
 

 
 

الشرق األوسط وشمال  أسهملفرص  صندوق جي آي بي

 أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 

 مفتوح المدة عام أسهمصندوق 

ي كابيتال ي آي ب   ج 

 

وط واألحكام  الشر

 م2019/ 10/ 21تاري    خ اإلصدار: 

 م2019/ 10/ 17ه والموافق 1441/ 02/ 18تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس الصندوق: 

وط و أحكام الصندوق:   م2020/ 02/ 23ه والموافق 1441/ 06/ 29تاري    خ تحديث شر

 

وط واألحكام الخاصة  ي الشر
 
ي لفرص إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف ي آي ب  ق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمبصندوق ج  عة لالئحة خاض الشر

ديل أيضا, يتم تحديث وتع وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  وأي تعاميم صادرة من هيئة السوق المالية ،اإلستثمار صناديق 
وط واألحكام بحسب مايراه مدير   . اإلستثمار مناسبا للصندوق وبما يتوافق مع الئحة صناديق  اإلستثمار الشر

 

وط و المحتملير  قراءة  ىل المستثمرينيجب ع ي لف الخاصة ب مستندات األخرىالمذكرة المعلومات و الصندوق مع  حكامأشر ي آي ب  رص صندوق ج 
ق األوسط وشمال أفريقيا  أسهم ي حال استثمار بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار الشر

 
ي  إلستثمار اعدم معرفة ما إذا كان ي يتعلق بالصندوق، وف

 
ف

 ي. ر استثمار المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليير  المستقلير  قبل اتخاذ أي قرار فإنه يجب عىل المستثم، هذا الصندوق مالئم

 

وط  ي الصندوق قراءة شر
 
يها األخرى المضمنة فيها بعناية والتوقيع عل والمستنداتق ومذكرة المعلومات و حكام الصندوأيجب عىل المستثمرين ف
اك. وقبولها عند القيام بعملية   اإلشير

 

وط واألحكام  ات التالية )تعديل  هذه هي النسخة المعدلة من الشر ي تعكس التغيير
ق األوسط وشمال أفريقيا التر ي لفرص أسهم الشر ي آي ب  لصندوق ج 

 م2020/ 02/ 23رسوم امير  الحفظ (حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ 
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 إشعار هام
 

  مر مفتوح المدة يستثتقليدي  أسهم"(، هو صندوق الصندوق)"الشرق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمصندوق جي آي بي لفرص

أسههو ويداة مق ل ش شهرتف جي آي بي تابيتال  .الشهرتاا المدةجف في أسههواق مناقف الشهرق األوسهط وشهمال أفريقيا أسههمفي 

، المؤسسف والقائمف بموجب لوانيق المملكف العربيف السعوديف، وبموجب السجش "(، وهي شرتف شخص واحدمدير الصندوق)"

، والتي 37-07078هـهه والترصيص الدادة  ق هي ف السوق الماليف ةلم  1429/02/06وتاةيخ  1010244294التجاةي ةلم 

 التالي: نوانها 

 1الم اني المنخفضف، م نى ةلم ب

 واحف غرناطف للم اني السكنيف والمكت يف

 طريق الدائري الشرلي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكف العربيف السعوديف

 www.gibcapital.com  المولع االلكتروني:

 

  ثمريق. للمسههت اإلسههتثماةتوضههه ه ا النشههرة الشههروط واألحكا  التي سههتقو  بموج ها شههرتف جي آي بي تابيتال بتقديم صدماا

 وتشكش ه ا الشروط واألحكا  االتفاليف بيق مدير الدندوق والمشترك.

  الدادةة  ق مجلو هي ف السوق الماليف بموجب القراة ةلم  اإلستثماةأ دا ه ا الشروط واألحكا  ط قاً ألحكا  الئحف صناديق

  بناًء  لى نظا  هي ف السههههوق الماليف، الدههههادة بموجب 24/12/2006هـهههههههههه. الموافق 1427/12/03، بتاةيخ 2006-219-1

ههههههه.، المعدل بقراة مجلو هي ف السهههوق الماليف ةلم 1426/06/02وتاةيخ  30المرسهههو  الملكي ةلم  / خ وتاةي 2016-61-1هـه

  .23/05/2016هـ الموافق 16/08/1437

  في األوةاق الماليف في  اإلسههههتثماة ق طريق  المدى المتوسههههط والاويش لى يهدف الدههههندوق الى تحقيق نمو في ةأم المال

 S&P Pan Arabوتحقيق  ائد يتفوق  لى  ائد المؤشهههر االسهههترشهههادي )أسهههواق مناقف الشهههرق األوسهههط وشهههمال أفريقيا 

Composite Total Return Index). 

  الشرق األوسط وشمال  أسهمدندوق جي آي بي لفرص الخاصف ب  لى المستثمريق المحتمليق لراءة الشروط واألحكا يجب

هههههى في مدى م ئمف هي يتعلق بالدهههههههندوقاسهههههههتثماةل ش اتخاذ أي لراة بعنايف ودلف تامف أفريقيا    ا، وفي حال تان هناك شه

 ي.تثماةاسالمحتمش استشاةة أحد المستشاةيق المالييق المستقليق ل ش اتخاذ أي لراة ر الدندوق، فإنه يجب  لى المستثم

  إن تافف وجهاا النظر واآلةاء الواةدة في أحكا  وشههههههروط الدهههههندوق تمثش التقدير الخاص لمدير الدهههههندوق بعد أن ب ل تش

حتها وليو هناك أي ضههماناا بأن تكون تلى اآلةاء ووجهاا النظر صههحيحف. ويجب  ،االهتما  والعنايف المعقولف للتأتد مق صه

أو  يفاسههتثماةأموة  األحكا  با ت اةها مشههوةة بشههأن أيال ينظروا الى محتوى ه ا الشههروط ون  لى المسههتثمريق المحتمليق أ

 لانونيف أو ضري يف أو شر يف أو بأي مسائش أصرى.

  وين غي للمسههتثمريق المحتمليق أن المملوتف مق ل ش الدههندوق.  سههههماألاا أسهههعاة تكون ليمف وحداا الدههندوق  رضههف لتقل

عت ر في الدههندوق ال ي اإلسههتثماةإن  في الدههندوق يشههتمش  لى مخاطر مرتفعف. اإلسههتثماةيكونوا  لى بينف ومعرفف تامف بأن 

ق ويتحمش المسههتثمر تامش المسههؤوليف  ق أي بمثابف وديعف لدى أي بنى أو التزاماً تما أنه ليو مضههموناً مق ل ش مدير الدههندو

 .و إهمال مق مدير الدندوقأما لم يكق س ب الخساةة ناجماً  ق تقدير  في الدندوق اإلستثماةصسائر ماليف لد تنتج  ق 

  وط قاً  هناا بالنيابف  اإلشهتراتتثمر م الغ مشهترك بأن مدير الدهندوق سهوف يسهالبالتوليع  لى ه ا الشهروط واألحكا ، يوافق

 .لشروط وأحكا  الدندوق

 :21/10/2019 تاةيخ اصداة شروط وأحكا  الدندوق  

  :17/10/2019تاةيخ موافقف الهي ف  لى تأسيو الدندوق وطرح وحداته  

  
  :23/02/2020والموافق  ـه29/06/1441تاةيخ تحديث شروط و أحكا  الدندوق  
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق

 شخصشرتف جي آي بي تابيتال )ويشاة إليها فيما بعد بـ"مدير الدندوق"(، وهي شرتف 

، المؤسسف والقائمف بموجب لوانيق المملكف العربيف السعوديف، وبموجب السجش التجاةي واحد

هـ والترصيص الدادة  ق هي ف السوق الماليف  1429/02/06وتاةيخ  1010244294ةلم 

 .37-07078ةلم 

 و نوانه:

 1الم اني المنخفضف، م نى ةلم ب

 واحف غرناطف للم اني السكنيف والمكت يف

 طريق الدائري الشرلي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكف العربيف السعوديف

 +966115112201 فاتو:+            966118348400 هاتف:

 www.gibcapital.com المولع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 ستثماةشرتف ال  د ل 

 ال  د الماليف، المرتز الرئيسي 

 تقاطع شاةع التحليف مع طريق الملى فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكف العربيف السعوديف

 9669200003636+ هاتف: 

 )capital.com-www.albilad(المولع االلكتروني: 

 :المحاسب القانوني

 ال سا  وشرتاا المحاس ون المتحالفون.

 شاةع األمير محمد بق   دالعزيز، حي السليمانيف

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكف العربيف السعوديف

 966112065444+فاتو:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالمولع اإللكتروني: 
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 تعريفات
 

 "مدالحاا مترادفف مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرو" "المشترك "

 الدندوق.تستخد  لإلشاةة الى العميش ال ي يمتلى وحداا في 

 "يقدد بها شرتف جي آي بي تابيتال. "الشركةو" "المدير"و "مدير الصندوق 

 "يقدد به مجلو يقو  مدير الدندوق بتعييق أ ضائه وفقاً ل ئحف صناديق  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق

 .اإلستثماةلمرال ف أ مال مدير صندوق  اإلستثماة

 "يقدد بها هي ف السوق الماليف شاملف حيثما يسمه النص، أي لجنف، هيئة السوق المالية" و" "هيئة السوقو" "الهيئة

 أو لجنف فر يف، أو موظف، أو وتيش يمكق أن يتم تفويضه للقيا  بأي وظيفف مق وظائف الهي ف.

 "تداول(.يقدد بها السوق الماليف السعوديف  "السوق المالية السعودية )تداول(و" "السوق الماليةو" "السوق( 

 " "الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أسهميقدد بها صندوق جي آي بي لفرص الصندوق 

 "المرصدف في مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا. سهميقدد بها أسواق األ "األسواق 

 "ياإلستثماة" هو المؤشر ال ي مق ص له يمكق ليام أداء الدندوق المؤشر اإلسترشادي. 

 العربيف ويتم الحدول  ليه مق شرتف  سهمهو مؤشر يت ع األ  العربية " سهمائد الكلي لأل"مؤشر إس آند بي الع

 ستاندةدز آند بوةز.

 "حدف الم ك في أي صندوق استثماة يتكون مق وحداا، وتعامش تش وحدة  لى الوحداتو" "وحدات الصندوق ،"

 .اإلستثماةصندوق  أصولأنها تمثش حدف مشا ف في 

 "يقدد بها الوضع أو المولف ال ي تتأثر فيه موضو يف واستق ليف لراة مدير الدندوق بمدلحف  "تضارب المصالح

 شخديف ماديف أو معنويف.

 " الدادةة  ق مجلو هي ف السوق الماليف. اإلستثماة" يقدد بها الئحف صناديق اإلستثمارالئحة صناديق 

 "ي.اةاإلستثماإللما  بها واالحتراز منها ل ش اتخاذ القراة يقدد بها مجمو ف مق المؤثراا المحتملف التي يجب  "المخاطر 

 "يقدد بها العميش ال ي يستثمر أو العميلو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتركون "

 في الدندوق. اإلستثماةيود 

 "العمش الرسميف لل نوك السعوديف.يقدد به أي يو   مش في المملكف العربيف السعوديف ط قاً أليا   "يوم عمل 

 "في وحداا الدندوق. اإلستردادأو  اإلشتراك" يقدد بها أي يو  يتم فيه تنفي  طل اا يوم التعامل 

 "يقدد بها اليو  ال ي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.يوم التقويم " 

 "اروحف لإلتتتاب العا  في السوق الماليف الشرتاا الم أسهميقدد بها  "اإلصدارات األوليةو" "الطروحات األولية أسهم

 ألول مرة.

 "الجديدة الماروحف  ند  سهمهي أوةاق ماليف لابلف للتداول، تعاي لحاملها احقيف االتتتاب في األ "حقوق األولوية

ا تماد زيادة ةأم المال, وتعت ر ه ا األوةاق حق مكتسب لجميع المساهميق المقيديق في سج ا الشرتف نهايف يو  

 .الجديدة بسعر الارح سهماالستحقاق. ويعاى تش حق لحاملف احقيف االتتتاب في األ

 Benchmark Agnostic”"  يف ال تعتمد  لى المؤشر االةشادي.اإلستثماةطريقف هيكلف للمحافظ والدناديق 

  "باصداة وتداول واسترداد هي االدواا الماليف التى تستحق ص ل ألش مق  ا  التما   مليف السداد "نقد وأشباه النقد

 االدواا الماليف لديرة األجش و وتكون لابلف للتحويش إلى سيولف نقديف..

  "الماليف األسواق موالا الشراء وال يع في "مصاريف التعامل.  

  هي لجنف لدى مدير الدندوق مسؤولف  ق إداةة ومتابعف استثماةاا الدندوق وتنفي  استراتيجيته." اإلستثمار"لجنة 

 10,000,000وهي الخاصف بالمستثمريق مق مؤسساا وأفراد وهم مق يزيد م لغ اشتراتهم  ق أو يساوي  لفئة )أ(""ا 

  لاير سعودي.

 لاير  10,000,000وهي الخاصف بالمستثمريق مق مؤسساا وأفراد، وهم مق يقش م لغ اشتراتهم  ق  "("الفئة )ب

 سعودي.

 ")يف الخاصف بمدير اإلستثماةدوق وبنى الخليج الدولي والمحفظف وهي الخاصف بمنسوبي مدير الدن "الفئة )ج

 الدندوق و بنى الخليج الدولي 

 "يعني الارف اآلصر في أي صفقف "طرف نظير. 

  "التي تؤهش المستثمر ألي ف ف مق ف اا  اإلشتراكوهو أدنى ليمف للوحداا المملوتف أو ليمف "الحد األدنى للملكية

 وحداا الدندوق.

  "تعييق القيمف الماليف للشرتف أو نوع الوةلف الماليف أو للعملف, يتضمق التحليش األساسي  "أساسيات األوراق المالية

 للمعلوماا النو يف والكميف األساسيف التي تساهم في تحقيق الربه المالي وايضا تتضمق أساسياا اإللتداد الكلي.

   "األولويف والاروحاا. قوق االتتتابنشراا إصداة ح"نشرات اإلصدار 

  "يقام المرتز المالي للشرتف باألداء ال ي تتخ ا في ال ياناا الماليف للشرتف: بيان التدفق النقدي "المراكز المالية

والخدو  وحقوق الم ك في الميزانيف  صولاإليجابي والمتنامي ؛ زيادة األةباح في بيان األةباح والخسائر ؛ ونسب األ

 .العموميف

  تقييم لدةة الشرتف  لى تحقيق األةباح التي تقاةن مع نفقاتها والتكاليف المتك دة ذاا الدلف ص ل فترة  الربحية"القوة"

 .زمنيف معينف

 "بغيف تحقيق  ائد يفوق العائد ال ي تحّققه المؤشراا العامف لألسواق أصولفي  اإلستثماة "الطريقة النشطة. 

 "يقيف لألصش هي القيمف السوليف له.لقيمف العادلف والحقا "القيمة العادلة 
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  :باإلنجليزية( الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ويشيع استخدام اإلختصار اإلنجليزي له"MENA "وتلفظ "مينا )

هو مداله يستخد  للتع ير  ق مناقف المشرق العربي أو  مو  جنوب غرب آسيا ال ي يشيع تسميته ب"الشرق 

 الجزائر -  ال حريق  -اإلماةاا العربيف المتحدة  -عاً وتشمش الدول التاليف: األةدن األوسط" و  مو  "شمال أفريقيا" م

 .مدر -ل نان   -لار    -سلانف  مان   -تونو   -المغرب  -   الكويت-   السعوديف  -

 "الوةلف الماليف هي مستند يُظهر االمت ك القانوني مق ل ش الشخص لسهم في شرتف المساهمف،    "األوراق المالية

ويعكو امت ك الشخص لها ليمف ماليف,هي تش ما يُملى وتكون له ليمف نقديف، بما في ذلى األموال التي يديق للشرتف 

ا، إضافف لمديونيتها لدى اآلصريق وينوي الشرتف تش ما تمتلكه، مق النقد واآلال أصولبها آصرون. وب لى تكون 

نقد أو أش اا النقد و أدواا أسواق النقد بما في ذلى صناديق  - أسهمفي االوةاق الماليف اآلتيه )   اإلستثماةالدندوق 

 .األوةاق الماليف الم ا ف  لى المكشوف (-الدناديق العقاةيف المتداولف -أسواق النقد

 "روض مخددف للمستثمريق المساهميق بانتظا  بهدف تزويدهم بأحدث ال ياناا الماليف  "عروض المستثمرين 

 .والغير ماليف المتعلقف بالوةلف الماليف

 "بيع وةلف ماليف ل ش تملكها بهدف شرائها الحقا بقيمف ألش وبالتالي تحقيق ةبه   "األوراق المباعة على المكشوف

ر الشراء نالدا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير التراض الوةلف الماليف مساو للفرق بيق سعر ال يع المكشوف وسع

 في الفترة ما بيق ال يع والشراء.

 "الماروحف التتتاب المساهميق المقيديق، والناتجف مق زيادة ةأم مال  سهمهي األ االصدارات الثانوية" أسهم

 .الشرتف المددةة

   "األوةاق الماليف، تما تشمش الشراء وال يع اإللكتروني المنظم لألوةاق هو سوق يتم فيه تداول "السوق الرئيسي

 الماليف.

  "هو سوق يمتاز بمتال اا إدةاج ألش، تما يعت ر مندف بديلف للشرتاا الراغ ف باإلدةاج،  لما  "السوق الموازي

 في ه ا السوق مخدص للمستثمريق المؤهليق فقط. اإلستثماةبأن 

  ضري ف القيمف المضافف هي ضري ف غير م اشرة تُفرض  لى جميع السلع والخدماا التي  ""ضريبة القيمة المضافة

يتم شراؤها وبيعها مق ل ش المنشآا وتقو  هي ف العامف للزتاة والدصش مسؤوليف إداةة وتا يق ضري ف القيمف المضافف 

 .في المملكف العربيف السعوديف

   مع إجمالّي الخدو  للدندوق. صولمق إجمالّي األ صوليتكون صافي ليمف األ الصندوق" أصول"إجمالي 

   الدندوق بعد صدم تافف االلتزاماا والمداةيف الفعليف المحملف  أصولإجمالي   الصندوق" أصول"صافي قيمة

  لى الدندوق.

 "الشرتف ل تتتاب. أسهمالقيمف التى يقو  المستثمر بدفعها في أول مرة  ند طرح  "القيمة األسمية 

   صندوق استثماة  قاةي ماروحف وحداته طرحاً  اماً وتُتداول وحداته في  العقارية المتداولة" اإلستثمار"صناديق

 في  قاةاا ماوةة تاويراً إنشائياً، لابلف لتحقيق اإلستثماةي الرئيو في اإلستثماةالسوق الرئيسيف، ويتمثش هدفه 

ع نس ف محددة مق صا في أةباح الدندوق نقداً  لى مالكي الوحداا في ه ا الدندوق دصٍش دوةيٍ وتأجيريٍ، وتوزَّ

 ص ل فترة  مله، وذلى بشكش سنوي بحد أدنى.

  "يف )ألش ثماةاإلستهي صناديق تَستثَمر في سوق النقد، وتَتَسم بسيولتها العاليف، ولدر آجالها  "صناديق أسواق النقد

 ناديق األصرى، ويترتب  لى ذلى انخفاض  وائدها نس ياً. مق  ا ( ، وانخفاض دةجف مخاطرها مقاةنفً بأنواع الد

  "حيق يحدش مدير الدندوق بموج ه  لى سلع وصدماا إضافف إلى صدماا تنفي  الدفقاا  "العموالت الخاصة

مقابش العمولف المدفو ف  لى الدفقاا الموجهف مق ص ل وسيط.  لى أن تخضع تلى العموالا ل ئحف األشخاص 

 المرصص لهم ولمدلحف الدندوق.

  "الربحيف، اإلداةة..الخ باإلضافف إلى تحليش القااع  ،صولهو تحليش الشرتف مق حيث األ "التحليل المالي األساسي

ال ى تنتمى إليه الشرتف و أيضا يتضمق التحليش األساسي أص  المؤشراا االلتداديف فى اال ت اة مثش إجمالي الناتج 

 لفائدة، معدالا ال االف والمدصراا.المحلي، أسعاة ا
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 ملخص الصندوق

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص   

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 اسم الصندوق

جي آي بي كابيتالشركة   مدير الصندوق  

 نوع الصندوق  مفتوح المدة عام أسهمصندوق 

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

جي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 الصندوقعملة   اللاير السعودي

في األوراق المالية في أسواق  اإلستثماريهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل عن طريق 
.منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

أهداف الصندوق 

 يةاإلستثمار

العربية سهممؤشر إس آند بي العائد الكلي لأل  

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 
 المؤشر االسترشادي

 مستوى المخاطر  عالي

 .لاير سعودي 10,000,000الفئة )أ(: 
 .لاير سعودي 10,000الفئة )ب(: 
 .لاير سعودي 10,000الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 
 لاير سعودي. 2,500الفئة )ب(: 
سعودي.لاير  005,2الفئة )ج(:   

الحد األدنى لالشتراك 

 اإلضافي

 لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 
 لاير سعودي. 2,500الفئة )ب(: 
لاير سعودي. 005,2الفئة )ج(:   

 ستردادالحد األدنى لال

 لاير سعودي. 10,000.00
 الحد األدنى للملكية

  (ن يكون يوم عملأعلى ) ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقويم 12:30الساعة او عند قبل 

الموعد النهائي الستالم 

 اإلشتراكطلبات 

 اإلستردادو

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوعاألثنين واألربعاء يوم   أيام التقويم 

)على أن يكون يوم عمل( في وحدات الصندوق  اإلستردادأو  اإلشتراكيقصد بها  يوم يتم فيه تنفيذ طلبات   أيام التعامل 

.كحد أقصى اإلستردادقبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر   اإلستردادموعد دفع قيمة  

األولي او اإلضافي. اإلشتراكمن قيمة المبلغ كحد اقصى   2.00%  اإلشتراكرسوم  

 .الصندوق أصولمن قيمة صافي  %1.00: كبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد  )أ(  الفئة -

 .الصندوق أصولصافي من قيمة  %1.75: صغار المستثمرين من مؤسسات وأفراد  الفئة )ب( -

 .الصندوق أصولمن قيمة صافي  %0.50 : منسوبي مدير الصندوق وبنك الخليج الدولي  الفئة )ج( -

 رسوم اإلدارة

لجميع الوحدات. يوم 30قل من الوحدات المستردة والمستثمرة ألقيمة  صافي من 1.00%  المبكر اإلستردادرسوم  

سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم تعامل بحد  %0.41يدفع الصندوق رسوم حفظ بحد أقصى  
.لاير سعودي( لكل عملية.  262.50دوالر أمريكي)  70أعلى   رسوم أمين الحفظ 

 أتعاب المحاسب القانوني: -أ
 .لاير سعودي سنوياً كأتعاب للمحاسب القانوني 21,000 الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمةيدفع 

 مصاريف المؤشر اإلسترشادي: -ب
ً يدفع الصندوق مبلغ ول على بيانات سنوياً مقابل الحص لاير سعودي( 15,000) دوالر أمريكي 4,000بقيمة  اً مقطوعا

 .المؤشر اإلسترشادي

 الرسوم الرقابية: -ج
 كرسوم رقابية. لاير سعودي سنوياً  7,500يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة 

الرسوم المصاريف 

 األخرى
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 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د
لاير سعودي سنوياً على كل فئه من فئات الصندوق مقابل نشر المعلومات  5,000يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة 

 على موقع تداول

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه
 .لكل عضو مجلس إدارة مستقلبحد أعلى لاير سعودي سنوياً  25,000فع الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة يد

رسوم إضافية إن  ية للصندوق وأي ضرائب أواإلستثماريدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو 
.وجدت بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة  

ي ضرائب أو رسوم أطاء ويل المثال وليس الحصر عموالت الوس)على سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع
ً  حكومية  مصاريف التعامل   .(قد تفرض الحقا

م.30/10/2019م حتى نهاية يوم اإلربعاء الموافق 24/10/2019تبدأ من بداية يوم الخميس الموافق   تاريخ الطرح 

.لاير سعودي لكل فئات وحدات الصندوق 10   
سعر الوحدة عند الطرح 

 األولي
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 الشروط واألحكام

 :معلومات عامة .1

 :مدير الصندوق -أ

، المؤسسف والقائمف بموجب شخص واحد)ويشاة إليها فيما بعد بـ"مدير الدندوق"(، وهي شرتف  شرتف جي آي بي تابيتال

هـ والترصيص الدادة  1429/02/06وتاةيخ  1010244294لوانيق المملكف العربيف السعوديف، وبموجب السجش التجاةي ةلم 

 .37-07078 ق هي ف السوق الماليف ةلم 

 لمدير الصندوق: المقر الرئيسي -ب

 جي آي بي تابيتالشرتف 

 1الم اني المنخفضف، م نى ةلم ب

 اطف للم اني السكنيف والمكت يفواحف غرن

 طريق الدائري الشرلي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكف العربيف السعوديف

 :الموقع االلكتروني لمدير الصندوقعنوان  -ج

 لى مولع الشرتف االلكتروني  جي آي بي تابيتاليمكق الحدول  لى المزيد مق التفاصيش حول شرتف 

www.gibcapital.com 

 :أمين الحفظ -د

لتقديم صدماا اإلداةة والتعامش والتعهد 37 – 08100 شرتف ال  د تابيتال، المرصص مق هي ف السوق الماليف بترصيص ةلم 

 والترتيب وتقديم المشوةة والحفظ.

