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 هــامة اتإشعار

  

  النشرة بما فيها الشروط واألحكام وفهمها قراءة هذه الصندوق االستثمار فييجب على من ينوي 
  .باالستثمار في وحدات الصندوققبل اتخاذ قراره 

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

 :اهداف الصندوق االستثمارية  

  الى االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المدرجة بالسوق  الصندوقيهدف
باإلضافة إلى االكتتابات االولية و ادوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية   السعودي

 بهدف تنمية راس المال من خالل تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل.
 األرباح   ويهدف الصندوق الى توزيع االسهم.  تتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة

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

  ايديل ريتنق يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر اإلرشادي للصندوق وهو مؤشر
السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة اإلسالمية. و يمكن الحصول على لألسهم 

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

  

  صحيحةالنشرة  هذه جميع المعلومات الواردة فيبأن مدير الصندوق يقر. 

  لها بتاريخوتم إجراء آخر تحديث  12/05/2012صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 
  2018/يناير/29

  مارس/ /21بتاريخ  السعودية سهملأل إثمارتمت موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء صندوق
2012.      

  الصندوق في حداتشراء وكتوصية ل مدير الصندوقراء آال تعتبر.  

 مدير الصندوقمن خالل إال  وحدات الصندوقتحويل وبيع  شراء أو ال يتم.  

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

  أرباحاً أو لن يتعرض لخسائر. الصندوق سيحقق
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  )إمثار(الشرعية  املعايريمع  املتوافق الشركات السعودية سهمأل إمثار صندوق

  

  
  مدير الصندوق

  لالستثمارشركة البالد 

  حي العليا ، طريق الملك فهدالعنوان: الرياض، 
  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 

920003636 
www.albilad-capital.com  

  
  

  أمين الحفظ

  لالستثمار البالد شركة
  حي العليا ، طريق الملك فهدالعنوان: الرياض، 
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  ملخص الصندوق

 الريال السعودي  العملة األساسية للصندوق 

 عالية مستوى المخاطرة

ع المتوافقة م ذات التوزيعات النقدية "مؤشر األسهم السعودية المؤشر اإلرشادي
 ايديل ريتنق  الشريعة" المحتسب من قِبل

 أهداف الصندوق

  يهدف الصندوق الى االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم
إلى  باإلضافة  الشركات المدرجة بالسوق السعودي

ير االكتتابات االولية و ادوات النقد المتوافقة مع المعاي
الشرعية بهدف تنمية راس المال من خالل تحقيق عوائد 

 ايجابية على المدى الطويل.
  .هدف ويتتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة االسهم

 من واالرباح و مالية الراس إلى توزيع االرباح الصندوق
 نصف بشكل الوحدات مالكي على المحققة نقديةال التوزيعات

ً  الصندوق اصول صافي من% 5 اقصى وبحد سنوي  .سنويا
  يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر اإلرشادي

لألسهم السعودية ذات  ايديل ريتنقللصندوق وهو مؤشر 
 التوزيعات النقدية المطابق للشريعة اإلسالمية. و يمكن
الحصول على معلومات حول اداء الصندوق مقارنة بمؤشر 
األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة 

 اإلنترنت.
 

 لایر  5,000 الحد األدنى لالشتراك 

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

  لایر 5,000  يالحد األدنى للرصيد المتبق

 خميسإلى ال االحدمن  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك 
 واالسترداد

بعة الطلبات المستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق (الساعة الرا
 يتم تقويمها يوم األحد من نفس األسبوع ، الخميسوالنصف) يوم 

والطلبات المستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق (الساعة 
من  الرابعة والنصف) يوم الثالثاء سوف يتم تقويمها يوم األربعاء

 نفس األسبوع.
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 األحد و األربعاء من كل اسبوع يوم التقويم

 قويم نهاية يوم العمل الرابع بعد كل يوم ت قبليتم دفع االسترداد  موعد االسترداد

 % من قيمة االشتراك كحد أقصى 1 رسوم االشتراك 

تحتسب عند كل يوم  أصول الصندوقصافي من  % سنويا1.5 رسوم إدارة الصندوق
 وتخصم في نهاية كل ربع تقويم

 2012/06/03 تاريخ الطرح

 لایر سعودي واحد سعر الوحدة عند بداية الطرح
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  قائمة المصطلحات
  
  
  

 .)إثمار(ةالشرعي المعاييرمع  المتوافق الشركات السعودية سهمأل إثمار صندوق :الصندوق  )أ
  
 .لالستثمارالبالد  ة: شركالصندوقمدير   )ب

  
 .لالستثمارشركة البالد  :الحفظ أمين  )ج
 
  ات.لتزامواال 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  باسم بنك البالدحساب منفصل يقوم مدير الصندوق بفتحه لدى  :حساب الصندوق  )ز

ها في تغطية نفقاته الرأسمالية ومصاريف التشغيل استخدامجميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم 
 الشروط واألحكام ونشرةاالستثمار صناديق  لالئحةوخدمات إدارة الصندوق وفقا 

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

 .ر الشرعيةالمعايي
 

هـ الموافق 2/6/1424وتاريخ ) 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ :لنظاما  )ط
 م31/7/2003

 
 .في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية ستثمارالئحة صناديق اال :الالئحة  )ي

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

  
السوق المالية التي تأسست بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي  ةتعني هيئة: الهيئ  )ك

 هـ. 2/6/1424) وتاريخ 30رقم (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
  
  :ستثماراسم صندوق اال -1

  .)إثمار(الشرعية المعاييرالمتوافق مع  الشركات السعودية سهمأل إثمار صندوق
  
  مدير الصندوق: عنوان - 2

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

  
  :في الصندوقاالشتراكات بداية قبول تاريخ -3

  .1433/06/21الموافق   2012/05/12بتاريخسيبدأ قبول االشتراكات في الصندوق 
  
  : الهيئة المنظمة -4

شركة مرخص لها  ) وهي1010240489(مدير الصندوق هو شركة البالد لالستثمار، سجل تجاري رقم 
  ).8100-37بممارسة نشاط اإلدارة بموجب الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم (

  
  :الصندوق وأحكامتاريخ إصدار شروط -5

، وتم الحصول على موافقة 1433/06/21 الموافق 2012/05/12بتاريخ الصندوقوأحكام صدرت شروط 
وقد تم أخر تحديث لشروط وأحكام الصندوق بتاريخ  .2012/03/21الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

  .م2018/يناير/29الموافق  ـه1439ربيع األول//15
  
 
 :االشتراك -6

 5,000سعر الوحدة الواحدة عند االشتراك في مرحلة تأسيس الصندوق لایر واحد، والحد األدنى لالشتراك هو 
لایر علماً  2,000لایر علماً بأنه ال يوجد حد أعلى لالشتراك. الحد األدنى لالشتراك اإلضافي أو االسترداد هو  

لایر ما لم تنخفض قيمة الوحدات  5,000د وهو بأنه يجب على مالك الوحدات االحتفاظ بالحد  األدنى للرصي
  المملوكة له عن هذا الحد نتيجة ألداء الصندوق.

