
 

 

 
 

 

 سهم السعوديةل ل صندوق جي آي بي

GIB Saudi Equity Fund 

 مفتوح املدة عام محليصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 الشروط واألحكام

 م22/03/2018: تاريخ اإلصدار

 م 11/01/2018 ه واملوافق24/04/1439 :تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق 

 م 23/02/2020ه واملوافق 29/06/1441: تاريخ تحديث شروط و أحكام الصندوق 

 

وامين الحفظ (حسب خطابنا   التي تعكس التغييرات التالية )تعديل رسوم اإلشتراك هذه هي النسخة املعدلة من الشروط واألحكام  لصندوق جي آي بي لألسهم السعودية

 .م23/02/2020املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة ألسهم السعودية لصندوق جي آي بي واألحكام الخاصة ب نود املذكورة في الشروطإن جميع املعلومات والب

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

سهم السعودية بعناية ودقة تامة أل ل ي آي بيالخاصة بصندوق ج ستندات األخرى املمذكرة املعلومات و الصندوق مع  حكامأشروط و لى املستثمرين املحتملين قراءة يجب ع

ر املحتمل استشارة أحد املستشارين ، فإنه يجب على املستثمستثمار في هذا الصندوق مالئمعدم معرفة ما إذا كان اال قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال  

 املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. 

األخرى املضمنة فيها بعناية والتوقيع عليها وقبولها عند القيام بعملية  واملستنداتق ومذكرة املعلومات و حكام الصندوأالصندوق قراءة شروط  ستثمرين فييجب على امل

 اإلشتراك. 
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 إشعار هام 

. أسننس ويدار من قبل شننركة وديةالسننع (، هو صننندوق أسننهم مفتوح املدة مسننتثمر في األسننهم الصننندوق صننندوق جي آي بي لألسننهم السننعودية )   ▪

 (، وهي شركة شخص واحد، املؤسسة والقائمة بموجب قوانين اململكة العربية السعودية، وبموجب السجل  مدير الصندوق جي آي بي كابيتال )  

 التالي:نها عنوا، والتي 37-07078هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم 06/02/1429وتاريخ 1010244294التجاري رقم  

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض898598ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  املوقع االلكتروني:

 

ي ستقوم بموجبها شركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدمات االستثمار للمستثمرين. وتشكل هذه الشروط  واألحكام الت النشرة الشروطتوضح هذه  ▪

 واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق واملشترك.

  واألحكام الشنروط هذه أعدت ▪
 
  ،1-219-2006 رقم رالقرا بموجب املالية السنوق   هيئة مجلس عن الصنادرة اإلسنتثمار صنناديق الئحة  ألحكام طبقا

ننننننننننننوق  هيئننة نظننام على بننناء   م24/12/2006 املوافق. هننننننننننننننننننننننننننن 1427/12/03 بتنناريخ  وتنناريخ 30/م رقم امللكي املرسنننننننننننننوم بموجننب الصنننننننننننننننادر املنناليننة، السن

 .م23/05/2016 املوافق هن16/08/1437 وتاريخ 2016-61-1 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدل ،.هن1426/06/02

 سنننننننوق في أسنننننننهم الشنننننننركات السنننننننعودية املدرجة في  عن طريق اإلسنننننننتثمار نمو في رأس املال في املدى املتوسننننننني والطويل ق الى تحقيقيهدف الصنننننننندو  ▪

 S&P Saudi Arabia) االسنننترشنننادي املؤشنننر عائد على يتفوق  عائد وتحقيقالرئيسنننية أو سنننوق األسنننهم السنننعودية املوا ية )نمو(   السنننعودية األسنننهم

Domestic Total Return in Local Currency Index). 

قبل اتخاذ أي قرار سننننننهم السننننننعودية بعناية ودقة تامة أل ل  الخاصننننننة بصننننننندوق جي آي بي على املسننننننتثمرين املحتملين قراءة الشننننننروط واألحكاميجب  ▪

ننننننننننننندوق  ننننننننننننتثماري يتعلق بالصن ننننننننننننتذا ، وفي حال كان هناك شنننننننننننننة في مدى مالئمة هاسن ننننننننننننندوق، فإنه يجب على املسن ننننننننننننار  املحتملر ثمالصن ننننننننننننتشن ة أحد  اسن

 املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

نننننننننننننندوق )بعند أن بنذل كنل االهتمنام والعنناينة   ▪ نننننننننننننندوق تمثنل التقندير الخناص ملندير الصن ننننننننننننروط الصن إن كنافنة وجهنات النظر واءراء الواردة في أحكنام وشن

ال ينظروا  ن ستثمرين املحتملين أءراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املها( وليس هناك أي ضمانات بأن تكون تلة ااملعقولة للتأكد من صحت

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.أمور استثمارية أو  األحكام باعتبارها مشورة بشأن أيالى محتوى هذه الشروط و 

لى بينة ندوق. وينبغي للمسننننننننتثمرين املحتملين أن يكونوا ععرضننننننننة لتقلبات أسننننننننعار األسننننننننهم اململوكة من قبل الصنننننننن تكون قيمة وحدات الصننننننننندوق  ▪

 كما  ومعرفة تامة بأن االسنتثمار في الصنندوق مشنتمل على مخاطر مرتفعة.
 
إن االسنتثمار في الصنندوق ال معت ر بمثابة ودمعة لدى أي بنة أو التماما

 من قبل م
 
ما لم يكن  وق أي خسنائر مالية قد تنت  عن اإلسنتثمار في الصنند دير الصنندوق ويتحمل املسنتثمر كامل املسنؤولية عنأنه ليس مضنمونا

 عن تقصير 
 
 .و إهمال من مدير الصندوق أسبب الخسارة ناجما

 لهذه  تثمر مبالغ سنننن كل مشننننترك بأن مدير الصننننندوق سننننوف مبالتوقيع على هذه الشننننروط واألحكام، يوافق  ▪
 
االشننننتراكات بالنيابة عن املشننننترك وطبقا

 الشروط واألحكام.

 .م11/01/2018 ريخ اصدار شروط وأحكام الصندوق :ات ▪

 .م11/01/2018تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته :  ▪

 

 .م23/02/2020واملوافق  نه29/06/1441الصندوق: تاريخ تحديث شروط و أحكام  ▪

  

http://www.gibcapital.com/
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 املحتويات 

 1 ........................................................................................................................................................... امإشعار ه

 2 ............................................................................................................................................................ املحتويات

 3 ............................................................................................................................................. األطراف ذوو العالقة 

 4 .............................................................................................................................................................. تعريفات

 5 ................................................................................................................................................. ملخص الصندوق 

 7 ................................................................................................................................................. الشروط واألحكام 

 7 .................................................................................................................................................................................... عامة: معلومات 

 7 ..................................................................................................................................................................................... املطبق: النظام 

 7 ................................................................................................................................................................................ الصندوق: اهداف 

 8 ..................................................................................................................................................................................... الصندوق: مدة 

 9 ........................................................................................................................................................................ اإلستثمار: وحدود قيود

 9 .................................................................................................................................................................................................. العملة: 

 9 ................................................................................................................................................. واألتعاب:  والعموالت الخدمات رسوم 

 10 .................................................................................................................................................... الصندوق: وحدات وتسعير تقويم 

 11 ......................................................................................................................................................................................... ت:التعامال  

 12 ............................................................................................................................................................................ التو يعات: سياسة 

 12 .................................................................................................................................................. الوحدات: مالكي الى التقارير تقديم

 14 ...................................................................................................................................................................... الوحدات:  مالكي سجل

 14 .................................................................................................................................................................. الوحدات:  مالكي اجتماع 

 15 .....................................................................................................................................................................الوحدات: مالك  حقوق  

 15 ................................................................................................................................................................ الوحدات:  مالك مسؤولية 

 15 ......................................................................................................................................................................... الوحدات: خصائص 

 15 ........................................................................................................................................................ واألحكام: الشروط في التغييرات 

 17 ................................................................................................................................................................................. صندوق:ال إنهاء 

 17 ................................................................................................................................................................................ الصندوق: مدير 

 18 ..................................................................................................................................................................................... الحفظ: أمين  

 18 ............................................................................................................................................................................ القانوني:  املحاسب 

 19 .............................................................................................................................................................................. الصندوق: أصول  

 19 .................................................................................................................................................................. الوحدات:  ةمال من إقرار

 21 ................................................................................................ (: سياسات وإجراءات ضبط املخاطر 1امللحق رقم ) 

 21 ......................................................................................................................................................... املخاطر: ضبي وآلية إجراءات 

 21 ............................................................................................................................................................................. مام:واإللت ةاملطابق 
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 العالقةاألطراف ذوو 
 

 :مدير الصندوق 

شركة جي آي بي كابيتال )ويشار إليها فيما بعد بن مدير الصندوق (، وهي شركة شخص واحد، املؤسسة  

وتاريخ    1010244294والقائمة بموجب قوانين اململكة العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري رقم 

 . 37-07078قم  هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية ر 06/02/1429

 وعنوانه:

 1ب رقم  مبنى املنخفضة، املباني

 واملكتبية  السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي  الدائري  طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 السعودية  العربية اململكة

 + 966115112201: +            فاكس966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني:  

 :أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار 

 البالد املالية، املركز الرئيس ي  

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللة فهد 

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية 

 + 9669200003636هاتف:  

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

 :املحاسب القانوني

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون. 

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية 

 + 966112065444+            فاكس: 966112252666هاتف: 

 www.pkf.comاملوقع اإللكتروني:  

 

http://www.gibcapital.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.pkf.com/
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 تعريفات
 

يمتلة وحدات ي    مصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة الى العميل الذمالك الوحدةو    العميلو    املستثمرينو    املستثمر املحتملو    املستثمرو    املشترك  ▪

 في الصندوق. 

 يقصد بها شركة جي آي بي كابيتال.  الشركةو   املدير و  مدير الصندوق   ▪

 لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير صندوق  الصندوق  يقوم مديريقصد به مجلس   مجلس اإلدارةو   مجلس إدارة الصندوق   ▪
 
بتعيين أعضائه وفقا

 .االستثمار

 يقصد بها هيئة السوق املالية. هيئة السوق املالية" و   وق الس هيئةو   الهيئة  ▪

 يقصد بها السوق املالية السعودية )تداول(.  السوق املالية السعودية )تداول(و   السوق املاليةو   السوق   ▪

 .سهم السعوديةأل لصندوق جي آي بي  يقصد بهاالصندوق"   ▪

 واإلدراج.  التسجيل قواعد بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم التياألسهم  فيها تتداول  اليي السوق  وهي السعودية، األسهم يقصد بها سوق   السوق الرئيس ي  ▪

 واإلدراج. التسجيل قواعد بموجب إدراجها وقبول تسجيلها  تم التي األسهم فيها تتداول  التي السوق  وهي املوا ية، األسهم   يقصد بها سوق السوق املوازية  ▪

 ؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، امل و ه  املؤشر اإلسترشادي  ▪

 .هو مؤشر يتبع األسهم السعودية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندرد  آند بور    بي العائد الكلي املحلي للسهم السعودية بالعملة املحلية"  "مؤشر إس آند ▪

  صندوق  أصول  في مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل وحدات، من يتكون  ماراستث  صندوق  أي في املالك  ، حصةالوحداتو   وحدات الصندوق   ▪

 .(16 إن وحدات الصندوق تنقسم إلى ثالثة فئات في )أ( و)ب( و)ج( )راجع الفقرة رقم االستثمار.

 معنوية. أو مادية شخصية حةصلبم الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية فيه تتأثر الذي املوقف  أو يقصد بها الوضع  تضارب املصالح  ▪

 املالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة  يقصد بها الئحة صناديق اإلستثمار  ▪

 االستثماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحترا  بها اإلملام يجب التي املحتملة املؤثرات من يقصد بها مجموعة  املخاطر  ▪

   يقصد بها العميل الذي مستثمر أو يود اإلستثمار في الصندوق. العميلو   املستثمر املحتملو   املستثمرونو   داتمالك الوحو   املشتركون   ▪

  اململكة في عمل يوم يقصد به أي  يوم عمل  ▪
 
 السوق. في الرسمية العمل أليام العربية السعودية طبقا

 . في وحدات الصندوق  دادأو اإلستر اإلشتراك  طلبات تنفيذ فيه يتم يوم   يقصد بها يوم التعامل  ▪

 الوحدة.  سعر صافي تحديد فيه يتم الذي   يقصد بها اليومالتقويميوم   ▪

 يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لإلكتتاب العام في السوق املالية ألول مرة.  اإلصدارات األوليةو   أسهم الطروحات األولية  ▪

 .األسهم بغرض  يادة رأس املاللعادية في سوق امة لألسهم االطروحات العيقصد بها   حقوق األولوية أسهم  ▪

▪ “Benchmark Agnostic”االرشادي املؤشرال تعتمد على  ةستثماريإل ا والصناديق طريقة هيكلة للمحافظ . 

 يكون العائد منها متفق عليه في بداية االستثمار ولها عمر  مني محدد. استثمارات"الثابت الدخل أدوات" ▪

  .األجل قصيرة التجاري  التمويل وعقود الودائع تعني "نقدلا وأشباه نقد" ▪

  الصندوق  بيع "املكشوف على املباعة املالية األوراق" ▪
 
 عليها. متفق مدة خالل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا

 . املالية االسواق في والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل" " ▪

 أيام عمل. 5هي األوراق املالية التي يمكن التخارج منها خالل  ات سيولة جيدة""أوراق مالية ذ ▪

 استراتيجيته. هي لجنة لدى مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ "لجنة اإلستثمار"  ▪

  ريال سعودي. 10,000,000عن أو مساوي وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم  مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي "(أ) الفئة" ▪

 ريال سعودي.  10,000,000وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  وأفراد، مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي "(ب) الفئة" ▪

   الدولي.الدولي واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنة الخلي الخلي  الصندوق وبنة مدير بمنسوبي الخاصة وهي "(ج) الفئة" ▪

 .صفقة يأ  يخر فء االطرف  معني "نظير طرف" ▪

 وهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة او قيمة االشتراك اللتي تؤهل املستثمر ألي فئة من فئات وحدات الصندوق."الحد األدنى للملكية"  ▪
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 ملخص الصندوق 

سهم السعوديةأل ل صندوق جي آي بي   

GIB Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

جي آي بي كابيتال شركة  مدير الصندوق   

 نوع الصندوق   مفتوح املدة عام صندوق أسهم محلي

كابيتال  البالد شركة  أمين الحفظ  

كابيتال بي آي جي شركة  مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

لشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم سهم افي أ عن طريق اإلستثمار تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسي والطويل

  )نمو( املوا ية السعودية األسهم وسوق  الرئيسيةالسعودية 
 أهداف الصندوق اإلستثمارية 

املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحليةالكلي  العائدمؤشر إس آند بي   

S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index 
 ؤشر االسترشادي ملا

 مستوى املخاطر  عالي

م 31/01/2018 املوافق اإلربعاء يوم نهاية حتىم  29/01/2018 املوافق االثنين يوم بداية من تبدأ  فترة اإلشتراك  

 .سعودي ريال 10,000,000)أ(:  الفئة

 .سعودي ريال 10,000)ب(:  الفئة

 . سعودي ريال 10,000)ج(:  الفئة

 ك الحد األدنى لالشترا

 . سعودي ريال 1,000,000)أ(:  الفئة

 .سعودي ريال 2,500)ب(:  الفئة

. سعودي ريال 005,2)ج(:  الفئة  

 لالشتراك اإلضافي الحد األدنى 

 . سعودي ريال 1,000,000)أ(:  الفئة

 .سعودي ريال 2,500)ب(:  الفئة

. سعودي ريال 005,2)ج(:  الفئة  

 لالستردادالحد األدنى 

    .(عمل يوم يكون  ان على) من كل أسبوع  لتقويم يوم االربعاء الثالثاء يوم نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين داألح يومنهاية  قبل
راك  تاملوعد النهائي الستالم طلبات االش 

 واالسترداد 

والذي معتمد كسعر شراء واسترداد لجميع الطلبات املستوفية للشروط الصندوق  آخر سعر معلن من قبل مدير  شتراك واالستردادعتمد لال السعر امل 

 م وي أيام التق  يوم االثنين واالربعاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع  الثالثاء يومو  االحد يوم  أيام التعامل  

العالقة ذي التقويم يوم من أيام عمل أربعة خالل  قيمة اإلسترداد موعد دفع  

.اإلشتراك املبلغ قيمة منأقص ى  بحد 2.00%  رسوم االشتراك  

 . الصندوق  أصول  صافي قيمة من %1.00)أ(:  الفئة

 .الصندوق  أصول  صافي قيمة من %1.75)ب(:  الفئة

.الصندوق  أصول  صافي قيمة من %.500)ج(:  الفئة  

 اإلدارةرسوم 

يوم 30 من قلأل واملستثمرة املستردة الوحداتمن قيمة  1.00%  د املبكررسوم اإلستردا 
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 بحد اقص ى  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاو  
 
قيمة األصول الخاضعة لإلدارة  من صافيسنويا

ريال سعودي لكل عملية. 30ويتم دفع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد اقص ى   
 رسوم أمين الحفظ 

 :القانوني املحاسب أتعاب -أ

  دوق الصن يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 26,250 بقيمة مقطوعا

 
 .القانوني للمحاسب كأتعاب سنويا

 :اإلسترشادي املؤشر مصاريف  -ب

 مبلغ الصندوق  يدفع
 
  ا

 
  سعودي ريال 28,125 التالية وفي السنوات ريال22,500  بقيمة في السنة األولى مقطوعا

 
 سنويا

 .اإلسترشادي املؤشر بيانات على الحصول  مقابل

 :الرقابية مالرسو  -ج

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 7,500 بقيمة مقطوعا

 
 كرسوم رقابية. سنويا

 :تداول  موقع على املعلومات نشر رسوم - د

   الصندوق   يدفع
 
   مبلغا

 
   سعودي  ريال  5,000  بقيمة  مقطوعا

 
 مقابل  الصندوق   لوحدات  االخرى   الفئات  من  فئه  كل  على  سنويا

 .تداول  موقع على املعلومات نشر

 : اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت -ه

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 25,000 بقيمة مقطوعا

 
 .مستقل إدارة مجلس عضو لكلأعلى  بحد سنويا

 وجدت إن إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفع

املضافة  مةالقي ضريبة ذلة في بما  

 الرسوم املصاريف األخرى 

ضرائب أو رسوم حكومية(  يأو  طاءالوس عموالت الحصر وليس املثال يل)على سب عموالت الشراء والبيعيتحمل الصندوق جميع   مصاريف التعامل   

م 31/01/2018 املوافق اإلربعاء يوم نهاية حتىم  29/01/2018 املوافق االثنين يوم بداية من تبدأ  حالطر  تاريخ 

ريال سعودي لكل فئات وحدات الصندوق  10  الوحدة عند الطرح األولي سعر   
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 الشروط واألحكام

 : معلومات عامة .1

 : مدير الصندوق  -أ

ية شركة جي آي بي كابيتال )ويشار إليها فيما بعد بن مدير الصندوق (، وهي شركة شخص واحد، املؤسسة والقائمة بموجب قوانين اململكة العرب

 .37-07078هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم 06/02/1429وتاريخ  1010244294ية، وبموجب السجل التجاري رقم السعود

 ملدير الصندوق:  املقر الرئيس ي -ب

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض 89859ص.ب. 

