
 

 

 

 

 هسم  للعودية ل ل صندوق جي آي بي

GIB Saudi Equity Fund 

 مفتوح املدة عام محليصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 للشروط ولألحكام

 م22/03/2018: تاريخ اإلصدار

 م11/01/2018 ه واملوافق24/04/1439 :الصندوق تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس 

 م09/03/2021واملوافق ه 25/07/1442تاريخ تحديث شروط و أحكام الصندوق: 

 

 سعودية( ي آي بي لألسهم الهذه هي النسخة املعدلة من الشروط واألحكام لصندوق جي آي بي لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية )االداء السابق  لصندوق ج

ات كاملة لومخاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معألسهم السعودية لصندوق جي آي بي إن جميع املعلومات والبنود املذكورة في الشروط واألحكام الخاصة ب

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ة تامة سهم السعودية ععناية ودقأل ل الخاصة بصندوق جي آي بي ستندات األخر  املمذكرة املعلومات و الصندوق مع  حكامأشروط و لى املستثمرين املحتملين قراءة يجب ع

د ر املحتمل استشارة أح، فإنه يجب على املستثمستثمار في هذا الصندوق مالئمكان اال عدم معرفة ما إذا قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال 

 املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 األخر  املضمنة فيها ععناية والتوقيع عليها وقبولها عند القيام ععملية واملستنداتق ومذكرة املعلومات و حكام الصندوأيجب على املستثمرين في الصندوق قراءة شروط 

 اإلشتراك.
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 إشوار هام

 أسننس ويدار من قبل شننركة  (، هو صننندوق أسننهم مفتوح املدة مسننتثمر في األسننهم السننعودية.للصننندوق سننهم السننعودية ) أل ل صننندوق جي آي بي 

، املؤسسة والقائمة بموجب قوانين اململكة العربية السعودية، وبموجب السجل  (، وهي شركة شخص واحدمدةر للصندوق جي آي بي كابيتال ) 

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

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  املوقع االلكتروني:

 

  ذه الشروط للمستثمرين. وتشكل هتوضح هذه النشرة الشروط واألحكام التي ستقوم بموجبها شركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدمات االستثمار

 واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق واملشترك.

  ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 
ً
، 1-219-2006أعدت هذه الشروط واألحكام طبقا

 لنظام هيئة السوق املالية، الص1427/12/03بتاريخ 
ً
املعدلة بقرار مجلس   هن.1424/06/02وتاريخ  30ادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/هن، وفقا

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

 وق سنننننننفي أسنننننننهم الشنننننننركات السنننننننعودية املدرجة في  عن طريق اإلسنننننننتثمار يهدف الصنننننننندوق الى تحقيق نمو في رأف املال في املد  املتوسننننننن  وال ويل 

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

Domestic Total Return in Local Currency Index). 

  ي قرار قبل اتخاذ أسننننننهم السننننننعودية ععناية ودقة تامة أل ل الخاصننننننة بصننننننندوق جي آي بي واألحكام على املسننننننتثمرين املحتملين قراءة الشننننننروطيجب

املحتمل اسنننننننننننننتشنننننننننننننارة أحد ر ذا الصنننننننننننننندوق، فإنه يجب على املسنننننننننننننتثم، وفي حال كان هناك شنننننننننننننة في مد  مالئمة هاسنننننننننننننتثماري يتعلق بالصنننننننننننننندوق 

 املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

  إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشنننننننننننننروط الصنننننننننننننندوق تمثل التقدير الخاص ملدير الصنننننننننننننندوق )ععد أن بذل كل االهتمام والعناية

ال ينظروا  ناملعقولة للتأكد من صحتها( وليس هناك أي ضمانات بأن تكون تلة اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين املحتملين أ

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخر .أمور استثمارية أو  األحكام باعتبارها مشورة عشأن أيى محتو  هذه الشروط و ال

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

 كما  ستثمار في الصندوق مشتمل على مخاطر مرتفعة.ومعرفة تامة بأن اال 
ً
إن االستثمار في الصندوق ال معتبر بمثابة ودمعة لد  أي بنة أو التزاما

 من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية عن أي خسائر مالية قد تنتج عن اإلستثمار في الصندوق 
ً
ا لم يكن م أنه ليس مضمونا

 عن تقصير 
ً
 و إهمال من مدير الصندوق أسبب الخسارة ناجما

  لهذكل مشننننترك بأن مدير الصننننندوق سننننوف مسننننبالتوقيع على هذه الشننننروط واألحكام، يوافق 
ً
ه تثمر مبالغ االشننننتراكات بالنيابة عن املشننننترك وطبقا

 الشروط واألحكام.

 : م.11/01/2018 تاريخ اصدار شروط وأحكام الصندوق 

  : م2018/01/11تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. 

 

  :م09/03/2021واملوافق  نه25/07/1442تاريخ تحديث شروط و أحكام الصندوق 

  

http://www.gibcapital.com/


 

-2- 
 

 لملحتديات

 1 ........................................................................................................................................................... إشوار هام

 2 ............................................................................................................................................................ لملحتديات

 3 ............................................................................................................................................. لألطرلف ذوو للوالق 

 4 .............................................................................................................................................................. توريفات

 5 ................................................................................................................................................. ملخص للصندوق 

 7 ................................................................................................................................................. للشروط ولألحكام

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

 7 ..................................................................................................................................................................................... امل بق: النظام 

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

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

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

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

 9 ................................................................................................................................................. عاب:واألت والعموالت الخدمات رسوم 

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

 11 ......................................................................................................................................................................................... التعامالت: 

 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 ................................................................................................................................................................................. الصندوق: إنهاء 

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

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

 18 ............................................................................................................................................................................ القانوني: اسباملح 

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

 19 .................................................................................................................................................................. الوحدات: مالة من إقرار

 21 ................................................................................................ (: هسياهسات وإجرلءلت ضبط لملخاطر 1لمللحق رق  ) 

 21 ......................................................................................................................................................... املخاطر: ضب  وآلية إجراءات 

 21 ............................................................................................................................................................................. واإللتزام: امل ابقة 

 



 

-3- 
 

 لألطرلف ذوو للوالق 
 

 :مدةر للصندوق 

سة ، املؤسشخص واحدشركة جي آي بي كابيتال )ويشار إليها فيما ععد بن مدير الصندوق (، وهي شركة 

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

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

 وعنوانه:

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966115112201+            فاكس: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني: 

 :أمين للحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 البالد املالية، املركز الرئيس ي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللة فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :لملحاهسب للقاندني

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون.

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comاملوقع اإللكتروني: 

 

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

  مص لحات مترادفة تستخدم لإلشارة الى العميل الذي يمتلة وحدات مالك للدحدةو   للوميلو   لملعتثمرينو   لملعتثمر لملحتملو   لملعتثمرو   لملشترك  

 الصندوق.في 

   يقصد بها شركة جي آي بي كابيتال.  للشرك و   لملدةر و  مدةر للصندوق 

   لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير صندوق  الصندوق  يقوم مديريقصد به مجلس   مجلس لإليلرةو   مجلس إيلرة للصندوق 
ً
بتعيين أعضائه وفقا

 .االستثمار

   يقصد بها هيئة السوق املالية.عدق لملالي " هيئ  للو   هيئ  للعدق و   للميئ 

   يقصد بها السوق املالية السعودية )تداول(.  للعدق لملالي  للعودية  )تدلول(و   للعدق لملالي و   للعدق 

   "سهم السعوديةأل لصندوق جي آي بي  يقصد بهاللصندوق. 

  التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج.األسهم يقصد بها سوق األسهم السعودية، وهي السوق اليي تتداول فيها   للعدق للرئيس ي 

   إلدراج.اوقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل و تسجيلها   يقصد بها سوق األسهم املوا ية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم للعدق لملدلزي 

  ؤشر الذي من خالله يمكن قياف أداء الصندوق االستثماري،املهو   لملؤشر لإلهسترشايي 

 " هو مؤشر يتبع األسهم السعودية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندرد  آند بور   "مؤشر إس آند بي للوائد للكلي لملحلي للهسم  للعودية  بالومل  لملحلي. 

   حصة املالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات، وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق للدحدلتو   وحدلت للصندوق ، 

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

  واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.يقصد بها الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية   تضارب لملصالح 

  يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.الئح  صنايةق لإلهستثمار   

  تثماري.يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحترا  منها قبل اتخاذ القرار االس  لملخاطر 

   يقصد بها العميل الذي مستثمر أو يود اإلستثمار في الصندوق.للوميلو   لملعتثمر لملحتملو   لملعتثمرونو   مالك للدحدلتو   لملشتركدن   

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

  في وحدات الصندوق  يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اإلشتراك أو اإلسترداد  يقصد بها  ةدم للتوامل. 

   يقصد بها اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.ةدم للتقدي   

   يقصد بها أسهم الشركات امل روحة لإلكتتاب العام في السوق املالية ألول مرة.  لإلصدلرلت لألولي و   أهسم  للطروحات لألولي 

   ال روحات العامة لألسهم العادية في سوق األسهم عغرض  يادة رأف املاليقصد بها   ق لألولدي حقد  أهسم. 

 “Benchmark Agnostic”املؤشر االرشادي.ال تعتمد على  ةستثماريإل ا والصناديق طريقة هيكلة للمحافظ 

 ""ولها عمر  مني محدد.استثمارات يكون العائد منها متفق عليه في بداية االستثمار أيولت للدخل للثابت 

 ""تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة األجل نقد وأشباه للنقد.  

 "مالية قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها للُمقرض خالل مدة متفق عليها. "لألورلق لملالي  لملباع  على لملكشدف 
ً
 بيع الصندوق أوراقا

 " "في االسواق املاليةعموالت الشراء والبيع مصاريف للتوامل. 

  "أيام عمل. 5هي األوراق املالية التي يمكن التخارج منها خالل "أورلق مالي  ذلت هسيدل  جيدة 

  "هي لجنة لد  مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتاععة استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته."لجن  لإلهستثمار 

 ")ريال سعودي. 10,000,000املستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو مساوي بوهي الخاصة  "للفئ  )أ  

 "ريال سعودي. 10,000,000املستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن بوهي الخاصة  "(للفئ  )ب 

 ")وهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق وبنة الخليج الدولي واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنة الخليج الدولي. "للفئ  )ج 

 "صفقة يأ خر فيال رف اآل  معني "طرف نظير. 

  " فئات وحدات الصندوق.وهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة او قيمة االشتراك اللتي تؤهل املستثمر ألي فئة من "للحد لألينى للملكي 



 

-5- 
 

 ملخص للصندوق 

سهم السعوديةأل ل صندوق جي آي بي   

GIB Saudi Equity Fund 
 لهس  للصندوق 

جي آي بي كابيتالشركة   مدةر للصندوق   

 ندع للصندوق   مفتوح املدة عام صندوق أسهم محلي

 أمين للحفظ شركة البالد كابيتال

جي آي بي كابيتالشركة   لإليلري مدةر للخدمات   

 عمل  للصندوق   الريال السعودي

في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم  عن طريق اإلستثمار تحقيق نمو في رأف املال في املد  املتوس  وال ويل

  الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوا ية )نمو(السعودية 
 أهدلف للصندوق لإلهستثماري 

املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحليةالعائد الكلي مؤشر إف آند بي   

S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index 
 لملؤشر لالهسترشايي

 معتدى لملخاطر  عالي

م31/01/2018م حتى نهاية يوم اإلربعاء املوافق 29/01/2018تبدأ من بداية يوم االثنين املوافق   لإلشترلكفترة  

 ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 10,000الفئة )ب(: 

 ريال سعودي. 10,000الفئة )ج(: 

 للحد لألينى لالشترلك

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 005,2الفئة )ج(:   

 للحد لألينى لالشترلك لإلضافي

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 005,2الفئة )ج(:   

 للحد لألينى لالهستريلي

    .(على ان يكون يوم عمل) من كل أسبوع لتقويم يوم االربعاء يوم الثالثاء نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين األحديوم قبل نهاية 
الهستالم طلبات لالشترلك لملدعد للنهائي 

 ولالهستريلي

والذي معتمد كسعر شراء واسترداد لجميع ال لبات املستوفية للشروط الصندوق  آخر سعر معلن من قبل مدير  للعور لملوتمد لالشترلك ولالهستريلي 

 أةام للتقدي   يوم االثنين واالربعاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع الثالثاءيوم االحد و  يوم  أةام للتوامل 

من يوم التقويم ذي العالقة أيام عمل خالل أربعة  مدعد يفع قيم  لإلهستريلي 

.من قيمة املبلغ اإلشتراكبحد أقص ى  2.00%  رهسدم لالشترلك 

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

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

من قيمة صافي أصول الصندوق. %50.0الفئة )ج(:   

 رهسدم لإليلرة

يوم 30قل من الوحدات املستردة واملستثمرة ألمن قيمة  1.00%  رهسدم لإلهستريلي لملبكر 
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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   
 رهسدم أمين للحفظ

 أتعاب املحاسب القانوني: -أ

 بقيمة 
ً
 مق وعا

ً
 كأتعاب للمحاسب القانوني. 26,250يدفع الصندوق مبلغا

ً
 ريال سعودي سنويا

 اإلسترشادي:مصاريف املؤشر  -ب

 يدفع الصندوق مبلغ
ً
 مق وعا

ً
 مقابل ريال  28,125التالية  وفي السنوات ريال22,500  بقيمة في السنة األولى ا

ً
سعودي سنويا

 الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي.

 الرسوم الرقابية: -ج

 بقيمة 
ً
 مق وعا

ً
  7,500يدفع الصندوق مبلغا

ً
 كرسوم رقابية. ريال سعودي سنويا

 نشر املعلومات على موقع تداول:رسوم  -د

 بقيمة 
ً
 مق وعا

ً
 على كل فئه من الفئات االخر  لوحدات الصندوق مقابل  5,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

 نشر املعلومات على موقع تداول.

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

 بقيمة 
ً
 مق وعا

ً
  25,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
 لكل عضو مجلس إدارة مستقل.بحد أعلى ريال سعودي سنويا

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

 بما في ذلة ضريبة القيمة املضافة

 للرهسدم لملصاريف لألخرى 

حكومية قد ي ضرائب أو رسوم أ اء و املثال وليس الحصر عموالت الوسيل )على سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع

( تفرض الحقا   
 مصاريف للتوامل

م31/01/2018م حتى نهاية يوم اإلربعاء املوافق 29/01/2018تبدأ من بداية يوم االثنين املوافق   تاريخ للطرح 

ريال سعودي لكل فئات وحدات الصندوق  10  لألوليهسور للدحدة عند للطرح   
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 للشروط ولألحكام

 :مولدمات عام  .1

 :مدةر للصندوق  -أ

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

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

 ملدةر للصندوق: لملقر للرئيس ي -ب

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 :لملدقع لاللكتروني ملدةر للصندوق عندلن  -ج

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

 :أمين للحفظ -ي

لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد والترتيب وتقديم املشورة  08100-37 شركة البالد كابيتال، املرخص من هيئة السوق املالية بترخيص رقم 

 والحفظ.

