيعات: يسعى الصندوق لتوزيع عوائد مبقدار  10-11
التوزيعات النقدية  استالماملذكورة. و لكن تلك التوزيعات حمكومة بتحقيق الصندوق عوائد كافية من خالل  االسرتاتيجيةكجزء من 
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يف حال هبوط السوق و قيمة احملفظة و  انعدامهاتوزيعات الصندوق أو  الخنفاض. قد حتكم بعض الظروف حتقيق ارباح راس ماليةاو 
من اوضاع  لالستفادةجزء من األرباح احملققة  استثمارإعادة الصندوق    إدارةجمليف حال رأى أو نزول نسبة توزيعات الشركات

 .السوق اإلجيابية
 :إخالء المسئولية

عن أي  املسؤوليةسيتحمل كامل  بأنه ويقر احملتملةاملشرتك يقر بعلمه ودرايته باملخاطر على املعطيات اعاله ، فإن  وبناء .1
 يف الصندوق. استثمارهعن  والنامجة خسارة مالية قد يتكبدها

 .بةالوحدات مسؤولية دفع الزكاة املستحقة علية من قيمة الوحدات اخلاصة  مالك يتحمل .2

 

 صا يف: المالرسوم و -11

 الرهسوم: 1 – 11

 االشرتاك. عند%( من قيمة االشرتاك كحد أقصى يتم خصمها 1رسوم اشرتاك: ) -أ
 
 يتم حساهبا مع كل يوم تقومي خالل السنة وختصم يف هناية كل ربع. من صايف أصول الصندوق %(1.5: )الصندوقرسوم إدارة  -ب
 المصاريف: 2 – 11

 أتعاب املراجعة على سبيل املثال ال احلصر  ويدخل يف هذه املصروفات، املصروفات التشغيليةمجيع  يتحمل الصندوق 11-2-1
 لاير سعودي سنويًا مضّمنة يف أجور الصندوق التشغيلية  36,000حيث سيحصل مراجع احلسابات على مبلغ وقدره 

كما سوف تكون رسوم املؤشر  ،ةسنة ميالديربع حتتسب يف كل يوم تقومي وختصم بشكل تراكمي يف هناية كل 
باإلضافه إيل مكافآت .لاير سعودي سنويا مضمنة يف أجور الصندوق التشغيلية 25,000االسرتشادي  حبد أقصى 

هذه  قيمة تتزيد ان ال الصندوق علىأي خدمات تسهم يف أداء و كذلك املصروفات الرقابية و  ل  اإلدارةأعضاء جم
 االطالع على ملخص االفصاح المالي لمايد من التفاصيل ءالرجا سنوياً.لاير  ألف 150,000مبلغ  عن املصاريف

 
 مصا يف التعامل:-12

 الفعليةيتحمل الصندوق مجيع مصاريف التعامل 
 

 مجلس إدا ة الصندوق: -13

أعضاء، مبا فيهم رئي  اجملل ، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلني، وتكون  مخسةيتكون جمل  إدارة الصندوق من  13-1
وحيق  مدة خدمتهم باجملل  ثالث سنوات، تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على طرح وحدات الصندوق واألعضاء املعينني.

ملدير الصندوق إعادة تعيني األعضاء ملدة أو مدد مماثلة كما حيق له تغيريهم وذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية وسيتم 
 .االفصاح فوراً يف املوقع االلكرتوين للشركة واملوقع االلكرتوين للسوق عن أي تغيري يف عضوية جمل  إدارة الصندوق.
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 :جمل  إدارة الصندوق  أعضاءأمساء   13-2
 : قسوس سامي الحسن (أ 

 احلسانسنة يف جماال اخلادمات املالياة يف الساعودية واالماارات . االساتاذ  30خبربة اكثر من  احلسنيتمتع االستاذ : املؤهالت
( يف لناادن و ماجسااتري يف املاليااة والتسااويق ماان سااييت( جامعااة ماان كمبيااوتر هندسااةبكااالوريوس حاصاال علااى 

 يف لندن.جامعة )سييت( 
 (لالستثمار البالد لشركة التنفيذي والرئي  االدارة جمل  رئي )
 : فيصل األنسي ( ب

املؤهالت بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة سنرت ستيت يف الوالت املتحدة األمريكية، ميتلك االستاذ فيصل خربة تزيد عن 
 لعمليات يف البالد املالية.التنفيذي لدير امليعمل حالياً و تسعة عشر عاما يف اجملال املايل عمل خالهلا يف عدة بنوك 

  :إيهاب حسوبه( ج

سنه يف اجملال املصريف  18نظم من جامعة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية ، عمل ألكثر من بكالوريوس هندسة  املؤهالت
عاما يف جماالت إدارة التغيري ومتويل التجارة وعمليات البنك التجاري  15حيث شغل عدة مناصب على مدار   واإلستثماري

، يعمل حاليًا مدير عام جمموعة مصرفية األفراد  وعمليات شركة إتش إس يب سي السعودية )الذراع اإلستثماري لبنك ساب(
 ببنك البالد.