 العربية السعوديةاململكة 

 :املوقع االلكتروني ملدير الصندوق عنوان  -ج

 www.gibcapital.comعلى موقع الشركة االلكتروني  جي آي بي كابيتاليمكن الحصول على املزيد من التفاصيل حول شركة 

 : أمين الحفظ -د

 املشورة   تقديمو   والترتيب  والتعهد  والتعامل  اإلدارة  خدمات  لتقديم 08100-37   رقم  بترخيص  املالية  السوق   هيئة  من  املرخص  ،د كابيتالشركة البال 

 .والحفظ

 مين الحفظ: عنوان املوقع االلكتروني أل  -ه

 capital.com-www.albilad املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 النظام املطبق: .2

التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة ولوائحه سهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق املالية أل ل جي آي بييخضع صندوق 

 .بقة في اململكة العربية السعوديةاملط

 صندوق:الاهداف  .3

 : أهداف الصندوق اإلستثمارية -أ

نمو في رأس املال في املدى املتوسي والطويل من خالل يق حقلتألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح املدة،  لصندوق جي آي بي  يهدف 

 .الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( األسهم السعودية سوق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في 

 : استراتيجيات اإلستثمار -ب

مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب  ريق اإلستثمار في أوراق ط عننمو في رأس املال في املدى املتوسي والطويل يهدف الصندوق لتحقيق 

 حسب ما يراه أو بيع األوراق املالية على املكشوف  تقدير مدير الصندوق 
 
 تباع االلية املفصلة ادناه:إب مدير الصندوق مناسبا

حيث    األوراق املالية وقيمها العادلة،  تعتمد على أساسياتمدير الصندوق بتحديد املجال االستثماري للصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة  يقوم  

 يقوم فريق العمل في جي آي بي كابيتال بأبحاث مفصلة ودقيقة في أساسيات األوراق املالية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

تثمرين، وتقرير مجالس اإلدارة دري األوراق املالية وتحليلها )القوائم املالية، نشرات اإلصدار، عروض املسالبحث في تقارير ُمص •

 وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة املالية(.

http://www.gibcapital.com/
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صدري األوراق املالية من حيث مالئتها وقوتها. •
ُ
 تحليل املراكز املالية مل

صدري األوراق املالية  •
ُ
 ومدى استدامتها والتوقعات لهذه األرباح.تحليل القوة الربحية مل

 تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلة.تحليل قدرة ُمصدري األوراق املالية على  •

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

 وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية تحليل الصناعات والقطاعات التي معمل بها ُمصدر أي و  •
 
 دقيقا

 
رقة مالية تحليال

 ا إذا كانت الصناعة تتميم بمستقبل واعد.أو هيكلية وم

يقوم فريق العمل بزيارة ُمصدري األوراق املالية ومناقشتهم بمستقبل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة مستوى أداء لذلة  ةاضاف

 حصول على أك ر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها العادلةهذه الشركات وال
 
. بعد ذلة يقوم الفريق بمناقشتها داخليا

اعات ائد املتوقعة من اإلستثمار فيها بالعوائد املتوقعة من األوراق املالية املشابهه سواء  في نفس القطاع أو قطما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العو 

.
 
 مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا

ويحق ملدير  (Benchmark Agnostic)املؤشر اإلسترشادي في مستثمر فيها  التيأو ان الشركات  ىلاتيجيته عتنفيذ استر  الصندوق في وال معتمد

 
 
 .املذكورة ادناه  2الفرعية  رقم  تركيم االستثمارات من الفقرة     ةبما يتوافق مع سياس  الصندوق تركيم استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

 : الية املتاحة للصندوق وراق املأنواع األ  .1

 :ةاءتيفي التملة أو البيع على املكشوف في األوراق املالية  اإلستثمار مسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل

 املوا ية )نمو(.سوق األسهم السعودية في  وأ املدرجة في السوق السعودية الرئيسيةجميع أسهم الشركات  .1

الرئيسية أو سوق  السعوديةسوق األسهم لشركات السعودية املدرجة في انوية وحقوق األولوية لاإلصدارات األولية والثأسهم  .2

 .األسهم السعودية املوا ية )نمو(

 .املدرجة في السوق السعودية الرئيسية أو في سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( (ETFsصناديق املؤشرات املتداولة ) .3

املدرجة في السوق السعودية الرئيسية أو في سوق األسهم السعودية املوا ية  (REITsتداولة )صناديق اإلستثمار العقارية امل .4

 .)نمو(

 .العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية األسهم السعودية اإلستثمار في صناديق .5

 .العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية النقد نقد أو أشباه النقد بما في ذلة صناديق أسواق .6

 . العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية  وات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوكدأ .7

 :سياسة تركيز اإلستثمارات .2

 السابق ذكرها: أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع اإلستثمارلخص الجدول التالي ي

 الحد األعلى الحد األدنى  اإلستثمار نوع

أو املدرجة في السوق   الرئيسية )تداول(سهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية أل ا

سوق  واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في  املوا ية )نمو(

املتداولة   ةييق العقار دوالصنا  األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو(

(REITs) املدرجة في السوق السعودية 

30% 100% 

 %25 %0 األوراق املالية املباعة على املكشوف

 العامة الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات

 املالية السوق  هيئة من واملرخصة
0% 20% 

 %70 %0 1نقد وأشباه النقد

 
 وكاالتأو ما معادلها في تصنيفات  BBB- صندوق في أدوات نقد في بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى مستثمر ال 1

 التصنيف االئتماني.
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 % 10 % 0 املالية  السوق  هيئة من واملرخصة العامة ت املتداولةصناديق املؤشرا

 % 10 % 0 املالية  السوق  هيئة من واملرخصة العامة في األسهم السعودية صناديق اإلستثمار

 :مدة الصندوق  .4

 للفقرة  سهم السعودية صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحقأل ل إن صندوق جي آي بي
 
إنهاءه وفقا

 .( من هذه الشروط واألحكام18ثمانية عشر )رقم 

 :قيود وحدود اإلستثمار .5

ندوق ومذكرة املعلومات خالل إدارته يلتمم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الص

 واستثماره. بما في ذلة نظام تملة غير السعودين للعقار .للصندوق 

 : العملة .6

ويجب على املستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. معامل مدير الصندوق  عملة الصندوق هي الريال السعودي

في حينها، هذا  جميع الحواالت الواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمتها بالريال السعودي بناء  على أسعار الصرف 

 عار الصرف.ويتحمل مالة الوحدات أي تقلبات في أس

 : رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .7

تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس  إن الرسوم التي يتحملها الصندوق  .يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه -و

 تي:وهي كاء يختلف من رسم الى آخر

 من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق للفئة )أ(،  %1.00يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة ة: رسوم اإلدار  •
 
سنويا

 من قيمة صافي األصول ملدير الصندوق للفئة )ب(، ونسبة  %1.75ونسبة 
 
 من قيمة صافي األصول ملدير  %0.50سنويا

 
سنويا

 يالدية.الصندوق للفئة )ج(، ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر م

 بحد أقص ى من صافي قيمة األصول   %0.03الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاو   يدفع الصندوق ألمين  رسوم الحفظ:   •
 
سنويا

 كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد أقص ى 
 
 ريال سعودي لكل عملية. 30الخاضعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا

 قديدفع الصندوق مبأتعاب املحاسب القانوني:  •
 
 مقطوعا

 
 طريق دفعتين كل نصف سنة ريال سعودي عن 26,250ره  لغا

 للمحاسب القانوني شاملة ضريبة القيمة الضافة وهو مقابل مراجعة حسابات الصندوق.

في حال حصول الصندوق على تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حسب األسعار مصاريف التمويل:  •

 السائدة في السوق.

 بقيمة    : يدفع الصندوق آت أعضاء مجلس اإلدارة:  افمك  •
 
   25.000مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

 
 سعوديا

 
رياال

 بحد أعلى لكل عضو مستقل.

 قدره الرسوم الرقابية:  •
 
 مقطوعا

 
. 7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 يدفع الصندوق مرسوم نشر املعلومات على موقع تداول:  •
 
 مقطوعا

 
 على كل فئه من ريال سعودي سنو  5,000قدره بلغا

 
يا

. 15,000الفئات االخرى لوحدات الصندوق واملجموع هو 
 
 ريال سعودي سنويا

 في السنة األولى بقيمة مصاريف أخرى:  •
 
 مقطوعا

 
ريال  28.125ريال وفي السنوات التالية بقيمة 22.500يدفع الصندوق مبلغا

 من قيمة 
 
ات املؤشر اإلسترشادي. يدفع الصندوق رسوم  صافي أصول الصندوق مقابل الحصول على بيانسعودي سنويا

التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم إضافية إن وجدت بما في ذلة 

 ضريبة القيمة املضافة.

كتتاب في اإلصدارات واإل التعامل املتعلقة ببيع وشراء األسهم: يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم مصاريف التعامل •

 للفقرة )ح( من املادة )
 
( 71األولية وسيتم اإلفصاح عن تلة الرسوم واملصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة وفقا

 رسوم حكومية(. من الئحة صناديق اإلستثمار  )على سبيل املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  

الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لجي اي بي كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل : إن  ضريبة القيمة املضافة •

ضريبة القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة 
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ذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما عدا ذلة مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني املوالئحته التنفيذية. 

 . 01/01/2018ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

 : مقابل الصفقات املفروضة على اإلشتراك واإلسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات -ز

يقوم   من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %2.00 بنسبةكحد اقص ى  هايتم احتسابم إشتراك و يحصل مدير الصندوق على رسو 

 فرض  سيتم من مبالغ اإلشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق. ةيتم خصم قيمة رسوم اإلشتراك مرة واحدو بها املستثمر. 

  30 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبكر استرداد رسوم
 
 .%1.00بنسبة  من تاريخ اإلشتراك يوما

 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق:

 رسوم اإلسترداد املبكر:  -أ

  30سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
 
. من تاريخ اإلشتراك يوما

 وم كاءتي:تحتسب الرس

 ويتم إعفاء املشتركين   %1.00سيتم فرض رسوم استرداد مبكر بنسبة   •
 
على الوحدات في حالة استردادها مبكرا

. ستتم معاملة الوحدات في االشتراك  30من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
 
يوما

 يأخواالسترداد على طريقة الوحدات املشتراة  
 
.    را

 
وم اإلسترداد املبكر من إجمالي قيمة  ويتم خصم رستسترد أوال

 املبلغ املسترد وتدفع ملدير الصندوق.

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .8

 تقويم أصول الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

  التعاملاململوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم األسهم يتم تقويم  •
 
كل األرباح   إليهمضافا

 منه كل املصاريف والرسوم املستحقة.
 
 املستحقة ومخصوما

 لتي تسبق تاريخ اإلدراج في السوق.يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية اململوكة من قبل الصندوق بسعر اإلكتتاب في الفترة ا •

 .التعاملرسمي في يوم يتم تقويم حقوق األولوية اململوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق ال •

اململوكة من قبل الصندوق على أساس آخر سعر معلن للوحدة من قبل مدير  يتم تقويم وحدات الصناديق اإلستثمارية •

 .التعاملالصندوق في يوم 

بعد خصم كافة املصاريف املستحقة وإضافة كافة األرباح صافي أصول الصندوق بقسمة يتم احتساب قيمة الوحدة  •

 .التعاملالوحدات القائمة في يوم ى عدد حقة علتاملس

 طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:يبين الجدول التالي 

 واستحقاقها طريقة احتساب الرسوم واملصاريف الرسوم

 رسوم اإلدارة

 كاءتي: هاتستحق رسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حساب

رةاإلدا السنوية الخاصة بكل فئة  رسوم 

365
 X صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم =  رسوم اإلدارة في أي يوم

 رسوم الحفظ

 كاءتي: ها. يتم حسابشهريابشكل يومي وتدفع  الحفظتستحق رسوم 

 رسوم الحفظ السنوية

365
 X صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم =  رسوم الحفظ في أي يوم

 أتعاب املحاسب القانوني

 كاءتي: ها. يتم حسابسنةنصف مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل حق تست

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 كاءتي: هاتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

 كاءتي: هاتستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب الرسوم الرقابية
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الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

 كاءتي: هالرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابم ارسو تستحق مصاريف ال

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم

  املبكر اإلسترداد رسوم
 كاءتي:. يتم حسابها استرداد مبكرمرة واحدة في أي عملية املبكر  اإلستردادتدفع رسوم 

مبلغ اإلسترداد املبكر X رسوم اإلسترداد %1.00 =  رسوم اإلسترداد املبكر

 رسوم اإلشتراك
 يتم حسابها كاءتي:تدفع رسوم اإلشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. 

مبلغ اإلشتراك X رسوم اإلشتراك %2.00 =  رسوم اإلشتراك على أي مبلغ إشتراك

 مصاريف أخرى 

 ل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاءتي:اريف األخرى بشكتستحق رسوم املص

 املصاريف األخرى  السنوية 

365
=  رسوم املصاريف األخرى  في أي يوم

 سنة.ربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية كل  مصاريف التعامل

 

 
ُ
وهم  املستثمرين من مؤسسات وأفرادب الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 3) ثالثة إلى الصندوق  وحدات قسمت

املستثمرين من مؤسسات ب الخاصة وهي( ب)و ،ريال سعودي 10,000,000من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو مساوي 

و  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج)و ،ريال سعودي 10,000,000وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  وأفراد

 هذه بين الفروقات إن. الدولي الخلي  بنة  و وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة لخلي  الدولية اببن

 لإلسترداد،  األدنى  الحد  اإلضافي، لإلشتراك  األدنى  الحد لإلشتراك،  األدنى  الحد للملكية،  األدنى  الحد في  تكمن  الفئات

 .اإلدارة ورسوم

 أيام التقويم: -ب

 من كل أسبوع عمل.اإلربعاء يوم ثنين و إلاصندوق في يوم يتم تقويم أصول ال

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

 بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق.سيقوم مدير الصندوق  .1

 ن مدير الصندوق.ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ مكيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .2

ما نسبته   ثر علىخطأ في التقويم أو التسعير بما يؤ يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي  .3

، كما سيتم اإلفصاح عن ذلة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع من سعر وحدة الصندوق  0.50%

 للمادة رقم )لإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداو 
 
( 71ل( وفي تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق اإلستثمار.

 للمادة رقم )يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .4
 
( من الئحة صناديق 72لهيئة السوق املالية وذلة وفقا

 أو التسعير. اإلستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم

 اإلشتراك واإلسترداد: أسعار طريقة احتساب  -د

لكل فئة من فئات وحدات  أصول الصندوق صافي قيمة قيمة  بحسابسترداد احتساب سعر الوحدة ألغراض اإلشتراك واإل يتم 

 إليه أي أرباح مستحقة ذي العالقة في يوم التعامل  الصندوق 
 
 منه مضافا

 
ومن  لكل فئة أي مصاريف ورسوم مستحقةومخصوما

يجو  ملدير الصندوق تأخير عملية  .العالقةيوم التعامل ذي في لكل فئة على عدد الوحدات القائمة ثم قسمة النات  اإلجمالي 

،على سبيل املثال وليس قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق  التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية

للحصول على وسيتم الرجوع الى مجلس اإلدارة (، الصندوق  مدير إرادة عن خارجة فنية عطالأ أو يةيعطب كوارثالحصر )ال

 املوافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

 قبل لكل فئة من فئات وحدات الصندوق  يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة

 . www.tadawul.com.saع ر املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(    التعامليوم التالي ليوم  ال  من  مساء    00:5الساعة  

http://www.tadawul.com.sa/
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 :التعامالت .9

 مسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات اإلشتراك واإلسترداد: -أ

 .تعامل يوم في إال استردادها أو الصندوق  وحدات في االشتراك يجو   ال •

 الخاصة  املعلومات  ومذكرة  الصندوق   وأحكام  شروط  في  واالسترداد  االشتراك  طلبات  لتقديم  النهائي  املوعد  تحديد  تم •

 .به

 النهائي  للموعد  التالية  التقويم  نقطة  عند  ُيحتسب  الذي  بالسعر  االسترداد  أو  االشتراك  طلبات  الصندوق   مدير  معامل •

 .تردادواالس االشتراك طلبات لتقديم

 صناديق الئحة تتضمنها أحكام أي مع تتعارض  ال بحيث االسترداد أو االشتراك طلبات بتنفيذ الصندوق  مدير يقوم •

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط أو االستثمار

 التقويم طةلنق التالي الرابع اليوم في العمل إقفال موعد قبل االسترداد عوائد الوحدات ملالة الصندوق  مدير يدفع •

 .أقص ى كحد االسترداد سعر عندها ُحدد التي

 طلب اإلسترداد ودفع مبالغ اإلسترداد ملالك الوحدات: استالمالفترة الزمنية بين  -ب

يقوم مدير الصندوق   الكلي ملالة الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.  يتم تحويل مبلغ اإلسترداد

تعامل بتحديد قيمة الوحدات املستردة حسب يوم التقويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل املبلغ الم طلب استرداد في أي يوم  عند است

 الي ليوم التعامل ذي العالقة. إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم الرابع الت

 قيود التعامل بوحدات الصندوق: -ج

 هذه من( 9) املادة من( ح) ةالفقر  في املوضحة املواعيد حسب واملقبولة لمةاملست اإلشتراك واإلستردادطلبات  جميع تنفيذ يتم

 احتسابه سيتم النهائي املوعد بعد الطلب استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بناء   واألحكام الشروط

 .الطلب استالم يوم من القادم التعامل يوم في

 ق، واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:التعامل بالوحدات أو يعلالحاالت التي يؤجل فيها  -د

 في أو اشتراك من يجو  ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :أو اإلشتراك تأجيل عمليات اإلسترداد .1

 للمادة  الحاالت اءتية أي من الصندوق في
 
 :الئحة صناديق اإلستثمار ( من62( واملادة رقم )61رقم )وفقا

 في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلة من مدير الصندوق. •

أو أكثر من صافي قيمة  %10.00مساوي  الوحدات إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسترداد ملالكي •

 الصندوق في أي يوم تعامل.

ألخرى  في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول اتم تعليق التعامل في حال  •

بالنسبة إلى أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق بشكل التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو  

 .معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

 سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق:

 الك الوحدات.اة مصالح م للمدة الضرورية وامل ررة مع مراعالتأكد من عدم استمرار أي تعليق إال •

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلة بصورة  •

 منتظمة.

إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار  •

بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق هيئة السوق املالية 

 واإلفصاح عن ذلة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.

