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  هــام إشعار

  ي تثمار ف وي االس ن ين ى م ب عل ندوقيج راءة  الص ا ق ا فيه رة بم ذه النش ه
  .باالستثمار في وحدات الصندوققبل اتخاذ قراره  الشروط واألحكام وفهمها

  اطر يل المخ ة تفاص ة، ولمعرف اطر عالي ندوق ذو مخ ذا الص الع ه الً االط فض
  حكام. الشروط واأل من ةالفقرة العاشرعلى 

  ذا ندوقه هم الص ي أس وله ف تثمر أص ركات يس عودية الش ق  الس ي تتواف والت
بالد ركة ال ي ش رعية ف ة الش وابط الهيئ ع ض طتها م تثمار  أنش ع لالس و خاض وه

  هيئة السوق المالية.  منر الصادرة لالئحة صناديق االستثما

  ةصحيح النشرة هذه جميع المعلومات الواردة فيبأن  مدير الصندوقيقر.  

  اريخ ندوق بت ام الص روط وأحك درت ش وفمبر/30ص ر  2005/ن راء آخ م إج وت
  2018/يناير/29لها بتاريخ تحديث 

  الصندوقفي وحدات  لشراء كتوصية  مدير الصندوقال تعتبر آراء.  

  مدير الصندوقإال من خالل  الصندوق وحداتتحويل  بيع أوشراء أو ال يتم.  

 د ندوق يعتم دير الص ه  م ي قرارات دف ف ي، ويه ل األساس ى التحلي تثمارية عل االس
ه  ر أن ل، غي دى الطوي ى الم دات عل الك الوح مال م ي رأس تمرة ف ادة مس ق زي لتحقي

  ر.سيحقق أرباحاً أو لن يتعرض لخسائ الصندوقال يضمن أن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 3

   النقية السعوديةلألسهم  البالد صندوق

  
  مدير الصندوق

  الماليةشركة البالد 

  .فهدالملك ، طريق العلياالعنوان: الرياض، حي 
  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 

  
  

  أمين الحفظ

  المالية البالد شركة
  .فهدالملك ، طريق العلياحي العنوان: الرياض، 

  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
  

  مراجع الحسابات 
 "pwcبرايس وترهاوس كوبرز "

  المملكة العربية السعودية 11482الرياض  8282ص.ب. 
+966 11 2110400  

www.pwc.com  
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  الصندوقملخص 
  

   الريال السعودي  العملة األساسية للصندوق 

  مرتفع  مستوى المخاطرة

  اإلرشاديالمؤشر 
النقية" المحتسب  السعودية اإلسالمية "مؤشر األسهم

  ايديل ريتنق من قِبل 

   أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل 
من قبل الهيئة أسهم الشركات السعودية المجازة في 

الضوابط  قلالستثمار وفالشرعية بشركة البالد 
تحت عنوان: "ملحق  النشرةالمنصوص عليها في هذه 

  الضوابط الشرعية".
  لایر  8,000  الحد األدنى لالشتراك 

  لایر 2,000  الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

  لایر 2,000  الحد األدنى لالسترداد 

 طلبات االشتراك أيام قبول
  واالسترداد

  االحد الى الخميسمن 

موعد لتقديم طلبات االشتراك  آخر
  واالسترداد

 مدير الصندوقفروع  الطلبات المستلمة قبل إغالق
م تقويمها يويتم  الخميسيوم (الساعة الرابعة والنصف) 

بل والطلبات المستلمة ق ، الذي يليه األسبوعمن  األحد
(الساعة الرابعة  مدير الصندوقفروع  إغالق

 األربعاءسوف يتم تقويمها يوم  الثالثاءيوم  والنصف)
  .األسبوعمن نفس 

  األحد و األربعاء  يوم التقويم

  موعد االسترداد
د كل في نهاية يوم العمل الرابع بع االسترداددفع يتم 

    يوم تقويم.
  كحد أقصى  من قيمة االشتراك %2  رسوم االشتراك 

  عند كل يوم تقويمسنويا تحتسب  %1.75  الصندوق إدارةرسوم 
  1/1/2006  تاريخ الطرح

  لایر سعودي واحد  سعر الوحدة عند بداية الطرح
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  قائمة المصطلحات
  
  
  

  السعودية النقيةسهم البالد لألصندوق  الصندوق:  )أ
  
 .لالستثمار: شركة البالد مدير الصندوق   )ب

  
 .لالستثمار: شركة البالد أمين الحفظ  )ج
 
    متساوية في الحقوق  الصندوق: حصص مشاعة في صافي أصول الوحدات  )د

  وااللتزامات.
 
  .النشرةلهذه وفقاً  الصندوقالشخص الذي يمتلك وحدات في  مالك الوحدات:   )ه
  
 .الصندوق: الشخص الذي يرغب في امتالك وحدات في المستثمر  )و
 
البالد باسم  بنكبفتحه لدى  الصندوق مديرحساب منفصل يقوم  حساب الصندوق:  )ز

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

 .النشرةهذه و
 
 البالد لألسهم السعودية النقيةشروط و أحكام صندوق : الشروط  واألحكام  )ح

 
 ) 30: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/النظام  )ط

  م.15/7/2006هـ الموافق 2/6/1427 و تاريخ
  

هيئة السوق المالية في المملكة العربية  منالئحة صناديق االستثمار الصادرة  الالئحة:  )ي
هـ الموافق 3/12/1427وتاريخ  2006-219-1بموجب القرار رقم  السعودية