 : هشام طاشكندي( ح

املؤهالت: ماجستري إدارة األعمال ، شارك يف عضوية العديد من جمال  اإلدارة يف جمال االستثمار  عضو جمل  إدارة مستقل،
والتأمني والبنوك والصناعة وجتارة التجزئة كما عمل يف تقدمي املشورة وإدارة عمليات إعادة هيكلة وتنظيم الشركات واملؤسسات. 

 .يب السعوديويشغل حالياً منصب مستشار حمافظ مؤسسة النقد العر 

 

  ل:بصاعمر (  ه 
 ميتلك االستاذ عمر املؤهالت : ماجستري إدارة اعمال و اإلدارة املالية و اإلحصاء مبرتبة الشرف، ،عضو جمل  إدارة مستقل

 .هوأوالدويشغل حالياً منصب مدير إلدارة األصول يف شركة حممد إبراهيم السبيعي ، خربة تزيد عن عشرة أعوام يف اجملال املايل
 

 جمل  اإلدارة: أعضاءليات و مسؤ  13-3
 جمل  إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال احلصر، اآليت: أعضاءليات و تشمل مسؤ 

 طرفا فيها. العام املوافقة على مجيع العقود و القرارات و التقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق -أ
 املتعلق بأصول الصندوق يف حال وجودها.اعتماد سياسة مكتوبه فيما يتعلق حبقوق التصويت  -ب
وفقًا لالئحة صناديق  اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسباً، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق -ج

 .ستثماراال
ومتويل  مواللدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األ لتزاممسؤول املطابقة واال على األقل معاالجتماع مرتني سنويًا  -د

 واألنظمة املتبعة. حاللوائمدير الصندوق جبميع  التزاماإلرهاب لديه، للتأكد من 
وأي مستند آخر سواء كان عقداً أو غريه مبا ورد  ومذكرة املعلومات شروط وأحكام الصندوق ودقة التأكد من اكتمال   -ه
 .ستثمارالئحة صناديق االيف 
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، ومذكرة املعلومات  مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوقالتأكد من قيام مدير الصندوق  -و
 .ستثماروأحكام الئحة صناديق اال

 ومالكي الوحدات فيه. الصندوق صلحةم وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق العمل بأمانة -ز
 :املكافآت املالية  13-4

 لاير 20,000لصناديق االستثمارية العامه لشركة البالد املالية ، حبيث كل عضو مستقل سيتقاضي  مبلغ املكافآت تشمل مجيع ا
 جلميع االعضاء كحد أقصى  لاير 40,000أي ما يساوي سنوياً كحد أقصى  عن مجيع االجتماعات اليت حضرها خالل السنة ، 

 و مفصلة يف اإلفصاح املايل.مضمنة يف املصاريف التشغيلية  وتعترب  املستقلني يف السنة
 

 صناديق أخرى يشرف عليها أعضاء جمل  اإلدارة : 13-5
 )أموال(. اخلليجيةاملصارف واملؤسسات املالية أسهم صندوق  - أ

 السعودية النقية سهم لأل البالد صندوق - ب

 العقارية اخلليجية )عقار(. االسهمصندوق  - ت

 صندوق املراحبة بالريال السعودي )مرابح(. - ث

 األسهم الكويتية )السيف(.صندوق  - ج

 صندوق إمثار اخلليجي. - ح
 

 ويعتقد مدير الصندوق أن جمل  اإلدارة قادر على اإلشراف على الصندوق والصناديق املوضحة أعاله بشكل فّعال.
 

 

 مدير الصندوق: -14

السوق املالية  ، وهي شركة مرخص هلا مبوجب ترخيص هيئة1010240489سجل جتاري رقم  ،شركة البالد لالستثمار 14-1
( للتعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد بالتغطية و اإلدارة و 969( خبطاب هيئة السوق املالية رقم )ها/ت/08100-37رقم )

 الرتتيب و تقدمي املشورة و احلفظ.