سيتم تلبية طلبات اإلسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات اإلسترداد املؤجلة 

 الوحدات في أقرب فرصة ممكنة. ب وتحويل مبالغ اإلسترداد الى مالكبالنسبة والتناس

. الهيئة ولوائح ألنظمة املشترك تطبيق عدم حال في اشتراك طلب أي رفض الصندوق  ملدير يحق رفض اإلشتراك: .2

 .االشتراك قيمة تقديم تاريخ من عمل ايام ثالثة خالل العميل حساب إلى االشتراك قيمة إرجاع ويتم

 تي يجري بمقتضاها تحديد طلبات اإلسترداد التي ستؤجل:ءات الاإلجرا -ه

 :املالية السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (61) املادة إلى تخضع االسترداد عملياتجيل ألت املنظمة األحكام



 

-13 - 
 

بلغ إجمالي  التي إذاالتعامل يجو  ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم  •

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. %10نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، واإلفصاح عن هذه اإلجراءات  •

   ت. املعلومافي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلي مستثمرين آخرين: -و

 العالقة  ذات  األخرى   واللوائح  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحها  السعودية  املالية  السوق   هيئة  لنظام  التابعة  األحكام  هي  املنظمة  األحكام

 .السعودية العربية اململكة في املطبقة

 الصندوق في الصندوق: استثمار مدير  -ز

  الصندوق  ملدير كنمي
 
 تخفيض في قهبح الصندوق  مدير ويحتفظ كمستثمر، الصندوق  في املشاركة، الخاص لتقديره وفقا

  مشاركته
 
  أو كليا

 
  ذلة  رأى متى جزئيا

 
 للفقرة )ح( من املادة  كل نهاية في باإلفصاح الصندوق  مدير وسيقوم مناسبا

 
ربع سنة وفقا

 للصندوق. املالي اإلفصاح ملخص في الصندوق  في له استثمار أي عن ( من الئحة صناديق اإلستثمار71)

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد في أي يوم تعامل: -ح

  يمكن اإلشتراك في الصندوق  أيام قبول اإلشتراك: •
 
 في الصندوق بعد تقديم طلب اإلشتراك ، ويقبل اإلشتراكيوميا

 
 
 االربعاء يوم لتقويم الثالثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهايةغ اإلشتراك قبل امل مبلودفع ك  كامال

 .يوم التقويم ذي العالقة في، ويكون اإلشتراك بناء  على سعر الوحدة (عمل يوم يكون  نأ على) أسبوع كل من

 يوميمكن إسترداد املبالغ من الصندوق  أيام قبول اإلسترداد: •
 
 األحدنهاية ، ويقبل بعد تقديم طلب اإلسترداد قبل يا

، ويكون (عمل يوم يكون  ان على) أسبوع كل من االربعاء يوم لتقويم الثالثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم

 .يوم التقويم ذي العالقة فيبناء  على سعر الوحدة  اإلسترداد

 :إجراءات تقديم طلبات اإلشتراك أو اإلسترداد -ط

وتوقيع هذه الشروط واألحكام ومذكرة  يقوم العميل عند اإلشتراك بتعبئة نموذج اإلشتراك اإلشتراك: إجراءات •

 املعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق.

يقوم العميل عند طلب إسترداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب اإلسترداد  :سترداداإل  إجراءات •

 .ويقدمه الى مدير الصندوق 

موقع مدير الصندوق اإللكتروني   عن طريق  و أزيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق ب  الصندوق  في االشتراك يمكن •

 في حال توفرها.

 الحد األدنى للملكية واإلشتراك واإلشتراك اإلضافي واإلسترداد: -ي 

ة واإلشتراك واإلشتراك اإلضافي )ب( و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملكيو)أ( مشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي 

 سترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اءتي:واإل 

 الحد األدنى للملكية: •

 ريال سعودي. 10,000,000 الفئة )أ(: •

 .ال يوجدالفئة )ب(:  •

 .اليوجدالفئة )ج(:  •

 :الحد األدنى لإلشتراك •

 سعودي.ريال  10,000,000الفئة )أ(:  •

 ريال سعودي. 10,000)ب(: الفئة  •

 ريال سعودي. 10,000فئة )ج(: لا •

 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي: •

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(:  •

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(:  •

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ج(:  •

 الحد األدنى لإلسترداد: •
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 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(:  •

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(:  •

 سعودي. ريال 2,500الفئة )ج(:  •

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

شتراكات جمعه خالل مدة الطرح األولي من ا ( ماليين ريال أو ما معادلها ملا ينبغي10)هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه 

 .31/01/2018 املستثمرين حتى تاريخ

  أصول   قيمة  لصافي  أدنى   كحد  يعادلها  ما  أو   سعودي   ريال  ماليين(  10)  عشرة  متطلب   إستيفاء  لضمان  الالزمة   التصحيحية   اإلجراءات -ل

 :الصندوق 

سيقوم مدير  ،( أشهر6ملدة أقصاها ) ( ماليين ريال سعودي10صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ) في حال انخفضت

بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك الوحدات  ذلة  املالية أوال، وبعدباشعار هيئة السوق  الصندوق 

طلب إلجتماع مالك سيقوم مدير الصندوق ب  ،من تسييل أصول الصندوق أو طلب  يادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق 

وسيقوم مدير  السوق املاليةافق مع لوائح هيئة يتو  بما تصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق وال الوحدات

 يادة استثماراتهم في بعدم مالك الوحدات  تصو   حالفي و ،الصندوق باإلعالن عن ذلة في موقعه اإللكتروني وفي موقع السوق 

خذ أدوق بعد  الصندوق بتسييل أصول الصنسيقوم مدير    ( ماليين ريال سعودي10لى عشرة ) إصوله  أالصندوق لرفع صافي قيمة  

 .املوافقات الال مة من هيئة السوق املالية

  .سيقوم مدير الصندوق باإللتمام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق املالية

 سياسة التوزيعات: .10

 سياسة توزيع الدخل واألرباح: -أ

 جميع أرباح الصندوق. يهدف مدير الصندوق إلى إعادة إستثمار

 وزيع:التاريخ التقريبي لإلستحقاق والت -ب

 ال يوجد.

 كيفية توزيع األرباح: -ج

 ال يوجد.

 تقديم التقارير الى مالكي الوحدات: .11

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية الخاصة بالصندوق والفترات املالية األولية والسنوية: -أ

والتقارير السنوية املوجزة سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلة القوائم املالية السنوية املراجعة(  •

 ملتطلبات امللحق رقم )
 
اإلستثمار، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي  ( من الئحة صناديق5والتقارير األولية وفقا

 ابل.الوحدات بها عند الطلب ودون أي مق

  (70) سبعين تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاو   •
 
تنشر هذه التقارير ة التقرير، و من نهاية فتر يوما

 ( من هذه الشروط واألحكام.11في األماكن وبالوسائل املحددة في الفقرة )ب( من املادة )

 من نهاية فترة التقرير، (35خمسة وثالثين ) تتجاو  تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل مدة ال  •
 
وتنشر هذه  يوما

 روط واألحكام.( من هذه الش11حددة في الفقرة )ب( من املادة )التقارير في األماكن وبالوسائل امل

 يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات التالية: •

 صافي قيمة أصول الصندوق. •

 الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها. عدد وحدات •

 ميوم (15) خمسة عشر  سجل بالصفقات التي نفذها املشترك خالل •
 
 ن كل صفقة.ا

 السنة خالل الوحدات تملة  شخص أي ذلة  في بما) الوحدات مالكي إلى سنوي  بيان الصندوق  مدير يرسل •

 (  30)  ثالثين  خالل  املالية  السنة  مدار  على  الصندوق الصفقات على وحدات    يلخص(  البيان  شأنها  في  املعد
 
 يوما

 واألتعاب  واملصاريف  الخدمات  مقابل  وإجمالي  املو عة حاألرباعلى    البيان  هذا  ويحتوي   املالية،  السنة نهاية  من

 في عليها املنصوص االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إلى باإلضافة الوحدات، مالة  نم املخصومة

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط في أو االستثمار صناديق الئحة
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 الصندوق:أماكن ووسائل إتاحة التقارير التي يعدها مدير  -ب

 إشعار تم إذا إال الحساب فتح نموذج في مبين هو كما الفاكس أو اإللكتروني ال ريد أو ال ريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ( 60) ستين خالل أخطاء بأي الصندوق  مدير إخطار ويجب العنوان، في تغيير بأي الصندوق  مدير
 
  يوما

 
 تلة إصدار من تقويميا

  مدير موقع على التقارير هذهنشر  سيتم كما. وحاسمة نهائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ة لذ وبعد التقارير

 .املالية السعودية )تداول( للسوق  االلكتروني املوقع و الصندوق 

 :وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية -ج

 ( املراجعة السنوية املالية القوائم ذلة  في بما) السنوية بالتقارير ناملحتملي والعمالء الصندوق  وحدات مالكي إطالع تمسي
 
 مجانا

 (  70)  تتجاو    ال  مدة  خالل  بنشرها  وذلة 
 
 اإللكتروني  واملوقع  الصندوق،  بمدير  الخاص   اإللكتروني  ملوقع  في  التقرير  فترة  نهاية  من  يوما

 .هاطلب حال في ال ريد طريق عن أواملالية السعودية )تداول(  للسوق 

 :سجل مالكي الوحدات .12

  اإلحتفاظ به في اململكة العربية السعودية.ندوق بتجهيم سجل بمالكي الوحدات و يلتمم مدير الص

 اجتماع مالكي الوحدات: .13

 الظروف التي تستدعي عقد اجتماع ملالكي الوحدات: -أ

 يجو  ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه. •

( أيام من استالم طلب كتابي من أمين  10وة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة )لصندوق بالدعسيقوم مدير ا •

 الحفظ بذلة.

( أيام من استالم طلب كتابي من مالة أو 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ) •

من صافي قيمة   %25و تساوي ته أكثر من أفردين ما نسبأكثر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو من

 الصندوق.

 إجراءات الدعوة الى إجتماع مالك الوحدات: -ب

املالية في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع •

( أيام على األقل  10حفظ قبل عشرة )ن الوأميوبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات السعودية )تداول( 

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق ف21من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )
 
ي اإلعالن مكان ( يوما

وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة الى هيئة السوق املالية من 

 ملرسل الى مالك الوحدات.اإلشعار الكتابي ا

 إال إذا حضره من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين  ال معت ر إجتماع مالكي الوحدات إ •
 
 صحيحا

 
أو   %25جتماعا

 .إجمالي عدد وحدات الصندوق أكثر من 

عالن عن ثاني باإل  إذا لم مستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع •

 وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك  ذلة في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(

 كانت نسبة  5وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة )الوحدات 
 
 أيا

 
( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 .الوحدة املمثلة في اإلجتماع

 :حداتالك الو تصويت م -ج

 طريقة تصويت مالك الوحدات: •

 له لتمثيله في إجتماع مالك الوحدات. •
 
 يجو  ملالة الوحدات تعيين وكيال

 يجو  لكل مالة من مالك الوحدات اإلدالء بصوت واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدات الصندوق. •

بواسطة وسائل التقنية قراراتها  صويت على  يجو  عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والت •

 للضوابي التي تضعها الهيئة.
 
 الحديثة وفقا

 حقوق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات: •

 قبل عشرة أيام على األقل من اإلجتماع •
 
 كتابيا

 
وبمدة ال  يحق ملالة الوحدات وأمين الحفظ إستالم إشعار ا

 قبل اإلجتماع.
 
 تزيد عن واحد وعشرين يوما
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دات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في ذلة الحصول على موافقته على أي لة الوحيحق ملا •

 لالئحة صناديق اإلستثمار.
 
 تغيرات تتطلب موافقة مالك الوحدات وفقا

ا والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية يجو  عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالته •

 
 
  للضوابي التي تضعها الهيئة.الحديثة وفقا

 :حقوق مالك الوحدات .14

 الحصول على نسخة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية وبدون مقابل. •

حصول كل مالة من مالك الوحدات على تقرير مشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي  •

 من كل صفقة.15املنفذة من قبل املالة على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )قيمتها، وسجل بجميع الصفقات 
 
 ( يوما

 وق بدون مقابل.الحصول على القوائم املالية املراجعة للصند •

 لنوع اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغ •
 
يير قبل سريانه وفقا

 التغيير واملدة املحددة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق. •

 الحصول على نسخة محدثة من الشروط و  •
 
بيناألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

ُ
الرسوم واألتعاب الفعلية  ت

 بها.ومعلومات أداء الصندوق عند طل

.21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اإلستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ) •
 
 ( يوما

 دفع مبالغ اإلسترداد في األوقات املحددة لذلة. •

 ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبه الحصول على اإلجراءات •

 :مسؤولية مالك الوحدات .15

 .دات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون ملالة الوحدات أي مسئولية عن ديون والتمامات الصندوق رة مالة الوحفيما عدا خسا

 :خصائص الوحدات .16

قسم
ُ
 من املستثمرين بصغار الخاصة وهي( ب)و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ) وهي( فئات 3إلى ثالثة ) الصندوق  وحدات ت

 الخلي  بنة  و وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة الدولي الخلي  بنة و  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج)و وأفراد، ساتمؤس

 رداد،لإلست األدنى الحد اإلضافي، لإلشتراك األدنى الحد لإلشتراك، األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي

 . يوضح الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم

 الفئة )ج(  الفئة )ب(  الفئة )أ(  الفروقات

 طبيعة املالك
املستثمرين من مؤسسات كبار 

 وأفراد

صغار املستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق وبنة 

 الخلي  الدولي

 ال يوجد ال يوجد ريال سعودي10,000,000 للملكيةالحد األدنى 

 سعوديريال 10,000 ريال سعودي10,000 ريال سعودي10,000,000 الحد األدنى لإلشتراك

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي1,000,000 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي

 ريال سعودي 2,500 دييال سعو ر  2,500 ريال سعودي1,000,000 الحد األدنى لإلسترداد

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 التغييرات في الشروط واألحكام: .17

وافقات واألشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق اإلستثمار: -أ  األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق وامل
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 لالئحة م وذلة بناء  على نوعية املعلومات اشروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقساتنقسم األحكام املنظمة لتغيير  
 
ملراد تغييرها وفقا

 كاءتي: حيث تنقسم األحكام املنظمة للتغيرات في الشروط واألحكامعلى التوالي(.  58و 57، 56صناديق اإلستثمار )املادة 

 ة:موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسي .1

التغيير األساس ي املقترح موافقة مالك وحدات الصندوق على  يجب على مدير الصندوق الحصول على •

 من خالل قرار صندوق عادي.

 للفقرة السابقة من هذه على موافقة مالك الوحدات يجب على مدير الصندوق بعد الحصول  •
 
وفقا

 ألساس ي املقترح للصندوق.املادة، الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير ا

 من الحاالت التالية:لح  التغييُيقصد بمصط •
 
 ر األساس ي  أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .1

 له تأثير في وضع املخاطر للصندوق. يكون  الذيالتغيير  .2

 اإلنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .3

 حين ءخر وتبلغ بها مدير الصندوق. أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من .4

 دون فرض أي رسوم إسترداد.و وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل أي تغيير أساس ي يحق ملالكي  •

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات مهمة: .2

 بأي تغييرات مهمة مقترحة   •
 
ألي يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق كتابيا

 قبل يوم  21حد وعشرين )أال تقل فترة اإلشعار عن وايديره مدير الصندوق، ويجب    عام  صندوق 
 
( يوما

 سريان التغيير الذي يحدد مدير الصندوق.

 ألحكام املادة ) •
 
 وفقا

 
 أساسيا

 
( من الئحة صناديق اإلستثمار 56تعني  التغيير املهم  أي تغيير ال معد تغييرا

 أن:أو أي تغيير من شأنه 

 وحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.يؤدي في املعتاد إلى أن معيد مالك ال .1

يؤدي إلى  يادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من  .2

 لس إدارة الصندوق أو أي تابع لهما.جأعضاء م

 من املدفوعات  .3
 
 جديدا

 
ري إلى  تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهيقدم نوعا

 ي تسدد من أصول الصندوق. يادة أنواع املدفوعات األخرى الت

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين ءخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

يحق ملالك وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم ودون فرض أي رسوم   •

  استرداد.

 تغييرات واجبة اإلشعار:إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي  .3

 بأي تغيير واجب اإلشعار في ار الهيئة ومالك الوحدات يجب على مدير الصندوق إشع •
 
 كتابيا

 
إشعارا

 ( أيام من سريان التغيير.8الصندوق الذي يديره مدير الصندوق قبل ثمانية )

( من الئحة صناديق 57( و )56ضمن أحكام املادتين )يقصد بن  التغيير واجب اإلشعار  أي تغيير ال يقع   •

 اإلستثمار.

 ي تغيير في شروط وأحكام الصندوق: عة لإلشعار عن أاإلجراءات املتب -ب

دير الصندوق ح عن تفاصيل التغييرات األساسية في املوقع اإللكتروني ملصشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفمُ  •

 ( أيام من سريان التغيير.10واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وذلة قبل عشرة )

 للمادة ) غييرات األساسيةبيان تفاصيل الت •
 
( من الئحة 71في تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار.

ة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهم •

 من سريان التغيير. ( أيام10ق املالية وذلة قبل عشرة )أو بالطريقة التي تحددها هيئة السو السعودية )تداول( 

 للمادة ) •
 
( من الئحة صناديق 71بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 اإلستثمار.

لسوق املالية  ل واملوقع اإللكترونيدير الصندوق ملاإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في املوقع اإللكتروني  •

 من سريان التغيير.21ن )السعودية )تداول( وذلة خالل واحد وعشري
 
 ( يوما
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 للمادة )بيان  •
 
( من الئحة 71تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار.

 :إنهاء الصندوق  .18

 اديق اإلستثمار هي اءتي:جب أحكام الئحة صنندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بمو الحاالت اللتي مستوجب فيها إنهاء الص

 برغبته في ذلة قبل مدة ال تقل عن واحد  .1
 
إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 من التاريخ املستهدف إلنهاء الصندوق دون اإل 21وعشرين )
 
 بالصندوق.خالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة ( يوما

وذلة دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات  يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، .2

 الخاصة بالصندوق.

الصندوق للسوق املالية السعودية )تداول( عن انتهاء مدة  يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني .3

 وتصفيته.

 مدير الصندوق: .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: -أ

معمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص املرخص  .1

 اصة بالصندوق.ومذكرة املعلومات الخلهم وشروط وأحكام الصندوق 

املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلة واجب يلتمم مدير الصندوق بجميع  .2

 األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.

 عن اءتي: .3
 
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. •

 ة الخدمات اإلدارية للصندوق.عمليات الصندوق ملا في ذل •

 طرح وحدات الصندوق. •

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها ووضوحها  •

 وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

، سواء  أدى مسؤولياته وواجباته بشكل تثمارإن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتمام بأحكام الئحة صناديق اإلس .4

 مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد  .5

 من مدير الصندوق.

السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة ندوق يضع مدير الص .6

 تتضمن تلة السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل. التعامل معها.

ة بنتائ  التطبيق عند الهيئيطبق مدير الصندوق برنام  مراقبة املطابقة واإللتمام لكل صندوق استثمار يديره ويزود   .7

 طلبها.

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

 للصندوق من الباطن، وسيدفع مدير الصندوق 
 
يجو  ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه باملعمل مديرا

 أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلة.

 استبداله:و األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أ -ج

 لتعيين مدير صندوق بديل أي  •
 
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلة في حال حدوث أي من اءتي:
 
 اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 هم.املرخص لاألشخاص توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلة بموجب  .1

 من قبل الهيئة. ة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقهإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارس .2

تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير  .3

 الصندوق.
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 همام بالنظام ولوائحباإللت -ه الهيئةحسب ما ترا–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

 التنفيذية.

وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص   .5

 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 ذات أهمية جوهرية.أنها  -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

 للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعيما إذا •
 
 من صالحياتها وفقا

 
على مدير الصندوق التعاون بشكل  نرست الهيئة أيا

 من تعيين مدير 60كامل من أجل تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلة خالل ستين )
 
( يوما

 لتقدير الهيئة–البديل. ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل  الصندوق 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
 -حيثما كان ضروريا

 جميع العقود املرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل.

 : أمين الحفظ .20

 مهام أمين الحفظ: -أ

 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار،تم تعيين شركة البالد لالستثمار أمين للحفظ وهو  •
 
 عن التماماته وفقا

 
 مسؤوال

 بم
 
وجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة سواء  أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

 األشخاص املرخص لهم.

 عن إلتماماته •
 
 ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته بشكل مباشر  معد أمين الحفظ مسؤوال

 
وفقا

 بموجب أحكا
 
 م الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.أم كلف بها طرفا ثالثا

 اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو  •
 
معد أمين الحفظ مسؤوال

 أو سوء تصرف أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ. إهمال

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لص •
 
الح مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ جميع معد أمين الحفظ مسؤوال

 دارية الال مة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.اإلجراءات اإل 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -ب

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي أتعاب يجو  ألمين  
 
الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه باملعمل أمينا

 اريف تابعة لذلة.ومص

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ج

 في حال  •
 
وقوع أي من الحاالت للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 اءتية:

ملرخص توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلة بموجب الئحة األشخاص ا .1

 لهم.