 مين الحفظ:عنوان الموقع االلكتروني أل -ه

 ال  د تابيتالشرتف 

 capital.com -www.albiladالمولع اإللكتروني ألميق الحفظ

 النظام المطبق: .2

تنفي يف الولوائحه ومدير الدندوق لنظا  السوق الماليف الشرق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمصندوق جي آي بي لفرص يخضع 

 .السعوديف  قف في المملكف العربيفواألنظمف واللوائه األصرى ذاا الع لف الما
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 صندوق:الاهداف  .3

 ية:اإلستثمارأهداف الصندوق  .أ

تاا الشر أسهمبشكش نشط في  اإلستثماةيهدف الدندوق لتحقيق نمو ةأسمالي  لى المدى المتوسط والاويش  ق طريق 

المدةجف في أسواق مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا. و ال يعتمد الدندوق في تنفي  استراتيجيته  لى أوزان الشرتاا 

اا و اإلستثماة( بش حسب ما يتوافق مع سياسف ترتيز Benchmark Agnosticالتي يستثمر فيها في المؤشر اإلسترشادي )

  اإلستثماة.الئحف صناديق 

 االصرى الدول في االستثماة ونس ف الدندوق أصول ليمف صافي مق  %70 ألدى تحد السعوديف في االستثماة ترتيز نس ف

 الدندوق أصول ليمف صافي مق %60 ألدى تحد افريقيا وشمال االوسط الشرق مناقف في

 :اإلستثمار استراتيجيات  .ب

 ل وةاق ياالساس التحليش  لى تعتمد نشاف باريقف أصوله وإداةة للدندوق اإلستثماةي المجال بتحديد الدندوق مدير يقو 

 األوةاق يشتحل أساسياا في ودليقف مفدلف بأبحاث تابيتال بي آي جي في العمش فريق يقو  حيث العادلف، وليمتها الماليف

 :يلي فيما تلخيدها يمكق والتي الماليف

 روتقري المستثمريق،  روض اإلصداة، نشراا الماليف، القوائم) وتحليلها الماليف األوةاق ُمددةي تقاةير في ال حث

 (.الماليف الوةلف ُمددة يددةا ملف وأي اإلداةة مجالو

 ولوتها م ئتها حيث مق الماليف األوةاق لُمددةي الماليف المراتز تحليش. 

 األةباح له ا والتولعاا استدامتها ومدى الماليف األوةاق لُمددةي الربحيف القوة تحليش. 

 ذلى استدامف ومدى نقديف تدفقاا تحقيق  لى الماليف األوةاق ُمددةي لدةة تحليش. 

 بها تعمش التي الدنا ف مستوياا مختلف في ومولعها الماليف األوةاق ُمددةي  مش وطريقف نشاط تحليش. 

 تحلي ً  ماليف وةلف أي ُمددة بها يعمش التي والقاا اا الدنا اا تحليش  ً  تواجه الدنا ف تانت إذا وما دليقا

 .وا د بمستق ش تتميز الدنا ف تانت إذا وما هيكليف أو دوةيف تحدياا

 الشرتف بمستق ش ومنالشتهم الماليف األوةاق ُمددةي بزياةة األمر لز  إن العمش فريق يقو  ل لى إضافف

 ثم ومق شرتف بكش المعرفف مق لدة أت ر  لى والحدول الشرتاا ه ا أداء مستوى معرفف بهدف والدنا ف

ً  بمنالشتها الفريق يقو  ذلى بعد. العادلف لقيمتها تقدير الى الوصول  ةنفومقا ال أ  مناس ف تانت إذا ما داصليا

 وأ القااع نفو في سواءً  المشابهه الماليف األوةاق مق المتولعف بالعوائد فيها اإلستثماة مق المتولعف العوائد

ً  العمش فريق يراا ال ي القراة واتخاذ. مختلفف لاا اا  .اإلستثماة صناديق الئحف مع يتوافق وبما مناس ا

 ترشادياإلس المؤشر في فيها يستثمر التي الشرتاا أوزان  لى استراتيجيته تنفي  في الدندوق يعتمد وال

(Benchmark Agnostic )اإلستثماة صناديق الئحف و اإلستثماةاا ترتيز سياسف مع يتوافق ما حسب بش. 

 حدب اصتياةها يتم و المرتزيف ال نوك مق لها مرصص بنوك في المدنفه النقد اسواق أدواا في اإلستثماة تمي

 :اآلتيف االئتماني التدنيف وتاالا تدنيفاا في يعادلها ما أو موديز وتالف مق  -BBB أدنى ائتماني تدنيف

 .فيتش و بي اند ام

 :  التالي  لى بناء النقد اسواق صناديق اصتياة يتم

 سيولته مدى  

 إداةته جودة 

 التاةيخي أدائف  

 80 أدنى بحد ال نكيف الودائع في اإلستثماةاا تكون بحيث تحته المندةجه اإلستثماةاا نو يف%  

 ييرالمعا تلى تا ق ةلابيف هي ف إلشراف تخضع بالخاةج مماثلف تنظيميف جهف أي أو الهي ف مق مدرح يكون أن 

 الماليف السوق تا قها هي ف التي
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 :التالي  لى بناء المتداولف العقاةيف اإلستثماة صناديق اصتياة يتم

 إداةته جودة 

 التاةيخي دائف 

 المستأجريق نو يف ذلى في بما بها المستثمر األصول جودة 

 ييرالمعا تلى تا ق ةلابيف هي ف إلشراف تخضع بالخاةج مماثلف تنظيميف جهف أي أو الهي ف مق مدرح يكون أن 

 الماليف السوق هي ف تا قها التي

 

 

 :أنواع األوراق المالية المتاحة للصندوق .1

 

 :فاآلتيفي األوةاق الماليف   اإلستثماة يسعى الدندوق لتحقيق أهدافه مق ص ل

  الرئيسيف  األسواقالشرتاا المدةجف في أسواق مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها  أسهمجميع

الموازيف وأي سوق أصرى لد تالقها أو تنش ها الجهاا المرصدف مق الهي ف أو أي جهف تنظيميف  األسواقو

مماثلف بالخاةج تخضع إلشراف هي ف ةلابيف تا ق تلى المعايير التي تا قها هي ف السوق الماليف في المستق ش 

دةجف في ال وةصاا العالميف شرط الشرتاا الم أسهموالتي يتم فيها إدةاج االوةاق الماليف أو تداولها.وت لى 

 أن يكون المقر الرئيسي له ا الشرتاا في مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 اإلصداةاا األوليف والثانويف مق ل ش الشرتاا المقرة إدةاجها في أسواق مناقف الشرق األوسط وشمال  أسهم

ا الشرتاا في مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا وال وةصاا العالميف شرط أن يكون المقر الرئيسي له 

الموازيف وأي سوق أصرى لد تالقها أو تنش ها الجهاا المختدف  األسواقالرئيسيف و األسواقأفريقيا بما فيها 

المرصدف مق الهي ف أو أي جهف تنظيميف مماثلف بالخاةج تخضع إلشراف هي ف ةلابيف تا ق تلى المعايير التي 

 ماليف في المستق ش والتي يتم فيها إدةاج االوةاق الماليف أو تداولها.تا قها هي ف السوق ال

 

  حقوق األولويف المددةة لزيادة ةأسمال شرتاا مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا المدةجف أو المقرة

 اإدةاجها في أسواق مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشرتاا المدةجف أو المقرة إدةاجها في ال وةصا

 ألسواقاالعالميف شرط أن يكون المقر الرئيسي له ا الشرتاا في مناقف الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها 

الموازيف وأي سوق أصرى لد تالقها أو تنش ها الجهاا المختدف المرصدف مق الهي ف أو  األسواقالرئيسيف و

 أي جهف تنظيميف مماثلف بالخاةج تخضع إلشراف هي ف 

  تا ق تلى المعايير التي تا قها هي ف السوق الماليف في المستق ش والتي يتم فيها إدةاج االوةاق الماليف أو ةلابيف

 تداولها.

 

  اإلستثماةصناديق ( العقاةيف المتداولفREITs المدةجف لإلستثماة واإلتتتاب في أسواق مناقف الشرق )

الموازيف وأي سوق أصرى لد تالقها أو تنش ها  األسواقالرئيسيف و األسواقاألوسط وشمال أفريقيا، بما فيها 

الجهاا المختدف المرصدف مق الهي ف أو أي جهف تنظيميف مماثلف بالخاةج تخضع إلشراف هي ف ةلابيف تا ق 

 .تلى المعايير التي تا قها هي ف السوق الماليف في المستق ش والتي يتم فيها إدةاج االوةاق الماليف أو تداولها

 

 و أش اا النقد و أدواا اسواق النقد بما في ذلى صناديق أسواق النقد العامف المرصدف مق الهي ف أو أي جهف نقد أ

تنظيميف مماثلف بالخاةج تخضع إلشراف هي ف ةلابيف تا ق تلى المعايير التي تا قها هي ف السوق الماليف والتي 

مق  -BBBياةها بحد تدنيف ائتماني أدنى تكون مدنفه في بنوك مرصص لها مق ال نوك المرتزيف، يتم اصت

أو ما يعادلها في تدنيفاا وتاالا التدنيف االئتماني اآلتيف: ام اند بي و فيتش وسيتم اإلصتياة  وتالف موديز

 في أدواا اسواق النقد التابعف لل نوك الغير مدنفف. اإلستثماةحسب أ لى تدنيف ولق يتم 

 

 ات:اإلستثمارسياسة تركيز  .2

يف إلستثماةااته في األوةاق الماليف التي يرى مدير الدندوق أنها مقيمف بألش مق ليمتها العادلف وتحقق أهدافه استثماةسيرتز الدندوق 

 .مق ناحيف العوائد المستهدفف

 المالية التي يستثمر فيها الصندوق: األسواق .د

 السابق ذترها: اإلستثماةالدندوق بيق مختلف أنواع  أصولأهداف تخديص يلخص الجدول التالي 
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 ةسو  نشر المعلوماا  لى مولع تداول

 تاآلتي: هاتستحق مداةيف الرسو  الرلابيف بشكش يومي وتدفع تش نهايف سنف. يتم حساب

ةسو  نشر المعلوماا  لى مولع تداول
365 =  ةسو  نشر المعلوماا  لى مولع تداول في أي يو 

 

  الم كر اإلستردادةسو  
 م كر. يتم حسابها تاآلتي: استردادالم كر مرة واحدة في أي  مليف  اإلستردادتدفع ةسو  

م لغ اإلسترداد الم كر X ةسو  اإلسترداد %1.00 =  ةسو  اإلسترداد الم كر

 اإلشتراكةسو  
 يتم حسابها تاآلتي:مرة واحدة في أي  مليف اشتراك أولي أو إضافي.  اإلشتراكتدفع ةسو  

م لغ اإلشتراك X ةسو  اإلشتراك بحد الدى%2.00    =  ةسو  اإلشتراك  لى أي م لغ إشتراك

 مداةيف أصرى

 . يتم حسابها تاآلتي:بحد ألدى تستحق ةسو  المداةيف األصرى بشكش يومي وتدفع تش ث ثف أشهر

 المداةيف األصرى السنويف 
365

=  ةسو  المداةيف األصرى في أي يو 

 سنف.ةبع يتم اإلفداح  ق مداةيف التعامش في ملخص اإلفداح المالي في نهايف تش  مداةيف التعامش

وهم مق يزيد  المستثمريق مق مؤسساا وأفرادب( ف اا للوحداا وهي )أ( وهي الخاصف 3تُقسم وحداا الدندوق إلى ث ثف )

وهم مق  المستثمريق مق مؤسساا وأفرادب، و)ب( وهي الخاصف لاير سعودي 10,000,000م لغ اشتراتهم  ق أو يساوي 

 ب نى الخليج الدوليو  ، و)ج( وهي الخاصف بمنسوبي مدير الدندوقلاير سعودي 10,000,000يقش م لغ اشتراتهم  ق 

. إن الفرولاا بيق ه ا الف اا تكمق في الحد األدنى ق و بنى الخليج الدوليوديف الخاصف بمدير الدناإلستثماةوالمحفظف 

 ، وةسو  اإلداةة.ستردادللملكيف، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي، الحد األدنى ل 

 أيام التقويم: -ب

 مق تش أس وع  مش. األةبعاءيو  و ألثنيقاالدندوق في يو   أصوليتم تقويم 

 اإلجراءات المتبعة في حالة وجود خطأ في التقويم أو التسعير: -ج

 الدندوق. أصولبتوثيق حدوث أي صاأ في تقويم أو تسعير سيقو  مدير الدندوق  .1

سيتم تعويض جميع مالكي الوحداا المتضرةيق )بما في ذلى مالكي الوحداا السابقيق(  ق جميع أصااء التقويم  .2

 .أو التسعير دون تأصير

ما نس ته  ثر  لىصاأ في التقويم أو التسعير بما يؤيقو  مدير الدندوق بإب غ هي ف السوق الماليف فوة ولوع أي  .3

، تما سيتم اإلفداح  ق ذلى في المولع اإللكتروني لمدير الدندوق وفي مق سعر وحدة الدندوقاو اتثر  0.5%

المولع لإللكتروني للسوق الماليف السعوديف )تداول( وفي تقاةير الدندوق التي يعدها مدير الدندوق وفقاً للمادة 

 .اإلستثماة( مق الئحف صناديق 71ةلم )

( مق الئحف صناديق 72ق الماليف وذلى وفقاً للمادة ةلم )لهي ف السويقو  مدير الدندوق بتقديم تقاةير الدندوق  .4

 وتشتمش ه ا التقاةير  لى ملخص بجميع أصااء التقويم أو التسعير. اإلستثماة

 :اإلستردادو اإلشتراك سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلباتطريقة احتساب  -د

 الدندوق  لى األسام التالي: أصولتقيم جميع 

 

المدروفاا المتراتمف( /  دد الوحداا القائمف ولت  -المستحقاا  - صوللكش وحدة ) إجمالي األ صولصافي ليمف األ

 التقويم. 

 

الدندوق في يو  التقويم  أصولمق ص ل حساب صافي ليمف  اإلستردادو اإلشتراكيتم احتساب سعر الوحدة ألغراض 

ة لكش ف ف ويتم الوصول إلى سعر الوحدة  ق طريق ذي الع لف بعد صدم المداةيف الثابته ومق ثم صدم ةسو  اإلداة

 الدندوق  لى  دد الوحداا القائمف لكش ف ف في يو  التقويم ذي الع لف. أصوللسمف صافي 

 

الدندوق العا  في تش يو  تعامش في الولت المحدد في شروط وأحكا  الدندوق وم ترة المعلوماا،  أصوليجب تقويم 

 .اإلستردادو اإلشتراكاً بعد المو د النهائي لتقديم طل اا وبمدة ال تتجاوز يوماً واحد

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

الدندوق وإ  ن سعر الوحدة لكش ف ف مق ف اا وحداا الدندوق اليو  التالي  أصولصافي ليمف بنشر يقو  مدير الدندوق 

والمولع اإللكتروني  www.tadawul.com.sa ليو  التقويم   ر المولع اإللكتروني للسوق الماليف السعوديف )تداول( 

 www.gibcapital.com لشرتف جي آي بي تابيتال 

 التعامالت: .9

 :اإلستردادو اإلشتراكمسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات  -أ
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وتوليع ه ا الشروط واألحكا  وم ترة  اإلشتراكيقو  العميش بتع  ف نموذج  اإلشتراك ند طلب  :اإلشتراكإجراءات 

فته حساب استثماةي لدى الشرتف  اإلشتراكالمعلوماا وتقديمها إلى مدير الدندوق، تما أنه يجب  لى الراغب في 

 واستيفاء جميع المتال اا ل لى.

ه إلى ويقدم ترداداإلسل عض أو تش الوحداا، يقو  العميش بتع  ف نموذج طلب  اإلسترداد ند طلب  :اإلستردادإجراءات 

 مدير الدندوق.

 

في الدندوق بزياةة المقر الرئيسي لمدير الدندوق أو  ق طريق مولع مدير الدندوق اإللكتروني  اإلشتراكيمكق  

 في حال توفر ه ا الخدمف.

 لمالك الوحدات: اإلستردادودفع مبالغ  اإلستردادطلب  استالمالفترة الزمنية بين 

لمالى الوحداا بحد ألدى ل ش نهايف  مش اليو  الخامو  اإلستردادبعد صدم ةسو   اإلسترداديتم تحويش صافي م لغ 

 التالي ليو  التقويم ذي الع لف. 

 

يقو  مدير الدندوق  ند است   طلب استرداد في أي يو  تعامش بتحديد ليمف الوحداا المستردة حسب يو  التقويم ذي 

 ساب العميش بحد ألدى ل ش نهايف اليو  الخامو التالي ليو  التعامش ذي الع لف.الع لف، ومق ثم تحويش الم لغ إلى ح

 

يوماً مق تاةيخ  30سيتم فرض ةسو  استرداد م كر  لى وحداا الدندوق في حالف طلب استردادها في فترة ألش مق 

 مق صافي ليمف الوحداا المستردة وتا ق  لى جميع الوحداا %1.00بنس ف  اإلشتراك

 

 التعامل بوحدات الصندوق:قيود  -ب

 .اإلستثماةيلتز  الدندوق بقيود التعامش الواةدة في الئحف صناديق 

 

 واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت: الصندوقفيها التعامل بوحدات أو تعلق الحاالت التي يؤجل 

 :اإلستثماة( مق الئحف صناديق 61وفقاً للمادة ةلم ) اإلستردادتأجيش  ملياا 

  الدندوق  أصولأو أتثر مق صافي ليمف  %10.00لمالكي يساوي  اإلستردادإذا تانت ليمف جميع طل اا

 في أي يو  تعامش.

  المالوب تأجليها اإلسترداديجب  لى مدير الدندوق ات اع إجراءاا  ادلف ومندفف  ند إصتياة طل اا 

  سيقو  مدير الدندوق بإتخاذ اإلجراءاا التاليف في حال حدوث أي تعليق  لى وحداا الدندوق وفقا للمادة

 :اإلستثماة( مق الئحف صناديق 62ةلم )

  او استرداد الوحداا إذا طل ت الهي ف ذلى اإلشتراكسيتم تعليق 

 اإذا ةأى مدير الدندوق بشكش معقول ان التعليق يحقق مداله مالكي الوحدا 

 األصرى  ولصفي حال تم تعليق التعامش في السوق الرئيسيف التي يتم فيها التعامش في األوةاق الماليف أو األ

الدندوق والتي يرى مدير الدندوق بشكش  أصولالتي يملكها الدندوق، إما بشكش  ا  أو بالنس ف إلى 

 ى:الدندوق وسيعمش مدير الدندوق  ل أصولمعقول أنها جوهريف لدافي ليمف 

التأتد مق  د  استمراة أي تعليق إال للمدة الضروةيف والم رةة مع مرا اة مداله م ك  -

 الوحداا.

مراجعف التعليق بدوةة منتظمف والتشاوة مع مجلو إداةة الدندوق وأميق الحفظ حول  -

 ذلى بدوةة منتظمف.

 إشعاة هي ف السوق الماليف وم ك الوحداا فوة حدوث أي تعليق مع توضيه أس اب -

التعليق، وإشعاة هي ف السوق الماليف وم ك الوحداا فوة انتهاء التعليق بالاريقف نفسها 

في اإلشعاة  ق التعليق واإلفداح  ق ذلى في المولع اإللكتروني لمدير الدندوق والمولع 

 اإللكتروني للسوق.

ا افي ألرب ولت تعامش ممكق تما سيتم التعامش مع طل  اإلستردادسيتم تل يف طل اا  -

الى م ك الوحداا في ألرب  اإلستردادالمؤجلف بالنس ف والتناسب وتحويش م الغ  اإلسترداد

 فرصف ممكنف.