  .  م24/12/2006
 

المالية" الصادر التي تأسست بموجب "نظام السوق هيئة السوق المالية  تعني الهيئة:  )ك
 هـ. 2/6/1424) وتاريخ 30بالمرسوم الملكي رقم (م/
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  :ستثماراسم صندوق اال -1
   النقية السعوديةسهم لأل البالد صندوق

  
  مدير الصندوق:عنوان  -2

  فهدالملك  طريق ،العلياي الرياض ، ح
  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
  920003636هاتف:  
  6299 290 11 (966+)فاكس: 

 capital.com-www.albilad :اسم موقع االنترنت
  
   :في الصندوقاالشتراكات بداية قبول تاريخ  -3
  2006 /يناير/1 قبول االشتراكات في الصندوق بتاريخ أبد
  
  : الهيئة المنظمة -4

وهي ) 1010240489شركة البالد لالستثمار، سجل تجاري رقم ( هو مدير الصندوق
بموجب الترخيص الصادر من هيئة السوق اإلدارة ممارسة نشاط ب شركة مرخص لها

  .)81000-37المالية برقم (
  
  
  :وأحكامه تاريخ إصدار شروط الصندوق -5

م , وتم تعديلها والحصول  2005/نوفمبر/30صدرت شروط الصندوق و أحكامه بتاريخ 
 .2013/مارس/11 الصندوق بتاريخعلى موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات 

الموافق  ـه1439/جمادى االولى/12وقد تم أخر تحديث لشروط وأحكام الصندوق بتاريخ 
  .م2018/يناير/29
  
 :االشتراك -6

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

مالك علماً بأنه يجب على  لایر2,000هو  سترداداالأو  اإلضافي لالشتراكاألدنى 
قيمة  خفضنتما لم  لایر 8,000هو وللرصيد  بالحد  األدنىاالحتفاظ  الوحدات

  .الصندوقالوحدات المملوكة له عن هذا الحد نتيجة ألداء 
  

   :الصندوق ةعمل -7
  اته ووحداته.استثمار، وتقّوم بها السعودي الريال هي الصندوقعملة 

، ويتم ةالرئيسبأي عملة أخرى من العمالت العالمية المستثمرون تقبل اشتراكات 
على أساس سعر الصرف السائد عند قبول االشتراك في  الصندوقتحويلها إلى عملة 

 ذلك التاريخ.
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 الصندوقفي تحويل استحقاقاتهم بعملة غير عملة الذين يرغبون الوحدات  مالكيتحمل 
  تحويل. مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ ال

  
   :أهداف الصندوق -8

  يهدف إلى ما يلي: و غير محدد المدةعبارة عن صندوق استثمار  الصندوق
  على المدى الطويل  الوحدات مالكتحقيق زيادة مستمرة في رأسمال

 سهمالشركات المدرجة في سوق األ أسهمفي  ستثمارمن خالل اال
  .الصندوق مديروالمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى  السعودي

  ية ملتزمة بالضوابط الشرعية.استثمارتوفير قناة 
  السعودية مؤشر األسهم  " بمؤشر إرشادي الصندوقيتم مقارنة أداء

في السوق  المدرجة  يتكون من جميع األسهم "، والذي النقيةاإلسالمية 
التي  الصندوق مديرالمالية السعودية، والمجازة من الهيئة الشرعية لدى 

ثمر أصوله فيها ، ويعتبر مقياس ألداء تأن يس الصندوقيستطيع 
على  الصندوق مدير. ويمكن الحصول عليه من خالل موقع الصندوق

  .شبكة االنترنت
  
   :سهاستراتيجيات الصندوق الرئي -9

المدرجة في  الشركات أسهمبشكل أساسي في  أصوله الصندوقيستثمر  9-1
 مديروالمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى ة السعودي سهمسوق األ
 استثماريبهدف لهذه الشركات  األساسية ليالتبناًء على التح الصندوق

 -، وذلك من خالل االستراتيجيات التالية:طويل األجل
o إلى  القطاع نزوالً و،  االقتصاديبدأ تدريجياً من  االستثماريةالفرصة  اختيار

وفي ما يلي بعض  ،( التحليل من األعلى إلى األدنى) الشركات الفعلية
 المستخدمة: األساسيةالتحليالت 

والعالمي مثل االقتصاد: مراقبة المؤشرات في االقتصاد المحلي  -
 التضخم.

وعالقتها مع باقي  القطاع: مراقبة العوامل المؤثرة في القطاع -
 ونمو القطاع. القطاعات

الشركة: تحليل القوائم المالية وعوائد الشركة، معايير الربحية مثل  -
العائد على األصول، التوقعات المستقبلية مكرر الربحية و 

  للشركة.
o بتحليل الشركات مباشرةً  ةرص االستثماريالف في بعض الحاالت يتم اختيار 

 .(التحليل من األدنى إلى األعلى) في ظل تواجد التحاليل الدقيقة
o  الصندوق أصول % من10ما ال يزيد عن  استثمار لمدير الصندوقيحق 

قليلة المخاطر مثل:  ،الشرعية الضوابط متوافقة مع هياستثمارفي أدوات 
ألجل  تجيزها الهيئة الشرعيةأخرى أي أداة أو  البيوع اآلجلة في المعادن

   .الصندوقأغراض إدارة السيولة لمصلحة 
 .الصندوقمع رأس المال في  مالك الوحدات أرباح استثماريُعاد  9-2
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 الصندوقمن أصول  %10بقدر الحصول على تمويل  للصندوقيحق  9-3
، على سبيل الضوابط الشرعيةوفق وفي الحاالت الضرورية  ىكحد أقص

% من 10االسترداد أكثر من  ت طلباتكانالمثال ال الحصر، في حال 
  .الصندوق أصول قيمة

سواء  ،في أي صندوق استثماري آخر  الصندوقلن تتجاوز نسبة استثمار  9-4
من  )%10(أو مديرون آخرون،  الصندوق مديركان مدار من قبل 

  .صندوقالأصول 
) من صافي قيمة أصوله في %10أكثر من ( الصندوقلن يستثمر  9-5

  استثمارات غير قابلة للتسييل.
  

