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 هــام إشعار

 

  قبل اتخاذ قراره  وفهمها النشرةهذه قراءة  الصندوقيجب على من ينوي االستثمار في

 .باالستثمار في وحدات الصندوق

  الفقرة فضالً االطالع على هذا الصندوق ذو مخاطر عالية، ولمعرفة تفاصيل المخاطر

 حكام. الشروط واألهذه من  ةالعاشر

  أسهم الشركات الكويتية والتي تتوافق أنشطتها مع  يستثمر أصوله في الصندوقهذا

وهو خاضع لالئحة صناديق ضوابط الهيئة الشرعية لدى شركة البالد لالستثمار 

 هيئة السوق المالية.  مناالستثمار الصادرة 

  ةصحيح النشرة هذه جميع المعلومات الواردة فيبأن  مدير الصندوقيقر. 

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

 .2017/ابريل /11خ بتاري

  الصندوقفي وحدات  لشراء كتوصية مدير الصندوقال تعتبر آراء. 

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

 االستثمارية على التحليل األساسي، ويهدف لتحقيق في قراراته  مدير الصندوق يعتمد

زيادة مستمرة في رأسمال مالك الوحدات على المدى الطويل، غير أنه ال يضمن أن 

 سيحقق أرباحاً أو لن يتعرض لخسائر. الصندوق
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 صندوق األسهم الكويتية )السيف(

 

 مدير الصندوق

 شركة البالد لالستثمار

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

 أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

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

 
 الباطن من الحفظ أمين
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 الصندوقملخص 

 
  الدينار الكوييت العملة األساسية للصندوق 

 مرتفع مستوى املخاطرة

 اإلرشادياملؤشر 
ايديل احملتسب من ِقبل  "مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية"أداء 
 .ريتنج

 االستثمار أهداف
أسهم  تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل يف

"مؤشر األسهم الكويتية الشركات الكويتية املتوافقة مع 
 .اإلسالمية"

  دينار كوييت 800 احلد األدىن لالشرتاك 
 دينار كوييت 200 احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف 

 دينار كوييت 200 احلد األدىن لالسرتداد 
 اخلميس إىل االحدمن  واالسرتداد طلبات االشرتاك أيام قبول

موعد لتقدمي طلبات االشرتاك  آخر
 واالسرتداد

)الساعة  مدير الصندوقفروع  الطلبات املستلمة قبل إغالق
من نفس  األحدتقوميها يوم يتم  اخلميسيوم الرابعة والنصف( 

 الصندوقمدير فروع  والطلبات املستلمة قبل إغالق ، األسبوع
سوف يتم تقوميها يوم  الثالثاءيوم  )الساعة الرابعة والنصف(

 .من نفس األسبوع االربعاء
 االربعاءو  االحد التقومي أيام

  م العمل الرابع بعد كل يوم تقوميهناية يو  قبل االسرتداددفع يتم  موعد االسرتداد
 كحد أقصى من قيمة االشرتاك %3 رسوم االشرتاك 

 عند كل يوم تقوميحتتسب  سنويا   %1.75 الصندوق إدارةرسوم 
  1/1/2006 تاريخ الطرح

 دينار كوييت( 1) سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 قائمة المصطلحات
 
 

 صندوق األسهم الكويتية )السيف(.  :الصندوق (أ 

 

 .لالستثمار: شركة البالد مدير الصندوق  (ب 

 

 .لالستثمار: شركة البالد أمين الحفظ (ج 

 

األوسط لإلستثمار المالي شركة الكويت والشرق  :مدير الصندوق من الباطن (د 

"KMEFIC" 

 

    متساوية في الحقوق  الصندوق: حصص مشاعة في صافي أصول الوحدات (ه 

 وااللتزامات.

 

 .النشرةلهذه وفقاً  الصندوقالشخص الذي يمتلك وحدات في  مالك الوحدات:  (و 

 

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

 

البالد باسم  بنكبفتحه لدى  الصندوق مديرحساب منفصل يقوم  حساب الصندوق: (ح 

إليداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته  الصندوق

صناديق االستثمار  الرأسمالية ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق وفقا لالئحة

 .النشرةهذه و

 

 .سيفالصندوق  شروط و أحكام: الشروط  واألحكام (ط 

 

هـ 2/6/1427و تاريخ  (30صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/: نظام السوق المالية الالنظام (ي 

 م.15/7/2006الموافق 

 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية  منالئحة صناديق االستثمار الصادرة  الالئحة: (ك 

هـ الموافق 3/12/1427وتاريخ  2006-219-1بموجب القرار رقم  السعودية

  .م 24/12/2006

 

التي تأسست بموجب "نظام السوق المالية" الصادر هيئة السوق المالية  تعني الهيئة: (ل 

 هـ. 2/6/1424( وتاريخ 30بالمرسوم الملكي رقم )م/
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 :ستثما اسم صندوق اال -1
 صندوق األسهم الكويتية )السيف(.

 
 مدير الصندوق:عنوان  -2

 حي العليا، طريق امللك فهد ،الرياض 
 .اململكة العربية السعودية 11411الرياض   140ص.ب. 
 920003636هاتف:  
 www.Albilad-capital.com  :اسم موقع االنرتنت6299 290 11 (966+)فاكس: 

 
 :في الصندوقاالشتراكات بداية قبول تا يخ  -3
 . 1/1/2006 خبتاري يف الصندوق االشرتاكاتبدأ قبول  

 
 : الهيئة المنظمة -4

وهي شركة ( 1010240489شركة البالد لالستثمار، سجل جتاري رقم ) هو مدير الصندوق
-37مبوجب الرتخيص الصادر من هيئة السوق املالية برقم ) اإلدارةمارسة نشا  مب مرخص هلا
08100). 