 حي العليا، طريق امللك فهدالعنوان: الرياض، 
 اململكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
 920003636هاتف:  
 comcapital-www.albilad.:اسم موقع االنرتنت6299 290 11 (966+)فاك : 

تمل تعارضها مع مصاحل  14-2 يقر أعضاء جمل  إدارة الصندوق ومدير الصندوق بأنه ال يوجد أي عمل أو مصلحة خاصة هبم حيح
 الصندوق.

 يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد تضارب مصاحل جوهري من طرفه قد يؤثر على تأديته اللتزاماته جتاه الصندوق. 14-3
 
 
 
 

ا

ل

م

ل

ح

ق

 

1 

ا

ل

ف

ق

ر

ة 

ا

لم

ل

ح

ق 

1 

ا

ل

ف

ق

ر

ا

ل

م

ل

ح

ق

 

1 

ا

ل

ف

ق

ر

ة

 

(

2

) 



 

15 

 

 
 

 أمين الحفظ: -15

( خبطاب هيئة 08100-37، و ترخيص هيئة السوق املالية رقم )1010240489سجل جتاري رقم  ،شركة البالد لالستثمار
 ( للتعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد بالتغطية و اإلدارة و الرتتيب و تقدمي املشورة و احلفظ. 969السوق املالية رقم )ها/ت/

 حي العليا، طريق امللك فهدالعنوان: الرياض، 
 سعودية.اململكة العربية ال 11411الرياض   140ص.ب. 

 920003636هاتف:  
 comcapital-www.albilad.:اسم موقع االنرتنت6299 290 11 (966+)فاك : 

 
 مراجع الحسابات:  -16

+،  966 11 211 0400، هاتف (11482الرياض ) 8282ص.ب.  ، اململكة العربية السعوديةبراي  وترهاوس كوبرز
 www.pwc.com+، املوقع االلكرتوين   966 11 211  0401فاك  

 
 

 القوائم المالية السنوية المراجعة: -17

سيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم املالية املراجعة للصندوق خالل تسعني يومًا من هناية كل سنة ميالدية  17-1
والقوائم النصف سنوية األولية املفحوصة خالل مخسة وأربعني يوماً من تاريخ هناية الفرتة وسوف يتم نشرها على 

وحدات أو املستثمرين احلصول على نسخة من القوائم موقع مدير الصندوق و موقع تداول ، وميكن ملالكي ال
املالية عند طلبها بدون رسوم وذلك من خالل زيارة مدير الصندوق على عنوانه املوضح يف هذه الشروط 

 .31/12/2012اليةللفرتةاملنتهيةبتاريخامل القوائم توفري وسيتم.واألحكام  
ية بنسخة من القوائم املالية املراجعة والقوائم النصف سنوية األولية سيقوم مدير الصندوق بتزويد هيئة السوق املال 17-2

  يف املواعيد احملددة يف الئحة صناديق االستثمار.
 

 خصائص الوحدات: -18

 .ينقسم الصندوق لوحدات هلا القيمة واملميزات واحلقوق ذاهتا
 

 الهيئة الشرعية للصندوق:-19

 أمساء أعضاء  اهليئة الشرعية: 19-1
 

، ماجستري من املعهد العايل للقضاء والتابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود فضيلة الشيخ/ عبداهلل بن سليمان بن محمد بن منيع
 ها 1389عام 

ها من 1404خترج من جامعة اإلمام حممد بن سعود من مرحلة الدكتوراه عام  فضيلة الشيخ/ أ. د عبد اهلل بن محمد المطلق
 ملعهد العايل للقضاء قسم الفقه املقارن با
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الدكتور العّمار حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة، واملاجستري من  ،عبداهلل بن موسى العمار فضيلة الشيخ/ أ.د.
الفقه الكلية نفسها وكان عنوان الرسالة: )حتقيق كتاب جتريد العناية يف الفقه( والدكتوراه وعنواهنا: )القرعة وجماالت تطبيقها يف 

  .اإلسالمي( من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
 

والدكتور الفوزان حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين  ،فضيلة الشيخ/ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
صولية فقهية( من املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام بالقصيم، مث على املاجستري وعنوان رسالته )االشتباه وأثره يف الطهارة؛ دراسة أ

 مية.حممد بن سعود اإلسال
 

، حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن الشبيلي عبداهلل بن يوسف. د/ الشيخ فضيلة
من قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء جبامعة  ها بتقدير ممتاز، مث حصل على املاجستري 1414سعود اإلسالمية بالقصيم عام 

 .ها، بتقدير ممتاز1417اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
 

الدكتور العصيمي حاصل على درجة البكالوريوس يف االقتصاد اإلسالمي من  ،فضيلة الشيخ/ د. محمد بن سعود العصيمي
املاجستري مث الدكتوراه يف االقتصاد وعنواهنا: )مؤسسات الودائع: اإلصالح وفًقا ملبدأ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ودرجة 
 املصارف اإلسالمية( من جامعة كولورادو يف بولدر.