 مين للحفظ:عندلن لملدقع لاللكتروني أل  -ه

 capital.com -www.albiladاملوقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 للنظام لملطبق: .2

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

 .بقة في اململكة العربية السعوديةامل 

 صندوق:لللهدلف  .3

 أهدلف للصندوق لإلهستثماري : -أ

نمو في رأف املال في املد  املتوس  وال ويل من خالل لتحقيق ألسهم 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 

 :لهسترلتيجيات لإلهستثمار -ب

سب مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حعن طريق اإلستثمار في أوراق يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأف املال في املد  املتوس  وال ويل 

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

حيث  لة،األوراق املالية وقيمها العاد نش ة تعتمد على أساسياتيقوم مدير الصندوق بتحديد املجال االستثماري للصندوق وإدارة أصوله ب ريقة 

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

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

 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 ومد  استدامتها والتوقعات لهذه األرباح
ُ
 تحليل القوة الربحية مل

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

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

  وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية 
ً
 دقيقا

ً
تحليل الصناعات والق اعات التي معمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

 ية وما إذا كانت الصناعة تتميز بمستقبل واعد.أو هيكل

بزيارة ُمصدري األوراق املالية ومناقشتهم بمستقبل الشركة والصناعة عشكل متواصل بهدف معرفة مستو   ان لزم يقوم فريق العمللذلة  ةاضاف

ها متها العادلة. ععد ذلة يقوم الفريق بمناقشتأداء هذه الشركات والحصول على أكبر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقي

 ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد املتوقعة من اإلستثمار فيها بالعوائد املتوقعة من األوراق املالية املشابهه سوا
ً
ي نفس الق اع أو ًء فداخليا

.
ً
 ق اعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا

ويحق ملدير  (Benchmark Agnostic)املؤشر اإلسترشادي في التي مستثمر فيها أو ان الشركات  ىلالصندوق في تنفيذ استراتيجيته ع دوال معتم

 
ً
 .ادناهاملذكورة  2م الفرعية  رقتركيز االستثمارات من الفقرة   ةبما يتوافق مع سياس الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

 :أندلع لألورلق لملالي  لملتاح  للصندوق  .1

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

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

سوق  الرئيسية أو السعوديةسوق األسهم اإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في أسهم  .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  (REITsاإلستثمار العقارية املتداولة )صناديق  .4

 .)نمو(

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

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

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

 هسياهس  تركيز لإلهستثمارلت: .2

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

 للحد لألعلى لألينى للحد ندع لإلهستثمار

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

وق سواإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في  املوا ية )نمو(

املتداولة  ةيق العقاريدوالصنا )نمو(األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوا ية 

(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 1نقد وأشباه النقد

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

                                                           
 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 العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية صناديق اإلستثمار في األسهم السعودية

 مدة للصندوق: .4

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

 .( من هذه الشروط واألحكام18ثمانية عشر )رقم 

 قيدي وحدوي لإلهستثمار: .5

الصندوق ومذكرة املعلومات خالل إدارته يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام 

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

 للومل : .6

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

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

 ويتحمل مالة الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف.

 رهسدم للخدمات وللومدالت ولألتواب: .7

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

 تي:وهي كاآل يختلف من رسم الى آخر

  :من  %1.00 بنسبةالصندوق رسوم إدارة يدفع رهسدم لإليلرة 
ً
للفئة )أ(  ملدير الصندوق  صافي أصول الصندوق قيمة سنويا

 من قيمة صافي األصول ملدير الصن %1.75ونسبة 
ً
 من قيمة صافي األصول ملدير  %0.50دوق للفئة )ب( ونسبة سنويا

ً
سنويا

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

  :بحد اقص ى  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاو  رهسدم للحفظ 
ً
قيمة األصول  من صافيسنويا

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

  :قدره أتواب لملحاهسب للقاندني 
ً
 مق وعا

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

 مقابل مراجعة حسابات الصندوق.ضافة ة املشاملة ضريبة القيمللمحاسب القانوني وهو 

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

 السائدة في السوق.

  :بقيمة  يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت أعضاء مجلس لإليلرة 
ً
  25,000سنويا

ً
 سعوديا

ً
رياال

 لكل عضو مستقل.بحد أعلى 

  : قدره للرهسدم للرقابي 
ً
 مق وعا

ً
. ريال سعودي 7,500يدفع الصندوق مبلغا

ً
 سنويا

  :قدره رهسدم نشر لملولدمات على مدقع تدلول 
ً
 مق وعا

ً
 على كل فئه من  5,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

. 15,000ع هو الفئات االخر  لوحدات الصندوق واملجمو 
ً
 ريال سعودي سنويا

  :مصاريف أخرى 
ً
 مق وعا

ً
 28,125قيمة  التاليةريال وفي السنوات  22,500في السنة األولى بقيمة يدفع الصندوق مبلغا

 من قيمة صافي أصول الصندوق مقابل الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي. يدفع الصندوق رسوم 
ً
ريال سعودي سنويا

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

 ضريبة القيمة املضافة.

  :ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب في اإلصدارات  ةالصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلق يتحملمصاريف للتوامل

ليس الحصر )على سبيل املثال و السنة  كل ربع في ملخص اإلفصاح في نهاية األولية وسيتم اإلفصاح عن تلة الرسوم واملصاريف

 .عموالت الوس اء واي ضرائب أو  رسوم حكومية(

   إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لجي اي بي كابيتال أو األطراف األخر  ال تشمل لملضاف ضريب  للقيم :

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

 . 1/1/2018ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

 : مقابل للصفقات لملفروض  على لإلشترلك ولإلهستريلي ونقل لمللكي  للتي ةدفوما مالك للدحدلت -ز

يقوم بها املستثمر.  من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %2.00 بنسبة هايتم احتسابيحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك و 

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

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

 للومدالت للخاص  للتي ةبرمما مدةر للصندوق:

 رهسدم لإلهستريلي لملبكر:  -أ

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

 تحتسب الرسوم كاآلتي:

  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 
ً
. ويتم خصم رسرا

ً
 وم اإلسترداد املبكر من إجمالي قيمةتسترد أوال

 املبلغ املسترد وتدفع ملدير الصندوق.

 :تقدي  وتعوير وحدلت للصندوق  .8

 تقدي  أصدل للصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساف التالي:

  إليه كل األرباح التعاملاململوكة من قبل الصندوق على أساف سعر اإلغالق الرسمي في يوم األسهم يتم تقويم 
ً
 مضافا

 منه كل املصاريف والرسوم املستحقة.
ً
 املستحقة ومخصوما

 في السوق. لتي تسبق تاريخ اإلدراجيتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية اململوكة من قبل الصندوق عسعر اإلكتتاب في الفترة ا 

  التعامليتم تقويم حقوق األولوية اململوكة من قبل الصندوق على أساف سعر اإلغالق الرسمي في يوم. 

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

 .التعاملالصندوق في يوم 

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

 .التعاملحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم تاملس

 يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:

 ولهستحقاقما طريق  لحتعاب للرهسدم ولملصاريف للرهسدم

 رسوم اإلدارة
 كاآلتي: هاعشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حساب تستحق رسوم اإلدارة

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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

 رسوم الحفظ
 كاآلتي: ها. يتم حسابشهرياعشكل يومي وتدفع  الحفظتستحق رسوم 

 رسوم الحفظ السنوية

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

 أتعاب املحاسب القانوني
 كاآلتي: ها. يتم حسابسنةنصف تستحق مصاريف املحاسب القانوني عشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 كاآلتي: هامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابتستحق 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

 الرسوم الرقابية
 كاآلتي: هاتستحق مصاريف الرسوم الرقابية عشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم
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 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
 كاآلتي: هاتستحق مصاريف الرسوم الرقابية عشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم

  املبكر رسوم اإلسترداد
 اإلسترداد املبكر مرة واحدة في أي عملية استرداد مبكر. يتم حسابها كاآلتي:تدفع رسوم 

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

 رسوم اإلشتراك
 يتم حسابها كاآلتي: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 أخر  
 تستحق رسوم املصاريف األخر  عشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:

 املصاريف األخر   السنوية 

365
=  رسوم املصاريف األخر   في أي يوم

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

 

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

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

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

هذه  . إن الفروقات بينوق و بنة الخليج الدوليدواملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصن ببنة الخليج الدولي

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

 ورسوم اإلدارة.