 
 :وأحكامه تا يخ إصدا  شروط الصندوق -5

، ومت تعديلها واحلصول على موافقة 2005/ 11/ 30بتاريخ هذه الصندوق  وأحكام صدرت شرو 
وقد مت أخر حتديث لشرو   .19/03/2011اهليئة على االستمرار يف طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 .م2017/ ابريل/11املوافق ه 1438/رجب/14وأحكام الصندوق بتاريخ 
 
 
 :االشتراك -6

احلد األدىن ، و دينار كوييت واحد الصندوقاالشرتاك يف مرحلة تأسيس عند الواحدة سعر الوحدة 
 لالشرتاكاحلد األدىن علما  بأنه ال يوجد حد أعلى لالشرتاك.  دينار كوييت 800 لالشرتاك هو

االحتفاظ باحلد   مالك الوحداتعلما  بأنه جيب على  دينار كوييت 200هو  سرتداداالأو  اإلضايف
قيمة الوحدات اململوكة له عن هذا احلد نتيجة تنخفض ما مل  دينار كوييت 800هو و للرصيد  األدىن
 .الصندوقألداء 
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  :الصندوق ةعمل -7

 اته ووحداته.استثمار ، وتقّوم هبا الدينار الكوييت هي الصندوقعملة 
، ويتم حتويلها إىل عملة ةالرئيسبأي عملة أخرى من العمالت العاملية املستثمرون تقبل اشرتاكات 

 على أساس سعر الصرف السائد عند قبول االشرتاك يف ذلك التاريخ. الصندوق

خماطر تذبذب  الصندوقيف حتويل استحقاقاهتم بعملة غري عملة الذين يرغبون الوحدات  مالك يتحمل 
 سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل. 

 
  :أهداف الصندوق -8

املدرجة يف سوق الكويت  اإلسالميةمنو رؤوس األموال املستثمرة عن طريق االستثمار يف أسهم الشركات 
 إىلباإلضافة ايديل ريتنج احملتسب من ِقبل  ؤشر "األسهم الكويتية اإلسالمية"مللألوراق املالية واملكونة 

االستثمار يف أسهم الشركات اإلسالمية غري املدرجة واليت على وشك اإلدراج يف سوق الكويت لألوراق 
املالية املناسبة واليت ال يرتتب  االستثمارالنقد املتوفر يف أدوات  واستثماراملالية، والصناديق اإلسالمية 

مبؤشر  الصندوقمقارنة أداء  ميت اإلسالمية.عليها أغراض متويلية واليت تتوافق مع أحكام الشريعة 
ويعترب مقياس ألداء ، ايديل ريتنجاحملتسب من ِقبل  "مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية " إرشادي

 .على شبكة االنرتنت الصندوق مديروميكن احلصول عليه من خالل موقع  الصندوق
 
 :استراتيجيات الصندوق الرئيسه -9

 سهميف سوق األ املدرجة الشركات أسهمبشكل أساسي يف  أصوله الصندوقيستثمر  9-1
بناء  ايديل ريتنج احملتسب من ِقبل  مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية""مع املتوافقة  و الكوييت

، وذلك من خالل طويل األجل استثماريهبدف هلذه الشركات  األساسية ليالتعلى التح
 -االسرتاتيجيات التالية:

o إىل الشركات الفعلية القطاع نزوال  و ،  االقتصاديبدأ تدرجييا  من  االستثماريةالفرصة  اختيار  (
 ويف ما يلي بعض التحليالت األساسية املستخدمة:التحليل من األعلى إىل األدىن(، 

 االقتصاد: مراقبة املؤشرات يف االقتصاد احمللي والعاملي مثل التضخم. -

 مع باقيوعالقتها  القطاعالقطاع: مراقبة العوامل املؤثرة يف  -
 ومنو القطاع. القطاعات

الشركة: حتليل القوائم املالية وعوائد الشركة، معايري الرحبية مثل مكرر  -
 الرحبية و العائد على األصول، التوقعات املستقبلية للشركة.

 1الملحق 
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o يف ظل تواجد  بتحليل الشركات مباشرة   ةالفرص االستثماري يف بعض احلاالت يتم اختيار
 .)التحليل من األدىن إىل األعلى( ليل الدقيقةالتحا

o يف أدوات استثماريه  الصندوق% من أصول 10استثمار ما ال يزيد عن  الصندوق لمدير حيق
متوافقة مع الضوابط الشرعية، قليلة املخاطر مثل: البيوع اآلجلة يف املعادن أو أي أداة أخرى 

 . الصندوقجتيزها اهليئة الشرعية ألجل أغراض إدارة السيولة ملصلحة 

 .الصندوقيُعاد استثمار أرباح مالك الوحدات مع رأس املال يف  9-2
كحد أقصي يف   الصندوقمن أصول  %10بقدر احلصول على متويل  للصندوقحيق  9-3

ت كان، على سبيل املثال ال احلصر، يف حال  الضوابط الشرعيةوفق و احلاالت الضرورية 
 .الصندوق أصول % من قيمة10االسرتداد أكثر من  طلبات

يف أي صندوق استثماري آخر ، سواء كان مدار من  الصندوقلن تتجاوز نسبة استثمار  9-4
 .الصندوق%( من أصول 10أو مديرون آخرون، ) الصندوق مديرقبل 

%( من صايف قيمة أصوله يف استثمارات غري قابلة 10أكثر من ) الصندوقلن يستثمر  9-5
 للتسييل.

 
 :في الصندوق ستثما لالالمخاطر الرئيسة -10

 لالستثمار في الصندوق: ةالرئيسالمخاطر  1 -10   
 

 فإهناعليه طويل، و  أجلذات  الصندوقتعد تعامالت :  خماطر أسعار األسهم 10-1-1
 وهبوطا   ارتفاعا   سهممن املخاطر لتأثرها بتقلبات أسعار األ عالية تتضمن درجة

 ومن ذلك على سبيل املثال الصندوق مديرنتيجة لعوامل خارجة عن إرادة 
ال يضمن أن  الصندوق مدير، وعليه، فإن األحداث السياسية واالقتصادية 

أسعار وحدات ،  كما أن وثابتة مستقرة تكونس الصندوققيمة وحدات 
ليس  للصندوقأن األداء السابق  وللهبو  يف أي وقت،  عرضة الصندوق

 .أو أفضل ألداء مستقبلي مماثل بالضرورة مؤشرا  
  

يوم يف خماطر سيولة  الصندوققد يواجه : يف الصندوق السيولة اخنفاض خماطر 10-1-2
  تعامليف أي يوم  تنفيذهااملطلوب  سرتداداال ت طلباتيف حال كانالتقومي 

التعامل يف أو إذا مت تعليق  الصندوقأصول  يمةق من صايف أو أكثر (10%)
 مديراليت يرى  الصندوقسوق األسهم إما بشكل عام أو بالنسبة إىل أصول 
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يف  الصندوقبشكل معقول أهنا مهمة نسبة إىل صايف قيمة أصول  الصندوق
 ذلك اليوم.

