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 يإثمار الخليجصندوق 

GCC Ithmar Fund 
الشرعية لشركة البالد  لمعايير الهيئة المطابقةأسهم الشركات الخليجية يستثمر ب مفتوحصندوق استثماري ) 

 ( لالستثمار

 

يجب على المستثمرين قراءة هذه الشروط واالحكام بعناية ودقة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن 
جب عليه استشارة خبير في مالئمة هذا االستثمار له فإنه ي اي شك لدى المستثمرالصندوق واذا ما كان 

 .مالي مستقل
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 إشعارات هــامة

 

  جيب على من يرغب يف االستثمار يف الصندوق قراءة الشروط واألحكام وفهمها قبل اختاذ قراره باالستثمار يف وحدات
 الصندوق.

  وملعرفة تفاصيل املخاطر فضالً االطالع على الفقرة العاشرة من الشروط واألحكام. مرتفعةهذا الصندوق ذو خماطر ، 

 سواق الخلييية االيف   يهدف الصندوق إىل تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل يف أسهم الشركات املدرجة
بشركة البالد لالستثمار وفق الضوابط املنصوص عليها يف هذه الشروط واالحكام حتت املطابقة ملعايري اهليئة الشرعية 

% يف السنة من صايف قيمة 5عنوان: "ملحق املعايري الشرعية"، كما يهدف الصندوق إىل توزيع أرباح حبد أقصى مقداره 
 مالية احملققة.  الرأس األصول بشكل نصف سنوي من األرباح املستلمة من الشركات املستثمر فيها واالرباح

  صحيحة. الشروط واالحكاميقر مدير الصندوق بأن مجيع املعلومات الواردة يف هذه 

 2017/مارس/09ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ  2014/مارس/31درت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ ص. 

 شراء وحدات يف الصندوق.بآراء مدير الصندوق توصية  دال تع 

 بيع أو حتويل وحدات الصندوق إال من خالل مدير الصندوق. ال يتم شراء أو 

  يعتمد مدير الصندوق يف قراراته االستثمارية على التحليل املايل، ويهدف لتحقيق منو يف صايف قيمة أصول الصندوق على
 املدى الطويل، غري أنه ال يضمن حتقيق الصندوق ألي ربح أو عدم تعرضه لخسائر.



 

 

 

 

 

 إثمار الخليجي صندوق

 

 
 مدير الصندوق

 لالستثمارشركة البالد 

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

920003636www.albilad-capital.com 
 

 
 أمين الحفظ

 لالستثمار البالد شركة

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

920003636www.albilad-capital.com 

 

 مراجع الحسابات 
 "pwcبرايس وترهاوس كوبرز "

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

www.pwc.com 
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 ملخص الصندوق

 السعودي الريال  للصندوق األساسية العملة

 (واالحكام الشروط هذه من( الرئيسية املخاطر)  10 الفقرة مراجعة ملنأ)  مرتفع  املخاطرة مستوى

 اإلرشادي املؤشر

 من احملتسب" ةعيالشر  للمعايري املطابقة النقدية التوزيعات ذات الخلييية األسهم مؤشر"
 ايديل ريتنق  ِقبل

 

  الصندوق أهداف

 يف املدرجة الشركات أسهم يف األجل طويل االستثمار طريق عن املال رأس تنمية
 حبد النقدي التوزيع إىل الصندوق ويهدف الشرعية، للمعايري املطابقة الخلييية سواقاال

 يوم اخر يف سنوي نصف بشكل األصول قيمة صايف من سنويا% 5 مقداره أقصى
 املستثمر الشركات من املستلمة األرباح من عام كل من نوفمرب شهرو  مايو شهرل عمل
 يوم يف الوحدات الكيمل االحقية وتكون. احدمها او احملققة الرأمسالية واالرباح فيها

 .التوزيع ليوم السابق التقومي

 سعودي  لاير 5,000   لالشرتاك األدىن احلد

 سعودي لاير 2,000   اإلضايف لالشرتاك األدىن احلد

 سعودي لاير 2,000   لالسرتداد األدىن احلد

 سعودي لاير 5,000  املتبقي للرصيد األدىن احلد

 واالربعاء االحد  يومي  التعامل أيام

 واالسرتداد االشرتاك طلبات لتقدمي موعد آخر

 يوم( والنصف الرابعة الساعة) الصندوق مدير فروع إغالق قبل املستلمة الطلبات
 إغالق قبل املستلمة والطلبات ، القادم االسبوع من األحد يوم تنفيذها يتم الخميس

 يوم تنفيذها يتم سوف الثالثاء يوم( والنصف الرابعة الساعة) الصندوق مدير فروع
 .األسبوع نفس من األربعاء

 اسبوع كل من األربعاء و األحد التقومي يوم

 االسرتداد موعد
 حتديد فيها مت اليت التقومي ليوم التايل الرابع اليوم يف العمل إقفال قبل االسرتداد دفع يتم
 االسرتداد سعر

  أقصى كحد االشرتاك قيمة من% 1  االشرتاك رسوم

 الصندوق إدارة رسوم
 وختصم تقومي يوم كل عند حتتسب الصندوق أصول قيمة صايف من سنويًّا% .1.75

 ميالدية سنة ربع كل هناية يف

 م2014/ابريل/20ه، املـوافـق 1435/مجادى الثاين/20 الطرح تاريخ

 واحد سعودي لاير الطرح بداية عند الوحدة سعر
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 قائمة المحتويات
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 8 ................................................................................................... االحكامو  شروطال
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 8 .............................................................................................. الصندوق مدير عنوان

 8 ........................................................................... الصندوق في االشتراكات قبول بداية تاريخ

 8 ..................................................................................................... المنظمة الهيئة

 8 .............................................................................. الصندوق وأحكام لشروط إصدار تاريخ

 8 ........................................................................................................... االشتراك

 8 ..................................................................................................... الصندوق ملةع

 9 ................................................................................................... الصندوق أهداف

 9 ........................................................................................ الرئيسة االستثمار ةاستراتيجي

 10 .......................................................................... لالستثمار في الصندوق الرئيسة المخاطر

 12 ............................................................................................... والمصاريف الرسوم

 12 ................................................................................................ التعامل مصاريف

 12 ........................................................................................... مصف وتعيين التصفية

 13 ............................................................................................ الصندوق إدارة مجلس

 14 ................................................................................................... الصندوق مدير

 15 ...................................................................................................... الحفظ أمين

 15 ................................................................................................. الحسابات مراجع

 15 .................................................................................... السنوية المراجعة المالية القوائم

 15 ............................................................................................... الوحدات خصائص
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 16 .................................................................................................... األولي الطرح
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 قائمة المصطلحات
 
 
 

  .صندوق إثمار الخليجي الصندوق: (1

 

 لالستثمار.: شركة البالد مدير الصندوق  (2

 

 لالستثمار.: شركة البالد أمين الحفظ (3

 

 وااللتزامات. : حصص مشاعة في صافي أصول الصندوق متساوية في الحقوقالوحدات (4

 

 .الشروط واألحكام لهذهالشخص الذي يمتلك وحدات في الصندوق وفقاً  مالك الوحدات:  (5

 

 في الصندوق.الشخص الذي يرغب في امتالك وحدات  : المستثمر (6

 

حساب منفصل يقوم مدير الصندوق بفتحه لدى بنك البالد باسم الصندوق إليداع  حساب الصندوق: (7