  
  الصندوق: ةعمل -7
  اته ووحداته.استثمار، وتقّوم بها السعودي لهي الرياعملة الصندوق -
بأي عملة أخرى من العمالت العالمية الرئيسة، ويتم تحويلها إلى عملة الصندوق  المستثمرينتقبل اشتراكات  -

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

  التحويل.  الصرف لتلك العمالت عند تاريخ
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  أهداف الصندوق: -8
 يهدف الصندوق الى االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي  

إلى االكتتابات االولية و ادوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية راس المال من  باإلضافة
 خالل تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل.

 األرباح الراس مالية و  إلى توزيع ويهدف الصندوق تتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة االسهم
 % من5قدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى واالرباح من التوزيعات الن

 اصول الصندوق سنوياً. صافي
  لألسهم  ايديل ريتنق يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر اإلرشادي للصندوق وهو مؤشر

ت حول اداء السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة اإلسالمية. و يمكن الحصول على معلوما
 الصندوق مقارنة بمؤشر األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.

  
 :االستثمار الرئيسيةستراتيجيات ا -9

 على  إن وجدت يتبنى مدير الصندوق استراتيجية غرضها تحقيق عوائد ايجابية وتوزيع االرباح المحققة
 اصول الصندوق سنوياً. صافي % من5مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 

 ذات التوزيعات النقدية والمدرجة في سوق االسهم  سيتم االستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات
 السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية.

 اما تحويل جزء او كل التوزيعات النقدية  تكون التوزيعات المذكورة على مالكي الوحدات من خالل
المستلمة من الشركات او من خالل بيع مراكز قد حققت ارباح رأس مالية وتوزيع الجزء المحقق أومن 

 الوحدات لمالكيخالل الجمع بين التوزيعات النقدية المستلمة و بيع المراكز لتوزيعها 
 السوق الراهنة مع إمكانية إعادة استثمار جزء  وقد تقل نسبة التوزيع على حسب ما يتناسب مع اوضاع

 من األرباح المحققة لالستفادة من اوضاع السوق اإليجابية.
  كما يمكن للصندوق أن يشارك في االكتتابات األولية المتاحة للصناديق االستثمارية وأدوات النقد شريطة

 لألسهمأن تتوافق مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار والضوابط الشرعية 
  ومن أجل إدارة المخاطر فإن الصندوق سيقوم بتنويع استثماراته من خالل االستثمار في مجموعة مختلفة

 من قطاعات السوق واألسهم المختلفة في كل قطاع.
  وسيعمل مدير الصندوق على اختيار أفضل األسهم من ناحية استثمارية بناء على التحليل المالي و

التي يقوم بها. سيقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بطريقة نشطة وذلك عن طريق انتقاء  األبحاث
 أفضل األسهم من ضمن مجال االستثمار. 

  يجوز للصندوق أن يستثمر جزءاً من أصوله في صناديق األسهم السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة
% من صافي أصول الصندوق لجميع 10نسبته على أال يتجاوز المبلغ المستثمر في صندوق آخر ما 

 % من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه10الصناديق المستهدفة أو ما نسبته 
  كما يمكن لمدير الصندوق في ظروف السوق الطبيعية المحافظة على سيولة في الصندوق ال تتجاوز

مدير الصندوق في  % من صافي أصول الصندوق مع إمكانية رفع النسبة على حسب رؤية10نسبة 
 حال استلزمت أوضاع أو ظروف السوق القاهرة لذلك.

  يحق لمدير الصندوق استثمار الفائض النقدي للصندوق في فترة االشتراك في الصندوق، ويحق للمدير
أن يستثمر السيولة الواردة إلى الصندوق في أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية والتي أقرتها 

لشرعية مع االلتزام بقواعد وضوابط الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. الهيئة ا
  علماً بأن تلك االستثمارات لن تخضع لرسوم إدارية إضافية.

  وبمقتضى هذه الشروط واألحكام يفوض المشترك مدير الصندوق بالقيام حسب تقديره بتوفير تمويل
ة صناديق االستثمار من أي بنك تجاري مرخص له من قبل مؤسسة إلى الحد المسموح به حسب الئح

النقد العربي السعودي بمزاولة األعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية علماً بأن ذلك التمويل 
يجب أن يكون متوافقاً مع رأي الهيئة الشرعية بحيث يكون التمويل موافقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
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% من صافي قيمة 10خدامها  لتغطية طلبات  االسترداد. ولن يتجاوز التمويل ما نسبته وذلك الست
 أصول الصندوق.

  
  

 :في الصندوق ستثمارلال الرئيسةالمخاطر -10
رتفع، تهبط، أو تنظراً ألن الصندوق معرض لمخاطر تقلبات السوق، فإن سعر وحدات الصندوق يمكن أن 

المبلغ الذي استثمره فيه. وال يضمن مدير  كامل على االسترداديحصل المشترك عند  ومن الممكن أن ال
 االستثماروال يمكن أن يكون هناك ضمان بأن أهداف  عليه الصندوق أصل المبلغ المستثمر أو أي عائدات

ة أخرى ذات في الصندوق إيداعاً لدى مدير الصندوق أو أي بنك أو أي جه االستثمارسيتم تحقيقها. ال يعتبر 
  عالقة. 