 للهي ف ص حيف ةفع التعليق إذا ةأا أن ذلى يحقق مداله مالكي الوحداا. -

 سيت ع مدير الدندوق سياسف الواةد أوالً صادة أوالً في اصتياة تلى الال اا.  -

يحق لمدير الدندوق ةفض أي طلب اشتراك في حال  د  تا يق المشترك ألنظمف ولوائه الهي ف. ويتم  :اإلشتراكرفض 

 .اإلشتراكإلى حساب العميش ص ل ث ثف ايا   مش مق تاةيخ تقديم ليمف  اإلشتراكإةجاع ليمف 

 التي ستؤجل: اإلسترداداإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد طلبات  -ج

 :اإلستثماة( مق الئحف صناديق 61وفقاً للمادة ةلم ) اإلستردادتأجيش  ملياا 

الدندوق  أصولأو أتثر مق صافي ليمف  %10.00لمالكي يساوي  اإلستردادإذا تانت ليمف جميع طل اا  -

 في أي يو  تعامش.

 المالوب تأجليها. اإلستردادسيتم ات اع إجراءاا  ادلف ومندفف  ند إصتياة طل اا  -
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 الدندوق سياسف الواةد أوالً صادة أوالً في اصتياة تلى الال اا.سيت ع مدير  -

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلي مستثمرين آخرين: -د

األحكا  المنظمف هي األحكا  التابعف لنظا  هي ف السوق الماليف السعوديف ولوائحها التنفي يف واألنظمف واللوائه األصرى 

 لكف العربيف السعوديف والتي مق ضمنها:ذاا الع لف الما قف في المم

 االلتزا  بالشروط واألحكا  للدندوق بما في ذلى متال اا ا رف  ميلى ومكافحف غسش األموال.  -

يحق لمدير الدندوق ةفض طل اا نقش الملكيف بناء  لى تقاةير متال اا ا رف  ميلى ومكافحف غسش  -

 األموال او أي تعليماا تددة  ق جهف حكوميف .

لمدير الدندوق ت ادل المعلوماا المتعلقف بالمستثمريق مع أميق الحفظ بغرض تل يف متال اا التدليق  يحق -

 الداصلي ومتال اا مكافحف غسش األموال واإلةهاب.

 يحق لمدير الدندوق ةفض أي طلب نقش ملكيف يرى بأنه يخالف نظا  السوق الماليف. -

 مدير الصندوق في الصندوق: استثمار

يمكق لمدير الدندوق وفقاً لتقديرا الخاص، المشاةتف في الدندوق تمستثمر، ويحتفظ مدير الدندوق بحقه في 

بع سنف وفقاً ةتخفيض مشاةتته تلياً أو جزئياً متى ةأى ذلى مناس اً وسيقو  مدير الدندوق باإلفداح في نهايف تش 

له في الدندوق في ملخص اإلفداح  استثماةأي   ق اإلستثماة( مق الئحف صناديق 71للفقرة )ح( مق المادة )

 المالي للدندوق.

 في أي يوم تعامل: اإلستردادو اإلشتراكالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات  -ه

 ظهراً في يو  العمش السابق ليومي التقويم األثنيق واإلةبعاء ) لى أن يكون يو   مش( 12:30ل ش او  ند السا ف 

 :اإلستردادأو  اإلشتراكإجراءات تقديم طلبات  -و

 في الوحداا أو استردادها: اإلشتراكإجراءاا تقديم طل اا 

 

وتوليع ه ا الشروط واألحكا  وم ترة المعلوماا  اإلشتراكبتع  ف نموذج  اإلشتراكيقو  العميش  ند  :اإلشتراكإجراءات 

فته حساب استثماةي لدى الشرتف واستيفاء جميع  اإلشتراكوتقديمها الى مدير الدندوق، تما أنه يجب  لى الراغب في 

 المتال اا ل لى.

 

دير ويقدمه الى م سترداداإليقو  العميش  ند طلب استرداد ليمف بعض أو تش وحداته بتع  ف نموذج طلب  :اإلستردادإجراءات 

 الدندوق.

 

في الدندوق بزياةة المقر الرئيسي لمدير الدندوق أو  ق طريق مولع مدير الدندوق اإللكتروني في حال  اإلشتراكيمكق 

 توفرها.

 

 لبفي الدندوق بعد تقديم ط اإلشتراكفي الدندوق في أيا  التعامش، ويق ش  اإلشتراكيمكق  :اإلشتراكأيام قبول طلبات 

ظهراً يو  األحد لتقويم يو  االثنيق و ل ش او  ند السا ف  12:30ل ش او  ند السا ف  اإلشتراكتام ً ودفع تامش م لغ  اإلشتراك

بناًء  لى سعر  اإلشتراكظهراً يو  الث ثاء لتقويم يو  األةبعاء مق تش أس وع ) لى ان يكون يو   مش(، ويكون  12:30

 ع لف.الوحدة مق يو  التقويم ذي ال

 

 ش او  ند ل اإلسترداديمكق استرداد الم الغ مق الدندوق في أيا  التعامش، ويق ش بعد تقديم طلب  :اإلستردادأيام قبول طلبات 

ظهراً يو  الث ثاء لتقويم يو  األةبعاء مق تش  12:30ظهراً يو  األحد لتقويم يو  االثنيق ول ش او  ند السا ف  12:30السا ف 

 بناًء  لى سعر الوحدة مق يو  التقويم ذي الع لف. اإلسترداديكون يو   مش(، ويكون  أس وع ) لى ان

 

 :اإلسترداداإلضافي و اإلشتراكو اإلشتراكالحد األدنى للملكية و -ز

 شتراكاإلو اإلشتراك)ب( و)ج(. يتمثش الحد األدنى للملكيف وو)أ( يشتمش الدندوق  لى ث ث ف اا للوحداا وهي 

 لكش ف ف مق ف اا الوحداا في اآلتي: اإلسترداداإلضافي و

 :الحد األدنى للملكيف 

 10,000 .لاير سعودي 

 الحد األدنى لإلشتراك: 

  :)لاير سعودي. 10,000,000الف ف )أ 

  :)لاير سعودي. 10,000الف ف )ب 

  :)لاير سعودي. 10,000الف ف )ج 

 :الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي 

  :)سعودي.لاير  1,000,000الف ف )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الف ف )ب 
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  :)لاير سعودي. 2,500الف ف )ج 

  ستردادالحد األدنى ل: 

  :)لاير سعودي. 1,000,000الف ف )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الف ف )ب 

  :)لاير سعودي. 2,500الف ف )ج 

 :الحد على الصندوق تأثير عدم الوصول الى ذلكالحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى  -ح

 ( م ييق لاير سعودي 10الحد االدنى للم لغ ال ي ينوي مدير الدندوق جمعه هو )

( يو   مش بعد أص  الموافقاا ال زمف مق هي ف 20وفي حال  د  جمع الحد األدنى في الدندوق سيتم تمديد مدة الارح الى )

 السوق الماليف.

تحليش ودةاسف حالف السوق والخياةاا التي تخد  مداله م ك الوحداا سيقو  مدير الدندوق أثناء فترة الارح ب

الدندوق المتاحف و سيقو  مدير الدندوق بالب الجتماع م ك الوحداا والتدويت  أصولالمشترتيق بما في ذلى تسييش 

  لى الخياةاا الماروحف مق ل ش مدير الدندوق بما يتوافق مع لوائه هي ف السوق الماليف.

وفي حال  د  الوصول إلى ذلى الحد األدنى في الدندوق بعد إجراء جميع الخياةاا الماروحف مق ل ش مدير الدندوق سيتم 

 .اإلستثماةواالجراءاا الخاصف باالنهاء، بموجب أحكا  الئحف صناديق  اإلستثماةإنهاء صندوق 

ين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى ( مالي10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ) -ط

 :الصندوق أصوللصافي قيمة 

( أشهر، سيقو  مدير 6( م ييق لاير سعودي لمدة ألداها )10الدندوق  ق  شرة ) أصولفي حال انخفضت صافي ليمف 

الدندوق بإشعاة هي ف السوق الماليف أوال، وبعد ذلى بتحليش ودةاسف حالف السوق والخياةاا التي تخد  مداله م ك 

سيقو  مدير الدندوق بالب الدندوق أو طلب زيادة استثماةاا م ك الوحداا في الدندوق،  أصولالوحداا مق تسييش 

الجتماع م ك الوحداا والتدويت  لى الخياةاا الماروحف مق ل ش مدير الدندوق بما يتوافق مع لوائه هي ف السوق 

الماليف وسيقو  مدير الدندوق باإل  ن  ق ذلى في مولعه اإللكتروني وفي مولع السوق، وفي حال صّوا م ك الوحداا 

( م ييق لاير سعودي سيقو  مدير الدندوق 10ه إلى  شرة )أصولفي الدندوق لرفع صافي ليمف بعد  زيادة استثماةاتهم 

 الدندوق بعد أص  الموافقاا ال زمف مق هي ف السوق الماليف. أصولبتسييش 

 سياسة التوزيعات: .10

 سياسة توزيع الدخل واألرباح: -أ

 جميع أةباح الدندوق. استثماةيهدف مدير الدندوق إلى إ ادة 

 التاريخ التقريبي لإلستحقاق والتوزيع: -ب

 اا الدندوق. استثماةالدصش واألةباح المتحدلف مق  استثماةال ينا ق، حيث أن الدندوق سيعيد  -ج

 كيفية توزيع األرباح: -د

 اا الدندوق.استثماةالدصش واألةباح المتحدلف مق  استثماةال ينا ق، حيث أن الدندوق سيعيد 

 الوحدات:تقديم التقارير الى مالكي  .11

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية الخاصة بالصندوق والفترات المالية األولية والسنوية: -أ

  سيقو  مدير الدندوق بإ داد التقاةير السنويف )بما في ذلى القوائم الماليف السنويف المراجعف( والتقاةير

، ويجب  لى اإلستثماة( مق الئحف صناديق 5السنويف الموجزة والتقاةير األوليف وفقاً لمتال اا الملحق ةلم )

 ابش.مدير الدندوق تزويد مالكي الوحداا بها  ند الالب ودون أي مق

 وذلى مق نهايف فترة التقرير، يوماً  (70) س عيق تكون التقاةير السنويف متاحف للجمهوة ص ل مدة ال تتجاوز

   ر المولع اإللكتروني لمدير الدندوق والمولع اإللكتروني للسوق الماليف "تداول".

 يوماً مق نهايف فترة  (35ثيق )صمسف وث  للجمهوة ص ل مدة ال تتجاوز إتاحتهاالتقاةير األوليف و سيتم إ داد

قو  يوذلى   ر المولع اإللكتروني لمدير الدندوق والمولع اإللكتروني للسوق الماليف "تداول".س التقرير،

 .مدير الدندوق بإتاحف تقاةير للمشترتيق

 :وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية -ب

ف )بما في ذلى القوائم الماليف السنوي السنويفإط ع مالكي وحداا الدندوق والعم ء المحتمليق بالتقاةير  تمسي

( يوماً مق نهايف فترة التقرير في لمولع اإللكتروني الخاص 70المراجعف( مجاناً وذلى بنشرها ص ل مدة ال تتجاوز )

 سعوديف )تداول( أو  ق طريق ال ريد في حال طل ها.بمدير الدندوق، والمولع اإللكتروني للسوق الماليف ال

 سجل مالكي الوحدات: .12

وحفظه  اإلستثماةيقو  مدير الدندوق بإ داد سجش بم ك الوحداا وفقاً لمتال اا وفقا لمتال اا الئحف صناديق  .1

 في المملكف العربيف السعوديف.
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 فيه. يعد سجش م ك الوحداا دلي ً لاطعاً  لى ملكيف الوحداا المث تف .2

 يقو  مدير الدندوق بحفظ المعلوماا اآلتيف في سجش م ك الوحداا تحد أدنى: .3

 .اسم مالى الوحداا و نوانه 

  ةلم الهويف الوطنيف لمالى الوحداا أو ةلم اإللامف أو ةلم جواز سفرا أو ةلم سجله التجاةي أو أي

 وسيلف تعريف أصرى تحددها الهي ف.

 .جنسيف مالى الوحداا 

 م ك الوحداا في السجش. تاةيخ تسجيش 

 .بياناا جميع الدفقاا المتعلقف بالوحداا التي أجراها تش مالى وحداا 

 .الرصيد الحالي لعدد الوحداا )بما في ذلى أجزاء الوحداا( المملوتف لكش مالى وحداا 

 .أي ليد أو حق  لى الوحداا المملوتف لكش مالى وحداا 

لوحداا إلى أي مالى وحداا مجاناً  ند الالب ) لى أن يظهر ذلى يقد  مدير الدندوق ملخداً لسجش مالى اس  .4

 الملخص جميع المعلوماا المرت اف بمالى الوحداا المعني فقط(.

يقو  مدير الدندوق بتحديث سجش م ك الوحداا فوةاً بحيث يعكو التغييراا في المعلوماا المشاة إليها في  .5

 ( مق ه ا المادة.3الفقرة )

 مالكي الوحدات: اجتماع .13

 لمالكي الوحدات: اجتماعالظروف التي تستدعي عقد  -أ

مادة التي اوضحت في ال اإلستثماةيلتز  ُمدير الدندوق بالقوانيق الدادةة  ق هي ف السوق الماليف و الئحف صناديق 

 ( اجتما اا مالكي الوحداا70)

 مالك الوحدات: اجتماعإجراءات الدعوة الى  -ب

  الد وة لعقد اجتماع لم ك الوحداا بم ادةة منه.يجوز لمدير الدندوق 

 ( أيا  مق است   طلب تتابي مق أميق 10سيقو  مدير الدندوق بالد وة الجتماع لم ك الوحداا ص ل  شرة )

 الحفظ ب لى.

 ( أيا  مق است   طلب تتابي مق مالى 10سيقو  مدير الدندوق بالد وة الجتماع لم ك الوحداا ص ل  شرة )

مق صافي  %25تثر مق م ك الوحداا ال يق يملكون مجتمعيق أو منفرديق ما نس ته أتثر مق أو تساوي أو أ

 ليمف الدندوق.

  يقو  مدير الدندوق باإل  ن  ق االجتماع في المولع اإللكتروني لمدير الدندوق والمولع اإللكتروني للسوق

( أيا  10م ك الوحداا وأميق الحفظ ل ش  شرة ) الماليف السعوديف )تداول( وبإةسال إشعاة تتابي الى جميع

( يوماً ل ش االجتماع، وسيحدد مدير الدندوق في 21 لى األلش مق االجتماع وبمدة ال تزيد  ق واحد و شريق )

اإل  ن مكان وتاةيخ وولت االجتماع والقراةاا المقترحف، ويجب  لى مدير الدندوق إةسال نسخف الى هي ف 

 اإلشعاة الكتابي المرسش الى م ك الوحداا. السوق الماليف مق

  ال يعت ر اجتماع مالكي الوحداا اجتما اً صحيحاً إال إذا حضرا مق الم ك ما يملكون مجتمعيق أو منفرديق

 أو أتثر مق إجمالي  دد وحداا الدندوق. 25%

 ق لى اجتماع ثاني باإل  ن  إذا لم يستوف النداب الم توة في الفقرة السابقف، سيقو  مدير الدندوق بالد وة ا

ذلى في مولعه اإللكتروني والمولع اإللكتروني للسوق الماليف السعوديف )تداول( وبإةسال إشعاة تتابي الى جميع 

( أيا ، ويعد االجتماع الثاني صحيحاً أياً تانت 5م ك الوحداا وأميق الحفظ ل ش مو د االجتماع الثاني بخمسف )

 االجتماع. نس ف الوحدة الممثلف في

 

 تصويت مالك الوحدات: -ج

 :طريقف تدويت م ك الوحداا 

  م ك الوحداا. اجتماعيجوز لمالى الوحداا تعييق وتي ً له لتمثيله في 

 .يجوز لكش مالى مق م ك الوحداا اإلدالء بدوا واحد لكش وحدة يمتلكها مق وحداا الدندوق 

  في مداوالتها والتدويت  لى لراةاتها بواساف  اإلشتراكاا م ك الوحداا واجتما يجوز  قد

 وسائش التقنيف الحديثف وفقاّ للضوابط التي تضعها الهي ف.

  اا م ك الوحداا:اجتما حقوق التدويت في 

  عاالجتمايحق لمالى الوحداا وأميق الحفظ إست   إشعاة اً تتابياً ل ش  شرة أيا   لى األلش مق 

 .االجتماعيوماً ل ش وبمدة ال تزيد  ق واحد و شريق 

  يحق لمالى الوحداا مماةسف جميع الحقوق الخاصف بالوحداا بما في ذلى الحدول  لى موافقته

 .اإلستثماة لى أي تغيراا تتالب موافقف م ك الوحداا وفقاً ل ئحف صناديق 

  في مداوالتها والتدويت  لى لراةاتها بواساف اإلشتراكاا م ك الوحداا واجتما يجوز  قد 

 وسائش التقنيف الحديثف وفقاّ للضوابط التي تضعها الهي ف.





 

-19- 
 

 لاير سعودي 2,500 لاير سعودي 2,500 لاير سعودي 1,000,000 ستردادالحد األدنى ل 

 %0.50 %1.75 %1.00 ةسو  اإلداةة

 التغييرات في الشروط واألحكام: .17

 :اإلستثماراألحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واألشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق  -أ

شروط وأحكا  الدندوق إلى ث ثف ألسا  وذلى بناًء  لى نو يف المعلوماا المراد تنقسم األحكا  المنظمف لتغيير 

حيث تنقسم األحكا  المنظمف للتغيراا  لى التوالي(.  58و 57، 56)المادة  اإلستثماةتغييرها وفقاً ل ئحف صناديق 

 تاآلتي: في الشروط واألحكا 

 موافقف الهي ف وم ك الوحداا  لى التغييراا األساسيف: .1

  يجب  لى مدير الدندوق الحدول  لى موافقف م ك وحداا الدندوق  لى التغيير

 األساسي المقترح مق ص ل لراة صندوق  ادي.

  وفقاً للفقرة السابقف مق  لى موافقف م ك الوحداا يجب  لى مدير الدندوق بعد الحدول

ه ا المادة، الحدول  لى موافقف هي ف السوق الماليف  لى التغيير األساسي المقترح 

 للدندوق.

 :يُقدد بمداله "التغيير األساسي" أياً مق الحاالا التاليف 

 ط يعته.التغيير المهم في أهداف الدندوق أو  .1

 يكون له تأثير في وضع المخاطر للدندوق. التغيير ال ي .2

 نسحاب الاو ي لمدير الدندوق مق مندب إداةة الدندوق.اال .3

 أي حاالا أصرى تقرةها الهي ف مق حيق آلصر وت لغ بها مدير الدندوق. .4

  دون فرض أي ووحداتهم ل ش أي تغيير أساسي  استردادوحداا الدندوق يحق لمالكي

 .رداداستةسو  

 إشعاة الهي ف وم ك الوحداا بأي تغييراا مهمف: .2

  يجب  لى مدير الدندوق إشعاة الهي ف وم ك وحداا الدندوق تتابياً بأي تغييراا مهمف

يديرا مدير الدندوق، ويجب أال تقش فترة اإلشعاة  ق واحد   ا  مقترحف ألي صندوق

 ( يوماً ل ش يو  سريان التغيير ال ي يحدد مدير الدندوق.21و شريق )

 ( وفقاً ألحكا  المادة ً ( مق الئحف 56تعني "التغيير المهم" أي تغيير ال يعد تغييراً أساسيا

 أو أي تغيير مق شأنه أن: اإلستثماةصناديق 

 لمعتاد إلى أن يعيد م ك الوحداا النظر في مشاةتتهم في الدندوق.يؤدي في ا .1

الدندوق إلى مدير الدندوق أو أي  أصوليؤدي إلى زيادة المدفو اا مق  .2

 لو إداةة الدندوق أو أي تابع لهما.ج ضو مق أ ضاء م

ً جديداً مق المدفو اا  .3 الدندوق أو يؤدي بشكش  أصولتسدد مق يقد  نو ا

 الدندوق. أصولأنواع المدفو اا األصرى التي تسدد مق جوهري إلى زيادة 

 أي حاالا أصرى تقرةها الهي ف مق حيق آلصر وت لغ بها مدير الدندوق. .4

  وحداتهم ل ش سريان أي تغيير مهم ودون فرض أي  استرداديحق لم ك وحداا الدندوق

 . استردادةسو  

 اإلشعاة:إشعاة الهي ف وم ك الوحداا بأي تغييراا واج ف  .3

  يجب  لى مدير الدندوق إشعاة الهي ف وم ك الوحداا إشعاةاً تتابياً بأي تغيير واجب

 ( أيا  مق سريان التغيير.8اإلشعاة في الدندوق ال ي يديرا مدير الدندوق ل ش ثمانيف )

  ( مق 57( و )56ضمق أحكا  المادتيق )يقدد بـ "التغيير واجب اإلشعاة" أي تغيير ال يقع

 .اإلستثماةصناديق الئحف 

 اإلجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق: -ب

  ُه  ق تفاصيش التغييراا األساسيف في المولع اإللكتروني دشعر مدير الدندوق م ك الوحداا ويفي

مق ( أيا  10لمدير الدندوق والمولع اإللكتروني للسوق الماليف السعوديف )تداول( وذلى ل ش  شرة )

 سريان التغيير.

 ( مق 71بيان تفاصيش التغييراا األساسيف في تقاةير الدندوق التي يعدها مدير الدندوق وفقاً للمادة )

 .اإلستثماةالئحف صناديق 

  اإلفداح  ق تفاصيش التغييراا المهمف في المولع اإللكتروني لمدير الدندوق والمولع اإللكتروني

( 10أو بالاريقف التي تحددها هي ف السوق الماليف وذلى ل ش  شرة )للسوق الماليف السعوديف )تداول( 

 أيا  مق سريان التغيير.

 ( مق 71بيان تفاصيش التغييراا المهمف في تقاةير الدندوق التي يعدها مدير الدندوق وفقاً للمادة )

 .اإلستثماةالئحف صناديق 
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 والمولع اإللكترونيمدير الدندوق ل اإلفداح  ق التغييراا واج ف اإلشعاة في المولع اإللكتروني 

 ( يوماً مق سريان التغيير.21لسوق الماليف السعوديف )تداول( وذلى ص ل واحد و شريق )ل

  للمادة بيان ً تفاصيش التغييراا واج ف اإلشعاة في تقاةير الدندوق التي يعدها مدير الدندوق وفقا

 .اإلستثماة( مق الئحف صناديق 71)

 إنهاء الصندوق: .18

 ي:هي اآلت اإلستثماةيستوجب فيها إنهاء الدندوق واإلجراءاا الخاصف باإلنهاء بموجب أحكا  الئحف صناديق  التيالحاالا 

إذا ةغب مدير الدندوق بإنهاء الدندوق، فيجب  ليه إشعاة الهي ف وم ك الوحداا تتابياً برغ ته في ذلى ل ش مدة ال  .1

ً مق التاة21تقش  ق واحد و شريق ) يخ المستهدف إلنهاء الدندوق دون اإلص ل بالشروط واألحكا  وم ترة ( يوما

 المعلوماا الخاصف بالدندوق.

وذلى دون اإلص ل بالشروط واألحكا   يجب  لى مدير الدندوق ال دء في إجراءاا تدفيف الدندوق فوة انتهائه، .2

 وم ترة المعلوماا الخاصف بالدندوق.