مالية ومصاريف  التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأسو ،جميع المبالغ الخاصة بالصندوق

 .مالشروط واألحكاالتشغيل وخدمات إدارة الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار و

 

 .إثمار الخليجي صندوق شروط و أحكام: الشروط واألحكام (8

 

هـ الموافق 02/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ :لنظاما (9

 .م31/7/2003

 

هيئة السوق المالية في المملكة مجلس الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن  لالئحة:ا (10

  .م 24/12/2006الموافق  03/12/1427بتاريخ الصادرة  و العربية السعودية
 

هيئة السوق المالية التي تأسست بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم  تعنية: الهيئ (11

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

 

 .المرابحة وصناديق المرابحةصفقات  :الشرعية المطابقة للمعايير النقد أدوات (12

 

عن سعر  االرباح التي تنتج عن ارتفاع قيمة االوراق المالية المستثمر فيهامالية:  الرأساالرباح  (13

 .الشراء

 

 الهيئة الشرعية لشركة البالد لالستثمار.الهيئة الشرعية:  (14

 

وفقاً  لالستثمار البالد لشركة الشرعية الهيئة قبل من تحديدها يتم التي المعايير هيالشرعية:  المعايير (15

 . للضوابط الشرعية المذكورة في هذه الشروط واألحكام

 

عضو مجلس إدارة  تعريف عليه ينطبق الذي الصندوق إدارة مجلس عضو هوالعضو المستقل:  (16

  .المالية السوق هيئة لوائح في المستخدمة المصطلحات قائمة في الوارد صندوق مستقل
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الخليج )السعودية و الكويت واالمارات وقطر والبحرين اسواق المال في دول الخليجية:  االسواق (17

 .وعمان(

 

في ذلك  إغالق االوراق الماليةاصول الصندوق على اسعار  تقويمهو اليوم الذي يتم فيه  يوم التقويم: (18

 اليوم.

 

 هي ايام عمل البنوك السعودية من االحد الى الخميس. يوم العمل: (19

 

للقوائم المالية المعلنة للشركات الخليجية والتوقعات المستقبلية هو التحليل االساسي  التحليل المالي: (20

 لتقييم جدوى االستثمار من عدمه.

 

 سواق الخليجية.االهي الشركات المدرجة في  :الخليجية الشركات (21

 

هي العوائد النقدية التي يتحصل عليها مالك الوحدات والتي تدفع من االرباح  :النقدي التوزيع (22

 مالية المحققة او احدهما. المستثمر فيها واالرباح الرأسالخليجية من الشركات المستحقة 

 
 

المال في دول الخليج و  ألسواقتعني الهيئات المنظمة و المشرعة :  هيئات السوق المالية الخليجية  (23

هيئة األوراق و   الكويتدولة  أسواق المالالسعودية و هيئة المملكة العربية هي هيئة السوق المالية 

و مصرف البحرين المركزي األمارات العربية المتحدة  و هيئة قطر لألسواق المالية المالية و السلع 

 والهيئة العامة لسوق المال سلطنة عمان. 

 

تعني المؤسسات والمصارف والبنوك المركزية لدول الخليج العربي    : ةالخليجيالبنوك المركزية  (24

مصرف اإلمارات العربية المتحدة  و بنك الكويت المركزيالسعودي ومؤسسة النقد العربي وهي 

  .و البنك المركزي العماني المركزي و مصرف قطر المركزي
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 الشروط واألحكام
 

 اسم صندوق االستثمار: -1

 .(GCC Ithmar Fund) الخلييي صندوق إمثار
 
 عنوان مدير الصندوق: - 2

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

 6299 290 11 (966+)فاكس: 
  capital.com-www.albilad :اسم موقع االنرتنت

 
 االشتراكات في الصندوق:تاريخ بداية قبول  -3

/ 30م ويستمر حىت هناية 2014/ابريل/20ه، املـوافـق 1435/مجادى الثاين/20يبدأ الطرح األويل لوحدات الصندوق يف  
 .م2014/يونيو/1املوافق  ه1435/شعبان/3ويبدأ تشغيل الصندوق بتاريخ  م2014/مايو/29هـ، املـوافـق 1435/رجب

 
 الهيئة المنظمة:  -4

( وهي شركة مرخص هلا مبمارسة نشاط اإلدارة 1010240489مدير الصندوق هو شركة البالد لالستثمار، سيل جتاري رقم )
  (.8100-37مبوجب الرتخيص الصادر من هيئة السوق املالية برقم )

 
 :وأحكام الصندوقتاريخ إصدار شروط  -5

، ومت احلصول على موافقة اهليئة م2014/مارس/31املوافق  ه1435/مجادى االول/30بتاريخ  وأحكام الصندوقصدرت شروط 
قد مت أخر حتديث لشروط وأحكام  .م2014/مارس/24 ه املوافق1435/مجادى االول/23 على طرح وحدات الصندوق بتاريخ

 .م2017/مارس/09املوافق ه 1438/األخرةمجادى /10الصندوق بتاريخ 
 

 االشتراك: -6

لاير  5,000، واحلد األدىن لالشرتاك هو واحد ال سعوديـريسعر الوحدة الواحدة عند االشرتاك يف مرحلة تأسيس الصندوق 
علمًا بأنه جيب على مالك الوحدات االحتفاظ باحلد  لاير سعودي 2,000. احلد األدىن لالشرتاك اإلضايف أو االسرتداد هو سعودي

 ما مل تنخفض قيمة الوحدات اململوكة له عن هذا احلد نتيية ألداء الصندوق.لاير سعودي  5,000األدىن للرصيد وهو 
 
 عملة الصندوق: -7

 وتقّوم هبا استثماراته ووحداته. ،السعوديالريال  عملة الصندوق هي -
الصرف السائد عند قبول تقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى، ويتم حتويلها إىل عملة الصندوق على أساس سعر  -

 االشرتاك يف ذلك التاريخ.
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يتحمل مالك الوحدات الذين يرغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك  -
 . ويل مبل  االشرتاك أو االسرتدادحتالعمالت عند تاريخ 

 

 أهداف الصندوق: -8

لمعايري لسواق  الخلييية املطابقة االاالستثمار طويل األجل يف أسهم الشركات املدرجة يف  يهدف إىل تنمية رأس املال عن طريق
اخر من صايف قيمة األصول بشكل نصف سنوي يف  سنوياً % 5حبد أقصى مقداره  التوزيع النقديالشرعية و يهدف الصندوق إىل 

او احدمها،  الشركات املستثمر فيها واالرباح الرأمسالية احملققة من املستحقةشهر مايو وشهر نوفمرب من كل عام من األرباح ل يوم عمل
، وترجع وحيق ملدير الصندوق عدم التوزيع النقدي اذا مل يتحقق أي من استالم التوزيعات من الشركات او حتقيق االرباح الرأس مالية

 صالحية اختاذ قرار صرف التوزيعات النقدية من عدمه جمللس ادارة الصندوق.
ايديل ة احملتسب من ِقبل عيالشر  املطابقة للمعايريمؤشر األسهم الخلييية ذات التوزيعات النقدية املؤشر اإلرشادي للصندوق هو 

. وميكن احلصول على معلومات حول أداء الصندوق مقارنة مبؤشر األداء الخاص بالصندوق يف موقع مدير الصندوق على ريتنق 
 شبكة اإلنرتنت.