 
 يتحملها مدير الصندوق. مكافآت أعضاء اهليئة الشرعية 19-2

 :الرقابة الدورية على الصندوق 19-3

درجة يف سوق األسهم السعودية بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط تتم دراسة الشركات السعودية املسامهة 
ح
امل

الشرعية املوضحة يف ملحق الضوابط الشرعية، ويف حال خروج أي من الشركات اليت ميلك الصندوق أسهم فيها عن هذه 
ميلكه من أسهمها يف  ما الضوابط الشرعية فسيقوم مدير الصندوق بالتوقف فورًا عن شراء أي أسهم جديدة فيها، وبيع

 أقرب وقت حملاولة تفادي إحلاق أي خسارة بالصندوق.

 
 :الطرح األولي-20

و حيق ملدير الصندوق اإلغالق املبكر ألي  2012/05/12أسابيع من تاريخ  ستةستتم عملية االكتتاب يف الصندوق خالل مدة 
احملصلة خالل فرتة الطرح األويل  االشرتاكاتمجيع  استثمار وسيتم.وسيكون سعر الوحدة عند التأسي  لاير واحد ،التمديد أوسبب 

. (م1433/7/13املوافق) 2012/06/03يف  االستثمارقبل تاريخ  متوافقة مع الضوابط الشرعية يف أدوات مالية قصرية األجل
 بإضافةمدير الصندوق  ميقو  للصندوق،بعد إقفال الطرح األويل هذا ولن يكون هناك مبلغ أدىن جيب حتصيله لبدء الصندوق.

 الوحدات األساسية جلميع املستثمرين. إىلتضاف  استثماريةاألويل على شكل وحدات  االشرتاكعائدات املراحبة واحمّلصلة خالل فرتة 
 عن هذه العوائد باإلفصاحوسيقوم مدير الصندوق 

 

 :مدير الصندوق في الصندوق استثما -21

أو  وحيتفظ مدير الصندوق حبقه يف ختفيض مشاركته كليا ،لتقديره اخلاص، املشاركة يف الصندوق كمستثمرميكن ملدير الصندوق وفقا 
 .له يف الصندوق استثماريف هناية كل سنة عن أي  فصاحوسيقوم مدير الصندوق باإل ذلك مناسباً  ىجزئيا مىت رأ
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 :ستردادإجراءات االشتراك واال-22

 -يف االشرتاك بالصندوق مبا يلي: يقوم املستثمر عند الرغبة 22-1
 فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق تتم من خالله مجيع عمليات االشرتاك واالسرتداد )الكلي واجلزئي(. -أ
 التوقيع على نسخة من هذه النشرة. -ب
 تعبئة بيانات طلب االشرتاك والتوقيع عليه. -ج
بالنسبة للمستثمرين من حاملي اجلنسية السعودية، وصورة من جواز السفر تزويد مدير الصندوق بصورة من السجل املدين  -د

واإلقامة السارية املفعول بالنسبة لغري السعوديني من املقيمني يف اململكة العربية السعودية. وبالنسبة للشركات واملؤسسات، جيب 
 تقدمي صورة من السجل التجاري للشركة أو املؤسسة.

 لاير سعودي يف احلساب االستثماري. 5,000إيداع احلد األدىن لالشرتاك وقدره  - اه
يتم االسرتداد من الصندوق بتعبئة وتوقيع منوذج طلب اسرتداد أو طلب حتويل من الصندوق وتقدم الطلبات يف ساعات  22-2

أقل من هذا املبلغ جيب على  ، ويف حال تبقيلاير 5000 لالسرتداداحلد األدىن  ويعتربالعمل يف فروع مدير الصندوق املعتمدة. 
 يف الصندوق. ملكيتهالعميل اسرتداد كامل 

 اإلضايف أو االسرتداد: اجلديد و تقومي قيمة الوحدات يف الصندوق عند االشرتاك 22-3
يتم تقوميها  يوم مخي  بعة والنصف بعد الظهر( كلأ( الطلبات املستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق املعتمدة )الساعة الرا 

