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  هــام إشعار

  

  النشرة بما فيها الشروط واألحكامهذه قراءة  الصندوقيجب على من ينوي االستثمار في 

  .في وحدات الصندوقباالستثمار قبل اتخاذ قراره  وفهمها

  الفقرة فضالً االطالع على ، ولمعرفة تفاصيل المخاطر منخفضةذو مخاطر  الصندوقهذا

  حكام. الشروط واألهذه من  ةالعاشر

  يستثمر أمواله في البيع اآلجل للمعادن غير الذهب والفضة وهو خاضع  الصندوقهذا

  لالئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. 

  ةصحيح النشرة هذه جميع المعلومات الواردة فيبأن  مدير الصندوقيقر.  

  وتم إجراء آخر تحديث لها  30/11/2005صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ

 2017/ديسمبر/03يخ بتار

  الصندوقلشراء وحدات في  كتوصية  مدير الصندوقال تعتبر آراء.  

  مدير الصندوق.إال من خالل  وحدات الصندوقال يتم شراء أو بيع أو تحويل  

 دير الصندوق في قراراته االستثمارية للمحافظة على رأس المال مالك الوحدات م يسعى

سيحقق  الصندوق، غير أنه ال يضمن أن القصيرمع تحقيق عائد معقول على المدى 

 أرباحاً أو لن يتعرض لخسائر.
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www.pwc.com  
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  الصندوقملخص 

  
   الريال السعودي  العملة األساسية للصندوق 

  منخفض  مستوى المخاطرة
  واحد شهرلالسايبور   اإلرشاديالمؤشر 

  أهداف الصندوق
السيولة من خالل استثمارها الفعال في بيع  إدارة

واإلستثمار  وشراء السلع المباحة عن طريق المرابحة
  .في الصكوك

  لایر  8,000  الحد األدنى لالشتراك 

  لایر 2,000  الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

  لایر 2,000  الحد األدنى لالسترداد 

 طلبات االشتراك أيام قبول
  واالسترداد

  الخميس إلىاالحد من 

اخر موعد لتقديم طلبات االشتراك 
  واالسترداد

كل يوم من ظهراً  12الطلبات المستلمة قبل الساعة 
  عمل سوف يتم تسعيرها حسب سعر تقويم اليوم نفسه.

  نهاية كل يوم عمل  يوم التقويم

  موعد االسترداد
ل بعد ك التالييتم دفع االسترداد في نهاية يوم العمل 

  يوم تقويم
  ال يوجد  رسوم االشتراك 

  رسوم إدراة الصندوق
بشكل من صافي قيمة الصندوق يتم حسابها  0.25%

   يومي وتخصم نهاية كل ربع سنوي.
  1/1/2006  تاريخ الطرح

  لایر سعودي واحد  سعر الوحدة عند بداية الطرح
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  قائمة المصطلحات
  
  

 ).مرابحصندوق المرابحة بالريال السعودي ( :الصندوق  )أ
  

 .لالستثمار: شركة البالد الصندوقمدير    )ب
  

 .لالستثمار: شركة البالد أمين الحفظ  )ج
 
  متساوية في الحقوق وااللتزامات. الصندوق: حصص مشاعة في صافي أصول الوحدات  )د
 
  .النشرةلهذه وفقاً  الصندوقالشخص الذي يمتلك وحدات في  مالك الوحدات:   )ه
  
 .لصندوقا: الشخص الذي يرغب في امتالك وحدات في المستثمر  )و
 
البالد باسم  بنكبفتحه لدى  الصندوق مديرحساب منفصل يقوم  حساب الصندوق:  )ز

إليداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته  الصندوق
صناديق االستثمار  الرأسمالية ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق وفقا لالئحة

 .النشرةهذه و
 
 .لمرابحاشروط و أحكام صندوق : واألحكامالشروط    )ح

 
هـ 2/6/1427) و تاريخ 30: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/النظام  )ط

  م.15/7/2006الموافق 
  

ادرة  الالئحة:  )ي تثمار الص ناديق االس وق المالية في المملكة العربية  منالئحة ص هيئة الس
ة عودي ب القرار رقم  الس اريخ  2006-219-1بموج هـ الموافق 3/12/1427وت

  .م 24/12/2006
 
التي تأسست بموجب "نظام السوق المالية" الصادر  هيئة السوق المالية تعنيالهيئة:   )ك

 هـ. 2/6/1424) وتاريخ 30بالمرسوم الملكي رقم (م/
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  ستثماراسم صندوق اال -1
 المرابحة بالريال السعودي (مرابح).صندوق 

  
  مدير الصندوقعنوان  -2

 .حي العليا، طريق الملك فهد ،الرياض 
  .المملكة العربية السعودية 11411الرياض   140ص.ب. 
  920003636هاتف:  
 6299 290 11 (966+) فاكس: 

  capital.com-www.Albilad :سم موقع االنترنتا
  
  في الصندوقاالشتراكات بداية قبول تاريخ  -3

  .1/1/2006بتاريخ  بدأ قبول االشتراكات في الصندوق
  
  الهيئة المنظمة -4

شركة  ) وهي1010240489(شركة البالد لالستثمار، سجل تجاري رقم  هو مدير الصندوق
-37بموجب الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم (دارة اإلممارسة نشاط ب مرخص لها

08100(.  
  