 
خماطر اخنفاض السيولة يف السوق: قد يتعرض السوق لصعوبات يف التداول  10-1-3

وحدات الصندوق، ويف هذه احلالة فإن املخاطر حبيث يتعسر اسرتداد أو تقومي 
وق ولن ساليت تواجه الصندوق هي ذاهتا اليت ستواجه مجيع املستثمرين يف ال

 تكون مقتصرة على الصندوق فقط.  
 

إىل التخلص من  الصندوق مديريضطر قد : االستثمارات الشرعية خماطر 10-1-4 
اليت ميلك فيها أسهم يف حال قررت اهليئة الشرعية لدى بعض الشركات  أسهم
ضوابط اليت مبوجبها الأن هذه الشركات مل تعد تتوافر فيها  الصندوق مدير
 مديراهليئة الشرعية متلك أسهمها. يف حال حتقق هذا األمر واضطرار  تأجاز 

إىل التصرف يف األسهم يف وقت تشهد فيه أسعارها اخنفاضا ، فإن  الصندوق
من نتيجة الستبعاد بعض الشركات ، و قد يكون عرضة للخسارة لصندوقا

ترى أهنا  الصندوق مديرية لدى عر يف أسهمها نظرا  ألن اهليئة الش االستثمار
عدة من قبلها مع الضوابط الشرعية غري متوافقة

ُ
 استثمارات الصندوقفإن ، امل

وبالتايل يكون لتقلبات أسعارها األثر الكبري الشركات يف عدد قليل من سترتكز 
عندما يتضح أن األسهم املستثمر فيها أصبحت غري و  ،الصندوقعلى أداء 

يلزم أن يقوم الصندوق بتصفيتها نتيجة فمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
لذلك. يف بعض احلاالت، ولغرض التقيد التام بالتوافق مع أحكام الشريعة 

، مما مناسبيضطر الصندوق إىل بيع األسهم يف توقيت غري  قد، اإلسالمية
 ،يؤدي إىل احتمال اخنفاض العائد، بل ورمبا حتمل خسائر يف تلك العملية

 يوما؛ 90 خالل بيعها جيب فإنه الصندوق ضابط عن الشركة خرجت فإذا
 بيعها فيجب املال رأس حققت تكن مل وإن املال، رأس حققت قد كانت إذا
 مع السهم سعر يبلغ أن املال رأس بتحقيق)ويقصد  سنة عن تزيد ال مدة يف

 .(به اشرتيت الذي املبلغ املوزعة األرباح
 

أو يف املعادن االستثمار يف البيوع اآلجلة  لصندوقل حيق: عدم السدادخماطر  10-1-5
عدم التزام الطرف اآلخر الذي يتعامل  جتيزها اهليئة الشرعية، ويف حال أداةأي 
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قد  الصندوقفإن  االستحقاقيف تاريخ  للصندوقبالدفع  الصندوقمعه 
 .يكون عرضة للخسارة

 
يف حتويذل اسذتحقاقاهتم الذذين يرغبذون مالال  الوحالدات  يتحمل خماطر العملة:  10-1-6

خمذذاطر تذبذذذب سذذعر الصذذرف لتلذذك العمذذالت عنذذد  الصالالندوقبعملذذة غذذري عملذذة 
 تاريخ التحويل. 

 
 :المسئولية إخالء 10-2

املخاطر الناجتة عن أي خسارة مالية ميكن أن تنتج  مالك الوحداتيتحمل   10-2-1
 . الصندوقيف وحدات  عن االستثمار

 لدى بنك حمليليس مبثابة إيداع بنكي  الصندوقن االستثمار يف هذا إ   10-2-2
 .يسوق أو يبيع أوراق مالية أو تابع لصندوق االستثمار

يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة املستحقة علية من قيمة الوحدات   10-2-3
 اخلاصة به.

 
 الرسوم والمصا يف:  -11

 :المصاريف 11-1
على  هذه املصروفاتويدخل يف ، كل املصروفات التشغيلية  الصندوقيتحمل  11-1-1

أتعاب احملاسب واملراجع سبيل املثال ال احلصر طباعة نشرة التقارير الدورية، و 
لاير سعودي سنويا   20,000سيحصل مراجع احلسابات على مبلغ وقدره  ثحي القانوين

حتتسب يف كل يوم تقومي وختصم بشكل تراكمي يف  مضّمنة يف أجور الصندوق التشغيلية 
االسرتشادي حبد أقصى  املؤشر رسوم تكون سوف كما ، ةسنة ميالديربع هناية كل 
باإلضافة إىل أتعاب  التشغيلية الصندوق أجور يف مضمنة سنويا سعودي لاير  26,000

)ولن تتعدى هذه  الصندوقوأي خدمات تسهم يف أداء  أعضاء جملس اإلدارة
ستخصم املصروفات التشغيلية من أصول و  لاير سنويا ( 250,000 املصاريف
 بشكل سنوي.  الصندوق

 

 

 1الملحق 
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األتعاب التالية ضمن املصروفات التشغيلية وبالتايل لن ختصم من  حتتسبلن  11-1-2
 :الصندوقأصول 

 -أتعاب اهليئة الشرعية. ج -بأجور العاملني يف الصندوق وخمصصاهتم .   -أ    
 أتعاب املستشار القانوين.