، على سبيل المثال ال الحصر، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الرئيسةوفيما يلي عرض ألنواع المخاطر 
 في الصندوق: االستثمار

يستثمر الصندوق بصورة أساسية في األسهم المتداولة  :مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق 1- 10
في األسهم بطبيعتها  االستثماراتوالتي تتعرض لمخاطر التذبذب السعري ومخاطر تقلبات السوق، حيث أن 

ولهذا فقد ينخفض صافي عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها.  استثماراتتعتبر 
للصندوق ناجحة  االستثماريةيرتفع. وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن تكون االستراتيجيات  قيمة أصول الوحدة أو

للصندوق، فإن نتائج  االستثماريةفي جميع ظروف السوق أو في أي منها. كما أنه وبسبب طبيعة األنشطة 
لك، قد تحد القيود األداء في بعض األوقات لن تكون بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية. وعالوة على ذ

ال يمكن إعطاء أي  قما سبالصندوق. ونتيجة لكل  استثماراتفي مجاالت معينة سيولة  االستثماراتعلى 
ستثمره في أأو بأن يستعيد مالك الوحدات كامل المبلغ الذي  االستثماريةتأكيد بأن الصندوق سيحقق أهدافه 

 الصندوق.
هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء  االئتمانيةالمخاطر : االئتمانية المخاطر 2 – 10

التعاقدية مع الطرف المتعاقد معه وفقا للشروط المتفق عليها بينهما. وتنطبق هذه المخاطر على  بالتزاماته
في  االستثمارحكمها لدى طرف ثالث أو من خالل الصندوق في حالة الدخول في صفقات مرابحة أو ما في 

 صناديق النقد والمتاجرة وما في حكمها.
هذا النوع من المخاطر ينشأ عندما يتضح  :المخاطر المتعلقة بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 3 – 10

أن األسهم المستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وبالتالي يلزم أن يقوم الصندوق 
يضطر قد بتصفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحاالت، ولغرض التقيد التام بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

، مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، بل وربما تحمل مناسبألسهم في توقيت غير الصندوق إلى بيع ا
 قد كانت إذا يوما؛ 90بيعهاخاللخرجت الشركة عن ضابط الصندوق فإنه يجب  فإذا، خسائر في تلك العملية

 رأس بتحقيق. (ويقصد سنة عن تزيد ال مدة في بيعها فيجب المال رأس حققت تكن لم وإن المال، رأس حققت
 ).به  اشتري الذي المبلغ الموزعة األرباح مع السهم سعر يبلغ أن المال

معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة  االستثمارصناديق : المخاطر القانونية 4 – 10
معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم واإلشراف  االستثمار

 المالءةأي تأثير ناجم عن أي قضية مع الغير يمكن أن يؤثر على ووالرقابة عليها، وكذلك من قبل المستثمرين. 
التي يستثمرها  االستثماراتالمالية ألي شركة من الشركات المستثمر فيها، وبالتالي يمكن أن يؤثر على قيمة 

 الصندوق في تلك الشركة.
 

يستثمر في األسهم المتوافقة مع الضوابط  إنإن طبيعة الصندوق تقتضي  :االستثماراتمخاطر تركز  5 – 10
قد يؤدي  االستثماردون سواها. إن تركيز  معينة بأسهمستكون الصندوق  استثمارات إنالشرعية مما يعني 

أكثر تنوعا. في بعض األحيان يمكن أن يكون في  استثماراتهإلى تعرض الصندوق لمخاطر أكثر مما لو كانت 
 االستثمار اعتباراتفي قطاع أو سهم شركة معينة، وذلك إما بسبب  االستثمارالصندوق تركز  عاٍل من حيث 

 في ذلك القطاع أو السهم. لالستثماراتبصفة عامة أو بسبب النتائج اإليجابية المحتملة  االستثمارأو بيئة 
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الصندوق بصفة عامة يستثمر أمواله في األسهم التي تتميز بمعدل سيولة كبيره، بما : مخاطر السيولة 6 – 10
يمكن معه بيع وشراء تلك األسهم بدون أي تغيرات كبيرة في األسعار خالل فترة زمنية قصيرة جدا. ولكن قد 

صعوبة في وقد تصبح بعض األسهم أقل سيولة وأكثر  استقرارتمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم 
تداولها والتعامل بها نتيجة التداول المحدود فيها. يمكن أن تؤدي أي صعوبات في بيع األسهم إلى تحقق خسارة 

% من صافي أصول 10عن  االستردادوفي حال تجاوزت طلبات  .االستثمارأو عائد أقل بالنسبة لصندوق 
 يم التالي.إلى التقي االستردادالصندوق يحق لمدير الصندوق تأجيل طلبات 

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المقومة بالريال  :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 7 – 10
السعودي. بالنسبة للمشتركين الذين ال يعتبر الريال السعودي العملة األساسية لهم، فإنهم معرضون للتقلبات 

 ت األخرى.المصاحبة لتغير سعر صرف الريال السعودي مقابل العمال
أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، منها  : المخاطر المتعلقة بأحداث معينة 8 – 10

عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة أو تتعلق بالسلطات اإلشرافية والتنظيمية 
تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لألسهم  والرقابية، كما قد تتأثر بالتغيرات في سياسة الحكومة أو قد

 المستثمر فيها.
أصول الصندوق بدرجة كبيرة  استثمار: يعتمد نجاح على مدير الصندوق وكبار موظفيه االعتماد 9 – 10

على مهارات وخبرات الموظفين المحترفين العاملين لدى مدير الصندوق، إضافة إلى أمور أخرى. وال يمكن 
إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤالء الموظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق. 

ندوق ألكبر قدر من الوقت يرونه الزما لمساعدة الصندوق في كما أنه وبالرغم من تكريس موظفي مدير الص
 ، إال أنه من غير المتوقع أن يكرس أي منهم  جميع ساعات عمله لشئون الصندوق.االستثماريةتحقيق أهدافه 

مجموعة كبيرة التي يتبع لها  : يزاول مدير الصندوق والشركاتالتضارب المحتمل في المصالح 10 – 10
على سبيل المثال ال الحصر  التعامل، اإلدارة،  استشاريةمالية وخدمات  استثماراتتي تتضمن من األنشطة ال

. وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق والشركات التابعة له الترتيب، المشورة والحفظ
بذل جهده لمعالجة أي تضارب "سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن أي تضارب ان وجد كما أنه سيمع مصالح الصندوق.