  وأحكامه تاريخ إصدار شروط الصندوق -5

، وتم تعديلها والحصول على موافقة  30/11/2005صدرت شروط الصندوق و أحكامه بتاريخ 
وقد تم أخر تحديث لشروط  .30/09/2012الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

  .م2017/ديسمبر/03الموافق  ـه1439/ربيع االول/15وأحكام الصندوق بتاريخ 
  
 االشتراك -6

الحد األدنى لایر واحد، و الصندوقاالشتراك في مرحلة تأسيس عند الواحدة سعر الوحدة 
ً بأنه ال يوجد حد أعلى لالشتراك. لایر  8,000 لالشتراك هو  لالشتراكالحد األدنى علما

ً بأنه يجب على  لایر 2,000هو  سترداداالأو  اإلضافي االحتفاظ بالحد   مالك الوحداتعلما
خفض قيمة الوحدات المملوكة له عن هذا الحد نتيجة نما لم ي لایر 8,000هو وللرصيد  األدنى
  .الصندوقألداء 

  
  الصندوق  ةعمل -7

  اته ووحداته.استثمار، وتقّوم بها السعودي الريال هي الصندوقعملة 
، ويتم تحويلها إلى عملة الرئيسةبأي عملة أخرى من العمالت العالمية المستثمرون تقبل اشتراكات 

 على أساس سعر الصرف السائد عند قبول االشتراك في ذلك التاريخ. الصندوق
مخاطر  الصندوقفي تحويل استحقاقاتهم بعملة غير عملة الذين يرغبون مالك الوحدات  يتحمل 

  تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل. 
  
  أهداف الصندوق  -8

  يهدف إلى ما يلي: و غير محدد المدةعبارة عن صندوق استثمار  الصندوق
  مع تحقيق عائد معقول على المدى القصير  مالك الوحداتالمحافظة على رأس المال

والمتوسط من خالل االستثمار في عمليات المرابحة والمجازة من قبل الهيئة الشرعية 
 مدير الصندوق.لدى 
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 ية ملتزمة بالضوابط الشرعية.استثمارقناة  توفير 
  واحد شهرل وهو السايبر إرشادييتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر SIBOR 1 

Month.  
  
   استراتيجيات الصندوق الرئيسة -9
أو أي استثمار مماثل  يستثمر الصندوق أمواله في البيع اآلجل (الوكالة أو االستثمار المباشر9-1

، لندن ودول مجلس التعاونللمعادن غير الذهب والفضة في أسواق  )تجيزه الهيئة الشرعية
وهي أحد أدوات االستثمار المتوافقة مع الشريعة ذات اآلجال القصيرة والمتوسطة وقليلة 

الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة مالياً  في الصكوك وكذلك ، المخاطر
سالمية العاملة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج المتوافقة مع أحكام الشريعة اإل

% من 20ستثمار الصندوق الى أ، قد تصل نسبة بما فيها صكوك بنك البالد و تابعيه العربي
ولن يستثمر الصندوق في لكي ال تتأثر سيولة الصندوق كحد أعلى  إجمالي أصول الصندوق

   بعد موافقة الهيئة الشرعية عليها أية صكوك إال

 .الصندوقمع رأس المال في  مالك الوحدات أرباح استثماريُعاد  9-2
كحد أقصي في الحاالت  الصندوقمن أصول  %10بقدر الحصول على تمويل  للصندوقيحق  9-3

ت كان، على سبيل المثال ال الحصر، في حال الضوابط الشرعيةوفق والضرورية 
  .الصندوق أصول % من قيمة10االسترداد أكثر من  طلبات

، سواء كان مدار من قبل في أي صندوق استثماري آخر  الصندوقتتجاوز نسبة استثمار لن  9-4
  .صندوقال% من أصول 10أو مديرون آخرون،  الصندوق مدير

  
 في الصندوق ستثمارالمخاطر الرئيسة لال-10

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:  10-1   
، ذات أجل قصير إلى متوسط الصندوقتعد صفقات : السلع مخاطر أسعار  10-1-1

وتتضمن درجة من المخاطر لتأثرها بتقلبات أسعار السلع في األسواق 
 ً ً  العالمية ارتفاعا لكونها مرتبطة بتطورات األحداث  السياسية  وهبوطا

غير  الصندوقواالقتصادية وغيرها؛ األمر الذي يجعل قيمة وحدات 
معرضة للهبوط في أي وقت،  الصندوق، كما إن أسعار وحدات مستقرة

ليس بالضرورة مؤشراً ألداء مستقبلي  للصندوقكما أن األداء السابق 
  مماثل أو أفضل.

مخاطر سيولة  الصندوققد يواجه : في الصندوق السيولةانخفاض ر مخاط 10-1-2
في أي  تنفيذهاالمطلوب  سترداداال ت طلباتفي حال كانيوم التقويم في 
أو إذا تم  الصندوقأصول  يمةق من صافي أو أكثر )%10(  تعامليوم 

 الصندوقإما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول  النقدالتعامل في سوق تعليق 
بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة  الصندوق مديرالتي يرى 

  في ذلك اليوم.  الصندوقأصول 
عدم التزام الطرف اآلخر الذي يتعامل معه  في حال: االئتمانمخاطر  10-1-3

قد يكون  الصندوقفإن  االستحقاقفي تاريخ  للصندوقبالدفع  الصندوق
  .عرضة للخسارة

الذين يرغبون في تحويل مالك الوحدات مخاطر سعر الصرف: يتحمل   10-1-4
مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك  الصندوقاستحقاقاتهم بعملة غير عملة 
  العمالت عند تاريخ التحويل. 

