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 شركة هو مدير الصندوق. هيئة السوق المالية مجلس عن االستثمار الصادرة صناديق لالئحة وفقا الصندوق أسيست تم

 تحمل والتي السعودية العربية المملكة أنظمة بموجب تأسيسها تم مساهمة سعودية شركة وهي كابيتال جوجيت األولى

 المالية السوق هيئة من هـ، والمرخصة 12/31/1241بتاريخ  الرياض من صادر 1313420101رقم  تجاري سجل

 (.م 13/31/4313)هـ  42/31/1201 بتاريخ( 13120 - 01)رقــم  الترخيص بموجب

 

 صندوق األولى جوجيت كابيتال للطروحات األولية

Aloula Geojit Capital IPO Fund 

 مفتوح جماعي استثمار صندوق

 م 2015/ 11/30موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

 

 الشروط واألحكام

 

 .م 2015/ 11/30الموافق ه  1201/ 11/ 34 هذه الشروط واألحكام هوإصدار  تاريخ 

 

                               

      المطابقة وااللتزامغسل األموال، و مكافحة أول لؤومس              الرئيس التنفيذي                    

  والء مشرف ةاألستاذ                              ةاألستاذ ابراهيم بن محمد القعد          
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 هام للمستثمرينر شعاإ

 " ه في هذاردة لوت المعلومااقة دلمسئولية عن اكامل ( األولى جوجيت كابيتالشركة )وق لصندايتحمل مدير

نه ل، ألمعقوالحد الى وإلممكنة ت اسارالداجميع اء جرإبعد ده، عتقاوايؤكد حسب علمه وط واألحكام، و لشرا

دة واردة فاأي إلى جعل إ األحكامووط لشره اتضمينها في هذم عددي يؤأن يمكن ى خرأقائع أي وال توجد 

أي ال تعطي وط و األحكام، ولشره اهذت لية عن محتوياومسؤأي لمالية ق السواحمل هيئة ال تتو. فيها مضللة

مالية رة خساأي لية مهما كانت عن ومسؤأي حة من اتخلي نفسها صر، وكتمالهاأو اتتعلق بدقتها ات تأكيد

اء ن في شرغبيالرايجب على و. منهاء جزأي على د العتمااعن وط و األحكام أو لشره افي هذورد تنتج عما 

ت لمعلومااصحة ى عن مدي لتحروط و األحكام الشره احة بموجب هذولمطرر االستثماوق اصندات حدو

 ." ومالية وضريبية قانونية بمشورة االستعانةمن خالل  ذلك و رالستثماوق المتعلقة بصندا

  ن بشأري ستثماار اقرذ أي تخااقبل وق لخاصة بالصندوط و األحكام الشراءة المستثمر قرايجب على

 . وقلصندا

 ه هذل لتفاصيل حوالمزيد من ، ولمخاطرامن  مرتفعةجة درعلى وق لصندا افي هذر الستثماي اينطو

 . وقلصندم احكاوط وأضمن شر "وقلصندافي ر لرئيسة لالستثماالمخاطر ا"ة فقراءة لمخاطر يرجى قرا

  وقلصندافي ر بمثابة توصية لالستثماوق لصندامدير ون رأي لمستثمراال يعتبر أن يجب. 

 لتقليديةات المؤشرأداء ابشكل مستقل عن ذلك و ، سماليرأنمو ولى تحقيق عائد مطلق وق إلصندف ايهد .

 . قلسوات امع مؤشرس اليخضع للقياوق لصندن أداء اعليه فإو

  كامل ح فصاإعلى ي نها تحتور و أالستثماايق دالئحة صنام حكا ألمطابقة  األحكامو وط لشره اهذأن نؤكد

 .رالستثماوق العالقة بصندذات الجوهرية الحقائق اصحيح بجميع و

  م 4310/ 11/30يخ ربتاوق لصندم احكاوط وأشرار صدإتم. 
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 دليل الصندوق .1

 ليةوألت احاوللطر األولى جوجيت كابيتالوق صند

Aloula Geojit Capital IPO Fund 

 

  وقلصندامدير 

 األولى جوجيت كابيتالشركة 

بتاريخ  1313420101شركة األولى جوجيت كابيتال شركة مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم 

لممارسة أعمال التعامل ( 13120 -01ترخيص رقم )هـ، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية  12/31/1241

عنوانها الرئيسي هو طريق أبو بكر . أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظبصفة 

بريدها االلكتروني  .11144الرياض  01030. ب.ص. الصديق، حي النزهة، الرياض المملكة العربية السعودية

.netinfo@aloulageojit 

 لحفظامين أ 

 األولى جوجيت كابيتالشركة 

بتاريخ  1313420101شركة األولى جوجيت كابيتال شركة مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم 

لممارسة أعمال التعامل ( 13120 -01ترخيص رقم )هـ، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية  12/31/1241

عنوانها الرئيسي هو طريق أبو بكر . إلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظبصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وا

بريدها االلكتروني . 11144الرياض  01030. ب.ص. الصديق، حي النزهة، الرياض المملكة العربية السعودية

info@aloulageojit.net 

 تلحسابااجع امر 

 محاسبون قانونيون غزالة وشركاهطالل أبو 

، الرياض 9767ب .وعنوانه ص، "محاسبون قانونيون طالل أبو غزالة وشركاه "تم ترشيح مراجع الحسابات 

، 4659915 11 966+فاكس    Ext:1859 4642936 11 966+ هاتف. ، المملكة العربية السعودية11423

 .المملكة العربية السعودية

 

  ملخص الصندوق 

 .الريال السعودي الصندوقعملة 

 درجة المخاطرة 
 .مرتفعة

 (الرئيسة الخاصة بالمخاطر 13ى الفقرة رقم للمزيد من المعلومات عن المخاطر نأمل الرجوع إل)

 المؤشر اإلرشادي
للطروحات األولية لقياس أداء  زيستخدم مدير الصندوق مؤشر آيديال راتينق

 (.  IdealRatings IPO Index)الصندوق 

من هو تنمية رأسمال المستثمرين على المدى المتوسط والطويل الصندوق هدف  أهداف االستثمار

mailto:info@aloulageojit.net
mailto:info@aloulageojit.net
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هم الشركات المطروحة لالكتتاب في سوق األسهم، في أس خالل االستثمار 

واألسهم المدرجة في السوق والتي لم يمض على إدراجها ثالث سنوات في السوق 

 .الثانوي في المملكة العربية السعودية

 .لاير سعودي 00333  الحد األدنى لالشتراك 

 .لاير سعودي 00333   رصيدالحد األدنى لل

 .لاير سعودي 40033  الحد األدنى لالشتراك اإلضافى

 .لاير سعودي 40033 الحد األدنى لالسترداد

 .يومي االثنين واألربعاء أيام التعامل

 . الثالثاء و الخميسيومي  إلعالنأيام ا

 .يومي االثنين واألربعاء التقويمأيام 

 .ي تم فيه تحديد سعر االستردادذال قبل إقفال العمل في اليوم الرابع ليوم التقويم موعد دفع عائدات االسترداد للمشترك

 .يتم دفعها مقدما من مبلغ االشتراك% 2بحد أقصى  رسوم االشتراك

 رسوم اإلدارة
تحتسب هذه الرسوم . أصول الصندوقمن صافي قيمة % 1.03رسوم سنوية تبلغ 

 .يوميا ويتم خصمها شهريا

 رسوم االسترداد المبكر
يوما من تاريخ االشتراك وتدفع  03من قيمة الوحدات المستردة خالل % 1.33

 .لصالح الصندوق

 رسوم مراجع الحسابات
من تحتسب هذه الرسوم يوميا . لاير سعودي سنويا 400333رسوم سنوية تبلغ 

 .ويتم خصمها كل ستة أشهرأصول الصندوق إجمالي 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

تحتسب هذه الرسوم . لاير سعودي لكل عضو مستقل 130333مكافأة سنوية تبلغ 

لاير  430333ويتم خصمها سنويا، وبحد أعلى من إجمالي أصول الصندوق يوميا 

 .سعودي لكافة األعضاء المستقلين

 رسوم الحفظ

رسوم سنوية لحفظ األسهم المدرجة و المتداولة واستثمارات الدخل الثابت تبلغ 

تحتسب هذه الرسوم يوميا ويتم . من إجمالي أصول الصندوقسنوياً من % 3.14

 .خصمها شهريا

 الرسوم اإلدارية
تحتسب هذه . من إجمالي أصول الصندوق سنويا من % 3.13رسوم سنوية تبلغ 

 .مها شهرياالرسوم يوميا ويتم خص

 الرسوم الرقابية
لاير سعودي  تحتسب هذه الرسوم يوميا ويتم خصمها  7,500رسوم سنوية تبلغ 

 .من إجمالي أصول الصندوقسنويا 

نشر بيانات الصندوق على موقع رسوم 

 تداول

تحتسب هذه الرسوم يوميا ويتم خصمها . لاير سعودي 00333رسوم سنوية تبلغ 

 .سنويا

 االقتراضمصاريف 
بما ال يتجاوز أسعار االقتراض السائدة في السوق في حينه سواء كان االقتراض 

 .من مدير الصندوق أو أي مصدر آخر

 م 2015/  10/  01 تاريخ بداية االشتراك

 لاير سعودي 13 سعر الوحدة خالل فترة الطرح األولي

  



                                                                                                      ليةت األوحاوللطروق األولى جوجيت كابيتال صند

 AGC IPO FUND                                                                                                           Page 5 of 29 
 

 قائمة المحتويات
 3......................................................................................................................... الصندوق دليل .1

3 ............................................................................................................................................ وقلصندا مدير 

3 ................................................................................................................................................. لحفظا مينأ 

3 .......................................................................................................................................... تلحساباا جعامر 

3 ......................................................................................................................................... الصندوق ملخص 

7 ....................................................................................................................................... :تلمصطلحاا قائمة 

 11 ........................................................................................................... وقلصندا مكاـحوأ وطرـش .2

 11 ................................................................................................ رالستثماا وقصند سما .1

 11 .............................................................................. وقلصندا لمدير الرئيسي المكتب انعنو .2

 11 ................................................................................................... الصندوق بدء يخرتا .3

 11 .......................................................................................................... المنظمة الهيئة .4

 11 ................................................................... لها تحديث وآخر واألحكام وطلشرا ارصدإ يخرتا .5

 11 ............................................................................................................... االشتراك .6

 11 ......................................................................................................... الصندوق عملة .7