 
ومقدارها فضال  اإلطالع على ملخص اإلفصاح املايل الوارد يف  أنواع املصاريفوملزيد من التفاصيل حول 

 ( من هذه الشرو  واألحكام.36البند )
 

 :الرسوم 11-2
 .يتم خصمها من بداية االشرتاك كحد أقصى من قيمة االشرتاك (%3): رسوم اشرتاك -أ

 قومييوم تمع كل  حساهبايتم  من صايف أصول الصندوق (%1.75): الصندوقإدارة  رسوم -ب
  .وختصم يف هناية كل ربع خالل السنة

  
 مصا يف التعامل:-12

أي رسوم تفرضها أو  الصندوقمجيع مصاريف التعامل املتعلقة بالبيع و الشراء يف  الصندوقيتحمل 
 . ذي العالقة الوسيط أو املاليةهيئة السوق 

 

  :مجلس إدا ة الصندوق-13

من يكون على أن  ،مبا فيهم رئيس اجمللس ،أعضاء مخسةمن  الصندوقيتكون جملس إدارة  13-1
تبدأ من تاريخ موافقة  ثالث سنوات،خدمتهم باجمللس وتكون مدة ، عضوين مستقلني بينهم  

 لمدير قوحي .املعيننيواألعضاء  الصندوق االستمرار يف طرح وحدات هيئة السوق املالية على
موافقة أخذ بعد تغيريهم وذلك له ملدة أو مدد مماثلة كما حيق  عضاءاأل إعادة تعيني الصندوق

للشركة واملوقع االلكرتوين للسوق عن االفصاح فورا  يف املوقع االلكرتوين وسيتم  السوق املاليةهيئة 
 .أي تغيري يف عضوية جملس إدارة الصندوق

 

  :جملس إدارة الصندوق  أعضاءأمساء   13-2
 احلسن سامي قسوس (أ 

 . السعودية واالمارات سنة يف جمال اخلدمات املالية يف 30خبربة اكثر من  احلسنيتمتع االستاذ : املؤهالت
و ماجستري يف سييت( يف لندن ( هندسة كمبيوتر من جامعةبكالوريوس حاصل على  احلسناالستاذ 

 .)سييت( يف لندن من جامعة والتسويق املالية
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 (لالستثمار البالد لشركة التنفيذي والرئيس االدارة جملس رئيس)

 : فيصل األنسي ( ب

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

 يف البالد املالية.

  :إيهاب حسوبه( ج

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

، يعمل  ع اإلستثماري لبنك ساب(وعمليات البنك التجاري وعمليات شركة إتش إس يب سي السعودية )الذرا 
 حاليا  مدير عام جمموعة مصرفية األفراد ببنك البالد.

 : هشام طاشكندي( ح

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

 .وتنظيم الشركات واملؤسسات. ويشغل حاليا  منصب مستشار حمافظ مؤسسة النقد العريب السعودي

 

  ل:بصاعمر (  ه 

ميتلك االستاذ  املؤهالت : ماجستري إدارة اعمال و اإلدارة املالية و اإلحصاء مبرتبة الشرف، ،عضو جملس إدارة مستقل
ويشغل حاليا  منصب مدير إلدارة األصول يف شركة حممد إبراهيم ، خربة تزيد عن عشرة أعوام يف اجملال املايل مرع

 .وأوالدهالسبيعي 
 

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

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

 .ستثماروفقا  لالئحة صناديق اال
ومسؤول التبليغ  مدير الصندوقلدى  لتزامعلى األقل مع مسؤول املطابقة واالاالجتماع مرتني سنويا  -د

واألنظمة  حاللوائجبميع  مدير الصندوق التزامومتويل اإلرهاب لديه، للتأكد من  موالعن غسل األ
 املتبعة.

وأي مستند آخر سواء كان  املعلومات ومذكرة الصندوقشرو  وأحكام  دقةو التأكد من اكتمال  -ذه
 .ستثمارالئحة صناديق االمبا ورد يف عقدا  أو غريه 
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وفقا لشرو  وأحكام  مالكي الوحداتمبسؤولياته مبا حيقق مصلحة  مدير الصندوقالتأكد من قيام  -و
 .ستثمار، وأحكام الئحة صناديق االاملعلومات ومذكرة الصندوق

ومالكي  صندوقالملصلحة  وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق العمل بأمانة -ز
 فيه. الوحدات

 
 :املكافآت املالية 13-4

 لشركة البالد املالية ، حبيث كل عضو مستقل العامةهذه املكافآت تشمل مجيع الصناديق االستثمارية 
 لاير سنويا  كحد أقصى  عن مجيع االجتماعات اليت حضرها خالل السنة ، 20,000مبلغ   سيتقاضى

 تعترب مضمنة يف و لاير كحد أقصى جلميع االعضاء املستقلني يف السنة 40,000أي ما يساوي 

 .مفصلة يف اإلفصاح املايلو  املصاريف التشغيلية
 

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

 (أموال)اخلليجية املصارف واملؤسسات املالية أسهم صندوق  - ب

 (عقارالعقارية اخلليجية ) األسهم صندوق - ت

 (مرابحصندوق املراحبة بالريال السعودي ) - ث

 )إثمار(صندوق إمثار ألسهم الشركات السعودية املتوافق مع املعايري الشرعية  - ج
 اخلليجي.صندوق إمثار  - ح

 

أعاله  املوضحةوالصناديق  الصندوقأن جملس اإلدارة قادر على اإلشراف على مدير الصندوق ويعتقد 
 بشكل فّعال.

  

  :مدير الصندوق -14
هي شركة مرخص هلا و ، 1010240489 رقم سجل جتاري ،لالستثمارشركة البالد  14-1

خبطاب هيئة السوق املالية  (08100-37)رقم املالية ترخيص هيئة السوق  مبوجب
( للتعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد بالتغطية و اإلدارة و الرتتيب 969/ت/ذرقم )ه

 و تقدمي املشورة و احلفظ.
 .حي العليا، طريق امللك فهد ،الرياض :العنوان 

 .اململكة العربية السعودية 11411الرياض   140ص.ب. 
 920003636هاتف:  

 1الملحق 

 (15الفقرة )

ا

ل

م

ل

ح



 

 16 

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

capital.com
  

 
يقر أعضاء جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بأنه ال يوجد أي عمل أو مصلحة  14-2

 هبم حُيتمل تعارضها مع مصاحل الصندوق.خاصة 
 

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

 

 :الباطن من الصندوق مدير - 15
 36914سجل جتاري رقم ، "KMEFICشركة الكويت والشرق األوسط لإلستثمار املايل "

بتاريخ  19ومسجله يف سجل شركات االستثمار لدى بنك الكويت املركزي حتت رقم 
1987/3/19. 