 
 :االستثمار الرئيسة ةاستراتيجي -9

 

 .الخلييية االسواق يف املدرجة الشركات اسهم يف رئيسي بشكل الصندوق يستثمر 1 – 9

 

أداء املؤشر  افضل منحتقيق أهداف الصندوق على املدى الطويل وحتقيق أداء  غرضهايتبىن مدير الصندوق اسرتاتييية  2 – 9
إضافة إىل أدوات  لمعايري الشرعيةلسواق الخلييية املطابقة اال، وذلك من خالل االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف اإلرشادي

سب حاألسهم  ركيز االستثمار واألوزان السوقية واجلغرافية يف أسواقتحيدد مدير الصندوق نسب  الشرعية. املطابقة للمعايريالنقد 
كام حمع شروط وأ الصندوق ومبا ال يتعارض تاحدو  مالكيلتحقيق مصلحة تلك االستثمارات واوزاهنا يف املؤشر االرشادي  تقاييم
% لكل شركة 10و الصندوق لأصو  صايف % من 45 هتما نسبد حيف سوق وا أن ال يتياوز الرتكيز ىعل والالئحةوق الصند

 مدرجة يف االسواق الخلييية.
 
ستثمارية بناء على التحليل املايل واألحباث اليت يقوم هبا. اختيار أفضل األسهم من ناحية اويعمل مدير الصندوق على  3 – 9
 جمالمن ضمن بناًء على التحليل املايل أفضل األسهم  ءانتقابطريقة نشطة وذلك عن طريق  ة الصندوقيقوم مدير الصندوق بإدار و 
  ستثمار. اال
 
 ميكن للصندوق أن يشارك يف االكتتابات األوليةيف االسهم الغري مطابقة للمعايري الشرعية و  ر يستثمان الصندوق ال 4 – 9

لكل  قيمة اصول الصندوق صايف من %10املتاحة للصناديق االستثمارية املطابقة ملعايري اهليئة الشرعية وحبد اقصى  وحقوق االولية
 % من صايف أصول الصندوق.25االكتتابات املكونة للمحفظة هي طرح اكتتاب، كما ان احلد االعلى جلميع 

 
طبقًا ألهداف وقيود  ةابعت تأسهم شركا ملدير الصندوق أو كاملال بالدال كحيق ملدير الصندوق االستثمار يف أسهم بن 5 – 9

ولة يف الصندوق ال تتياوز كما ميكن ملدير الصندوق احملافظة على سي .% من صايف قيمة اصول الصندوق10حبد اقصى  الصندوق



 

9 

 

% من 20وسوف تستثمر السيولة يف أدوات النقد املطابقة للمعايري الشرعية حبد أعلى   % من صايف أصول الصندوق40نسبة 
% من صايف 20و حبد أعلى  هيئات السوق املالية الخليييةو املرخصة من قبل  جمتمعة صايف أصول الصندوق يف صناديق املراحبة
يلتزم مدير الصندوق بتطبيق معايري  .املرخصة من قبل البنوك املركزية الخلييية مع البنوك أصول الصندوق يف صفقات املراحبة 

% من صايف أصول الصندوق، وسيكون املصدر 10وسيكون احلد االعلى للتعامل مع اي مصدر  للمصدرالتصنيف االئتماين 
من  Baaو  Standard & Poor'sمن  BBBف ائتماين خارجي ال يقل عن درجة استثمارية من حاصل على تصني

Moody's  وBBB  منFitch  ولن يتم التعامل مع أي مصدر غري مصنف طبقا للتصنيفات السابقة او أياً منهم. 
 
 (الصندوق صايف اصول% من 10لن يتياوز التمويل ما نسبته )  مؤقت مدير الصندوق حسب تقديره بتوفري متويل سيقوم 6 – 9

من أي بنك جتاري مرخص له من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي مبزاولة األعمال املصرفية يف اململكة العربية السعودية علماً بأن 
سرتداد واملدة القصوى اليت سيحتفظ لتغطية طلبات اال  الستخدامهاوذلك الشرعية مطابقًا للمعايري  ذلك التمويل جيب أن يكون

    .فيها الصندوق بالتمويل هي سنة
 
 يقوم الصندوق يف شراء و بيع أسهم الشركات املدرجة يف االسواق الخلييية. وسوف   7 – 9

 
املطابقة للمعايري سواق الخلييية االتستثمر يف  استثمار اخرىكما جيوز للصندوق أن يستثمر جزءاً من أصوله يف صناديق  8 – 9

املستثمر مجيع الصناديق يف  % من صايف أصول الصندوق10حبد اقصى  الخلييية السوق املالية هيئاتواملرخصة من قبل  الشرعية
 صناديق االستثمار االخرى.% من صايف أصول 10أو ما نسبته  فيها
 
 .  املشتقات املاليةال يستثمر مدير الصندوق اصول الصندوق يف  9 – 9
 

 لالستثمار في الصندوق: ةالمخاطر الرئيس -10

نظرًا ألن الصندوق معرض ملخاطر تقلبات السوق، فإن سعر وحدات الصندوق ميكن أن ينخفض، ومن املمكن أن ال حيصل 
عليه، كما  املشرتك عند االسرتداد على كامل املبل  الذي استثمره فيه. وال يضمن مدير الصندوق أصل املبل  املستثمر أو أي عائدات

للصندوق ناجحة يف مجيع  االستثماريةوال ميكن إعطاء أي تأكيد بأن تكون االسرتاتيييات  .ال يضمن حتقيق أهداف االستثمار
 اللصندوق، فإن نتائج األداء لن تكون بالضرورة مؤشرً  االستثماريةظروف السوق أو يف أي منها. كما أنه وبسبب طبيعة األنشطة 

 قبلية.على النتائج املست
 يف الصندوق: االستثمار، على سبيل املثال ال احلصر، واليت ميكن أن يكون هلا تأثري على ةالرئيساملخاطر  لبعضوفيما يلي عرض 

يف األسهم املتداولة واليت تتعرض  -بشكل رئيس  -يستثمر الصندوق  مخاطر األسهم المتداولة ومخاطر السوق: 10-1-1
عالية  استثمارات ديف األسهم بطبيعتها تع االستثماراتن إ، حيث االسواق الخليييةملخاطر التذبذب السعري وخماطر تقلبات 

 صايف قيمة أصول الوحدة. مما يؤدي إىل اخنفاض املخاطر إىل جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ يف قيمتها. 

املخاطر االئتمانية هي تلك اليت تتعلق باحتمال أن خيفق أي مدين يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية   :االئتمانيةالمخاطر  2 -10-1
. وتنطبق هذه املخاطر على جزء او كامل املبل  مع الطرف املتعاقد معه وفقا للشروط املتفق عليها بينهما مما يرتتب عليه خسارة

 صناديق املراحبة. راحبة أوالصندوق يف حالة الدخول يف صفقات م
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هذا النوع من املخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم املستثمر فيها  ة:عيالشر  بالضوابط لتاا المخاطر المتعلقة باال 3 -1– 10
نتيية لذلك. يف بعض احلاالت، ولغرض  التخلص منها، وبالتايل يلزم أن يقوم الصندوق بالشرعية للمعايريطابقة أصبحت غري م

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

معرضة  االستثمارن أي شركة ضمن شرحية إمعرضة للمخاطر القانونية حيث  االستثمارصناديق  المخاطر القانونية: 4 -1– 10
لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات احلكومية املختصة بالتنظيم واإلشراف والرقابة عليها، وكذلك من قبل املستثمرين. 