 11 ............................................................................................. االستثمار صندوق أهداف .8

 11 ....................................................................................... الرئيسة االستثمار تيجياتاسترا .9

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

 11 ................................................................................................... والمصاريف الرسوم .11

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

 17 ................................................................................................ مصف عيينوت التصفية .13

 17 ................................................................................................. الصندوق إدارة مجلس .14

 11 ......................................................................................................... لصندوقا مدير .15

 01 ................................................................................................... الصندوق حفظ أمين .16

 01 ...................................................................................................... الحسابات مراجع .17

 01 ....................................................................................... المراجعة السنوية المالية القوائم .18

 01 .................................................................................................... الوحدات خصائص .19

 01 ........................................................................................................ أخرى معلومات .20

 01 ........................................................................ لشرعيةا للمعايير لمطابقةا رالستثماا يقدصنا .21

 01 ............................................................................................ لعالميةا رالستثماا يقدصنا .22

 00 .......................................................................................................... األولي الطرح .23

 00 ................................................................................ الصندوق في الصندوق مدير استثمار .24



                                                                                                      ليةت األوحاوللطروق األولى جوجيت كابيتال صند

 AGC IPO FUND                                                                                                           Page 6 of 29 
 

 00 ........................................................................................دادالستروا اكالشترا اءاتجرإ .25

 02 ....................................................................................... االستثمار صندوق أصول تقويم .26

 02 ................................................................................................ المبكر االسترداد رسوم .27

 02 ......................................................................................................... وقلصندا ءنهاإ .28

 02 ......................................................................................... اتلوحدا لمالكي يررلتقاا فعر .29

 01 ...................................................................................................... لمصالحا ربتضا .30

 01 .............................................................................................. لتصويتا قحقو تسياسا .31

 01 ....................................................................................... وقلصندا محكاوأ وطشر تعديل .32

 01 ..................................................................................................... وىلشكاا اءاتجرإ .33

 01 .......................................................................................................... لمطبقا ملنظاا .34

 01 .................................................................................... رالستثماا يقدصنا بالئحة اماللتزا .35

 07 ............................................................................................... المالي اإلفصاح ملخص .36

 01 ................................................................................................................... إقرار 37.

 

 

 

  

  



                                                                                                      ليةت األوحاوللطروق األولى جوجيت كابيتال صند

 AGC IPO FUND                                                                                                           Page 7 of 29 
 

  تلمصطلحااقائمة: 

   وقلصندا

     لمديرا

    اتلوحدامالك 

 

  لماليةق السواهيئة 

 

 ةلوحدا

 لصو األصافي قيمة 

 لتعاملم اياأ

 لعملم ايو

 

 قلسوالعمل في ف ايقاإ

 

 

 صناديق االستثمارالئحة 

 

 

 بدء عمل الصندوقيخ رتا

لثابتالدخل ا/لنقداق اسوأدوات أ

  
 

 ت األوليةحاولطرا

 ".ليةو ت األحاوللطروق األولى جوجيت كابيتال صند"هو وق لصندا

 "(.لمديرا"ـ ليها فيما بعد بر إيشاو)األولى جوجيت كابيتال شركة 

ه لهذاً فقوق ولصندافي ات حدويمتلك ي لذن الكياأو الشخص ايعني 

 . محكا ألوط والشرا

 03/مقم رلملكي م ابالمرسودر لصاالمالية ق السوم اتأسست بموجب نظا

لمالية ق السواهيئة . م 4330يونيو  11فق الموـ اه 34/31/1242يخ ربتا

لعربية المملكة المالية في وراق ا ألق المسئولة عن تنظيم سوالمؤسسة اهي 

 (.http://www.cma.org.sa) وموقعها االلكتروني هو يةدلسعوا

 .تجباالوق والحقواية في ومتساوق، لصندل اصوأحصة في 

 و الرسوم جميع المصاريف االحالية ألصول الصندوق ناقصأسعار السوق 

لتي يتم فيها تقويم م ايا األهي ع، وسبوأمن كل  واألربعاءثنين  اإليومي 

 .دادالستراك واالشترت اتنفيذ طلباة ولوحداتحديد سعر وق ولصندل اصوأ

طبقا أليام العمل الرسمية للبنوك ، يةدلسعوالعربية المملكة افي لعمل م ايو

 .السعودية

م يوأي في د قيوض فرق أو لسوافي اء لشروالبيع ت العملياف يقاأي إ

من أو أي ية دلسعوالعربية اكة لمملافي ق لسوق اغالأو إبسبب تعطيل 

 .لخليجيةاق اسواأل

لمالية ق السواعن مجلس هيئة درة لصاا صناديق االستثمارهي الئحة 

فق المواـ ه 30/14/1241يخ ربتا 1-411-4331قم ار ربالقر

لملكي م ابالمرسودر لصاالمالية ق السوم اعلى نظاء بنا م 42/14/4331

ت وموقعها عليها من تعديالأ ما يطرـ وه 34/31/1242يخ ربتا 03/مقم ر

 (.http://www.cma.org.sa)االلكتروني هو 

 .ليألو ح الطرة افترء نتهااعمل بعد م يوأول 

من أمثلتها المرابحات ، لسيولةامرتفعة لمخاطر امنخفضة مالية أدوات هي 

 .والودائع لدى البنوك وشهادات االيداع

لتي يتم طرحها ت اركالشاسهم أل لعامة الية ألو ت اكتتاباارات أو اإلصداإل

 .يةدلسعوا سوق األسهم في ة مرول  ب أللالكتتا حاً عاماً طر

 

http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
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 يوم التقويم

 

   لثانويةااق سوأل ا

 

 لحفظامين أ

 وقلصندإدارة اعضو مجلس 

 

وق صندإدارة عضو مجلس 

 مستقل

 

 لنقداق اسوأيق دصنا

   

 لدفعم ايو

 

                                                                                                                                                                ملنظاا

 لخليجيةاق اسو ألا

 لمرخصةالمالية ت المؤسساا

 لمطلقالعائد ا

 

 دول الخليج

 

 

 

ثنين وأربعاء يفتح اأي يوم يوم العمل الذي يتم فيه تقويم أصول الصندوق، 

إجازة رسمية ينطبق التقويم يوم العمل  لتقويموإذا صادف يوم ا. فيه السوق

 .التالي

بعد ت لشركااسهم  أل –لمالية وراق ا إدراج األلتي يتم فيها اق اسو األهي 

 .ليألو ح الطرامرحلة 

ت بنشاطام لمرخص لهم للقياص اشخا ألاالئحة شخص يرخص له بموجب 

 .لماليةألوراق ا احفظ 

 رالستثماوق اصندإدارة في مجلس عضواً شخص طبيعي يتم تعيينه أي 

 .رالستثماايق دلالئحة صناوفقاً 

مدير ى لدإدارة عضو مجلس موظفاً أو  ناليكووق صندإدارة عضو مجلس 

ليس ، ولحفظامين أو ألباطن امن وق مدير صند، أو أي تابع لهوق أو لصندا

مدير وق أو أي لصنداعالقة تعاقدية مع مدير ي أو لديه عمل جوهر

 .وقلصندالك ذمين حفظ أأو لباطن امن وق صند

يتم األدوات االستثمارية قصيرة األجل والتي صناديق تستثمر في هي 
 .صفقات المرابحةالودائع و ل شمتقد  التعامل بها في سوق النقد والتي

 

من مالكي داد أي سترابدفع قيمة وق لصندافيه مدير م يقوي لذم اليواهو 

 .اتلوحدا

يخ رتاو 03/مقم رلملكي م ابالمرسودر لصاالمالية ق السوم انظا

 .ـه 34/31/1242

 .ديلسعوق السوء اباستثنا، لخليجيون التعاامجلس دول في ل لمااق اسوأ

لة ولدالمركزية في ك البنوت امرخصة تخضع لتعليمات هي مؤسسا

 .لمعنيةا

غير دة، منية محدة زفترل خالوق لصندل اصوألصافي على العائد اهو 

 .ديسترشاامؤشر ي بأرن مقا

ون لدول الخليج العربي و هي هي الدول العربية الست المكونة لمجلس التعا

البحرين و قطر و الكويت  المملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية و

 .و عمان
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 السوق

 

 

 المشتركين

 

المكان أو الوسط الذي يمارس الصندوق فيه أنشطته االستثمارية ويشمل 

في  السوق المالية السعودية وكافة األسواق التي تسمح استراتيجية االستثمار

 .هذه الشروط واألحكام االستثمار فيها

هم أفراد سعوديون أو شركات سعودية أو من مواطني دول مجلس التعاون  

باإلضافة إلى كل )الخليجي أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة 

من يحق له االستثمار في مثل هذا النوع من االستثمارات حسب األنظمة 

 .يملكون وحدات في الصندوقالذين ( الحكومية
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 وقلصندم اكاـحوط وأرـش .2

 رالستثماوق اسم صندا .1

ليه فيما بعد ر إيشا، و(Aloula Geojit Capital IPO Fund)لية وأل ت احاوللطر األولى جوجيت كابيتالوق صند

 ".وقلصندا"ـ ب

 وقلصندا المكتب الرئيسي لمديران عنو .2

 شركة مساهمة سعودية مقفلة بسجل تجاري رقم وهي شركة األولى جوجيت كابيتال سطةابووق لصندإدارة اتتم 

 ،عنوانها الرئيسي هو طريق أبو بكر الصديق، حي النزهة، الرياض .هـ 12/31/1241بتاريخ  1313420101

  .11144الرياض  01030. ب.ص. المملكة العربية السعودية

 4543991 11 966+: فاكس 4533540/4533510 11 966+: هاتف

 info@aloulageojit.netبريدها االلكتروني  و  www.aloulageojit.net: الكتروني الموقع

  الصندوقبدء يخ رتا .3

/  12/  31 األحد  متنتهي بنهاية يوم ، و 2015/  10/  01يخ ربتاوق لصندات الي لوحدو ح األلطرة افترأ تبد

/  14/  31 ثنين األوالذي يوافق يوم  ليألو ح الطرة افترء نتهااعمل بعد م يوأول في وق لصنداتشغيل أ سيبد. م2015

 .م4310

 الهيئة المنظمة .4

هيئة  مجلس عندرة لصاى اخر ألالتنفيذية ائح اللور واالستثماايق دالئحة صناولمالية ق السوم النظاوق لصندايخضع 

ص شخا األبأنه شخص مرخص له بموجب الئحة وق لصندايقر مدير و. يةدلسعوالعربية المملكة المالية في ق السوا