 :في الصندوق ستثمارلال الرئيسةالمخاطر -10
  المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:  10-1   

 أجلذات  الصندوقتعد تعامالت :  مخاطر أسعار األسهم 10-1-1
من المخاطر لتأثرها  عالية تتضمن درجة فإنهاعليه طويل، و

ً  ةالسعودي سهمفي سوق األ سهمبتقلبات أسعار األ  ارتفاعا
 ً ومن  الصندوق مديرنتيجة لعوامل خارجة عن إرادة  وهبوطا

، األحداث السياسية واالقتصادية  ذلك على سبيل المثال
قيمة وحدات ال يضمن أن  الصندوق مديروعليه، فإن 

أسعار وحدات كما أن  ،وثابتة مستقرة تكونس الصندوق
أن األداء السابق  وللهبوط في أي وقت،  عرضةم الصندوق
أو  ألداء مستقبلي مماثل ليس بالضرورة مؤشراً  للصندوق

  .أفضل
    

 الصندوققد يواجه : في الصندوق السيولة انخفاض مخاطر 10-1-2
 سترداداال ت طلباتفي حال كانيوم التقويم في مخاطر سيولة 

من  أو أكثر )%10(  تعاملفي أي يوم  تنفيذهاالمطلوب 
التعامل في سوق أو إذا تم تعليق  الصندوقأصول  يمةق صافي

األسهم السعودية إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول 
بشكل معقول أنها مهمة  الصندوق مديرالتي يرى  الصندوق

  في ذلك اليوم.  الصندوقنسبة إلى صافي قيمة أصول 
قد يتعرض السوق مخاطر انخفاض السيولة في السوق:  10-1-3

لصعوبات في التداول بحيث يتعسر استرداد أو تقويم وحدات 
الصندوق، وفي هذه الحالة فإن المخاطر التي تواجه 

المستثمرين في الصندوق هي ذاتها التي ستواجه جميع 
   تكون مقتصرة على الصندوق فقط.  وق ولنسال

 الصندوق مديريضطر قد :  االستثمارات الشرعيةمخاطر  10-1-4
التي يملك فيها أسهم بعض الشركات  إلى التخلص من أسهم

أن هذه  الصندوق مديرفي حال قررت الهيئة الشرعية لدى 
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 تضوابط التي بموجبها أجازالالشركات لم تعد تتوافر فيها 
الهيئة الشرعية تملك أسهمها. في حال تحقق هذا األمر 

ت تشهد واضطرار الصندوق إلى التصرف في األسهم في وق
قد يكون عرضة  الصندوقفيه أسعارها انخفاضاً، فإن 

في  من االستثمارنتيجة الستبعاد بعض الشركات ، و للخسارة
ترى  الصندوق مديرية لدى عرأسهمها نظراً ألن الهيئة الش

فإن ، الُمعدة من قبلها مع الضوابط الشرعية أنها غير متوافقة
الشركات من في عدد قليل ستتركز استثمارات الصندوق 

وبالتالي يكون لتقلبات أسعارها األثر الكبير على أداء 
 .الصندوق

االستثمار في البيوع  لصندوقل يحق: عدم السدادمخاطر  10-1-5
تجيزها الهيئة الشرعية، وفي  أداةأو أي في المعادن اآلجلة 

 الصندوقعدم التزام الطرف اآلخر الذي يتعامل معه  حال
قد يكون  الصندوقفإن  االستحقاقفي تاريخ  للصندوقبالدفع 

  .عرضة للخسارة
  

 :المسئولية إخالء  10-2
المخاطر الناتجة عن أي خسارة مالية  مالك الوحداتيتحمل   10-2-1

  . الصندوقفي وحدات  يمكن أن تنتج عن االستثمار
لدى ليس بمثابة إيداع بنكي  الصندوقن االستثمار في هذا إ   10-2-2

يسوق أو يبيع أوراق مالية أو تابع لصندوق بنك محلي 
  .االستثمار

الوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحقة علية من  مالكيتحمل   10-2-3
  .بهقيمة الوحدات الخاصة 
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  الرسوم والمصاريف:  -11
  :المصاريف  11-1

هذه ويدخل في ، كل المصروفات التشغيلية الصندوقيتحمل  11-1-1
طباعة نشرة التقارير  على سبيل المثال ال الحصر المصروفات

حيث سيحصل  أتعاب المحاسب والمراجع القانونيو الدورية،
لایر سعودي سنوياً  90,000مراجع الحسابات على مبلغ وقدره 

تحتسب في كل يوم تقويم  مضّمنة في أجور الصندوق التشغيلية 
 كما ، ة،سنة ميالديربع وتخصم بشكل تراكمي في نهاية كل 

 لایر 26,000بحد أقصى  االسترشادي المؤشر رسوم تكون سوف
باإلضافة إلى  التشغيلية الصندوق أجور في مضمنة سنويا سعودي