 من قبل الهيئة. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه .2

 لحفظ.تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط ا .3

 باإللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–الهيئة أخرى ترى أي حالة  .5

 للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق املعني تعيين أمين  •
 
 من صالحياتها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التع
 
اون بشكل كامل حفظ بديل وفقا

 من تعيين أمين الحفظ البديل. 60بديل خالل ستين )لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال
 
( يوما

 لتقدير الهيئة–ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
جميع العقود املرتبطة  -حيثما كان ضروريا

 ين الحفظ البديل.بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أم

 انوني:قاملحاسب ال .21

 اسم املحاسب القانوني لصندوق اإلستثمار: -أ

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون.
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 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: -ب

وق بما يتماش ى دة للصنقوائم املاليلل معين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلة للقيام بعملية مراجعة •

 .ية السعوديةباملعمول بها في اململكة العر مع املعايير 

( أشهر قبل نهاية سنته املالية، يجب في هذه الحالة القيام 9إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة ) •

 .السنة املالية األولىبعملية املراجعة بنهاية 

لية، يمكن في هذه الحالة القيام هاية سنته املار أو أقل قبل ن( أشه9إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تسعة ) •

 بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية.

 األحكام املنظمة إلستبدال املحاسب القانوني لصندوق اإلستثمار: -ج

 املعين،  القانوني  املحاسب  بتغيير  الصندوق   مدير  يوجه  أن  أو  القانوني  املحاسب  تعيين  يرفض  أن  الصندوق   إدارة  جلسم  على  يجب

 :اءتية الحاالت من أي في

 .مهامه بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب املنهي السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ادعاءات وجود .1

  العام للصندوق  القانوني املحاسب معد لم إذا .2
 
 .مستقال

 املراجعة  مهام  ةلتأدي  الكافية  والخ رات  املؤهالت  يملة   ال  القانوني  املحاسب  أن  الصندوق   إدارة  مجلس   قرر   إذا .3

 .مرض   بشكل

 - الهيئة طلبت إذا .4
 
 .بالصندوق  يتعلق فيما املعين القانوني املحاسب تغيير -لتقديرها وفقا

 أصول الصندوق: .22

 .االستثمار صندوق  لصالح الحفظ أمين بواسطة محفوظة االستثمار صندوق  أصول  إن -أ

 بحفظ  يقوم  التي  خريناأل   عمالئه  أصول   وعن  األخرى   الصناديق  وأ  به  الخاصة  األصول   باقي  عن  الصندوق   أصول   بفصل  الحفظ  امين  يقوم -ب

 بنكي  حسابويقوم أمين الحفظ بفتح    الصندوق   لصالح  سمهإب  بالصندوق   الخاصة  واألصول   املالية  األوراق  الحفظ  ينأم  ويسجل  أصولها

 اللتماماته  تأديته  تؤيد  التي  املستندات  من  وغيرها الضرورية  السجالت  بجميع  باالحتفاظ  ويقوم  املحلية،  البنوك  حدأ يف  الصندوق ب  خاص 

 .التعاقدية

عد   -ج
ُ
 الصندوق  ملدير يكون  أن يجو   وال ،(مشاعة ملكية) مجتمعين الصندوق  ذلة  في الوحدات ملالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  ت

 أو الصندوق  أصول  في مصلحة أي و عامل أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو

 املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أي

  املو ع أو
 
   كان أو ملكيته، حدود في وذلة  الصندوق، لوحدات مالكا

 
 االستثمار صناديق الئحة  أحكام بموجب املطالبات بهذه  مسموحا

 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. الصندوق  وأحكام شروط في عنها وأفصح

 : إقرار من مالك الوحدات .23

ملعلومات الخاص بالصندوق، واملوافقة على على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص ا لقد قمت/قمنا باإلطالع

كت فيها/اشتركنا فيها.خصائص الوحدات التي اشتر 

 

 االسم:

  التاريخ:        التوقيع:
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 (: سياسات وإجراءات ضبط املخاطر 1امللحق رقم ) 

 :املخاطرآلية ضبط إجراءات و  .1

 األهداف تحقق التي والحكيمة الجيدة ستثماراإل  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها التي االستثمار قرارات ستكون  .أ

 ويشمل  العالقة،  ذات  األخرى   واملستندات  املعلومات  ومذكرة  الصندوق   وأحكام  شروط  يف  واملذكورة  للصندوق   ددةاملح  ستثماريةاإل 

 اءتي: من للتأكد وسعه في ما كل الصندوق  مدير بذل ذلة 

للوفاء بأي  االستثمار في أوراق مالية ذات سيولة جيدة من خالل  الحرص على توفير السيولة الكافية في الصندوق  •

، في حال كان مجموع طلبات اإلسترداد أك ر من النقد وأشباه النقد املتوفر في الصندوق، سيقوم استرداد متوقع  طلب

 .وق بتسييل جزء من أصول الصندوق مدير الصند

عدم تركيم إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة جغرافية معينة أو قطاع أو  •

نة، إال إذا تم اإلفصاح عن ذلة في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات صناعة معي

وفي حال تم تركيم إستثمارات الصندوق في ورقة مالية بما يخالف الشروط واألحكام، سيقوم  ،األخرى ذات العالقة

  90مدير الصندوق بتصحيح وضع اإلستثمار في مدة أقصاها 
 
 .يوما

( في الئحة 41الصندوق بنسب التملة في الشركات حسب النسبة املصرح بها في املادة الحادية واألربعين )مم يلت •

، وفي حال تجاو  مدير الصندوق أي من النسب املوضحة في املادة، صناديق اإلستثمار التابعة لهيئة السوق املالية

 وبمدة
 
  90ا صاهأق سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اإلستثمار فورا

 
 .يوما

، تقوم لجنة تطبيق أهداف الصندوق اإلستثمارية املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقة •

 ملراجعة أداء واستثمارات الصندوق والتأكد من توافقها مع أهداف   اإلستثمار لدى مدير الصندوق باإلجتماع
 
شهريا

 .حسينية تخدم أهداف الصندوق الصندوق واتخاذ أي اجراءات تصحيحية أو ت

  الصندوق  إدارة مجلس بتبليغ الصندوق  مدير يقومس •
 
 جوهرية. مخالفات هناك يكون  عندما فورا

 وتبعهيئة السوق املالية او وسيي آخر مرخص من  وساطةال قسم  ع ر يتم والشراء البيع أوامر تنفيذ •
 
 لسياسة ا

 على املحافظة تراعي أنها كما الصندوق، وحدات حاملي حالمص وتراعي املالية السوق  تعليمات مع تتوافق واضحة

والشراء ، وللتأكد من ذلة يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذ جميع أوامر البيع املالية السوق  وشفافية مصلحة

بشكل مستمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسيي يتعارض مع مصالح مالك الوحدات، سيقوم مدير 

 .ر الوسييالصندوق بتغيي

 :كالتالي املجلس يقدمها التي الخدمات طبيعة وستكون  للصندوق  إدارة مجلس هناك سيكون  .ب

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

  ذلة  كان ومتى- اإلشراف  •
 
 وف الصندوق  مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي على املصادقة -مناسبا

 
 صناديق لالئحة قا

 .االستثمار

  مرتين جتماعاإل  •
 
 اإلرهاب لدى وتمويل األموال ليغس عن التبليغ ومسؤول لتمامواإل املطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير لتمامإ من للتأكد الصندوق، مدير

 تعيينه. إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة •

 صناديق بالئحة العالقة ذات األخرى  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط والتمام اكتمال من التأكد •

 .االستثمار

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

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام ة،القالع ذات واملستندات املعلومات

 .فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل •

 واإللتزام: املطابقة  .2

 عن اإلشراف على التالي:
 
 سيكون مسؤول املطابقة واإللتمام مسؤوال

 املعلومات ومذكرة دوق الصن وأحكام وبشروط العالقة، ذات والقوانين باللوائح الصندوق  مدير التمام من التأكد •

 .العالقة ذات األخرى  واملستندات
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 وجميع التنفيذية ولوائحه بالنظام لتماماإل من الصندوق  مدير لتمكين املناسبة واإلجراءات لسياساتا وضع من التأكد •

 .املفعول  السارية األخرى  النظامية املتطلبات

 .الصندوق  مدير التجس جميع على طالعاإل  وصالحية املناسبة املوارد على الحصول  •

 .الصندوق  مدير يتبعها التي وااللتمام املطابقة ترتيبات مالئمة مدى ملراجعة تطلبها مستندات بأي الهيئة تزويد •
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 صندوق جي آي بي للسهم السعودية

GIB Saudi Equity Fund 

 صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة

 لصندوق مدير ا

 جي آي بي كابيتال

 أمين الحفظ

 شركة البالد كابيتال

 

 مذكرة املعلومات

 

لحفظ ( حسب خطابنا  هي النسخة املعدلة من مذكرة املعلومات صندوق جي آي بي لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية ))تعديل رسوم اإلشتراك وامين اهذه 

 م23/02/2020 املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ

 

 .ندوق جي آي بي كابيتال خاضعة لالئحة صناديق االستثمارإن جميع املعلومات والبنود املذكورة في مذكرة املعلومات الخاصة بص

سنننننننتثماري ايجب على املسنننننننتثمرين املحتملين قراءة مذكرة املعلومات الخاصنننننننة بصنننننننندوق جي آي بي لألسنننننننهم السنننننننعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار 

مالئم، فإنه يجب على املسننتثمر املحتمل اسننتشننارة أحد املسننتشننارين املاليين   يتعلق بالصننندوق، وفي حال عدم معرفة ما إذا كان االسننتثمار في هذا الصننندوق 

 املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 شورة مستشار منهي. محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بم مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهمننصح املستثمرين بقراءة محتويات 
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 إشعار هام 

 (، هو صننندوق أسننهم مفتوح املدة مسننتثمر في األسننهم السننعودية. أسننس ويدار من قبل شننركة الصننندوق صننندوق جي آي بي لألسننهم السننعودية )   ▪

دية، وبموجب السجل  مة بموجب قوانين اململكة العربية السعو  (، وهي شركة شخص واحد، املؤسسة والقائدوق مدير الصنجي آي بي كابيتال )  

 ، والتي عنوانها التالي:37-07078هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم 06/02/1429وتاريخ 1010244294التجاري رقم  

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 مباني السكنية واملكتبيةواحة غرناطة لل

 رقيطريق الدائري الش

 11692 -، الرياض898598ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  املوقع االلكتروني:

نننننننننننننندوق وتمنت املوافقنة عليهنا. ويتحمنل مندي ▪ نننننننننننننندوق  روجعنت منذكرة املعلومنات من قبنل مجلس إدارة الصن ننننننننننننناء مجلس إدارة الصن نننننننننننننندوق وأعضن ر الصن

نننننننننننننندوق  عين ومنفردين كامل املسنننننننننننننئولينة عن دقة واكتمن مجتم نننننننننننناء مجلس إدارة الصن ال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كمنا يقر ويؤكد أعضن

ننننننننننننحنة واكتمنال املعلومنات الواردة في منذكرة املعلومنات، كمنا يقرون ويؤكندون على أن املعلو  نننننننننننننندوق بصن منات والبيناننات الواردة في منذكرة ومندير الصن

 غير مضللة. املعلومات

مسننننننننؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال وافقت هيئة السننننننننوق املالية على تأسننننننننيس صننننننننندوق االسننننننننتثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي  ▪

علومات أو تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسنها صنراحة من أي مسنؤولية مهما كانت، ومن أي خسنارة تنت  عما ورد في مذكرة امل

في الصنننننننندوق من عدمه وال تعني موافقتها على  عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السنننننننوق املالية أي توصنننننننية بشنننننننأن جدوى االسنننننننتثمار

ننننننننننروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن ق ننننننننننحة املعلومات الواردة في الشن ننننننننننتثمار فيه أو تأكيد صن ننننننننننيتها باالسن ننننننننننندوق توصن ننننننننننيس الصن رار تأسن

 االستثمار في الصندوق معود للمستثمر أو من يمثله.

املدى املتوسنننننني والطويل عن طريق اإلسننننننتثمار في أسننننننهم الشننننننركات السننننننعودية املدرجة في سننننننوق يهدف الصننننننندوق الى تحقيق نمو في رأس املال في  ▪

 S&P Saudi Arabiaعلى عائد املؤشنننر االسنننترشنننادي )األسنننهم السنننعودية الرئيسنننية أو سنننوق األسنننهم السنننعودية املوا ية )نمو( وتحقيق عائد يتفوق 

Domestic Total Return in Local Currency Index.) 

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم أع ▪
 
، 1-219-2006دت مذكرة املعلومات طبقا

 لنظام هيئة السو 1427/12/03بتاريخ 
 
هن.  املعدلة بقرار 1424/06/02وتاريخ  30ق املالية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/هن، وفقا

 م   23/05/2016هن املوافق  16/08/1437وتاريخ  2016 – 61-1لسواق املالية رقم مجلس هيئة ا

خرى الخاصننننة بصننننندوق جي آي بي لألسننننهم  يجب على املسننننتثمرين املحتملين قراءة شننننروط وأحكام الصننننندوق مع مذكرة املعلومات واملسننننتندات األ  ▪

لصننندوق، وفي حال كان هناك شننة في مدى مالئمة هذا الصننندوق، فإنه يجب تعلق باالسننعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار اسننتثماري ي

 على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

نننننننننننننندوق )بعند أن بن ة وجهناإن كنافن  ▪ نننننننننننننندوق تمثنل التقندير الخناص ملندير الصن ننننننننننننروط الصن ذل كنل االهتمنام والعنناينة  ت النظر واءراء الواردة في أحكنام وشن

روا  املعقولة للتأكد من صحتها( وليس هناك أي ضمانات بأن تكون تلة اءراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين املحتملين أن ال ينظ

 سائل أخرى.ى الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مإلى محتو 

تكون قيمة وحدات الصننننننننندوق عرضننننننننة لتقلبات أسننننننننعار األسننننننننهم اململوكة من قبل الصننننننننندوق. وينبغي للمسننننننننتثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة  ▪

 كما الصنندوق  ومعرفة تامة بأن االسنتثمار في
 
مشنتمل على مخاطر مرتفعة. إن االسنتثمار في الصنندوق ال معت ر بمثابة ودمعة لدى أي بنة أو التماما

 من قبل مدير الصنندوق ويتحمل املسنتثمر كامل املسنؤولية عن أي خسنائر مالية قد تنت  عن اإلسنتثمار في الصنندوق 
 
ما لم يكن  أنه ليس مضنمونا

 عن ت
 
 همال من مدير الصندوق.قصير او إسبب الخسارة ناجما

ك بالتوقيع على مذكرة املعلومات والشننروط واألحكام، يوافق كل مشننترك بأن مدير الصننندوق سننوف مسننتثمر مبالغ االشننتراكات بالنيابة عن املشننتر  ▪

 لشروط وأحكام الصندوق.
 
  وطبقا

http://www.gibcapital.com/
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق 

شركة جي آي بي كابيتال )ويشار إليها فيما بعد بن مدير الصندوق (، وهي شركة شخص واحد، املؤسسة  

وتاريخ    1010244294والقائمة بموجب قوانين اململكة العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري رقم 

 . 37-07078هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  06/02/1429

 وعنوانه:

 1ملباني املنخفضة، مبنى رقم با

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية 

 طريق الدائري الشرقي 

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية 

 + 966115112201+            فاكس: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني: 

 :أمين الحفظ

 

 شركة البالد لالستثمار 

 البالد املالية، املركز الرئيس ي  

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللة فهد 

 11411، الرياض  140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية 

 + 9669200003636هاتف:  

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكتروني :  

 :املحاسب القانوني

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون. 

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية 

 + 966112065444فاكس:          +    966112252666هاتف: 

 www.pkf.comاملوقع اإللكتروني:  

 

http://www.gibcapital.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.pkf.com/
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 تعريفات
 مترادفة تستخدم لإلشارة الى العميل الذي يمتلة وحدات  مصطلحات  مالك الوحدةو    العميلو    املستثمرينو    املستثمر املحتملو    املستثمرو    املشترك  ▪

 في الصندوق. 
 يقصد بها شركة جي آي بي كابيتال املحدودة.  الشركةو   املدير و  مدير الصندوق   ▪

 لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير صندوق   مجلس اإلدارةو   مجلس إدارة الصندوق   ▪
 
يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 االستثمار.

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما مسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن هيئة السوق املالية" و   وق هيئة السو   الهيئة  ▪

 يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.أن 

 عودية )تداول(.يقصد بها السوق املالية الس  السوق املالية السعودية )تداول(و   السوق املاليةو   السوق   ▪

 يقصد بها صندوق جي آي بي لألسهم السعودية.الصندوق"   ▪

تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج في   يقصد بها سوق األسهم السعودية، وهي السوق التي  السوق الرئيس ي  ▪

 السوق الرئيسية.

ي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج في السوق سهم املوا ية، وه  يقصد بها سوق األ السوق املوازية  ▪

 املوا ية.

 .  هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري املؤشر اإلسترشادي  ▪

 السعودية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندرد  آند بور .هو مؤشر يتبع األسهم    ة بالعملة املحلية""مؤشر إس آند بي العائد الكلي املحلي للسهم السعودي ▪

 ، حصة املالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات، وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق  الوحداتو   وحدات الصندوق   ▪

 االستثمار.

 واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.و املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية الوضع أ يقصد بها  تضارب املصالح  ▪

   يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.الئحة صناديق اإلستثمار  ▪

 تثماري.بها واالحترا  منها قبل اتخاذ القرار االسيقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام   املخاطر  ▪

   يقصد بها العميل الذي مستثمر أو يود اإلستثمار في الصندوق. العميلو   املستثمر املحتملو   املستثمرونو   مالك الوحداتو   املشتركون   ▪

 أليام العمل الرس  يوم عمل  ▪
 
 مية.يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 يه تنفيذ طلبات اإلشتراك أو اإلسترداد في وحدات الصندوق.  يقصد بها أي يوم يتم فيوم التعامل  ▪

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

 سوق املالية ألول مرة.يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لإلكتتاب العام في ال  اإلصدارات األوليةو   أسهم الطروحات األولية  ▪

صدر.يق  حقوق األولوية  ▪
ُ
صدر بغرض  يادة رأس مال امل

ُ
طرح ملساهمي امل

ُ
 صد بها أسهم اضافية ت

▪ Benchmark Agnostic”"  .طريقة هيكلة للمحافظ والصناديق اإلستثمارية ال تعتمد على املؤشر االرشادي 

 ة االستثمار ولها عمر  مني محدد.ليه في بدايمنها متفق عاستثمارات يكون العائد "أدوات الدخل الثابت"  ▪

 تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة األجل."نقد وأشباه النقد"  ▪

 مالية قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها للُمقرض خالل مدة متفق عليها. "األوراق املالية املباعة على املكشوف" ▪
 
 بيع الصندوق أوراقا

 . عموالت الشراء والبيع في االسواق املاليةف التعامل" "مصاري ▪

  ريال سعودي. 10,000,000وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو مساوي  "الفئة )أ(" ▪

 ي. ريال سعود 10,000,000وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  "("الفئة )ب ▪

 وهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق وبنة الخلي  الدولي واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنة الخلي  الدولي  "الفئة )ج(" ▪

 .معني الطرف اءخر في أي صفقة "طرف نظير" ▪

 مر ألي فئة من فئات وحدات الصندوق.وهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة أو قيمة االشتراك اللتي تؤهل املستث"الحد األدنى للملكية"  ▪
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 ملخص الصندوق 

ندوق جي آي بي لألسهم السعوديةص   

GIB Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  شركة  جي آي بي كابيتال

 نوع الصندوق  صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة

 أمين الحفظ  شركة البالد كابيتال 

 اإلدارية لخدماتمدير ا  شركة جي آي بي كابيتال

 عملة الصندوق   الريال السعودي

تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسي والطويل في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو 

 املدرجة في السوق املوا ية )نمو( 
 أهداف الصندوق اإلستثمارية 

ي لألسهم السعودية بالعملة املحليةمؤشر إس آند بي العائد الكلي املحل  

S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index 
 املؤشر االسترشادي 

 مستوى املخاطر  عالي

م 31/01/2018م حتى نهاية يوم اإلربعاء املوافق 29/01/2018تبدأ من بداية يوم االثنين املوافق   فترة اإلشتراك  

 ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 10,000)ب(: الفئة 

 ريال سعودي.  10,000الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك 

 ريال سعودي.  1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(: 

ريال سعودي.  2,500الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 ريال سعودي.  1,000,000الفئة )أ(: 

 ي.ريال سعود 2,500فئة )ب(: لا

ريال سعودي.  2,500الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالسترداد

 قبل نهاية يوم األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم االربعاء من كل أسبوع )على ان يكون يوم عمل(.   
املوعد النهائي الستالم طلبات االشتراك  

 واالسترداد 

لن من قبل مدير الصندوق والذي معتمد كسعر شراء واسترداد لجميع الطلبات املستوفية للشروطعر معآخر س  السعر املعتمد لالشتراك واالسترداد 

 أيام التقويم   يوم االثنين واالربعاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

 التعامل  امأي  يوم االحد ويوم الثالثاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

 موعد دفع قيمة اإلسترداد   خالل أربعة أيام عمل من يوم التقويم ذي العالقة

بحد اقص ى من قيمة مبلغ اإلشتراك 2.00%  رسوم االشتراك  

 من قيمة صافي أصول الصندوق.  %1.00الفئة )أ(: 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %1.75الفئة )ب(: 

ول الصندوق.من قيمة صافي أص %0.50الفئة )ج(:   

 رسوم اإلدارة

 . 30الوحدات املستردة واملستثمرة ألقل من من قيمة  1.00%
 
يوما  رسوم اإلسترداد املبكر 



 

-29 - 
 

 بحد أقص ى من صافي قيمة األصول الخاضعة لإلدارة  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاو  
 
سنويا

 كما سيدفع الصند
 
سعودي لكل عملية.ريال  30وق رسوم العمليات بحد أقص ى ويتم دفع الرسوم شهريا  

 رسوم أمين الحفظ 

 أتعاب املحاسب القانوني: -أ

 بقيمة يدفع 
 
 مقطوعا

 
 كأتعاب للمحاسب القانوني. 26,250الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 مصاريف املؤشر اإلسترشادي: -ب

 في السنة األولى بقيمة  
 
 مقطوعا

 
 ريال سعودي سنوي28.125ريال وفي السنوات التالية بقيمة  22.500يدفع الصندوق مبلغا

 
ا

 ي.مقابل الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشاد

 الرسوم الرقابية: -ج

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
 كرسوم رقابية. 7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: - د

 بقيميدفع  
 
 مقطوعا

 
 ع  5,000ة  الصندوق مبلغا

 
لى كل فئه من الفئات االخرى لوحدات الصندوق مقابل ريال سعودي سنويا

 نشر املعلومات على موقع تداول..

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -ه

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
 بحد أعلى لكل عضو مجلس إدارة مستقل. 25,000يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

ة أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم إضافية إن وجدت علية ما بين الحسابات البنكيفع الصندوق رسوم التحويل الفيد

  بما في ذلة ضريبة القيمة املضافة

 الرسوم املصاريف األخرى 

ضرائب أو  رسوم حكومية(يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع.)على سبيل املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي   مصاريف التعامل      

م 31/01/2018م حتى نهاية يوم اإلربعاء املوافق 29/01/2018تبدأ من بداية يوم االثنين املوافق   تاريخ الطرح 

ريال سعودي لكل فئات وحدات الصندوق  10  سعر الوحدة عند الطرح األولي   
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 مذكرة املعلومات

 صندوق االستثمار: .1

 اسم الصندوق:  -أ

 السعودية.صندوق جي آي بي لألسهم 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  -ب

 م.11/01/2018

وافقة هيئة السوق املالية على تأسيس وطرح الصندوق:  -ج  تاريخ م

 م.11/01/2018ه واملوافق 24/04/1439تمت املوافقة على طرح صندوق جي آي بي لألسهم السعودية بتاريخ 

 مدة الصندوق:  -د

 للفقرة إن صندوق جي آي بي لألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحت
 
فظ مدير الصندوق بحق إنهاءه وفقا

 ( من شروط وأحكام الصندوق.18ثمانية عشر ) رقم

 العملة: -ه

صندوق بالريال السعودي. معامل مدير الصندوق الصندوق هي الريال السعودي ويجب على املستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير العملة  

هذا جميع الحواالت الواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمتها بالريال السعودي بناء  على أسعار الصرف في حينها، 

 ة الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف.ويتحمل مال

 عنوان املوقع االلكتروني المين الحفظ:  - و

 وقع اإللكتروني ألمين الحفظ: امل

capital.com-www.albilad 

 سياسة اإلستثمار:

 أهداف الصندوق اإلستثمارية:  -أ

ي والطويل من يهدف صندوق جي آي بي لألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح املدة، لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوس

وفي خالل االستثمار في جميع أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( 

عودية املوا ية )نمو( م اإلصدارات األولية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو أسهم اإلصدارات األولية املدرجة في سوق األسهم السأسه 

ق وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو حقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( وصنادي

 بت والنقد وأشباه النقود.( والصناديق العقارية املتداولة وصناديق اإلستثمار في األسهم السعودية وأدوات الدخل الثاETFsاملؤشرات املتداولة )

 األوراق املالية التي سيستثمر الصندوق فيها: -ب

سهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم يهدف الصندوق لتحقيق أهدافه باإلستثمار في جميع أسهم الشركات املدرجة في سوق األ 

ق األسهم السعودية الرئيسية أو أسهم اإلصدارات األولية املدرجة في سوق  السعودية املوا ية )نمو( وفي أسهم اإلصدارات األولية املدرجة في سو 

الرئيسية أو حقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية األسهم السعودية املوا ية )نمو( وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية  

اديق العقارية املتداولة وصناديق اإلستثمار في األسهم السعودية وأدوات الدخل الثابت ( والصنETFsاملوا ية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )

 والنقد وأشباه النقود.

 سياسة تركيز اإلستثمارات:   -ج

ناحية  تثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه اإلستثمارية منسيركز الصندوق إس

 العوائد املستهدفة كما هو موضح في الفقرة )د( و )ه( من هذا البند

http://www.albilad-capital.com/
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 األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق: -د

 :مستثمر الصندوق في األسواق التالية

 أسواق األسهم )سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوا ية(. .1

 أسواق أدوات النقد. .2

 خل الثابت.أسواق أدوات الد .3

 السوق املوا ية )نمو(. .4

 يلخص الجدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع اإلستثمار:

 الحد األعلى الحد األدنى  نوع اإلستثمار

األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية )تداول( أو املدرجة في السوق  

األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق  املوا ية )نمو( واإلصدارات 

لصناديق العقارية املتداولة األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( وا

(REITs) املدرجة في السوق السعودية 

30% 100% 

 %25 %0 األوراق املالية املباعة على املكشوف

العامة  الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك أدوات الدخل

 واملرخصة من هيئة السوق املالية
0% 20% 

 %70 %0 2وأشباه النقدنقد 

 %10 %0 صناديق املؤشرات املتداولة العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية

 %10 %0 هيئة السوق املالية العامة واملرخصة من صناديق اإلستثمار في األسهم السعودية

 واألدوات التي سيقوم املدير بإستخدامها في إدارته للصندوق: املعامالت واألساليب  -ه

يث  قوم مدير الصندوق بتحديد املجال االستثماري للصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة تعتمد على أساسية األوراق املالية وقيمها العادلة، حي

 األوراق املالية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:جي آي بي كابيتال بأبحاث مفصلة ودقيقة في أساسيات يقوم فريق العمل في 

البحث في تقارير ُمصدري األوراق املالية وتحليلها )القوائم املالية، نشرات اإلصدار، عروض املستثمرين، وتقرير مجالس اإلدارة  •

 وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة املالية(.

صدري األوراق املالية من حيث مالئتها وقوتها.تحليل ا •
ُ
 ملراكز املالية مل

صدري األوراق املالية ومدى استدامتها والتوقعات لهذه األرباح. •
ُ
 تحليل القوة الربحية مل

 تحليل قدرة ُمصدري األوراق املالية على تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلة. •

 املالية وموقعها في مختلف مستويات الصناعة التي تعمل بها. األوراقتحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدري  •

 وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية  •
 
 دقيقا

 
تحليل الصناعات والقطاعات التي معمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

 أو هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتميم بمستقبل واعد.

ُمصدري األوراق املالية ومناقشتهم بمستقبل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة مستوى أداء بزيارة اضافة لذلة يقوم فريق العمل 

 هذه الشركات والحصول على أك ر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها العادلة. بعد ذلة يقوم الفريق بمناقشتها د
 
اخليا

العوائد املتوقعة من اإلستثمار فيها بالعوائد املتوقعة من األوراق املالية املشابهه سواء  في نفس القطاع أو قطاعات مقارنة  ما إذا كانت مناسبة أم ال و 

.
 
 مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا

 
أو ما معادلها في تصنيفات وكاالت  BBB- ر الصندوق في أدوات نقد في بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى مستثم 2

 اني.التصنيف اإلئتم
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( ويحق ملدير Benchmark Agnosticي )سترشادوال معتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أو ان الشركات التي مستثمر فيها في املؤشر اإل 

 بما يتوافق مع سياساة  تركيم االستثمارات املذكورة في الفقرة د من 
 
 هذا البند.الصندوق تركيم استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن للصندوق اإلستثمار فيها:  - و

 مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. أوراق  لن مستثمر الصندوق في

 أي قيد آخر على نوع األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق اإلستثمار فيها:  -ز

 ر واستثماره.ن للعقايلتمم الصندوق بقيود اإلستثمار الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار بما في ذالة نظام تملة غير السعودي

الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق إستثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو  -ح

 صناديق آخرون: 

 استثمار 
 
األسهم السعودية األخرى كحد أقص ى من أصول الصندوق في صناديق إستثمار  %10.00يحق ملدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا

 في اململكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية.لى أن تع
 
 عاما

 
 كون وحداتها مطروحة طرحا

 صالحية صندوق اإلستثمار في اإلقتراض: -ط

 لدعم 
 
يحق للصندوق الحصول على قرض من مديره أو أي من تابعيه أو من أي من البنوك املحلية حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبا

 من إجمالي أصول الصندوق. %10.00الصندوق أو لتغطية طلبات اإلسترداد على أال تتجاو  نسبة القروض ثمارات است

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:  -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %25.00ال يجو  للصندوق أن تتجاو  تعامالته مع طرف واحد نظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:  - ك

 ألفضل ممارسات اإلستثمار  التي تحقق أهداف الصندوق واملتماشية مع ي .1
 
حرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقا

شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة. مشمل ذلة أن يحرص استراتيجيته املذكورة في 

 مدير الصندوق على اءتي:

 ية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.توفير السيولة الكاف •

عدم تركيم استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة بخالف ما نصت عليه الشروط واألحكام الخاصة  •

 بالصندوق.

 عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه. •

 بيعة الخدمات التي يقدمها املجلس كاءتي:سيشكل مدير الصندوق مجلس إدارة خاص بالصندوق وتكون ط .2

 فيها.املوا •
 
 فقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

 -اإلشراف   •
 
 لالئحة صناديق   -ومتى كان ذلة مناسبا

 
املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 االستثمار.

•  
 
ل التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  على األقل مع مسؤول املطابقة واإللتمام ومسؤو اإلجتماع مرتين سنويا

 لدى مدير الصندوق، للتأكد من إلتمام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه. •

لعالقة بالئحة ندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات االتأكد من اكتمال والتمام شروط وأحكام الص •

 صناديق االستثمار.

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

 ومذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. العمل بأمانة •

 املؤشر اإلسترشادي:   -ل

 مؤشر إس آند بي العائد الكلي املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحلية

S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index 
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السعودية الرئيسية ويتم   ألسهم الحرة للشركات ااملدرجة في السوق املاليةوهو مؤشر لألسهم السعودية ُمعتمد في حسابه على القيمة السوقية ل

 الحصول عليه من شركة ستاندرد  آند بور .

 التعامل في أسواق املشتقات املالية:   - م

.
 
 يمكن للصندوق اإلستثمار في املشتقات املالية ومنها حقوق األولوية حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبا

واف -ن  هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على اإلستثمار: ق عليها من أي إعفاءات م

 ال يوجد.

 املخاطر الرئيسية:  .2

يصنف الصندوق على أنه عالي املخاطرة، وعلى املستثمرين واملستثمرين املحتملين أخذ ذلة بعين االعتبار وأن يكونوا على معرفة  -أ

 قرار استثماري يتعلق بالصندوق. القيام بأي تامة بجميع الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق عند

 على األداء املتوقع في املستقبل كما  -ب
 
إن أي أداء سابق للصندوق أو إلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال معد مؤشرا

 اء السابق.ال يوجد ضمان أن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر في املستقبل سوف يتكرر ويماثل األد

إن مدير الصندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر في املستقبل أو سيماثل  -ج

 أدائه السابق.

 لدي أي بنة. -د
 
 ال معد االستثمار في الصندوق بأي حال من األحوال بمثابة إيداعا

قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال سارة مالية يقر مالة الوحدات ويتحمل املسؤولية عن أي خ -ه

 أو تقصير من مدير الصندوق.

 فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق: -و

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة: .1

هم والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات أسعار األس  إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبي عادة بتقلبات عالية في

صناديق األسهم وقد ينت  عن ذلة انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال. يحدث التقلب في 

لحصر، األحداث املثال ال اأسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلة العوامل على سبيل 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي قد تؤثر على أداء الشركات أو على قرارات املتعاملين في األسواق.

  املخاطر السياسية أو النظامية: .2

ة قد يؤثر ي في املنطقإن اململكة العربية السعودية من البلدان اللتي تتمتع بحالة سياسية ونظامية مستقرة، إال أن التقلب السياس 

. هذا بدوره قد يؤثر على تقييم 
 
 على تقييم األسهم أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق اإلقليمية الغير مستقرة سياسيا

 
سلبا

 أصول الصندوق وسعر وحداته. 

 املخاطر اإلقتصادية: .3

على الشركات العاملة في السعودية واملدرجة في أسواق  إن التغيرات اإلقتصادية التي تمر بها اململكة العربية السعودية قد تؤثر

 في املدى القصير أو املتوسي أو الطويل مما قد يؤدي الى تذبذب في أسعار أسهم هذه الشركات 
 
 أو إيجابا

 
األسهم السعودية سلبا

 الصندوق وسعر وحداته.   وبالتالي أسعار أصول 

 مخاطر السيولة: .4

 على أسعار أصول قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر الس
 
يولة في حال إنخفاض التعامالت في السوق بشكل حاد والذي قد يؤثر سلبا

 الصندوق. 

 مخاطر العملة: .5

أرباح فروقات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة  إن التقلبات في أسعار عمالت األوراق املالية املدارة في املحفظة قد تؤدي إلى خسائر أو

 ة.الوحدات بالنقص أو الزياد

 املخاطر التشريعية والقانونية: .6

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

املخاطر  قوانين الخاصة بهذه األوراق املالية أو األسواق املالية. إن من ضمن هذهالصندوق إلى مخاطر التغير في التشريعات أو ال

 مخاطر تغير الرسوم على الصناديق اإلستثمارية والتي تدفع من أصول الصندوق.

 مخاطر أسعار الفائدة: .7

 على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي
 
 أو إيجابا

 
 على سعر  إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

 
 أو إيجابا

 
قد تؤثر سلبا

 وحدات الصندوق.

 إلسترداد:مخاطر اإلشتراك أو ا .8
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حدوث صعوبات في األسواق املالية أو التعامالت البنكية والتي قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في حال 

 تكون خارجة عن إرادته والذي قد يؤثر على سعر الوحدة اللتي يفترض أن يتعامل بها املستثمر.

 مخاطر البيانات: .9

صدرة من قبلها والتي معت رهامعتمد مدير الصندوق في أسلوبه اإل 
ُ
مدير الصندوق ذات  ستثماري على تحليل بيانات الشركات امل

جودة عالية، إال أنه في حين إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غير قانونية أو أخطاء من قبل مصدري هذه 

 البيانات فإن ذلة قد يؤثر على إستثمارات الصندوق.

 لح:مخاطر تضارب املصا .10

لح مالك الوحدات إال أنه مشترك في إدارة الصندوق مدراء يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صا

وموظفي مدير الصندوق أو الفروع التابعة له والذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد ينت  عنه تأثير 

 على أداء الصندعلى موضوعية واستقاللية مدي
 
 وق.ر الصندوق وقراراته اإلستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

 على أداء 
 
 ما معتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبا

 
إن أداء الصناديق غالبا

 الصندوق في املستقبل.

 بة الدخل وضريبة القيمة املضافة:مخاطر ضري  .12

اطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اءخر ينطوي االستثمار في الصندوق على مخ

ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى 

لى املستثمرين املحتملين التشاور مع وائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب عتخفيض الع

مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم  

ص يبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصو املستحقة إلى شركة جي اي بي كابيتل ال تشمل ضر 

 عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة.

 معلومات عامة:  .3

 الفئة املستهدفة لإلستثمار في الصندوق: -أ

لى املخاطر الرئيسية املذكورة في )مادة املستثمرين املحليين أو األجانب املطلعين عكل مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الحكومي أو الخاص من  

 املخاطر الرئيسية(. 3

 سياسة توزيع األرباح:  -ب

 يقوم مدير الصندوق بإعادة استثمار أي عوائد يحققها الصندوق.

 األداء السابق لصندوق اإلستثمار:  -ج

 أداء املؤشر اإلسترشادي  أداء الصندوق  املدة 

2018 4.18% 8.26% 

2019 18.34% 12.67% 

 %21.98 %23.29 داية الصندوق منذ ب

 

 قائمة حقوق مالك الوحدات:  -د

 الحصول على نسخة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية وبدون مقابل. •

وصافي كل مالة من مالك الوحدات على تقرير مشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها حصول  •

 من كل صفقة.15قيمتها، وسجل بجميع الصفقات املنفذة من قبل املالة على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )
 
 ( يوما

 ون مقابل.الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بد •
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 لنوع اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذ •
 
ا التغيير قبل سريانه وفقا

 التغيير واملدة املحددة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق. •

بين الرسوم واألتعاب الفعلية الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحك •
ُ
 ت
 
ام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

 عند طلبها.ومعلومات أداء الصندوق 

.21برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اإلستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين )اإلشعار  •
 
 ( يوما

 دفع مبالغ اإلسترداد في األوقات املحددة لذلة. •

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق. •

 مسؤوليات مالك الوحدات:  -ه

 منها، فإن مالك الوحدات غير ملتممين بأي إلتمامات أخرى.عدا خسارة مالة الوحفيما 
 
 دات إلستثماراته في الصندوق أو جزءا

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء:  - و

 اءتي: صناديق اإلستثمار هيالحاالت اللتي مستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة 

 برغبته في ذلة قبل مدة ال تقل عن واحد  .1
 
إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 من التاريخ املستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالص21وعشرين )
 
 ندوق.( يوما

الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلة دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات يجب على مدير  .2

 الخاصة بالصندوق.