، لتعهد بالتغطية، واكيلوويل صألتعامل بصفة انشطة أسة رالية لممالمق السوامن قبل هيئة درة لصاالمرخص لهم ا

 (.13120 -01: قمرترخيص . )لحفظرة، والمشواتقديم ، ولترتيبدارة، واواإل

 وآخر تحديث لها وط واألحكاملشرار اصدإيخ رتا .5

إشعار الهيئة  تمم و03/11/4310، وتم تحديثها في تاريخ م4310/  30/ 11يخ ربتاوق لصندم احكاوط وأشررت صد

 .بذلك

  االشتراك .6

نى د ألالحد وا. اكالشترم اسور متضمنغير دي، سعول يار 00333هو اك نى لالشترأدكحد ب لمطلوالمبلغ ا

الحد األدنى لرصيد المستثمر في  .اكالشترم اسومتضمن رغير دي سعول يار 40033هو اك األضافي لالشتر

 .لاير سعودي 00333الصندوق هو 

 عملة الصندوق .7

ر بأسعادي لسعول اسيتم تحويلها للرياى خرت ألتي تتم بعمالت اكااالشترا. ديلسعول الريااهي وق لصنداعملة 

 .اكالشتراقت وفي ة لسائدف الصرا

http://www.aloulageojit.net/
mailto:info@aloulageojit.net
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 صندوق االستثمارأهداف  .8

سمالي رأنمو ولى تحقيق عائد مطلق ف إيهدح، مفتووق لية هو صندو ألت احاوللطر األولى جوجيت كابيتالوق صند

في كذلك ، و  سوق األسهم السعوديةلية في ألو ت احاولطرائيسي في ربشكل ر الستثمال امن خال، لطويلى ادلماعلى 

 جهاإدرالى من ألو ات اسنوث لثالل الخليجية خالو احديثا في سوق األسهم السعودية  جةرلمدت الشركااسهم أ

 IdealRatings)وسيكون المؤشر االسترشادي هو مؤشر آيديال راتينقز للطروحات األولية لقياس أداء الصندوق 

IPO Index   ) .لمشتركينعلى انقدية ح باأر ةأييع زيتم تو لن. 

 الرئيسة استراتيجيات االستثمار .9

 :ئيسي فيربشكل وق لصندافي ر الستثماايتم 

 .و صناديق االستثمار والدخل الثابت أدوات أسواق النقداألسهم و (1)

في  سهمهاأل م لعاالي ألو ح الطرة افترل خال المساهمةلسعودية ات لشركااسهم أفي  سياسة االستثمارتتركز ( 4)

. لثانويةق السواجها في إدراعلى ات سنوث لتي لم يمض ثالا حديثا ةالمدرج تلشركااسهم أفي  و ،سواق األوليةاأل

ز كما يجو، يةدلسعوالعربية المملكة افي  السعودية لماليةا السوقئيسي في ربشكل وق لصندل اصور أستثمااسيتم 

سواء في الطروحات  لخليجيةا أسواق األسهممن أي صوله في أمن  03%ما اليزيد عن ر ستثماوق الصندالمدير 

 و اً عاماً حة طرحولمطرا طروحاتلايق دصناسيتم االستثمار في  .أو في أسهم الشركات المدرجة حديثا األولية

 كذلك .من أصول الصندوق المستثمر% 13المخاطر المماثلة بنسبة ال تتجاوز  اتذالمرخصة من هيئة السوق المالية 

على أال تزيد نسبة التعرض ألي  (و المرابحات عدائومثل ال)لنقد اق اسوأدوات أفي لمتاحة السيولة ا رستثماا سيتم

بشكل ما إ ةالسندات الحكوميكذلك و . ل الصندوقومن صافي قيمة أص% 13عن ( counter party) نظير طرف

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهات تحت  مالية مرخصةت لتعامل مع مؤسسااعن طريق  مباشر

حسب تصنيف ) BBBلعالمية بما اليقل عن التصنيف ت اشركاى حدإمن ياً ئتمانامصنفه ، و إشراف البنوك المركزية

S&P)  في كل من  لهدمايعاأوFitch و Moody’s مدير سيقوم في حال دعت الضرورة أو لم يكن هناك تقييم  و

اق سوأيق دصنال من خال ، أو بتقييم مصدري هذه األدوات تبعا لما سيقوم به من دراسة وتقييم لكل مصدر الصندوق

من % 13المخاطر المماثلة بنسبة ال تتجاوز  اتذو المرخصة من هيئة السوق المالية  اً عاماً حة طرحولمطرالنقد ا

ضافي لحين إتحقيق عائد ف بهدوق، لصندامدير  من قبلارة لمدايق دلصناالك ذفي  بما، أصول الصندوق المستثمر 

على ويق دلصناه السابق لهذألداء ا اها على رختياافي وق لصندايعتمد مدير ، و لمناسبةاية رالستثماالفرصة اتوفر 

يق دصناأدوات وله بها في ح لمسموالسيولة اجميع وق لصنداقد يستثمر مدير . دادالسترل السيولة في حااجة در

 .رالستثماايق دمع الئحة صنارض بما اليتعا،  حدر والنقد مع مصداق اسوأ

 :وقلصندل اصوألى صافي  إموضحة كنسب مئوية ، صولهأيع زلتالية في تواية تيجاالستروق الصندايتبع 

 الحد األعلى الحد األدنى فئات األصول

 %03 %3 صناديق النقد/  المرابحاتالودائع و النقد و

 %13 %30 *و الشركات المدرجة الجديدة الطروحات األولية 

 %03 %3 الطروحات األوليةصناديق 
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 %13 %3 الحكوميةالسندات 

 .في أسواق األسهم الخليجية كذلكواألسهم السعودية ق في سو* 

ل من خال، لثانويةاق اسوأل والية ألو ت احاولطرافي ، صولهأكامل ر فه باستثمااهدألتحقيق وق لصندايسعى ( 0)

الربحية، معدالت النمو، تحليل )بعمل تحليل أساسي م يقو، نشطفريق عمل ل من خال، ولتحليليةوالبحثية اته راقد

(. وكمية تداوله، لمحاولة التنبؤ باتجاهه المستقبلي السهم دراسة االتجاه الماضي لسعر) وتحليل فني (مؤشرات التقييم

 يسعى. لمساهمةت الشركاامن ثم ، ويةلمعنت القطاعاالى إال ومن ثم نز، ولكليد االقتصات امعطياحيث تتم دراسة  

 .وقلصنداللمستثمرين في أداء فضل ألتحقيق ، لمخاطروائد العوامثل بين  ازن األلتوالتحقيق وق لصندا

أعاله ( 1)أخذا في االعتبار االوراق المالية التي سوف يستثمر فيه الصندوق بشكل أساسي والمذكورة في الفقرة ( 2)

 . وراق في محفظة الصندوقيمكن إدراج هذه األحيث 

االخرى التي يمكن للصندوق  األوراق المالية أو األصول( أو أنواع)نوع  على توجد هناك قيود اخرىال ( 0) 

 .أدناه( 1)أعاله و الفقرة ( 4)االستثمار فيها عدا ما سيذكر في الفقرة  

من " وقدلصنإدارة ا"لسابع  ب الباافي " رالستثماد اقيو" 01دة لماافي دة لمحدر االستثماد ابقيووق لصندم ايلتز** 

 .لماليةق السواهيئة مجلس عن درة لصار االستثماايق دالئحة صنا

يخ رمن تاة حدواسنة ى ما اليتعدب، وصولهأمن صافي % 13بما اليزيد عن اض قتراإللى وق إلصنداقد يلجأ  (1)

ت لتغطية طلبامن تابعيه أي  وق أولصندامن مدير اض القترء اباستثناوق، لصندإدارة افقة مجلس ابعد مواض، قتراإل

 .رالستثماايق دمن الئحة صنا 21دة لماابموجب داد،  السترا

الجدول التالي  يبين في أسواق األسهم الخليجية ، كذلكواألسهم السعودية ق في سوسيقوم الصندوق باالستثمار ( 1)

 :في لالستثمارسقوف االستثمار المسموح بها تبعا لألصل المستثمر به و العملة المستثمر بها والتوزيع الجغرا

 مباشر  
 

 من خالل الصناديق

المرابحات/ الودائع   
اللاير غير لاير  

 
اللاير غير لاير  

111%  01%  
 

111%  1%  

      

    صناديق طروحات اخرى
اللاير غير لاير  

   
111%  21%  

      

 النقد
اللاير غير لاير  

 
 لاير

 

111%  1%  
 

31%  
 

      
و  طروحات أولية

 األسهم

اللاير غير لاير  
   

111%  21%  
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 من صافى قيمة أصول الصندوق% 13على نسبة  صندوق استثماري آخرصندوق فى اللن تزيد استثمارات ( 0) 

هذا وستكون نسبة االستثمار  .%03على أال تزيد نسبة استثمارات الصندوق في جميع الصناديق االخرى مجتمعة عن 

 .%43و نسبة االستثمار في صناديق النقد % 03في صناديق الطروحات 

 

 .لماليةألوراق ا ت امشتقاأو أي أسواق تستخدم  لماليةألوراق ا ت امشتقات من فئاأي في وق لصندالن يستثمر  (1)

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق .11

وق لصندأن احيث و ،لنقداق اسووأدوات أسهم اق األسووف أللتقلب حسب ظروق لصنداات حدوتخضع قيمة . 1. 13

بالتالي وق ولصندالها ض لتي يتعرالرئيسة المخاطر اهم أمن ن فإ، ئيسيربشكل اق األسهم سوأصوله في أيستثمر 

 : هيوق لصندالمشتركين في ا

 قلسوامخاطر ( أ) 1. 13

اق سوأعلى ة لمؤثرى القول والمااق اسوأمل اعووف وفي ظرات تيجة لتغيرن سلبا وقلصندل اصوأصافي قيمة  يتأثر

 . متنوعةى خرأمل اعو،  ولكليد االقتصاات امؤشرة ولفائدت اال سيما معدالل لماا

 مخاطر سياسية( ب. )1. 13

ل لمااق اسوأ لتأثير علىابعض ات، تهديدت وتحالفاوب ولية من حرولدمية، أو اي، األقللمحليةالسياسية امل اللعون يكو