وأي خدمات تسهم في أداء  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 لایر سنوياً) 250,000  (ولن تتعدى هذه المصاريف الصندوق

بشكل  الصندوقستخصم المصروفات التشغيلية من أصول و
   .سنوي

األتعاب التالية ضمن المصروفات التشغيلية وبالتالي  تحتسبلن  11-1-2
  :الصندوقلن تخصم من أصول 

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

 فضالً اإلطالع  علىومقدارها  أنواع المصاريفولمزيد من التفاصيل حول 
  .الشروط واألحكام) من 35البند (اإلفصاح المالي الوارد في ملخص 

  :الرسوم  11-2 
يتم خصمها من بداية  كحد أقصى من قيمة االشتراك )%2(: رسوم اشتراك -أ

  .االشتراك
مع  حسابهايتم من صافي أصول الصندوق  )%1.75(: الصندوقإدارة  رسوم -ب

  .وتخصم في نهاية كل ربع خالل السنة قويميوم تكل 
رسوم ضريبة القيمة المضافة: سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة  -ج

  .م2018يناير  01المضافة اعتبارا من تاريخ 
  
  
  

  التعامل:مصاريف -12
أو  الصندوقجميع مصاريف التعامل المتعلقة بالبيع و الشراء في  الصندوقيتحمل 

  . ذي العالقة الوسيط أو أي رسوم تفرضها هيئة السوق المالية
  

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

ثالث خدمتهم بالمجلس وتكون مدة ، عضوين مستقلين من بينهميكون أن 
االستمرار في طرح  تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على سنوات،
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 إعادة تعيين الصندوق لمديرويحق .واألعضاء المعينين الصندوق وحدات
موافقة هيئة أخذ بعد  تغييرهم وذلكله مماثلة كما يحق لمدة أو مدد  عضاءاأل

االفصاح فوراً في الموقع االلكتروني للشركة والموقع وسيتم  السوق المالية
   االلكتروني للسوق عن أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق

  :مجلس إدارة الصندوق  أعضاءأسماء   13-2
 :الحسن سامي قسوس  )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 

عاما في مجاالت إدارة التغيير وتمويل التجارة وعمليات البنك التجاري وعمليات شركة إتش 
ً مدير عام مجموعة  ع اإلستثماري لبنك ساب)إس بي سي السعودية (الذرا ، يعمل حاليا
  مصرفية األفراد ببنك البالد.

 : هشام طاشكندي  )ح

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

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 عمريمتلك االستاذ  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
 الصندوقالموافقة على جميع العقود و القرارات و التقارير الجوهرية التي يكون  -أ 

ً  العام   فيها. طرفا
اعتماد سياسة مكتوبه فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلق بأصول الصندوق في  -ب

  حال وجودها.
اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه  -ج

  .ستثماروفقاً لالئحة صناديق اال    مدير الصندوق 
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 مدير الصندوقلدى  لتزامعلى األقل مع مسؤول المطابقة واالاالجتماع مرتين سنوياً  -د
مدير  التزام وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من موالومسؤول التبليغ عن غسل األ

  .ةالمتبعبجميع اللوئح واألنظمة  الصندوق
وأي مستند ومذكرة المعلومات   الصندوقشروط وأحكام  دقةوالتأكد من اكتمال  -ـه

  .ستثمارالئحة صناديق االبما ورد في آخر سواء كان عقداً أو غيره 
وفقا  الوحداتمالكي بمسؤولياته بما يحقق مصلحة  مدير الصندوقالتأكد من قيام  -و

  .ستثمار، وأحكام الئحة صناديق اال المعلومات مذكرة و الصندوقلشروط وأحكام 
لمصلحة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق  هالعمل بأمان -ز
  فيه. ومالكي الوحدات صندوقال
  

  :المكافآت المالية 13-4
هذه المكافآت تشمل جميع الصناديق االستثمارية العامة لشركة البالد المالية ، بحيث 

لایر سنوياً كحد أقصى  عن جميع  20,000مبلغ   سيتقاضىكل عضو مستقل 
لایر كحد أقصى  40,000االجتماعات التي حضرها خالل السنة ، أي ما يساوي 

 في المصاريف التشغيلية تعتبر مضمنةو لجميع االعضاء المستقلين في السنة
  .مفصلة في اإلفصاح الماليو
  

  صناديق أخرى يشرف عليها أعضاء مجلس اإلدارة : 13-5
 ).أموال( الخليجيةالمصارف والمؤسسات المالية  اسهم صندوق  -أ
 .)عقارالعقارية الخليجية ( االسهم صندوق  -ب
 ).مرابحصندوق المرابحة بالريال السعودي (  -ت
 ).السيفصندوق األسهم الكويتية (  -ث
مع المعايير الشرعية  الشركات السعودية المتوافق سهمإثمار الصندوق   -ج

  .(إثمار)
 صندوق إثمار الخليجي.  -ح

 
  

 الصندوقأن مجلس اإلدارة قادر على اإلشراف على مدير الصندوق ويعتقد 
  أعاله بشكل فعّال. الموضحةوالصناديق 

     مدير الصندوق - 14
هي شركة و، 1010240489 رقم سجل تجاري ،لالستثمارشركة البالد  14-1

 )08100-37(رقم المالية ترخيص هيئة السوق  مرخص لها بموجب
) للتعامل بصفة أصيل 969ت//ـبخطاب هيئة السوق المالية رقم (ه

  ووكيل و التعهد بالتغطية و اإلدارة و الترتيب و تقديم المشورة و الحفظ.
  .فهدالملك طريق ، العليا حيالعنوان: الرياض، 