 ، وبالتايل ميكن أن يؤثراملالية ألي شركة من الشركات املستثمر فيها املالءةأي تأثري ناجم عن أي قضية مع الغري ميكن أن يؤثر على و 
 اليت يستثمرها الصندوق يف تلك الشركة. االستثماراتعلى قيمة  اً سلب

إن طبيعة الصندوق تقتضي إن يستثمر يف األسهم املطابقة للمعايري الشرعية مما يعين إن   :االستثماراتتركا  مخاطر 5 -1– 10
األحيان ميكن أن يكون يف الصندوق تركز عاٍل من حيث  استثمارات الصندوق ستكون بأسهم معينة دون سواها. يف بعض

االستثمار يف قطاع أو سهم شركة معينة، وذلك إما بسبب اعتبارات االستثمار أو بيئة االستثمار بصفة عامة أو بسبب النتائج 
 اإلجيابية احملتملة لالستثمارات يف ذلك القطاع أو السهم.

الصندوق ملخاطر أكثر مما لو كانت استثماراته أكثر تنوعا . ما قد يرتتب عليه خسارة أكثر إن تركيز االستثمار قد يؤدي إىل تعرض  
 يف قيمة أصول الصندوق مقارنة بعدم وجود هذا الرتكيز.

وقد تصبح بعض األسهم  ،هااستقرار وعدم الخلييية سواق االحيدث فيها تقلب يف  أوقاتقد متر  مخاطر السيولة: 6 -1– 10
أقل سيولة وأكثر صعوبة يف تداوهلا والتعامل هبا نتيية التداول احملدود فيها. ميكن أن تؤدي أي صعوبات يف بيع األسهم إىل حتقق 

 االستثمار.خسارة أو عائد أقل بالنسبة لصندوق 

 دبالنسبة للمشرتكني الذين ال يعل السعودي، و بالريا يُقيِّم الصندوق وحداته :المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت 7 -1– 10
،  مقابل العمالت األخرىالريال السعودي  العملة األساسية هلم، فإهنم معرضون للتقلبات املصاحبة لتغري سعر صرفالريال السعودي 

 على أداء الصندوق.  اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلباً  كما ان

بعوامل  سلباً  ن قيمة أصول الصندوق ميكن أن تتأثرإ :في االسواق الخليجية المخاطر المتعلقة بأحداث معينة  8 -1– 10
يف  خمتلفة، منها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة أو تتعلق بالسلطات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية

، كما قد تتأثر بالتغريات يف سياسة احلكومة أو قد تتأثر بأحداث معينة تتعلق باجلهة املصدرة لألسهم املستثمر الدول حمل االستثمار
 فيها.

يعتمد جناح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبرية على مهارات   :على مدير الصندوق وكبار موظفيه االعتماد 9 -10-1
عاملني لدى مدير الصندوق، وال ميكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار أي من هؤالء املوظفني يف وظيفته احلالية وخربات املوظفني  ال

  على قيمة استثمار مالكي الوحدات. مؤثراً بشكل سليب ان يكون خروج احد املوظفني وميكن أو يف العمل لدى مدير الصندوق

مدير الصندوق والشركات اليت يتبع هلا جمموعة كبرية من األنشطة اليت  يزاول  :التضارب المحتمل في المصالح 10 -1– 10
تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. وقد تنشأ هناك حاالت تتضارب فيها مصاحل مدير الصندوق والشركات التابعة له مع 

 واليت قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سليب. مصاحل الصندوق
يسعى الصندوق لتوزيع عوائد سنوية. ولكن تلك التوزيعات حمكومة بتحقيق   :النقدية التوزيعات نسبة في التذبذب 10-1-11

التوزيعات النقدية أو ارتفاع قيمة استثمارات الصندوق. وقد حتكم بعض الظروف  استحقاقالصندوق لعوائد كافية من خالل 
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اخنفاض قيمة استثمارات الصندوق او اخنفاض نسبة توزيعات  الخنفاض توزيعات الصندوق أو انعدامها يف حال هبوط السوق او
 الشركات.

مما يتسبب يف اخنفاض قيمة  الطرحنزول السعر عن قيمة  احتماليةيف  تاالكتتابا: تتشكل خماطر االكتتاباتمخاطر  10-1-12
و  االكتتابؤسسات عند عملية غري حمقق أو حمقق يف حالة البيع. كما هو من املمكن عدم اكتمال نصاب امل لشكباإلستثمار 

خسارة متمثلة يف ضياع استثمار اخر بسبب ربط بذلك يتم إلغاء الطرح و إعادة األموال للصندوق و قد يتسبب ذلك يف وقوع 
 األموال. كذلك  احتمال تأخر الطرح مما قد يتسبب يف ربط املبل  يف استثمار ال ميكن التصرف به اىل وقت الطرح.

و أداء املستثمر فيها : تتشكل املخاطر يف نوعية األصول املستثمرة يف الصناديق أخرىاإلستثمار في صناديق مخاطر  10-1-13
 .واليت سوف تنعكس على مالكي الوحدات تلك الصناديق اللمخاطر املتعرضة هل الصندوقتلك الصناديق مما يعرض 

تتشكل خماطر االستثمار حبقوق االولوية بكون نسبة التذبذب املسموح هبا : يةو االول حقوقب االستثمار مخاطر 10-1-14
ألسعار تداول حقوق االولوية يفوق النسبة اليت ختضع هلا أسعار األسهم، كما انه يف حال عدم قيام الصندوق ببيع حقوق االولوية 

وعدم االكتتاب ه احلقوق لالكتتاب باألسهم اجلديدة املوجودة لديه قبل هناية فرتة تداول هذه احلقوق فإنه سيضطر اىل استخدام هذ
 يؤثر سلباً على أداء الصندوق. باألسهم اجلديدة ميكن ان

 
  يتحمل مالك الوحدات اي خسارة مالية ترتتب على االستثمار يف الصندوق. 10-2
 

يبيع األوراق املالية أو تابع ملدير حملي يسوق أو ير الصندوق أو أي بنك مد لدى يف الصندوق إيداعاً  االستثمار دال يع 10-3
 الصندوق.

 يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة املستحقة علية من قيمة الوحدات الخاصة به. 10-4

 

 

 الرسوم والمصاريف:  -11

 الرسوم: 1 – 11

 .عند كل اشرتاك%( من قيمة االشرتاك كحد أقصى يتم خصمها من 1رسوم اشرتاك: ) -أ
أصول الصندوق يتم حساهبا يف كل يوم تقومي، وختصم يف هناية كل  قيمة من صايف %( سنوياً 1.75الصندوق: ) رسوم إدارة -ب

 ربع سنة ميالدية.
 المصاريف: 2 – 11

 أتعاب مراجع احلسابات -على سبيل املثال ال احلصر  -يتحمل الصندوق كل املصروفات التشغيلية، ويدخل يف هذه املصروفات 
 لاير سعودي سنويًا مضّمنة يف أجور الصندوق التشغيلية  30,000ع احلسابات على مبل  وقدره حيث سيحصل مراج

كما سوف تكون رسوم املؤشر  ،ةسنة ميالديربع حتتسب يف كل يوم تقومي وختصم بشكل تراكمي يف هناية كل 
ت آمكاف باإلضافة إىل لاير سعودي سنويا مضمنة يف أجور الصندوق التشغيلية 22,500االسرتشادي حبد أقصى  

ألف  150,000قيمة هذه املصاريف عن مبل   دال تزي، على أن والرسوم الرقابية ورسوم تداول أعضاء جملس اإلدارة
 لاير سنوياً. الرجاء االطالع على ملخص اإلفصاح املايل ملزيد من التفاصيل.