 .اتلمتغيرالتلك اً تبعاً  سلبوق لصندل اصوأتتأثر قيمة أن لممكن امن . مبشكل عا

 راتالستثماامخاطر تركز ( ت. )1. 13

. مبشكل عال لماق افي سوث نة بما  يحدرمقاق لسوت استجابة لتقلبااكثر ن أمعين قد تكور مصد ألسهم لسوقية القيمة ا

تغير في ن أي فإوق، لصندل اصوأل لسوقية القيمة امن اً هام اً ءمعين تمثل جزر سهم مصدأكانت إذا فإنه ، نتيجة لذلك

قد  يؤثر ر الستثمااتركيز أن كما . وقلصندات احدوة في قيماً جوهرياً قد تنتج تذبذبر لمصدالك ذسهم أل لسوقية القيمة ا

ل صوأتتأثر قيمة أن لممكن امن وبالتالي  محتملةدادات سترأي اجهة اصوله لموأفي تسييل وق لصندامدير رة على قد

 .اً سلبوق لصندا

 ودلمحداألداء اسجل ( ث. )1. 13

فال يمكن ، تهراستثماإدارة افي  وق لصندامدير ة يعتمد على خبر، وسابقأداء ليس له سجل وجديد وق لصندأن ابحكم 

 .ية ستتحققرالستثماوق الصنداف اهدأن أعلى ات تأكيدء عطاإ

 ليةت األوحاولطرامخاطر ( ج. )1. 13

ل فيها خالب لمتاحة لالكتتااسهم أل اية ودمخاطر محدطرحاً أولياً حة ولمطرت الشركااسهم أفي ر الستثمااقد يتضمن 

يخ رغير كافية بسبب تان سهم قد تكورة لأللمصدالمستثمر بالشركة امعرفة  أن كما . لعامةا ليةألو ت احاولطرة افتر

مما ، لقصيرى المداعلى تشغيلياً خال دلتطوير التحقق افي مرحلة ن قد تكوت لشركاابعض أن كما ود، لمحدائها أدا

 .ةلفتراك تلل خالوق لصندأداء اعلى سلباً يؤثر  مما، سهمهاأفي ب الكتتاايزيد من مخاطر 
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 لتخصيصا تضاؤل نسبةمخاطر ( ح. )1. 13

سهم  األلمكتتبين عن الطلب من دة ايازكما في حالة ب، يسمح لها باالكتتادة محدت على فئاب الكتتااقد يقتصر 

قد  .وقلمتوقع للصندداء ا ألالتأثير على اله بعض ن مما قد يكو، على لكل مكتتبأقد يتم تحديد سقف و ضة ولمعرا

 يقتصر االكتتاب فقط على األفراد أو أن يتم تخصيص نسبة منخفضة فقط لصناديق االستثمار مما قد يؤدي إلى التأثير

 وق لصندل اصوأقيمة  على سلبا

 يقدلصنااكة رمشاف يقاإمخاطر ( خ. )1. 13 

يق دكة صنارمشاف يقال إحافي . لعامةر االستثماايق دلصناب كتتاي ا أللكلية القيمة امن ء يتم تخصيص جزحالياً 

لمستثمرين اعلى سلباً مما سيؤثر اإليجابي، ئه داألهم  ألالعنصر وق الصنداقد يفقد ، ليةو ألت احاولطرافي ر الستثماا

 .وقلصندافي 

 دراجاإللتأخر في امخاطر  (د. )1. 13

م عدوق ولصنداتوقف سيولة   لكذينجم عن . يلثانوق السوالية في ألو ت احاولطرإدراج المخاطر تأخر ه اتتضمن هذ

 .وقلصندأداء اعلى اً مما قد  يؤثر سلب، لسهمإدراج امنها لحين دة الستفاا

 لمصالحرب امخاطر تضا( ذ. )1. 13

قد ينتج ات، لوحدامالكي وق ولعامة للصنداحد موظفيه بالمصالح وق أو ألصندالخاصة بمدير المصالح رض اقد تتعا

 .وقلصندأداء  ابالتالي وق ولصندل اوصألك تأثير سلبي على قيمة ذعن 

 ةلصغيرت الشركاامخاطر ( ر. )1. 13

يستثمر وق لصندن اكور، وسعا ألافي د لحاالتغير اكثر من غيرها لمخاطر أعرضة اً حجمة لصغيرت الشركان اقد تكو

أداء قد ينتج  مماد، لحاار اعرضة لالنحدن قد تكووق لصندل اصون أفإع، لنوا امن هذت صوله في شركاأمن  اً ءجز

 .وقللصندسلبياً 

 وقلصنداعلى موظفي مدير د العتماامخاطر ( ز. )1. 13

بعينهم على مخاطر ص شخاأعلى د العتماي اقد ينطووق، لصندا اهذإلدارة على موظفين وق لصندايعتمد مدير 

قد وق لصنداموظفي مدير حد أستقالة اكذلك . وقلصندأداء  اعلى سلباً مما ينعكس ، لمتعمداغير أو لمتعمد ل اهمااأل

 .خرآموظف ل حالإلزمن لحين امن ة لفتروق لصندأداء ايتسبب بتعثر 

 ىخرأيق دفي صنار الستثماامخاطر ( س. )1. 13

من تحكمه ل صو أله اهذج  بالتالي تخر، ولنقداق اسوأيق دصوله في صناأبعض من ر باستثماوق لصندامدير م قد يقو

، تهارالسلطة على قروق الصنداخر اليملك مدير وق آعلى مدير صندد العتماالك مخاطر ذقد ينتج عن . لمباشرا

في رة لمذكوالمخاطر اجميع . وقلصندأداء امما ينعكس على وق، لصندالسلبي لذلك داء ا األحتمالية تحمل ابالتالي و

 .فيهاوق لصندايستثمر أن لمحتمل التي من ايق دلصناالقسم تنطبق على ا اهذ

 ألتصنيف االئتمانيمخاطر ( ش. )1. 13
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لتصنيف االئتماني كما هو معلوم يعبر عن مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها وهو من األدوات التي ا

التحوط لها والحكومات أو الشركات أو البنوك عادة ما تسعى للحصول على  تساعد على تقييم المخاطر ومراقبتها و

 انخفاض إن .صول على التمويل الذي تحتاجه سواء من األسواق المحلية أو الدوليةتصنيف ائتماني لتسهيل عملية الح

 انخفاض بببس وقللصندأداء سلبياً مما قد ينتج  السوقي سعرها على سلبا سيؤثر مالية ورق ألي االئتماني التصنيف

 .مقرضيه تجاه بالتزاماته الوفاء على مصدرها قدرة

 بأسعار العمالتالمخاطر المتعلقة ( ص. )1. 13

لتي قد يستثمر بها ت العمالافي قيمة ض نخفاأن أي احيث ت، لعمالاعلى مخاطر وق لصندافي ر الستثماي اينطو

ية قد يؤثر في قيمة ساسأل ابغير عملته وق لصندافي اك شترأي اكذلك . وقلصندأداء اقد تؤثر سلبا على وق لصندا

 .دادالسترايخ رتااك والشترايخ ربين تاف لصراسعر ق فرر باالعتبا ينخذداد آالسترا

 لسيولةامخاطر ( ض. )1. 13

ق لسواقد تصبح سيولة  ياً،مالدياً أو قتصاة اغير مستقروف لكن تحت ظرو. سيولة كافيةل ذات صوأفي ر الستثماايتم 

ة مما يشكل سهم قليلأل احد أل لة اولمتدالسيولة ن اكذلك  قد تكو، معاكسه تجاافي ر سعا ألك اقليلة مما يزيد من تحر

  استثمارات قيمة أصولعلى سلباً مما قد يؤثر ، لسهمالك ذلة بيع ممتلكاته من وحين محاوق لصنداعلى طاً ضغ

 .وقلصندا

 ئبالضرامخاطر ، ولتنظيمية، القانونيةالمخاطر ا( ط. )1. 13

لتي يستثمر فيها ول الدامن  أيفي ، لضريبيةاعية ألو التغير في ا ، أولتنظيميةأو القانونية ت التشريعاالتغير في ا

 .لمعنيةاق اسوأل اته في رستثمال امن خالوق لصنداعلى سلباً قد تؤثر وق، لصندا

 اتلوحدالتركيز في مالكي دة ايازمخاطر ( ظ. )1. 13

نسبة ن جديد فقد يكووق لصندأن ابحكم . وقلصندل امارأس  استثمار جماعي لمالكي الوحدات فيعلى وق لصندم ايقو

وق لصندأداءاعلى سلباً لك ذقد ينعكس وق، لصنداجمالي حجم إمن  13%كثر من ات ألوحداحد مالكي أ لمارأس 

قت ولمحفظة في الى تسييل وق إلصندامديرار ضطرابسبب وق، ته بالصندراستثماالعميل لجميع ا اهذداد سترل احا

 .داداتالستراجهة قيمة ايسير لمو

 اضالقترامخاطر ( ع. )1. 13

ل خالياً يجابوق إلصندن أداء المقابل قد اليكوافي ض، وئد للمقرايدفع فووبنسبة اض قترم اسووق ردلصناقد يتحمل 

مما يؤثر على قيمة ض، لقرالمترتبة على ائد الفوا هلصوأيزيد من عبء الصندوق بتحمل قد  ممااض، القترة افتر

 .وق سلباً لصندات احدو

 ستردادالاعمليات  تنفيذعدم القدرة على مخاطر ( غ. )1. 13

 تم تلبية أي طلب استرداد من الصندوق حتى يوم التعامل التالي، وذلك في حالمن  الصندوق مديرقد ال يتمكن 

 صندوق يملكها التي األخرى األصول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق
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 إلى نسبة مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

 .وقلصندا أداءعلى  سلبياً  ؤثرمما قد ي الصندوق أصول قيمة صافي

 مخاطر توقع النتائج المالية المستقبلية للشركات المساهمة( ف. )1. 13

قيمة و ذلك كو المستقبلية للشركات المساهمةالنتائج المالية تعتمد القرارات االستثمارية لمدير الصندوق على توقع 

قد يؤثر سلبا ، وفي كل األحوال فقد ال يمكن الوصول إلى تلك التوقعات بدقة عالية مما ربحيتهاو نسبة تغير  اهاتج

 صول استثمارات الصنوقأقيمة على 

 االستثمار في األسواق الخليجيةمخاطر ( ق) 1. 13

اق سوأعلى ة لمؤثرى القول والمااق اسوأمل اعووف وفي ظرات نتيجة لتغير سلبا وقلصندل اصوأصافي قيمة  يتأثر

 . متنوعةى خرأمل اعو،  ولكليد االقتصاات امؤشرة ولفائدت اال سيما معدالومنها األسواق الخليجية ل لماا

 تقلب أسعار الفائدة مخاطر( ك) 11-1

بشكل عكسي  النقد سوق تواأداسعار  تأثرت. وق للفائدةالفائدة إلى التغيرات في معدالت السأسعار معدل تقلب شير ي

 . وقلصندات احدوعلى قيمة سلباً مما يؤثر  الفائدة أسعارمع التغيرات في معدالت 

 .وقلصندافي ر الستثماامالية قد تترتب على رة خساأي لية كاملة عن ولمسؤك المشترايتحمل . 4. 13

تابع أو لمالية األوراق ايبيع ق أو بنك محلي يسوى يعة بنكية لدودبمثابة وق لصندافي ر الستثماالن يعتبر . 0. 13

 . رالستثماوق الصند

 الرسوم والمصاريف .11
 

 من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب يومياً ويتم % 1.03رسوم سنوية تبلغ : رسوم إدارة الصندوق

 .خصمها شهرياً 

 كل مشترك في الصندوق من قيمة استثمارات% 4غ بحد أقصى رسوم اشتراك تبل. 