 أةام للتقدي : -ب

 من كل أسبوع عمل.اإلربعاء يوم ثنين و إلايتم تقويم أصول الصندوق في يوم 

 لإلجرلءلت لملتبو  في حال  وجدي خطأ في للتقدي  أو للتعوير: -ج

 حدوث أي خ أ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق. بتوثيقسيقوم مدير الصندوق  .1

 ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خ أ من مدير الصندوق.كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .2

بته ثر على ما نسخ أ 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 )
ً
( 71لإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق اإلستثمار.

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

 اإلستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخ اء التقويم أو التسعير.

 لإلشترلك ولإلهستريلي: أهسوار طريق  لحتعاب  -ي

لكل فئة من فئات وحدات  أصول الصندوق صافي قيمة قيمة  بحساباحتساب سعر الوحدة ألغراض اإلشتراك واإلسترداد يتم 

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

ً
من و  لكل فئة أي مصاريف ورسوم مستحقةومخصوما

ة ييجو  ملدير الصندوق تأخير عمل .يوم التعامل ذي العالقةفي لكل فئة على عدد الوحدات القائمة ثم قسمة الناتج اإلجمالي 

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

وسيتم الرجوع الى مجلس اإلدارة للحصول على الحصر )الكوارث طبيعية أو أع ال فنية خارجة عن إرادة مدير الصندوق(، 

 املوافقة.

 للدحدة وتكرلرها:مكان ووقت نشر هسور  -ه

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

 .www.tadawul.com.saعبر املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(  التعامليوم التالي ليوم ال من مساءً  005:الساعة 

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

 معؤوليات مدةر للصندوق بشأن طلبات لإلشترلك ولإلهستريلي: -أ

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

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

 به.

  معامل مدير الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي ُيحتسب عند نق ة التقويم التالية للموعد النهائي

 لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

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

 االستثمار أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

  يدفع مدير الصندوق ملالة الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الراعع التالي لنق ة التقويم

 التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى.

 طلب لإلهستريلي ويفع مبالغ لإلهستريلي ملالك للدحدلت: لهستالمللفترة للزمني  بين  -ب

دير الصندوق يقوم م يتم تحويل مبلغ اإلسترداد الكلي ملالة الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الراعع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.

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

 إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم الراعع التالي ليوم التعامل ذي العالقة. 

 قيدي للتوامل بدحدلت للصندوق: -ج

( من هذه 9)ح( من املادة ) ةاملستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة في الفقر  اإلشتراك واإلسترداد طلباتيتم تنفيذ جميع 

الشروط واألحكام بناًء على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي. وفي حال تم استالم ال لب ععد املوعد النهائي سيتم احتسابه 

 ب.في يوم التعامل القادم من يوم استالم ال ل

 للحاالت للتي ةؤجل فيها للتوامل بالدحدلت أو يولق، ولإلجرلءلت لملتبو  في تلك للحاالت: -ي

 يف أو اشتراك من يجو  ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :أو لإلشترلك تأجيل عمليات لإلهستريلي .1

 للمادة  الحاالت اآلتية أي من الصندوق في
ً
 :الئحة صناديق اإلستثمار من( 62( 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.

  األخر   ألوراق املالية أو األصول في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في اتم تعليق التعامل في حال

التي يملكها الصندوق، إما عشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق والتي ير  مدير الصندوق عشكل 

 .معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

  من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات.التأكد 

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

 منتظمة.

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

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

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

ؤجلة اد املسيتم تلبية طلبات اإلسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات اإلسترد

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

يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم ت بيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة.  رفض لإلشترلك: .2

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

 لإلجرلءلت للتي ةجري بمقتضاها تحدةد طلبات لإلهستريلي للتي هستؤجل: -ه

 :من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية (61)عمليات االسترداد تخضع إلى املادة جيل ألتاألحكام املنظمة 
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  عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي يجو  ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق

 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 امل لوب تأجيلها، واإلفصاح عن هذه اإلجراءات

  في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 

 لألحكام لملنظم  لنقل ملكي  للدحدلت إلي معتثمرين آخرين: -و

املالية السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر  ذات العالقة األحكام املنظمة هي األحكام التاععة لنظام هيئة السوق 

 امل بقة في اململكة العربية السعودية.

 لهستثمار مدةر للصندوق في للصندوق: -ز

 لتقديره الخاص، املشاركة في الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض 
ً
يمكن ملدير الصندوق وفقا

 وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل مشاركته كل
ً
 متى رأ  ذلة مناسبا

ً
 أو جزئيا

ً
 للفقرة )ح( من امليا

ً
ادة ربع سنة وفقا

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

 ولإلهستريلي في أي ةدم توامل: للتاريخ لملحدي ولملدلعيد للنهائي  لتقدة  طلبات لإلشترلك -ح

 :يمكن اإلشتراك في الصندوق  أةام قبدل لإلشترلك  
ً
 ، ويقبل اإلشتراك في الصندوق ععد تقديم طلب اإلشتراكيوميا

 
ً
األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية ويوم الثالثاء لتقويم يوم االربعاء  يوم نهايةودفع كامل مبلغ اإلشتراك قبل  كامال

 .يوم التقويم ذي العالقة في، ويكون اإلشتراك بناًء على سعر الوحدة ن يكون يوم عمل(أمن كل أسبوع )على 

 :يمكن إسترداد املبالغ من الصندوق  أةام قبدل لإلهستريلي 
ً
األحد اية نه، ويقبل ععد تقديم طلب اإلسترداد قبل يوميا

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

 .يوم التقويم ذي العالقة فياإلسترداد بناًء على سعر الوحدة 

 :إجرلءلت تقدة  طلبات لإلشترلك أو لإلهستريلي -ط

 يقوم العميل عند اإلشتراك بتعبئة نموذج اإلشتراك وتوقيع هذه الشروط واألحكام ومذكرة  رلءلت لإلشترلك:إج

 املعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق.

 :يقوم العميل عند طلب إسترداد قيمة ععض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب اإلسترداد  إجرلءلت لإلهستريلي

 ويقدمه الى مدير الصندوق.

  ي مدقع مدةر للصندوق لإللكترون عن طريق و أزيارة لملقر للرئيس ي ملدةر للصندوق ب ةمكن لالشترلك في للصندوق

 في حال تدفرها.

 للحد لألينى للملكي  ولإلشترلك ولإلشترلك لإلضافي ولإلهستريلي: -ي

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

 واإلسترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:

 :الحد األدنى للملكية 

 :)ريال سعودي. 10,000,000 الفئة )أ 

  :)ال يوجدالفئة )ب. 

  :)اليوجدالفئة )ج. 