 يوم األحد بأسعار إغالق يوم األحد من نف  األسبوع.
ب( الطلبات املستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق املعتمدة )الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر( يوم الثالثاء يف ذلك  

 سبوع.األسبوع سوف يتم تقوميها يوم األربعاء بأسعار إغالق يوم األربعاء من نف  األ
ج( االسرتداد املستلم بتقومي يوم األحد يتم دفعه يوم اخلمي  من نف  األسبوع، واالسرتداد املستلم بتقومي يوم األربعاء يتم دفعه  

   .يوم الثالثاء من األسبوع املقبل
فعليه تعبئة بيانات طلب  لدى  مدير الصندوقالتحويل من صندوق إىل صندوق آخر مالك الوحدات يف حال رغبة   22-4

مالك  ، وتقدمي ما يثبت هويته وسوف يسرتد كامل مبلغ االشرتاك او جزء منه )حسب طلبمدير الصندوقحتويل بني صناديق 
 ( ويوضع االشرتاك يف الصندوق اآلخر. الوحدات

االسرتداد أو طلب التحويل و حيق يتم حتديد قيمة الوحدات املسرتدة بناًء على سعر التقومي الالحق لتاريخ تسليم طلب  22-5
%( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق تأجيل دفع االسرتداد 10ملدير الصندوق إذا كانت طلبات االسرتداد متثل نسبة )
 إىل يوم التقومي التايل و ذلك بالنسبة و التناسب .  

 
 :ستثما تقويم أصول صندوق اال-23

اليت يستثمر فيها الصندوق أصوله يومي األحد السعودي  األسهم على أسعار إقفال سوق بناءً يتم تقومي موجودات الصندوق 23-1
اما بالنسبة ملوجودات و .اليت ضمن موجودات الصندوق  ادوات النقد املتوافقة مع املعايري الشرعية تقوميباإلضافة إىل  األربعاءو 

اخر تقومي معلن. مضافًا إليها األرباح الرتاكمية املوزعة من الشركات  الصندوق يف الصناديق األخرى فسوف يتم تقوميها بناًء على
 املستثمر هبا.

السعودي، وذلك إىل  األسهم إجراء التقومي يف التاريخ احملدد إذا وافق ذلك التاريخ إجازة يف سوقتأجيل ملدير الصندوق  23-2
 أقرب يوم عمل. 
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مث يقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة يف يوم  ،اتلتزامالصندوق ناقصا االحتتسب قيمة الوحدة باستخراج إمجايل أصول 23-3
 التقومي.

 العمل الذي يلي يوم التقومي يف يومwww.albilad-capital.com  لشركةيتم اإلعالن عن سعر الوحدة على موقع ا 23-4
 .www.tadawul.com.saوكذلك موقع تداول 

 
 :المبكر سترداد سوم اال-24

 املبكر. سرتدادعلى اال أو سرتداديوجد رسوم على االال 
 

 :التوزيعات النقدية  -25

 

يستحقها مالكي الوحدات اصول الصندوق سنوياً صايف  من %5اقصى  وحبدتوزيعات نقدية نصف سنوية  إجراء ىليهدف الصندوق إ
يف حال كون االرباح احملصلة من اسهم الشركات يف آخر يوم تقومي يف شهر مايو وآخر يوم تقومي من شهر نوفمرب من كل سنة ميالدية. 

 لاللتزام يف وعده بالتوزيعات النقدية. أقل من النسبة املذكورة أعاله قد يقوم الصندوق ببيع جزئ من اصوله اليت ميلكها الصندوق
 ايام عمل.  10وستكون الفرتة ما بني حتديد املستحقني من محلة الوحدات وصرف التوزيعات هلم 
مبعىن إذا بدأ الصندوق يف شهر يناير  طالق الصندوقنستكون التوزيعات النقدية جمدولة ألول مره بعد ماال يقل عن ستة اشهر من ا

   .نوفمربستكون التوزيعات النقدية ألول مره يف آخر يوم تقومي لشهر 
    

 

 الصندوق إنهاء -26

ال يسمح باالستمرار يف تشغيله أو بسبب تغري يف األنظمة اليت تصفيته بالكامل إذا رأى أن حجم أصوله  لمدير الصندوق جيوز
أو ألي سبب آخر طارئ وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية. يف حال حتقق ذلك يتم تصفية  الصندوقحتكم عمل 

 مدير الصندوقسيقوم أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما تبقى من حصيلة هذه التصفية على املشرتكني بالنسبة والتناسب، و 
 ( يوم من تاريخ نفاذ القرار.60مبدة ال تقل عن ) بإشعار مالك الوحدات بقرار اإلهناء أو التصفية

 

  التصفية وتعيين مصف: -27
وذلااك وفقاااً لالئحااة صااناديق  مناساابة تراهااا تاادابريهليئااة السااوق املاليااة صااالحية تعيااني ماادير بااديل للصااندوق أو مصااف أو اختاااذ أي 

 االستثمار.
 