 الكويت 13009صفاة  819ص.ب. العنوان:  
 22255000 965+هاتف: 

 22252557 965+فاكس: 

 www.kmefic.com.kwاسم موقع االنرتنت: 

 

  :أمين الحفظ -16
رقم املالية و ترخيص هيئة السوق ، 1010240489 رقم سجل جتاري ،لالستثمارشركة البالد 

( للتعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد 969/ت/ذخبطاب هيئة السوق املالية رقم )ه (37-08100)
   بالتغطية و اإلدارة و الرتتيب و تقدمي املشورة و احلفظ.

 .امللك فهدحي العليا، طريق  ،الرياض :العنوان
 .اململكة العربية السعودية 11411الرياض   140ص.ب. 
   :اسم موقع االنرتنت 6299 290 11 (966+)فاكس: 920003636هاتف:  

www.albilad-capital.com
  

لإلستثمار املايل  شركة الكويت والشرق األوسطلالستثمار قد عينت كما أن شركة البالد 
"KMEFIC"  .أمني احلفظ من الباطنك ،الكويت 13009صفاة  819ص.ب. 
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 17 

 مراجع الحسابات:   -17
   

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

 
 

 القوائم المالية السنوية المراجعة: -18

خالل تسعني يوما  من  للصندوقبإعداد القوائم املالية املراجعة  مدير الصندوقسيقوم  18-1
وأربعني خالل مخسة  املفحوصة األوليةنصف سنوية القوائم الهناية كل سنة ميالدية و 

 تداولموقع و  مدير الصندوقنشرها على موقع سوف يتم و  من تاريخ هناية الفرتة يوما  
عند  احلصول على نسخة من القوائم املالية المستثمرينأو  لمالكي الوحدات، وميكن 

على عنوانه املوضح يف هذه  الصندوقمدير وذلك من خالل زيارة  طلبها بدون رسوم
 . الشرو  واألحكام 

بتزويد هيئة السوق املالية بنسخة من القوائم املالية املراجعة  مدير الصندوقسيقوم  18-2
 والقوائم النصف سنوية األولية يف املواعيد احملددة يف الئحة صناديق االستثمار.

 

 
 خصائص الوحدات: -19

 استثمار وسيعاد رباحلوحدات هلا القيمة واملميزات واحلقوق ذاهتا وال يوجد توزيع لأل الصندوقينقسم 
 .الصندوقيف  رباحاأل

 
 الهيئة الشرعية للصندوق:-20
 :اهليئة الشرعية أعضاء  أمساء 20-1

 ومستشار عضو هيئة كبار العلماءعبد اهلل بن سلمان بن منيع ) رئيسا ( فضيلة الشيخ/  -(1) 
 يف الديوان امللكي.

وعضو  عضو هيئة كبار العلماء . عبد اهلل بن حممد املطلق )نائبا (دأ.فضيلة الشيخ/  -(2) 
 يف الديوان امللكي. ومستشار فتاءاللجنة الدائمة لإل

يف كلية ستاذ بقسم الفقه أ  . عبداهلل بن موسى العمار ) عضوا (دأ.فضيلة الشيخ/  -(3)
 .الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أستاذ الفقه املشارك ورئيس   ) عضوا ( بن فوزان الفوزان زعبد العزيفضيلة الشيخ/ د.  -(4)
 .، وعضو جملس هيئة حقوق اإلنسانسابقا   قسم الفقه املقارن يف املعهد العايل للقضاء
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عضو هيئة تدريس بقسم الفقه  ) عضوا ( الشبيلي، عبد اهللفضيلة الشيخ/ د. يوسف بن  -(5)
 املقارن باملعهد العايل للقضاء.

االقتصاد  بكليةاألستاذ املشارك  ) عضوا ( فضيلة الشيخ/ د. حممد بن سعود العصيمي، -(6)
 .والعلوم اإلدارية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

وتعترب مضمنة يف أجور إدارة  مدير الصندوقمكافآت أعضاء اهليئة الشرعية يتحملها  20-2
 .الصندوق

 :الرقابة الدورية على الصندوق  20-3

تتم دراسة الشركات الكويتية املسامهة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية 
لشركات اليت ميلك الصندوق املوضحة يف ملحق الضوابط الشرعية، ويف حال خروج أي من ا
-10بتطبيق ما ذكر يف البند أسهم فيها عن هذه الضوابط الشرعية فسيقوم مدير الصندوق 

 من هذه الشرو  واألحكام. 1-4
 

 

 :مدير الصندوق في الصندوق استثما -21

 مدير الصندوقوحيتفظ  ،كمستثمر  الصندوقوفقا لتقديره اخلاص، املشاركة يف  لمدير الصندوقميكن 
يف  فصاحباإل مدير الصندوقوسيقوم  ذلك مناسبا   ىمىت رأ جزئيا  أو  حبقه يف ختفيض مشاركته كليا  

علما  بأنه ال توجد حاليا  استثمارات ملدير الصندوق يف  .الصندوقله يف  استثمارهناية كل سنة عن أي 
 .الصندوق

 
 :ستردادإجراءات االشتراك واال-22

 -مبا يلي: بالصندوقعند الرغبة يف االشرتاك  المستثمريقوم  22-1
تتم من خالله مجيع عمليات االشرتاك  مدير الصندوقلدى  استثماريفتح حساب  -أ

 )الكلي واجلزئي(. سرتدادواال
 .النشرة نسخة من هذهالتوقيع على  -ب
 والتوقيع عليه.تعبئة بيانات طلب االشرتاك  -ج
بصورة من السجل املدين بالنسبة للمستثمرين من حاملي اجلنسية  مدير الصندوقتزويد  -د

السعودية، وصورة من جواز السفر واإلقامة السارية املفعول بالنسبة لغري السعوديني من 
 وبالنسبة للشركات واملؤسسات، جيب تقدمي صورة .املقيمني يف اململكة العربية السعودية

 من السجل التجاري للشركة أو املؤسسة.
 يف احلساب االستثماري. دينار كوييت 800هذ إيداع احلد األدىن لالشرتاك وقدره 

 1الملحق 
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 الصندوقطلب حتويل من اسرتداد أو طلب  بتعبئة وتوقيع منوذج الصندوقمن  سرتداديتم اال 22-2
 املعتمدة.  مدير الصندوقوتقدم الطلبات يف ساعات العمل يف فروع 

 سرتداد:االأو اإلضايف  االشرتاك عند الصندوقتقومي قيمة الوحدات يف  22-3
املعتمدة )الساعة الرابعة والنصف بعد  مدير الصندوقأ( الطلبات املستلمة قبل إغالق فروع  

 بأسعار إغالق يوم األحد من نفس األسبوع. األحديتم تقوميها يوم  مخيسكل يوم الظهر(  
املعتمدة )الساعة الرابعة والنصف مدير الصندوق فروع ب( الطلبات املستلمة قبل إغالق  

بأسعار إغالق  األربعاءيف ذلك األسبوع سوف يتم تقوميها يوم  الثالثاءيوم بعد الظهر( 
 يوم األربعاء من نفس األسبوع.