مخاطر متعلقة بأسعار العمالت: تتمثل في مخاطر إنخفاض قيمة إحدى  10-1-5
بعملة غير عملة الصندوق نتيجة  األدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق

لتغير في سعرصرف الريال السعودي مقابل العمالت األخرى والتي قد 
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ً في قيمة تقييم الصندوق. سيقوم مدير الصندوق بتخفيف وطأة  تؤثر سلبا
تأثير مخاطر العمالت بأكبر قدر ممكن عن طريق إستخدام األدوات المالية 

  عة وأهداف الصندوق.المتاحة والمتوافقة مع أحكام الشري
مخاطر العائد على اإلستثمار ومخاطر السوق: تتأثر العوائد على صفقات  10-1-6

التمويل والمرابحة وما في حكمهما والصكوك وما في حكمهما بالعائد 
(هامش الربح) والذي يكون قريباً من أسعار العائد. كما تتعرض الصكوك 

ل الثابت لتحركات هامش الربح وما في حكمها واألوراق المالية ذات الدخ
والنظرة المستقبلية للسوق والتصنيف االئتماني لمصدر الورقة. كما أن اي 
  هبوط في هامش الربح قد يؤدي إلى هبوط العوائد اإلستثمارية للصندوق.

المخاطر المتعلقة بأحداث معينة: إن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر  10-1-7
امل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات بعوامل مختلفة، منها عو

واألنظمة او تتعلق بالسلطات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية، كما قد تتأثر 
 بالتغيرات في سياسة الحكومة ونظام الضرائب وأسعار العائد.

  
 المسئولية إخالء  2 -10

المخاطر الناتجة عن أي خسارة مالية يمكن أن تنتج  مالك الوحداتيتحمل   10-2-1
  . الصندوقفي وحدات  عن االستثمار

لدى بنك محلي يسوق ليس بمثابة إيداع بنكي  الصندوقن االستثمار في هذا إ  10-2-2
  .أو يبيع أوراق مالية أو تابع لصندوق االستثمار

علية من قيمة الوحدات  يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحقة  10-2-3
  الخاصة به.

  
  

  مصاريف: الرسوم وال -11
  :المصاريف  11-1
كل المصروفات التشغيلية، ويدخل في هذه المصروفات على سبيل  الصندوقيتحمل  11-1-1

المثال ال الحصر طباعة نشرة التقارير الدورية، وأتعاب المحاسب والمراجع القانوني  حيث 
ً مضّمنة في أجور  20,000سيحصل مراجع الحسابات على مبلغ وقدره  لایر سعودي سنويا

سنة ربع وتخصم بشكل تراكمي في نهاية كل  تحتسب في كل يوم تقويم الصندوق التشغيلية 
(ولن تتعدى هذه  الصندوقة،، وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأي خدمات تسهم في أداء ميالدي

بشكل  الصندوقوستخصم المصروفات التشغيلية من أصول  لایر سنوياً) 250,000المصاريف  
  سنوي 

غيلية وبالتالي لن تخصم من أصول لن تحتسب األتعاب التالية ضمن المصروفات التش 11-1-2
 :الصندوق

أتعاب المستشار  -أتعاب الهيئة الشرعية. ج -أجور العاملين في الصندوق ومخصصاتهم . ب  -أ
  القانوني.

ولمزيد من التفاصيل حول أنواع المصاريف ومقدارها فضالً اإلطالع على ملخص اإلفصاح المالي 
  ام.) من الشروط واألحك34الوارد في البند (

  :الرسوم  11-2 
  رسوم اشتراك:  ال يوجد. -أ

سنوياً من صافي قيمة الصندوق تحسب بشكل يومي وتخصم  %0.25 :الصندوقرسوم إدارة  -ب
 نهاية كل ربع سنوي. 

رسوم ضريبة القيمة المضافة: سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة  -ج
  م2018يناير  01اعتبارا من تاريخ 
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  مصاريف التعامل: -12
أي رسوم أو  الصندوقجميع مصاريف التعامل المتعلقة بالبيع و الشراء في  الصندوقيتحمل 

  . ذي العالقة الوسيط أو تفرضها هيئة السوق المالية
 

  مجلس إدارة الصندوق  -13
يكون على أن  ،بما فيهم رئيس المجلس ،أعضاء خمسةمن  الصندوقيتكون مجلس إدارة  13-1

تبدأ من تاريخ  ثالث سنوات،خدمتهم بالمجلس وتكون مدة ، عضوين مستقلين من بينهم
واألعضاء  الصندوق االستمرار في طرح وحدات موافقة هيئة السوق المالية على

له لمدة أو مدد مماثلة كما يحق  عضاءاألإعادة تعيين  الصندوق لمديرويحق .المعينين
االفصاح فوراً في الموقع وسيتم  السوق الماليةموافقة هيئة أخذ بعد تغييرهم وذلك 

االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق عن أي تغيير في عضوية مجلس 
  .إدارة الصندوق

  
  أسماء  أعضاء  مجلس إدارة الصندوق: 13-2

 سامي قسوس الحسن  )أ
السعودية  سنة في مجال الخدمات المالية في 30بخبرة اكثر من  الحسنيتمتع االستاذ : المؤهالت
سيتي) ( هندسة كمبيوتر من جامعةبكالوريوس حاصل على  الحسناالستاذ  . واالمارات
  .(سيتي) في لندن من جامعة والتسويق و ماجستير في الماليةفي لندن 