  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
  920003636هاتف:  
  6299 290 11 (966+)فاكس: 
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  capital.com-www.albilad   :اسم موقع االنترنت
  

بأنه ال يوجد أي  مدير الصندوقيقر أعضاء مجلس إدارة الصندوق و 14-2
  .الصندوقعمل أو مصلحة خاصة بهم يُحتمل تعارضها مع مصالح 

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

  .الصندوقتزاماته تجاه قد يؤثر على تأديته الل
  

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

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

  .فهدطريق الملك ، العليا حيالعنوان: الرياض، 
  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 

  920003636هاتف:  
  6299 290 11 (966+)فاكس: 

  capital.com-www.albilad   :  :اسم موقع االنترنت
  

    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  

 
  

   السنوية المراجعة:القوائم المالية -17
خالل  للصندوقبإعداد القوائم المالية المراجعة  مدير الصندوقسيقوم  17-1

ً من نهاية كل سنة ميالدية و  األوليةنصف سنوية القوائم التسعين يوما
ً وأربعين خالل خمسة المفحوصة  سوف يتم و من تاريخ نهاية الفترة يوما

لمالكي ، ويمكن  تداولموقع و  مدير الصندوقنشرها على موقع 
عند  الحصول على نسخة من القوائم المالية المستثمرينأو  الوحدات

على عنوانه  الصندوقمدير وذلك من خالل زيارة  طلبها بدون رسوم
  . الموضح في هذه الشروط واألحكام 

بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من القوائم  مدير الصندوقسيقوم  17-2
المالية المراجعة والقوائم النصف سنوية األولية في المواعيد المحددة 

  في الئحة صناديق االستثمار.
 
  

  خصائص الوحدات: -18
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لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها وال يوجد توزيع  الصندوقينقسم 
  .الصندوقفي  رباحاأل استثمار وسيعاد رباحلأل
  

  الهيئة الشرعية للصندوق:-19
  :الهيئة الشرعية أعضاء  أسماء 19-1

      
عضو هيئة  )رئيس( الشبيلي، عبد هللافضيلة الشيخ/ د. يوسف بن  .1

  تدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
األستاذ المشارك  عضواً)( محمد بن سعود العصيمي،فضيلة الشيخ/ د.  .2

بقسم االقتصاد والعلوم اإلدارية في كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية و يتولى الدكتور مسؤولية إدارة كافة األنشطة 

  .الشرعية في بنك البالد بما في ذلك عضوية الهيئة الشرعية
أستاذ ،( عضوا )   عبد هللا بن حمد الحقيلمساعد بن  فضيلة الشيخ / د. .3

  . مشارك في المعهد العالي للقضاء
  

 . مدير الصندوقمكافآت أعضاء الهيئة الشرعية يتحملها  19-2
 :الرقابة الدورية على الصندوق 19-3

الُمدرجة في سوق األسهم السعودية تتم دراسة الشركات السعودية المساهمة 
ملحق الموضحة في  توافقها مع الضوابط الشرعيةبشكل دوري للتأكد من 

 الصندوقالتي يملك ، وفي حال خروج أي من الشركات الضوابط الشرعية
بالتوقف فوراً  الصندوق مديرفسيقوم الضوابط الشرعية هذه عن أسهم فيها 

يملكه من أسهمها في أقرب وقت  عن شراء أي أسهم جديدة فيها، وبيع ما
  .بالصندوقأي خسارة  إلحاقلمحاولة تفادي 

  
  مدير الصندوق في الصندوق استثمار-20

ويحتفظ  ،كمستثمر الصندوقوفقا لتقديره الخاص، المشاركة في  لمدير الصندوقيمكن 
ً  مدير الصندوق ً أو  بحقه في تخفيض مشاركته كليا ً  ىمتى رأ جزئيا وسيقوم  ذلك مناسبا
علماً أنه  الصندوقله في  استثمارفي نهاية كل سنة عن أي  فصاحباإل مدير الصندوق

   .الصندوقفي  لمدير الصندوقال توجد حاليا استثمارات 
  

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

تتم من خالله جميع عمليات  الصندوقمدير لدى  استثماريفتح حساب  -أ
  (الكلي والجزئي). سترداداالشتراك واال

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

فر واإلقامة من حاملي الجنسية السعودية، وصورة من جواز الس
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السارية المفعول بالنسبة لغير السعوديين من المقيمين في المملكة 
وبالنسبة للشركات والمؤسسات، يجب تقديم  .العربية السعودية

  صورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.
لایر سعودي في الحساب  8,000إيداع الحد األدنى لالشتراك وقدره  - ه

  االستثماري.
طلب استرداد أو طلب  بتعبئة وتوقيع نموذج الصندوقمن  سترداديتم اال 21-2

مدير وتقدم الطلبات في ساعات العمل في فروع  الصندوقتحويل من 
  المعتمدة.  الصندوق

  سترداد:االأو اإلضافي  االشتراك عند الصندوقتقويم قيمة الوحدات في  21-3
(الساعة المعتمدة  الصندوقمدير أ) الطلبات المستلمة قبل إغالق فروع   

بأسعار  األحديتم تقويمها يوم  خميسكل يوم الرابعة والنصف بعد الظهر) 
  .األسبوعمن نفس  األحديوم  إغالق

(الساعة المعتمدة مدير الصندوق فروع ب) الطلبات المستلمة قبل إغالق   
في ذلك األسبوع سوف يتم  الثالثاءيوم الرابعة والنصف بعد الظهر) 