األسبوع، واالسرتداد  نفس من اخلميسيتم دفعه يوم  األحدج( االسرتداد املستلم بتقومي يوم  
  .من األسبوع املقبل يتم دفعه يوم الثالثاء األربعاءاملستلم بتقومي يوم 

 الصندوقمدير التحويل من صندوق إىل صندوق آخر لدى  مالك الوحداتيف حال رغبة  22-4
، وتقدمي ما يثبت هويته وسوف مدير الصندوقفعليه تعبئة بيانات طلب حتويل بني صناديق 

 االشرتاك ويوضع (مالك الوحدات جزء منه )حسب طلب أواالشرتاك  مبلغكامل   يسرتد
  .اآلخريف الصندوق 

 سرتدادعلى سعر التقومي الالحق لتاريخ تسليم طلب اال يتم حتديد قيمة الوحدات املسرتدة بناء   22-5
 (%10) نسبة متثل طلبات االسرتدادإذا كانت  لمدير الصندوقطلب التحويل و حيق  أو
و  التقومي التايل يوم إىل تأجيل دفع االسرتدادات الصندوقأصول قيمة  صايف أكثر من أو

 .   ذلك بالنسبة و التناسب
    

  :صندوقالتقويم أصول -23

يومي األحد واألربعاء وذلك بناء  على أسعار إقفال سوق األسهم  الصندوقأصول يتم تقومي   23-1
 الكويتية يومي األحد واالربعاء.

، مث يقسم املستحقة اتلتزاماال حتتسب قيمة الوحدة باستخراج إمجايل أصول الصندوق ناقصا    23-2
   الناتج على عدد الوحدات القائمة يف يوم التقومي.

 .العمل الذي يلي يوم التقومي يف يوممدير الصندوق يتم اإلعالن عن سعر الوحدة على موقع  23-3
   

 :المبكر سترداد سوم اال-24
 املبكر. سرتدادعلى اال أو سرتدادال يوجد رسوم على اال
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  :الصندوقإنهاء  -25

ال يسذذذذمح باالسذذذذتمرار يف تصذذذذفيته بالكامذذذذل إذا رأى أن حجذذذذم أصذذذذوله  لمالالالالدير الصالالالالندوقجيذذذذوز 
وذلذك  أو ألي سبب آخر طذار  الصندوقتشغيله أو بسبب تغري يف األنظمة اليت حتكم عمل 

يذتم تصذفية أصذول الصذندوق . يف حذال حتقذق ذلذك هيئة السذوق املاليذةموافقة بعد احلصول على 
سذيقوم وتوزيع ما تبقى مذن حصذيلة هذذه التصذفية املشذرتكني بالنسذبة والتناسذب، و  التزاماتهوتأدية 

( يذذوم 60ة ال تقذذل عذن )بإشذعار مذالك الوحذذدات بقذرار اإلهنذذاء أو التصذفية مبذد مالدير الصالالندوق
 من تاريخ نفاذ القرار.

 
  :التصفية وتعيين المصفين -26

أو مصف أو اختاذ أي تدابري تراها  للصندوقهليئة السوق املالية صالحية تعيني مدير بديل 
 مناسبة وذلك وفقا  لالئحة صناديق االستثمار.

 

 
 :التقا ير لمالكي الوحدات  فع-27

 لمالكييتعاقد معه، سجل  مرخص ، بنفسه أو عن طريق طرف آخرمدير الصندوقسيعد      27-1
دليال  قاطعا  على ملكية  الوحدات مالكيويلتزم حبفظه وحتديثه. يُعد سجل  الوحدات

 األشخاص للوحدات املثبتة فيه.
عند بداية مالك وحدات إشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل  مدير الصندوقيصدر   27-2

 . سرتداداال أوالتحويل  أوعند اإلضافة  أواالشرتاك 
صايف قيمة يشتمل على  كل ثالثة أشهر مالك للوحداتمفصل لكل  تقرير يتم إصدار   27-3

وصايف قيمتها وسجل بصفقات كل له عدد الوحدات اململوكة و  الصندوقأصول وحدات 
 .على حده مالك وحدات

 ه كما هو مبني يف هذ لمالك الوحداتعنوان الربيدي الإىل والتقارير رسل اإلشعارات تُ   27-4
اعرتاض على  أوبأي خطأ  مدير الصندوقإبالغ  مالك الوحداتعلى ، وجيب النشرة

ويعترب انقضاء تلك املدة  ،اإلرسال خالل مخسة عشر يوما من تاريخ أو التقرير  اإلشعار
اإلشعار أو التقرير  على صحة ما تضمنه  مالك الوحداتمن مبثابة موافقة وتأكيد 

 .مدير الصندوقوبالتايل إبراء لذمة 

 الصندوق مديرلفعليه احلضور شخصيا  لمالك الوحداتيف حالة عدم وجود عنوان بريدي  27-5
اليت  مسئوليته الصندوق مديرخيلي  وبذلك اإلشعار والتقريرلتسلم  إدارة الصناديق لدى

 . ذه الوثائقهل الوحداتمالك تنتج عن عدم تسلم 
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من  تتضمن ملخصا  ألداء الصندوق بشكل عاممعلومات أسبوعية  مدير الصندوقينشر   27-6
 .خالل السوق املالية السعودية وبالطريقة اليت حتددها هيئة السوق املالية

إىل التقومي  هذه الشرو  واألحكامتستند مجيع اإلشارات إىل الفرتات الزمنية الواردة يف   27-7
 .امليالدي

 
 :تضا ب المصالح-28

 .بتقدمي اإلجراءات اليت ستتبع ملعاجلة تضارب املصاحل عند طلبها مدير الصندوقسيقوم 
 

   :حقوق التصويت ةسياس -29
السياسات العامة  على جملس إدارة الصندوق يوافق لتزام،املطابقة و اال مسؤولر مع او بعد التش  29-1