دوق يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عن انتهاء مدة الصن .3

 وتصفيته.

 بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق: إقرار  -ز

 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة باإلستثمار في الصندوق.

مارية ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق متماشية مع ممارسات اإلستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف اإلستث

وق واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلة بذل مدير الصندوق املحددة للصند

 كل ما في وسعه واتباع سياسات و اليات محددة. ومن اهم اليات ضبي املخاطر:  

 صندوق. اجراءات ملتابعة والتاكد من توفير السيولة الكافية في ال •

 ابعة والتاكد من عدم تركيم إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة.  اجراءات ملت •

 اجراءات ملتابعة والتاكد من إلتمم الصندوق بنسب التملة في الشركات حسب النسبة املصرح بها. •

 ي الشروط واالحكام.راءات ضبي املخاطر ف(: سياسات وإج1للمزيد من املعلومات نرجو قراءة امللحق رقم )               

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .4

الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن   .1

 يختلف من رسم الى آخر وهي كاءتي:

 من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق للفئة )أ(،   %1.00دارة بنسبة  يدفع الصندوق رسوم إرسوم اإلدارة:   •
 
سنويا

 من قيمة صافي األصول ملدير الصندوق   %1.75ونسبة  
 
 من قيمة صافي األصول ملدير   %0.50للفئة )ب(، ونسبة    سنويا

 
سنويا

 الصندوق للفئة )ج(، ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

 بحد أقص ى من صافي قيمة  %0.03فع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاو  يدرسوم الحفظ:  •
 
سنويا

 
 
ريال سعودي لكل   30 كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد أقص ى  األصول الخاضعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا

 عملية. 

 قدره  أتعاب املحاسب القانوني:  •
 
 مقطوعا

 
 ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة 26,250يدفع الصندوق مبلغا

 للمحاسب القانوني شاملة ضريبة القيمة الضافة وهو مقابل مراجعة حسابات الصندوق.

في حال حصول الصندوق على تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حسب األسعار مويل: مصاريف الت •

 السائدة في السوق.
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 بقيمة ة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدار  •
 
  25.000: يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

 
رياال

 
 
 بحد أعلى لكل عضو مستقل.سعوديا

 قدره الرسوم الرقابية:  •
 
 مقطوعا

 
. 7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول:  •
 
 مقطوعا

 
 على كل فئه من  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

.ريا 15,000الفئات االخرى لوحدات الصندوق واملجموع هو 
 
 ل سعودي سنويا

 في السنة األولى بقيمة مصاريف أخرى:  •
 
 مقطوعا

 
ريال وفي السنوات التالية بقيمة 22.500يدفع الصندوق مبلغا

 من قيمة صافي أصول الصندوق مقا28.125
 
بل الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي. يدفع ريال سعودي سنويا

بات البنكية أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم إضافية إن الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسا

 وجدت بما في ذلة ضريبة القيمة املضافة.

وشراء األسهم واإلكتتاب في اإلصدارات   : يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقة ببيعمصاريف التعامل •

 للفقرة )ح( من املادة األولية وسيتم اإلفصاح عن تلة الرسوم واملصاريف في 
 
ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة وفقا

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار  )على سبيل املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  رسوم حكومية(. 71)

ألطراف األخرى ال : إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لجي اي بي كابيتال أو القيمة املضافةضريبة ا •

تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة  

حاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما  املضافة والئحته التنفيذية. مع مالحظة ان اتعاب امل

 . 01/01/2018لقيمة املضافة ابتداء من عدا ذلة ستخضع لضريبة ا

 مقابل الصفقات املفروضة على اإلشتراك واإلسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات:  .2

من قيمة مبلغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر.   %2.00ا بنسبة  يحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك ويتم احتسابه

سيتم فرض رسوم استرداد   يمة رسوم اإلشتراك مرة واحدة من مبالغ اإلشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق.ويتم خصم ق

 من تاريخ اإلشتراك بنسبة  30مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
 
 .%1.00يوما

 العموالت الخاصة التي ي رمها مدير الصندوق: .3

 اإلسترداد املبكر: رسوم  -أ

 من تاريخ اإلشتراك.  30سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
 
يوما

 تحتسب الرسوم كاءتي:

 ويتم إعفاء املشتركين على الوحدات في    %1.00د مبكر بنسبة  سيتم فرض رسوم استردا •
 
حالة استردادها مبكرا

. ستتم معاملة الوحدات في االشتراك  30من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
 
يوما

. ويتم خصم رسوم اإلسترداد املبكر  
 
 تسترد أوال

 
من إجمالي قيمة  واالسترداد على طريقة الوحدات املشتراة أخيرا

 ع ملدير الصندوق. املبلغ املسترد وتدف

 يوضح الجدول التالي طريقة احتساب جميع الرسوم واملصاريف:

 طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها الرسوم

 رسوم اإلدارة

 تستحق رسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاءتي:

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

365
 X صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم =  رسوم اإلدارة في أي يوم

 رسوم الحفظ

 تستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع شهريا يتم حسابها كاءتي:

 رسوم الحفظ السنوية 

365
 X صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم =  رسوم الحفظ في أي يوم

 نونيلقاأتعاب املحاسب ا

 تستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل نصف سنة. يتم حسابها كاءتي:

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 :تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاءتي

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم
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 الرسوم الرقابية

 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاءتي:

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

 صاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاءتي:تستحق م

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم

 رسوم اإلسترداد املبكر 
 ءتي:املبكر مرة واحدة في أي عملية استرداد مبكر. يتم حسابها كاتدفع رسوم اإلسترداد 

مبلغ اإلسترداد املبكر X رسوم اإلسترداد %1.00 =  رسوم اإلسترداد املبكر

 رسوم اإلشتراك
 تدفع رسوم اإلشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. يتم حسابها كاءتي:

مبلغ اإلشتراك X رسوم اإلشتراك %2.00 =  رسوم اإلشتراك على أي مبلغ إشتراك

 مصاريف أخرى 

 ق رسوم املصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاءتي:تستح

 رسوم املصاريف األخرى  السنوية 

365
 X صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم =  رسوم املصاريف األخرى  في أي يوم

 كل ربع سنة.يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخص اإلفصاح املالي في نهاية  مصاريف التعامل

قسم وحدات الصندوق إلى ثالثة )
ُ
( فئات للوحدات وهي )أ( وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم 3ت

لخاصة باملستثمرين من مؤسسات ، و)ب( وهي اريال سعودي 10,000,000من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو مساوي 

، و)ج( وهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق ل سعوديريا 10,000,000وأفراد وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن 

وبنة الخلي  الدولي واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنة الخلي  الدولي. إن الفروقات بين هذه 

د، كية، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي، الحد األدنى لإلسترداالفئات تكمن في الحد األدنى للمل

 ورسوم اإلدارة.

 مثال إفتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي تدفع من أصول الصندوق أو من قبل مالة الوحدات: .4

 10الجدول التالي طريقة إحتساب رسوم ومقابل الخدمات في الصندوق بإفتراض أن أصول الصندوق في بداية السنة تبلغ يوضح 

 %10.00ريال سعودي وأن عائد الصندوق في هذه السنة اإلفتراضية هو    102,041اشتراك املشترك هي  مليون ريال سعودي وقيمة  

 وأن جميع وحدات الصندوق من الفئة هي )ب(:

 قيمة الرسوم صافي أصول الصندوق 
النسبة من صافي قيمة 

 االستثمار
 الرسوم

SAR 102.041  
 مبلغ اإلشتراك   

  SAR 2.041  
 

 رسوم اإلشتراك 

SAR 100,000      صافي قيمة اإلشتراك 

  SAR 360  0.3600%  ريال(  36,000رسوم الحفظ )وهي 

  SAR 263  0.2625%  ريال(  26,250أتعاب املحاسب القانوني )وهي 

  SAR 500  0.5000%  ريال( 50,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )وهي 

  SAR 225  0.2250% ريال( 22,500 رسوم املؤشر اإلسترشادي )وهي 

  SAR150  0.1500%  ريال( 5,0001رسوم نشر املعلومات على موقع تداول )وهي 

  SAR 75  0.0750%  ريال(  7,500رسوم رقابية )وهي 

  SAR 100  0.1000%  )مصاريف أخرى )نسبة إفتراضية 

  SAR 1.173     إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة 

SAR 98,328      الستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارةصافي قيمة ا 

  SAR 1.722  *1.7500  من صافي قيمة اإلستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة(  % 1.75رسوم اإلدارة )وهي  %

  SAR 3,395  
 

 إجمالي الرسوم 

SAR 10,000  
 إجمالي عائد الصندوق   

SAR 6,605       صافي عائد الصندوق 

SAR 106,605     صافي قيمة اإلستثمار في نهاية السنة 
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 عائد الصندوق بعد خصم جميع املصاريف )ويحسب على أساس صافي قيمة االشتراك(      6.6050%

 من صافي قيمة اإلستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة  % 1.75*وهي    

ريال   10.00اض أن سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة هو  رداد املبكر بإفتر يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب رسوم اإلست

 وحدة: 5,000سعودي للوحدة وأن املشترك يرغب باسترداد 

 يوم( 30رسوم اإلسترداد املبكر )في حال أن الوحدات تم اإلشتراك فيها في مدة أقل من 

 SAR 10  
 سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة   

,0005   
 عدد الوحدات التي ينوي مالة الوحدات إستردادها   

 SAR 50,000       إجمالي قيمة الوحدات = عدد الوحدات اململوكةX  سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة 

 SAR500  
 من إجمالي قيمة الوحدات % 1.00رسوم اإلسترداد املبكر =   

 SAR 49,500       رسوم اإلسترداد املبكر  -= إجمالي قيمة الوحدات صافي مبلغ اإلسترداد 

 تقويم وتسعير وحدات الصندوق: .5

 تقويم أصول الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

 إليه كل األرباح  •
 
يتم تقويم األسهم اململوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم التعامل مضافا

 
 
 منه كل املصاريف والرسوم املستحقة. املستحقة ومخصوما

ر اإلكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ اإلدراج في يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية اململوكة من قبل الصندوق بسع •

 السوق.

 يتم تقويم حقوق األولوية اململوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم التعامل. •

ت الصناديق اإلستثمارية اململوكة من قبل الصندوق على أساس آخر سعر معلن للوحدة من قبل يتم تقويم وحدا •

 في يوم التعامل. مدير الصندوق 

يتم احتساب قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق بعد خصم كافة املصاريف املستحقة وإضافة كافة األرباح  •

 ل.املستحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم التعام

 أيام التقويم: -ب

 يتم تقويم أصول الصندوق في يوم اإلثنين واإلربعاء من كل أسبوع عمل. 

 تبعة في حالة وجود خطأ في التقويم أو التسعير:اإلجراءات امل -ج

 سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق. .1

 ين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق.يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات املتضرر  .2

قوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته  يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور و  .3

من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع  0.50%

 للمادة رقم )لإللكترون
 
( 71ي للسوق املالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق اإلستثمار.

 للمادة رقم ) .4
 
( من الئحة صناديق 72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلة وفقا

 ر على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.اإلستثمار وتشتمل هذه التقاري

 طريقة احتساب أسعار اإلشتراك واإلسترداد: -د

عر الوحدة ألغراض اإلشتراك واإلسترداد بحساب قيمة صافي أصول الصندوق لكل فئة من فئات وحدات يتم احتساب س

 من
 
 إليه أي أرباح مستحقة ومخصوما

 
ه أي مصاريف ورسوم مستحقة لكل فئة ومن الصندوق في يوم التعامل ذي العالقة مضافا

يوم التعامل ذي العالقة. يجو  ملدير الصندوق تأخير عملية  ثم قسمة النات  اإلجمالي على عدد الوحدات القائمة لكل فئة في

إرادة وعلى سبيل املثال وليس الحصر )الكوارث طبيعية أو اعطال فنية خارجة عن  التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية

اإلدارة للحصول على   مدير الصندوق(  قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع الى مجلس

 املوافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

قبل الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق يقوم مدير 

 . www.tadawul.com.sa)تداول(    مساء  من اليوم التالي ليوم التعامل ع ر املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  00:5الساعة  

http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامل: .6

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 تاريخ البدء واملدة: •

 م29/01/2018تاريخ بدء الطرح األولي هو 

 ايام من تاريخ بدء الطرح األولي. 3ة الطرح هي مد

 الطرح األولي: •

 لكل فئة من فئات وحدات الصندوق وقد يتم استثمار جميع 10سعر الوحدة عند التأسيس هو )سيكون  
 
 سعوديا

 
( رياال

حلية  أن تكون غير  أشهر( لدى البنوك امل 3األموال املحصلة خالل فترة الطرح األولى إما في ودائع قصيرة األجل )اقل من 

 للفئة  10,000,000اك خالل فترة الطرح األولى هو مستثمرة وعلى شكل نقد. وسيكون الحد األدنى لالشتر 
 
 سعوديا

 
رياال

 للفئة )ب( و  10,000)أ( و  
 
 سعوديا

 
 للفئة )ج(، وسيبدأ عمل الصندوق فور نهاية الطرح األولى.  10,000رياال

 
 سعوديا

 
 رياال

 واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد:التاريخ املحدد  .2

، ويقبل اإلشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب  بات اإلشتراك:أيام قبول طل •
 
يمكن اإلشتراك في الصندوق يوميا

 ودفع كامل مبلغ اإلشتراك قبل نهاية يوم 
 
لتقويم  األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية ويوم الثاللثاءاإلشتراك كامال

يوم التقويم ذي شتراك بناء  على سعر الوحدة من ، ويكون اإل يوم االربعاء من كل أسبوع )على ان يكون يوم عمل(

 .العالقة

، ويقبل بعد تقديم طلب اإلسترداد قبل نهاية   أيام قبول طلبات اإلسترداد: •
 
يمكن إسترداد املبالغ من الصندوق يوميا

، يكون يوم عمل( وقبل نهاية ويوم الثاللثاء لتقويم يوم االربعاء من كل أسبوع )على اناألحد لتقويم يوم االثنين يوم  

 .يوم التقويم ذي العالقةويكون اإلسترداد بناء  على سعر الوحدة من 

 إجراءات اإلشتراك واإلسترداد: .3

واألحكام ومذكرة  عند طلب اإلشتراك يقوم العميل بتعبئة نموذج اإلشتراك وتوقيع الشروط إجراءات اإلشتراك: •

 املعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 عند طلب اإلسترداد يقوم العميل بتعبئة نموذج اإلسترداد ويقدمه إلى مدير الصندوق. سترداد:إجراءات اإل  •

يمكن االشتراك في الصندوق بزيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق أو عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكتروني   •

 ل توفرها. في حا

 للملكية واإلشتراك واإلشتراك اإلضافي واإلسترداد:الحد األدنى  .1

واإلشتراك مشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي )أ( و)ب( و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية واإلشتراك 

 اإلضافي واإلسترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اءتي:

 الحد األدنى للملكية: .1

 ريال سعودي. 10,000,000: الفئة )أ( •

 الفئة )ب(: ال يوجد. •

 الفئة )ج(: ال يوجد. •

 الحد األدنى لإلشتراك: .2

 ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ(:  •

 ريال سعودي. 10,000الفئة )ب(:  •

 ريال سعودي. 10,000الفئة )ج(:  •

 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي: .3

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(:  •

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(:  •

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ج(:  •

 الحد األدنى لإلسترداد: .4

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(:  •

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(:  •

 ريال سعودي. 2,500)ج(: الفئة  •

 مكان تقديم الطلبات: .2

 مستقبل مدير الصندوق الطلبات في مقر شركة جي آي بي كابيتال وعنوانه:

 1نخفضة، مبنى رقم باملباني امل
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 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692-، الرياض  89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 وفي القنوات اإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق وفروع بنة الخلي  الدولي املتواجدة في اململكة العربية السعودية.

 طلب اإلسترداد ودفع عوائد اإلسترداد ملالك الوحدات: أقص ى فترة زمنية بين .3

يتم تحويل صافي مبلغ اإلسترداد بعد خصم رسوم اإلسترداد ملالة الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم 

التقويم ذي العالقة. يقوم مدير الصندوق عند استالم طلب استرداد في أي يوم تعامل بتحديد قيمة الوحدات 

بلغ إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم الرابع التالي ليوم ستردة حسب يوم التقويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل املامل

 التعامل ذي العالقة.

 سجل مالك الوحدات: .4

 يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالك الوحدات وحفظه في اململكة. .1

 على ملكية الوحدا .2
 
 قاطعا

 
 ت املثبتة فيه.معد سجل مالك الوحدات دليال

 تية في سجل مالك الوحدات كحد أدنى: يقوم مدير الصندوق بحفظ املعلومات اء .3

 اسم مالة الوحدات وعنوانه. •

رقم الهوية الوطنية ملالة الوحدات أو رقم اإلقامة أو رقم جوا  سفره أو رقم سجله التجاري أو أي وسيلة تعريف  •

 أخرى تحددها الهيئة.

 جنسية مالة الوحدات. •

 اريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.ت •

 ات املتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالة وحدات.بيانات جميع الصفق •

 الرصيد الحالي لعدد الوحدات )بما في ذلة أجزاء الوحدات( اململوكة لكل مالة وحدات. •

 أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل مالة وحدات. •

 لسجل مالة الوحدات إلى عاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصيكون سجل مالك الوحدات جاهز مل .4
 
ا

 عند الطلب )على أن يظهر ذلة امللخص جميع املعلومات املرتبطة بمالة الوحدات املعني فقي(.
 
 أي مالة وحدات مجانا

 بحيث معكس التغييرات في امل .5
 
( 3علومات املشار إليها في الفقرة )يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالك الوحدات فورا

 من هذه املادة.

ستثمر في ودائع بنكية وفي صفقات أسواق النقد مبرمة مع طرف  .5
ُ
إن أموال اإلشتراك التي يستلمها مدير الصندوق سوف ت

ينوي مدير خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة لحين الوصول إلى الحد األدنى الذي 

 الصندوق جمعه.

 ر الصندوق لجمعه:الحد األدنى الذي ينوي مدي  .6

( ماليين ريال أو ما معادلها ملا ينبغي جمعه خالل مدة الطرح األولي من 10إن الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو )

 .31/12/2018إشتراكات املستثمرين حتى تاريخ 

ا يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة  ( ماليين ريال سعودي أو م10ان إستيفاء متطلب عشرة )اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضم  .7

 أصول الصندوق:

( أشهر، سيقوم مدير 6( ماليين ريال سعودي ملدة أقصاها )10في حال انخفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

ت حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك الوحدا الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية أوال، وبعد ذلة بتحليل ودراسة

من تسييل أصول الصندوق أو طلب  يادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بطلب إلجتماع مالك 

وسيقوم مدير الوحدات والتصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق املالية 

ت مالك الوحدات بعدم  يادة استثماراتهم في الصندوق باإلعالن عن ذلة في موقعه اإلل كتروني وفي موقع السوق، وفي حال صو 

( ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ 10الصندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى عشرة ) 

 ة السوق املالية.املوافقات الال مة من هيئ

 .يع لوائح وتعليمات هيئة السوق املاليةسيقوم مدير الصندوق باإللتمام بجم

 الحاالت التي يؤجل أو يعلق معها التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت: .8

داد من أو اشتراك في يجو  ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استر  تأجيل عمليات اإلسترداد أو اإلشتراك: .3

 للمادة الصندوق في أي من الحاالت اءت
 
 :صناديق اإلستثمار ( من الئحة62( واملادة رقم )61رقم )ية وفقا

أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي  %10.00إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسترداد ملالكي مساوي  •

 يوم تعامل.
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األصول األخرى  يسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئ •

التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق بشكل 

 معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

 عليق على وحدات الصندوق:سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي ت

 تعليق إال للمدة الضرورية وامل ررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات.التأكد من عدم استمرار أي  •

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلة بصورة  •

 منتظمة.

تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار هيئة  إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث أي

املالية ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلة السوق  

 في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.

ا سيتم التعامل مع طلبات اإلسترداد املؤجلة سيتم تلبية طلبات اإلسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كم

 بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ اإلسترداد الى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

ائح الهيئة. يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولو  رفض اإلشتراك: .4

 خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك. ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد طلبات اإلسترداد التي ستؤجل: .9

ادرة من هيئة السوق املالية، ( من الئحة صناديق االستثمار الص61األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع إلى املادة )

 وهي كما يلي:

الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي يجو  ملدير  •

 .أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق  %10نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

يلها، واإلفصاح عن هذه اإلجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأج سيتم اتباع إجراءات •

 في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 خصائص الوحدات: .7

قسم وحدات الصندوق إلى ثالثة )
ُ
وهي الخاصة بكبار املستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ب( وهي الخاصة بصغار ( فئات للوحدات وهي )أ( 3ت

بمنسوبي مدير الصندوق و ببنة الخلي  الدولي واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير املستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ج( وهي الخاصة 

د األدنى للملكية، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك الصندوق و بنة الخلي  الدولي. إن الفروقات بين هذه الفئات تكمن في الح

 الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلضافي، الحد األدنى لإلسترداد، ورسوم اإلدارة. يوضح 

 الفئة )ج(  الفئة )ب(  الفئة )أ(  الفروقات

 طبيعة املالك
كبار املستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

صغار املستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق وبنة 

 الخلي  الدولي

 ال يوجد ال يوجد ديريال سعو 10,000,000 الحد األدنى للملكية

 ريال سعودي10,000 ريال سعودي10,000 ريال سعودي10,000,000 الحد األدنى لإلشتراك

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي1,000,000 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي1,000,000 الحد األدنى لإلسترداد

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 املحاسبة وتقديم التقارير: .8

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية: -أ
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يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلة القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية  .1

 ملتطلبات امللحق رقم 
 
على مدير الصندوق  ( من الئحة صناديق اإلستثمار ويجب5)املوجزة والتقارير األولية وفقا

 تزويد مالك الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل.

 من نهاية فترة التقرير وذلة في األماكن 70تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاو  سبعين ) .2
 
( يوما

الصندوق واملوقع لومات وفي املوقع اإللكتروني ملدير وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املع

 اإللكتروني للسوق.

 من نهاية فترة التقرير وذلة في األماكن وبالوسائل 35تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل خسمة وثالثين ) .3
 
( يوما

 املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 تية:قارير للمشتركين تتضمن املعلومات اءسيقوم مدير الصندوق بإتاحة ت .4

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها. •

 من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها املشترك خالل خمشة عشر ) •
 
 ( يوما

ذلة أي شخص تملة   الوحدات )بما فيكما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك  •

الوحدات خالل السنة املعد في شأنها البيان( يلخص الصفقات على وحدات الصندوق على مدار السنة 

 من نهاية السنة املالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان على األرباح 30املالية وُيرسل خالل ثالثين )
 
( يوما

خصومة من مالة الوحدات والواردة في شروط يف واألتعاب املاملو عة وإجمالي مقابل الخدمات واملصار 

وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود اإلستثمار 

 املنصوص عليها في الئحة صناديق اإلستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

 الصندوق:  التي يعدها مدير أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  -ب

يتم إرسال التقارير على العنوان ال ريدي أو ال ريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم 

 من 60إشعار مدير الصندوق بأي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل ستين )
 
 تقويميا

 
إصدار ( يوما

رير وبعد ذلة تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير تلة التقا

 . .com.sawww.tadawulواملوقع ا اللكتروني للسوق  www.gibcapital.comالصندوق 

في املوقع اإللكتروني   2018ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في   -ج

 للسوق املالية السعودية للمستثمرين واملستثمرين املحتملين.

 عيقر مدير الصندوق بتو  -د
ً
 ند طلبها من قبل مالك وحدات الصندوق. فير القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا

 مجلس إدارة الصندوق: .9

( أعضاء من بينهم عضوين مستقلين، وسيكون ملدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد أخذ موافقة 3ثالثة )يتألف مجلس إدارة الصندوق من  

إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق   ذلة وسيتم إشعار مالك الوحدات بأي تغيير في أعضاء مجلس  هيئة السوق املالية في

 من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق.

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -أ

 رئيس املجلس)مستقل(   خالد بن صالح العقيل .1

 عضو مستقل  عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .2

 عضو   عبدهللا بن صالح الحامد .3

 اء مجلس إدارة الصندوق:نبذة عن مؤهالت أعض -ب

 خالد بن صالح العقيل

م في عدة أقسام منها الخزينة وقطاع الشركات والخدمات 1984بدأ العمل في مجال الخدمات املصرفية في عام  

د في عدد من البنوك واملؤسسات املالية منها البنة السعودي الفرنس ي املصرفية لألفراد. عمل األستاذ خال

ة السعودي ال ريطاني وشركة جدوى لإلستثمار وبنة البالد وإتش إس بي س ي العربية ومصرف الراجحي والبن

 السعودية.

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو 

م والتي بدأ العمل فيها منذ 2012مشغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبانا منذ عام 

ي كل من سامبا والشركة التعاونية للتأمين. يحمل األستاذ م، كما عمل في مجالي اإلستثمار والتأمين ف2004عام  

اليات املتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس في عمرو درجة املاجستير في اإلقتصاد من جامعة كونكورديا في الو 

 علوم املحاسبة من جامعة امللة سعود في اململكة العربية السعودية.

http://www.gibcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 عبدهللا بن صالح الحامد

كمدير في قسم الوساطة في البنة السعودي ال ريطاني ثم م 2000مجال الخدمات املالية في عام بدأ العمل في 

م، 2006م كرئيس لقسم الوساطة في األسواق العربية في البنة السعودي الفرنس ي. في عام  2003عمل في عام  

ليكون رئيس إدارة عمل عبدهللا في قسم إدارة األصول في إتش إس بي س ي العربية السعودية وتم تنصيبه 

 لخدمات الوساطة في عام 2011املحافظ في عام 
 
 إلدارة األصول في عام 2015م ثم رئيسا

 
م.  2016م ثم رئيسا

 م كرئيس املشورة اإلستثمارية للعمالء.2017إنضم عبدهللا إلى جي آي بي كابيتال في عام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 اء مجلس إدارة الصندوق اءتي:تشمل مسؤوليات أعض

 فيها.املوا •
 
 فقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

 -اإلشراف  •
 
  -ومتى كان ذلة مناسبا

 
املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 لالئحة صناديق االستثمار.

 على األقل •
 
ل التبليغ عن غسيل األموال مع مسؤول املطابقة واإللتمام ومسؤو  اإلجتماع مرتين سنويا

وتمويل اإلرهاب لدى مدير الصندوق، للتأكد من إلتمام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة 

 املتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه. •

لعالقة املعلومات واملستندات األخرى ذات ا  التأكد من اكتمال والتمام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة •

 بالئحة صناديق االستثمار.

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

 الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 دوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة وملصلحة صن •

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د

 يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:

 لكل عضومستقل.25,000مكافأة سنوية بقيمة .5
 
 سعوديا

 
 رياال

في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في مجلس لن يتقاض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من املوظفين  .6

 إدارة الصندوق.

تو ع الرسوم املستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس  .7

 ميالدي12اإلدارة املستقلين كل اثنا عشر )
 
.( شهرا

 
 ا

 مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق: بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو  -ه

يحرص مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث أي تضارب جوهري 

وم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلة للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيق

 إدارة الصندوق في أقرب فرصة ممكنة. بشكل كامل ملجلس

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية خالد بن صالح العقيل

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

 مشغل عمرو العمرو منصب عضو مجلس إدارة كل من الصناديق التالية:

 صندوق عودة املرن لألسهم السعودية. .1

 للطروحات األولية.صندوق عودة  .2

 صندوق الفرص العربية. .3

 صندوق عودة للمرابحة. .4

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية .5

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية عبدهللا بن صالح الحامد

 لجنة الرقابة الشرعية:  .10

 ال ينطبق.
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 مدير الصندوق: .11

 اسم مدير الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 الصادر عن هيئة السوق املالية:رقم الترخيص  -ب

 37- 07078رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق: -ج

 شركة جي آي بي كابيتال

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض 89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comاإللكتروني: املوقع  +966115112201فاكس:  +9668348400هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د

 م. 2008ف راير  14هن واملوافق  1429صفر  6تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 رأس املال املدفوع للصندوق:  -ه

 ريال سعودي.  200,000,000مدفوع بالكامل بقيمة شركة جي آي بي كابيتال شركة شخص واحد برأس مال 

 ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة: -و

 2016/12/31 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 26,424 يراداتاإل 

 34,686 املصاريف

 0 الزكاة

 (1,392) صافي الدخل

 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لكل عضو:-ز

 عبدهللا بن محمد الزامل

غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي( 

م كمهندس صناعي ومن ثم 1987مكيفات الزامل في عام بدأ عبدهللا الزامل حياته العملية في العمل لدى 

 إلى منصب الرئيس 
 
تمت ترقيته ملنصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة املشتريات واملوارد، والحقا

األول في الشركة. تولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل لإلستثمار الصناعي )الزامل 

 رئاسة وعضوية عدة  م.2009التنفيذي لها في عام  م، ثم عين الرئيس2003م للصناعة( في عا
 
ويشغل ايضا

 مجالس إدارات في شركات األخرى.

حصل عبدهللا الزامل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الواليات املتحدة 

ن جامعة امللة فهد ” مMBAإدارة األعمال “ م، كما حا  على درجة املاجستير في1987االمريكية في عام 

 م.1993للبترول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية وذلة في عام 

 جون امانويل اكزيفوس

غير  –)نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي( 

كة بيكر م، عندما انضم إلى شر 1980كانت بداية عمل جون اكزيفوس في اململكة العربية السعودية في عام 

الشرق األوسي. ومنذ ذلة الحين بر  في مجال تمويل الشركات وأسواق رأس املال في اململكة  آند ماكينمي في

العربية السعودية. وقد شارك في تقديم املشورة لعدة هيئات حكومية وعمالء محليين وغير محليين على 

استشارية ومشورات   ومن أبر  ما قدمه أعمالاختالف نشاط أعمالهم التجارية في اململكة العربية السعودية.  

لبنوك سعودية بشأن القضايا ذات الصلة بالخدمات املصرفية التجارية وأسواق رأس املال واملعامالت املالية 

م، ومنذ ذلة الحين معمل كمستشار يقدم املشورة 2010املعقدة. وقد تقاعد من بيكر آند ماكينمي في سبتم ر  

مارسة األعمال التجارية في اململكة العربية السعودية والخلي  والتجارية والقانونية ملفي الجوانب السياسية 

http://www.gibcapital.com/
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اململكة  –العربي ومنطقة الشرق األوسي. مشغل جون اكزيفوس عضوية مجلس إدارة بنة الخلي  الدولي 

 ي األمريكية.باالضافة إلى عضويته في نقابة املحامين األمريكيين ونقابة محامين والية الينو  –املتحدة 

كزيفوس على درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل، نيويورك، بالواليات املتحدة االمريكية في حصل جون ا

( من جامعة بينسلفينيا، بالواليات املتحدة األمريكية في عام JDم. كما حا  على درجة الدكتوراه )1976عام 

 م.1980

بن عبدالرحمن عبدالعزيز 

 الحليس ي

 غير تنفيذي(  –)عضو 

م. وقبل 2016( في ف راير GIBالحليس ي منصب الرئيس التنفيذي لبنة الخلي  الدولي ) تولى عبدالعزيز

 
 
انضمامه إلى بنة الخلي  الدولي عمل كمستشار ملحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. كما شغل أيضا

م. 2015م إلى سبتم ر 2013السعودي لإلشراف وذلة من مايو  منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي

وتشمل خ رته العملية، شغله ملنصب مسئول املنطقة األول والعضو املنتدب ورئيس الخدمات املصرفية 

للشركات العاملية ملنطقة الشرق األوسي وشمال افريقيا في جي بي مورغان تشيس، الرياض وذلة من تاريخ 

العليا في البنة م. كما شغل عبدالعزيز الحليس ي عددا من املناصب 2013بريل م إلى أ2010سبتم ر 

م  1990السعودي ال ريطاني )“ساب”(، البنة العربي الوطني والبنة السعودي الهولندي في الفترة من عام 

 م.2010وحتى عام 

، بالواليات حصل عبدالعزيز الحليس ي على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تكساس، أوستن

 م.1989املتحدة األمريكية في عام 

دالرحمن بدر بن عب

 السياري 

 مستقل(  –)عضو

 من الخ رة في األسواق املالية واإلستثمارية. حيث بدأ حياته املهنية في  25يمتلة السياري أكثر من 
 
عاما

ناصب في مؤسسة  ( في ادارة اإلستثمار حيث شغل العديد من املSAMAمؤسسة النقد العربي السعودي )

املجموعة االستشارية التي تدير مليارات الدوالرات ع ر العديد النقد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في 

ومن ثم، التحق بشركة العزيزية لإلستثمار التجاري في منصب الرئيس التنفيذي  من فئات األصول املختلفة.

 إلى ( وقام بتطوير سياسة اإلستثمار بالCIOلإلستثمار )
 
شركة وترأس أنشطتها اإلستثمارية. كما انضم الحقا

 في تأسيس MIFICكة الشرق األوسي لإلستثمار املالي )شر 
 
 اساسيا

 
( كرئيس تنفيذي للشركة حيث لعب دورا

إلى مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لإلستثمار، حيث قاد خالل الشركة. بعد ذلة، انتقل بدر 

 باملجموعة.فترة عمله مع مجموعة الفيصلية األنشطة اإلستثمارية ونفذ استراتيجية التحول 

 منصب   بعد ذلة انضم إلى شركة فينشر كابيتال السعودية كرئيس تنفيذي للشركة.
 
ويشغل بدر حاليا

ستثمار في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحده من أك ر االوقاف في الرئيس التنفيذي لإل 

معمل في العديد من املجالس واللجان  م. باإلضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما  ال2018املنطقة في أوائل عام 

 اإلستثمارية ملختلف الشركات الخاصة واملدرجة، الصناديق، األوقاف واملؤسسات.

 على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللة سعود. حصل السياري 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم

 مستقل(  –)عضو 

. الذي مستثمر في أسواق Mayar Fundتال ومدير صندوق  مشغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشركة ميار كابي

املال العاملية. قبل ذلة شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير املحفظة اإلستثمارية في شركة يريم 

ة تستثمر في أسواق املال العاملية كما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة  املحدودة، وهي شركة إستثماري 

واملقاهي. مشغل يم العربية وهي شركة متخصصة بتطوير وإدارة املطاعم واملدير التنفيذي لشركة ير 

عبدالعزيز عضوية عدة مجالس إدارة ومجالس أمناء منها شركة الصناعات الكيميائية األساسية “بي س ي 

اي”، شركة “جي اي بي كابيتال، جمعية مستثمر، سباق الجري السنوي، ومدارس الظهران األهلية. شغل  

ة ملجلس شباب األعمال عبدالعزيز س  عضوية اللجنة التنفيذي 
 
في غرفة تجارة الشرقية خالل الدورة ابقا

 و مجلس ادارة “عقال” الشرقية. 2010-2013

العاملية )محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرعيها ال ريطاني والبحريني.  CFAحصل عبد العزيز على شهادة 

تصاد علوم اإلدارية بتخصص املالية مع تخصص مصاحب في اإلقيحمل عبد العزيز شهادة البكالوريوس في ال

 بالواليات املتحدة األمريكية. MITمن جامعة 

 أسامة بن محمد شاكر

 تنفيذي(  -)عضو

أنضم أسامة بن محمد شاكر كرئيس تنفيذي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، اململوكة بالكامل لبنة الخلي  

 من
 
 ملجلس إدارة للشركة إعتبار 2016و يوني 29الدولي، وذلة أعتبارا

 
 من م. كما اصبح عضوا

 
مايو  16ا

م. يحظى أسامة بخ رة مصرفية وإستثمارية واسعة في العمل مع مؤسسات مالية دولية ومحلية 2018
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 منصب املدير العام للرقابة على البنوك بمؤسسة النقد العربي 
 
باململكة العربية السعودية. وقد شغل مؤخرا

 في  16. ولدى أسامة خ رة أكثر من )ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل املحافظ للرقابةالسعودي 
 
عاما

العمل املصرفي واإلستثماري باململكة العربية السعودية مع البنة السعودي ال ريطاني وإتش اس بي س ي 

ها “املدير السعودية، حيث شغل خالل عمله مع إتش اس بي س ي السعودية مناصب تنفيذية قيادية من

“املدير التنفيذي ورئيس األسواق املالية”. كما سبق أن عمل   التنفيذي ورئيس اإلستثمار”، ومن ثم منصب

أيضا كعضو هيئة تدريس في معهد االدارة العامة بالرياض، قام خاللها بتدريس اإلحصاء وتقديم اإلستشارات 

 اإلحصائية.

تخصص أساليب كمية من جامعة امللة سعود بالرياض  بكالوريوس في العلوم اإلدارية حصل أسامة على

ضافه الى حصوله على ماجستير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية، بمدينة فورت باال 

 كولينم في والية كولورادو األمريكية

 زيد بن عبدالرحمن القويز

الية والتخطيي وامليمانية في مستشفى امللة م بالعمل في االدارة امل1987بدأ  يد القويز حياته العمليةعام 

م ببنة ساب، حيث شغل العديد من املناصب 1990تخصص ي بالرياض. ومن ثَم، التحق عام فيصل ال

القيادية في البنة منها،مدير فريق املصرفية للشركات، كما تولى منصب كبير مدراء االئتمان واملخاطر 

لقوير م تولى  يد ا2003صرفية للشركات في البنة. وفي عام باالضافة إلى منصب مدير عام الخدمات امل

م.  2007منصب نائب العضو املنتدب لشركة اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة وذلة حتي عام 

م.  1987الرياض في عام  –حصل  يد القويز على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللة سعود 

 
 
لس إدارة مستقل، وعضو عضوية مجلس إدارات ولجان الشركات التالية:  عضو مج مشغل  يد القويزحاليا

السعودية, عضو مجلس إدارة مستقل، عضو اللجنة  –لجنة املراجعة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات واملكافأت للبنة االهلي التجاري السعودية, رئيس لجنة االصول 

 –د بن ابراهيم السبيعي و اوالده لالستثمارشركة محم –ملطلوبات ورئيس لجنة املخاطر لشركة ماسة وا

 السعودية –السعودية رئيس لجنة املراجعة لشركة نون لالستثمار 

 األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -أ

مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص املرخص  معمل مدير الصندوق ملصلحة .1

 لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلة واجب يلتمم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت  .2

 والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. األمانة اتجاه مالك الوحدات،

 عن اءتي: .3
 
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. -أ

 عمليات الصندوق ملا في ذلة الخدمات اإلدارية للصندوق. -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

اصة بالصندوق واكتمالها ووضوحها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخ -د

 وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتمام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته وواجباته بشكل  .4

 ارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.مباشر أو قام بتكليف جهة خ

ر الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد إن مدي .5

 من مدير الصندوق.