 : فع التقا ير لمالكي الوحدات-28

بنفسه أو عن طريق طرف آخر مرخص يتعاقد معه، سجل ملالكي الوحدات ويلتزم حبفظه وحتديثه. سيعد مدير الصندوق،  28-1
 يحعد سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية األشخاص للوحدات املثبتة فيه.

فة أو التحويل يصدر مدير الصندوق إشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل مالك وحدات عند بداية االشرتاك أو عند اإلضا  28-2
 أو االسرتداد. 

يتم إصدار  تقرير مفصل لكل مالك للوحدات كل ثالثة أشهر يشتمل على صايف قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد   28-3
 الوحدات اململوكة له وصايف قيمتها وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حده.
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ملالك الوحدات كما هو مبني يف هذه  النشرة، وجيب على مالك الوحدات تحرسل اإلشعارات والتقارير إىل العنوان الربيدي   28-4
إبالغ مدير الصندوق بأي خطأ أو اعرتاض على اإلشعار أو التقرير خالل مخسة عشر يوما من تاريخ  اإلرسال، ويعترب انقضاء 

 رير وبالتايل إبراء لذمة مدير الصندوق.تلك املدة مبثابة موافقة وتأكيد من مالك الوحدات على صحة ما تضمنه  اإلشعار أو التق

يف حالة عدم وجود عنوان بريدي ملالك الوحدات فعليه احلضور شخصيا ملدير الصندوق لدى إدارة الصناديق لتسلم  28-5
 اإلشعار والتقرير وبذلك خيلي مدير الصندوق مسئوليته اليت تنتج عن عدم تسلم مالك الوحدات هلذه الوثائق. 

دير الصندوق معلومات أسبوعية تتضمن ملخصًا ألداء الصندوق بشكل عام من خالل السوق املالية السعودية ينشر م  28-6
 وبالطريقة اليت حتددها هيئة السوق املالية.

 تستند مجيع اإلشارات إىل الفرتات الزمنية الواردة يف هذه الشروط واألحكام إىل التقومي امليالدي.  28-7
 

 :تضا ب المصالح-29

 يقوم مدير الصندوق بتقدمي اإلجراءات اليت ستتبع ملعاجلة تضارب املصاحل عند طلبها.س
 

  :حقوق التصويت ةسياس -30
بعد التشاور مع مسؤول املطابقة و االلتزام، يوافق جمل  إدارة الصندوق على السياسات العامة املتعلقة مبمارسة حقوق   30-1

 األوراق املالية اليت تشكل جزءاً من أصوله.التصويت املمنوحة للصندوق مبوجب 
 يقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام. 30-2
 
 

 :وأحكام الصندوقتعديل شروط -31

 :اآلتية عليها مدير الصندوق تعديال جوهرياً وخيضع ذلك للشروطسارية املفعول ما مل جير النشرة يف هذه  املبينة واألحكام لشروط اإن
 _ احلصول على موافقة اهليئة الشرعية للشركة.1
 .احلصول على موافقة هيئة السوق املالية-2
 من سريان مفعول التعديل. ستني يوماتبليغ املشرتكني خطيا قبل  -3
 

 :إجراءات الشكاوى-32

الشكاوى سيتم تقدميها عند طلبها من قبل هيئة السوق املالية أو مالكي الوحدات. أي نزاع ينشأ بني مدير اإلجراءات املتبعة ملعاجلة 
 الصندوق ومالكي الوحدات ويتعذر حله ودياً يكون الفصل فيه من اختصاص جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.

