
 

 يةللطروحات األول كابيتال صندوق األولى جوجيت
 (التقرير السنوي)

 

 

 :معلومات صندوق االستثمار ( أ

 أسم صندوق االستثمار (1

 كابيتال للطروحات األولية صندوق األولى جوجيت

 

 أهداف و سياسات االستثمار و ممارساته (2

نمو ولى تحقيق عائد مطلق إف يهدح، مفتووق لية هو صندو ت األحاوللطروق األولى جوجيت كابيتال صند

سوق األسهم لية في ألو ت احاولطرائيسي في ربشكل ر الستثمال امن خال، لطويلى المداسمالي على رأ

ث لثالل الخليجية خالو احديثا في سوق األسهم السعودية  جةرلمدت الشركااسهم في أكذلك ، و السعودية 

و مؤشر آيديال راتينقز للطروحات األولية وسيكون المؤشر االسترشادي هجها إدرالى من ألو ات اسنو

 . لمشتركينعلى انقدية ح باأية أريع زلن يتم تو( .   IdealRatings IPO Index)لقياس أداء الصندوق 
 

 :يلي ايتبع الصندوق إستراتيجية استثمار نشطة لالستثمار كم

 و صناديق االستثمار األسهم وأدوات أسواق النقد والدخل الثابت. 

  في سهمها أل م لعاالي ألو ح الطرة افترل خالت السعودية المساهمة لشركااسهم أفي ياسة االستثمار ستتركز

ق لسواجها في إدراعلى ات سنوث لتي لم يمض ثالت المدرجة حديثا الشركااسهم أفي األسواق األولية، و 

لعربية المملكة اي فالسعودية لمالية السوق ائيسي في ربشكل وق لصندل اصور أستثمااسيتم . لثانويةا

أسواق األسهم من أي صوله في أمن  05%ما اليزيد عن ر ستثماوق الصندالمدير ز كما يجو، يةدلسعوا

يق دصناسيتم االستثمار في . سواء في الطروحات األولية أو في أسهم الشركات المدرجة حديثالخليجية ا

ات المخاطر المماثلة بنسبة ال ذالية اً عاماً و المرخصة من هيئة السوق المحة طرحولمطرطروحات الا

لنقد اق اسوأدوات ألمتاحة في السيولة ر استثمااكذلك سيتم . من أصول الصندوق المستثمر% 05تتجاوز 

% 05عن ( counter party)على أال تزيد نسبة التعرض ألي طرف نظير ( مثل الودائع و المرابحات)

لتعامل مع اعن طريق بشكل مباشر ما الحكومية إو كذلك السندات . من صافي قيمة أصول الصندوق

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهات تحت إشراف البنوك المركزية مالية مرخصة ت مؤسسا

أو ( S&Pحسب تصنيف ) BBBلعالمية بما اليقل عن التصنيف ت اشركاى حدإمن ياً ئتمانامصنفه ، و

حال دعت الضرورة أو لم يكن هناك تقييم سيقوم مدير  و في Moody’sو  Fitchفي كل من له دمايعا

ل من خالالصندوق بتقييم مصدري هذه األدوات تبعا لما سيقوم به من دراسة وتقييم لكل مصدر ، أو 

ات المخاطر المماثلة ذاً عاماً و المرخصة من هيئة السوق المالية حة طرحولمطرالنقد اق اسوأيق دصنا

من قبل مدير ارة لمدايق دلصناالك ذبما في ل الصندوق المستثمر ، من أصو% 05بنسبة ال تتجاوز 

في وق لصندايعتمد مدير ، ولمناسبة اية رالستثماالفرصة اضافي لحين توفر إتحقيق عائد ف بهدوق، لصندا

قد يستثمر مدير . دادالسترل السيولة في حااجة درعلى ويق دلصناه السابق لهذألداء ا اها على رختياا

رض بما اليتعا،  حدر والنقد مع مصداق اسوأيق دصناأدوات وله بها في ح لمسموالسيولة ايع جموق لصندا

 .رالستثماايق دمع الئحة صنا

  وقلصندل اصوألى صافي  إموضحة كنسب مئوية ، صولهأيع زلتالية في تواتيجية االستروق الصندايتبع: 

 الحد األعلى الحد األدنى فئات األصول

 %05 %5 صناديق النقد/  بحاتالمراالودائع و النقد و

 %05 %30 *و الشركات المدرجة الجديدة الطروحات األولية 

 %05 %5 الطروحات األوليةصناديق 

 %05 %5 السندات الحكومية

 في أسواق األسهم الخليجية كذلكواألسهم السعودية ق في سو *



  ق األسهم الخليجية ، يبين الجدول في أسوا كذلكواألسهم السعودية ق في سوسيقوم الصندوق باالستثمار