 )لالستثمار البالد لشركة التنفيذي والرئيس االدارة مجلس رئيس(
 : فيصل األنسي  )ب

المؤهالت بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة سنتر ستيت في الوالت المتحدة األمريكية، 
يمتلك االستاذ فيصل خبرة تزيد عن تسعة عشر عاما في المجال المالي عمل خاللها في عدة 

 لعمليات في البالد المالية.التنفيذي لدير الميعمل حالياً و بنوك 
  :إيهاب حسوبه  )ج

نظم من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية ، عمل بكالوريوس هندسة  المؤهالت
 15سنه في المجال المصرفي واإلستثماري  حيث شغل عدة مناصب على مدار  18ألكثر من 

التجاري وعمليات شركة إتش عاما في مجاالت إدارة التغيير وتمويل التجارة وعمليات البنك 
ً مدير عام مجموعة  إس بي سي السعودية (الذراع اإلستثماري لبنك ساب) ، يعمل حاليا

  مصرفية األفراد ببنك البالد.

 : هشام طاشكندي  )ح

عضو مجلس إدارة مستقل، المؤهالت: ماجستير إدارة األعمال ، شارك في عضوية العديد من 
والتأمين والبنوك والصناعة وتجارة التجزئة كما عمل في  مجالس اإلدارة في مجال االستثمار

تقديم المشورة وإدارة عمليات إعادة هيكلة وتنظيم الشركات والمؤسسات. ويشغل حالياً منصب 
 .مستشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

  

  ل:بصاعمر )  ه 
المؤهالت : ماجستير إدارة اعمال و اإلدارة المالية و اإلحصاء  ،عضو مجلس إدارة مستقل

ويشغل حالياً ، خبرة تزيد عن عشرة أعوام في المجال المالي يمتلك االستاذ عمر بمرتبة الشرف،
  .وأوالدهمنصب مدير إلدارة األصول في شركة محمد إبراهيم السبيعي 

  مجلس اإلدارة: أعضاءليات ومسؤ 13-3
  ، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:الصندوقمجلس إدارة  أعضاءليات وتشمل مسؤ
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ً  العام الصندوقعلى جميع العقود و القرارات و التقارير الجوهرية التي يكون  الموافقة  -أ  طرفا
  فيها.

اعتماد سياسة مكتوبه فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلق بأصول الصندوق في حال   -ب
  وجودها.

  
كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير اإلشراف، ومتى  -ج

  .ستثماروفقاً لالئحة صناديق اال الصندوق
ومسؤول  مدير الصندوقلدى  لتزامعلى األقل مع مسؤول المطابقة واالاالجتماع مرتين سنوياً -د

 حاللوائبجميع  قمدير الصندو التزاموتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من  موالالتبليغ عن غسل األ
  واألنظمة المتبعة.

وأي مستند آخر سواء كان  المعلومات ومذكرة الصندوقشروط وأحكام  دقةوالتأكد من اكتمال  -ـه
  .ستثمارالئحة صناديق االبما ورد في عقداً أو غيره 

وفقا لشروط وأحكام  مالكي الوحداتبمسؤولياته بما يحقق مصلحة  مدير الصندوقالتأكد من قيام  -و
  .ستثمار، وأحكام الئحة صناديق االالمعلومات ومذكرة الصندوق

ومالكي  صندوقاللمصلحة  وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق بأمانهالعمل  -ز
  فيه. الوحدات

  
  :المكافآت المالية 13-4

الد المالية ، بحيث لشركة الب العامةهذه المكافآت تشمل جميع الصناديق االستثمارية 
  كل عضو مستقل

جتماعات التي لایر سنوياً كحد أقصى  عن جميع اال 20,000سيتقاضي  مبلغ 
  حضرها خالل السنة ،

تعتبر ولایر كحد أقصى لجميع االعضاء المستقلين في السنة  40,000أي ما يساوي 
   مضمنة في المصاريف

  مفصلة في اإلفصاح المالي.و التشغيلية
  

  صناديق أخرى يشرف عليها أعضاء مجلس اإلدارة : 13-5
 - النقية السعوديةسهم لأل البالد صندوق  -أ

 ).أموال( الخليجيةالمصارف والمؤسسات المالية  أسهم صندوق  -ب
 .)عقارالعقارية الخليجية ( األسهمصندوق   -ت
 ).السيفصندوق األسهم الكويتية (  -ث
 .(إثمار)صندوق إثمار ألسهم الشركات السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية   -ج
  صندوق إثمار الخليجي.  -ح

  
 الموضحةوالصناديق  الصندوقأن مجلس اإلدارة قادر على اإلشراف على مدير الصندوق ويعتقد 

 أعاله بشكل فعّال.
  
  مدير الصندوق  -14 

هي شركة مرخص و، 1010240489 رقم سجل تجاري ،لالستثمارشركة البالد  14-1
بخطاب هيئة السوق  )08100-37رقم (المالية ترخيص هيئة السوق  لها بموجب

) للتعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد بالتغطية و اإلدارة 969المالية رقم (ه/ت/
  و الترتيب و تقديم المشورة و الحفظ.