ولعه اإللكتروني والمولع اإللكتروني للسوق الماليف السعوديف )تداول(  ق انتهاء يجب  لى مدير الدندوق اإل  ن في م .3

 مدة الدندوق وتدفيته.

 مدير الصندوق: .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: -أ

والئحف  اإلستثماةيعمش مدير الدندوق لمدلحف م ك الوحداا بموجب أحكا  الئحف صناديق  .1

 وم ترة المعلوماا الخاصف بالدندوق.األشخاص المرصص لهم وشروط وأحكا  الدندوق 

يلتز  مدير الدندوق بجميع الم ادئ والواج اا التي ندت  ليها الئحف األشخاص المرصص لهم بما  .2

 .في ذلى واجب األمانف اتجاا م ك الوحداا، وال ي العمش بما يحقق مدالحهم وب ل الحرص المعقول

 ، يكون مدير الدندوق مسؤوالً  ق اآلتي:اإلستثماةفيما يتعلق بدناديق  .3

 .إداةة الدندوق 

 .ملياا الدندوق لما في ذلى الخدماا اإلداةيف للدندوق  

 .طرح وحداا الدندوق 

  التأتد مق دلف شروط وأحكا  الدندوق وم ترة المعلوماا الخاصف بالدندوق واتتمالها

 وغير مضللف.ووضوحها وأن تكون صحيحف 

، سواًء أدى مسؤولياته اإلستثماةإن مدير الدندوق مسؤول  ق اإللتزا  بأحكا  الئحف صناديق  .4

ف والئح اإلستثماةوواج اته بشكش م اشر أو لا  بتكليف جهف صاةجيف بموجب أحكا  الئحف صناديق 

 األشخاص المرصص لهم

تيال أو إهمال أو سوء تدرف أو إن مدير الدندوق مسؤول  ق صسائر الدندوق الناتجف  ق إح .5

 تقدير متعمد مق مدير الدندوق.

اا الدندوق، استثماةيضع مدير الدندوق السياساا واإلجراءاا لرصد المخاطر التي تؤثر  لى  .6

تتضمق تلى السياساا واإلجراءاا القيا  بعمليف تقويم المخاطر بشكش  ويضمق سر ف التعامش معها.

 سنوي  لى األلش.

يديرا ويزود الهي ف  استثماةلدندوق برنامج مرال ف الماابقف واإللتزا  لكش صندوق يا ق مدير ا .7

 بنتائج التا يق  ند طل ها.

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن: -ب

عمش مديراً للدندوق مق ال اطق، وسيدفع الث أو أتثر أو أي مق تابعيه باليجوز لمدير الدندوق تكليف طرف ث

 الدندوق أي أتعاب ومداةيف تابعف ل لى.مدير 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: -ج

  للهي ف الحق في  زل مدير الدندوق مق إداةة الدندوق واتخاذ أي إجراء تراا مناس اً لتعييق مدير

 صندوق بديش أي اتخاذ أي تدبير آصر تراا مناس اً، وذلى في حال حدوث أي مق اآلتي:

مدير الدندوق  ق مماةسف نشاط اإلداةة دون إشعاة الهي ف ب لى بموجب األشخاص تولف  .1

 المرصص لهم

 مق ل ش الهي ف. ف نشاط اإلداةة أو سح ه أو تعليقهإلغاء ترصيص مدير الدندوق في مماةس .2

تقديم طلب إلى الهي ف مق ل ش مدير الدندوق إللغاء ترصيص مماةسف نشاط اإلداةة الخاص  .3

 الدندوق.بمدير 

باإللتزا  بالنظا   -حسب ما تراا الهي ف–إذا ةأا الهي ف أن مدير الدندوق لد أصش بشكش جوهري  .4

 التنفي يف. هولوائح
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الدندوق أو  جزا أو استقالته مع  د  وجود  أصوليف ال ي يدير اإلستثماةوفاة مدير المحفظف  .5

 الدندوق. أصولشخص آصر مسجش لدى مدير الدندوق لادة  لى إداةة 

 ذاا أهميف جوهريف.أنها  -بناًء  لى أسو معقولف–أي حالف أصرى ترى الهي ف .6

 للفقرة األولى مق ه ا المادة، فيتعي ً  لى مدير الدندوق  قإذا ماةست الهي ف أياً مق ص حياتها وفقا

( 60) قالتعاون بشكش تامش مق أجش تسهيش نقش المسؤولياا إلى مدير الدندوق ال ديش وذلى ص ل ستي

ً مق تعييق مدير الدندوق ال ديش. ويجب  لى مدير الدندوق المعزول أن ينقش  حيثما تان –يوما

ى مدير ذي الع لف إل اإلستثماةجميع العقود المرت اف بدندوق  -ضروةياً ومناس اً ووفقاً لتقدير الهي ف

 الدندوق ال ديش.

 أمين الحفظ: .20

 مهام أمين الحفظ: -أ

  ل ستثماة أميق للحفظ وهو مسؤوالً  ق التزاماته وفقاً ألحكا  الئحف صناديق تم تعييق شرتف ال  د

االستثماة، سواًء أدى مسؤولياته بشكش م اشر أ  تلف بها طرفا ثالثاً بموجب أحكا  الئحف صناديق 

 االستثماة أو الئحف األشخاص المرصص لهم.

  سواًء أدى مسؤولياته اإلستثماةصناديق وفقاً ألحكا  الئحف التزاماته يعد أميق الحفظ مسؤوالً  ق ،

ً بموجب أحكا  الئحف صناديق  أو الئحف األشخاص  اإلستثماةبشكش م اشر أ  تلف بها طرفا ثالثا

 المرصص لهم

  يعد أميق الحفظ مسؤوالً اتجاا مدير الدندوق وم ك الوحداا  ق صسائر  الدندوق الناتجف  ق

 ر  معتمد مق ل ش أميق الحفظ.إحتيال أو إهمال أو سوء تدرف أو تقدي

  الدندوق وحمايتها لداله م ك الوحداا، وهو مسؤول  ق  أصوليعد أميق الحفظ مسؤوالً  ق حفظ

 الدندوق. أصولاتخاذ جميع اإلجراءاا اإلداةيف ال زمف فيما يتعلق بحفظ 

 من الباطن:حفظ حق أمين الحفظ في تعيين أمين  -ب

ظ عمش أميناً للحفظ مق ال اطق، وسيدفع أميق الحفأو أتثر أو أي مق تابعيه بالالث يجوز ألميق الحفظ تكليف طرف ث

 أي أتعاب ومداةيف تابعف ل لى.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ج

  للهي ف  زل أميق الحفظ المعيق مق ل ش مدير الدندوق أو اتخاذ أي تدبير تراا مناس اً في حال ولوع

 تيف:أي مق الحاالا اآل

تولف أميق الحفظ  ق مماةسف نشاط الحفظ دون إشعاة الهي ف ب لى بموجب الئحف األشخاص  .1

 المرصص لهم

 مق ل ش الهي ف. إلغاء ترصيص أميق الحفظ في مماةسف نشاط الحفظ أو سح ه أو تعليقه .2

 تقديم طلب إلى الهي ف مق أميق الحفظ إللغاء ترصيص مماةسف نشاط الحفظ. .3

 بالنظا  ولوائحه التنفي يف.بااللتزا   -حسب ما ترا الهي ف–ن أميق الحفظ لد أصش إذا ةأا الهي ف أ .4

 أنها ذاا أهميف جوهريف. -بناًء  لى أسو معقولف–أي حالف أصرى ترى الهي ف .5

  للفقرة األولى مق ه ا المادة، فيتعيق  لى مدير الدندوق ً إذا ماةست الهي ف أياً مق ص حياتها وفقا

ً لتعليماا الهي ف، تما يتعيق  لى مدير الدندوق وأميق الحفظ  المعني تعييق أميق حفظ بديش وفقا

يق  ديش ص ل ستالمعزول التعاون بشكش تامش لتسهيش النقش السلو للمسؤولياا إلى أميق الحفظ ال

ً مق تعييق أميق الحفظ ال ديش. ويجب  لى أميق الحفظ المعزول أن ينقش 60) حيثما تان –( يوما

ى أميق ذي الع لف إل اإلستثماةجميع العقود المرت اف بدندوق  -ضروةياً ومناس اً ووفقاً لتقدير الهي ف

 الحفظ ال ديش.

 انوني:قالمحاسب ال .21

 :اإلستثماراسم المحاسب القانوني لصندوق  -أ

 ال سا  وشرتاا المحاس ون المتحالفون.

 مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: -ب

  إجراء تدليق لحساباا الدندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم الماليف لمالكي الوحداا، وما إذا تانت

الجوانب الجوهريف، المرتز المالي، ونتائج العملياا، القوائم الماليف تظهر بدوةة  ادلف، مق جميع 

 ومعلوماا التدفق النقدي وفقا في للمعايير المحاس يف المق ولف  موما في المملكف

  ،تقييم مدى م ءمف السياساا المحاس يف المت عف ومعقوليف التقديراا المحاس يف التي أجراها الدندوق

 ئم الماليفباإلضافف إلى تقييم العرض العا  للقوا

  دةاسف الضوابط الداصليف ذاا الدلف بإ داد القوائم الماليف للدندوق مق أجش وضع إجراءاا م ئمف

 في ظش الظروف، وليو بغرض إبداء ةأي بشأن فعاليف الضوابط الداصليف للدندوق
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 ق القانونييق  يمراجعف القوائم الماليف المرحليف المختدرة للدندوق وفقا لمعايير الهي ف السعوديف للمحاس

 لمراجعف المعلوماا الماليف المرحليف.

 :اإلستثماراألحكام المنظمة إلستبدال المحاسب القانوني لصندوق  

يجب  لى مجلو إداةة الدندوق أن يرفض تعييق المحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الدندوق بتغيير المحاسب 

 القانوني المعيق، في أي مق الحاالا اآلتيف:

 .اد اءاا لائمف ومهمف حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأديف مهامهوجود  .1

 .إذا لم يعد المحاسب القانوني للدندوق العا  مستق ً  .2

إذا لرة  مجلو إداةة الدندوق أن المحاسب القانوني ال يملى المؤه ا والخ راا الكافيف لتأديف  .3

 مها  المراجعف بشكش مرٍض.

 تغيير المحاسب القانوني المعيق فيما يتعلق بالدندوق. -وفقاً لتقديرها-ي ف إذا طل ت اله .4

 الصندوق: أصول .22

 .اإلستثماةمحفوظف بواساف أميق الحفظ لداله صندوق  اإلستثماةصندوق  أصولإن  -أ

 م ئه  أصولالخاصف به أو الدناديق األصرى و ق  صولالدندوق  ق بالي األ أصوليقو  اميق الحفظ بفدش  -ب

ه لدالباسمه الخاصف بالدندوق  صولها ويسجش أميق الحفظ األوةاق الماليف واألأصولاألصريق التي يقو  بحفظ 

الدندوق ويقو  أميق الحفظ بفته حساب بنكي صاص بالدندوق في أحد ال نوك المحليف، ويقو  باالحتفاظ بجميع السج ا 

 .ته اللتزاماته التعالديفالضروةيف وغيرها مق المستنداا التي تؤيد تأدي

مملوتف لمالكي الوحداا في ذلى الدندوق مجتمعيق )ملكيف مشا ف(، وال يجوز أن يكون  اإلستثماةصندوق  أصولتُعدّ  -ج

لمدير الدندوق أو مدير الدندوق مق ال اطق أو أميق الحفظ أو أميق الحفظ مق ال اطق أو مقد  المشوةة أو الموزع أي 

ق أو أي ماال ف فيها، إال إذا تان مدير الدندوق أو مدير الدندوق مق ال اطق أو أميق الحفظ الدندو أصولمدلحف في 

أو أميق الحفظ مق ال اطق أو مقد  المشوةة أو الموزع مالكاً لوحداا الدندوق، وذلى في حدود ملكيته، أو تان  مسموحاً 

 به ا الماال اا بموجب أحكا  الئحف صناديق 

 وم ترة المعلوماا الخاصف بالدندوق. ا في شروط وأحكا  الدندوقوأفده  نه اإلستثماة -د

 

 

 

 

 إقرار من مالك الوحدات: .23

لمعلوماا الخاص بالدندوق، لقد لمت/لمنا باإلط ع  لى شروط وأحكا  الدندوق وم ترة المعلوماا الخاصف بالدندوق وملخص ا

والموافقف  لى صدائص الوحداا التي اشترتت فيها/اشترتنا فيها.

 

 االسم:

  التاةيخ:        التوليع:
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 (: سياسات وإجراءات ضبط المخاطر1الملحق رقم )
 

 المخاطر الرئيسية: -1

  يدنف الدندوق  لى أنه  الي المخاطرة، و لى المستثمريق والمستثمريق المحتمليق أص  ذلى بعيق اال ت اة وأن

بالدندوق  ند القيا  بأي لراة استثماةي يتعلق يكونوا  لى معرفف تامف بجميع الشروط واألحكا  الخاصف 

 بالدندوق.

  إن أي أداء سابق للدندوق أو إلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشراً  لى األداء المتولع

 في المستق ش تما ال يوجد ضمان أن األداء المالق للدندوق أو أداءا مقاةنف بالمؤشر في المستق ش سوف يتكرة

 ويماثش األداء السابق.

  إن مدير الدندوق ال يضمق لم ك الوحداا أن أداءا المالق أو المقاةن بالمؤشر اإلسترشادي سوف يتكرة في

 المستق ش أو سيماثش أدائه السابق.

  في الدندوق بأي حال مق األحوال بمثابف إيدا اً لدي أي بنى. اإلستثماةال يعد 

 في الدندوق إال إذا تانت  اإلستثماةوليف  ق أي صساةة ماليف لد تترتب  لى يقر مالى الوحداا ويتحمش المسؤ

 ناتجف  ق إهمال أو تقدير مق مدير الدندوق.

 آلية ضبط المخاطر:-2

الجيدة والحكيمف التي  اإلستثماةالتي يتخ ها مدير الدندوق متماشيف مع مماةساا  اإلستثماةستكون لراةاا  .أ

المحددة للدندوق والم توةة في شروط وأحكا  الدندوق وم ترة المعلوماا يف اإلستثماةتحقق األهداف 

 والمستنداا األصرى ذاا الع لف، ويشمش ذلى ب ل مدير الدندوق تش ما في وسعه للتأتد مق اآلتي:

 .الحرص  لى توفير السيولف الكافيف في الدندوق للوفاء بأي طلب استرداد متولع 

  في أي وةلف أو أوةاق ماليف معينف أو في بلد أو مناقف جغرافيف معينف  د  ترتيز إستثماةاا الدندوق

أو لااع أو صنا ف معينف، إال إذا تم اإلفداح  ق ذلى في الشروط واألحكا  الخاصف بالدندوق 

 وم ترة المعلوماا والمستنداا األصرى ذاا الع لف.

 يف.اإلستثماةفه  د  تحمش الدندوق أي مخاطر إستثماةيف غير ضروةيف تتعلق بأهدا 

  ( يلتز  الدندوق بنسب التملى في الشرتاا حسب النس ف المدرح بها في المادة الحاديف واألةبعيق

 التابعف لهي ف السوق الماليف. اإلستثماة( في الئحف صناديق  41

  يف المحددة في شروط وأحكا  الدندوق وم ترة المعلوماا بكش اإلستثماةتا يق أهداف الدندوق

 دلف.

 .سيقو  مدير الدندوق بت ليغ مجلو إداةة الدندوق  ندما يكون هناك مخالفاا جوهريف 

  تنفي  أوامر ال يع والشراء يتم   ر لسم الوساطف وت عاً لسياسف واضحف تتوافق مع تعليماا السوق

الماليف وترا ي مداله حاملي وحداا الدندوق، تما أنها ترا ي المحافظف  لى مدلحف وشفافيف 

 الماليف. السوق

 سيكون هناك مجلو إداةة للدندوق وستكون ط يعف الخدماا التي يقدمها المجلو تالتالي: .ب

 .الموافقف  لى جميع العقود والقراةاا والتقاةير الجوهريف التي يكون الدندوق طرفاً فيها 

  ئحف قاً ل المدادلف  لى أي تضاةب مداله يفده  نه مدير الدندوق وف -ومتى تان ذلى مناس اً -اإلشراف

 .اإلستثماةصناديق 

  اإلجتماع مرتيق سنوياً  لى األلش مع مسؤول الماابقف واإللتزا  ومسؤول الت ليغ  ق غسيش األموال وتمويش

 اإلةهاب لدى مدير الدندوق، للتأتد مق إلتزا  مدير الدندوق بجميع اللوائه واألنظمف المت عف.

 تعيينه. في حالف صولإلراة أي توصيف يرفعها مدفي األ 

  التأتد مق اتتمال والتزا  شروط وأحكا  الدندوق وم ترة المعلوماا والمستنداا األصرى ذاا الع لف

 .اإلستثماةب ئحف صناديق 

  التأتد مق ليا  مدير الدندوق بمسؤولياته بما يحقق مدلحف مالكي الوحداا وفقاً لشروط وأحكا  الدندوق

 .اإلستثماة لف، وأحكا  الئحف صناديق وم ترة المعلوماا والمستنداا ذاا الع

  ومالكي الوحداا فيه. اإلستثماةالعمش بأمانف ولمدلحف صندوق 
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 المطابقة واإللتزام: -3

 
 سيكون مسؤول الماابقف واإللتزا  مسؤوالً  ق اإلشراف  لى التالي:

  الدندوق وم ترة  التأتد مق التزا  مدير الدندوق باللوائه والقوانيق ذاا الع لف، وبشروط وأحكا

 المعلوماا والمستنداا األصرى ذاا الع لف.

  التأتد مق وضع السياساا واإلجراءاا المناس ف لتمكيق مدير الدندوق مق اإللتزا  بالنظا  ولوائحه التنفي يف

 وجميع المتال اا النظاميف األصرى الساةيف المفعول.

  جميع سج ا مدير الدندوق.الحدول  لى المواةد المناس ف وص حيف اإلط ع  لى 

  تزويد الهي ف بأي مستنداا تال ها لمراجعف مدى م ئمف ترتي اا الماابقف وااللتزا  التي يت عها مدير

 الدندوق.

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهملفرص  صندوق جي آي بي    

GIB Opportunistic MENA Equity Fund  
 

 عام مفتوح المدة أسهمصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 

 م والموافق 21/10/2019تاريخ اإلصدار: 

 م17/10/2019والموافق  ـه18/02/1441تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: 

 م 12/12/2019والموافق  ـه15/04/1441تاريخ ملخص المعلومات 

 م23/02/2020والموافق  ـه29/06/1441تاريخ تحديث شروط و أحكام الصندوق: 

 

 المعلومات ملخص

 

وط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات  ن قراءة شر رص صندوق ج  آي ب  لف والمستندات األخرى الخاصة بيجب عىل المستثمرين المحتملي 
ق األوسط وشمال أفريقيا بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار  أسهم ي حال عدم معرفة ما إذا كان إستثمار الشر

ن
ي  إلستثمار اي يتعلق بالصندوق، وف

ن
ف

ن قبل اتخاذ أي قرار  ن المستقلي   ي. ر إستثماهذا الصندوق مالئم، فإنه يجب عىل المستثمر المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليي 

 

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى المضمنة فيها بعناية والتوقيع عليها  ي الصندوق قراءة شر
ن
 يجب عىل المستثمرين ف

اكوقبوله  . ا عند القيام بعملية االشتر

 

ات التالية )تعدي ي تعكس التغيت 
ق األوسط وشمال أفريقيا التر  لهذه هي النسخة المعدلة من ملخص المعلومات صندوق ج  آي ب  لفرص أسهم الشر

ن الحفظ (حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ  رسوم  م2020/ 02/ 23امي 
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 :اإلستثمارالمعلومات الرئيسية حول صندوق  .1

 ونوعه اسم الصندوق: 

 مفتوح المدة. أسهموهو صندوق  ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص 

  يةاإلستثمارموجز أهداف الصندوق: 

 الشركات أسهمبشكل نشط في  اإلستثماريهدف الصندوق لتحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل عن طريق 

المدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. و ال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات 

ات و اإلستثمار( بل حسب ما يتوافق مع سياسة تركيز Benchmark Agnosticالتي يستثمر فيها في المؤشر اإلسترشادي )

 راإلستثماالئحة صناديق 

 االخرى الدول في االستثمار ونسبة الصندوق أصول قيمة صافي من %70 أقصى كحد السعودية في االستثمار تركيز نسبة 

 الصندوق أصول قيمة صافي من  % 60 أقصى كحد افريقيا وشمال االوسط الشرق منطقة في

 

 الصندوق إستثمارسياسات  موجز: 

 :أنواع األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق 

 

 في األوراق المالية اآلتية: اإلستثماريسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل 

  الرئيسية  األسواقالشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها  أسهمجميع

الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية  األسواقو

مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تلك المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية في المستقبل 

درجة في البورصات العالمية شرط الشركات الم أسهموالتي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو تداولها.وكذلك 

 أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 اإلصدارات األولية والثانوية من قبل الشركات المقرر إدراجها في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال  أسهم

ه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبورصات العالمية شرط أن يكون المقر الرئيسي لهذ

الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة  األسواقالرئيسية و األسواقأفريقيا بما فيها 

المرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تلك المعايير التي 

 مالية في المستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو تداولها.تطبقها هيئة السوق ال

 

  حقوق األولوية المصدرة لزيادة رأسمال شركات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المدرجة أو المقرر

 تإدراجها في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشركات المدرجة أو المقرر إدراجها في البورصا

 ألسواقاالعالمية شرط أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها 

الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة المرخصة من الهيئة أو  األسواقالرئيسية و

 أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة 

 بق تلك المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية في المستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو رقابية تط

 تداولها.

 

  اإلستثمارصناديق ( العقارية المتداولةREITsالمدرجة لإل )واإلكتتاب في أسواق منطقة الشرق  ستثمار

الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها  اقاألسوالرئيسية و األسواقاألوسط وشمال أفريقيا، بما فيها 

الجهات المختصة المرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق 

 تلك المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية في المستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو تداولها.

 

 اه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذلك صناديق أسواق النقد العامة المرخصة من الهيئة أو أي جهة نقد أو أشب

تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تلك المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية والتي 

من  -BBBبحد تصنيف ائتماني أدنى  تكون مصنفه في بنوك مرخص لها من البنوك المركزية، يتم اختيارها

أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني اآلتية: اس اند بي و فيتش وسيتم اإلختيار  وكالة موديز

 في أدوات اسواق النقد التابعة للبنوك الغير مصنفة. اإلستثمارحسب أعلى تصنيف ولن يتم 

 

  ات:اإلستثمارسياسة تركيز 
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 مخاطر السيولة -4

يتعرض الصندوق إلى مخاطر السيولة في حال إنخفاض التعامالت في السوق بشكل حاد والذي يؤثر سلباً على قيمة أصول 

 الصندوق.