راق املالية اليت تشكل جزءا و مبوجب األ للصندوق ةاملمنوحاملتعلقة مبمارسة حقوق التصويت 
 .من أصوله

ر مع او حقوق تصويت بعد التش عدم ممارسة أي أوممارسة  طبقا  لتقديره الصندوق مديريقرر  29-2
 تزام.لل املطابقة واالو مسؤ 

 
 :وأحكامهتعديل شروط الصندوق -30

قبل نشرها ومت تقدمي نسخة منها هليئة  الصندوقمن قبل جملس إدارة  الشرو  واألحكامهذه  مت اعتماد
تعديل الشرو  واألحكام مع مراعاة الشرو   لمدير الصندوق. جيوز قبل نشرها العتمادها السوق املالية

 : التالية إذا كان التعديل يف الشرو  واألحكام جوهريا  
  .على التعديل املطلوب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية  -1
 .لمدير الصندوقاحلصول على موافقة اهليئة الشرعية  -2

 الصندوقبأي تغيري جوهري على شرو  وأحكام  الوحداتمالكي وسيقوم مدير الصندوق بإشعار 
( يوم على 60قبل تاريخ سرياهنا بستني ) مالكي الوحداتوذلك بإرسال ملخص هبذا التغيري جلميع 

 األقل.
 

  :إجراءات الشكاوى-31

 مالكي أوسيتم تقدميها عند طلبها من قبل هيئة السوق املالية  ىاإلجراءات املتبعة ملعاجلة الشكاو 
حله وديا  يكون الفصل فيه  ويتعذر مالكي الوحداتومدير الصندوق بني ينشأ أي نزاع  .الوحدات

 .جلنة الفصل يف منازعات األوراق املاليةمن اختصاص 
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  :النظام المطبق-32

  السارية املفعول.   اململكة العربية السعودية ألنظمة الصندوقشرو  و أحكام  ختضع
 

  :ستثما بالئحة صناديق اال لتااماال-33
الصادرة عن هيئة  ستثمارألحكام الئحة صناديق اال تتماشى مع وموافقةهذه الشرو  واألحكام  إن

احلقائق اجلوهرية  جبميع كامل وصحيح  إفصاحالسوق املالية يف اململكة العربية السعودية وحتتوي على 
  .ذات العالقة بالصندوق

 

 :تعهدات مدير الصندوق  -34
 يتعهد مدير الصندوق بتأدية األعمال واخلدمات التالية )أو بالتعاقد مع جهة أخرى من أجل تأديتها(:

 .الصندوقإدارة استثمار حمفظة   -1
 .الصندوقحفظ أصول حمفظة   -2
 .للصندوقالتعامل يف األوراق املالية   -3
 .للصندوقاخلدمات اإلدارية   -4
 
 :قالصندو ومدير الوحدة مالك بين العالقة -35 

مالك  يعد إذ بأجر؛ وكالة عقد هو مالك الوحدات و الصندوق يرمد بني للعالقة احلاكم العقد
 نشا  يف بأمواهلم املتاجرة يف مالك الوحدات عن وكيال الصندوق مدير ويعد ،موكلني الوحدات

 .الوكالة هذه على أجرا الصندوق مدير ويستحق الصندوق،

 يتعلق فيما به يقوم تصرف أو الصندوق مدير يتخذه قرار أي أن على ونويوافق مالك الوحدات يقر

مالك  حلساب مت وتصرفا قرارا يعترب النشرة هذه مبوجب آلخر وقت من للصندوق اململوكة باألصول
 مسؤوليتهم. وعلى الوحدات
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 :المالي فصاحملخص اإل -36
إعداد ملخص اإلفصاح املايل أدناه تطبيقا  ملا ورد يف الئحة صناديق االستثمار، ومن املتوقع حتديثه مرة 

 على األقل سنويا :

 )السيف( ةصندوق األسهم الكويتي اسم الصندوق
 صندوق استثماري مفتوح نوع الصندوق
 لالستثمارشركة البالد  مدير الصندوق
وتدفع مرة واحدة عند كل  كحد أقصى % من قيمة االشرتاك3 رسوم االشترا  

 اشرتاك.
 عند كل يوم تقوميحتتسب  % سنويا   1.75 الصندوق إدارةرسوم 

  الدينار الكوييت العملة األساسية للصندوق 
 ال يوجد الصندوقعمالت أخرى يتأثر بها 
االشالالالترا  األولالالالي فالالالي سالالالعر الوحالالالدة عنالالالد  

 مرحلة التأسيس
 كوييت دينار 1

  دينار كوييت 800 الحد األدنى لالشترا  
  دينار كوييت 200 الحد األدنى لالشترا  اإلضافي 

 دينار كوييت 200 الحد األدنى لالسترداد 
 دينار كوييت 800 الحد األدنى للرصيد

 الصندوقتعترب مضمنة يف أجور إدارة  الحفظمصاريف 
 الصندوقتعترب مضمنة يف أجور إدارة  مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

لاير سنويا  كحد  20,000كل عضو مستقل سيتقاضى  مبلغ 
أقصى  عن مجيع االجتماعات اليت حضرها خالل السنة جلميع 

لاير   40,000العامة ، أي ما يساوي الصناديق االستثمارية 
 كحد أقصى جلميع االعضاء املستقلني يف السنة

 البالد لبنكاإلدارة القانونية  الداخلي المستشار القانوني
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 أتعاب المحاسب القانوني
لاير سعودي سنويا  مضّمنة يف أجور الصندوق  20,000

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

لاير سذذذذذعودي سذذذذذنويا مضذذذذذمنة يف أجذذذذذور   26,000حبذذذذذد أقصذذذذذى  رسوم المؤشر االسترشادي
الصندوق التشغيلية حتتسذب يف كذل يذوم تقذومي وختصذم يف هنايذة كذل 

 سنة ميالدية.
 

 مصاريف التعامل 
مجيذع مصذاريف التعامذل املتعلقذة بذالبيع أو  شذراء  الصندوقيتحمل 

 األسهم أو وسيط التعامل.
 