  .حي العليا، طريق الملك فهد ،الرياض :العنوان 
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  .المملكة العربية السعودية 11411الرياض   140ص.ب. 
  920003636هاتف:  
 .Albiladwww-   :اسم موقع االنترنت+)966 (11 290 6299فاكس: 

capital.com 
  

يقر أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بأنه ال يوجد أي عمل أو  14-2
  .الصندوقمصلحة خاصة بهم يُحتمل تعارضها مع مصالح 

  
بأنه ال يوجد تضارب مصالح جوهري من طرفه قد يؤثر على  مدير الصندوقيقر  14-3

  .الصندوقتأديته اللتزاماته تجاه 
    

  أمين الحفظ  -15
رقم المالية و ترخيص هيئة السوق ، 1010240489 رقم سجل تجاري ،لالستثمارشركة البالد 

) للتعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد 969ت//ـبخطاب هيئة السوق المالية رقم (ه )37-08100(
   بالتغطية و اإلدارة و الترتيب و تقديم المشورة و الحفظ. 

  .حي العليا، طريق الملك فهد ،الرياض :العنوان
  .المملكة العربية السعودية 11411الرياض   140ص.ب. 
  920003636هاتف:  
  capital.com-www.Albilad   :اسم موقع االنترنت+)966 (11 290 6299فاكس: 

  
  

  مراجع الحسابات -16
   

، هاتف )11482الرياض ( 8282ص.ب.  ، المملكة العربية السعوديةبرايس وترهاوس كوبرز
+، الموقع االلكتروني   966 11 211  0401+، فاكس  966 11 211 0400

www.pwc.com 
  
  

  المالية السنوية المراجعةالقوائم  -17
خالل تسعين يوماً  للصندوقبإعداد القوائم المالية المراجعة  مدير الصندوقسيقوم  17-1

خالل خمسة  المفحوصة األوليةنصف سنوية القوائم المن نهاية كل سنة ميالدية و
ً وأربعين   مدير الصندوقنشرها على موقع سوف يتم و من تاريخ نهاية الفترة يوما

الحصول على نسخة من  المستثمرينأو  لمالكي الوحدات، ويمكن  تداولموقع و 
على  الصندوقمدير وذلك من خالل زيارة عند طلبها بدون رسوم  القوائم المالية

  . عنوانه الموضح في هذه الشروط واألحكام 
بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من القوائم المالية المراجعة  مدير الصندوقسيقوم  17-2

  والقوائم النصف سنوية األولية في المواعيد المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
  
  
  

  خصائص الوحدات -18
 وسيعاد رباحلوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها وال يوجد توزيع لأل الصندوقينقسم 

  .الصندوقفي  رباحاأل استثمار
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  الهيئة الشرعية للصندوق -19
  :الهيئة الشرعية أعضاء  أسماء 19-1

ومستشار  عضو هيئة كبار العلماءعبد هللا بن سلمان بن منيع ( رئيساً) فضيلة الشيخ/  -)1(  
  في الديوان الملكي.

وعضو  عضو هيئة كبار العلماء . عبد هللا بن محمد المطلق (نائباً)دأ.فضيلة الشيخ/  -)2(  
  اللجنة الدائمة لإلفتاء ومستشار في الديوان الملكي.

في كلية ستاذ بقسم الفقه أ  . عبدهللا بن موسى العمار ( عضواً)دأ.فضيلة الشيخ/  -)3(
  .الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أستاذ الفقه المشارك   ( عضواً) بن فوزان الفوزان زعبد العزيفضيلة الشيخ/ د.  -)4(
ً  ورئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء ، وعضو مجلس هيئة حقوق سابقا

  .اإلنسان
عضو هيئة تدريس بقسم الفقه  ( عضواً) الشبيلي، عبد هللافضيلة الشيخ/ د. يوسف بن  -)5(

  المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
 بكليةاألستاذ المشارك  ( عضواً) فضيلة الشيخ/ د. محمد بن سعود العصيمي، -)6(

  .االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  .مدير الصندوقمكافآت أعضاء الهيئة الشرعية يتحملها  19-2
  

  مدير الصندوق في الصندوق استثمار-20
مدير ويحتفظ  ،كمستثمر الصندوقوفقا لتقديره الخاص، المشاركة في  لمدير الصندوقيمكن 

ً  الصندوق ً أو  بحقه في تخفيض مشاركته كليا ً  ىمتى رأ جزئيا  مدير الصندوقوسيقوم  ذلك مناسبا
. علماً بأنه ال توجد حالياً استثمارات الصندوقله في  استثمارفي نهاية كل سنة عن أي  فصاحباإل

  . الصندوقلمدير الصندوق في 
  

  ستردادإجراءات االشتراك واال-21
  -بما يلي: بالصندوقعند الرغبة في االشتراك  المستثمريقوم  21-1

تتم من خالله جميع عمليات االشتراك  مدير الصندوقلدى استثماري فتح حساب  -أ
  (الكلي والجزئي). ستردادواال

  .النشرة نسخة من هذهالتوقيع على  -ب
  تعبئة بيانات طلب االشتراك والتوقيع عليه. -ج
بصورة من السجل المدني بالنسبة للمستثمرين من حاملي  مدير الصندوقتزويد  -د

ية السعودية، وصورة من جواز السفر واإلقامة السارية المفعول بالنسبة لغير الجنس
وبالنسبة للشركات  .السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية

  والمؤسسات، يجب تقديم صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.
  الحساب االستثماري. لایر سعودي في 8,000هـ إيداع الحد األدنى لالشتراك وقدره 

 الصندوقطلب تحويل من استرداد أو طلب بتعبئة وتوقيع نموذج  الصندوقمن  سترداديتم اال 21-2
  المعتمدة.  مدير الصندوقوتقدم الطلبات في ساعات العمل في فروع 

  سترداد:االأو اإلضافي  االشتراك عند الصندوقتقويم قيمة الوحدات في  21-3
ظهراً من كل يوم عمل سوف يتم تقويمها حسب سعر  12قبل الساعة الطلبات المستلمة 

   تقويم اليوم نفسه.
 الصندوقمدير  التحويل من صندوق إلى صندوق آخر لدى  مالك الوحداتفي حال رغبة  21-4

، وتقديم ما يثبت هويته مدير الصندوقفعليه تعبئة بيانات طلب تحويل بين صناديق 
 ويوضع )مالك الوحداتاالشتراك او جزء منه (حسب طلب  مبلغكامل  وسوف يسترد

   .اآلخرفي الصندوق  االشتراك
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 ستردادعلى سعر التقويم الالحق لتاريخ تسليم طلب اال يتم تحديد قيمة الوحدات المستردة بناءً  21-5
 )%10( نسبة تمثلطلبات االسترداد إذا كانت  لمدير الصندوقطلب التحويل و يحق  أو
و ذلك بالنسبة و  التقويم التالي يوم تأجيلها إلى الصندوقأصول قيمة  صافي أكثر من أو

  .  التناسب 
  

  صندوق التقويم أصول -22 
22-1   ً ، ثم المستحقة اتلتزاماال تحتسب قيمة الوحدة باستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا

    القائمة في يوم التقويم.يقسم الناتج على عدد الوحدات 
  .العمل الذي يلي يوم التقويم في يوممدير الصندوق يتم اإلعالن عن سعر الوحدة على موقع   22-2
  .يتم تقويم أصول الصندوق بناًء على أسعار إغالق كل يوم عمل   22-3

  
  المبكر ستردادرسوم اال-23

  المبكر. ستردادعلى اال أو سترداداالال يوجد رسوم على         
  

  الصندوق إنهاء  -24
ال يسمح باالستمرار في تصفيته بالكامل إذا رأى أن حجم أصوله  لمدير الصندوقيجوز 

أو ألي سبب آخر طارئ  الصندوقتشغيله أو بسبب تغير في األنظمة التي تحكم عمل 
وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. في حال تحقق ذلك يتم تصفية أصول 

المشتركين على وتوزيع ما تبقى من حصيلة هذه التصفية  التزاماتهالصندوق وتأدية 
بإشعار مالك الوحدات بقرار اإلنهاء أو  مدير الصندوقسيقوم بالنسبة والتناسب، و

  ) يوم من تاريخ نفاذ القرار.60بمدة ال تقل عن ( التصفية

  
  

  التصفية وتعيين المصفين -25
أو مصف أو اتخاذ أي تدابير  للصندوقلهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل 

  تراها مناسبة وذلك وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
  

  رفع التقارير لمالكي الوحدات-26
 لمالكييتعاقد معه، سجل  مرخص ، بنفسه أو عن طريق طرف آخرمدير الصندوقسيعد   26-1

ً على ملكية  الوحدات مالكيويلتزم بحفظه وتحديثه. يُعد سجل  الوحدات دليالً قاطعا
  األشخاص للوحدات المثبتة فيه.

عند بداية االشتراك مالك وحدات إشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل  الصندوقمدير يصدر   26-2
  . سترداداال أوالتحويل  أوعند اإلضافة  أو

صافي قيمة أصول يشتمل على  كل ثالثة أشهر مالك للوحداتمفصل لكل  تقرير يتم إصدار   26-3
مالك وصافي قيمتها وسجل بصفقات كل له عدد الوحدات المملوكة و الصندوقوحدات 
  .على حده وحدات

 ه كما هو مبين في هذ لمالك الوحداتعنوان البريدي الإلى والتقارير رسل اإلشعارات تُ   26-4
اعتراض على  أوبأي خطأ  مدير الصندوقإبالغ  مالك الوحداتعلى ، ويجب النشرة

ويعتبر انقضاء تلك  ،اإلرسال خالل خمسة عشر يوما من تاريخ أو التقرير  اإلشعار
اإلشعار أو التقرير  على صحة ما تضمنه  مالك الوحداتمن المدة بمثابة موافقة وتأكيد 

 .مدير الصندوقوبالتالي إبراء لذمة 
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 الصندوق مديرلفعليه الحضور شخصيا  لمالك الوحداتفي حالة عدم وجود عنوان بريدي  26-5
مسئوليته  الصندوق مديريخلي  وبذلكاإلشعار والتقرير لتسلم  إدارة الصناديق لدى

  . هذه الوثائقل  الوحداتمالك التي تنتج عن عدم تسلم 
من  تتضمن ملخصاً ألداء الصندوق بشكل عاممعلومات أسبوعية  مدير الصندوقينشر   26-6

  .خالل السوق المالية السعودية وبالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية
إلى التقويم  هذه الشروط واألحكامتستند جميع اإلشارات إلى الفترات الزمنية الواردة في   26-7

  .الميالدي
  

  تضارب المصالح-27
  .بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح عند طلبها مدير الصندوقسيقوم 