 الحد األدنى لإلشتراك: 

  :)ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 10,000الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 10,000الفئة )ج 

 :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 

  :)ريال سعودي. 2,500الفئة )ج 

 :تأثير عدم للدصدل للى ذلك للحد على للصندوق للحد لألينى للمبلغ للذي ةندي مدةر للصندوق جموه، ومدى  -ك

شتراكات جمعه خالل مدة ال رح األولي من ا ( ماليين ريال أو ما معادلها ملا ينبةي10)هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه 

 .2018/01/31 املستثمرين حتى تاريخ

( مالةين ريال هسوديي أو ما يوايلما كحد أينى لصافي قيم  أصدل 10لإلجرلءلت للتصحيحي  للالزم  لضمان إهستيفاء متطلب عشرة ) -ل

 :للصندوق 

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  باشعار هيئة السوق املالية أوال، وبعد ذلة الصندوق 

ك  لب إلجتماع مالسيقوم مدير الصندوق ب ،من تسييل أصول الصندوق أو طلب  يادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق 

ر وسيقوم مدي بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق املالية بل مدير الصندوق تصويت على الخيارات امل روحة من قوال الوحدات

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

خذ أالصندوق بتسييل أصول الصندوق ععد سيقوم مدير  ( ماليين ريال سعودي10لى عشرة )إصوله أالصندوق لرفع صافي قيمة 

 .املوافقات الال مة من هيئة السوق املالية

  .سيقوم مدير الصندوق باإللتزام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق املالية

 هسياهس  للتدزيوات: .10

 هسياهس  تدزيع للدخل ولألرباح: -أ

 يهدف مدير الصندوق إلى إعادة إستثمار جميع أرباح الصندوق.

 للتقريبي لإلهستحقاق وللتدزيع: للتاريخ -ب

 ال يوجد.

 كيفي  تدزيع لألرباح: -ج

 ال يوجد.

 تقدة  للتقارير للى مالكي للدحدلت: .11

 لملولدمات لملتولق  بالتقارير لملالي  للخاص  بالصندوق وللفترلت لملالي  لألولي  وللعندي : -أ

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

 ملت لبات امللحق رقم )
ً
( من الئحة صناديق اإلستثمار، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي 5والتقارير األولية وفقا

 الوحدات بها عند ال لب ودون أي مقابل.

   (70) ينسبع تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاو  
ً
من نهاية فترة التقرير، وتنشر هذه التقارير يوما

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

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

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

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات التالية 

 .صافي قيمة أصول الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها 

  من كل صفقة. (15) خمسة عشر املشترك خاللسجل بالصفقات التي نفذها 
ً
 يوما

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

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

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

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

 الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
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 إتاح  للتقارير للتي يودها مدةر للصندوق:أماكن ووهسائل  -ب

سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم إشعار 

 تقويمي60مدير الصندوق بأي تغيير في العنوان، ويجب إخ ار مدير الصندوق بأي أخ اء خالل ستين )
ً
 من إصدار تلة ( يوما

ً
ا

التقارير وبعد ذلة تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم نشر هذه التقارير على موقع مدير 

 الصندوق و املوقع االلكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(.

 :وهسائل تزويد مالكي للدحدلت بالقدلئ  لملالي  للعندي  -ج

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

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

 للسوق املالية السعودية )تداول( أو عن طريق البريد في حال طلبها.

 لت:سجل مالكي للدحد .12

 اإلحتفاظ به في اململكة العربية السعودية. ندوق بتجهيز سجل بمالكي الوحدات و يلتزم مدير الص

 لجتماع مالكي للدحدلت: .13

 للظروف للتي تعتدعي عقد لجتماع ملالكي للدحدلت: -أ

 .يجو  ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه 

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

 الحفظ بذلة.

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

من صافي قيمة  %25ساوي أكثر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو ت

 الصندوق.

 إجرلءلت للدعدة للى إجتماع مالك للدحدلت: -ب

  ملالية ايقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق

( أيام على األقل 10عشرة )وأمين الحفظ قبل وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات السعودية )تداول( 

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان 21من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )
ً
( يوما

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

 ك الوحدات.اإلشعار الكتابي املرسل الى مال

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

ً
 %25جتماعا

 .إجمالي عدد وحدات الصندوق أو أكثر من 

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

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

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

ً
( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 الوحدة املمثلة في اإلجتماع.

 تصديت مالك للدحدلت: -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 

  بواس ة وسائل التقنيةيجو  عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها 

 للضواب  التي تضعها الهيئة.
 
 الحديثة وفقا

 :حقوق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات 

  قبل عشرة أيام على األقل من اإلجتماع وبمدة ال 
ً
 كتابيا

ً
يحق ملالة الوحدات وأمين الحفظ إستالم إشعار ا

 قبل اإلجتماع.
ً
 تزيد عن واحد وعشرين يوما
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 ت ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في ذلة الحصول على موافقته على أي يحق ملالة الوحدا

 لالئحة صناديق اإلستثمار.
ً
 تغيرات تت لب موافقة مالك الوحدات وفقا

  يجو  عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواس ة وسائل التقنية

 للضواب 
 
 التي تضعها الهيئة. الحديثة وفقا

 حقدق مالك للدحدلت: .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.15سجل بجميع الصفقات املنفذة من قبل املالة على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )قيمتها، و 
ً
 ( يوما

 .الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل 

 لنوع ريانه وفاإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل س 
ً
قا

 التغيير واملدة املحددة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 .اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

  
ً
بينالحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

ُ
الرسوم واألتعاب الفعلية  ت

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( 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 الشكاو  عند طلبه الحصول على اإلجراءات 

 معؤولي  مالك للدحدلت: .15

 .لة الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون ملالة الوحدات أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق فيما عدا خسارة ما

 :خصائص للدحدلت .16

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

الخليج  وق و بنةدواملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصن بنة الخليج الدوليو مؤسسات وأفراد، و)ج( وهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق 

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

 . يوضح الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:ورسوم اإلدارة

 للفئ  )ج( للفئ  )ب( للفئ  )أ( للفروقات

 طبيعة املالك
كبار املستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

من املستثمرين صغار 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق وبنة 

 الخليج الدولي

 ال يوجد ال يوجد ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى للملكية

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى لإلشتراك

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد األدنى لإلسترداد

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 للتغييرلت في للشروط ولألحكام: .17

لفقات  -أ  ولألشوارلت لملحدية بمدجب الئح  صنايةق لإلهستثمار:لألحكام لملنظم  لتغيير شروط وأحكام للصندوق ولملد

 لالئحة تنقسم األحكام املنظمة لتغيير 
ً
شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقسام وذلة بناًء على نوعية املعلومات املراد تغييرها وفقا

 كاآلتي: للتغيرات في الشروط واألحكامحيث تنقسم األحكام املنظمة على التوالي(.  58و 57، 56صناديق اإلستثمار )املادة 



 

-17- 
 

 موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسية: .1

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

 من خالل قرار صندوق عادي.

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

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

 :من الحاالت التالية 
ً
 ُيقصد بمص لح  التغيير األساس ي  أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .1

 ق.يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندو  التغيير الذي .2

 اإلنسحاب ال وعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .3

 أي حاالت أخر  تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .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 21يديره مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن واحد وعشرين ) عام صندوق 
ً
( يوما

 سريان التغيير الذي يحدد مدير الصندوق.

  ألحكام املادة )تعني  التغيير املهم  أي تغيير ال معد تغيير 
ً
 وفقا

ً
 أساسيا

ً
( من الئحة صناديق اإلستثمار 56ا

 أو أي تغيير من شأنه أن:

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

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

 أي تاعع لهما.لس إدارة الصندوق أو جأعضاء م

 من املدفوعات  .3
ً
 جديدا

ً
تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي عشكل جوهري إلى يقدم نوعا

  يادة أنواع املدفوعات األخر  التي تسدد من أصول الصندوق.

 أي حاالت أخر  تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

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

 استرداد. 

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار: .3

  بأي تغيير واجب اإلشعار في 
ً
 كتابيا

ً
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارا

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

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

 اإلستثمار.