  .األسبوعيوم األربعاء من نفس  إغالقبأسعار  األربعاءتقويمها يوم 
االسترداد المستلم بتقويم يوم األحد يتم دفعه يوم الخميس من نفس األسبوع،  ) ج

  واالسترداد المستلم بتقويم يوم األربعاء يتم دفعه يوم الثالثاء من األسبوع المقبل.
 التحويل من صندوق إلى صندوق آخر لدى  مالك الوحداتفي حال رغبة  21-4

مدير فعليه تعبئة بيانات طلب تحويل بين صناديق  الصندوقمدير 
االشتراك او  مبلغكامل  ، وتقديم ما يثبت هويته وسوف يستردالصندوق

في الصندوق  االشتراك ويوضع )مالك الوحدات جزء منه (حسب طلب
   .اآلخر

على سعر التقويم الالحق لتاريخ  يتم تحديد قيمة الوحدات المستردة بناءً  21-5
إذا كانت  لمدير الصندوقطلب التحويل و يحق  أو سترداداالتسليم طلب 

أصول قيمة  صافي أكثر من أو )%10( نسبة تمثلطلبات االسترداد 
و ذلك بالنسبة و  التقويم التالي يوم إلى االسترداددفع  تأجيل الصندوق
    .التناسب 

      

  صندوق التقويم أصول -22
 ةالسعودي األسهم على أسعار إقفال سوق بناءً  الصندوقأصول يتم تقويم   22-1

   .األحد و األربعاءو هي يومي  التي يستثمر فيها الصندوق أصوله
ً  تحتسب  22-2  اتلتزاماال قيمة الوحدة باستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا

    ، ثم يقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم.المستحقة
العمل الذي  في يوم مدير الصندوق يتم اإلعالن عن سعر الوحدة على موقع  22-3

  .يلي يوم التقويم
   

  المبكر ستردادرسوم اال-23
  المبكر. ستردادعلى اال أو  ستردادال يوجد رسوم على اال
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  الصندوق إنهاء  -24

سمح تصفيته بالكامل إذا رأى أن حجم أصوله  لمدير الصندوقيجوز  ال ي
بب تغير في األنظمة التي تحكم عمل  غيله أو بس تمرار في تش باالس

هيئة  موافقةوذلك بعد الحصول على  أو ألي سبب آخر طارئ الصندوق
وق المالية ندوق وتأدية . في حال تحقق ذلك الس ول الص فية أص يتم تص

فية  التزاماته يلة هذه التص تركين على وتوزيع ما تبقى من حص المش
بإشعار مالك الوحدات بقرار  مدير الصندوقسيقوم بالنسبة والتناسب، و

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

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

  أي تدابير تراها مناسبة وذلك وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
 

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

 مالكيويلتزم بحفظه وتحديثه. يُعد سجل  الوحدات لمالكي، سجل معه
  دليالً قاطعاً على ملكية األشخاص للوحدات المثبتة فيه. الوحدات

عند مالك وحدات إشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل  مدير الصندوقيصدر   26-2
  . سترداداال أوالتحويل  أوعند اإلضافة  أوبداية االشتراك 

يشتمل على  كل ثالثة أشهر مالك للوحداتمفصل لكل  تقرير يتم إصدار   26-3
له عدد الوحدات المملوكة و الصندوقصافي قيمة أصول وحدات 

  .على حده مالك وحداتوصافي قيمتها وسجل بصفقات كل 
كما هو  لمالك الوحداتعنوان البريدي الإلى والتقارير رسل اإلشعارات تُ   26-4

 مدير الصندوقإبالغ  مالك الوحداتعلى ، ويجب النشرة ه مبين في هذ
خالل خمسة عشر يوما أو التقرير  اعتراض على اإلشعار أوبأي خطأ 
من ويعتبر انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة وتأكيد  ،اإلرسال من تاريخ 

وبالتالي إبراء اإلشعار أو التقرير  على صحة ما تضمنه  مالك الوحدات
 .مدير الصندوقلذمة 

فعليه الحضور شخصيا  لمالك الوحداتفي حالة عدم وجود عنوان بريدي  26-5
 وبذلك اإلشعار والتقريرلتسلم  إدارة الصناديق لدى الصندوق مديرل

 الوحداتمالك التي تنتج عن عدم تسلم  مسئوليته الصندوق مديريخلي 
  . هذه الوثائقل

تتضمن ملخصاً ألداء الصندوق معلومات أسبوعية  مدير الصندوقينشر   26-6
من خالل السوق المالية السعودية وبالطريقة التي تحددها  بشكل عام

  .هيئة السوق المالية
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هذه الشروط تستند جميع اإلشارات إلى الفترات الزمنية الواردة في   26-7
  .إلى التقويم الميالدي واألحكام

  

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

  

    حقوق التصويت  سياسة -28
 مجلس إدارة الصندوق يوافق لتزام،ل المطابقة و االور مع مسؤاوبعد التش  28-1

 للصندوق ةالممنوحالسياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت  على
  .من أصوله راق المالية التي تشكل جزءاً وبموجب األ

حقوق تصويت  عدم ممارسة أي أوممارسة  طبقاً لتقديره الصندوق مديريقرر  28-2
  تزام.لل المطابقة واالور مع مسؤاوبعد التش

 
  

  وأحكامهتعديل شروط الصندوق  -29
قبل نشرها وتم تقديم  الصندوقمن قبل مجلس إدارة  الشروط واألحكامهذه  تم اعتماد