 في المصالح لما يحقق مصلحة مالك الوحدات
% من صافي اصول الصندوق 5التذبذب في نسبة التوزيعات: يسعى الصندوق لتوزيع عوائد بمقدار  10-11

تلك التوزيعات محكومة بتحقيق الصندوق عوائد  المذكورة. و لكن االستراتيجيةكجزء من  بشكل نصف سنوي
 النخفاض. قد تحكم بعض الظروف تحقيق ارباح راس ماليةاو التوزيعات النقدية  استالمكافية من خالل 

في أو في حال هبوط السوق و قيمة المحفظة و نزول نسبة توزيعات الشركات انعدامهاتوزيعات الصندوق أو 
من اوضاع السوق  لالستفادةجزء من األرباح المحققة  استثمارإعادة الصندوق  مجلس إدارةحال رأى 

  .اإليجابية
  :إخالء المسئولية

سيتحمل  بأنه ويقر المحتملةالمشترك يقر بعلمه ودرايته بالمخاطر على المعطيات اعاله ، فإن  وبناء .1
 في الصندوق. استثمارهعن  والناجمة عن أي خسارة مالية قد يتكبدها المسؤوليةكامل 

 .بةالوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحقة علية من قيمة الوحدات الخاصة  مالك يتحمل .2
 

  صاريف: المالرسوم و -11
  الرسوم: 1 – 11

  االشتراك. عند) من قيمة االشتراك كحد أقصى يتم خصمها %1رسوم اشتراك: ( -أ
  
يتم حسابها مع كل يوم تقويم خالل السنة  من صافي أصول الصندوق %)1.5: (الصندوقرسوم إدارة  -ب

 وتخصم في نهاية كل ربع.
 
رسوم ضريبة القيمة المضافة: سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من  -ج

 م2018يناير  01تاريخ 
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  المصاريف: 2 – 11

على سبيل المثال ال  هذه المصروفاتويدخل في ، المصروفات التشغيليةجميع  يتحمل الصندوق 11-2-1
لایر سعودي  36,000حيث سيحصل مراجع الحسابات على مبلغ وقدره  أتعاب المراجعة الحصر 

تحتسب في كل يوم تقويم وتخصم بشكل تراكمي في  سنوياً مضّمنة في أجور الصندوق التشغيلية 
لایر  25,000دي  بحد أقصى كما سوف تكون رسوم المؤشر االسترشا ،ةسنة ميالديربع نهاية كل 

 أعضاء مجلس اإلدارةباإلضافه إلي مكافآت .سعودي سنويا مضمنة في أجور الصندوق التشغيلية
هذه  قيمة تتزيد ان ال الصندوق علىأي خدمات تسهم في أداء و كذلك المصروفات الرقابية و 

االطالع على ملخص االفصاح المالي لمزيد من  ءالرجا سنوياً.لایر  ألف 150,000مبلغ  عن المصاريف
  التفاصيل

  
  مصاريف التعامل:-12

  الفعليةيتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل 
  

  مجلس إدارة الصندوق: -13
أعضاء، بما فيهم رئيس المجلس، على أن يكون من بينهم  خمسةيتكون مجلس إدارة الصندوق من  13-1

عضوين مستقلين، وتكون مدة خدمتهم بالمجلس ثالث سنوات، تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على 
ويحق لمدير الصندوق إعادة تعيين األعضاء لمدة أو مدد مماثلة  طرح وحدات الصندوق واألعضاء المعينين.

االفصاح فوراً في الموقع االلكتروني يرهم وذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية وسيتم كما يحق له تغي
  .للشركة والموقع االلكتروني للسوق عن أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق.

  
  :مجلس إدارة الصندوق  أعضاءأسماء   2-13

 : قسوس سامي الحسن  )أ
تاذ : المؤهالت نيتمتع االس عودية  30بخبرة اكثر من  الحس نة في مجال الخدمات المالية في الس س

تاذ  نواالمارات . االس ل على  الحس ةبكالوريوس حاص يتي( جامعة من كمبيوتر هندس ) في س
  لندن و ماجستير في المالية والتسويق من جامعة (سيتي) في 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 
دير الميعمل حالياً و فيصل خبرة تزيد عن تسعة عشر عاما في المجال المالي عمل خاللها في عدة بنوك 

 لعمليات في البالد المالية.التنفيذي ل
  :إيهاب حسوبه  )ج

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

التغيير وتمويل التجارة وعمليات البنك التجاري وعمليات شركة إتش إس بي سي السعودية (الذراع 
  ، يعمل حالياً مدير عام مجموعة مصرفية األفراد ببنك البالد. اإلستثماري لبنك ساب)

 : هشام طاشكندي  )ح

المؤهالت: ماجستير إدارة األعمال ، شارك في عضوية العديد من مجالس  عضو مجلس إدارة مستقل،
اإلدارة في مجال االستثمار والتأمين والبنوك والصناعة وتجارة التجزئة كما عمل في تقديم المشورة 
وإدارة عمليات إعادة هيكلة وتنظيم الشركات والمؤسسات. ويشغل حالياً منصب مستشار محافظ مؤسسة 

 .بي السعوديالنقد العر
  

  ل:بصاعمر )  ه 
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المؤهالت : ماجستير إدارة اعمال و اإلدارة المالية و اإلحصاء بمرتبة  ،عضو مجلس إدارة مستقل
ويشغل حالياً منصب مدير ، خبرة تزيد عن عشرة أعوام في المجال المالي يمتلك االستاذ عمر الشرف،

 .وأوالدهإلدارة األصول في شركة محمد إبراهيم السبيعي 
  

  مجلس اإلدارة: أعضاءليات ومسؤ 13-3
  مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي: أعضاءليات وتشمل مسؤ

  طرفا فيها. العام الموافقة على جميع العقود و القرارات و التقارير الجوهرية التي يكون الصندوق -أ
  التصويت المتعلق بأصول الصندوق في حال وجودها.اعتماد سياسة مكتوبه فيما يتعلق بحقوق  -ب
وفقاً  اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق -ج