 

 مصاريف التعامل: -12

 املتعلقة بالبيع والشراء أو الوسيط ذي العالقة.يتحمل الصندوق مجيع مصاريف التعامل 
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  التصفية وتعيين مصف: -13
تراهــا مناســبة وذلــك وفقــاً لالئحــة صــناديق  تــدابريهليئــة الســوق املاليــة صــالحية تعيــني مــدير بــديل للصــندوق أو مصــف أو اختــاذ أي 

 االستثمار.
 

 مجلس إدارة الصندوق: -14

مخسة أعضاء، مبا فيهم رئيس اجمللس، على أن يكون من بينهم عضوان مستقالن، وتكون  يتكون جملس إدارة الصندوق من1-14
مدة خدمتهم باجمللس سنة واحدة، تبدأ من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على طرح وحدات الصندوق. وحيق ملدير الصندوق إعادة 

وق املالية وسيتم االفصاح فورًا يف املوقع االلكرتوين وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الس تعيني األعضاء ملدة أو مدد مماثلة
  للشركة واملوقع االلكرتوين للسوق عن أي تغيري يف عضوية جملس إدارة الصندوق

 أمساء  أعضاء جملس إدارة الصندوق: 14-2
 احلسن سامي قسوس (أ 

االستاذ  . السعودية واالمارات سنة يف جمال الخدمات املالية يف 30خبربة اكثر من  احلسنيتمتع االستاذ : املؤهالت
 والتسويق و ماجستري يف املاليةسييت( يف لندن ( هندسة كمبيوتر من جامعةبكالوريوس حاصل على  احلسن

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

 

  جوهر اقبال شيخ ب(

 اإلدارة املالية لبنك البالددير عضو جملس اإلدارة وم
ملؤهالت: زمالة معهد احملاسبني القانونيني, عمل االستاذ جوهر يف اجملال املايل ملدة تزيد عن ستة وعشرون سنة حيث تنقل ا

منذ منتصف  عمل يف اجملال احملاسيب واملراقبة املالية واالهتمام بعمليات سوق املال، يعمل حاليًا مدير االدارة املالية لبنك البالد
 .2008عام 

 

 إعياز  مصدقج( 

 عضو جملس اإلدارة ومدير إدارة املخاطر لبنك البالد
املؤهالت: بكالوريوس اقتصاد وإحصاء، ماجستري إدارة مالية، ماجستري اقتصاد. ميتلك االستاذ مصدق خربة تزيد عن اربعون 

 عاما يف اجملال املايل عمل خالهلا يف عدة بنوك.
 
 حافظ )عضو جملس إدارة مستقل( زكيطلعت د( 

 االستاذ ميتلكاملؤهالت: ماجستري حماسبة، ويشغل حالياً منصب أمني عام جلنة االعالم والتوعية املصرفية بالبنوك السعودية. 
 .بنوك عدة يف خالهلا عمل البنكي اجملال يف عاما ثالثون عن تزيد خربة طلعت
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 (مستقل إدارة جملس)عضو  الراشد عبدالعزيز ابراهيمه( 
املؤهالت : ماجستري إدارة اعمال، ويشغل حاليًا منصب مدير أول يف كوليورز الدولية. ميتلك االستاذ ابراهيم خربة تزيد عن اربعة  

 3-14عمل خالهلا يف شركة ارنست اند يون  وعضو تدريس يف قسم احملاسبة يف جامعة امللك سعود ،عشر عاما يف اجملال املايل
 أعضاء جملس اإلدارة:مسؤوليات 

 تشمل مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال احلصر، اآليت:
 طرفًا فيها. العام  الصندوق يكون اليت اجلوهرية والتقارير القرارات و العقود مجيع على املوافقة - أ

 اعتماد سياسة مكتوبه فيما يتعلق حبقوق التصويت املتعلق بأصول الصندوق يف حال وجودها.  - ب

 
اإلشراف، ومىت كان ذلك مناسباً، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقًا لالئحة صناديق  -ج 

 االستثمار.
وااللتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبلي  عن غسل األموال ومتويل االجتماع مرتني سنويًا على األقل مع مسؤول املطابقة -د

 واألنظمة املتبعة. حللتأكد من التزام مدير الصندوق جبميع اللوائ ؛اإلرهاب لديه
مبا ورد يف  وأي مستند آخر سواء كان عقد أم غريه ومذكرة املعلومات  شروط وأحكام الصندوق دقة و التأكد من اكتمال  -هـ

 صناديق االستثمار. الئحة
، ومذكرة املعلومات  التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق -و

 وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
 ومالكي الوحدات فيه. الصندوقملصلحة  وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق العمل بأمانة -ز
 
مضمنة يف املصاريف  اجللسات جملموعلاير بالسنة  16,000لاير عن كل جلسة ، حبٍد أقصى  2,000لكل عضو مستقل  -ي

  التشغيلية ومفصلة يف اإلفصاح املايل.
 

 صناديق أخرى يشرف عليها أعضاء جملس اإلدارة : 14-5
 .مع املعايري الشرعية )إمثار(صندوق إمثار ألسهم الشركات السعودية املتوافق  - أ

  .سهم السعودية النقيةلأل البالد صندوق - ب

 العقارية الخلييية )عقار(. االسهمصندوق  - ت

 صندوق املراحبة بالريال السعودي )مرابح(. - ث

 صندوق األسهم الكويتية )السيف(. - ج

 )أموال(. الخلييية املصارف واملؤسسات املالية ا أسهم صندوق - ح
 

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

 مدير الصندوق: -15

 مدير الصندوق: -



 

14 

 

 شركة البالد لالستثمار: 15-1
 العنوان: الرياض، حي العليا، طريق امللك فهد.

 اململكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
 920003636هاتف:  
 .capital.com-www.albiladاسم موقع االنرتنت: 6299 290 11 (966+)فاكس: 

حُيتمل تعارضها مع يقر أعضاء جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بأنه ال يوجد أي عمل أو مصلحة خاصة هبم  15-2 
 مصاحل الصندوق.

  يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد تضارب مصاحل جوهري من طرفه قد يؤثر على تأديته اللتزاماته جتاه الصندوق. 15-3
 أي مهام كلف هبا مدير الصندوق أي طرف ثالث. دال يوج  15-4
( خبطاب هيئة السوق 08100-37شركة البالد لالستثمار شركة مرخص هلا مبوجب ترخيص هيئة السوق املالية رقم ) 15-5

سيل جتاري رقم  ( للتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ.969املالية رقم )هـ/ت/
1010240489. 