تعديل  لمدير الصندوق. يجوز قبل نشرها العتمادها نسخة منها لهيئة السوق المالية
إذا كان التعديل في الشروط واألحكام  التاليةالشروط واألحكام مع مراعاة الشروط 

 ً   : جوهريا
   .على التعديل المطلوب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية  -1
  .لمدير الصندوقالحصول على موافقة الهيئة الشرعية  -2

بأي تغيير جوهري على شروط وأحكام  مالكي الوحداتوسيقوم مدير الصندوق بإشعار 
قبل تاريخ سريانها  مالكي الوحداتوذلك بإرسال ملخص بهذا التغيير لجميع  الصندوق

  ) يوم على األقل.60بستين (
  
  

   إجراءات الشكاوى-30
سيتم تقديمها عند طلبها من قبل هيئة السوق المالية  ىاإلجراءات المتبعة لمعالجة الشكاو

حله  ويتعذر مدير الصندوق ومالكي الوحداتبين ينشأ أي نزاع  .الوحدات مالكي أو
  .األوراق الماليةلجنة الفصل في منازعات ودياً يكون الفصل فيه من اختصاص 

 
  

  النظام المطبق -31
   السارية المفعول. المملكة العربية السعودية ألنظمة الصندوقشروط و أحكام  تخضع

 
  

   ستثماربالئحة صناديق اال لتزاماال-32
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الصادرة عن  ستثماراالألحكام الئحة صناديق  تتماشى مع وموافقة النشرةهذه  إن
 كامل وصحيح إفصاحهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتحتوي على 

   .الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق بجميع
  

  تعهدات مدير الصندوق -33
يتعهد مدير الصندوق بتأدية األعمال والخدمات التالية (أو بالتعاقد مع جهة أخرى من 

  ا):أجل تأديته
  .الصندوقإدارة استثمار محفظة   -1
  .الصندوقحفظ أصول محفظة   -2
  .للصندوقالتعامل في األوراق المالية   -3
  .للصندوقالخدمات اإلدارية   -4
  

 قالصندو ومدير الوحدة مالك بين العالقة -34
 إذ بأجر؛ وكالة عقد هو مالك الوحدات و الصندوق يرمد بين للعالقة الحاكم العقد
 في مالك الوحدات عن وكيال الصندوق مدير ويعد ،موكلين مالك الوحدات يعد

 هذه على أجرا الصندوق مدير ويستحق الصندوق، نشاط في بأموالهم المتاجرة
 .الوكالة

 تصرف أو الصندوق مدير يتخذه قرار أي أن على ونويوافق مالك الوحدات يقر
  هذه بموجب آلخر وقت من للصندوق المملوكة باألصول يتعلق فيما به يقوم

  مسؤوليتهم. وعلى مالك الوحدات لحساب تم وتصرفا قرارا يعتبر النشرة
  

  المالي فصاحملخص اإل -35
تم إعداد ملخص اإلفصاح المالي أدناه تطبيقاً لما ورد في الئحة صناديق االستثمار، 

  ومن المتوقع تحديثه مرة على األقل سنوياً:
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   لألسهم السعودية النقية البالد "صندوق  اسم الصندوق

  صندوق استثماري مفتوح  نوع الصندوق

  لالستثمارشركة البالد   مدير الصندوق

وتدفع مره  كحد أقصى % من قيمة االشتراك 2  رسوم االشتراك 
  واحدة عند كل اشتراك.

ً  1.75  الصندوق إدارةرسوم    عند كل يوم تقويمتحتسب  % سنويا

  الريال السعودي   العملة األساسية للصندوق 

  ال يوجد  عمالت أخرى يتأثر بها الصندوق

االشتراك األولي سعر الوحدة عند  
  في مرحلة التأسيس

  لایر  1

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

  لایر 2,000  الحد األدنى لالسترداد 

  لایر 8,000  األدنى للرصيدالحد 

  .الصندوقتعتبر مضمنة في أجور إدارة   مصاريف الحفظ

  .الصندوقتعتبر مضمنة في أجور إدارة   مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية 

  رسوم ضريبة القيمة المضافة
مة سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القي

  م2018يناير  01المضافة اعتبارا من تاريخ 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

لایر  20,000كل عضو مستقل سيتقاضى  مبلغ 
سنوياً كحد أقصى  عن جميع االجتماعات التي 

حضرها خالل السنة لجميع الصناديق االستثمارية 
لایر كحد أقصى  40,000العامة ، أي ما يساوي 

  لجميع االعضاء المستقلين في السنة
  البالد  لبنكارة القانونية اإلد  الداخلي المستشار القانوني

  أتعاب المحاسب القانوني
ّمنة في أجور  90,000 نوياً مض عودي س لایر س

تحتسب في كل يوم تقويم وتخصم  الصندوق التشغيلية 
  ةسنة ميالديربع بشكل تراكمي في نهاية كل 

  رسوم المؤشر االسترشادي
 في مضمنة سنويا سعودي لایر 26,000بحد أقصى 

تحتسب في كل يوم تقويم  التشغيلية الصندوق أجور
  .ةوتخصم في نهاية كل سنة ميالدي
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  مصاريف التعامل

جميع مصاريف التعامل المتعلقة  الصندوقيتحمل 
بالبيع أو  شراء األسهم أو أي رسوم نظامية تفرضها 

  هيئة السوق المالية أو وسيط التعامل.