  .ستثمارلالئحة صناديق اال
ن لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ ع لتزاممسؤول المطابقة واال على األقل معاالجتماع مرتين سنوياً  -د

  واألنظمة المتبعة. حاللوائمدير الصندوق بجميع  التزاموتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من  موالغسل األ
وأي مستند آخر سواء كان عقداً  ومذكرة المعلومات شروط وأحكام الصندوق ودقة التأكد من اكتمال   -ه

  .ستثمارالئحة صناديق االأو غيره بما ورد في 
 الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوقالتأكد من قيام مدير  -و

  .ستثمار، وأحكام الئحة صناديق االومذكرة المعلومات 
ومالكي الوحدات  الصندوق صلحةم وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق العمل بأمانة -ز

  فيه.
  :المكافآت المالية  13-4

ل جميع الصناديق االستثمارية العامه لشركة البالد المالية ، بحيث كل عضو مستقل سيتقاضي  المكافآت تشم
  لایر 20,000مبلغ 

 كحد أقصى لایر 40,000أي ما يساوي سنوياً كحد أقصى  عن جميع االجتماعات التي حضرها خالل السنة ، 
  لجميع االعضاء

  التشغيلية و مفصلة في اإلفصاح المالي.مضمنة في المصاريف  وتعتبر  المستقلين في السنة
  

  صناديق أخرى يشرف عليها أعضاء مجلس اإلدارة : 13-5
 (أموال). الخليجيةالمصارف والمؤسسات المالية أسهم صندوق   -أ

 السعودية النقية سهم لأل البالد صندوق  -ب
 العقارية الخليجية (عقار). االسهمصندوق   -ت
 (مرابح).صندوق المرابحة بالريال السعودي   -ث
 صندوق األسهم الكويتية (السيف).  -ج
  صندوق إثمار الخليجي.  -ح

  
ويعتقد مدير الصندوق أن مجلس اإلدارة قادر على اإلشراف على الصندوق والصناديق الموضحة أعاله بشكل 

  فعّال.
  
  

  مدير الصندوق: -14
، وهي شركة مرخص لها بموجب ترخيص 1010240489سجل تجاري رقم  ،شركة البالد لالستثمار 14-1

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

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

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

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

  
  

  أمين الحفظ: -15
) 08100-37هيئة السوق المالية رقم ( ، و ترخيص1010240489سجل تجاري رقم  ،شركة البالد لالستثمار

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

  حي العليا، طريق الملك فهدالعنوان: الرياض، 
  المملكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 

  920003636هاتف:  
  comcapital-www.albilad.:اسم موقع االنترنت+)966 (11 290 6299فاكس: 

  
  مراجع الحسابات:  -16

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

  القوائم المالية السنوية المراجعة: -17
سيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية المراجعة للصندوق خالل تسعين يوماً من نهاية كل  17-1

سنة ميالدية والقوائم النصف سنوية األولية المفحوصة خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ 
نهاية الفترة وسوف يتم نشرها على موقع مدير الصندوق و موقع تداول ، ويمكن لمالكي 

وحدات أو المستثمرين الحصول على نسخة من القوائم المالية عند طلبها بدون رسوم وذلك ال
 توفير وسيتم.واألحكام  من خالل زيارة مدير الصندوق على عنوانه الموضح في هذه الشروط 

  .31/12/2012ماليةللفترةالمنتهيةبتاريخال القوائم
المالية بنسخة من القوائم المالية المراجعة والقوائم سيقوم مدير الصندوق بتزويد هيئة السوق  17-2

   النصف سنوية األولية في المواعيد المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
  

  خصائص الوحدات: -18
  .ينقسم الصندوق لوحدات لها القيمة والمميزات والحقوق ذاتها

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

  
، حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة اإلمام الشبيلي عبدهللا بن يوسف. د /الشيخ فضيلة

ـ بتقدير ممتاز، ثم حصل على الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد  1414محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم عام  ه
  .هـ، بتقدير ممتاز1417اإلسالمية، عام العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
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الدكتور العصيمي حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد  ،فضيلة الشيخ/ د. محمد بن سعود العصيمي
اإلسالمي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ودرجة الماجستير ثم الدكتوراه في االقتصاد وعنوانها: 

  فقًا لمبدأ المصارف اإلسالمية) من جامعة كولورادو في بولدر.(مؤسسات الودائع: اإلصالح و
  ،( عضوا ) استاذ مشارك في المعهد العالي للقضاء .  د. مساعد بن عبد هللا بن حمد الحقيل فضيلة الشيخ

  
  

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

الشركات السعودية المساهمة الُمدرجة في سوق األسهم السعودية بشكل دوري للتأكد من تتم دراسة 
توافقها مع الضوابط الشرعية الموضحة في ملحق الضوابط الشرعية، وفي حال خروج أي من 
الشركات التي يملك الصندوق أسهم فيها عن هذه الضوابط الشرعية فسيقوم مدير الصندوق بالتوقف 

يملكه من أسهمها في أقرب وقت لمحاولة تفادي إلحاق  ء أي أسهم جديدة فيها، وبيع مافوراً عن شرا
  أي خسارة بالصندوق.

  
  :الطرح األولي-20

و يحق لمدير الصندوق  2012/05/12أسابيع من تاريخ  ستةستتم عملية االكتتاب في الصندوق خالل مدة 
جميع  استثمار وسيتم.وسيكون سعر الوحدة عند التأسيس لایر واحد ،التمديد أواإلغالق المبكر ألي سبب 

 متوافقة مع الضوابط الشرعية المحصلة خالل فترة الطرح األولي في أدوات مالية قصيرة األجل االشتراكات
هذا ولن يكون هناك مبلغ أدنى يجب تحصيله . )م1433/7/13الموافق( 2012/06/03في  االستثمارقبل تاريخ 

عائدات المرابحة والمّحصلة  بإضافةمدير الصندوق  ميقو للصندوق،بعد إقفال الطرح األولي الصندوق.لبدء 
 الوحدات األساسية لجميع المستثمرين. إلىتضاف  استثماريةاألولي على شكل وحدات  االشتراكخالل فترة 

 عن هذه العوائد باإلفصاحوسيقوم مدير الصندوق 
 

  :مدير الصندوق في الصندوق استثمار-21
ويحتفظ مدير الصندوق بحقه  ،يمكن لمدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص، المشاركة في الصندوق كمستثمر

ً  ىجزئيا متى رأأو  في تخفيض مشاركته كليا في نهاية كل سنة  فصاحوسيقوم مدير الصندوق باإل ذلك مناسبا
  .له في الصندوق استثمارعن أي 

  
  :سترداداالشتراك واالإجراءات -22
  -يقوم المستثمر عند الرغبة في االشتراك بالصندوق بما يلي: 22-1

فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق تتم من خالله جميع عمليات االشتراك واالسترداد (الكلي  -أ
  والجزئي).