 يوماً من تاريخ االشتراك وتدفع لصالح  03من قيمة الوحدات المستردة خالل % 1 :رسوم االسترداد المبكر

 .الصندوق

 تحتسب هذه الرسوم يومياً ويتم خصمها . لاير سعودي 400333رسوم سنوية تبلغ : رسوم مراجع الحسابات

 . كل ستة أشهرمن أصول الصندوق 

 مقابل أعمال الحفظ بالنسبة لألسهم المدرجة من أصول الصندوق % 3.14رسوم سنوية تبلغ : رسوم الحفظ

، تحتسب هذه الرسوم (شركة األولى جوجيت كابيتال)وتدفع ألمين الحفظ . واالستثمارات ذات الدخل الثابت

 . يومياً ويتم خصمها شهرياً 

  للصندوق  وتدفع للمدير االداريمن أصول الصندوق % 3.13رسوم سنوية تبلغ : اإلداريةرسوم الخدمات

  .، تحتسب هذه الرسوم يومياً ويتم خصمها شهرياً (شركة األولى جوجيت كابيتال)

 لاير سعودي لكل عضو مستقل، تحتسب  10,000مكافأة سنوية تبلغ : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

لكافة سنوياً لاير سعودي  20,000، وبحد أعلى من أصول الصندوق هذه الرسوم يومياً ويتم خصمها 

 .األعضاء المستقلين
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 من  تحتسب هذه الرسوم يومياً ويتم خصمها سنوياً  ،لاير سعودي  10033رسوم سنوية تبلغ : الرسوم الرقابية

  .أصول الصندوق

 تحتسب هذه الرسوم يومياً ويتم  ،لاير سعودي  430140رسوم سنوية تبلغ : مؤشر االسترشاديال رسوم

 .من أصول الصندوق خصمها سنوياً 

  لاير سعودي تحتسب هذه الرسوم  00333رسوم سنوية تبلغ : تداولنشر بيانات الصندوق على موقع رسوم

        .من أصول الصندوق يومياً ويتم خصمها سنوياً 

 بما ال يتجاوز أسعار االقتراض السائدة في السوق في حينه سواء كان االقتراض من : مصاريف االقتراض

 .مدير الصندوق أو أي مصدر آخر

 .ملخص اإلفصاح المالي 01لمزيد من اإليضاحات بشأن الرسوم المتعلقة بالصندوق يرجى الرجوع للفقرة 

 مصاريف التعامل .12

في ة لسائدت العموالالمالية حسب وراق ا ألابيع اء وشرت لناتجة عن عملياا لتعاملايف رمصاوق لصندايتحمل 

 .وسيتم اإلفصاح عن قيمتها في التقارير السنوية و النصف سنوية اقسوأل ا

 التصفية وتعيين مصف .13

يق دلالئحة صنا فقاًولك ، وذمناسباًاه تدبير ترذ أي تخاأو امصف أو لمالية صالحية تعيين مدير بديل ق السوالهيئة 

 . رالستثماا

 مجلس إدارة الصندوق .14

ء عضا ألا. اتسنوث ثالة يعين كل عضو لمد. لمديرايعينه وق للصندإدارة من قبل مجلس وق لصنداعلى اف شرإلايتم 

 .حيث ال يتم تجديد العقود تلقائيا ىخرة أللتعيين مرن عملهم مرشحوة لمنقضية فترا

 سماؤهمأمن السادة التالية وق لصندإدارة امجلس ن يتكو .1. 12

 اسم العضو
 جنسية

 العضو

 طبيعة العضوية

مستقل/ غير مستقل  
الحالي المنصب المؤهالت العلمية  

 األستاذ ابراهيم القعدة

رئيس مجلس إدارة 

 الصندوق

 ماجستير في اإلدارة عضو غير مستقل سعودي
الرئيس التنفيذي لشركة األولى 

 جوجيت كابيتال

 عضو مستقل سعودي عبدهللا الربدياألستاذ  
القيادة ماجستير في 

 والثبات

العام للشركة السعودية مدير ال

 للتدوير

 مستقلغير عضو  سعودي األستاذ محمد  العنقري
و  بكالوريوس اقتصاد

 بكالوريوس صحافة

شركة البوابات / المدير العام

 السبعة لإلعالم

 عضو مستقل سعودي األستاذ سعد السبتي
 ماجستير في

 /CPAالمحاسبة 

الشريك االداري  بروتيفيتي 

 لالستشارات والتدقيق الداخلي
 

 : موضح تاليا نبذة عن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة الصندوق/ السيد ابراهيم محمد القعده 
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السعودية، يشغل حاليا منصب الرئيس عمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية في إدارة األ  MBAيحمل درجة 

سنة في اإلدارة و  40يمتلك السيد ابراهيم خبرة تصل الى . م4310منذ يناير  التنفيذي لشركة األولى جوجيت كابيتال

االستثمار، تدرج في المناصب اإلدارية حيث عمل مديرا للوساطة الدولية في البنك السعودي الفرنسي، ثم انتقل للعمل 

 . شرق األوسط لالستثمارات المالية مديرا تنفيذيا لدائرة الوساطة قبل أن يصبح مديرا للعمليات في الشركةفي شركة ال

 عضو مستقل/ مجلس إدارة الصندوق عضو / السيد عبد هللا الربدي 

 العام فيفي المملكة المتحدة، يشغل حاليا منصب مدير امبريا كإدارة االعمال من جامعة في   MBAيحمل درجة 

عشر في االدارة و  ستةخالل سنوات خبرته ال عبدهللاعمل السيد . م4314منذ يونيو  الشركة السعودية إلعادة التدوير

، ثم انتقل للعمل الوطني كمشرف في عمليات الخزينة  لعربي، بدأ حياته العملية في البنك او الخزينة االستثمار

، ثم مدير صناديق  مدير صناديق في شركة العربي الوطني لالستثمارمل في قطاع الخزينة بالبنك العربي ، ثم كمتعا

 .في شركة ميفيك ، ثم مستشار مالي في سكووب السعودية

 مستقلعضو  /عضو مجلس إدارة الصندوق / السيد محمد سليمان العنقري 

حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة دمشق وبكالوريوس إعالم من جامعة صنعاء، خبره في إدارة المشاريع 

العائلية والتجارية المتعلقة بالنقل واالستيراد والتصدير وعمل المراجعة المالية ودراسة الجدوى اإلقتصادية، يعمل 

وهو حاليا عضو في لجنة األوراق  م4314منذ أبريل  اإلعالنإداريا في شركة البوابات السبعة للدعاية و حاليا شريك 

عاما في تحليل اسواق المال المحلية والدولية  10عمل على مدى . م4310منذ يناير  المالية في غرفة تجارة الرياض

بنهج التحليل االساسي والفني والتعامل مع الفرص االستثمارية في مختلف األسواق، عمل كمستشار اقتصادي في 

 .  بعض الصحف االلكترونية والقنوات الفضائية ويعمل حاليا ككاتب اقتصادي في جريدة الجزيرة

 عضو مستقل /عضو مجلس ادارة الصندوق  /لسبتي السيد سعد ا

والهيئة السعودية  م1113منذ  (AICPA) القانونيين  محاسب قانوني معتمد عضو في المعهد األمريكي للمحاسبين

كما يحمل شهادة ماجستير في  1110منذ  (IIA) ومعهد المراجعين الداخليين م4330منذ  للمحاسبين القانونيين

 Saudiوالش تروي، متشيغان، وهو عضو جمعية المحاسبين القانونيين السعوديين، المحاسبة من كلية

Organization for Certified Public Accountants ((SOCPAشريك في مجموعة السبتي منذ عام ،   

وكذلك لدى مكتب الراشد  . وعمل قبل ذلك مع مجموعة الفيصلية كمدير مراجعة داخلية لمدة عشرة سنوات  2005

 .للمحاسبة القانونية بمهنة مدير مراجعة ولدى شركة الجريد والصندوق السعودي للتنمية الصناعية

 

 وقلصندإدارة امجلس ء عضات ألياوؤمس .4. 12

 :تيآل، الحصراال ل لمثااعلى سبيل وق، لصندإدارة امجلس ء عضات ألياوتشمل مسؤ

 .فيها طرفاًوق لصندن التي يكوالجوهرية اير رلتقاارات والقرد والعقوافقة على جميع الموا( أ. )4. 12

 11للمادة  فقاولمدير امصالح يفصح عنه رب تضاأي قة على دلمصا، امناسباً لك ن ذمتى كاو شرافاإل( ب. )4. 12

 .رالستثماايق دصنا الئحة من
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ى لد( اماللتزوالمطابقة الجنة ) أو/ و  اماللتزوالمطابقة ل اقل مع مسئو ألاعلى  مرتين سنوياًع الجتماا( ت. )4. 12

نظمة  ألوائح اللوالمدير بجميع ام التزاللتأكد من ، لديهب هاراإلتمويل ال ومو ألالتبليغ عن غسل ل امسئوولمدير ا

 .لمتبعةا

 .لمصفي في حالة تعيينهاتوصية يرفعها ار أي قرإ( ث. )4. 12

 .رالستثماايق دبالئحة صنا هااملتزواوق لصندا محكاوط وأشرل كتماالتأكد من ا( ج. )4. 12