 

 مخاطر العملة -5

األوراق المالية المدارة في الصندوق تؤدي إلى خسائر فروقات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة إن التقلبات في أسعار عمالت 

 الوحدات سلباً.

 

 مخاطر التركيز -6

يتعرض الصندوق لمخاطر التركيز وذلك نتيجة التركيز على أحد القطاعات أو الدول التي يستثمر فيها الصندوق أصوله 

 ات والتي تؤثر سلباً على قيمة أصول الصندوق.اإلستثمارتركيز  والذي بدوره يعرض الصندوق لمخاطر

 

 بها  اإلستثمارمخاطر اإلشتراك بالصناديق العقارية المتداولة و -7

ات في الصناديق العقارية تتأثر بالظروف اإلقتصادية المحلية، ولذلك فإن المؤشرات اإلقتصادية العامة مثل النمو اإلستثمار

د وأسعار الفائدة المحلية وغيرها من العوامل تؤثر سلباً على عوائد الصندوق وتوزيعاته كما ان اإلقتصادي وعرض النق

فيها تكون عرضة لنفس المخاطر المذكورة في قسم "المخاطر الرئيسية"  ستثمارالصناديق األخرى التي يهدف الصندوق لإل

 اصوله.ات الصندوق وقيمة إستثمارمن هذه المذكرة، ويؤثر ذلك سلباً على 

 

 مخاطر التقنية -8

يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات المتوفرة 

لدى مدير الصندوق، والتي بدورها تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتالي يؤدي ذلك 

 ات الصندوق وقيمة اصوله.إستثمارتأثير سلباً على إلى تأخير في بعض او كل عمليات مدير الصندوق وال

 

 مخاطر أسعار الفائدة -9

صندوق الشركات التي يستثمر فيها ال أسهمالمخاطر الناتجة عن تغير في أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة االوراق المالية و

ات وبالتالي تؤثر سلباً على قيمة اصول وحدكما إن التقلبات في أسعار الفائدة تؤثر على تقييمات أصول الصندوق وادائه 

 الصندوق.

 

 مخاطر تأجيل االشتراك أو االسترداد -10

المالية أو التعامالت البنكية  األسواققد يؤجل مدير الصندوق أي عملية اشتراك أو استرداد في حال حدوث صعوبات في 

والتي تكون خارجة عن إرادته مثل في حال ورود طلبات استرداد كثيره في يوم تعامل معين مما يجعل تسييل الصندوق 

 ات واداء الصندوق .إستثمارجزء من اصوله في اوقات غير مالئمة والذي يؤثر سلباً على 

 

 مخاطر تضارب المصالح -11

في األوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو تنشأ هذه المخاطر 

 ات مالكي وحدات الصندوق.إستثمارمعنوية على حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا على آداء الصندوق و بالتالي 
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 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق -12

ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل يؤثر سلباً على إن أداء الصندوق غالباً 

 أداء الصندوق في المستقبل.

 

 مخاطر الضريبة والزكاة وضريبة القيمة المضافة -13

بعض لفي الصندوق نفسه وا اإلستثمارفي الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على  اإلستثمارينطوي 

اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكوا الوحدات 

في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب على المستثمرين  اإلستثماربالضرورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة ب

 .عهافي الوحدات وتملكها وبي اإلستثمارلضرائب المترتبة على المحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن ا

 

 في أدوات وصناديق سوق النقد وأشباه النقد  اإلستثمارمخاطر  -14

أصول الصندوق في أدوات وصناديق أسواق النقد و اشباه النقد فهنالك مخاطر إئتمانية يتم التعرض لها و تتمثل في  إستثمار

غبة الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو اإللتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية عدم قدرة أو عدم ر

 إمكانية السداد نهائيا مما يخفض من سعر الوحدة في الصندوق.

 

 مخاطر االصدارات األولية والثانوية وحقوق االولوية وقلتها -15

من الممكن أن يحدث قلة في عملية الطروحات األولية في بعض األحيان والتي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية 

ية وبالتالي ينعكس سلبياً على أداء الصندوق اإلستثمارلسوق الطروحات األولية مما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه 

حة المتا سهمالشركات المطروحة طرحاً اولياً مخاطر محدودية األ أسهم في اإلستثماروسعر الوحدة في الصندوق و يتضمن 

افية تكون غير ك سهملالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة , كما أن معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لأل

 داء الصندوق سلباً.ها , مما يؤثر على أأسهمبسبب تاريخ أدائها المحدود , مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في 

 

 مخاطر الشركة المصدرة -16

تتأثر قيمة السهم أو الورقة المالية للشركة المصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع المالي للشركة المصدرة أو الشركات 

التالي على وبالتابعة لها , او أي تغيرات تقع في أوضاع إقتصادية أو سياسية محددة تأثر على وضع الشركة المصدرة سلباً 

 الورقة المالية.

 

 مخاطر السوق الموازية -17

السوق الموازي أكثر مخاطرة من السوق الرئيسي نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات اإلدراج بشكل عام 

ات ارمإستثقياساً بالسوق الرئيسي , كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق الموازي ومن الممكن أن تتأثر 

الصندوق سلبا نتيجة تلك المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجيء في قيمتها واحتمال خسارة جزء من / او كل 

 رأس المال وبالتالي يتأثر قيمة اصول الصندوق.

 

 مخاطر التمويل والرهن  -18
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على درجة عالية من المخاطر  اته او رهنها و هذا ينطويإستثماريمكن الحصول على التمويل للصندوق و /أو أي من 

او  تثماراإلساته , مثل زيادة تكاليف التمويل , التدهور اإلقتصادي و تدهور ضمانات إستثمارالمالية المختلفة للصندوق و

 .تخلف عن السداد مما يؤثر سلبا على عائدات الصندوق

 

 مخاطر االئتمان -19

ات في أدوات أسواق النقد , والتي من المحتمل أن يخل المدين فيها بالتزاماته التعاقدية مع اإلستثمارتتعلق مخاطر االئتمان ب

 أو جزء منه أو تأخير سداده. اإلستثمارأطراف أخرى , األمر الذي ينتج عنه خسارة مبلغ 

 

 الناشئة األسواقمخاطر  -20

الناشئة تكون ذات سيولة منخفضه و اسعارها ذات تذبذب عالي مما يسبب تذبذب  األسواقات التي تصدر في اإلستثمارإن 

ذات إستقرار سياسي وإقتصادي منخفض , مما  األسواقعالي في قيمة اصول الصندوق.باإلضافه الى ذلك تكون تلك 

 ق.ية للصندوتثماراإلسيعرض مالكي الوحدات لمزيد من التقلبات في أسعار وحدات الصندوق وبالتالي هبوط العوائد 

 

 

 ات و اإلعتماد على التصنيف الداخلي إن وجداإلستثمارمخاطر إنخفاض التصنيف االئتماني ألي من  -21

أي إنخفاض للتصنيف اإلئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق يسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية 

ات مالكي وحدات الصندوق.و في حال عدم وجود إستثمارالصندوق وانخفاض  مع الصندوق مما يؤثر سلبا على آداء

تصنيف إئتماني صادر من وكاالت التصنيف الدولية لتلك الجهات التعاقدية مع الصندوق, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها 

ية الالزمة للوفاء بإلتزاماتهم ات مع أطراف التتوفر لديهم المالءة المالإستثمارداخلياً ويترتب على ذلك إحتمالية إيداع 

 .ات مالكي وحدات الصندوقإستثمارالتعاقدية مع الصندوق مما يؤثر ذلك سلباً على أداء الصندوق وقد يؤدي إلى إنخفاض 

 

 مخاطر عدم التخصيص -22

الممكن للمشاركة في الطروحات األولية فإنه من  اإلستثمارحيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة وصناديق 

تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في االكتتاب مما يؤدي إلى خسارة الفرصة 

 ية التي تؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.اإلستثمار

 

 مخاطر األوراق المباعة على المكشوف -23

رقة المالية المباعة على المكشوف خصوصا على المدى الخطر االساسي في البيع على المكشوف هو ارتفاع سعر الو

القريب و ايضا في حال البيع على المكشوف في ورقة مالية ذات سيولة منخفضه وعدم توفر الورقة الماليه على المدى 

 .القريب مما يضطر مدير الصندوق لشرائها بسعر اعلى وهذا يؤثر سلبا على أداء الصندوق

 

 الصندوق: البيانات السابقة ألداء

 ال يوجد.

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب: .2

يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على 

 أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:
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سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق لمدير الصندوق  %1.00يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة رسوم اإلدارة:  -أ

سنوياً من قيمة  %0.50سنوياً من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %1.75للفئة )أ( ونسبة 

 الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية. خصمصافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ج(. ويتم 

ً من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين  %0.41بحد أقصى  يدفع الصندوق رسوم حفظ رسوم الحفظ: -ب سنويا

 لاير سعودي( لكل عملية.  262.50دوالر أمريكي)  70الحفظ، و رسوم تعامل بحد أعلى 

ً  الصندوق يدفعأتعاب المحاسب القانوني:  -ج ً  مبلغا عن طريق دفعتين كل نصف  سعودي لاير 21,000 قدره مقطوعا

 .الصندوق حسابات مراجعة مقابل شاملة ضريبة القيمة المضافة وهو القانوني للمحاسب سنة

 25,000يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنوياً بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -د
 لكل عضو مستقل.بحد أعلى رياالً سعودياً 

 لاير سعودي سنوياً. 7,500يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً قدره الرسوم الرقابية:  -ه

لاير سعودي سنوياً على كل  5,000يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول:  -و

 لاير سعودي سنوياً. 15,000والمجموع هو فئه من الفئات االخرى لوحدات الصندوق 

ً بقيمة مصاريف أخرى:  -ز ً مقطوعا سنوياً  لاير سعودي ( 15,000)  دوالر أمريكي 4,000يدفع الصندوق مبلغا

مقابل الحصول على بيانات المؤشر اإلسترشادي. كما يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات 

 .ندوق وأي ضرائب أو رسوم إضافية إن وجدت بما في ذلك ضريبة القيمة المضافةية للصاإلستثمارالبنكية أو 

في  واإلكتتاب سهميتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة ببيع وشراء األمصاريف التعامل:  -ح

سنة لاإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع ا

 .(حكومية رسوم  أو ضرائب واي الوسطاء عموالت الحصر وليس المثال سبيل على)

لشركة جي اي بي  المستحقة والمصروفات والعموالت المذكورة الرسوم : إنوالزكاة المضافة القيمة ضريبة -ط

 لألسعار فقاو منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة تشمل ال األخرى األطراف أو كابيتال

مع مالحظة ان اتعاب المحاسب القانوني  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص

 مدير لىيتو وال المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة

 في وحدات من يملك ما زكاة إخراج مسئولية الوحدات مالك على وتقع المشتركين عنإخراج الزكاة  الصندوق

 .الصندوق

 ومستنداته. اإلستثمارمكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق   .3

 ومذكرة معلومات الصندوق موقع مدير الصندوق و شروط واحكام الصندوق. 

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق اليوم التالي بنشر يقوم مدير الصندوق  .5

والموقع اإللكتروني لشركة  www.tadawul.com.sa ليوم التقويم عبر الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( 

 www.gibcapital.com جي آي بي كابيتال 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به .6

 شركة جي آي بي كابيتال، وعنوانه:

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 :اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به .7

 ستثمارشركة البالد لإل

  الرئيسي المركز المالية، البالد

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 .capital.com -albiladwwwالموقع اإللكتروني:    9669200003636+هاتف: 

 

 

 



 

 

 

الشرق األوسط  أسهملفرص  صندوق جي آي بي

 وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 مفتوح المدة عام أسهمصندوق 

 مدير الصندوق

ي كابيتال ي آي ب   ج 

 

ن الحفظ  أمي 

كة البالد كابيتال  شر

 المعلوماتمذكرة 

 م2019/ 10/ 21تاري    خ اإلصدار:     

وط و أحكام الصندوق:   م2020/ 02/ 23ه والموافق 1441/ 06/ 29تاري    خ تحديث شر

 

ي مذكرة المعلومات الخاصة 
ن
ي لفرص إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف ي آي ب  ق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمبصندوق ج  عة لالئحة خاضالشر

 ، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغي  مضللة. تعاميم صادرة من هيئة السوق المالية وأي اإلستثمارصناديق 

ن قراءة  ي آي ب  لفرص الخاصة  مذكرة المعلوماتيجب عىل المستثمرين المحتملي  ق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمبصندوق ج  عناية ودقة تامة بالشر
ي حال عدم معرفة ما إذا كان ي يتعلق بالصندوق، وإستثمار قبل اتخاذ أي قرار 

ن
ي هذا الصندوق مالئم، فإنه يجب عىل المستث اإلستثمار ف

ن
ر المحتمل مف

ن قبل اتخاذ أي قرار  ن المستقلي   . يإستثمار استشارة أحد المستشارين الماليي 

 حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار  ،همها حتويات مذكرة المعلومات وفننصح المستثمرين بقراءة م
ن
وف

ي 
  . مهنن

ات التالية )تعد ي تعكس التغيي 
ق األوسط وشمال أفريقيا الن  ي آي ب  لفرص أسهم الشر ل يهذه هي النسخة المعدلة من مذكرة المعلومات صندوق ج 

ن الحفظ (حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق الم رسو   م2020/ 02/ 23مالية بتاري    خ امي 
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 إشعار هام
  مر مفتوح المدة يستثتقليدي  أسهم"(، هو صندوق الصندوق)"الشرق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمصندوق جي آي بي لفرص

أسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال  .الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمفي 

، المؤسسة والقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، وبموجب السجل شخص واحد"(، وهي شركة مدير الصندوق)"

، والتي 37-07078هـ والترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية رقم  1429/02/06وتاريخ  1010244294التجاري رقم 

 عنوانها التالي:

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  االلكتروني:الموقع   966118348400  تلفون: 

 

 إدارة مجلس وأعضاء الصندوق مدير ويتحمل. عليها الموافقة وتمت الصندوق إدارة مجلس قبل من المعلومات مذكرة روجعت 

 عضاءأ ويؤكد يقر كما. المعلومات مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال دقة عن المسئولية كامل ومنفردين مجتمعين الصندوق

 نأ على ويؤكدون يقرون كما المعلومات، مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال بصحة الصندوق ومدير الصندوق إدارة مجلس

 .مضللة غير المعلومات مذكرة في الواردة والبيانات المعلومات

  وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة  اإلستثماروافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق

المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة 

السوق المالية أي توصية بشأن جدوى تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة 

معلومات فيه أو تأكيد صحة ال اإلستثمارفي الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها ب اإلستثمار

 في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. اإلستثمارالواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار 

 سواقأ في المالية األوراق في اإلستثمار طريق عن والطويل المتوسط المدى على المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق هدفي 

 S&P Pan Arab Compositeاالسترشادي ) المؤشروتحقيق عائد يتفوق على عائد  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

Total Return Index.) 

  طبقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  مذكرة المعلوماتأعدت

وتاريخ  30هـ، وفقاً لنظام هيئة السوق المالية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1427/12/03، بتاريخ 2006-219-1

هـ الموافق  16/08/1437وتاريخ  2016 – 61-1هـ.  المعدلة بقرار مجلس هيئة السواق المالية رقم 1424/06/02

 م  23/05/2016

  ندوق صبالخاصة  الصندوق مع مذكرة المعلومات وللمستندات األخرى حكامأعلى المستثمرين المحتملين قراءة الشروط ويجب

وفي  ،يتعلق بالصندوقي إستثمارقبل اتخاذ أي قرار بعناية ودقة تامة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمجي آي بي لفرص 

المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليين المستقلين  ثمرحال كان هناك شك في مدى مالئمة هذا الصندوق، فإنه يجب على المست

 ي.إستثمارقبل اتخاذ أي قرار 

  الخاص لمدير الصندوقمثل التقدير الصندوق ت المعلومات مذكرةو إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشروط 

وليس هناك أي ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر ، بعد أن بذل كل االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من صحتها

رة باعتبارها مشو المعلومات مذكرةو األحكام لى محتوى الشروط وإال ينظروا ن ويجب على المستثمرين المحتملين أ ،صحيحة

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.ية أو تثمارإسأمور  بشأن أي

 المملوكة من قبل الصندوق وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يكونوا  سهمتكون قيمة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار األ

ثابة وديعة في الصندوق ال يعتبر بم اإلستثمارإن  في الصندوق يشتمل على مخاطر مرتفعة. اإلستثمارعلى بينة ومعرفة تامة بأن 

لدى أي بنك أو التزاماً كما أنه ليس مضموناً من قبل مدير الصندوق ويتحمل المستثمر كامل المسؤولية عن أي خسائر مالية قد 

ً  الخسارة سبب يكن لم ما في الصندوق اإلستثمارتنتج عن   .الصندوق مدير من إهمال او تقصير عن ناجما

  ات بالنيابة كاإلشتراتثمر مبالغ سمشترك بأن مدير الصندوق سوف يال، يوافق مذكرة المعلومات والشروط واألحكامبالتوقيع على

  .الصندوق حكامأشروط ولطبقاً  هعن
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق

 شخص شركة وهي ،"(الصندوق مدير"بـ بعد فيما إليها ويشار) كابيتال بي آي جي شركة

 جاريالت السجل وبموجب السعودية، العربية المملكة قوانين بموجب والقائمة المؤسسة ،واحد

 المالية السوق هيئة عن الصادر والترخيص ،هـ1429/02/06 وتاريخ 1010244294 رقم

 37-07078. رقم

 وعنوانه:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +966115112201+                  فاكس:966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.com  الموقع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 

 ستثمارشركة البالد لإل

 البالد المالية، المركز الرئيسي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 :المحاسب القانوني

 البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالموقع اإللكتروني: 
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 تعريفات
 

 "مصطلحات مترادفة مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرو" "المشترك "

 تستخدم لإلشارة الى العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.

 " يقصد بها شركة جي آي بي كابيتال. "الشركةو" "المدير"و "الصندوقمدير 

 "يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لالئحة صناديق  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق

 .اإلستثمارلمراقبة أعمال مدير صندوق  اإلستثمار

 "صد بها هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، يقهيئة السوق المالية" و" "هيئة السوقو" "الهيئة

 أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

 "يقصد بها السوق المالية السعودية )تداول(. "السوق المالية السعودية )تداول(و" "السوق الماليةو" "السوق 

 " "الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أسهميقصد بها صندوق جي آي بي لفرص الصندوق 

 "المرخصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. سهميقصد بها أسواق األ "األسواق 

 "ياإلستثمار" هو المؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق المؤشر اإلسترشادي. 

 العربية ويتم الحصول عليه من شركة  سهمهو مؤشر يتبع األ  عربية "ال سهم"مؤشر إس آند بي العائد الكلي لأل

 ستاندردز آند بورز.

 "يتكون من وحدات، وتعامل كل وحدة على  إستثمار"، حصة المالك في أي صندوق الوحداتو" "وحدات الصندوق

 .اإلستثمارصندوق  أصولأنها تمثل حصة مشاعة في 

 "موقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة يقصد بها الوضع أو ال "تضارب المصالح

 شخصية مادية أو معنوية.

 " الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. اإلستثمار" يقصد بها الئحة صناديق اإلستثمارالئحة صناديق 

 "ي.اراإلستثميقصد بها مجموعة من المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار  "المخاطر 

 "يقصد بها العميل الذي يستثمر أو العميلو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتركون "

 في الصندوق. اإلستثماريود 

 "عمل في المملكة العربية السعودية طبقاً أليام العمل الرسمية للبنوك السعودية.يقصد به أي يوم  "يوم عمل 

 "أو االسترداد في وحدات الصندوق. اإلشتراك" يقصد بها أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات يوم التعامل 

 "يقصد بها اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.يوم التقويم " 

 "الشركات المطروحة لإلكتتاب العام في السوق المالية  أسهميقصد بها  "اإلصدارات األوليةو" "الطروحات األولية أسهم

 ألول مرة.

 "الجديدة المطروحة عند  سهمهي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها احقية االكتتاب في األ "حقوق األولوية

اعتماد زيادة رأس المال, وتعتبر هذه األوراق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم 

 .الجديدة بسعر الطرح سهماالستحقاق. ويعطى كل حق لحاملة احقية االكتتاب في األ

 Benchmark Agnostic”"  ية ال تعتمد على المؤشر االرشادي.ثماراإلستطريقة هيكلة للمحافظ والصناديق 

  "هي االدوات المالية التى تستحق خالل أقل من عام التمام عملية السداد باصدار وتداول واسترداد "نقد وأشباه النقد

 االدوات المالية قصيرة األجل و وتكون قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية..

  "المالية األسواقعموالت الشراء والبيع في "مصاريف التعامل.  

  ات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته.إستثمارهي لجنة لدى مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة " اإلستثمار"لجنة 

 ")10,000,000وهي الخاصة بالمستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي  "الفئة )أ 

  لاير سعودي.

 لاير  10,000,000وهي الخاصة بالمستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  "("الفئة )ب

 سعودي.

 ")ية الخاصة بمدير اإلستثماروهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق وبنك الخليج الدولي والمحفظة  "الفئة )ج

 الصندوق و بنك الخليج الدولي 

 "ةيعني الطرف اآلخر في أي صفق "طرف نظير. 

  "التي تؤهل المستثمر ألي فئة من فئات  اإلشتراكوهو أدنى قيمة للوحدات المملوكة أو قيمة "الحد األدنى للملكية

 وحدات الصندوق.

  "تعيين القيمة المالية للشركة أو نوع الورقة المالية أو للعملة, يتضمن التحليل األساسي  "أساسيات األوراق المالية

 ية األساسية التي تساهم في تحقيق الربح المالي وايضا تتضمن أساسيات اإلقتصاد الكلي.للمعلومات النوعية والكم

   "نشرات إصدار حقوق االكتتاب األولوية والطروحات."نشرات اإلصدار 

  "يقاس المركز المالي للشركة باألداء الذي تتخذه في البيانات المالية للشركة: بيان التدفق النقدي "المراكز المالية

والخصوم وحقوق المالك في الميزانية  صوليجابي والمتنامي   زيادة األرباح في بيان األرباح والخسائر   ونسب األاإل

 العمومية.

 تقييم قدرة الشركة على تحقيق األرباح التي تقارن مع نفقاتها والتكاليف المتكبدة ذات الصلة خالل فترة  "القوة الربحية"

 زمنية معينة.