التالي سقوف االستثمار المسموح بها تبعا لألصل المستثمر به و العملة المستثمر بها والتوزيع الجغرافي 

 :لالستثمار

 مباشر  
 

 من خالل الصناديق

المرابحات/ الودائع   
الريال غير لاير  

 
الريال غير لاير  

055%  05%  
 

055%  5%  

      

روحات اخرىصناديق ط     
الريال غير لاير  

   
055%  05%  

      

 النقد
الريال غير لاير  

 
 لاير

 

055%  5%  
 

05%  
 

      

 طروحات أولية و األسهم
الريال غير لاير  

   

055%  05%  
   

  من صافى قيمة أصول الصندوق% 05على نسبة  صندوق استثماري آخرصندوق فى اللن تزيد استثمارات 

هذا وستكون نسبة %. 05تزيد نسبة استثمارات الصندوق في جميع الصناديق االخرى مجتمعة عن على أال 

 %.05و نسبة االستثمار في صناديق النقد % 05االستثمار في صناديق الطروحات 

 

 

 سياسات توزيع الدخل و االرباح (3

س الصندوق وعدم إن الصندوق هو صندوق تجميع دخل، لذلك سيتم إعادة استثمار صافى الدخل في نف

 .توزيع هذا الدخل كأرباح على حملة الوحدات، وستنعكس عملية إعادة االستثمار في قيمة وسعر الوحدات

 

 

 تقارير الصندوق ستكون متاحة لحملة الوحدات عند الطلب و بدون مقابل (4

 

 :أداء الصندوق ( ب

 :يوضح  )دوقالصن تأسيس منذ أو( األخيرة  الثالث المالية السنوات يغطي مقارنة جدول (1

 الصندوق في نهاية كل سنة مالية صافي قيمة اصول ( أ

 التاريخ صافي قيمة أصول الصندوق

 م0502بر مسدي 00 ال ينطبق

 م0500ديسمبر  00 055095000.00

 م0509ديسمبر  00 0405222

 

 صافي قيمة اصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية ( ب

 التاريخ صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

 م0502ديمسبر  00 ال ينطبق

 م0500ديسمبر  00 0.0020

 م0509ديسمبر  00 0.25



 

 كل سنة ماليةعن أعلى و أقل صافي قيمة اصول الصندوق لكل وحدة  ( ت

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
 التاريخ

 أقل أعلى

 م0502 ال ينطبق ال ينطبق

 م0500 0.0020 05.5555

 م0509 0.25 0.0020

 

 

 عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية ( ث

 التاريخ حدات المصدرةعدد الو

 م0502ديمسبر  00 ال ينطبق

 م0500ديسمبر  00 107,366

 م0509ديسمبر  00 0505211

 

 

 (حيثما ينطبق)قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  ( ج

 ال ينطبق

 

 

 

 نسبة المصروفات ( ح

 التاريخ )%( وفاتنسبة المصر (لاير) المصروفات

 م0502 ال ينطبق ال ينطبق

 م0500 %5.40 15505

 م0509ديسمبر  8 إلى %0.02 0545020

 م0509ديسمبر  00إلى  12,04% 105010

 

 

 

 :سجل أداء يغطي ما يلي (2

 (أو منذ التأسيس)خمس سنوات و ثالث سنوات، و  واحدة،العائد االجمالي لسنة  ( أ

  )%(العائد اإلجمالي 

 لسنة واحدة -%0.50

 لثالث سنوات ال ينطبق

 منذ اإلنشاء -%0.50

 

 

أو منذ )العشر الماضية ،  المالية العائد االجمالي السنوي لكل سنة من السنوات ( ب

 (التأسيس

 التاريخ )%(العائد اإلجمالي 

 منذ الـتأسيس -%0.50

 

 

 



 

 

 أيضا   ويجب. العام االستثمار على مدار صندوق تحّملها التي واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل يوضح جدول ( ت

 يقرر ظروف أي هناك نتكا إذا ما عن اإلفصاح ، ويجب المصروفات نسبة إجمالي عن واضح بشكل اإلفصاح