وق، لصندم احكاوط وألشر فقاًات ولوحدالياته بما يحقق مصلحة مالكي ولمدير بمسؤم التأكد من قياا( ح. )4. 12

 .رالستثماايق دالئحة صنام حكاوأ

 .فيهات لوحدامالكي ر والستثماوق المصلحة صندولعمل بأمانة ا( خ. )4. 12

  ه هذ. لكل عضول يار 130333ر ب مقطوعة تقدة مكافأ المستقلينوق لصندإدارة امجلس ء عضاأيتقاضى

" لماليح افصااإلملخص " 01 ةتحت فقررة لتفاصيل مذكوا. وقية للصندداراإلم لرسوامضمنة في ة لمكافأا

 .محكا وط والشره اضمن هذ

  الصناديق األخرى التي يشرف عليها مجلس اإلدارة .3. 12

 اسم الصندوق
الجوهر  -األولى جوجيت 

 لألسهم السعودية

الجوهر  -األولى جوجيت 

لألسهم السعودية المتوافق 

 مع معايير الهيئة الشرعية

األولى جوجيت كابيتال 

 للمرابحة بالريال السعودي

 x x  ابراهيم القعدة

 x x x عبدهللا الربدي

 x x x محمد العنقري

 x x x سعد السبتي

 

 مدير الصندوق .15

 اسم مدير الصندوق وعنوانه 1. 10

 :مدير الصندوق هو الشركة األولى جوجيت كابيتال وعنوانها

  11144الرياض  01030. ب.حي النزهة، ص -طريق أبو بكر الصديق 

 المملكة العربية السعودية

 540/4533510 4533 11 966+: هاتف 

 4543991 11 966+: فاكس 

 www.aloulageojit.net: الموقع االكتروني

 

http://www.aloulageojit.net/
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 ألعضاء مجلس إدارة الصندوقخرى أعمل  أنشطة 4. 10

أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أو مدير الصندوق يقر مدير الصندوق بعدم وجود 

 .مصالح الصندوق أو مشتركيهيحتمل تعارضها مع 

 تضارب المصالح 0. 10

في المصالح في الوقت الحالي بين أي من مصالحه ومصالح جوهري يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب 

 .يحتمل أن تؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوق الصندوق أو مشتركيه

 المهام الُمسندة لجهات أخرى 2. 10

ال أنه يحق له القيام بإسناد أي مهام لجهات أخرى متى رأى لم يقم مدير الصندوق بإسناد أي مهام لجهات أخرى، إ

 .ضرورة لذلك

 الشخص المرخص له 0. 10

 13120 – 01مدير الصندوق هو شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية وذلك بموجب الترخيص رقم 

وتقديم المشورة وحفظ األوراق اإلدارة والترتيب  صيل ووكيل والتعهد بالتغطية وأأنشطة التعامل بصفة لممارسة 

  المالية

 أمين حفظ الصندوق .16

 (Custodian)أمين الحفظ  1. 11

، الرياض 01030ب .أمين الحفظ هو شركة األولى جوجيت كابيتال وعنوانها طريق أبو بكر الصديق، النزهة ص

 4543991 11 966+: فاكس 4533540/4533510 11 966+: هاتف ، المملكة العربية السعودية11144

 .www.aloulageojit.net: الكتروني الموقع

يمكن إنهاء تعيين أمين الحفظ بموجب إشعار خطي بمدة ال تقل عن . سيتم حفظ أصول الصندوق من قبل أمين الحفظ

 .ثالثة أشهر

 ((Administratorالمدير اإلداري  4. 11

، 01030ب .هو شركة األولى جوجيت كابيتال و عنوانها طريق أبو بكر الصديق، النزهة ص يالمدير االدار

 .، المملكة العربية السعودية11144الرياض 

خدمات إشراف خاصة بالصندوق وسيكون مسؤوال عن اإلشراف العام على الصندوق وحساب  يقدم المدير اإلداري

 . يمكن إنهاء تعيين المدير اإلداري بموجب إشعار خطي بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر. وتقويم األصول والرسوم وكذلك

 (Registrar)الُمسِجل  0. 11

، 01030. ب.طريق أبو بكر الصديق، حي النزهة، صعنوان مسجل الصندوق هو شركة األولى جوجيت كابيتال، 

 .، المملكة العربية السعودية11144الرياض 

( المشتركين)عن حفظ سجل حاملى الوحدات  سيقوم مدير الصندوق بدور مسجل الصندوق وسيعتبر مسؤوالً 

 .والترتيب إلصدار و استرداد وحدات الصندوق

http://www.aloulageojit.net/
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خصوم والدخل ومصاريف الصندوق ويتم فصل أصول الصندوق ويحتفظ الُمسِجل بسجالت وحسابات األصول وال

 .بشكل واضح عن أصول مدير الصندوق

 مراجع الحسابات .17

 محاسبون قانونيون طالل أبو غزالة وشركاه

 ."محاسبون قانونيون طالل أبو غزالة وشركاه "تم ترشيح مراجع الحسابات 

، الرياض 9767ب .صو عنوانه  4659915 11 966+فاكس  1001تحويلة   4642936 11 966+ هاتف

 .، المملكة العربية السعودية11423

وكجزء . للعمل كمراجع لحسابات الصندوق محاسبون قانونيون طالل أبو غزالة وشركاهبتعيين قام مدير الصندوق 

ديسمبر والتي أعدها  01من خدماته سيقوم المكتب المذكور بإجراء مراجعة سنوية للقوائم المالية للصندوق وذلك في 

 . يونيو من كل عام 03مدير الصندوق، وكذلك مراجعة القوائم المالية غير المدققة للصندوق وذلك في 

 ة المراجعةالقوائم المالية السنوي .18

لمالية ائم القواتتضمن وق لصنداعن   يعد مدير الصندوق قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة و أخرى سنوية مدققة

يتم (. SOCPA)لقانونيين اية للمحاسبين دلسعوالهيئة ا عندرة لصاايتم إعدادها و فحصها طبقاً للمعايير المحاسبية 

جعة اكما تتم مرر، الستثماايق دفي الئحة صنااردة لوت المتطلباافي ء ماجافق وجعتها امرولمالية ت البيانااد اعدإ

ويستطيع مالك الوحدات  وق،لمعتمد للصندت الحسابااجع ارقة عليها من قبل مدلمصاوالسنوية المالية ائم القوا

سالها عن طريق إرحيث سيتم  ئم من دون مقابل واالستثمارية و المستثمرين المحتملين الحصول على نسخة من القوا

أو ني واللكترالبريد أو الفاكس أو اللعميل ي لبريدان العنوالى اء إسو، لشركةى المسجلة لدالعميل ل اتصااسائل و

كذلك سيتم . ملعاامن نهاية اً تقويمييوماً ( 13)وز التتجاة مدل لك خال، وذلمختصةاألدارة االستالمها من ر لحضوا

سيتم إصدار أول قائمة مالية سنوية مراجعة  .تقويمياًاً يوم( 20)وز التتجاة مدل لمفحوصة خالالية و األير رلتقااتقديم 

 .م 01/14/4310في أي ية دلميالالسنة انهاية عند 

 خصائص الوحدات .19

حصة ة حدوتمثل كل يجوز لمدير الصندوق أن يصدر عدداً غير محدود من الوحدات تكون جميعه من فئة واحدة و 

ويمتلك كل مالك وحدات حصة مشاعة في أصول الصندوق بناء  .لفئةافي نفس ى خرة أحدومماثلة لكل وق لصندافي 

 .على صافي أصول الصندوق

 معلومات أخرى .21

س ساألمدير على اعلى موظفي ت لمعلومااتصر ـقـست. لمشتركينر استثمات التامة لمعلوماالسرية المدير اعي اير

مؤسسة و لمالية ق السوالمنظمة مثل هيئة والمسئولة ت الجهاامع ت لمعلوماه اكة هذركما يمكن مشا. لحاجة للمعرفةا

 . في حالة تم طلبهادي لسعوالعربي النقد ا

 لشرعيةالمطابقة للمعايير ر اثماالستايق دصنا .21

 .ال ينطبق

 لعالميةر االستثماايق دصنا .22

 .الينطبق
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 الطرح األولي .23

/  06وحتى  م4310/  13/  31يخ رتامن اك الشترة افترستمر ست. وقلصندل اعماء ألبدب نى مطلودأال يوجد حد 

سيتم ، وجل ألة اقصير بحةامرت في صفقااك الشترة افترل لمحصلة خالالمبالغ ر استثمااسيتم . م4310/  14

 .وقلصنداية تشغيل اباحها مع بدوأرعن حجمها ح فصااإل

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق .24

وينطبق على مدير الصندوق ما  لاير سعودي في الصندوق، سوف يستثمر مدير الصندوق مبدئيا مبلغا وقدره مليون

هذا المبلغ قابل للزيادة والنقص حسب ما يراه مدير فإن  ذلكومع  ينطبق على مالك الوحدات اآلخرين في الصندوق،

 ذلكمن خالل القوائم المالية السنوية للصندوق و ك ذلك سيتم تحديث قيمة االستثمار في نهاية كل سنة مالية. الصندوق

 .المالياإلفصاح بملخص 

 (لاير)عند  التأسيس إجمالي االستثمارات    (لاير)سعر الوحدة  عدد الوحدات إسم المشترك          

 103330333.33 10            1330333    شركة األولى جوجيت كابيتال 

 

 دادالستراك واالشتراءات اجرإ .25

من كل واألربعاء الثنين اها هي يومي دادسترر واالستثماوق اصندات حدولتي سيتم فيها بيع التعامل م اياأ. 1. 40

 .عسبوأ

 .لتعاملم السابق ليوالعمل م امن يو اً ظهر 14لساعة داد االستراك واالشترات خر موعد لتقديم طلباآ. 4. 40

م لتي تفصل بين يوة الفتراهي نفس وق لصندافي ر الستثمااك واالشترامنية تفصل بين ة زقصى فترأ. 0. 40

 .تعامل الحقم يوول أاك والشترا

 :هادادستراو أات لوحداء الخاصة بشرت الطلبات اتقديم طلبااءات جرإ. 2. 40

لشخصية ال احو األلشخصية مثل بطاقة الهوية ت اثبااز إبرإلمشتركين ايطلب من وق لصندافي اك لالشتر( أ. )2. 40

طني اموو( لخليجدول اطني المو)لسفر از اجوأو ( يةدلسعوالعربيةالمملكة اللمقيمين في )قامة اإلبطاقة أو طنين اللمو