دوق، ويضمن سرعة يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصن .6

 تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.التعامل معها. تتضمن تلة السياسات واإلجراءات القيام بعملية 

يطبق مدير الصندوق برنام  مراقبة املطابقة واإللتمام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائ  التطبيق عند  .7

 طلبها.

 املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ب

 مع طرف ثالث وذلة للقيام باملهام التالية:يتعامل صندوق اإلستثمار 

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .1

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق واملراجعة. .2
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تابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير مجلس إدارة الصندوق للقيام بم .3

 لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مال
 
ك الوحدات وفقا

 واملستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار.

 ل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق: أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمث -ج

  ال يوجد.

 داله:األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستب -د

 لتعيين مدير صندوق بديل أو  •
 
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلة ف
 
 ي حال حدوث أي من اءتي:اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 لهم. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلة بموجب األشخاص املرخص .1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2

شاط اإلدارة الخاص بمدير تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة ن  .3

 الصندوق.

لتمام بالنظام ولوائحه باإل -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

 التنفيذية.

أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص  وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير   .5

 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

 للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مد إذا مارست •
 
 من صالحياتها وفقا

 
ير الصندوق التعاون بشكل الهيئة أيا

 من تعيين مدير 60كامل من أجل تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلة خالل ستين )
 
( يوما

 لتقدير الهيئةحيثما –الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
 -كان ضروريا

 ستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل.جميع العقود املرتبطة بصندوق اإل 

 أمين الحفظ:  .12

 اسم أمين الحفظ: -أ

ترتيب لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد وال   08100-37شركة البالد كابيتال، املرخص من هيئة السوق املالية بترخيص رقم

 وتقديم املشورة والحفظ.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ب

 08100-37 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:

 البالد املالية، املركز الرئيس ي

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللة فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 (capital.com-www.albilad(املوقع االلكتروني: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ج

 م.14/04/2009تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: -د

 ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته بشكل مباشر معد أمين الحفظ م •
 
 عن إلتماماته وفقا

 
سؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
 
 أم كلف بها طرفا ثالثا

 اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  •
 
عن إحتيال أو  الصندوق الناتجة معد أمين الحفظ مسؤوال

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ جميع  •
 
معد أمين الحفظ مسؤوال

 اإلجراءات اإلدارية الال مة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 ن:ين أمين من الباطحق أمين الحفظ في تعي -ه

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي أتعاب 
 
يجو  ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه باملعمل أمينا

 ومصاريف تابعة لذلة

http://www.albilad-capital.com/
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: -و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد.

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ز

 في حال وقوع أي من للهيئة عزل أمين يحق  •
 
الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 الحاالت اءتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلة بموجب الئحة األشخاص املرخص  .1

 لهم.

 ل الهيئة.أو تعليقه من قب إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ. .3

 باإللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .5

 للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق املعني تعيين أمين إذا مارست الهيئة  •
 
 من صالحياتها وفقا

 
أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املع
 
زول التعاون بشكل كامل حفظ بديل وفقا

 من تعيين أمين الحفظ البديل. 60لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين )
 
( يوما

 لتقدير الهيئة–ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
جميع العقود املرتبطة  -حيثما كان ضروريا

 ة إلى أمين الحفظ البديل.بصندوق اإلستثمار ذي العالق

 مستشار اإلستثمار: .13

 ال يوجد.

 املوزع: .14

 ال يوجد.

 املحاسب القانوني: .15

 اسم املحاسب القانوني: -أ

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون.

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانيةشارع 

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +96611206544+         فاكس: 96611225266هاتف: 

 www.pkf.com لكتروني:املوقع اال

 األدوار األساسية واملسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 ملحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلة للقيام بعملية املراجعة.معين ا •

في هذه الحالة القيام قبل نهاية سنته املالية، يجب ( أشهر 9إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة ) •

 بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية األولى.

( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته املالية، يمكن في هذه الحالة القيام 9إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تسعة ) •

 بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية.

 معلومات أخرى:  .16

تتبع ملعالجة تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طلبها من  إن السياسات واإلجراءات التي س  -أ

 الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب

بحيث يحصل مدير  ول في ترتيبات العمولة الخاصة،يقر املشترك واملشترك املحتمل ويوافق على أنه يجو  ملدير الصندوق الدخ

الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصفقات املوجهة من 

 خالل ذلة الوسيي. يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي:

http://www.pkf.com/
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 شروط.أن يقدم الوسيي املعني خدمة التنفيذ بأفضل ال •

 الخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.أنه يمكن اعتبار السلع و  •

 أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول. •

 املعلومات املتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج

ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اءخر لى مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطوي االستثمار في الصندوق ع

ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى 

التشاور مع يجب على املستثمرين املحتملين تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. و 

مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم  

املنصوص املستحقة إلى شركة جي اي بي كابيتال ال تشمل ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد 

 ضريبة القيمة املضافة.عليها في نظام والئحة 

إن الرسوم والعموالت واملصروفات املذكورة في الشروط واألحكام و مذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم 

فيذية. مع مالحظة ان تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التن

( تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما عدا ذلة من رسوم و عموالت و مصاريف 5.1حاسب القانوني املذكورة في الفقرة )اتعاب امل

 .01/01/2018ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

 معلومات وتفاصيل إجتماع مالك الوحدات: -د

 ه.تماع ملالك الوحدات بمبادرة منيجو  ملدير الصندوق الدعوة لعقد إج •

( أيام من استالم طلب كتابي من أمين 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ) •

 الحفظ بذلة.

( أيام من استالم طلب كتابي من مالة أو 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ) •

من صافي قيمة  %25منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي  وحدات الذين يملكون مجتمعين أوأكثر من مالك ال

 الصندوق.

اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في املوقع  •

م على األقل ( أيا10السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة )

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن م21من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )
 
كان ( يوما

وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة الى هيئة السوق املالية من  

 اإلشعار الكتابي املرسل الى مالك الوحدات.

 إال إذا حضره من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين  ال •
 
 صحيحا

 
أو   %25 معت ر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 ن إجمالي عدد وحدات الصندوق.أكثر م

إذا لم مستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني باإلعالن عن  •

لكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك ذلة في موقعه اإل

 كانت نسبة 5ظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة )الوحدات وأمين الحف
 
 أيا

 
( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 الوحدة املمثلة في اإلجتماع.

 صندوق اإلستثمار:اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية  -ه

 برغبته في ذ •
 
لة قبل مدة إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 من التاريخ املستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة 21ال تقل عن واحد وعشرين )
 
( يوما

 املعلومات الخاصة بالصندوق.

 غ األطراف ذوي العالقة.إبال  •

 تسوية جميع معامالت الصندوق. •

املوقع اإللكتروني للسوق عن انهاء مدة الصندوق اعالن عن أنهاء الصندوق في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق و  •

 ومدة تصفيته. 

 تحويل النقد إلى مالك الوحدات. •

 إغالق الحساب البنكي للصندوق والحساب لدى الوسيي. •

 لشكاوى:إجراءات ا -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى ملالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي ملدير الصندوق:

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي
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 11692 -، الرياض 89859ص.ب. 

 السعودية اململكة العربية

  + 966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني: 

( أيام عمل، يحق ملالة الوحدات إيداع شكواه لدى إدارة شكاوى املستثمرين في هيئة السوق 7وفي حال عدم الرد خالل سبعة )

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق ملالة الوحدات إيداع الشكوى لدى 90يتم الرد خالل تسعين )ال لم املالية وفي ح
 
( يوما

 لجنة الفصل في منا عات األوراق املالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجوا  إيداعها لدى اللجنة قبل إنقضاء املدة.

 ستثمار في صناديق اإلستثمار:عن اإل الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ  -ز

إن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منا عات األوراق 

 املالية.

 قائمة املستندات املتاحة ملالك الوحدات: -ح

 شروط وأحكام الصندوق. •

 ملخص املعلومات الرئيسية. •

 عقود املذكورة فيها )عقد املحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء مجلس اإلدارة(.ات والمذكرة املعلوم •

 القوائم املالية ملدير الصندوق. •

 ملكية أصول الصندوق: -ط

عد  أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات في ذلة الصندوق مجتمعين )ملكية مشاعة(، وال يجو  أن يكون ملدير  
ُ
ت

و مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املو ع أي مصلحة في ندوق أالص

أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من 

 لالباطن أو مقدم املشورة أو املو ع ما
 
 بهذه املطالبات بموجب لكا

 
وحدات الصندوق، وذلة في حدود ملكيته، أو كان  مسموحا

 أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

بشكل –وقد يطلبها  معقول  أي معلومة أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل -ي 

مالك الوحدات الحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون أو من املتوقع أن تتضمنها مذكرة املعلومات التي  –معقول 

 سيتخذ قرار االستثمار بناًء عليه:

 ال يوجد.

وافقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا  -ك  أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق اإلستثمار 
ُ
كرت في سياسات اإلستثمار التي ذ

 وممارساته:

 ال يوجد.

 سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول مملوكة من الصندوق الذي يديره: -ل

يفوض مالة الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في ذلة حقوق التصويت وحضور الجمعيات 

 العمومية للشر 
ُ
 ستثمر فيها.كات امل

 قرار من مالك الوحدات: إ .17

الرئيسية الخاصة بالصندوق، واملوافقة لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات 

 على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 تاريخ:ال        التوقيع:

 

 

 

http://www.gibcapital.com/
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 صندوق جي آي بي للسهم السعودية

GIB Saudi Equity Fund 

 صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة

 

 ملخص املعلومات

 

 

لتغييرات التالية )تعديل رسوم اإلشتراك وامين الحفظ( صندوق جي آي بي لألسهم السعودية التي تعكس اهذه هي النسخة املعدلة من ملخص املعلومات  

 م.23/02/2020حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

عودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي يجب على املسننتثمرين املحتملين قراءة الشننروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصننة بصننندوق جي آي بي لألسننهم السنن 

سنننننتثماري يتعلق بالصنننننندوق، وفي حال كان هناك شنننننة في مدى مالئمة هذا الصنننننندوق، فإنه يجب على املسنننننتثمر املحتمل اسنننننتشنننننارة أحد املسنننننتشنننننارين  قرار ا

 املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
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 ملخص املعلومات

 املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار: .18

 اسم الصندوق ونوعه: -ز

 جي آي بي لألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة. صندوق 

 موجز أهداف الصندوق اإلستثمارية: -ح

السعودية املدرجة في سوق األسهم يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسي والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات 

 ق األسهم السعودية املوا ية )نمو(.السعودية الرئيسية أو املدرجة في سو 

 موجز سياسات استثمار الصندوق:  -ط

 أنواع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق:  •

سوق األسهم السعودية الرئيسية وفي  يهدف الصندوق لتحقيق أهدافه باإلستثمار في جميع أسهم الشركات أو تابعيها املدرجة في

 في أسهم اإلصدارات األولية املدرجة في سوق األسهم السعودية سوق األسهم السعودية املوا ية )ن
 
مو(، سيستثمر الصندوق أيضا

ق األسهم الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سو 

وصناديق اإلستثمار في األسهم   (REITs)( والصناديق العقارية املتداولة  ETFsالسعودية املوا ية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )

 السعودية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود.

 سياسة تركيز اإلستثمار:  •

 تلف أنواع اإلستثمار:يلخص الجدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مخ

 الحد األعلى الحد األدنى  نوع اإلستثمار

م السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية )تداول( أو املدرجة في السوق  األسه 

املوا ية )نمو( واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق  

ملتداولة األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوا ية )نمو( والصناديق العقارية ا

(REITs) املدرجة في السوق السعودية 

30% 100% 

 %25 %0 األوراق املالية املباعة على املكشوف

العامة  أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك

 واملرخصة من هيئة السوق املالية
0% 20% 

 %70 %0 3نقد وأشباه النقد

 %10 %0 تداولة العامة واملرخصة من هيئة السوق املاليةاملصناديق املؤشرات 

 %10 %0 العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية صناديق اإلستثمار في األسهم السعودية

 املخاطر املرتبطة باإلستثمار في صندوق اإلستثمار:  -ي

 يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق:فيما 

 
معادلها في تصنيفات وكاالت أو ما  BBB- مستثمر الصندوق في أدوات نقد في بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى  3

 التصنيف اإلئتماني.
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 والوحدات املتداولة:  ر األسهممخاطر تقلبات أسعا .13

ق إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبي عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات صنادي

ب في أسعار األسهم نتيجة ض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال. يحدث التقلاألسهم والتي قد ينت  عن ذلة اخفا

لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلة العوامل على سبيل املثال ال الحصر، األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ات املتعاملين في األسواق.التي قد تؤثر على أداء الشركات أو على قرار 

  املخاطر السياسية أو النظامية: .14

 على  إن اململكة
 
العربية السعودية من البلدان اللتي تتمتع بحالة سياسية ونظامية مستقرة، إال أن التقلب السياس ي في املنطقة قد يؤثر سلبا

. هذا بدوره قد يؤثر على تقييم أصول الصندوق وسعر تقييم األسهم أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق اإلقليمية الغير مس
 
تقرة سياسيا

  وحداته.

 املخاطر اإلقتصادية: .15

لسعودية التغيرات اإلقتصادية التي تمر بها اململكة العربية السعودية قد تؤثر على الشركات العاملة في السعودية واملدرجة في السوق املالية اإن  

 في املدى القصير الى املتوسي مما قد يؤدي الى تذبذب في أسعار أسهم هذه الشركات وبالت
 
 أو إيجابا

 
عر الي أسعار أصول الصندوق وسسلبا

 وحداته. 

 مخاطر السيولة: .16

 على أسعار أصول الصندوق. 
 
 قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر السيولة في حال إنخفاض التعامالت في السوق بشكل حاد والذي قد يؤثر سلبا

 مخاطر العملة: .17

قات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة الوحدات ي إلى خسائر  أو أرباح فرو إن التقلبات في أسعار عمالت األوراق املالية املدارة في املحفظة قد تؤد

 بالنقص أو الزيادة.

 املخاطر التشريعية والقانونية: .18

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

اصة بهذه األوراق املالية أو األسواق املالية. إن من ضمن هذه املخاطر مخاطر تغير الرسوم على التشريعات أو القوانين الخإلى مخاطر التغير في 

 الصناديق اإلستثمارية والتي تدفع من أصول الصندوق.

 مخاطر أسعار الفائدة: .19

 على تقييمات أصول ا
 
 أو إيجابا

 
 على سعر وحدات الصندوق.لصندوق وبالتالي قد تؤثر سإن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

 
 أو إيجابا

 
 لبا

 مخاطر اإلشتراك أو اإلسترداد: .20

ن قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في حال حدوث صعوبات في األسواق املالية أو التعامالت البنكية والتي تكون خارجة ع

 املستثمر. اللتي يفترض أن يتعامل بهاإرادته والذي قد يؤثر على سعر الوحدة 

 مخاطر البيانات: .21

صدرة من قبلها والتي معت رها مدير الصندوق ذات جودة عالية،
ُ
إال   معتمد مدير الصندوق في أسلوبه اإلستثماري على تحليل بيانات الشركات امل

 مارات الصندوق.فإن ذلة قد يؤثر على إستث أنه في حين إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غير قانونية أو أخطاء

 مخاطر تضارب املصالح: .22

يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالك الوحدات إال أنه مشترك في إدارة الصندوق مدراء وموظفي 

تأثير على موضوعية الصندوق، هذا قد ينت  عنه مدير الصندوق أو الفروع التابعة له والذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح 

 على أداء الصندوق.
 
 واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اإلستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .23

 ما معتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق ال
 
 على أداإن أداء الصناديق غالبا

 
ء الصندوق عمل قد يؤثر سلبا

 في املستقبل.

 

 :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .24

ينطبق على ظروف بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اءخر   ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة  

ي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد املرتبطة وسوف تؤد .معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معين

تبة ويجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب املتر  .باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة

ة وجميع الرسوم املستحقة إلى شركة جي اي بي كابيتال ال تشمل ضريبة القيمة إن رسوم اإلدار  .على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها

 املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة.
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 البيانات السابقة ألداء الصندوق:  - ك

 أداء املؤشر اإلسترشادي  أداء الصندوق  املدة 

2018 4.18% 8.26% 

2019 18.34% 12.67% 

 %21.98 %23.29 داية الصندوق منذ ب

 

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب:  .19

الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس يتحمل  -و

 يختلف من رسم الى آخر وهي كاءتي:

 من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق للفئة )أ(  %1.00يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة : رسوم اإلدارة •
 
سنويا

 من قيمة صافي األصول ملدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %1.75ة ونسب
 
 من قيمة صافي األصول ملدير  %0.50سنويا

 
سنويا

 دية.الصندوق للفئة )ج(. ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميال 

 بحد اقص ى من صافي قيمة  %0.03ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاو  يدفع الصندوق رسوم الحفظ:  •
 
سنويا

 كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد أقص ى  
 
ريال سعودي لكل   30األصول الخاضعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا

 عملية. 

 أتعاب املحاسب القانوني:  •
 
 قدره  يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة    26,250مقطوعا

 وهو مقابل مراجعة حسابات الصندوق.شاملة ضريبة القيمة الضافة للمحاسب القانوني 

في حال حصول الصندوق على تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حسب األسعار مصاريف التمويل:  •

 السائدة في السوق.

 بقيمة أعضاء مجلس اإلدارة: ت مكافآ •
 
 ر  25,000يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

 
 سعوديا

 
ياال

 بحد أعلى لكل عضو مستقل.

 قدره الرسوم الرقابية:  •
 
 مقطوعا

 
. 7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول:  •
 
 قدره م يدفع الصندوق مبلغا

 
 على كل فئه من  5,000قطوعا

 
ريال سعودي سنويا

. 15,000الفئات االخرى لوحدات الصندوق واملجموع هو 
 
 ريال سعودي سنويا

 بقيمةمصاريف أخرى:  •
 
 مقطوعا

 
ريال  28,125ريال وفي السنوات التالية بقيمة  22,500السنة األولى  يدفع الصندوق مبلغا

 من قيمة صافي أ
 
ل الصندوق مقابل الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي. يدفع الصندوق رسوم صو سعودي سنويا

التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم إضافية إن وجدت بما في ذلة 

 ضريبة القيمة املضافة.

املتعلقة ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب في اإلصدارات ل يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعاممصاريف التعامل:  •

)على سبيل املثال وليس الحصر   األولية وسيتم اإلفصاح عن تلة الرسوم واملصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة

  عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  رسوم حكومية(

واملصروفات املستحقة لجي آي بي كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل إن الرسوم املذكورة والعموالت  :  ضريبة القيمة املضافة •

ضريبة القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة 

يمة املضافة، و فيما عدا ذلة املذكورة أعاله تشمل ضريبة القوالئحته التنفيذية. مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني 

 .01/01/2018ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته.  .20

 .موقع مدير الصندوق و شروط واحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق  •
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 عر الوحدة وتكرارها:مكان ووقت نشر س .21

مساء    5:00الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق قبل الساعة    يقوم مدير

 . www.tadawul.com.saاليوم التالي ليوم التعامل ع ر املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(   من

 م وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:اس .22

 شركة جي آي بي كابيتال، وعنوانه:

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض 89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني:  +019661151122فاكس:  +966118348400هاتف: 

 اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به: .23

 شركة البالد لالستثمار

 البالد املالية، املركز الرئيس ي 

 رع التحلية مع طريق امللة فهدتقاطع شا

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 لعربية السعوديةاململكة ا

 +9669200003636هاتف:  

 (www.albilad-capital.comاملوقع االلكتروني : )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.gibcapital.com/