 بغية تحقيق عائد يفوق العائد الذي تحّققه المؤشرات العامة لألسواق. أصولفي  اإلستثمار ة""الطريقة النشط 

 "لقيمة العادلة والحقيقية لألصل هي القيمة السوقية له.ا "القيمة العادلة 
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  :باإلنجليزية( الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ويشيع استخدام اإلختصار اإلنجليزي له"MENA "وتلفظ "مينا )

هو مصطلح يستخدم للتعبير عن منطقة المشرق العربي أو عموم جنوب غرب آسيا الذي يشيع تسميته ب"الشرق 

 الجزائر -  البحرين  -اإلمارات العربية المتحدة  -األوسط" و عموم "شمال أفريقيا" معاً وتشمل الدول التالية: األردن 

 مصر. -لبنان   -قطر    -عمان سلطنة   -تونس   -المغرب  -   الكويت-   السعودية  -

 "الورقة المالية هي مستند يُظهر االمتالك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة المساهمة،    "األوراق المالية

ويعكس امتالك الشخص لها قيمة مالية,هي كل ما يُملك وتكون له قيمة نقدية، بما في ذلك األموال التي يدين للشركة 

الشركة كل ما تمتلكه، من النقد واآلالت، إضافة لمديونيتها لدى اآلخرين وينوي  أصولتكون بها آخرون. وبذلك 

نقد أو أشباه النقد و أدوات أسواق النقد بما في ذلك صناديق  - أسهمفي االوراق المالية اآلتيه )   اإلستثمارالصندوق 

 اعة على المكشوف (.األوراق المالية المب-الصناديق العقارية المتداولة -أسواق النقد

 "عروض مخصصة للمستثمرين المساهمين بانتظام بهدف تزويدهم بأحدث البيانات المالية  "عروض المستثمرين

 والغير مالية المتعلقة بالورقة المالية.

 "بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها الحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح   "األوراق المباعة على المكشوف

مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية 

 في الفترة ما بين البيع والشراء.

 "المطروحة الكتتاب المساهمين المقيدين، والناتجة من زيادة رأس مال  سهمهي األ االصدارات الثانوية" أسهم

 الشركة المصدرة.

   "هو سوق يتم فيه تداول األوراق المالية، كما تشمل الشراء والبيع اإللكتروني المنظم لألوراق "السوق الرئيسي

 المالية.

  "هو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة باإلدراج، علما  "السوق الموازي

 ن المؤهلين فقط.في هذا السوق مخصص للمستثمري اإلستثماربأن 

  "ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي  "ضريبة القيمة المضافة

يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت وتقوم هيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 

 في المملكة العربية السعودية.

  مع إجمالّي الخصوم للصندوق. صولمن إجمالّي األ صوليتكون صافي قيمة األ الصندوق" أصولمالي "إج 

   الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة  أصولإجمالي   الصندوق" أصول"صافي قيمة

 على الصندوق.

 "الشركة لالكتتاب. أسهمأول مرة عند طرح القيمة التى يقوم المستثمر بدفعها في  "القيمة األسمية 

   عقاري مطروحة وحداته طرحاً عاماً وتُتداول وحداته في  إستثمارصندوق  العقارية المتداولة" اإلستثمار"صناديق

 في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق اإلستثماري الرئيس في اإلستثمارالسوق الرئيسية، ويتمثل هدفه 

ع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق  دخٍل دوريٍ وتأجيريٍ، وتوزَّ

 خالل فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

  "ية )أقل ثماراإلستولتها العالية، وقصر آجالها هي صناديق تَستثَمر في سوق النقد، وتَتَسم بسي "صناديق أسواق النقد

 من عام( ، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق األخرى، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبياً. 

  "حين يحصل مدير الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات  "العموالت الخاصة

دفوعة على الصفقات الموجهة من خالل وسيط. على أن تخضع تلك العموالت لالئحة األشخاص مقابل العمولة الم

 المرخص لهم ولمصلحة الصندوق.

  "الربحية، اإلدارة..الخ باإلضافة إلى تحليل القطاع صولهو تحليل الشركة من حيث األ "التحليل المالي األساسي ،

األساسي أخذ المؤشرات االقتصادية فى االعتبار مثل إجمالي الناتج  الذى تنتمى إليه الشركة و أيضا يتضمن التحليل

 المحلي، أسعار الفائدة، معدالت البطالة والمدخرات.
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 ملخص الصندوق

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص   

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 اسم الصندوق

كابيتالشركة جي آي بي   مدير الصندوق  

عام مفتوح المدة  أسهمصندوق   نوع الصندوق 

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

 مدير الخدمات اإلدارية  شركة جي آي بي كابيتال

 عملة الصندوق  اللاير السعودي

في األوراق  اإلستثماريهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل عن طريق 
 المالية في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 يةاإلستثمارأهداف الصندوق 

العربية سهممؤشر إس آند بي العائد الكلي لأل  

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 
 المؤشر االسترشادي

 مستوى المخاطر  عالي

 لاير سعودي. 10,000,000الفئة )أ(: 
 لاير سعودي. 10,000)ب(: الفئة 

 لاير سعودي. 10,000الفئة )ج(: 
 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 
 لاير سعودي. 2,500الفئة )ب(: 
لاير سعودي. 2,500الفئة )ج(:   

الحد األدنى لالشتراك 

 اإلضافي

 لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 
 سعودي.لاير  2,500الفئة )ب(: 
لاير سعودي. 2,500الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي. 10,000.00
 الحد األدنى للملكية

ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقويم )على أن يكون يوم عمل(  12:30قبل او عند الساعة   
الموعد النهائي الستالم 

 واالسترداد اإلشتراكطلبات 

 أيام التقويم يوم األثنين واألربعاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

أو االسترداد في وحدات الصندوق  )على أن يكون يوم عمل( اإلشتراكيقصد بها  يوم يتم فيه تنفيذ طلبات   أيام التعامل 

كحد أقصى.قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد   موعد دفع قيمة االسترداد 

األولي او اإلضافي. اإلشتراككحد اقصى من قيمة المبلغ   2.00%  اإلشتراكرسوم  

 الصندوق. أصولمن قيمة صافي  %1.00كبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد :  الفئة  )أ( -

 الصندوق. أصولمن قيمة صافي  %1.75الفئة )ب( صغار المستثمرين من مؤسسات وأفراد :  -

 الصندوق. أصولمن قيمة صافي  %0.50الفئة )ج( منسوبي مدير الصندوق وبنك الخليج الدولي :   -

 رسوم اإلدارة

يوم لجميع الوحدات. 30الوحدات المستردة والمستثمرة ألقل من من صافي قيمة  1.00%  رسوم االسترداد المبكر 

قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم سنوياً من  %0.41يدفع الصندوق رسوم حفظ بحد أقصى 
 تعامل بحد أعلى 70 دوالر أمريكي) 262.50  لاير سعودي( لكل عملية.

 رسوم أمين الحفظ

 أتعاب المحاسب القانوني: -أ
 لاير سعودي سنوياً كأتعاب للمحاسب القانوني. 21,000 يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة

 مصاريف المؤشر اإلسترشادي: -ب
لاير سعودي( سنوياً مقابل الحصول  15,000دوالر أمريكي ) 4,000يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة 
 على بيانات المؤشر اإلسترشادي.

 الرسوم الرقابية: -ج
 لاير سعودي سنوياً كرسوم رقابية. 7,500يدفع الصندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة 

 الرسوم المصاريف األخرى
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 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د
لاير سعودي سنوياً على كل فئه من فئات الصندوق مقابل  5,000ندوق مبلغاً مقطوعاً بقيمة يدفع الص

 نشر المعلومات على موقع تداول

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه
ً بقيمة  ً مقطوعا ً بحد أعلى لكل عضو مجلس إدارة  25,000يدفع الصندوق مبلغا لاير سعودي سنويا

 مستقل.

ية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم اإلستثماريدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو 
 إضافية إن وجدت بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع )على سبيل المثال وليس الحصر عموالت الوسطاء وأي ضرائب 
  أو رسوم حكومية( 

 مصاريف التعامل

 تاريخ الطرح تبدأ من بداية يوم الخميس الموافق 2019/10/24م حتى نهاية يوم اإلربعاء الموافق 2019/10/30م.

وحدات الصندوقلاير سعودي لكل فئات  10   
سعر الوحدة عند الطرح 

 األولي
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 مذكرة المعلومات

 :اإلستثمارصندوق  .1

 :اسم الصندوق -أ

 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص 

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 م21/10/2019

 :فقة هيئة السوق المالية على تأسيس وطرح الصندوقاتاريخ مو -ج

 ه والموافق18/02/1441بتاريخ  الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص تمت الموافقة على طرح 

 م.17/10/2019

 :مدة الصندوق -د

صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد هو  الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص إن 

 .الصندوق وأحكام شروطمن ( 18) عشر ثمانية إنهاءه وفقاً للفقرة رقم ويحتفظ مدير الصندوق بحق

 :العملة -ه

عملة الصندوق هي الريال السعودي ويجب على المستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل 

السعودي بقيمتها بالريال السعودي بناًء مدير الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج المملكة أو أي عمالت غير الريال 

 على أسعار الصرف في حينها، هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف.

 مين الحفظ:أ -و

 شركة البالد كابيتال

 

 capital.com-www.albilad: الحفظ ألمين اإللكتروني الموقع

 :اإلستثمارسياسة  .2

 :يةاإلستثمارأهداف الصندوق  -أ

 شركاتال أسهم في نشط بشكل اإلستثمار طريق عن والطويل المتوسط المدى على رأسمالي نمو لتحقيق الصندوق يهدف

 زانأو على استراتيجيته تنفيذ في الصندوق يعتمد ال و. أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسواق في المدرجة

 تركيز سياسة مع يتوافق ما حسب بل( Benchmark Agnostic) اإلسترشادي المؤشر في فيها يستثمر التي الشركات

  اإلستثمار صناديق الئحة و اتاإلستثمار

 الدول في االستثمار ونسبة الصندوق أصول قيمة صافي من % 70 أقصى كحد السعودية في االستثمار تركيز نسبة

 الصندوق أصول قيمة صافي من  %60 أقصى كحد افريقيا وشمال االوسط الشرق منطقة في االخرى

 

 :أنواع األوراق المالية المتاحة للصندوق

 في األوراق المالية اآلتية:  اإلستثماريسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل 

  األسواقالرئيسية و األسواقالشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها  أسهمجميع 

الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع 

إلشراف هيئة رقابية تطبق تلك المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية في المستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق المالية 

الشركات المدرجة في البورصات العالمية شرط أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشركات في منطقة  أسهمك أو تداولها.وكذل

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 اإلصدارات األولية والثانوية من قبل الشركات المقرر إدراجها في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  أسهم

المقر الرئيسي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها  والبورصات العالمية شرط أن يكون
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 .تحليل القوة الربحية لُمصدري األوراق المالية ومدى استدامتها والتوقعات لهذه األرباح 

 يق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلك.تحليل قدرة ُمصدري األوراق المالية على تحق 

 .تحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدري األوراق المالية وموقعها في مختلف مستويات الصناعة التي تعمل بها 

  تحليل الصناعات والقطاعات التي يعمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليالً دقيقاً وما إذا كانت الصناعة تواجه

 ذا كانت الصناعة تتميز بمستقبل واعد.تحديات دورية أو هيكلية وما إ

 

إضافة لذلك يقوم فريق العمل إن لزم األمر بزيارة ُمصدري األوراق المالية ومناقشتهم بمستقبل الشركة والصناعة بهدف 

معرفة مستوى أداء هذه الشركات والحصول على أكبر قدر من المعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها 

ها بالعوائد في اإلستثماربعد ذلك يقوم الفريق بمناقشتها داخلياً ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد المتوقعة من  العادلة.

المتوقعة من األوراق المالية المشابهه سواًء في نفس القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسباً 

 .اإلستثمارناديق وبما يتوافق مع الئحة ص

 Benchmarkوال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في المؤشر اإلسترشادي )

Agnostic اإلستثمارات و الئحة صناديق اإلستثمار( بل حسب ما يتوافق مع سياسة تركيز. 

في أدوات اسواق النقد المصنفه في بنوك مرخص لها من البنوك المركزية و يتم اختيارها بحد تصنيف ائتماني  اإلستثماريتم 

 من وكالة موديز أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني اآلتية: اس اند بي و فيتش.  -BBBأدنى 

 يتم اختيار صناديق اسواق النقد بناء على التالي:  

 ولته مدى سي 

 جودة إدارته 

 أدائة التاريخي 

  80ات في الودائع البنكية بحد أدنى اإلستثمارات المندرجه تحته بحيث تكون اإلستثمارنوعية% 

  أن يكون مصرح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تلك

 المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية

 العقارية المتداولة بناء على التالي: اإلستثمارار صناديق يتم اختي

 جودة إدارته 

 أدائة التاريخي 

 المستثمر بها بما في ذلك نوعية المستأجرين صولجودة األ 

  أن يكون مصرح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تلك

 المالية المعايير التي تطبقها هيئة السوق

 فيها: اإلستثمارأنواع األوراق المالية التي ال يمكن للصندوق  -ه

  .لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 :فيها اإلستثماراألخرى التي يمكن للصندوق  صولأي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األ -و

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات اإلستثماريلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق 

 خالل إدارته للصندوق. 
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 يةإستثمارأو صناديق ي إستثمارالصندوق في وحدات صندوق  أصول إستثمارالحد الذي يمكن فيه  -ز

 :والمدارة من مدير الصندوق أو أي مدير آخر

 منطقة أسواق في واإلكتتاب ستثمارلإل المدرجة( REITs) المتداولة العقارية اإلستثمار صناديق في اإلستثمار سيتم

 ةرقابي هيئة إلشراف تخضع بالخارج مماثلة تنظيمية جهة أي أو الهيئة من والمرخصة أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 الصندوق أصول قيمة إجمالي من %20 اعلى بحد المالي السوق هيئة تطبقها التي المعايير تلك تطبق

 شرافإل تخضع بالخارج مماثلة تنظيمية جهة أي أو الهيئة من المرخصة العامة النقد أسواق صناديق في اإلستثمار سيتم

 الصندوق أصول قيمة صافي من %20 اعلى بحد المالية السوق هيئة تطبقها التي المعايير تلك تطبق رقابية هيئة

 :في اإلقتراض اإلستثمارصالحية صندوق  -ح

ً  الصندوق مدير يراه ما حسب المحلية البنوك من قرض على الحصول للصندوق يحق  دوقالصن اتإستثمار لدعم مناسبا

 تزيد ال ان على الصندوق أصول قيمة صافي من %10.00 القروض نسبة تتجاوز أال على اإلسترداد طلبات لتغطية أو

 .القرض على الحصول تاريخ من واحدة سنة عن مدته

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ط

 الصندوق. أصولمن صافي قيمة  %25.00ال يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ي

ة يالتي تحقق أهداف الصندوق والمتماش اإلستثمارممارسات إدارة الصندوق وفقاً ل يحرص مدير الصندوق على .1

 ،وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقةمع استراتيجيته المذكورة في شر

 يشمل ذلك أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي: 

  متوقع. استردادتوفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب 

  الصندوق في أي ورقة مالية معينة بخالف ما نصت عليه الشروط واألحكام  اتإستثمارعدم تركيز

 الخاصة بالصندوق.

 ية غير ضرورية لتحقيق أهدافه.إستثمار  عدم تحمل الصندوق مخاطر 

 سيشكل مدير الصندوق مجلس إدارة خاص بالصندوق وتكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كاآلتي: .2

 الصندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على الموافقة  ً  .فيها طرفا

 ذلك كان ومتى- اإلشراف  ً  قاً وف الصندوق مدير عنه يفصح مصالح تضارب أي على المصادقة -مناسبا

 .اإلستثمار صناديق لالئحة

 مرتين االجتماع  ً  الاألمو غسيل عن التبليغ ومسؤول واإللتزام المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

 .تبعةالم واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق مدير إلتزام من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب وتمويل

 تعيينه حالة في صولاأل مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

 العالقة ذات األخرى والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .اإلستثمار صناديق بالئحة

 الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير قيام من التأكد  ً  وأحكام لشروط وفقا

 .اإلستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق

 فيه الوحدات ومالكي اإلستثمار صندوق ولمصلحة بأمانة العمل. 

  :اإلسترشاديالمؤشر  -ك

 العربية سهممؤشر إس آند بي العائد الكلي لأل

S&P Pan Arab Composite Total Return Index  

 .العربية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز آند بورز سهممؤشر يتبع األ وهو

 : التعامل في أسواق المشتقات المالية -ل

 .يستثمر الصندوق في المشتقات المالية ال

 :اإلستثمارموافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على العفااات اإل -م

 ال يوجد.
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 :المخاطر الرئيسية .3

 وأن تباراالع بعين ذلك أخذ المحتملين والمستثمرين المستثمرين وعلى المخاطرة، عالي أنه على الصندوق يصنف -أ

 يتعلق يإستثمار قرار بأي القيام عند بالصندوق الخاصة واألحكام الشروط بجميع تامة معرفة على يكونوا

 بالصندوق.

ع قإلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشراً على األداء المتوإن أي أداء سابق للصندوق أو  -ب

كرر سوف يتكما ال يوجد ضمان أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر في المستقبل في المستقبل 

 ويماثل األداء السابق.

إن مدير الصندوق ال يضمن لمالك الوحدات أن أداءه المطلق أو المقارن بالمؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر في  -ج

 المستقبل أو سيماثل أدائه السابق.

 بمثابة إيداعاً لدي أي بنك. بأي حال من األحوال في الصندوق اإلستثمارعد ال ي -د

في الصندوق إال إذا كانت  اإلستثماريقر مالك الوحدات ويتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على  -ه

 ناتجة عن إهمال أو تقصير من مدير الصندوق.

 في الصندوق: ستثمارفيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإل

 والبورصات العالمية سهممخاطر تقلبات أسعار األ -1

والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات  سهميرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األ سهمفي أسواق األ اإلستثمارإن 

ات الصندوق وخسارة جزء او كل رأس المال المستثمر. يحدث التقلب في إستثمارالصناديق والتي ينتج عنها انخفاض حاد في قيمة 

رجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل المثال ال الحصر، األحداث السياسية نتيجة لعوامل كثيرة خا سهمأسعار األ

 .ألسواقاواإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية للشركات المستثمر بها التي تؤثر على أداء الشركات أو على قرارات المتعاملين في 

 

 المخاطر السياسية و االقتصادية - 2

ة والتغيرات األقتصادية في المنطقة والتطورات في األنظمة والقوانين العالمية و/أو للدول التي يستثمر فيها الصندوق التقلبات السياسي

 الصندوق وسعر وحداته. أصولأو أداء الشركات. هذا بدوره يؤثر سلباً على تقييم  سهمه تؤثر على تقييم األأصول

 

 المخاطر التشريعية والقانونية -3

يستثمر في أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعات من قبل السلطات الرسمية، هذا يعرض إن الصندوق 

المالية. إن من ضمن هذه المخاطر  األسواقالصندوق إلى مخاطر التغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق المالية أو 

 الصندوق. وبالتالي تؤثر سلباً على قيمة وحدات الصندوق. أصولية والتي تخصم من تثماراإلسمخاطر تغير الرسوم على الصناديق 

 

 مخاطر السيولة -4

 لصندوق.ا أصوليتعرض الصندوق إلى مخاطر السيولة في حال إنخفاض التعامالت في السوق بشكل حاد والذي يؤثر سلباً على قيمة 

 

 مخاطر العملة -5

األوراق المالية المدارة في الصندوق تؤدي إلى خسائر فروقات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة الوحدات إن التقلبات في أسعار عمالت 

 سلباً.

 

 مخاطر التركيز -6

الذي بدوره ه وأصوليتعرض الصندوق لمخاطر التركيز وذلك نتيجة التركيز على أحد القطاعات أو الدول التي يستثمر فيها الصندوق 

 الصندوق. أصولات والتي تؤثر سلباً على قيمة اإلستثمارتركيز  يعرض الصندوق لمخاطر

 

 بها  اإلستثماربالصناديق العقارية المتداولة و اإلشتراكمخاطر  -7
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ات في الصناديق العقارية تتأثر بالظروف اإلقتصادية المحلية، ولذلك فإن المؤشرات اإلقتصادية العامة مثل النمو اإلقتصادي اإلستثمار

النقد وأسعار الفائدة المحلية وغيرها من العوامل تؤثر سلباً على عوائد الصندوق وتوزيعاته كما ان الصناديق األخرى التي وعرض 

فيها تكون عرضة لنفس المخاطر المذكورة في قسم "المخاطر الرئيسية" من هذه المذكرة، ويؤثر ذلك سلباً  ستثماريهدف الصندوق لإل

 ه.أصوليمة ات الصندوق وقإستثمارعلى 

 

 مخاطر التقنية -8

العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات المتوفرة لدى مدير  أصوليعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ 

و االصندوق، والتي بدورها تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخير في بعض 

 ه.أصولات الصندوق وقيمة إستثماركل عمليات مدير الصندوق والتأثير سلباً على 

 

 مخاطر أسعار الفائدة -9

الشركات التي يستثمر فيها الصندوق كما إن  أسهمالمخاطر الناتجة عن تغير في أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة االوراق المالية و

 وق.وحدات الصند أصولالصندوق وادائه وبالتالي تؤثر سلباً على قيمة  أصولتقييمات  التقلبات في أسعار الفائدة تؤثر على

 

 أو االسترداد اإلشتراكمخاطر تأجيل  -10

المالية أو التعامالت البنكية والتي تكون  األسواققد يؤجل مدير الصندوق أي عملية اشتراك أو استرداد في حال حدوث صعوبات في 

قات ه في اوأصولخارجة عن إرادته مثل في حال ورود طلبات استرداد كثيره في يوم تعامل معين مما يجعل تسييل الصندوق جزء من 

 ات واداء الصندوق .إستثمارغير مالئمة والذي يؤثر سلباً على 

 

 مخاطر تضارب المصالح -11

تنشأ هذه المخاطر في األوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية على 

 ات مالكي وحدات الصندوق.إستثمارحساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا على آداء الصندوق و بالتالي 

 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق -12

ء الصندوق غالباً ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل يؤثر سلباً على أداء إن أدا

 الصندوق في المستقبل.

 

 مخاطر الضريبة والزكاة وضريبة القيمة المضافة -13

نطبق ي الصندوق نفسه والبعض اآلخر يف اإلستثمارفي الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على  اإلستثمارينطوي 

على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكوا الوحدات بالضرورة إلى تخفيض 

 في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشاريهم اإلستثمارالعوائد المرتبطة ب

 .في الوحدات وتملكها وبيعها اإلستثمارالضريبيين بشأن الضرائب المترتبة على 

 

 في أدوات وصناديق سوق النقد وأشباه النقد  اإلستثمارمخاطر  -14

دم عالصندوق في أدوات وصناديق أسواق النقد و اشباه النقد فهنالك مخاطر إئتمانية يتم التعرض لها و تتمثل في إمكانية  أصول إستثمار

قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو اإللتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا مما 

 يخفض من سعر الوحدة في الصندوق.