 

 :النظام المطبق-33

 املفعول. السارية اململكة العربية السعودية شروط و أحكام الصندوق ألنظمة ختضع
 

 :ستثما بالئحة صناديق اال لتااماال-34

الصادرة عن هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية  ستثمارهذه الشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق اال إن
احلقائق اجلوهرية ذات العالقة  جبميع كامل وصحيح  إفصاحوحتتوي على  2006/12/24املوافق  1427/12/03 بتاريخ

 .بالصندوق
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 :المالي فصاحملخص اإل-35

 

 )إمثار("الشرعية  املعايرياملتوافق مع  "صندوق إمثار ألسهم الشركات السعودية اسم الصندوق

 صندوق استثماري مفتوح نوع الصندوق

 شركة البالد لالستثمار مدير الصندوق

 % من قيمة االشرتاك كحد أقصى وتدفع مره واحدة عند كل اشرتاك. 1 رسوم االشتراك 

وتخص   حتتسب عند كل يوم تقوميأصول الصندوق  صايف منًً  % سنويا 1.5 رسوم إدارة الصندوق

 في نماية كل ربع

 الريال السعودي  العملة األساسية للصندوق 

 ال يوجد عمالت أخرى يتأثر بها الصندوق

االشتراك األولي في مرحلة سعر الوحدة عند 
 التأسيس

 لاير سعودي واحد

 لاير 5,000 الحد األدنى لالشتراك 

 لاير 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 لاير 2,000 الحد األدنى لالسترداد 

 لاير 5,000 الحد األدنى للرصيد

 .الصندوق إدارة أجور يف مضمنة تعترب مصاريف الحفظ

 و يتحمل مصاريفها مدير الصندوق. اهليئة الشرعية لبنك البالد الهيئة الشرعية 

 مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء 
لاير سنوياً كحد أقصى  عن مجيع  20,000كل عضو مستقل سيتقاضي  مبلغ 

أي االجتماعات اليت حضرها خالل السنة جلميع الصناديق االستثمارية العامه ، 
 جلميع االعضاء املستقلني يف السنة كحد أقصى  لاير 40,000ما يساوي 

 و يتحمل مصاريفها مدير الصندوق.اإلدارة القانونية لبنك البالد  المستشار القانوني الداخلي

 أتعاب المحاسب القانوني
حتتسب  سعودي سنوياً مضّمنة يف أجور الصندوق التشغيلية  لاير 36,000

 ةسنة ميالديربع يف كل يوم تقومي وختصم بشكل تراكمي يف هناية كل 

لاير سعودي سنويا مضمنة يف أجور الصندوق التشغيلية  25,000حبد أقصى  اإلرشاديرسوم المؤشر 
 حتتسب يف كل يوم تقومي وختصم يف هناية كل سنة ميالدية.

 الفعلية.يتحمل الصندوق مجيع مصاريف التعامل  مصاريف التعامل
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 مصاريف التمويل
حيق ملدير احلصول على متويل عن طريق عمليات املراحبة ملواجهة االسرتداد حبيث 

 أصول الصندوق% أو أقل من قيمة 10متثل 

مصاريف طباعة نشرة التقارير الدورية 
 .لاير سنوياً  50,000 للصندوق

طلبات االشتراك آخر موعد لتقديم 
 واالسترداد

الساعة الرابعة والنصف( يوم الطلبات املستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق )
يتم تقوميها يوم األحد من نف  األسبوع، والطلبات املستلمة قبل إغالق  اخلمي 

يوم الثالثاء )الساعة الرابعة والنصف( سوف يتم تقوميها يوم األربعاء من نف  
 األسبوع.

 األحد واألربعاء يوم التقويم

 أسعار إغالق كل يوم أحد و أربعاء أساس التقويم

 مخي كل يوم أثنني و  تاريخ اإلعالن عن التقويم

 موعد االسترداد
يتم دفع االسرتدادات يف هناية يوم العمل الرابع بعد كل يوم تقومي )أي يوم 

 و الثالثاء(.   مي اخل

 ال يوجد. رسم االسترداد

 مي إىل اخلالحد من ا أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
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 :2016 والرسوم الفعلية للصندوق لعام لمصاريفا
نسبة المصروفات الى متوسط صافي 

 أصول الصندوق
 نوع المصاريف او الرسوم المبلغ بالريال السعودي

 دخل من رسوم االشرتاك  5,158 0.0149%
 دخل من رسوم اإلدارة  518,951 1.5003%
 مبالغ التطهري 5,205 0.0150%
 مصاريف املراجعة 30,000 0.0867%
 مكافئات أعضاء جمل  االدارة املستقلني 1,500 0.0043%
 رسوم )تداول( 5,000 0.0145%
 رسوم رقابية )هيئة السوق املالية( 7,500 0.0217%
 اند بورز( رسوم املؤشر االرشادي )ستاندرد 26,000 0.0752%
 مصاريف الطباعة  1,399 0.0040%
 مصاريف التعامل 39,721 0.1148%

 جمموع املصاريف والرسوم الفعلية 640,434 1.8515%
 

 األداء السابق:

ITHMAR 
Since 

Inception 
One Year 

(2016) 
Three Years 

Period 
Five Years 

Period 
Ten Years 

Period 
Fund 17.06% -2.59% -11.59% N/A N/A  

Benchmark 2.21% 5.27% -23.49% N/A N/A  

Difference 14.85% -7.87% 11.90% N/A N/A  
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 توضيح: 
 وكما : نرجو االنتباه إىل أن املعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط

علية أداء الصندوق  أو األداء السابق للمؤشر اليدل على ماسيكون صندوقلل السابق داءاأل أن  (1)
 مستقباًل.