 لإلجرلءلت لملتبو  لإلشوار عن أي تغيير في شروط وأحكام للصندوق: -ب

  ُتفاصيل التغييرات األساسية في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ح عن صشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفم

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

 ( للمادة 
ً
( من الئحة 71بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 ديق اإلستثمار.صنا

  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية

 ( أيام من سريان التغيير.10أو بال ريقة التي تحددها هيئة السوق املالية وذلة قبل عشرة )السعودية )تداول( 

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

 اإلستثمار.

  الية لسوق املواملوقع اإللكتروني لدير الصندوق ملاإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في املوقع اإللكتروني

 من سريان التغيير.21السعودية )تداول( وذلة خالل واحد وعشرين )
ً
 ( يوما

  للمادة )بيان 
ً
( من الئحة 71تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي معدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار.
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 إنهاء للصندوق: .18

 الحاالت اللتي مستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار هي اآلتي:

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

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

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

 الخاصة بالصندوق.

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

 وتصفيته.

 مدةر للصندوق: .19

 مدةر للصندوق وولجباته ومعؤولياته:ممام  -أ

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

 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.لهم وشروط وأحكام الصندوق 

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

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

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

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق ملا في ذلة الخدمات اإلدارية للصندوق 

 لصندوق.طرح وحدات ا 

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

 وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتزام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أد  مسؤولياته وواجباته عشكل  .4

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

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

 من مدير الصندوق.

ة رعيضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن س .6

 تتضمن تلة السياسات واإلجراءات القيام ععملية تقويم املخاطر عشكل سنوي على األقل. التعامل معها.

ي بق مدير الصندوق برنامج مراقبة امل ابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج الت بيق عند  .7

 طلبها.

 للباطن:حق مدةر للصندوق في تويين مدةر صندوق من  -ب

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

 أي أتعاب ومصاريف تاععة لذلة.

 لألحكام لملنظم  لوزل مدةر للصندوق أو لهستبدلله: -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 اآلتي:
ً
 اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلة بموجب األشخاص املرخص لهم. .1

 من قبل الهيئة. تعليقهة نشاط اإلدارة أو سحبه أو إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارس .2

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

 الصندوق.

 هباإللتزام بالنظام ولوائح -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل عشكل جوهري  .4

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

 آخر مسجل لد  مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 ذات أهمية جوهرية.أنها  -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخر  تر  الهيئة .6

 للفقرة األولى من هذه املادة، في 
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
على مدير الصندوق التعاون عشكل  نتعيإذا مارست الهيئة أيا

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

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

ً
 ومناسبا

ً
 -حيثما كان ضروريا

 بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل. جميع العقود املرتب ة

 أمين للحفظ: .20

 ممام أمين للحفظ: -أ

 

  ،ألحكام الئحة صناديق االستثمار 
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
تم تعيين شركة البالد لالستثمار أمين للحفظ وهو مسؤوال

 بموجب أحكام 
ً
الئحة صناديق االستثمار أو الئحة سواًء أد  مسؤولياته عشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

 األشخاص املرخص لهم.

  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أد  مسؤولياته عشكل مباشر 
ً
 عن إلتزاماته وفقا

ً
معد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام 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 الحف 
ً
ظ 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

 ة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.اإلجراءات اإلدارية الال م

 حق أمين للحفظ في تويين أمين من للباطن: -ب

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

 ومصاريف تاععة لذلة.

 لألحكام لملنظم  لوزل أمين للحفظ أو لهستبدلله: -ج

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

 اآلتية:

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

 لهم.

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

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

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخر  تر  الهيئة .5

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

ً
ذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون عشكل كامل 
ً
حفظ بديل وفقا

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

 لتقدير الهيئة–ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
ب ة جميع العقود املرت -حيثما كان ضروريا

 بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.

 اندني:قلملحاهسب لل .21

 لإلهستثمار: لهس  لملحاهسب للقاندني لصندوق  -أ

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون.

 ممام لملحاهسب للقاندني وولجباته ومعؤولياته: -ب
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 تماش ى وق بما يدة للصنقوائم املاليلل معين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلة للقيام ععملية مراجعة

 .ية السعوديةباملعمول بها في اململكة العر مع املعايير 

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

 .السنة املالية األولىععملية املراجعة بنهاية 

 ( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته املالية، يمكن في هذه الحالة القيام 9إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تسعة )

 بنهاية السنة املالية الثانية.ععملية املراجعة 

 لألحكام لملنظم  إلهستبدلل لملحاهسب للقاندني لصندوق لإلهستثمار: -ج

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

 في أي من الحاالت اآلتية:

 .ل سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامهوجود ادعاءات قائمة ومهمة حو  .1

2.  
ً
 .إذا لم معد املحاسب القانوني للصندوق العام مستقال

إذا قرر  مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملة املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة  .3

 عشكل مرٍض.

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

 أصدل للصندوق: .22

 إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواس ة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار. -أ

يقوم امين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق األخر  وعن أصول عمالئه األخرين التي يقوم بحفظ  -ب

لها ويسجل أمين الحفظ األوراق املالية واألصول الخاصة بالصندوق بإسمه لصالح الصندوق ويقوم أمين الحفظ بفتح حساب بنكي أصو 

خاص بالصندوق في أحد البنوك املحلية، ويقوم باالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأديته اللتزاماته 

 .التعاقدية

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

أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املو ع أي مصلحة في أصول الصندوق أو 

ن مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أي م البة فيها، إال إذا كا

 بهذه امل البات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار 
ً
 لوحدات الصندوق، وذلة في حدود ملكيته، أو كان  مسموحا

ً
أو املو ع مالكا

 املعلومات الخاصة بالصندوق.ومذكرة  وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق 

 إقرلر من مالك للدحدلت: .23

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

خصائص الوحدات التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

  التاريخ:        التوقيع:
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 (: هسياهسات وإجرلءلت ضبط لملخاطر 1لمللحق رق  ) 

 آلي  ضبط لملخاطر:إجرلءلت و  .1

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

املعلومات واملستندات األخر  ذات العالقة، ويشمل اإلستثمارية املحددة للصندوق واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

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

  اء بأي للوف االستثمار في أوراق مالية ذات سيولة جيدةمن خالل  الحرص على توفير السيولة الكافية في الصندوق

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

 .مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول الصندوق 

  عدم تركيز إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو من قة جغرافية معينة أو ق اع أو

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

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

  90مدير الصندوق بتصحيح وضع اإلستثمار في مدة أقصاها 
ً
 .يوما

 ( في الئحة 41رح بها في املادة الحادية واألربعين )يلتزم الصندوق بنسب التملة في الشركات حسب النسبة املص

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

 وبمدة أقصاها 
ً
  90سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اإلستثمار فورا

ً
 .يوما

 نة ، تقوم لجحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقةت بيق أهداف الصندوق اإلستثمارية امل

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

 .الصندوق واتخاذ أي اجراءات تصحيحية أو تحسينية تخدم أهداف الصندوق 

 ليغ مجلس إدارة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتب  
ً
 عندما يكون هناك مخالفات جوهرية. فورا

  لسياسة هيئة السوق املالية او وسي  آخر مرخص من تنفيذ أوامر البيع والشراء يتم عبر قسم الوساطة 
ً
وتبعا

لى عواضحة تتوافق مع تعليمات السوق املالية وتراعي مصالح حاملي وحدات الصندوق، كما أنها تراعي املحافظة 

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

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

 .الصندوق بتغيير الوسي 

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

 .فيها 
ً
 املوافقة 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.

  
ً
على األقل مع مسؤول امل ابقة واإللتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لد   اإلجتماع مرتين سنويا

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

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

 ندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر  ذات العالقة بالئحة صناديق التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الص

 االستثمار.