 

 مصاريف التمويل
 

 ملذذذذذدير، ولكذذذذذن حيذذذذذق للصذذذذذندوقال يوجذذذذذد حاليذذذذذا مصذذذذذاريف متويذذذذذل 
مذذذن و  احلصذذذول علذذذى متويذذذل عذذذن طريذذذق عمليذذذات املراحبذذذةالصذذذندوق 

% 0.5تكلفذذذذة التمويذذذذل لعمليذذذذات املراحبذذذذة عذذذذن   ال تزيذذذذداملتوقذذذذع أ
 على مدة التمويل. بناء  عن معدل العائد الشهري  نقطة[ 

 موعد لتقديم طلبات االشترا  آخر
 واالسترداد

)الساعة مدير الصندوق فروع   الطلبات املستلمة قبل إغالق
تقوميها يوم األحد من نفس يتم  اخلميسيوم   الرابعة والنصف(

)الساعة الثالثاء والطلبات املستلمة قبل إغالق يوم  ، األسبوع
سوف يتم تقوميها يوم األربعاء من نفس  الرابعة والنصف(

 .األسبوع
 األحد واألربعاء التقويم أيام

 و أربعاء أحدأسعار إغالق كل يوم  أساس التقويم

 أثنني و مخيسكل يوم  عن التقويمتاريخ اإلعالن 

بعد كل يوم تقومي قبل هناية يوم العمل الرابع دفع االسرتدادات يتم  موعد االسترداد
   )ما عدا ايام العطل الرمسية(

 ال يوجد رسم االسترداد
 اخلميسإىل  األحدمن  واالسترداد طلبات االشترا  أيام قبول
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 :2016المصاريف والرسوم الفعلية للصندوق لعام 

  

نسبة المصروفات الى متوسط 
 صافي أصول الصندوق

 المصاريف او الرسومنوع  المبلغ بالريال السعودي

 دخل من رسوم االشرتاك  - -
 دخل من رسوم اإلدارة  346,654 1.6359%
 مبالغ التطهري 247 0.0012%
 مصاريف املراجعة 19,992 0.0943%
 مكافئات أعضاء جملس االدارة املستقلني 1,500 0.0071%
 رسوم )تداول( 5,000 0.0236%
 السوق املالية(رسوم رقابية )هيئة  7,500 0.0354%
 رسوم املؤشر االرشادي )ستاندرد اند بورز( 26,000 0.1227%
 مصاريف الطباعة  3,455 0.0163%
 مصاريف التعامل 59,614 0.2813%

 جمموع املصاريف والرسوم الفعلية 469,962 2.2179%
 

 

 

 األداء السابق:
 

ALSEEF 
Since 

Inception 
One Year 

(2016) 
Three Years 

Period 
Five Years 

Period 
Ten Years 

Period 
Fund -62.81% -6.05% -23.60% -25.26% -62.81% 

Benchmark -49.87% 7.81% -10.29% 8.57% -49.87% 

Difference -12.93% -13.86% -13.32% -33.83% -12.93% 
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 توضيح: 
  وكما: أعاله هي ألغراض توضيحية فقط الواردةنرجو االنتباه إىل أن املعلومات 

علية أداء  نما سيكو على  لال يدأو األداء السابق للمؤشر  صندوقلل السابق داءاأل أن (1)
 الصندوق مستقبال .

ملالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداءه مقارنة باملؤشر(  نال يضموأن الصندوق  (2)
 سيتكرر أو يكون مماثال  لألداء السابق.

 

 
 استثمار مدير الصندوق في الصندوق:

 :2016ديسمرب  31اجلدول ادناه يوضح استثمارات مدير الصندوق كما يف 
 

 قيمة الوحدات عدد الوحدات اسم المستثمر
 لاير 0 وحدة 0 شركة البالد املالية
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 :للصندوق ملحق الضوابط الشرعية-37

 

 ضوابط االستثمار في الشركات المساهمة:

أسهم فيها  الصندوقاعتمد أعضاء اهليئة الشرعية على املعايري والضوابط التالية يف الشركات اليت يتملك 
 ألحكام الشريعة اإلسالمية: الصندوقإلصدار قراراهتم حول موافقة 

 أن يكون نشا  الشركة مباحا . -أ 

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

% من إمجايل املوجودات، وأال تزيد اإليرادات 30أال يزيد إمجايل االستثمارات احملرمة على  -ج 
 % من إمجايل اإليرادات.5احملرمة من تلك االستثمارات على 

 هج التطهري أدناه(.االلتزام بالتطهري )كما هو موضح يف من -د 

 

 :التطهير 

تقع مسئولية احتساب مبالغ التطهري وإخراجها على مدير الصندوق حتت إشراف إدارة   - أ
 الرقابة الشرعية. 

 حيدد مبلغ التطهري وذلك بفحص القوائم املالية السنوية للشركات حسب اخلطوات التالية: - ب

 حتديد الدخل غري املشروع الذي حصلت عليه الشركة. -

ة إمجايل هذه اإليرادات على عدد أسهم الشركة لنحصل على نصيب السهم من قسم  -
 الدخل غري املشروع.

ضرب نصيب السهم من الدخل غري املشروع يف عدد األسهم اليت ميتلكها الصندوق  -
 من هذه الشركة.

 تكرار العملية نفسها يف مجيع الشركات. -

كة حتت إشراف إدارة الرقابة حتويل مجيع مبالغ التطهري حلساب التربعات يف الشر  -
 الشرعية.
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  :و التوقيع اإلقرا  -38

 
عليهذا ومت احلصذول  بقراءة الشرو  واألحكام اخلاصة بالصندوق وفهم ما جاء هبا واملوافقذة قمنا/لقد قمت

واألخذذرى للحفذذظ لذذدى مذذدير  علذذى نسذذختني أصذذليتني منهذذا، احتفظذذت بنسذذخةعلذذى نسذذخة منهذذا والتوقيذذع 
 الصندوق . 

 
 

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

 ...........................:العنذوان
 ...........................:التوقذيع

  ............................................:االسم
 ..........................................:اهلويذة

 .........................................:العنذوان
صندوق الربيد : ................................. 

 ...........................................اهلاتف:
 ...........................................:اجلوال
 ..اإللكرتوين:................................ الربيد

 .........................................:التوقذيع
 

 

 

 