 
 أمين الحفظ: -16

 .1010240489سيل جتاري رقم  ،البالد لالستثمارشركة 
 .امللك فهدطريق ، العلياالعنوان: الرياض، حي 

 اململكة العربية السعودية. 11411الرياض   140ص.ب. 
 920003636هاتف:  
 comcapital-www.albilad.  :اسم موقع االنرتنت6299 290 11 (966+)فاكس: 

 
 مراجع الحسابات:   -17

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

  

 القوائم المالية السنوية المراجعة:  -18

والقوائم  ،خالل تسعني يوماً من هناية كل سنة ميالدية ، ونشرهااملالية املراجعة للصندوقيقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم  18-1
وسوف يتم نشرها على موقع مدير الصندوق وموقع  ،النصف سنوية األولية املفحوصة خالل مخسة وأربعني يوماً من تاريخ هناية الفرتة

وذلك من خالل زيارة  ،تداول، وميكن ملالكي الوحدات أو املستثمرين احلصول على نسخة من القوائم املالية عند طلبها بدون رسوم
ديسمرب  31 بتاريخ تهيةاملن للفرتة مالية قوائم ولأ توفري وسيتم" .واألحكاممدير الصندوق على عنوانه املوضح يف هذه الشروط 

2014. 
مدير الصندوق هيئة السوق املالية بنسخة من القوائم املالية املراجعة والقوائم النصف سنوية األولية يف املواعيد احملددة يف  يزود 18-2

 الئحة صناديق االستثمار.
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 خصائص الوحدات:  -19

يوزع مدير الصندوق توزيعات نقدية على مالك الوحدات و  ،واحلقوقالقيمة واملميزات متساوية وحدات إىل الصندوق  تقسم أصول
  مرتني يف السنة.االستثمارية 

 
 معلومات اخرى. دال يوج :اخرىمعلومات -20

 
 الهيئة الشرعية للصندوق: -21

 أمساء أعضاء  اهليئة الشرعية: 21-1
 ستشار يف الديوان امللكي.املو  ،كبار العلماءعضو هيئة  عبد اهلل بن سلمان بن منيع )رئيساً( فضيلة الشيخ/  -(1) 
 ستشار يف الديوان امللكي.املو  ،عضو هيئة كبار العلماء . عبد اهلل بن حممد املطلق )نائباً(دأ.فضيلة الشيخ/  -(2) 
مد بن سعود كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حمبتدريس العضو هيئة   . عبداهلل بن موسى العمار )عضواً(دأ.فضيلة الشيخ/  -(3)

 .اإلسالمية
جبامعة اإلمام حممد  االقتصاد والعلوم اإلدارية كليةتدريس بالعضو هيئة  )عضواً( فضيلة الشيخ/ د. حممد بن سعود العصيمي، -(4)

 .بن سعود اإلسالمية
ملعهد العايل للقضاء، وعضو باقسم الفقه املقارن بتدريس العضو هيئة  )عضواً( بن فوزان الفوزان زعبد العزيفضيلة الشيخ/ د.  -(5)

 .جملس هيئة حقوق اإلنسان
 تدريس بقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء.العضو هيئة  )عضواً( الشبيلي، عبد اهللفضيلة الشيخ/ د. يوسف بن  -(6)

 .وال حتّمل على الصندوق يتحملها مدير الصندوق لاير سعودي سنوياً  40,000 مكافآت أعضاء اهليئة الشرعية 21-2

 :الفتوى اصدار يف الشرعية اهليئة قبل من املستخدمة عايريامل 21-3

 لالطالع على هذه املعايري الشرعية نأمل مراجعة ملحق الضوابط الشرعية.
 

 .على الصندوق قال ينطب :العالمية االستثمارصناديق  -22
 

 الطرح األولي:  -23

وسيكون سعر الوحدة م 2014/ابريل/20ه، املـوافـق 1435/مجادى الثاين/20االكتتاب يف الصندوق من تاريخ  يبدأ 1 – 23
بعد إقفال الطرح األويل للصندوق،  هذا ولن يكون هناك مبل  أدىن جيب حتصيله لبدء الصندوق. . لاير سعودي واحدعند التأسيس 

الوحدات  إىلتضاف  استثمارية ارباحعلى شكل  ةاألولي االشرتاك مدةعائدات املراحبة واحمّلصلة خالل  مدير الصندوق بإضافةقوم ي
وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن هذه العوائد من خالل تأكيد االشرتاك يف الصندوق املرسلة  األساسية جلميع املستثمرين.

  حلاملي الوحدات.

الشرعية  املطابقة للمعايريصندوق يف ادوات النقد للاحملصلة خالل فرتة الطرح األويل  كاتاالشرتا مجيع  استثمارسيتم  2 – 23
  ،ضافيةإستثمارات لن ختضع لرسوم إدارية ن تلك االأعلماً ب 2014/يونيه/1املوافق  1435/شعبان/3يف بداية التشغيل قبل وذلك 

 Standardمن  BBBدرجة استثمارية من من أقل  للمصدر  كما ان ادوات النقد الشرعية لن يكون تصنيفها االئتماين واملعتمد

& Poor's  وBaa  منMoody's  وBBB  منFitch  او أياً منه. 
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 :استثمار مدير الصندوق في الصندوق -24

ه حلسابه الخاص عند أو بعد تأسيس يف الصندوق و االشرتاك يف وحداتاالستثمار دير الصندوق وفقا لتقديره الخاص ميكن مل
مدير الصندوق يف هناية   يفصحو  ،، وحيتفظ مدير الصندوق حبقه يف ختفيض مشاركته كليا أو جزئيا مىت رأى ذلك مناسباً الصندوق.

 أي استثمار له يف الصندوق.امجايل قيمة كل سنة عن 

 
 واالسترداد:إجراءات االشتراك  -25

 .واالربعاءاالحد  هيأيام التعامل اليت يتم فيها بيع وحدات الصندوق واسرتدادها  25-1
ليوم العمل الذي يسبق يوم املوعد  النهائي لتقدمي التعليمات الخاصة بشراء او اسرتداد الوحدات هو الساعة الرابعة والنصف  25-2

 .التعامل
الصندوق متاحا بعد فرتة الطرح األويل يف كل يوم تقومي وبسعر الوحدة املعلن عنها يف اليوم يكون االشرتاك و االسرتداد يف  25-3

يف اليوم ما قبل يوم  الساعة الرابعة والنصف م طلبات االشرتاك واالسرتداد هوالتايل ليوم التقومي ذاته. ويكون أخر موعد الستال
 التقومي.

 :يأيتاك بالصندوق مبا يقوم املستثمر عند الرغبة يف االشرت   25-4 
 فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق تتم من خالله مجيع عمليات االشرتاك واالسرتداد )الكلي واجلزئي(. -أ

 .الشروط واالحكامالتوقيع على نسخة من هذه  -ب
 طلب االشرتاك والتوقيع عليه. منوذجتعبئة  -ج
بالنسبة للمستثمرين من حاملي اجلنسية السعودية، وصورة من جواز السفر تزويد مدير الصندوق بصورة من السيل املدين  -د

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

 يف احلساب االستثماري. الشرتاكايداع كامل مبل  ا -ـ ه
 يف فروع مدير الصندوق املعتمدة.  يتم االسرتداد من الصندوق بتعبئة وتوقيع منوذج طلب اسرتداد أو طلب حتويل من الصندوق  -و 

 تقومي قيمة الوحدات يف الصندوق عند االشرتاك اإلضايف أو االسرتداد: 25-5
 تنفيذهايتم  مخيسير الصندوق املعتمدة )الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر( كل يوم أ( الطلبات املستلمة قبل إغالق فروع مد 

يوم األربعاء بأسعار إغالق يوم األربعاء  تنفيذهاالطلبات املستلمة يوم الثالثاء سوف يتم و  يوم األحد بأسعار إغالق يوم األحد
 من نفس األسبوع.