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

 املعلومات واملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. العمل بأمانة 

 لملطابق  ولإللتزلم: .2

 عن اإلشراف على التالي:
ً
 سيكون مسؤول امل ابقة واإللتزام مسؤوال

  التأكد من التزام مدير الصندوق باللوائح والقوانين ذات العالقة، وبشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

 العالقة.واملستندات األخر  ذات 
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  التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكين مدير الصندوق من اإللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع

 املت لبات النظامية األخر  السارية املفعول.

 .الحصول على املوارد املناسبة وصالحية اإلطالع على جميع سجالت مدير الصندوق 

 ت لبها ملراجعة مد  مالئمة ترتيبات امل ابقة وااللتزام التي يتبعها مدير الصندوق. تزويد الهيئة بأي مستندات 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 صندوق جي آي بي لألسهم السعودية

GIB Saudi Equity Fund 

 صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة

 

 ملخص املعلومات

 

 

آي بي  يهذه هي النسخة املعدلة من  ملخص املعلومات لصندوق جي آي بي لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية )االداء السابق  لصندوق ج

 السعودية(لألسهم 

ومذكرة املعلومات الخاصة بصندوق جي آي بي لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي يجب على املستثمرين املحتملين قراءة الشروط واألحكام 

رين اقرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال كان هناك شك في مدى مالئمة هذا الصندوق، فإنه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستش

 ثماري.املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار است

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص املعلومات

 املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار: .1

 اسم الصندوق ونوعه: -أ

 املدة.صندوق جي آي بي لألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم محلي عام مفتوح 

 موجز أهداف الصندوق اإلستثمارية: -ب

 ميهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسه

 السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو(.

 الصندوق:موجز سياسات استثمار  -ج

 :أنواع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق 

يهدف الصندوق لتحقيق أهدافه باإلستثمار في جميع أسهم الشركات أو تابعيها املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية وفي 

 في أسهم اإلصدارات األولية ا
ً
ة ملدرجة في سوق األسهم السعوديسوق األسهم السعودية املوازية )نمو(، سيستثمر الصندوق أيضا

الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم 

ار في األسهم وصناديق اإلستثم (REITs)( والصناديق العقارية املتداولة ETFsالسعودية املوازية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )

 السعودية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود.

 :سياسة تركيز اإلستثمار 

 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 

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

ة املتداولة رياألسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( والصناديق العقا

(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 1نقد وأشباه النقد

 %10 %0 املؤشرات املتداولة العامة واملرخصة من هيئة السوق املاليةصناديق 

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

                                                           
أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت  BBB- يستثمر الصندوق في أدوات نقد في بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى  1

 التصنيف اإلئتماني.



 املخاطر املرتبطة باإلستثمار في صندوق اإلستثمار: -د

 فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق:

 والوحدات املتداولة:  تقلبات أسعار األسهممخاطر  .1

 قإن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات صنادي

يحدث التقلب في أسعار األسهم نتيجة  األسهم والتي قد ينتج عن ذلك اخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال.

لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال ال الحصر، األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

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

  املخاطر السياسية أو النظامية: .2

 
ً
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 و 
ً
عر ستقييم األسهم أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق اإلقليمية الغير مستقرة سياسيا

 وحداته. 

 املخاطر اإلقتصادية: .3

السعودية  ةإن التغيرات اإلقتصادية التي تمر بها اململكة العربية السعودية قد تؤثر على الشركات العاملة في السعودية واملدرجة في السوق املالي

 في املدى القصير الى املتوسط مما قد يؤدي الى تذبذب في أسعار أسهم هذه ال
ً
 أو إيجابا

ً
شركات وبالتالي أسعار أصول الصندوق وسعر سلبا

 وحداته. 

 مخاطر السيولة: .4

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

 مخاطر العملة: .5

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

 بالنقص أو الزيادة.

 املخاطر التشريعية والقانونية: .6

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

التغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق املالية أو األسواق املالية. إن من ضمن هذه املخاطر مخاطر تغير الرسوم على  إلى مخاطر

 الصناديق اإلستثمارية والتي تدفع من أصول الصندوق.

 مخاطر أسعار الفائدة: .7

 على تقي
ً
 أو إيجابا

ً
 على سعر وحدات الصندوق.إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

ً
 أو إيجابا

ً
 يمات أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا

 مخاطر اإلشتراك أو اإلسترداد: .8

 نقد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في حال حدوث صعوبات في األسواق املالية أو التعامالت البنكية والتي تكون خارجة ع

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

 مخاطر البيانات: .9

صدرة من قبلها والتي يعتبرها مدير الصندوق ذات جودة عالية،
ُ
ال إ يعتمد مدير الصندوق في أسلوبه اإلستثماري على تحليل بيانات الشركات امل

 قانونية أو أخطاء فإن ذلك قد يؤثر على إستثمارات الصندوق.أنه في حين إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غير 

 مخاطر تضارب املصالح: .10

يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالك الوحدات إال أنه يشترك في إدارة الصندوق مدراء وموظفي 

تضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد ينتج عنه تأثير على موضوعية مدير الصندوق أو الفروع التابعة له والذين قد تكون مصالحهم م

 على أداء الصندوق.
ً
 واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اإلستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

 ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو ب
ً
 على أداء الصندوق إن أداء الصناديق غالبا

ً
عض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبا

 في املستقبل.

 

 :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف  ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة 

وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد املرتبطة  .ر معينمعينة قد تكون ذات صلة بمستثم

ويجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب املترتبة  .باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة

إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم املستحقة إلى شركة جي اي بي كابيتال ال تشمل ضريبة القيمة  .على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها

 املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة.

 

 

 



 

 

 

 

 البيانات السابقة ألداء الصندوق: -ه

 اإلسترشاديأداء املؤشر  أداء الصندوق  املدة

2018 4.18% 8.26% 

2019 18.34% 12.67% 

2020 %10.24 %6.77 

 %30.24 %35.24 منذ بداية الصندوق 

 

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب: .2

لى أساس عيتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع  -أ

 يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:

  :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  %1.75ونسبة 
ً
 من قيمة صافي األصول ملدير %0.50سنويا

ً
 سنويا

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

  :بحد اقص ى من صافي قيمة  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز رسوم الحفظ 
ً
سنويا

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

 عملية.

  :قدره أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 مقطوعا

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

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

  :صاريف التمويل كافة حسب األسعار في حال حصول الصندوق على تمويل، فإن الصندوق سيدفع ممصاريف التمويل

 السائدة في السوق.

  :بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
 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

  :قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
ً
 مقطوعا

ً
 على كل فئه من  5,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

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

  :بقيمةمصاريف أخرى 
ً
 مقطوعا

ً
ريال  28,125التالية بقيمة  ريال وفي السنوات 22,500السنة األولى  يدفع الصندوق مبلغا

 من قيمة صافي أصول الصندوق مقابل الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي. يدفع الصندوق رسوم 
ً
سعودي سنويا

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

 ضريبة القيمة املضافة.