  التوقيع على نسخة من هذه النشرة. -ب
  ليه.تعبئة بيانات طلب االشتراك والتوقيع ع -ج
تزويد مدير الصندوق بصورة من السجل المدني بالنسبة للمستثمرين من حاملي الجنسية السعودية، وصورة  -د

من جواز السفر واإلقامة السارية المفعول بالنسبة لغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية. 
  التجاري للشركة أو المؤسسة.وبالنسبة للشركات والمؤسسات، يجب تقديم صورة من السجل 

  لایر سعودي في الحساب االستثماري. 5,000إيداع الحد األدنى لالشتراك وقدره  - ـه
يتم االسترداد من الصندوق بتعبئة وتوقيع نموذج طلب استرداد أو طلب تحويل من الصندوق وتقدم  22-2

لایر،  5000 لالستردادالحد األدنى  ويعتبرالطلبات في ساعات العمل في فروع مدير الصندوق المعتمدة. 
  في الصندوق. ملكيتهأقل من هذا المبلغ يجب على العميل استرداد كامل  وفي حال تبقي

  اإلضافي أو االسترداد: الجديد و تقويم قيمة الوحدات في الصندوق عند االشتراك 22-3
بعة والنصف بعد الظهر) كل الرا أ) الطلبات المستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق المعتمدة (الساعة  

  يتم تقويمها يوم األحد بأسعار إغالق يوم األحد من نفس األسبوع. يوم خميس
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ب) الطلبات المستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق المعتمدة (الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر) يوم   
  إغالق يوم األربعاء من نفس األسبوع.الثالثاء في ذلك األسبوع سوف يتم تقويمها يوم األربعاء بأسعار 

ج) االسترداد المستلم بتقويم يوم األحد يتم دفعه يوم الخميس من نفس األسبوع، واالسترداد المستلم بتقويم   
      .يوم األربعاء يتم دفعه يوم الثالثاء من األسبوع المقبل

فعليه تعبئة  لدى  مدير الصندوقالتحويل من صندوق إلى صندوق آخر مالك الوحدات في حال رغبة   22-4
، وتقديم ما يثبت هويته وسوف يسترد كامل مبلغ االشتراك مدير الصندوقبيانات طلب تحويل بين صناديق 

  ) ويوضع االشتراك في الصندوق اآلخر. مالك الوحدات او جزء منه (حسب طلب
لتاريخ تسليم طلب االسترداد أو طلب  يتم تحديد قيمة الوحدات المستردة بناًء على سعر التقويم الالحق 22-5

) أو أكثر من صافي قيمة %10التحويل و يحق لمدير الصندوق إذا كانت طلبات االسترداد تمثل نسبة (
  أصول الصندوق تأجيل دفع االسترداد إلى يوم التقويم التالي و ذلك بالنسبة و التناسب .  

  
  :ستثمارتقويم أصول صندوق اال-23
التي يستثمر فيها الصندوق السعودي  األسهم على أسعار إقفال سوق موجودات الصندوق بناءً يتم تقويم 23-1

التي ضمن  ادوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية تقويمباإلضافة إلى  األربعاءأصوله يومي األحد و 
قويمها بناًء على اما بالنسبة لموجودات الصندوق في الصناديق األخرى فسوف يتم تو.موجودات الصندوق 

  المستثمر بها.اخر تقويم معلن. مضافاً إليها األرباح التراكمية الموزعة من الشركات 
 األسهم إجراء التقويم في التاريخ المحدد إذا وافق ذلك التاريخ إجازة في سوقتأجيل لمدير الصندوق  23-2

 السعودي، وذلك إلى أقرب يوم عمل. 
ثم يقسم الناتج على عدد  ،اتلتزامباستخراج إجمالي أصول الصندوق ناقصا االتحتسب قيمة الوحدة 23-3

  الوحدات القائمة في يوم التقويم.
العمل الذي  في يومwww.albilad-capital.com  لشركةيتم اإلعالن عن سعر الوحدة على موقع ا 23-4

  .www.tadawul.com.saوكذلك موقع تداول  يلي يوم التقويم
  

  :المبكر ستردادرسوم اال-24
  المبكر. ستردادعلى اال أو ستردادال يوجد رسوم على اال

  
  :التوزيعات النقدية  -25
  

اصول الصندوق سنوياً صافي  من %5اقصى  وبحدتوزيعات نقدية نصف سنوية  إجراء ىليهدف الصندوق إ
في آخر يوم تقويم في شهر مايو وآخر يوم تقويم من شهر نوفمبر من كل سنة ميالدية. يستحقها مالكي الوحدات 

أقل من النسبة المذكورة أعاله قد يقوم  في حال كون االرباح المحصلة من اسهم الشركات التي يملكها الصندوق
وستكون الفترة ما بين تحديد المستحقين  لاللتزام في وعده بالتوزيعات النقدية. الصندوق ببيع جزئ من اصوله

  ايام عمل.  10من حملة الوحدات وصرف التوزيعات لهم 
بمعنى إذا بدأ  طالق الصندوقنستكون التوزيعات النقدية مجدولة ألول مره بعد ماال يقل عن ستة اشهر من ا
    .نوفمبرشهر الصندوق في شهر يناير ستكون التوزيعات النقدية ألول مره في آخر يوم تقويم ل

     
  

  الصندوق إنهاء -26
ال يسمح باالستمرار في تشغيله أو بسبب تغير تصفيته بالكامل إذا رأى أن حجم أصوله  لمدير الصندوق يجوز

أو ألي سبب آخر طارئ وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق  الصندوقفي األنظمة التي تحكم عمل 
المالية. في حال تحقق ذلك يتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما تبقى من حصيلة هذه 

بإشعار مالك الوحدات بقرار اإلنهاء أو  مدير الصندوقسيقوم التصفية على المشتركين بالنسبة والتناسب، و
  ) يوم من تاريخ نفاذ القرار.60بمدة ال تقل عن ( التصفية
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    التصفية وتعيين مصف: -27

ف أو اتخاذ أي  ندوق أو مص الحية تعيين مدير بديل للص وق المالية ص بة تراها تدابيرلهيئة الس وذلك  مناس
  وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.