 .االسرتداد سعر حتديد فيها مت اليت التقومي ليوم التايل الرابع اليوم يف العمل إقفال قبلدفعه يتم  االسرتدادمبل  ( ب 
 2,000لاير سعودي واحلد االدىن لالشرتاك او االسرتداد  5,000احلد االدىن الذي جيب ان ميتلكه العميل يف الصندوق  25-6

 قيمة تنخفض ماململكيته يف الصندوق لاير سعودي جيب على العميل اسرتداد كامل  5,000، ويف حال تبقى أقل من لاير سعودي
 .الصندوق ألداء نتيية احلد هذا عن له اململوكة الوحدات

تأجيل دفع %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق 10ملدير الصندوق إذا كانت طلبات االسرتداد متثل نسبة )حيق  25-7
 .التنفيذ يف أولوية إعطائها مع االسرتداد إىل يوم التقومي التايل وذلك بالنسبة والتناسب
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 تقويم أصول صندوق االستثمار:  -26

اليت يستثمر فيها الصندوق  الخليييةق اسو اال الشركات يف الصندوق بناًء على أسعار إقفال أصول إمجايل قيمة حسابيتم  26-1
أما بالنسبة ملوجودات الصندوق يف الصناديق األخرى، فيتم تقوميها بناًء على آخر تقومي معلن، مضافًا إليها  .التقومييوم أصوله 

قيمتها يف تاريخ هناية واليت تقّيم حسب  األرباح الرتاكمية املستحقة من الشركات املستثمر هبا باإلضافة اىل ادوات النقد املستثمر هبا
 االستثمار.

ملدير الصندوق تأجيل إجراء  .االسواق الخليييةبعد اقفال  كل يوم احد واربعاء  تقومي اصول الصندوق مرتني اسبوعياً  يتم 26-2
إذا قرر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقومي  االسواق الخليييةالتقومي يف التاريخ احملدد إذا وافق ذلك التاريخ إجازة يف 

 . تقومي، وذلك إىل أقرب يوم بشكل ميكن التعويل عليهجزء كبري من أصول الصندوق 

باستخراج إمجايل أصول ويكون ذلك  )سعر الوحدة( قيمة الوحدة اسعار االشرتاك واالسرتداد من خالل صايف حتسب 26-3
مث يقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة  ،(من هذه الشروط واالحكام11اليت مت ذكرها يف الفقرة ) الصندوق ناقصا االلتزامات

 يف يوم التقومي.
يف يوم  http://www.albilad-capital.comعلى موقع الشركة مرتني اسبوعيا يتم اإلعالن عن سعر الوحدة  26-4

  .www.tadawul.com.sa السوق املالية السعودية العمل الذي يلي يوم التقومي وكذلك موقع 
  

 االسترداد المبكر:رسوم  -27

 ال يوجد رسوم على االسرتداد أو على االسرتداد املبكر.
 

 إنهاء الصندوق:  -28

ال يسمح باالستمرار يف تشغيله أو بسبب تغري يف األنظمة اليت حتكم إذا رأى أن حيم أصوله الصندوق  إهناء الصندوق ملديرجيوز 
أو ألي سبب آخر وذلك بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية. يف حال حتقق ذلك يتم تصفية أصول  الصندوقعمل 

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

 
 رفع التقارير لمالكي الوحدات: -29

ملالكي الوحدات ويلتزم حبفظه وحتديثه.  يعد مدير الصندوق، بنفسه أو عن طريق طرف آخر مرخص يتعاقد معه، سيالً  29-1
 يُعد سيل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية األشخاص للوحدات املثبتة فيه.و 
يصدر مدير الصندوق إشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل مالك وحدات عند بداية االشرتاك أو عند اإلضافة أو التحويل  29-2

 أو االسرتداد. 
لكل مالك للوحدات كل ثالثة أشهر يشتمل على صايف قيمة أصول وحدات الصندوق  مفصاًل  اتقريرً  يصدر مدير الصندوق 29-3

 وصايف قيمتها وسيل بصفقات كل مالك وحدات على حده.وعدد الوحدات اململوكة له 
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، وجيب على مالك الوحدات إبالغ مدير الصندوق بأي  العنوان الربيدي ملالك الوحداتتُرسل اإلشعارات والتقارير إىل  29-4
دة مبثابة موافقة ا من تاريخ اإلرسال، ويعترب انقضاء تلك املخطأ أو اعرتاض على اإلشعار أو التقرير خالل مخسة عشر يومً 
 وبالتايل إبراء لذمة مدير الصندوق. ،وتأكيد من مالك الوحدات على صحة ما تضمنه اإلشعار أو التقرير

لتسلم  الصندوق مدير لدى الصناديق إلدارةا يف حال عدم وجود عنوان بريدي ملالك الوحدات فعليه احلضور شخصيًّ  29-5
 عن عدم تسلم مالك الوحدات هلذه الوثائق.  الناجتةوليته ؤ وبذلك خيلي مدير الصندوق مس ،اإلشعار والتقرير

 السوق املالية السعودية موقع ينشر مدير الصندوق معلومات أسبوعية تتضمن ملخصاً ألداء الصندوق بشكل عام من خالل 29-6
 وبالطريقة اليت حتددها هيئة السوق املالية. )تداول(

 الزمنية الواردة يف هذه الشروط واألحكام إىل التقومي امليالدي. التواريختستند مجيع  29-7
 

 تضارب المصالح: -30

 .من مالكي الوحدات عاجلة تضارب املصاحل عند طلبهاالخاصة مبمدير الصندوق اإلجراءات  يقدم
 

   حقوق التصويت: ةسياس -31
بعد التشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام، يوافق جملس إدارة الصندوق على السياسات العامة املتعلقة مبمارسة حقوق  31-1

 التصويت املمنوحة للصندوق مبوجب األوراق املالية اليت تشكل جزءاً من أصوله.
 بعد التشاور مع مسؤول املطابقة وااللتزام.يقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت  31-2
 

 :وأحكام الصندوقتعديل شروط  -32

وخيضع ذلك للشروط  ،إن الشروط واألحكام املبينة يف هذه النشرة سارية املفعول ما مل جير عليها مدير الصندوق تعديال جوهرياً 
 اآلتية:

 .ملدير الصندوقاحلصول على موافقة اهليئة الشرعية  -1
 احلصول على موافقة هيئة السوق املالية. -2
 ا من سريان التعديل.ا قبل ستني يومً تبلي  املشرتكني خطيًّ  -3
 

 إجراءات الشكاوى:  -33

مالكي الوحدات.  عند طلبها من قبل هيئة السوق املالية أودون أي مقابل اإلجراءات املتبعة ملعاجلة الشكاوى يقدم مدير الصندوق 
مدير الصندوق ومالكي الوحدات ويتعذر حله وديًا يكون الفصل فيه من اختصاص جلنة الفصل يف منازعات  أي نزاع ينشأ بنيو 

 األوراق املالية.