 

 مخاطر االصدارات األولية والثانوية وحقوق االولوية وقلتها -15
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حات األولية في بعض األحيان والتي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق من الممكن أن يحدث قلة في عملية الطرو

ية وبالتالي ينعكس سلبياً على أداء الصندوق وسعر الوحدة في اإلستثمارالطروحات األولية مما يؤثر على تحقيق الصندوق ألهدافه 

المتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة  سهممخاطر محدودية األالشركات المطروحة طرحاً اولياً  أسهمفي  اإلستثمارالصندوق و يتضمن 

تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائها المحدود , مما يزيد  سهمالطروحات األولية العامة , كما أن معرفة المستثمر بالشركة المصدرة لأل

 ها , مما يؤثر على أداء الصندوق سلباً.أسهممن مخاطر اإلكتتاب في 

 

 المصدرة مخاطر الشركة -16

 تتأثر قيمة السهم أو الورقة المالية للشركة المصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع المالي للشركة المصدرة أو الشركات التابعة لها ,

 او أي تغيرات تقع في أوضاع إقتصادية أو سياسية محددة تأثر على وضع الشركة المصدرة سلباً وبالتالي على الورقة المالية.

 

 اطر السوق الموازيةمخ -17

السوق الموازي أكثر مخاطرة من السوق الرئيسي نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات اإلدراج بشكل عام قياساً بالسوق 

 مخاطرات الصندوق سلبا نتيجة تلك الإستثمارالرئيسي , كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق الموازي ومن الممكن أن تتأثر 

 .الصندوق أصولإلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجيء في قيمتها واحتمال خسارة جزء من / او كل رأس المال وبالتالي يتأثر قيمة 

 

 مخاطر التمويل والرهن  -18

لمختلفة اته او رهنها و هذا ينطوي على درجة عالية من المخاطر المالية اإستثماريمكن الحصول على التمويل للصندوق و /أو أي من 

 او تخلف عن السداد مما يؤثر اإلستثماراته , مثل زيادة تكاليف التمويل , التدهور اإلقتصادي و تدهور ضمانات إستثمارللصندوق و

 سلبا على عائدات الصندوق

 

 مخاطر االئتمان -19

ات في أدوات أسواق النقد , والتي من المحتمل أن يخل المدين فيها بالتزاماته التعاقدية مع أطراف اإلستثمارتتعلق مخاطر االئتمان ب

 أو جزء منه أو تأخير سداده. اإلستثمارأخرى , األمر الذي ينتج عنه خسارة مبلغ 

 

 الناشئة األسواقمخاطر  -20

فضه و اسعارها ذات تذبذب عالي مما يسبب تذبذب عالي في الناشئة تكون ذات سيولة منخ األسواقات التي تصدر في اإلستثمارإن 

ذات إستقرار سياسي وإقتصادي منخفض , مما يعرض مالكي الوحدات  األسواقالصندوق.باإلضافه الى ذلك تكون تلك  أصولقيمة 

 ية للصندوق.اإلستثمارلمزيد من التقلبات في أسعار وحدات الصندوق وبالتالي هبوط العوائد 

 

 ات و اإلعتماد على التصنيف الداخلي إن وجداإلستثمارإنخفاض التصنيف االئتماني ألي من  مخاطر -21

أي إنخفاض للتصنيف اإلئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق يسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية مع الصندوق 

ات مالكي وحدات الصندوق.و في حال عدم وجود تصنيف إئتماني صادر من إستثمارمما يؤثر سلبا على آداء الصندوق وانخفاض 

وكاالت التصنيف الدولية لتلك الجهات التعاقدية مع الصندوق, سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخلياً ويترتب على ذلك إحتمالية إيداع 

ماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر ذلك سلباً على أداء ات مع أطراف التتوفر لديهم المالءة المالية الالزمة للوفاء بإلتزاإستثمار

 ات مالكي وحدات الصندوق.إستثمارالصندوق وقد يؤدي إلى إنخفاض 

 

 مخاطر عدم التخصيص -22

للمشاركة في الطروحات األولية فإنه من الممكن تضاؤل نسبة  اإلستثمارحيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات المرخصة وصناديق 

ؤثر سلباً ية التي تاإلستثمارص بسبب ازدياد عدد الشركات والصناديق المشتركة في االكتتاب مما يؤدي إلى خسارة الفرصة التخصي

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
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 مخاطر األوراق المباعة على المكشوف -23

المكشوف خصوصا على المدى القريب و ايضا الخطر االساسي في البيع على المكشوف هو ارتفاع سعر الورقة المالية المباعة على 

في حال البيع على المكشوف في ورقة مالية ذات سيولة منخفضه وعدم توفر الورقة الماليه على المدى القريب مما يضطر مدير 

 .الصندوق لشرائها بسعر اعلى وهذا يؤثر سلبا على أداء الصندوق

 :معلومات عامة .4

 في الصندوق: ستثمارالفئة المستهدفة لإل -أ

المطلعين على المخاطر كل مستثمر فرد أو مؤسسي من القطاع الحكومي أو الخاص من المستثمرين المحليين أو األجانب 

 .المخاطر الرئيسية( - 3رقم مادة ال)الرئيسية المذكورة في 

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 أي عوائد يحققها الصندوق. إستثماريقوم مدير الصندوق بإعادة 

 :اإلستثماراألداا السابق لصندوق  -ج

 .ال يوجد
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 حقوق مالك الوحدات: -د

 لمقاب وبدون العربية باللغة المعلومات ومذكرة بالصندوق الخاصة واألحكام الشروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات قيمة صافي على يشتمل تقرير على الوحدات مالك من مالك كل حصول 

 عشر خمسة خالل يقدم الصندوق وحدات على المالك قبل من المنفذة الصفقات بجميع وسجل قيمتها، وصافي يمتلكها

(15 ) ً  .صفقة كل من يوما

 مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لقب التغيير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة بالصندوق الخاصة واألحكام الشروط في تغيير بأي اإلشعار 

ً  سريانه  .اإلستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع وفقا

 الصندوق إدارة مجلس في تغيير بأي اإلشعار. 

 المعلومات ومذكرة بالصندوق الخاصة واألحكام الشروط من محدثة نسخة على الحصول  ً  ابواألتع الرسوم تُبين سنويا

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال بمدة اإلنهاء قبل اإلستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة اإلشعار ً  . يوما

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد مبالغ دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عند الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 في التصويت حق - الحصر ال المثال - ذلك في بما بالوحدات المرتبطة الحقوق جميع ممارسة الوحدات لمالك يحق 

 الوحدات مالكي اجتماعات

 ماتوالتعلي المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة التنفيذية واللوائح األنظمة تقرها الوحدات لمالكي أخرى حقوق أي 

 العالقة ذات السعودية العربية بالمملكة السارية

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 ديون عن مسئولية أي الوحدات لمالك يكون ال منه، جزء أو الصندوق في هستثمارإل الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 .الصندوق والتزامات

 الحاالت التي تستوجب إنهاا الصندوق واإلجرااات الخاصة باإلنهاا: -و

 :تاليكالهي  اإلستثماريستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق  التيالحاالت 

إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابياً برغبته في ذلك قبل مدة ال  .1

ً من التاريخ 21تقل عن واحد وعشرين ) المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة ( يوما

 المعلومات الخاصة بالصندوق.

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام  .2

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

ه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( عن انتهاء يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع .3

 مدة الصندوق وتصفيته.

 إقرار بوجود آلية لتقويم المخاطر في الصندوق: -ز

 في الصندوق. اإلستثماريقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة ب

 (.1) رقم الملحق - سياسات وإجراءات ضبط المخاطر في الشروط واالحكام قراءة نرجو المعلومات من للمزيد

 :الخدمات والعموالت واألتعاب رسوم .5

يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على 

 أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:
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 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق .8

 الصندوق: أصولتقويم  -أ

 الصندوق على األساس التالي: أصولتقيم 

 في بما آلي تسعير نظام على أو منظمة مالية أوراق سوق أي في متداولة أو مدرجة مالية أوراقاً  صولاأل كانت إذا 

 .ظامالن أو السوق ذلك في الرسمي اإلغالق سعر فيستخدم المتداولة، العقارية اإلستثمار صناديق و سهماأل ذلك

 تقويمها فيتم معلقة، المالية األوراق كانت إذا  ً  قيمة أن عل قاطع دليل هناك كان إذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا

 .المعلق السعر عن انخفضت قد المالية األوراق هذه

 لكل نشورم أصول قيمة صافي آخر حسب على قيمتها احتساب فيتم متداولة الغير اإلستثمار صناديق إلى بالنسبة 

 وحدة

 المتراكمة األرباح/الفوائد إلى باإلضافة االسمية قيمتها احتساب يتم الودائع إلى بالنسبة. 

 افقيو التي والقواعد الطرق على بناءً  الصندوق مدير يحددها التي العادلة القيمة احتساب يتم آخر إستثمار أي 

 .للصندوق القانوني المحاسب قبل من منها التحقق وبعد. الحفظ أمين عليها

 

 :أيام التقويم -ب

 الصندوق في يوم األثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع عمل. أصوليتم تقويم 

 التسعير:اإلجرااات المتبعة في حالة وجود خطأ في التقويم أو  -ج

 الصندوق. أصولسيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير  .1

سيتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم  .2

 أو التسعير دون تأخير.

خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور وقوع أي  .3

او اكثر من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وفي  0.5%

الموقع لإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 

 .اإلستثمار( من الئحة صناديق 71رقم )

( من الئحة صناديق 72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك وفقاً للمادة رقم ) .4

 وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير. اإلستثمار

 :االستردادو اإلشتراكطريقة احتساب أسعار  -د

 :التالي األساس على الصندوق أصول جميع تقيم

 

 وقت القائمة الوحدات عدد( / المتراكمة المصروفات - المستحقات - صولاأل إجمالي)  وحدة لكل صولاأل قيمة صافي

 . التقويم

 

 قويمالت يوم في الصندوق أصول قيمة صافي حساب خالل من واالسترداد اإلشتراك ألغراض الوحدة سعر احتساب يتم

 ريقط عن الوحدة سعر إلى الوصول ويتم فئة لكل اإلدارة رسوم خصم ثم ومن الثابته المصاريف خصم بعد العالقة ذي

 .العالقة ذي التقويم يوم في فئة لكل القائمة الوحدات عدد على الصندوق أصول صافي قسمة

 

 ات،المعلوم ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في المحدد الوقت في تعامل يوم كل في العام الصندوق أصول تقويم يجب

ً  تتجاوز ال وبمدة  .واالسترداد اإلشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد بعد واحداً  يوما

 

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق  أصولصافي قيمة  بنشريقوم مدير الصندوق 

والموقع  www.tadawul.com.sa اليوم التالي ليوم التقويم عبر الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( 

 www.gibcapital.com اإللكتروني لشركة جي آي بي كابيتال 

 التعامل: .9

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 

 : تاريخ بدء الطرح األولي هو

 م 30/10/2019الى تاريخ  م 10/2019/ 24  من تاريخ هي خمس ايام عملمدة الطرح 
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 الموافقات أخذ بعد عمل يوم( 20) الى الطرح مدة تمديد سيتم الصندوق في األدنى الحد جمع عدم حال وفي

 المالية السوق هيئة من الالزمة

 الطرح األولي:

ً  (10) هو التأسيس عند الوحدة سعر سيكون  لكل فئة من فئات وحدات الصندوق رياالً سعوديا

 تنظمه طرف مع النقدية السوق ومعامالت المصرفية الودائع في المستلمة االموال إستثماروسيتم  

 دنىاال الحد إلى الوصول يتم حتى المملكة خارج مماثلة تنظيمية هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة

 

 وفس سعر افضل تقديم و مالئمتها مدى و تحليلها بعد الصندوق مدير يستلمها التي اإلشتراك أموال إن

 هيئةل أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع مبرمة النقد أسواق أدوات وفي بنكية ودائع في تُستثمر

 جمعه الصندوق مدير ينوي الذي األدنى الحد إلى الوصول لحين المملكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية

 

 نيفتص بحد المركزية، البنوك من لها مرخص بنوك في مصنفه نقد أسواق أدوات في الصندوق يستثمر 

 سا: اآلتية االئتماني التصنيف وكاالت تصنيفات في يعادلها ما أو موديز وكالة من -BBB أدنى ائتماني

 لتابعةا النقد اسواق أدوات في اإلستثمار يتم ولن تصنيف أعلى حسب اإلختيار وسيتم فيتش و بي اند

 .مصنفة الغير للبنوك

 

 :االستردادو اإلشتراكالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات  .2

 ندوقالص في اإلشتراك ويقبل التعامل، أيام في الصندوق في اإلشتراك يمكن :اإلشتراك طلبات قبول أيام 

 لتقويم األحد يوم ظهراً  12:30 الساعة عند او قبل اإلشتراك مبلغ كامل ودفع كامالً  اإلشتراك طلب تقديم بعد

 ان على) أسبوع كل من األربعاء يوم لتقويم الثالثاء يوم ظهراً  12:30 الساعة عند او قبل و االثنين يوم

 .العالقة ذي التقويم يوم من الوحدة سعر على بناءً  اإلشتراك ويكون ،(عمل يوم يكون

 

 لبط تقديم بعد ويقبل التعامل، أيام في الصندوق من المبالغ استرداد يمكن :االسترداد طلبات قبول أيام 

 ظهراً  12:30 الساعة عند او وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم ظهراً  12:30 الساعة عند او قبل االسترداد

 عرس على بناءً  االسترداد ويكون ،(عمل يوم يكون ان على) أسبوع كل من األربعاء يوم لتقويم الثالثاء يوم

 العالقة ذي التقويم يوم من الوحدة

 

 

 :االستردادو اإلشتراكإجرااات  .3

 الشروط هذه وتوقيع اإلشتراك نموذج بتعبئة العميل يقوم اإلشتراك طلب عند :اإلشتراك إجرااات 

 فتح اإلشتراك في الراغب على يجب أنه كما الصندوق، مدير إلى وتقديمها المعلومات ومذكرة واألحكام

 .لذلك المتطلبات جميع واستيفاء الشركة لدى يإستثمار حساب

 طلب نموذج بتعبئة العميل يقوم الوحدات، كل أو لبعض االسترداد طلب عند :االسترداد إجرااات

 .الصندوق مدير إلى ويقدمه االسترداد

 ندوقالص مدير موقع طريق عن أو الصندوق لمدير الرئيسي المقر بزيارة الصندوق في اإلشتراك يمكن •

 .الخدمة هذه توفر حال في اإللكتروني

 :االستردادو اإلضافي اإلشتراكو اإلشتراكو للملكية األدنى الحد .1

 تراكاإلشللوحدات وهي )أ( و)ب( و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية ويشتمل الصندوق على ثالث فئات 

 لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي: االسترداداإلضافي و اإلشتراكو

 الحد األدنى للملكية: .1

 10,000.لاير سعودي , 

 :شتراكالحد األدنى لال .2

  :)لاير سعودي. 10,000,000الفئة )أ 

  :)لاير سعودي. 10,000الفئة )ب 

  :)لاير سعودي. 10,000الفئة )ج 

 اإلضافي: شتراكالحد األدنى لال .3

  :)لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الفئة )ب 

  :)لاير سعودي. 2,500الفئة )ج 

 :ستردادالحد األدنى لال .4

  :)لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الفئة )ب 
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  :)سعودي. لاير 2,500الفئة )ج 

 مكان تقديم الطلبات: .2

 يستقبل مدير الصندوق الطلبات في مقر شركة جي آي بي كابيتال وعنوانه:

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 لمالك الوحدات: االستردادودفع عوائد  االستردادطلب استالم فترة زمنية بين ال

 هايةن قبلبحد أقصى  الوحدات لمالك االستردادبعد خصم رسوم  االسترداد مبلغصافي  تحويل يتم

في  استرداديقوم مدير الصندوق عند استالم طلب  .العالقة ذي التقويم ليوم التالي الخامس اليوم عمل

أي يوم تعامل بتحديد قيمة الوحدات المستردة حسب يوم التقويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل المبلغ إلى 

 التالي ليوم التعامل ذي العالقة. الخامسقبل نهاية اليوم  بحد أقصى حساب العميل

 سجل مالك الوحدات: .4

 المملكة يف وحفظه اإلستثمارالئحة صناديق وفقاً لمتطلبات  الوحداتبمالك  سجل بإعداد الصندوق مدير يقوم .1

 .العربية السعودية

ً  دليالً  الوحداتمالك  سجل يعد .2  .فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 : أدنى كحد الوحداتمالك  سجل في اآلتية المعلومات بحفظ الصندوق مدير يقوم .3

 وعنوانه الوحدات مالك اسم. 

 أي أو التجاري سجله رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أخرى تعريف وسيلة

 الوحدات مالك جنسية. 

 السجل في الوحداتمالك  تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 وحدات مالك لكل المملوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لعدد الحالي الرصيد. 

 وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات على حق أو قيد أي. 

ً  الصندوق مدير يقدم .4  يظهر أن على) الطلب عند مجاناً  وحدات مالك أي إلى الوحداتمالك  لسجل ملخصا

 (.فقط المعني الوحدات بمالك المرتبطة المعلومات جميع الملخص ذلك

 إليها رالمشا المعلومات في التغييرات يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالك سجل بتحديث الصندوق مدير يقوم .5

 .المادة هذه من( 3) الفقرة في

 ستثمرتُ  سوف سعر افضل تقديم و مالئمتها مدى و تحليلها بعد الصندوق مدير يستلمها التي اإلشتراك أموال إن .5

 ةمماثل رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع مبرمة النقد أسواق أدوات وفي بنكية ودائع في

 جمعه الصندوق مدير ينوي الذي األدنى الحد إلى الوصول لحين المملكة خارج للمؤسسة

 ئتمانيا تصنيف بحد المركزية، البنوك من لها مرخص بنوك في مصنفه نقد أسواق أدوات في الصندوق يستثمر

 يتشف و بي اند اس: اآلتية االئتماني التصنيف وكاالت تصنيفات في يعادلها ما أو موديز وكالة من -BBB أدنى

 .صنفةم الغير للبنوك التابعة النقد اسواق أدوات في اإلستثمار يتم ولن تصنيف أعلى حسب اإلختيار وسيتم

 

 جمعه:لمدير الصندوق  ينويالحد األدنى الذي  .6

خالل مدة الطرح  اينبغي جمعه سعودي، ( ماليين لاير10)هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه إن 

 األولي

( ماليين لاير سعودي كحد أدنى لصافي قيمة 10اإلجرااات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاا متطلب عشرة )

 الصندوق: أصول

 أشهر،( 6) أقصاها لمدة سعودي لاير ماليين( 10) عشرة عن الصندوق أصول قيمة صافي انخفضت حال في

 لتيا والخيارات السوق حالة ودراسة بتحليل ذلك وبعد أوال، المالية السوق هيئة بإشعار الصندوق مدير سيقوم

 الصندوق، في الوحدات مالك اتإستثمار زيادة طلب أو الصندوق أصول تسييل من الوحدات مالك مصالح تخدم

 دوقالصن مدير قبل من المطروحة الخيارات على والتصويت الوحدات مالك الجتماع بطلب الصندوق مدير سيقوم

 فيو اإللكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن الصندوق مدير وسيقوم المالية السوق هيئة لوائح مع يتوافق بما

 إلى هأصول قيمة صافي لرفع الصندوق في اتهمإستثمار زيادة بعدم الوحدات مالك صّوت حال وفي السوق، موقع

 من الالزمة الموافقات أخذ بعد الصندوق أصول بتسييل الصندوق مدير سيقوم سعودي لاير ماليين( 10) عشرة

 .المالية السوق هيئة

 وحدات الصندوق واإلجرااات المتبعة في تلك الحاالت:ب تالتعامالفيها علق تأو  جلؤتالحاالت التي  .7
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 المحاسبة وتقديم التقارير: .11

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية: -أ

يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والتقارير س .1

ويجب  اإلستثمار( من الئحة صناديق 5السنوية الموجزة والتقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحق رقم )

 .على مدير الصندوق تزويد مالك الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل

( يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك 70تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين )س .2

 .المالية "تداول" الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوقعبر 

ة فترة التقرير ( يوماً من نهاي35وثالثين ) خمسهللجمهور خالل   إتاحتهاالتقارير األولية و سيتم اعداد .3

 الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية "تداول".عبر وذلك 

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية: .4

  وحدات الصندوق. أصولصافي قيمة 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

  ( يوماً من كل صفقة.15بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمشة عشر )سجل 

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي

يلخص الصفقات على وحدات شخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( 

( يوماً من نهاية السنة المالية، 30الثين )خالل ثويُرسل الصندوق على مدار السنة المالية 

ويجب أن يحتوي هذا البيان على األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف 

واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

ي وص عليها فالمنص اإلستثمارالمعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود 

 أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات. اإلستثمارالئحة صناديق 

 في 2020 ديسمبر 31 في للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول بتوفير الصندوق مدير يقر -ب

 .المحتملين والمستثمرين للمستثمرين السعودية المالية للسوق اإللكتروني الموقع

ئم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من قبل مالك وحدات فير القوايقر مدير الصندوق بتو -ج

 الصندوق.

 س إدارة الصندوق:مجل .12

مستقلين، وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير  نيعضو( أعضاء من بينهم 3) ثالثةيتألف مجلس إدارة الصندوق من 

األعضاء بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية في ذلك وسيتم إشعار مالك الوحدات بأي تغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 

 تبدأ عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق.

 

 

 مجلس إدارة الصندوق:أعضاا  -أ

 مستقل – رئيس المجلس  عمرو بن عبدالعزيز العمرو .1

 مستقل –عضو    الفوزان محمدأحمد بن  .2

 عضو   عبدهللا بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاا مجلس إدارة الصندوق: -ب

 عمرو بن عبدالعزيز

 العمرو

م والتي بدأ 2012يشغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبانا منذ عام 

والتأمين في كل من سامبا والشركة  اإلستثمارم، كما عمل في مجالي 2004العمل فيها منذ عام 

التعاونية للتأمين. يحمل األستاذ عمرو درجة الماجستير في اإلقتصاد من جامعة كونكورديا في 

اليات المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملك سعود في الو

 المملكة العربية السعودية.