الصندوق اليضمن ملالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداءه مقارنة باملؤشر( سيتكرر أو يكون وأن  (2)
 مماثالً لألداء السابق.
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 :ملحق الضوابط الشرعية -36
 يف الشركات املسامهة: ستثمارضوابط اال

 الشركات اليت تنطبق عليها الضوابط التالية: أسهم يف ستثماريلتزم الصندوق باال

 أن يكون نشاط الشركة مباحاً. -أ 

غريها من  أو% من إمجايل املوجودات، وأال تزيد تكلفة التمويل احملرم 30أال يزيد إمجايل التمويل احملرم على  -ب 
 % من إمجايل املصروفات. 5املصروفات احملرمة على 

% من إمجايل املوجودات، وأال تزيد اإليرادات احملرمة من تلك 30على  ات احملرمةستثمار أال يزيد إمجايل اال -ج 
 % من إمجايل اإليرادات.5ات على ستثمار اال

 بالتطهري )كما هو موضح يف منهج التطهري أدناه(. لتزاماال -د 

 :التطهري 

 شرعية. تقع مسئولية احتساب مبالغ التطهري وإخراجها على مدير الصندوق حتت إشراف إدارة الرقابة ال  .1

 حيدد مبلغ التطهري وذلك بفحص القوائم املالية السنوية للشركات حسب اخلطوات التالية: .2

 .حتديد الدخل غري املشروع الذي حصلت عليه الشركة 

   الشركة لنحصل على نصيب السهم من الدخل غري املشروع. أسهمقسمة إمجايل هذه اإليرادات على عدد 

 اليت ميتلكها الصندوق من هذه الشركة. سهمشروع يف عدد األضرب نصيب السهم من الدخل غري امل 

 .تكرار العملية نفسها يف مجيع الشركات 

 حتت إشراف إدارة الرقابة الشرعية. شركةحتويل مجيع مبالغ التطهري حلساب التربعات يف ال 

 
 
 

 :الرقابة الدورية على الصندوق

تتم دراسة الشركات السعودية املسامهة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية، ويف حال خروج أي من 
 جديدة فيها، وبيع ما أسهمالشركات اململوكة يف الصندوق عن الضوابط الشرعية أعاله فيلتزم الصندوق بالتوقف فورًا عن شراء أي 

 .سهميكون يف ذلك إضرار بالصندوق وال بسوق األ ها يف أقرب وقت حبيث الأسهمميلكه من 
 

يوًما إذا مل  90إذا خرج سهم الشركة املدرجة املستثمر فيه عن الضابط الشرعي للصندوق فيجب التخلص من أسهمها بالبيع خالل 
الشركة املدرجة به، وإال السهم مع األرباح املوزعة عن املبلغ الذي مت شراء سهم سعر يلحق الصندوق خسارة، وذلك بأال يقل 

فيمكن االنتظار مدة ال تزيد على سنة مث جيب التخلص من سهم الشركة املدرجة املخالف للضابط الشرعي للصندوق سواًء حلق 
 بالصندوق خسارة أم ال.
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 اإلقرا  و التوقيع:   -37

وفهم ما جاء هبا واملوافقة عليها ومت احلصول على نسخة منها والتوقيع  بالصندوقلقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام اخلاصة 
 واألخرى للحفظ لدى مدير الصندوق .على نسختني أصليتني منها، احتفظت بنسخة 

 
 الطرف الثاني )المستثمر( الطرف األول )مدير الصندوق(

 .:.............................االسم
 ..اهلوياة:..........................
 .العناوان:..........................
 التوقايع:...........................

 .......:.....................................االسم
 ...اهلوياة:.......................................
 .......العناوان:..................................

صندوق الربيد : ................................ 
 ..اهلاتف:.........................................
 ...اجلوال:........................................
 ..الربيد اإللكرتوين:................................
 .....التوقايع:....................................

 

 

 

 

 

 

 

 