 .تخفيضها أو رسوم أي اإلعفاء من الصندوق مدير فيها

 العموالت و االتعاب قيمة العموالت و االتعاب

 رسوم اإلدارة 005440

 االدارية و الحفظالمصاريف  2990

 مصاريف اخرى 105010

 المجموع 116,911

 

 متسق بشكل افتراض وأي األداء بيانات حساب قواعد تطبيق يجب ( ث

 

 إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة و أثرت في أداء الصندوق ، يجب االفصاح عنها بشكل واضح (3
 

العمومية و الجمعية  وتاريخ لمصدرا اسهم تحتوي أن على السنوية التصويت ممارسات عن اإلفصاح (4

 (ع عن التصويتامتناال/ غير موافق / موافق )ر التصويت موضوع التصويت وقرا

 ال ينطبق

 

الموضوعات التي تمت  –على سبيل المثال ال الحصر  – تقرير مجلس االدارة السنوي على أن يحتوي (5

 .هدافهق و تحقيق الصندوق ألأداء الصندو عن ذلك بما في ذلكمناقشتها و القرارات الصادرة 

 

 :مدير الصندوق ( ت

 :أسم و عنوان مدير الصندوق (1

 شركة االولى جوجيت كابيتال

 

 (إن وجد)أو مستشار االستثمار /أسم و عنوان مدير الصندوق من الباطن و (2

 ال ينطبق

 

 نشطة االستثمار خالل الفترةمراجعة أل (3

 

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة (4

 

 

 

أو مستندات ( بالنسبة للصندوق العام)صيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام و مذكرة المعلومات تفا (5

 . خالل الفترة( بالنسبة للصندوق الخاص)الصندوق 

 ال يوجد

 

من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية حدات الوأي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن مالكي  (9

 .ل الفترةبشأن أنشطة الصندوق خال

 ال يوجد

 

 نسبة اإلفصاح عن يجب ، أخرىإذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار  (1

 .الصندوق فيها يستثمر التي والصناديق نفسه الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسوم

  ال يوجد



 

 واضح بشكل مبينا   الفترة، خالل الصندوق مدير عليها حصل التي الخاصة العموالت حول بيان (8

 .منها االستفادة وطريقة ماهيتها

 ال يوجد

 

 .التقرير بهذا تضمينها الالئحة أوجبت هذه أخرى ومعلومات بيانات أي (6

 ال يوجد

 

 

 :أمين الصندوق ( ث

 أسم و عنوان أمين الصندوق (1

، 00900، الرياض 19050. ب.، شارع أبوبكر الصديق، حي النزهة، ص شركة االولى جوجيت كابيتال

 .المملكة العربية السعودية 

 لواجباته و مسؤولياتهوصف موجز  (2

 حيث سيقوم بحفظ أصول الصندوق بشكل مباشر ستقوم شركة االولى جوجيت كابيتال بتقديم خدمات الحفظ 

 

 :باآلتي قام قد الصندوق مدير كان إذا ما حول هرأي ني على مب بيان (3

وشروط  االستثمار صناديق ةالئح أحكام بموجب الوحدات واسترداد ونقل إصدار ( أ

 .المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام

تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام  ( ب

 .الصندوق و مذكرة المعلومات

 االستثمار و صالحيات االقتراض المعمول بها في الئحةمخالفة أي من قيود و حدود  ( ت

 .االستثمار صناديق

 :حاسب القانونيالم ( ج

 أسم و عنوان المحاسب القانوني (1

، المملكة العربية 11423، الرياض9767ب .صمكتب طالل ابوغزالة وشركاة محاسبون قانونيون ، 

 4659915 11 966+فاكس  Ext:1859 4642936 11 966+تلفون . السعودية

 

 :ما إذا كان المحاسب القانوني يرى بيان حول (2

عودية الس ةالهيئ نع ادرةالص بةالمحاس اييرلمع اً وفقت وروجع تد  أُع ةالمالي وائمالق أن ( أ

ندوق الص اموأحك روطوش تثماراالس ناديقص ةالئح اموأحك انونيينالق بينللمحاس

 ؛ و المعلومات ومذكرة

و أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة و عادلة لصافي الدخل و صافي االرباح    ( ب

 عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم ؛ و صول صندوق االستثمارالخسائر أل

في أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة و عادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار  ( ت

 .نهاية الفترة

 :القوائم المالية ( ح

 قاً وف االستثمار لصندوق )التقرير يغطيها التي األولية الفترة أو( السنوية  المحاسبة يجب أن تعد القوائم المالية لفترة

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبية للمعايير