  
  :رفع التقارير لمالكي الوحدات-28
بنفسه أو عن طريق طرف آخر مرخص يتعاقد معه، سجل لمالكي الوحدات سيعد مدير الصندوق،  28-1

  ويلتزم بحفظه وتحديثه. يُعد سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية األشخاص للوحدات المثبتة فيه.
يصدر مدير الصندوق إشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل مالك وحدات عند بداية االشتراك أو عند   28-2

  فة أو التحويل أو االسترداد. اإلضا
يتم إصدار  تقرير مفصل لكل مالك للوحدات كل ثالثة أشهر يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات   28-3

  الصندوق وعدد الوحدات المملوكة له وصافي قيمتها وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حده.
ك الوحدات كما هو مبين في هذه  النشرة، ويجب تُرسل اإلشعارات والتقارير إلى العنوان البريدي لمال  28-4

على مالك الوحدات إبالغ مدير الصندوق بأي خطأ أو اعتراض على اإلشعار أو التقرير خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ  اإلرسال، ويعتبر انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة وتأكيد من مالك الوحدات على صحة ما 

 وبالتالي إبراء لذمة مدير الصندوق.تضمنه  اإلشعار أو التقرير 
في حالة عدم وجود عنوان بريدي لمالك الوحدات فعليه الحضور شخصيا لمدير الصندوق لدى إدارة  28-5

الصناديق لتسلم اإلشعار والتقرير وبذلك يخلي مدير الصندوق مسئوليته التي تنتج عن عدم تسلم مالك 
  الوحدات لهذه الوثائق. 

مدير الصندوق معلومات أسبوعية تتضمن ملخصاً ألداء الصندوق بشكل عام من خالل السوق  ينشر  28-6
  المالية السعودية وبالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.

  تستند جميع اإلشارات إلى الفترات الزمنية الواردة في هذه الشروط واألحكام إلى التقويم الميالدي.  28-7
 

  :تضارب المصالح-29
  سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح عند طلبها.

  
    :حقوق التصويت ةسياس -30
بعد التشاور مع مسؤول المطابقة و االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة   30-1

األوراق المالية التي تشكل جزءاً من المتعلقة بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب 
  أصوله.

يقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول  30-2
  المطابقة وااللتزام.

  
  :وأحكام الصندوقتعديل شروط -31

مدير الصندوق تعديال جوهرياً  سارية المفعول ما لم يجر عليهاالنشرة في هذه  المبينة واألحكام لشروط اإن
  :اآلتية ويخضع ذلك للشروط

  _ الحصول على موافقة الهيئة الشرعية للشركة.1
  .الحصول على موافقة هيئة السوق المالية-2
  من سريان مفعول التعديل. ستين يوماتبليغ المشتركين خطيا قبل  -3
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  :إجراءات الشكاوى-32
الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها من قبل هيئة السوق المالية أو مالكي الوحدات. اإلجراءات المتبعة لمعالجة 

أي نزاع ينشأ بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات ويتعذر حله ودياً يكون الفصل فيه من اختصاص لجنة 
  الفصل في منازعات األوراق المالية.

  
  :النظام المطبق-33

  المفعول. السارية المملكة العربية السعودية شروط و أحكام الصندوق ألنظمة تخضع
  

  :ستثماربالئحة صناديق اال لتزاماال-34
الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة  ستثمارهذه الشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق اال إن

 بجميع كامل وصحيح إفصاحوتحتوي على  2006/12/24الموافق  1427/12/03 بتاريخالعربية السعودية 
  .الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق

  
  

  :المالي فصاحملخص اإل-35
  

 رالمعاييالمتوافق مع  "صندوق إثمار ألسهم الشركات السعودية اسم الصندوق
 (إثمار)"الشرعية 

 صندوق استثماري مفتوح نوع الصندوق

 شركة البالد لالستثمار مدير الصندوق

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

تحتسب عند كل يوم أصول الصندوق  صافي من ً% سنويا 1.5 رسوم إدارة الصندوق
 وتخصم في نهاية كل ربع تقويم

 الريال السعودي  العملة األساسية للصندوق 

 ال يوجد عمالت أخرى يتأثر بها الصندوق
االشتراك األولي في سعر الوحدة عند 
 لایر سعودي واحد مرحلة التأسيس

 لایر 5,000 الحد األدنى لالشتراك 

 لایر 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 لایر 2,000 الحد األدنى لالسترداد 

 لایر 5,000 الحد األدنى للرصيد

 .الصندوق إدارة أجور في مضمنة تعتبر مصاريف الحفظ

  القيمة المضافةرسوم ضريبة 
فة سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضا

  م2018يناير  01اعتبارا من تاريخ 
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 وق.و يتحمل مصاريفها مدير الصند الهيئة الشرعية لبنك البالد الهيئة الشرعية 

  مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء 

لایر سنوياً كحد  20,000مبلغ   كل عضو مستقل سيتقاضي
أقصى  عن جميع االجتماعات التي حضرها خالل السنة لجميع 

حد ك لایر 40,000أي ما يساوي الصناديق االستثمارية العامه ، 
  لجميع االعضاء المستقلين في السنة أقصى

 ندوق.مدير الصو يتحمل مصاريفها اإلدارة القانونية لبنك البالد  المستشار القانوني الداخلي

 أتعاب المحاسب القانوني
 ية سعودي سنوياً مضّمنة في أجور الصندوق التشغيل لایر 36,000

 ربعتحتسب في كل يوم تقويم وتخصم بشكل تراكمي في نهاية كل 
 ةسنة ميالدي

  اإلرشاديرسوم المؤشر 
لایر سعودي سنويا مضمنة في أجور  25,000بحد أقصى 

 تحتسب في كل يوم تقويم وتخصم في نهايةالصندوق التشغيلية 
  كل سنة ميالدية.