ف  عرإ"ذج نمواك والشترذج اتعبئة نموق وولصندم احكاوط وأع على شرلتوقيالمشتركين اعلى . ىخر ألول الدا

لى إته دعاوإيمكن  تعبئته ي لذوالمدير امن " عميلكف عرإ"ذج نمواك والشترذج اعلى نمول لحصوايمكن  ."عميلك

 . ملالستالت منه كإثبارة يعيد صوف سوي لذالمدير ى المختص لدل المسئوا

" لمديرا"فيه ل ع غير قابل للرجو ضاً لتابعة لها يعتبر تفويالمالحق وا محكا واوط للشرك لمشترل اقبو( ب. )2. 40

على تحمل ك لمشترافقة امو يضاًأيعني م حكا ألوط والشرالتوقيع على إن ا. وقلصندافي اك الشترال امور أالستثما

 . ضح من جانبهواأو إهمال  تقصير  وجودال في حالة إلمدير اال يتحملها وق ولصندامخاطر 

، شركة تضامن،  أومؤسسة، أو متضامنينص شخاأمجموعة د، أو شخص مفرن يكوأن يمكن ك لمشترا( ج. )2. 40

ما لم ، يعتبروق لصندافي ر ستثمان أي اكثر  فإأو أشخصين ك لمشترن افي حالة كا. ودةمسئولية محدذات شركة أو 

لمدير ن ايفوضوص شخا ألء اهؤال/شخصلا اهذوأن لمشتركين ص اشخا أملكية تضامنية لجميع ، لكف ذخالد يحد
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إلدارة استثماراتهم وذلك من خالل التوقيع على العقود الرسمية لمدير الصندوق على أن يقدم الشخص المفوض 

 . خرينص اآلشخاأل اتفويض معتمد من  قبل 

لحالة على ه افي هذ ،ودةمسئولية محدذات شركة ، أو شركة تضامن، أو مؤسسةك لمشترن افي حالة كا( د. )2. 40

إن )لتأسيس مع جميع تعديالته امن عقد رة صوك وللمشترري لتجاالسجل امن رة لمدير بصوود ايزك أن لمشترا اهذ

 .وقلصندافي ر باالستثماك للمشترح لسماالشركة  قبل أوالمساهمين ارات الى قرإضافة إ( تجدو

الئحة صناديق االستثمار ، فإنه يحق لمشتركي الصندوق  من( 03)من المادة ( أ)باالستثناء من الفقرة ( هـ. )2. 40

 .من صافي قيمة أصوله% 13تملك أكثرمن 

ية دلسعوالعربية المملكة انين اكانت مخالفة لقواك إذا الشترت امن طلبا أيفض رلمدير بحقه في ايحتفظ ( و. )2. 40

 .اكالشترم اسوربمافيها اك، الشتراقيمة ورد 

 .وقلصنداتقديمه لمدير داد والستراطلب ذج يتم تعبئة نمووق، لصندامن داد لالستر( ز. )2. 40

 :كما يلين  لدفع ستكوم اياداد، وأالستراك واالشترت اخر موعد لتقديم طلبال، آصو ألاتقويم م ياأ( ح. )2. 40

آخر موعد لتقديم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 يوم الدفع أيام اإلعالن أيام التعامل

يوم  ظهرا من 14الساعة 

 العمل السابق ليوم التعامل

يومي اإلثنين واألربعاء من 

 كل أسبوع

من  الثالثاء و الخميسيومي 

 كل أسبوع

قبل إقفال العمل في اليوم 

 الرابع ليوم التقويم
 

 ي يتم فيه تحديد سعرذال ليوم التقويمالتالي  قبل إقفال العمل في اليوم الرابع كللمشترداد الستراتدفع قيمة . 0. 40

 . االسترداد

كامل لقيمة داد ستراعلى طلب د ال توجد قيو. ديسعول يار 40033هو مبلغ داد الستراقل حد لطلب أ. 1. 40

، لمعنيك المشترب المتبقي في حساالرصيد ن اكاات إذا لوحداجزئي لقيمة داد سترالكن قد ال يقبل طلب ات، ولوحدا

 . ديسعول يار 40033قل من مبلغ داد، أالستراقيمة رد بعد 

داد السترت اجمالي نسبة طلباإبلغ إذا لك وذلتالي التعامل م احتى يوداد ستراطلب أي للمدير تأجيل تلبية ز يجو .1. 40

تناسب على ونسبة س ساألحد سيطبق على ا اهذ. وقلصندل اصوأكثر من صافي قيمة أو أ( %13)تعامل م يوأي في 

لذين لم يتم تنفيذ الوية للمشتركين و األن لتالية ستكوالتعامل م اياأفي و. دادالسترت المتقدمين بطلباالمشتركين اجميع 

ل لتي تأتي خالاك االشترت اطلبا يلسيتم تأج. ةلجديدداد االسترت اقبل تنفيذ طلبا، هم بالكاملدادسترت اطلبا

 .تعامل الحقم يوألول  ية دلسعوالعربية المملكة الرسمية في زات اجااإل

 يقدلصناالتنقل بين ا

  يقدم المدير مجموعة مختلفة من الصناديق االستثمارية وبالتالي بإمكان المشترك التنقل بين هذه الصناديق بعد

 .لالسترداد واالشتراكتعبئة وتوقيع النماذج المطلوبة 

  تعامل جميع التنقالت كما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع االلتزام

بهذه الشروط واألحكام والشروط واألحكام الخاصة بالصناديق البديلة المعنية التي ينوي المشترك االستثمار 
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أو تبنى ( إن أمكن)يتطابق فيه تقويم صافي أصول الصندوقين  يتم تنفيذ التنقل بين الصناديق في أول يوم. فيها

 .على سعر أقرب تاريخ تقويم للصندوق المنتقل اليه

  يتم حسم أي مصاريف خاصة باالشتراك في الصندوق البديل إن وجدت، إذا كان هنالك فرق في العملة بين

 .ا لسعر الصرف السائدالصناديق التي وقع بينها النقل، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفق

  اذا كانت استثمارات المشترك في صندوق ما أقل من أدنى قيمة لالشتراك المحددة في الصندوق، يجوز

 .للمدير معاملة هذا الطلب كطلب لنقل كامل االستثمار للصندوق الذي قدم المشترك طلبه لالنتقال إليه

 فانه في هذه الحالة يحفظ صافي حصيلة استرداد إذا كان التحويل إلى صندوق قد تم تعليق أصوله لسبب ما ،

وحدات االستثمار في الصندوق األول لحساب المشترك، ويكون االستثمار في الصندوق المطلوب ساري 

المفعول اعتبارا من أقرب يوم تعامل لذلك الصندوق ويتم احتسابه على أساس أسعار التقويم المعلنة بالنسبة 

ر الصندوق مسؤوال عن أي خسارة يتكبدها المشترك من جراء ذلك، سواء كانت لذلك اليوم، وال يكون مدي

 .خسارة فعلية أو ناتجة عن ضياع فرصة ما

 

 صندوق االستثمارتقويم أصول  .26

 طريقة تحديد قيمة األصول 1. 41

على أساس صافي قيمتها والتي هي ( االثنين و األربعاء من كل أسبوع)سيتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تقويم 

اعتباراً من إقفال العمل و الصناديق االستثمارية المستثمر بهاأسعار إغالق األوراق المالية المكونة ألصول الصندوق 

بالنسبة للصكوك فتقّوم حسب سعرها . أما االكتتابات الجديدة في حال عدم إدراجها تقّوم بالتكلفة. التقويم في يوم

وم التقويم إن وجد وإال بالتكلفة وفي كلتا الحالتين يكون االحتساب مضافاً إليه قيمة المرابحة المستحقة السوقي في ي

. يتم تقويم صفقات المرابحة بسعر التكلفة مضافاً إليه األرباح المستحقة. عن الفترة من آخر كوبون و حتى يوم التقويم

 .السوقيبالنسبة لحقوق األولوية فسيتم تقويمها حسب سعرها 

 

 عدد مرات التقويم  4. 41

/ إن أسعار االشتراك واالسترداد مبنية على صافي قيمة األصول وسيتم حسابها من قبل المدير اإلداري للصندوق 

شركة األولى جوجيت كابيتال بالريال السعودي مرتين في األسبوع وعلى أساس استثمارات الصندوق التي يتم 

 . في كل يوم تقويم أي كل يوم إثنين وأربعاء( لساعة الثالثة و النصفا)تحديدها  في نهاية العمل 

 :طريقة حساب أسعار االشتراك واالسترداد 0 .41

 سعر االشتراك 

يتم حساب صافي قيمة كل وحدة وذلك بقسمة . يعادل سعر اشتراك الوحدة قيمة أصول أي وحدة في تاريخ االشتراك

صافي قيمة أصول الصندوق تحدد بخصم كافة . وحدات اإلصدار القائمةصافي قيمة أصول الصندوق على عدد 

مثال في ملخص اإلفصاح المالي ) أصول الصندوق إجمالي التزامات الصندوق والمصاريف المستحقة من قيمة

 .من سعر االشتراك% 4يضاف رسوم اشتراك مدفوعة مسبقاً بنسبة . (أدناه

 سعر االسترداد 
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يتم حساب صافي . من وحدات الصندوق يعادل قيمة أصول أي وحدة في تاريخ االستردادٳن سعر استرداد أي وحدة 

صافي قيمة أصول . قيمة كل وحدة وذلك بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد وحدات الصندوق المصدرة

 .أصول الصندوق إجمالي  الصندوق تحدد بخصم كافة التزامات الصندوق والمصاريف المستحقة من قيمة

 إعالن سعر الوحدة  2.41

سيتم إعالن صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الرياض في كل يوم 

الموضحة في  طريقة تحديد قيمة األصولإعالن، أي في كل يوم ثالثاء وخميس يفتح فيه السوق، وذلك باستخدام 

والتي سيتم  www.tadawul.com.saكما يمكن االطالع على األسعار الحالية للوحدات إلى الموقع . 1-41 القسم 

 .(Bloomberg and Reuters)نشرها أيضاً من خالل بلومبيرغ و رويترز 

 رسوم االسترداد المبكر .27

 ه الرسوم للصندوقذه وتدفع دادالسترامن قيمة % 1، مبكرداد سترم اسوض رفروق لصندالمدير ز يجو. 1. 41

في كهم اشترالى من ألو يوماً الثالثين ل اتهم خالاحددون ولذين يسترالمشتركين اعلى م لرسوض ايتم فر. 4. 41