 

 النظام المطبق:  -34

 السارية املفعول. اململكة العربية السعودية شروط وأحكام الصندوق ألنظمة ختضع
 

 االلتزام بالئحة صناديق االستثمار:  -35

 إن هذه الشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية 

وحتتوي على إفصاح كامل وصحيح جبميع احلقائق اجلوهرية ذات العالقة  24/12/2006املوافق  03/12/1427 بتاريخ
 بالصندوق. 
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 ملخص اإلفصاح المالي: -36

 

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

 .ةحتتسب يف كل يوم تقومي وختصم يف هناية كل سنة ميالدي لاير سعودي سنوياً  7,500 * الرسو  الرقابية

 .ةميالديحتتسب يف كل يوم تقومي وختصم يف هناية كل سنة  لاير سعودي سنوياً  5,000 * رسو  تداول

في نهاية كل  وتخصم بشكل تراكمي كل يوم تقومي  يفحتتسب من أصول الصندوق % سنويًا 1.75 رسو  إدارة الصندوق

 .ةسنة ميالدي ربع

 الصندوق إدارة أجور يف مضمنة تعترب  مصاريف الحفظ
مكافآت أعضاء 
 * مجلس اإلدارة

 سنوياً سعودي  لاير 16,000عن كل جلسة لكل عضو مستقل، حبٍد أقصى سعودي لاير  2,000
 .ةحتتسب يف كل يوم تقومي وختصم يف هناية كل سنة ميالدي

مراجع أتعاب 
 * الحسابات

حتتسب يف كل يوم تقومي وختصم  سعودي سنوياً مضّمنة يف أجور الصندوق التشغيلية  لاير  30,000
 .ةسنة ميالديربع بشكل تراكمي يف هناية كل 

رسو  المؤشر 
 * اإلرشادي

لاير سعودي سنويا مضمنة يف أ جور الصندوق التشغيلية حتتسب يف كل يوم  22,500حبد أقصى  
 تقومي وختصم يف هناية كل سنة ميالدية.

 يتحمل الصندوق مجيع مصاريف التعامل املتعلقة بالبيع أو شراء األسهم أو وسيط التعامل  مصاريف التعامل

 حسب االسعار السائدة للمراحبة بني البنوك * التمويلمصاريف 

 ال يوجد مصاريف الطباعة

مصاريف طباعة نشرة 
التقارير الدورية 

 * للصندوق

سنة ربع حتتسب يف كل يوم تقومي وختصم بشكل تراكمي يف هناية كل  سنوياسعودي لاير  50,000
 .ةميالدي

 

 ألف لاير سنوياً. 150مبلغ ولن تتجاوز المصاريف التشغيلية الفعلية الصندوق  يتحمل :تعتبر رسوم تشغيلية* 
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 مثال للتوضيح:

نفترض ان حجم الصندوق مئة مليون لاير فسيكون تأثير الرسوم والمصاريف على مستثمر قام باستثمار مبلغ 

 : لاير سعودي كما يلي 5,000

 

 املبل  بالريال السعودي نسبة التحمل
  50.00 %1.000 االشرتاك )مرة واحدة(رسوم 

  0.38 %0.008 الرسوم الرقابية )سنويا(

  0.25 %0.005 رسوم تداول )سنويا(

  87.50 %1.750 رسوم إدارة الصندوق )سنويا(

 يتحملها مدير الصندوق مصاريف احلفظ 

  0.80 %0.016 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة )سنويا(

  1.10 %0.022 )سنويا(أتعاب مراجع احلسابات 

  1.13 %0.023 رسوم املؤشر اإلرشادي )سنويا(

 في حال وجودها  مصاريف التمويل

مصاريف طباعة نشرة التقارير الدورية للصندوق 
 )سنويا(

0.050% 2.50  

 143.65 امجايل الرسوم واملصاريف

السنة% يف 5قيمة املبل  املستثمر يف هناية السنة على اعتبار نسبة منو   5,099.17 
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 :2015 المصاريف والرسو  الفعلية للصندوق لعا 

 
صافي النسبة من 

 الصندوق أصول
 نوع المصاريف او الرسو  المبلغ بالريال السعودي

 دخل من رسوم االشرتاك  27,520 0.10%
 دخل من رسوم اإلدارة  687,471 2.40%
 مبال  التطهري 26,142 0.09%
 مصاريف املراجعة 22,500 0.08%
 مكافئات أعضاء جملس االدارة املستقلني 1,500 0.01%
 رسوم )تداول( 5,000 0.02%
 رسوم رقابية )هيئة السوق املالية( 7,500 0.03%
 رسوم املؤشر االرشادي )ستاندرد اند بورز( 26,000 0.09%
 مصاريف الطباعة  462 0.00%

 التعامل*مصاريف  50,416.89 %0.12
 جمموع املصاريف والرسوم الفعلية 804,095 2.80%

  
 2015 *من متوسط صايف األصول خالل سنة
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 األداء السابق:

 

 

 

 
 

 
 توضيح:

 وكما :  نرجو االنتباه إىل أن املعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط

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

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

 
 
 
 

Fund -17.7% -17.7% N/A N/A N/A

Benchmark -15.3% -15.3% N/A N/A N/A

Difference -2.4% -2.4% N/A N/A N/A

Note : The fund distributed 1% of NAV in May 2015

GCC ITHMAR Since Inception One year (2015 ) Three years period Five years period 10 years period
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 ملحق الضوابط الشرعية:

 
 ضوابط االستثمار يف الشركات املسامهة:

 :اآلتيةيلتزم الصندوق باالستثمار يف أسهم الشركات اليت تنطبق عليها الضوابط 

 أن يكون نشاط الشركة مباحاً. -أ 

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

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

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

 :التطهري 

 ندوق حتت إشراف إدارة الرقابة الشرعية. تقع مسئولية احتساب مبال  التطهري وإخراجها على مدير الص  .1

 حيدد مبل  التطهري وذلك بفحص القوائم املالية السنوية للشركات حسب الخطوات التالية: .2

 .حتديد الدخل غري املشروع الذي حصلت عليه الشركة 

  .قسمة إمجايل هذه اإليرادات على عدد أسهم الشركة لنحصل على نصيب السهم من 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 

 .حتويل مجيع مبال  التطهري حلساب التربعات يف الشركة حتت إشراف إدارة الرقابة الشرعية 

 

 
 

 :الرقابة الدورية على الصندوق

للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية، ويف حال خروج  من قبل اهليئة الشرعية املسامهة بشكل دوري الخليييةتتم دراسة الشركات 
أي من الشركات اململوكة يف الصندوق عن الضوابط الشرعية أعاله فيلتزم الصندوق بالتوقف فورًا عن شراء أي أسهم جديدة فيها، 

 ها يف أقرب وقت حبيث ال يكون يف ذلك إضرار بالصندوق وال بسوق األسهم.ميلكه من أسهم وبيع ما
 

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

فيمكن االنتظار مدة ال تزيد على سنة مث جيب التخلص من سهم الشركة املدرجة املخالف للضابط الشرعي للصندوق سواًء حلق 
 بالصندوق خسارة أم ال.
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 اإلقرار و التوقيع:  -38

 

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

 
 
 

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

 .................اهلويـة:...............
 ............العنـوان:...................

 .........التوقـيع:......................

  ..............:................................االسم
 .................اهلويـة:.............................

 .......................العنـوان:......................
صندوق الربيد : ..................................... 

 ..........اهلاتف:...................................
 ........اجلوال:......................................

 .....الربيد اإللكرتوين:...............................
 .......التوقـيع:......................................

 

 

 

 

 

 

 
 