  مصاريف التمويل

، ولكن يحق للصندوقال يوجد حاليا مصاريف تمويل 
الحصول على تمويل عن طريق الصندوق  لمدير

يل تكلفة التمو من المتوقع أال تزيدو عمليات المرابحة
عن معدل العائد  نقطة]  %0.5لعمليات المرابحة عن [

  على مدة التمويل. بناءً الشهري 

تراك خرآ  موعد لتقديم طلبات االش
  واالسترداد

تلمة قبل إغالق ندوق فروع الطلبات المس  مدير الص
ف) اعة الرابعة والنص تقويمها يتم  الخميسيوم  (الس

بوعمن نفس األحد يوم  تلمة قبل  ،األس والطلبات المس
ف)الثالثاء إغالق يوم  اعة الرابعة والنص وف  (الس س

  .األسبوعمن نفس األربعاء يتم تقويمها يوم 
  األحد واألربعاء  يوم التقويم

  و أربعاء أحدأسعار إغالق كل يوم   أساس التقويم

  خميسيوم أثنين و كل   عن التقويمتاريخ اإلعالن 

  موعد االسترداد
تردادات يتم  د في نهاية يوم العمل الرابع بعدفع االس

    .و الثالثاء) لخميس(أي يوم ا كل يوم تقويم

  ال يوجد.  رسم االسترداد

 طلبات االشتراك أيام قبول
  واالسترداد

  لخميسا إلى االحدمن 
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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  15,485 0.0030%
 دخل من رسوم اإلدارة  9,177,487 1.7538%
 مبالغ التطهير 1,876 0.0004%
 مصاريف المراجعة 90,000 0.0172%
مكافئات أعضاء مجلس االدارة  1,500 0.0003%

 المستقلين
 رسوم (تداول) 5,000 0.0010%
 رسوم رقابية (هيئة السوق المالية) 7,500 0.0014%
رسوم المؤشر االرشادي (ستاندرد  26,000 0.0050%

 اند بورز)
 مصاريف الطباعة  108,903 0.0208%
  مصاريف التعامل 222,152 0.0425%

1.8452% 9,655,903 
مجموع المصاريف والرسوم 

 الفعلية
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  األداء السابق:

  
 

  

  
  توضيح: 

  وكما: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط 
ما على  ال يدلأو األداء السابق للمؤشر   صندوقلل السابق  داءاألأن  )1(

  أداء الصندوق مستقبالً.ه علي سيكون
لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أداءه  ال يضمنوأن الصندوق  )2(

 مقارنة بالمؤشر) سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق.
 

 
 
  

ASAYEL 
Since 

Inception 
One Year 

(2016) 
Three Years 

Period 
Five Years 

Period 
Ten Years 

Period 
Fund -48.58% 1.90% -6.39% 46.06% -48.58% 

Benchmark -64.40% 2.21% -25.59% 2.32% -64.40% 

Difference 15.82% -0.31% 19.20% 43.74% 15.82% 
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  ملحق الضوابط الشرعية:-36
اعتمد أعضاء الهيئة الشرعية على المعايير والضوابط التالية في الشركات التي  

ألحكام  الصندوقأسهم فيها إلصدار قراراتهم حول موافقة  الصندوقيتملك 
  الشريعة اإلسالمية:

 أن يكون نشاط الشركة مباحاً.  -أ
أن تكون الشركة نقيّة، بمعنى أنه ال يوجد تمويل محّرم وال تكون   -ب

 للشركة استثمارات محّرمة.
 االلتزام بالتطهير (كما هو موضح في منهج التطهير أدناه).  -ج

 
 :التطهير 

 مدير الصندوقتقع مسئولية احتساب مبالغ التطهير وإخراجها على   -أ
 . للصندوق الشرعية الهيئة  تحت إشراف

يحدد مبلغ التطهير وذلك بفحص القوائم المالية السنوية للشركات التي  -ب
 أسهم بها حسب الخطوات التالية: الصندوقيملك 

  تحديد الدخل غير المشروع الذي حصلت عليه الشركة.   -
قسمة إجمالي هذه اإليرادات على عدد أسهم الشركة لنحصل   -

  على نصيب السهم من الدخل غير المشروع.
ضرب نصيب السهم من الدخل غير المشروع في عدد األسهم  -

  من هذه الشركة. الصندوقالتي يمتلكها 
 تكرار العملية نفسها في جميع الشركات. -
الشركة تحت تحويل جميع مبالغ التطهير لحساب التبرعات في  -

  .للصندوق الشرعيةالهيئة إشراف 
  
  

إذا خرج سهم الشركة المدرجة المستثمر فيه عن الضابط الشرعي للصندوق فيجب 
يوًما إذا لم يلحق الصندوق خسارة، وذلك بأال يقل  90التخلص من أسهمها بالبيع خالل 

لمدرجة به، مع األرباح الموزعة عن المبلغ الذي تم شراء سهم الشركة ا مسعر السه
وإال فيمكن االنتظار مدة ال تزيد على سنة ثم يجب التخلص من سهم الشركة المدرجة 

  المخالف للضابط الشرعي للصندوق سواًء لحق بالصندوق خسارة أم ال.
  
 

  اإلقرار و التوقيع   -37
وفهم ما جاء بها والموافقة  بالصندوقبقراءة الشروط واألحكام الخاصة  قمنا/لقد قمت

على نسختين أصليتين منها، احتفظت عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع 
  واألخرى للحفظ لدى مدير الصندوق .  بنسخة
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  الطرف الثاني (المستثمر)  الطرف األول (مدير الصندوق)
   ..............................:االسم

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

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

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

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

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

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  