  
  وأحكامهتعديل شروط الصندوق -28

قبل نشرها وتم تقديم نسخة منها  الصندوقمن قبل مجلس إدارة  الشروط واألحكامتم اعتماد هذه 
تعديل الشروط واألحكام مع  لمدير الصندوق. يجوز قبل نشرها العتمادها لهيئة السوق المالية

ً  التاليةمراعاة الشروط    : إذا كان التعديل في الشروط واألحكام جوهريا
   .على التعديل المطلوب موافقة هيئة السوق الماليةالحصول على   -1
  .لمدير الصندوقالحصول على موافقة الهيئة الشرعية  -2

 الصندوقبأي تغيير جوهري على شروط وأحكام  مالكي الوحداتوسيقوم مدير الصندوق بإشعار 
) يوم على 60قبل تاريخ سريانها بستين ( مالكي الوحداتوذلك بإرسال ملخص بهذا التغيير لجميع 

  األقل.
  

   إجراءات الشكاوى-29
 مالكي أوسيتم تقديمها عند طلبها من قبل هيئة السوق المالية  ىاإلجراءات المتبعة لمعالجة الشكاو

حله ودياً يكون الفصل فيه  ويتعذر مدير الصندوق ومالكي الوحداتبين ينشأ أي نزاع  .الوحدات
  .لجنة الفصل في منازعات األوراق الماليةمن اختصاص 

  
  النظام المطبق -30

    .السارية المفعول المملكة العربية السعودية ألنظمة الصندوقشروط و أحكام  تخضع
  

   ستثماربالئحة صناديق اال لتزاماال-31
الصادرة عن هيئة السوق  ستثمارألحكام الئحة صناديق االتتماشى مع وموافقة  النشرةهذه  إن

الحقائق الجوهرية  بجميع كامل وصحيح إفصاحالمالية في المملكة العربية السعودية وتحتوي على 
   .ذات العالقة بالصندوق

  
  

  تعهدات مدير الصندوق  -32
  األعمال والخدمات التالية (أو بالتعاقد مع جهة أخرى من أجل تأديتها):يتعهد مدير الصندوق بتأدية 

  .الصندوقإدارة استثمار محفظة   -1
  .الصندوقحفظ أصول محفظة   -2
  .للصندوقالتعامل في األوراق المالية   -3
  .للصندوقالخدمات اإلدارية   -4
  

 قالصندو ومدير الوحدة مالك بين العالقة -33
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مالك  يعد إذ بأجر؛ وكالة عقد هو مالك الوحدات و الصندوق يرمد بين للعالقة الحاكم العقد
 نشاط في بأموالهم المتاجرة في مالك الوحدات عن وكيال الصندوق مدير ويعد ،موكلين الوحدات

 .الوكالة هذه على أجرا الصندوق مدير ويستحق الصندوق،
 فيما به يقوم تصرف أو الصندوق مدير يتخذه قرار أي أن على ونويوافق مالك الوحدات يقر

 تم وتصرفا قرارا يعتبر النشرة هذه بموجب آلخر وقت من للصندوق المملوكة باألصول يتعلق
 مسؤوليتهم. وعلى مالك الوحدات لحساب
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  المالي فصاحملخص اإل -34
اإلفصاح المالي أدناه تطبيقاً لما ورد في الئحة صناديق االستثمار، ومن المتوقع تم إعداد ملخص 

  تحديثه مرة على األقل سنوياً:
  

  صندوق المرابحة بالريال السعودي (مرابح)  اسم الصندوق

  صندوق استثماري مفتوح  نوع الصندوق

  لالستثمارشركة البالد   مدير الصندوق

  ال يوجد  رسوم االشتراك 

  الصندوق إدارةرسوم 
من صافي قيمة الصندوق يتم حسابها  0.25%

  بشكل يومي وتخصم نهاية كل ربع سنوي.

  رسوم ضريبة القيمة المضافة
سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة 

يناير  01القيمة المضافة اعتبارا من تاريخ 
  م2018

  الريال السعودي   العملة األساسية للصندوق 

أخرى يتأثر بها  عمالت
  الصندوق

  ال يوجد

االشتراك سعر الوحدة عند  
  األولي في مرحلة التأسيس

  سعوديلایر  1

  لایر  8,000  الحد األدنى لالشتراك 
  لایر 2,000  الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

  لایر 2,000  الحد األدنى لالسترداد 

  لایر 8,000  الحد األدنى للرصيد

  الصندوقتعتبر مضمنة في أجور إدارة   مصاريف الحفظ

  الصندوقتعتبر مضمنة في أجور إدارة   مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

لایر  20,000كل عضو مستقل سيتقاضى  مبلغ 
ً كحد أقصى  عن جميع االجتماعات التي  سنويا
حضرها خالل السنة لجميع الصناديق 

لایر  40,000، أي ما يساوي االستثمارية العامة 
  كحد أقصى لجميع االعضاء المستقلين في السنة

  اإلدارة القانونية لبنك البالد   المستشار القانوني الداخلي

  أتعاب المحاسب القانوني

ً مضّمنة في أجور  20,000 لایر سعودي سنويا
تحتسب في كل يوم تقويم  الصندوق التشغيلية 

سنة ربع وتخصم بشكل تراكمي في نهاية كل 
  .ةميالدي



 

 19

  مصاريف التعامل 
جميع مصاريف التعامل  الصندوقيتحمل 

شراء أو أي رسوم نظامية الالمتعلقة بالبيع أو  
  تفرضها هيئة السوق المالية أو وسيط التعامل.