 . الصندوق

سعر  Xات لوحدد اعد) الذي يساوي دادترالساقيمة ع كنسبة مئوية من مجموم لرسوامبلغ ع ستقطاايتم . 0. 41

 ."الوارد أوالً يصدر أوالً "ه الرسوم مقابل الوحدات المستردة على أساس هذبحيث تحتسب  (لتعاملم افي يوة لوحدا

 وق لصندء انهاإ .28

كانت هنالك وق أو إذا لصنداعمل ار ستمرغ اغير كافية لتسودارة اإلتحت وق لصندل اصوأقيمة ن ير بألمدإذا رأى ا

، سبابا مناسبةألمدير التي يعتبرها وف الظراغيرها من أو نظمة  األأو نين القواتغيير في ي متصلة بأى خرب أسباأ

ال ة لك بمدذ لمشتركين قبلر اشعاوإلمالية ق السوافقة هيئة اعلى مول لحصوابعد وق لصندالعمل في ء انهاإله ز يجو

يع باقي زتووماته ابالتزء لوفاوق والصندل اصوأيتم تسييل وبعد انتهاء مدة االستثمار . تقويمياً  يوماً 13تقل عن 

 .اتلوحداجمالي إلتي يملكونها من ات الوحدالنسبة  فقاًولمشتركين اعلى ت لمتحصالا

 ات لوحداير لمالكي رلتقاافع ر .29

ير كل ثالثة رتقاات لوحدا مالكييستلم جميع . اتلوحداني للمشتركين في وترلكإمن يكلفه بسجل أو لمدير ايحتفظ 

 :لتاليةت المعلومااتتضمن ، ولشركةى افي سجالتهم لدة لمعتمداينهم ولى عناإسالها لهم إرشهر عن طريق أ

 . وقلصندات احدل وصوأصافي قيمة . 1

 .صافي قيمتهاات ولوحدالتي يملكها مالك وق الصندات احدد وعد. 4

تقرير تم تقديمه لمالكي خر آلمدفوعة الحقة ت يعازتوأي لك ذبما في ه، على حدات حدوكل مالك ت سجل بصفقا. 0

يتم إعدادها طبقاً للمعايير لمالية ائم القوايشتمل على ( ديلميالالتقويم احسب )سنويا ا يضا تقريرألمدير ايعد . اتلوحدا

لسنوية من قبل المالية ائم القواجعة اتتم مر. SOCPA))بين القانونين المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس

 . على طلبهمء مقابل بناون أي للمشتركين  بد هاتقديم تمي، وجيرلخااجع المرا

http://www.tadawul.com.sa/
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 لمصالح  رب اتضا .31

مصلحة ق فوات لوحدامصلحة حملة ر لمصالح باعتباافي رب تضاأي سيحرص مدير الصندوق على تجنب حصول 

سيتم وعلى طلبهم ءاً بناات لوحدا لمالكيلمصالح رب التعامل مع تضااءات اجرح إتتا. لمعنيةاف اطر ألأو المدير ا

 .دارةاإلمجلس ء عضاأل لك ذعن ح فصااإل

 لتصويتق احقوت سياسا .31

لجنة المطابقة و االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق على ( أو)بعد التشاور مع مدير المطابقة و االلتزام و  1.01

 .السياسات العامة المتعلقة بحقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله

حقوق التصويت بعد التشاور مع مدير المطابقة و االلتزام  يقرر مدير الصندوق ممارسة أو عدم ممارسة أي من 4.01

من سياسات حقوق ( 1.01)لجنة المطابقة و االلتزام وذلك وفقا للسياسات العامة المشار إليها في الفقرة ( أو)و 

 .التصويت

 وق لصندم احكاوط وأتعديل شر .32

فقة هيئة اعلى مول لحصواشريطة م، حكا ألوط والشره المطلق تعديل هذه التقدير فقاًووقت أي وللمدير في ز يجو

ت لتعديالل امفعوي يسر. للمعدالنص امن رة يدهم بصووتزولمقترحة ات المشتركين بالتغيرر اشعاوإلمالية ق السوا

 . رشعااإليخ رمن تايوماً تقومياً  13ور بعد مر

 وى لشكااءات اجرإ .33

 :لىإإذا كان لدى أي مشترك أي شكوى تتعلق بالصندوق، يجب عليه توجيهها 

 مسؤول المطابقة وااللتزام

 شركة األولى جوجيت كابيتال

 11144الرياض  01030. ب.طريق أبو بكر الصديق، حي النزهة، ص

 المملكة العربية السعودية

 info@aloulageojit.net: بريد الكتروني،  4543991 11 966+: فاكس 

وفي حالة تعذر ) .ويمكن الحصول على اإلجراءات الخاصة بتقديم الشكاوى بتقديم طلب على العنوان المذكور أعاله

إدارة شكاوى  -أيام عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية 15الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 

يوم ( 13)المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة 

داعها لدى اللجنة قبل انقضاء تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إي

 (.المدة

  لمطبق م النظاا .34

عن ر لتي تصدالتنفيذية ائح اللول والمفعواية  رلسااية دلسعوالعربية المملكة انظم ونين القوم حكا ألوط والشره اتخضع هذ

 .لماليةق السوالهيئة  لتابعةالمالية وراق ا ألت اعازلفصل في مناالى  لجنة ت إعازلمنال اتحا. لماليةق السوامجلس هيئة 

  ر الستثماايق دبالئحة صناام اللتزا .35

وكافة الوثائق الخاصة بالصندوق مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار م حكاأل وط والشرا هذه  يقر مدير الصندوق بان

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتحتوي على إفصاح كامل وصحيح عن الحقائق 

  .الجوهرية ذات العالقة بالصندوق

mailto:info@aloulageojit.net
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  ملخص اإلفصاح المالي  .36

 قيمة االشتراك منكحد أقصى % 4حتى  *رسوم االشتراك

 رسوم إدارة الصندوق
من صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب هذه الرسوم % 1.03رسوم سنوية تبلغ 

 .يوميا ويتم خصمها شهريا

 رسوم مراجع الحسابات
تحتسب هذه تستقطع من أصول الصندوق لاير سعودي  400333رسوم سنوية تبلغ 

 .الرسوم يوميا ويتم خصمها كل ستة أشهر

 **االسترداد المبكررسوم 
 03في الحاالت التي يتم فيها االسترداد خالل )من صافي قيمة االسترداد % 1.33

 .وتدفع لصالح الصندوق( يوماً من االشتراك

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 المستقلين

لاير سعودي لكل عضو مستقل، تحتسب هذه الرسوم  130333مكافأة سنوية تبلغ 

لاير سعودي لكافة األعضاء  20,000ويا، وبحد أعلى يوميا ويتم خصمها سن

 .سنوياً  المستقلين

 رسوم الحفظ
، تحتسب هذه الرسوم يوميا إجمالي أصول الصندوقمن % 3.14رسوم سنوية تبلغ 

 . ويتم خصمها شهريا

 رسوم إدارية
، تحتسب هذه الرسوم  إجمالي أصول الصندوقمن % 3.13رسوم سنوية تبلغ 

 .خصمها شهريايوميا ويتم 

 الرسوم الرقابية
إجمالي أصول لاير سعودي ، تحتسب هذه الرسوم يوميا  10033رسوم سنوية تبلغ 

   . ويتم خصمها سنويا الصندوق

 رسوم المؤشر االسترشادي
تحتسب هذه تستقطع من أصول الصندوق لاير سعودي  20,625رسوم سنوية تبلغ 

 .الرسوم يوميا ويتم خصمها كل ستة أشهر

نشر بيانات الصندوق على رسوم 

 تداولموقع 

إجمالي  لاير سعودي سنويا،  تحتسب هذه الرسوم يوميا 00333رسوم سنوية تبلغ 

 .وتدفع سنويا أصول الصندوق

 مصاريف االقتراض
بما ال يتجاوز أسعار االقتراض السائدة في السوق في حينه سواء كان االقتراض من 

 .آخرمدير الصندوق أو أي مصدر 

 .لمطلقا هتقدير حسب لمستحقة لهاك االشترم اسورتخفيض زل أو لتناوق الصندامدير ن بإمكا *

اك الشترايخ رلى من تاو ألا مالثالثين يول اخالداد السترافقط عند تطبق ، % 1لمبكر داد االسترم اسور **

 .تدفع لصالح الصندوق لمستثمرامحملة على وق بالصند
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 النوع
المبلغ الرسوم و المصاريف كنسبة من 

 المستثمر
 (لاير سعودي)القيمة م

المبلغ 
 المستثمر

 110,11.111,11 

 011.111,11 %0,1 رسوم االشتراك

المصاريف 
االدارية و 

 الحفظ
1,01% 01.111,11 

 02.111,11 0.25% رسوم المراجعة

 أعضاء مكافأة
 اإلدارة مجلس

%0.20 01.111,11 

 7.211,11 %1,172 الرقابيةالرسوم 

رسوم المؤشر 
 االسترشادي

1,01% 01.102,11 

صافي قيمة 
االصول 

لحساب رسوم 
 اإلدارة

 10712.572,11 

 122.255,10 1.50% دارةاإلرسوم 

 1.211.051,55  المبلغ الصافي
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 إقرار .37

لتوقيع عليها وافقة عليها المووابها ء جافهم ما وق ولخاصة بالصندالمالحق م واحكا وط والشراءة اقمنا بقر/ لقد قمت 

 .على نسخة منهال لحصواتم و

 .................................................................................    : كلمشتراسم ا

 /السجل التجاري /قامةاإل /لهويةاقم بطاقة ر

 .................................................................................     :جواز السفر

 .................................................................................    : ءالنتهاايخ رتا

 .................................................................................    : لجنسيةا

 .................................................................................     : لتوقيعا

 .................................................................................     : يخرلتاا

 

 :لكابيتا األولى جوجيت كابيتالعن ض لمفوالشخص اتوقيع 

 .................................................................................     : السما

 /قامةاإٌل/لهويةاقم بطاقة ر

 .................................................................................     :جواز السفر

 .................................................................................    : ءالنتهاايخ رتا

 .................................................................................    : لجنسيةا

 .................................................................................     : لتوقيعا

 .................................................................................     : يخرلتاا

 

 

      المطابقة وااللتزامغسل األموال، و مكافحة أول لؤومس             الرئيس التنفيذي                

  والء مشرف ةاألستاذ                             هاألستاذ ابراهيم بن محمد القعد       

 