 الفعلية.يتحمل الصندوق جميع مصاريف التعامل  مصاريف التعامل

 مصاريف التمويل
يحق لمدير الحصول على تمويل عن طريق عمليات المرابحة 

أصول % أو أقل من قيمة 10لمواجهة االسترداد بحيث تمثل 
 الصندوق

نشرة التقارير مصاريف طباعة 
ً 50,000    الدورية للصندوق   .لایر سنويا

آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك 
 واالسترداد

الساعة الطلبات المستلمة قبل إغالق فروع مدير الصندوق (
س يتم تقويمها يوم األحد من نف الرابعة والنصف) يوم الخميس

اعة األسبوع، والطلبات المستلمة قبل إغالق يوم الثالثاء (الس
الرابعة والنصف) سوف يتم تقويمها يوم األربعاء من نفس 

 األسبوع.

 األحد واألربعاء يوم التقويم

 أسعار إغالق كل يوم أحد و أربعاء أساس التقويم

 خميسأثنين و كل يوم تاريخ اإلعالن عن التقويم

وم تقويم يتم دفع االستردادات في نهاية يوم العمل الرابع بعد كل ي موعد االسترداد
 و الثالثاء).   خميس(أي يوم ال

 ال يوجد. رسم االسترداد

 خميسإلى الالحد من ا أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
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  :2016 والرسوم الفعلية للصندوق لعام لمصاريفا

المصروفات الى متوسط  نسبة
 صافي أصول الصندوق

المبلغ بالريال 
 السعودي

 نوع المصاريف او الرسوم

 دخل من رسوم االشتراك  5,158 0.0149%
 دخل من رسوم اإلدارة  518,951 1.5003%
 مبالغ التطهير 5,205 0.0150%
 مصاريف المراجعة 30,000 0.0867%
االدارة مكافئات أعضاء مجلس  1,500 0.0043%

 المستقلين
 رسوم (تداول) 5,000 0.0145%
 رسوم رقابية (هيئة السوق المالية) 7,500 0.0217%
رسوم المؤشر االرشادي (ستاندرد  26,000 0.0752%

 اند بورز)
 مصاريف الطباعة  1,399 0.0040%
  مصاريف التعامل 39,721 0.1148%

 الفعليةمجموع المصاريف والرسوم  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 إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط
أو األداء السابق للمؤشر اليدل على ماسيكون علية أداء  صندوقلل السابق داءاأل أن  )1(

  الصندوق مستقبالً.
لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أداءه مقارنة  الصندوق اليضمنوأن  )2(

  بالمؤشر) سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق.
 

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

  
  قيمة الوحدات  عدد الوحدات  اسم المستثمر

  لایر 0  وحدة 0  شركة البالد المالية
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  :ملحق الضوابط الشرعية -36

 في الشركات المساهمة: ستثمارضوابط اال
 الشركات التي تنطبق عليها الضوابط التالية: أسهم في ستثماريلتزم الصندوق باال

 أن يكون نشاط الشركة مباحاً.  -أ
% من إجمالي الموجودات، وأال تزيد تكلفة التمويل 30أال يزيد إجمالي التمويل المحرم على   -ب

 % من إجمالي المصروفات. 5غيرها من المصروفات المحرمة على  أوالمحرم 
% من إجمالي الموجودات، وأال تزيد اإليرادات 30ات المحرمة على ستثمارأال يزيد إجمالي اال  -ج

 % من إجمالي اإليرادات.5ات على مارستثالمحرمة من تلك اال
 بالتطهير (كما هو موضح في منهج التطهير أدناه). لتزاماال  -د

 :التطهير 
تقع مسئولية احتساب مبالغ التطهير وإخراجها على مدير الصندوق تحت إشراف إدارة الرقابة   .1

 الشرعية. 
 الخطوات التالية: يحدد مبلغ التطهير وذلك بفحص القوائم المالية السنوية للشركات حسب .2

 .تحديد الدخل غير المشروع الذي حصلت عليه الشركة  
   الشركة لنحصل على نصيب السهم من الدخل  أسهمقسمة إجمالي هذه اإليرادات على عدد

  غير المشروع.
 التي يمتلكها الصندوق من هذه  سهمضرب نصيب السهم من الدخل غير المشروع في عدد األ

  الشركة.
 فسها في جميع الشركات.تكرار العملية ن 
 تحت إشراف إدارة الرقابة الشرعية. شركةتحويل جميع مبالغ التطهير لحساب التبرعات في ال 

  
 :الرقابة الدورية على الصندوق

تتم دراسة الشركات السعودية المساهمة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية، وفي 
ي الصندوق عن الضوابط الشرعية أعاله فيلتزم الصندوق بالتوقف حال خروج أي من الشركات المملوكة ف

ها في أقرب وقت بحيث ال يكون في ذلك إضرار أسهميملكه من  جديدة فيها، وبيع ما أسهمفوراً عن شراء أي 
  .سهمبالصندوق وال بسوق األ

 
إذا خرج سهم الشركة المدرجة المستثمر فيه عن الضابط الشرعي للصندوق فيجب التخلص من أسهمها بالبيع 

السهم مع األرباح الموزعة عن المبلغ الذي سعر يوًما إذا لم يلحق الصندوق خسارة، وذلك بأال يقل  90خالل 
على سنة ثم يجب التخلص من سهم الشركة تم شراء سهم الشركة المدرجة به، وإال فيمكن االنتظار مدة ال تزيد 

  المدرجة المخالف للضابط الشرعي للصندوق سواًء لحق بالصندوق خسارة أم ال.
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  اإلقرار و التوقيع:   -37

وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول  بالصندوقلقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة 
  واألخرى للحفظ لدى مدير الصندوق .على نسخة منها والتوقيع على نسختين أصليتين منها، احتفظت بنسخة 

  
  الطرف الثاني (المستثمر)  الطرف األول (مدير الصندوق)

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

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

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

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

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

  
  
 
  
  
  
 
  