  
  مصاريف التمويل

  

، ولكن للصندوقال يوجد حاليا مصاريف تمويل 
الحصول على تمويل عن الصندوق  لمديريحق 

 من المتوقع أال تزيدو طريق عمليات المرابحة
 %0.5تكلفة التمويل لعمليات المرابحة عن [

على مدة  بناءً عن معدل العائد الشهري  نقطة] 
  التمويل.

موعد لتقديم طلبات  آخر
  واالسترداد االشتراك

ظهراً من كل  12 الطلبات المستلمة قبل الساعة
يوم عمل سوف يتم تقويمها حسب سعر تقويم 

  اليوم نفسه.
  نهاية كل يوم عمل  يوم التقويم

  أسعار إغالق كل يوم عمل  أساس التقويم

  يوم العمل التالي لكل يوم تقويم   عن التقويمتاريخ اإلعالن 

  موعد االسترداد
عد يتم دفع االسترداد في نهاية يوم العمل التالي ب

  كل يوم تقويم
  ال يوجد  رسم االسترداد

 طلبات االشتراك أيام قبول
  واالسترداد

  من األحد إلى الخميس
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  :2016المصاريف والرسوم الفعلية للصندوق لعام 
 

نسبة المصروفات الى 
متوسط صافي أصول 

 الصندوق

المبلغ بالريال 
 السعودي

 نوع المصاريف او الرسوم

 دخل من رسوم االشتراك  - -
 دخل من رسوم اإلدارة  582,910 0.2505%

 مبالغ التطهير - -
 مصاريف المراجعة 20,000 0.0086%
مكافئات أعضاء مجلس االدارة  1,500 0.0006%

 المستقلين
 رسوم (تداول) 5,000 0.0021%
رسوم رقابية (هيئة السوق  7,500 0.0032%

 المالية)
 مصاريف الطباعة  5,069 0.0022%

  مصاريف التعامل - -

0.2673% 621,979 
مجموع المصاريف والرسوم 

 الفعلية
  
  
  
 

  األداء السابق:

  
  
 
 
 
 

ALMURABEH 
Since 

Inception One Year (2016) 
Three Years 

Period 
Five Years 

Period 
Ten Years 

Period 
Fund 20.85% 2.42% 4.21% 6.58% 20.85% 
Benchmark 17.04% 1.44% 2.73% 4.29% 17.04% 
Difference 3.81% 0.98% 1.47% 2.29% 3.81% 
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  توضيح:
  وكما: أعاله هي ألغراض توضيحية فقط الواردةنرجو االنتباه إلى أن المعلومات 

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

الصندوق اليضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أداءه  وأن )2(
 مقارنة بالمؤشر) سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق.

  
 

  استثمار مدير الصندوق في الصندوق:
  :2016ديسمبر  31الجدول ادناه يوضح استثمارات مدير الصندوق كما في 

  الوحدات قيمة  الوحدات عدد  المستثمر اسم
  لایر 0  وحدة 0  البالد الماليةشركة 
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  :ملحق الضوابط الشرعية -35
  

  المعايير الشرعية لنشاط صندوق المرابحة بالريال السعودي (المرابح) :
  

 أن تكون السلع محل البيع والشراء سلعا مباحة. -
؛ ألنه ال  أو عمالت آجالً ذهباً أو فضة الصندوقالتي يبيعها  السلعأال تكون  -

  .يجوز بيع الذهب أو الفضة بيعاً آجالً 
القبض المعتبر شرعاً، ويكون  اوقبضه اإال بعد تملكه السلع الصندوقأال يبيع  -

، أو بتسلم صور للسلع الصندوقالقبض بتسلم الوثائق المعينة التي تفيد ملكية 
  التخزين. تلك الوثائق؛ سواء أكانت تلك الوثائق شهادات حيازة أم شهادات إثبات

ببيعٍ ونحوه أثناء  السلع أال يتصرف في ن يشترط الصندوق على السمسارأ -
  .اله الصندوقملكية 

باألجل على من اشتراها منه؛ لئال يكون ذلك من بيوع  السلع الصندوقأال يبيع  -
  العينة المحرمة شرعاً.

  
  حكمها:  الصكوك وما في

  

أحد البيوع الشرعية. وسيتم النظر هي عقود منفعة أو تمويل أو تسنيد مبنية على 
  إلى كل طرح من هذه األصول على حدة ألخذ الموافقة الشرعية الالزمة في حينه.
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   :اإلقرار والتوقيع -36
  

وفهم ما جاء بها والموافقة  بالصندوقبقراءة الشروط واألحكام الخاصة  قمنا/لقد قمت
نسختين أصليتين منها، احتفظت على عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع 

  واألخرى للحفظ لدى مدير الصندوق .  بنسخة
  
  

  الطرف الثاني (المستثمر)  الطرف األول (مدير الصندوق)
   ..................................:االسم

  ...................................:الهويـة
  .................................:العنـوان
  .................................:التوقـيع

   ............................................:االسم
  ............................................:الهويـة

  ...........................................:العنـوان
صندوق البريد : 

.. .................................
  ...........................................الهاتف:
  ............................................:الجوال
 البريد

  ...............................اإللكتروني:....
  ...........................................:التوقـيع

 
 
 
 
 
 