 الفوزان محمدأحمد بن 

عاماً في المجال الصناعي في مجال تأسيس وتشييد المصانع ابتداًء  14يمتلك األستاذ أحمد خبرة 

االقتصادية إلى وضع المخططات والتأسيس والتوظيف من المشاركة بإعداد دراسات الجدوى 

وتقييم اعتماد المعدات وخطوط اإلنتاج والتشغيل والمشاركة بوضع أنظمة الجودة بما يتوافق 

مع المعايير الدولية والمحلية. يحمل األستاذ أحمد دبلوم في برمجة الحاسب اآللي ودرجة 

 العام رالمدي منصب احمد األستاذ يشغل كما لغة فرنسية. –البكالوريوس في اللغات والترجمة 

 .الفوزان لمجموعة التابعه( يونيستيل) الحديد لصناعة المتحدة للشركة

م كمدير في قسم الوساطة في البنك السعودي 2000بدأ العمل في مجال الخدمات المالية في عام  عبدهللا بن صالح الحامد

 العربية في البنك السعودي األسواقم كرئيس لقسم الوساطة في 2003البريطاني ثم عمل في عام 
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ي إتش إس بي سي العربية ف صولم، عمل عبدهللا في قسم إدارة األ2006الفرنسي. في عام 

م ثم رئيساً لخدمات الوساطة 2011ة وتم تنصيبه ليكون رئيس إدارة المحافظ في عام السعودي

م إنضم عبدهللا إلى جي آي بي كابيتال 2016في عام  صولم ثم رئيساً إلدارة األ2015في عام 

 ية للعمالء.اإلستثمارم كرئيس المشورة 2017في عام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاا مجلس إدارة الصندوق: -ج

 مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي: تشمل

 الصندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على الموافقة  ً  .يهاف طرفا

 ذلك كان ومتى- اإلشراف  ً  مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي على المصادقة -مناسبا

ً  الصندوق  .اإلستثمار صناديق لالئحة وفقا

 مرتين االجتماع  ً  ليسغ عن التبليغ ومسؤول لتزامواإل المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

 بجميع الصندوق مدير لتزامإ من للتأكد الصندوق، مدير اإلرهاب لدى وتمويل األموال

 .المتبعة واألنظمة اللوائح

 في حالة تعيينه. صولإقرار أي توصية يرفعها مصفي األ 

 األخرى والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .اإلستثمار صناديق بالئحة العالقة ذات

 الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير قيام من التأكد  ً  طلشرو وفقا

 صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام

 .اإلستثمار

 فيه الوحدات ومالكي اإلستثمار صندوق ولمصلحة بأمانة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاا مجلس إدارة الصندوق: -د

 ه ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:أصوليدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة 

  مستقل. رياالً سعودياً لكل عضو 25,000مكافأة سنوية بقيمة 

  إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير لن يتقاضى أعضاء مجلس

 عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.

  توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء

 ( شهراً ميالدياً.12مجلس اإلدارة المستقلين كل اثنا عشر )

 

 متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:بيان بأي تعارض  -ه

ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث يحرص مدير الصندوق عدم 

أي تضارب جوهري للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير 

 فصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب فرصة ممكنة.الصندوق باإل

 عضويات أعضاا مجلس إدارة الصندوق: -و

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو

 السعودية سهمندوق عودة المرن لألص -

 صندوق عودة للطروحات األولية -

 صندوق الفرص العربية -

 صندوق عودة للمرابحة -

 السعودية سهمصندوق جي أي بي لفرص األ -

 السعودية سهمصندوق جي آي بي لأل -

 السعودية سهملأل صندوق جي أي بي - الفوزان محمد أحمد بن

 عبدهللا بن صالح الحامد
 السعودية سهمصندوق جي أي بي لفرص األ -

 السعودية سهملأل صندوق جي أي بي -

 لجنة الرقابة الشرعية: .13

 .ال ينطبق

 مدير الصندوق: .14

 اسم مدير الصندوق: -أ
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عبدالعزيز بن 

 لحليسيعبدالرحمن ا
 غير تنفيذي( – عضو)

 فبراير في( GIB) الدولي الخليج لبنك التنفيذي الرئيس منصب الحليسي عبدالعزيز ىتول

 ربيالع النقد مؤسسة لمحافظ كمستشار عمل الدولي الخليج بنك إلى انضمامه وقبل. م2016

ً  شغل كما. السعودي  ذلكو لإلشراف السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ نائب منصب أيضا

 المنطقة مسئول لمنصب شغله العملية، خبرته وتشمل. م2015 سبتمبر إلى م2013 مايو من

 وسطاأل الشرق لمنطقة العالمية للشركات المصرفية الخدمات ورئيس المنتدب والعضو األول

 أبريل إلى م2010 سبتمبر تاريخ من وذلك الرياض تشيس، مورغان بي جي في افريقيا وشمال

 ريطانيالب السعودي البنك في العليا المناصب من عددا الحليسي عبدالعزيز شغل كما. م2013

 وحتى م1990 عام من الفترة في الهولندي السعودي والبنك الوطني العربي البنك ،(”ساب)“

 .م2010 عام

 وستن،أ تكساس، جامعة من االقتصاد في البكالوريوس درجة على الحليسي عبدالعزيز حصل

 .م1989 عام في األمريكية المتحدة بالواليات

بدر بن عبدالرحمن 

 السياري
 (مستقل –عضو)

ية. حيث بدأ حياته اإلستثمارالمالية و األسواقعاماً من الخبرة في  25يمتلك السياري أكثر من 

حيث شغل العديد من  اإلستثمار( في ادارة SAMAالمهنية في مؤسسة النقد العربي السعودي )

المناصب في مؤسسة النقد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في المجموعة االستشارية 

ومن ثم، التحق بشركة  المختلفة. صولالتي تدير مليارات الدوالرات عبر العديد من فئات األ

ير سياسة ( وقام بتطوCIO) ستثمارالتجاري في منصب الرئيس التنفيذي لإل ستثمارالعزيزية لإل

ً إلى شركة الشرق األوسط اإلستثماربالشركة وترأس أنشطتها  اإلستثمار ية. كما انضم الحقا

( كرئيس تنفيذي للشركة حيث لعب دوراً اساسياً في تأسيس الشركة. MIFICالمالي ) ستثمارلإل

الل يث قاد خ، حستثماربعد ذلك، انتقل بدر إلى مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لإل

 ية ونفذ استراتيجية التحول بالمجموعة.اإلستثمارفترة عمله مع مجموعة الفيصلية األنشطة 

غل بدر حالياً ويش  بعد ذلك انضم إلى شركة فينشر كابيتال السعودية كرئيس تنفيذي للشركة.

في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحده من  ستثمارمنصب الرئيس التنفيذي لإل

م. باإلضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما زال يعمل 2018أكبر االوقاف في المنطقة في أوائل عام 

ية لمختلف الشركات الخاصة والمدرجة، الصناديق، اإلستثمارفي العديد من المجالس واللجان 

 األوقاف والمؤسسات.

 .درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعودحصل السياري على 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
 (مستقل – عضو)

. الذي Mayar Fundيشغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

يستثمر في أسواق المال العالمية. قبل ذلك شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير المحفظة 

ة ّية تستثمر في أسواق المال العالميإستثمارية في شركة يريم المحدودة، وهي شركة اإلستثمار

كما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة يريم العربية وهي شركة 

يشغل عبدالعزيز عضوية عدة مجالس إدارة  متخصصة بتطوير وإدارة المطاعم والمقاهي.

جي اي بي “، شركة ”بي سي اي“اعات الكيميائية األساسية ومجالس أمناء منها شركة الصن

كابيتال، جمعية مستثمر، سباق الجري السنوي، ومدارس الظهران األهلية. شغل عبدالعزيز 

سابقاً عضوية اللجنة التنفيذيّة لمجلس شباب األعمال في غرفة تجارة الشرقية خالل الدورة 

 الشرقية.” عقال“و مجلس ادارة  2010-2013

العالمية )محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرعيها  CFAحصل عبد العزيز على شهادة 

البريطاني والبحريني. يحمل عبد العزيز شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية بتخصص 

 بالواليات المتحدة األمريكية. MITالمالية مع تخصص مصاحب في اإلقتصاد من جامعة 

 أسامة بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضو

أنضم أسامة بن محمد شاكر كرئيس تنفيذي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، المملوكة بالكامل 

م كما اصبح عضواً لمجلس إدارة للشركة 2016يونيو  29لبنك الخليج الدولي، وذلك أعتباراً من

 ية واسعة في العمل معإستثماريحظى أسامة بخبرة مصرفية و م2018مايو  16إعتباراً من 

مؤسسات مالية دولية ومحلية بالمملكة العربية السعودية. وقد شغل مؤخراً منصب المدير العام 

للرقابة على البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل 

ي بالمملكة اإلستثمارعاماً في العمل المصرفي و 16ولدى أسامة خبرة أكثر من  المحافظ للرقابة.

العربية السعودية مع البنك السعودي البريطاني وإتش اس بي سي السعودية، حيث شغل خالل 

 المدير التنفيذي ورئيس“عمله مع إتش اس بي سي السعودية مناصب تنفيذية قيادية منها 

يضا كما سبق أن عمل أ ”.المالية األسواقالمدير التنفيذي ورئيس “، ومن ثم منصب ”اإلستثمار

دريس في معهد االدارة العامة بالرياض، قام خاللها بتدريس اإلحصاء وتقديم كعضو هيئة ت

 اإلستشارات اإلحصائية.

بكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص أساليب كمية من جامعة الملك سعود  حصل أسامة على

بالرياض باالضافه الى حصوله على ماجستير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو 

 ية، بمدينة فورت كولينز في والية كولورادو األمريكيةالحكوم
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 عبدالرحمن بن زيد

 القويز

 في والميزانية والتخطيط المالية االدارة في بالعمل م1987 العمليةعام حياته القويز زيد بدأ

 حيث ساب، ببنك م1990 عام التحق ثَم، ومن. بالرياض التخصصي فيصل الملك مستشفى

 تولى ماك للشركات، المصرفية فريق منها،مدير البنك في القيادية المناصب من العديد شغل

 المصرفية الخدمات عام مدير منصب إلى باالضافة والمخاطر االئتمان مدراء كبير منصب

 لشركة المنتدب العضو نائب منصب القوير زيد تولى م2003 عام وفي. البنك في للشركات

 على القويز زيد حصل .م2007 عام حتي وذلك المحدودة السعودية العربية سي بي اس اتش

 يشغل .م1987 عام في الرياض – سعود الملك جامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة

ً  زيد  ،مستقل إدارة مجلس عضو  :التالية الشركات ولجان إدارات مجلس عضوية القويزحاليا

 إدارة مجلس عضو ,السعودية – التعاوني للتأمين العربية بوبا لشركة المراجعة لجنة وعضو

 لتجاريا االهلي للبنك والمكافأت الترشيحات لجنة ورئيس التنفيذية اللجنة عضو مستقل،

 شركة – ماسك لشركة المخاطر لجنة ورئيس والمطلوبات االصول لجنة رئيس ,السعودية

 ونن لشركة المراجعة لجنة رئيس السعودية –لالستثمار اوالده و السبيعي ابراهيم بن محمد

 السعودية – لالستثمار

 :اإلستثماراألدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  -ح

والئحة  اإلستثماريعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق  .1

 األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما  .2

 .في ذلك واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول

 ، يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن اآلتي:اإلستثمارفيما يتعلق بصناديق  .3

 إدارة الصندوق. -أ

 عمليات الصندوق لما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها  -د

 ير مضللة.ووضوحها وأن تكون صحيحة وغ

، سواًء أدى مسؤولياته اإلستثمارإن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتزام بأحكام الئحة صناديق  .4

ة والئح اإلستثماروواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق 

 األشخاص المرخص لهم.

ال أو إهمال أو سوء تصرف أو إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتي .5

 تقصير متعمد من مدير الصندوق.

ات الصندوق، إستثماريضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر على  .6

ويضمن سرعة التعامل معها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل 

 سنوي على األقل.

نتائج يديره ويزود الهيئة ب إستثمارندوق برنامج مراقبة المطابقة واإللتزام لكل صندوق يطبق مدير الص .7

 التطبيق عند طلبها.

 :اإلستثمارالمهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  -ط

 مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام التالية: اإلستثماريتعامل صندوق 

 الحفظ للقيام بمهام الحفظ.أمين  .1

 المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. .2

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام  .3

 ةرمدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ومذك

 .اإلستثمارمعلومات والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق ال

لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة أنشطة عمل أو مصالح أخرى  -ي

 الصندوق:

  ال يوجد.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله: -ك

 الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير  للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة

 اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال حدوث أي من اآلتي: وصندوق بديل أ

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص  .1

 المرخص لهم

 اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط  .2

تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص  .3

 بمدير الصندوق.
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لتزام بالنظام باال -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

 ولوائحه التنفيذية.

الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود  أصولية الذي يدير  اإلستثماروفاة مدير المحفظة  .5

 الصندوق. أصولشخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة 

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

 ل ً لفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقا

( 60التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين )

ً من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل  حيثما كان –يوما

ى مدير ذي العالقة إل اإلستثمارجميع العقود المرتبطة بصندوق  -ر الهيئةضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدي

 الصندوق البديل.

 أمين الحفظ: .15

 اسم أمين الحفظ: -أ

 اإلدارة خدمات لتقديم 37 – 08100  رقم بترخيص المالية السوق هيئة من المرخص ،شركة البالد كابيتال

 .والحفظ المشورة تقديمو والترتيب والتعامل

 الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:رقم  -ب

 .37 – 08100رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

 الرئيسي المركز المالية، البالد

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 )capital.com-www.albilad( الموقع االلكتروني:  966+-9200003636هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -د

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: -ه

  البالد لالستثمار  أمين للحفظ وهو مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق تم تعيين شركة

االستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق 

 االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم.

 سواًء أدى مسؤولياته اإلستثمارم الئحة صناديق لتزاماته وفقاً ألحكايعد أمين الحفظ مسؤوالً عن ا ،

ً بموجب أحكام الئحة صناديق  أو الئحة األشخاص  اإلستثماربشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

 المرخص لهم

  يعد أمين الحفظ مسؤوالً اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن

 أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ. إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف

  الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول عن  أصوليعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ

 الصندوق. أصولاتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ 

 من الباطن:حفظ حق أمين الحفظ في تعيين أمين  -و

ً للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين يجوز ألمين الحفظ تكليف  طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالمعمل أمينا

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً: -ز

 ال يوجد.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ح

  لصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً في حال للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من قبل مدير ايحق

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص  .1

 المرخص لهم
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 إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2

 هيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ.تقديم طلب إلى ال .3

 باإللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .5

  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق ً إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقا

ً لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ  المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا

ين بديل خالل ستالمعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال

ً من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 60) حيثما كان –( يوما

ى أمين ذي العالقة إل اإلستثمارجميع العقود المرتبطة بصندوق  -ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة

 الحفظ البديل.

 :اإلستثمارمستشار  .16

 ال يوجد.

 الموزع: .17

 ال يوجد.

 المحاسب القانوني: .18

 اسم المحاسب القانوني: -أ

 البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليمانية حي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 السعودية العربية المملكة

 966112065444+فاكس:     966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع االلكتروني:

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 كانت إذا وما الوحدات، لمالكي المالية القوائم حول الرأي إبداء بهدف الصندوق لحسابات تدقيق إجراء 

 العمليات، ونتائج المالي، المركز الجوهرية، الجوانب جميع من عادلة، بصورة تظهر المالية القوائم

 .المملكة في عموما المقبولة المحاسبية للمعايير في وفقا النقدي التدفق ومعلومات

 صندوق،ال أجراها التي المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم 

 .المالية للقوائم العام العرض تقييم إلى باإلضافة

 مالئمة إجراءات وضع أجل من للصندوق المالية القوائم بإعداد الصلة ذات الداخلية الضوابط دراسة 

 للصندوق الداخلية الضوابط فعالية بشأن رأي إبداء بغرض وليس الظروف، ظل في

 لقانونيينا للمحاسبين السعودية الهيئة لمعايير وفقا للصندوق المختصرة المرحلية المالية القوائم مراجعة 

 .المرحلية المالية المعلومات لمراجعة

 معلومات أخرى: .19

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها إن السياسات واإلجرااات التي ستتبع لمعالجة  -أ

 عند طلبها من الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 والعموالت الخاصة:المعلومات المتعلقة بالتخفيضات  -ب

يقر المشترك والمشترك المحتمل ويوافق على أنه يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، 

بحيث يحصل مدير الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة 

 لهم المرخص األشخاص لالئحة العموالت تلك تخضع أن علىخالل ذلك الوسيط.  على الصفقات الموجهة من

 يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي: العالقة ذي الصندوق ولمصلحة

 .أن يقدم الوسيط المعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

  أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالك

 وحدات.ال

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج
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 في تثماراإلس على المترتبة الضرائب بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور المحتملين المستثمرين على يجب

 ةضريب تشمل ال كابيتال بي اي جي شركة إلى المستحقة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات

. المضافة مةالقي ضريبة والئحة نظام في عليها المنصوص للمواد وفقا منفصل بشكل تحميلها يتم التي المضافة القيمة

 كيمل ما زكاة إخراج مسئولية الوحدات مالك على وتقع المشتركين عن إخراجها الصندوق مدير يتولى فال الزكاة واما

 الصندوق في وحدات من

 القيمة ضريبة تشمل ال المعلومات مذكرة و واألحكام الشروط في المذكورة والمصروفات والعموالت الرسوم إن

 والئحته مضافةال القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة

 عدا فيما و المضافة، القيمة ضريبة تشمل( 5.1) الفقرة في المذكورة القانوني المحاسب اتعاب ان مالحظة مع. التنفيذية

 .المضافة القيمة لضريبة ستخضع مصاريف و عموالت و رسوم من ذلك

 

 مالك الوحدات: اجتماعمعلومات وتفاصيل  -د

  لمالك الوحدات بمبادرة منه. اجتماعيجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد 

 ( أيام من استالم طلب كتابي 10لمالك الوحدات خالل عشرة ) جتماعسيقوم مدير الصندوق بالدعوة ال

 من أمين الحفظ بذلك.

 ( أيام من استالم طلب كتابي 10لمالك الوحدات خالل عشرة ) جتماعسيقوم مدير الصندوق بالدعوة ال

ت الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي من مالك أو أكثر من مالك الوحدا

 من صافي قيمة الصندوق. 25%

  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني  االجتماعيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن

ن الحفظ قبل للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمي

، االجتماع( يوماً قبل 21وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين ) االجتماع( أيام على األقل من 10عشرة )

والقرارات المقترحة، ويجب على  االجتماعوسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت 

 لمرسل الى مالك الوحدات.مدير الصندوق إرسال نسخة الى هيئة السوق المالية من اإلشعار الكتابي ا

  اً صحيحاً إال إذا حضره من المالك ما يملكون مجتمعين أو اجتماعمالكي الوحدات  اجتماعال يعتبر

 أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق. %25منفردين 

  اني ث اجتماعإذا لم يستوف النصاب المذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى

عالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال باإل

( أيام، ويعد 5الثاني بخمسة ) االجتماعإشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد 

 .االجتماعالثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدة الممثلة في  االجتماع

 الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين وحدات مالك لكل يجوز. 

 وقت يمتلكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل جوزي 

 .االجتماع

  بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في اإلشتراكو الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز 

ً  الحديثة التقنية وسائل  .الهيئة تضعها التي للضوابط وفقا

 :اإلستثماراإلجرااات المتبعة إلنهاا وتصفية صندوق  -ه

 الوحدات ومالك الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، بإنهاء الصندوق مدير رغب إذا  ً  ذلك يف برغبته كتابيا

ً ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال مدة قبل  بالشروط اإلخالل دون الصندوق إلنهاء المستهدف التاريخ من يوما

 .بالصندوق الخاصة المعلومات ومذكرة واألحكام

 مدة انهاء عن للسوق اإللكتروني والموقع الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع في الصندوق أنهاء عن اعالن 

 . تصفيته ومدة الصندوق

 المعلومات ومذكرة الصندوق واحكام بشروط اإلخالل دون إنتهائه فور للعام الصندوق تصفية. 

 إجرااات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى لمالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي لمدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -الرياض، 89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:                 +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

www.gibcapital.com 

 في المستثمر حماية إدارة لدى شكواه إيداع الوحدات لمالك يحق عمل، أيام( 7) سبعة خالل الرد عدم حال وفي

ً ( 90) تسعين خالل الرد يتم لم حال وفي المالية السوق هيئة  لمالك يحق الهيئة لدى الشكوى إيداع تاريخ من يوما
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 بجواز الشكوى مقدم الهيئة أخطرت إذا إال المالية األوراق منازعات في الفصل لجنة لدى الشكوى إيداع الوحدات

 .المدة انقضاء قبل اللجنة لدى إيداعها

 :اإلستثمارفي صناديق  اإلستثمارالجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ عن 

 في صلالف لجنة هي اإلستثمار صناديق في اإلستثمار عن ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية الجهة إن

 .المالية األوراق منازعات

 مة المستندات المتاحة لمالك الوحدات:قائ -ز

  الصندوق.شروط وأحكام 

 .ملخص المعلومات الرئيسية 

  مذكرة المعلومات والعقود المذكورة فيها )عقد المحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء

 مجلس اإلدارة(.

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 الصندوق: أصولملكية  -ح

 نأ يجوز وال ،(مشاعة ملكية) مجتمعين الصندوق ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة اإلستثمار صندوق أصول تُعدّ 

 وأ المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير يكون

 من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أي أو الصندوق أصول في مصلحة أي الموزع

ً  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن  في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

ً   كان أو ملكيته، حدود  شروط في عنها وأفصح اإلستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا

 .بالصندوق الخاصة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام

 وقد معقول بشكل الصندوق إدارة مجلس أو الصندوق مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى معلومة أي -ط

 أن المتوقع من أو المهنيون مستشاروهم أو المحتملون أو الحاليون الوحدات الكم –معقول بشكل– يطلبها

 :عليهبناًا  اإلستثمار قرار سيتخذ التي المعلومات مذكرة تتضمنها

 ال يوجد.

 اتسياس في كرتذ   التي عدا ما المالية السوق هيئة عليها وافقت اإلستثمار صناديق الئحة قيود منأي إعفااات  -ي

 :وممارساته اإلستثمار

 ال يوجد.

 :رهيدي الذيمملوكة من الصندوق  أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسات -ك

في ذلك حقوق التصويت وحضور  يفوض مالك الوحدات مدير الصندوق لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما

 الجمعيات العمومية للشركات الُمستثمر فيها.

 

 :إقرار من مالك الوحدات .20

 ةطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، والموافقلقد قمت/قمنا باال

 /اشتركنا فيها.على خصائص الوحدات التي اشتركت
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