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

س الحصر )على سبيل املثال ولي األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم واملصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع سنة

  (عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  رسوم حكومية

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

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

ن اتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما عدا ذلك والئحته التنفيذية. مع مالحظة ا

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



 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته.  .3

 الصندوق  موقع مدير الصندوق و شروط واحكام الصندوق ومذكرة معلومات. 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: .4

مساًء  5:00يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق قبل الساعة 

 .www.tadawul.com.saاليوم التالي ليوم التعامل عبر املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(   من

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به: .5

 شركة جي آي بي كابيتال، وعنوانه:

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 العربية السعودية اململكة

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

 اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به: .6

 شركة البالد لالستثمار

 البالد املالية، املركز الرئيس ي 

 لية مع طريق امللك فهدتقاطع شارع التح

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 +9669200003636هاتف:  

 (www.albilad-capital.comاملوقع االلكتروني : )
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 ألسهم السعوديةلصندوق جي آي بي 

GIB Saudi Equity Fund 
 مفتوح املدة عام محليصندوق أسهم 

 مدير الصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 أمين الحفظ

 شركة البالد كابيتال

 مذكرة املعلومات

 

 عودية( ي آي بي لألسهم السهذه هي النسخة املعدلة من مذكرة املعلومات صندوق جي آي بي لألسهم السعودية التي تعكس التغييرات التالية  )االداء السابق  لصندوق ج

 

 .إن جميع املعلومات والبنود املذكورة في مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق جي آي بي كابيتال خاضعة لالئحة صناديق االستثمار

ألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، لالخاصة بصندوق جي آي بي  مذكرة املعلوماتيجب على املستثمرين املحتملين قراءة 

 ستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرارر املحتمل استشارة أحد املمستثمار في هذا الصندوق مالئم، فإنه يجب على املستثاال وفي حال عدم معرفة ما إذا كان 

 .استثماري 

 .همها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهيحتويات مذكرة املعلومات وفننصح املستثمرين بقراءة م
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 إشعار هام

  أسنننس ويدار من قبل شنننركة  (، هو صنننندوق أسنننهم مفتوح املدة  سنننتثمر في األسنننهم السنننعودية.الصندوق ألسنننهم السنننعودية ) لصنننندوق جي آي بي 

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

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

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 الصنننننننننننننندوق وأعضنننننننننننننناء مجلس إدارة الصنننننننننننننندوق  مدير روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصنننننننننننننندوق وتمت املوافقة عل ها. ويتحمل

مجتمعين ومنفردين كامل املسنننننننننننننئولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضننننننننننننناء مجلس إدارة الصنننننننننننننندوق 

ات والبيانات الواردة في مذكرة ومدير الصنننننننننننننندوق بصنننننننننننننحة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون ويؤكدون على أن املعلوم

 املعلومات غير مضللة.

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

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

 ىعن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السنننننننوق املالية أي توصنننننننية بشنننننننون جدو  االسنننننننتثمار في الصنننننننندوق من عدمه وال تعني موافقتها عل

ألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار توسنننننننننننيس الصنننننننننننندوق توصنننننننننننيتها باالسنننننننننننتثمار فيه أو توكيد  نننننننننننحة املعلومات الواردة في الشنننننننننننرو  وا

 االستثمار في الصندوق  عود للمستثمر أو من يمثله.

  يهدف الصننننننندوق الى تحقيق نمو في رأ  املال في املد  املتوسنننننن  والطويل عن طريق اسسننننننتثمار في أسننننننهم الشننننننركات السننننننعودية املدرجة في سننننننوق

 S&P Saudi Arabiaعودية املوازية )نمو( وتحقيق عائد يتفوق على عائد املؤشنننر االسنننترشنننادي )األسنننهم السنننعودية الرئيسنننية أو سنننوق األسنننهم السننن

Domestic Total Return in Local Currency Index.) 

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

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

 م  23/05/2016هن املوافق  16/08/1437وتاريخ  2016 – 61-1السواق املالية رقم 

  ألسننننهم لالخاصننننة بصننننندوق جي آي بي ملسننننتندات األخر  االصننننندوق مع مذكرة املعلومات و  امحكأعلى املسننننتثمرين املحتملين قراءة شننننرو  و يجب

، وفي حال كان هناك شننف في مد  مالئمة هذا الصننندوق، فإنه يجب قبل اتخاذ أي قرار اسننتثماري يتعلق بالصننندوق السننعودية بعناية ودقة تامة 

 املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين  ثمرعلى املست

  إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشنننننننننننننرو  الصنننننننننننننندوق تمثل التقدير الخاص ملدير الصنننننننننننننندوق )بعد أن بذل كل االهتمام والعناية

ال ينظروا  نى املستثمرين املحتملين أاملعقولة للتوكد من  حتها( وليس هناك أي ضمانات بون تكون تلف اآلراء ووجهات النظر  حيحة. ويجب عل

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بوي مسائل أخر .أمور استثمارية أو  األحكام باعتبارها مشورة بشون أيلى محتو  الشرو  و إ

  لى بينة يكونوا عتكون قيمة وحدات الصننننننننندوق عرضننننننننة لتقلبات أسننننننننعار األسننننننننهم اململوكة من قبل الصننننننننندوق. وينب ي للمسننننننننتثمرين املحتملين أن

 كما  ومعرفة تامة بون االستثمار في الصندوق  شتمل على مخاطر مرتفعة.
ً
إن االستثمار في الصندوق ال  عتبر بمثابة ود عة لد  أي بنف أو التزاما

 من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية عن أي خسائر مالية قد تنت  عن اسستثمار 
ً
ما لم يكن  في الصندوق أنه ليس مضمونا

 عن تقصير او إهمال من مدير الصندوق 
ً
 .سبب الخسارة ناجما

  شننترك تثمر مبالغ االشننتراكات بالنيابة عن املكل مشننترك بون مدير الصننندوق سننوف  سنن، يوافق مذكرة املعلومات والشننرو  واألحكامبالتوقيع على

 
ً
  .الصندوق  حكامأشرو  و لوطبقا
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق 

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

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

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

 وعنوانه:

 1ة، مبنى رقم باملباني املنخفض

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +966115112201+            فاكس: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاملوقع اسلكتروني: 

 :أمين الحفظ

 

 شركة البالد لالستثمار

 البالد املالية، املركز الرئيس ي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللف فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 9669200003636هاتف:  +

 www.albilad-capital.comاملوقع االلكتروني : 

 :املحاسب القانوني

 البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون.

 بن عبدالعزيز، حي السليمانيةشارع األمير محمد 

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 966112065444فاكس: +            966112252666هاتف: +

 www.pkf.comاملوقع اسلكتروني: 
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 تعريفات
  مصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة الى العميل الذي يمتلف وحدات   مالك الوحدةو   العميلو   املستثمرينو   املستثمر املحتملو   املستثمرو   املشترك

 في الصندوق.

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

   يقوم يقصد به مجلس   مجلس اإلدارةو   مجلس إدارة الصندوق 
ً
 ندوق صحة صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير ئلال  مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 .االستثمار

  مكن رعية، أو موظف، أو وكيل يا  سمح النص، أي لجنة، أو لجنة فشاملة حيثم يقصد بها هيئة السوق املاليةهيئة السوق املالية" و   هيئة السوق و   الهيئة

 .للقيام بوي وظيفة من وظائف الهيئةأن يتم تفويضه 

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

   "ألسهم السعودية.ليقصد بها صندوق جي آي بي الصندوق 

  اسدراج في و التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل األسهم ي تتداول ف ها التيقصد بها سوق األسهم السعودية، وهي السوق   السوق الرئيس ي

 السوق الرئيسية.

  اسدراج في السوق و وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل تسجيلها   يقصد بها سوق األسهم املوازية، وهي السوق التي تتداول ف ها األسهم التي تم السوق املوازية

 املوازية.

  ؤشر الذي من خالله يمكن قيا  أداء الصندوق االستثماري املهو   املؤشر اإلسترشادي. 

 "هو مؤشر يتبع األسهم السعودية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز آند بورز.  "مؤشر إس آند بي العائد الكلي املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحلية 

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

 االستثمار.

  يقصد بها الوضع أو املوقف الذي تتوثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.  تضارب املصالح 

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

  يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اسملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار االستثماري.  املخاطر 

   ستثمر أو يود اسستثمار في الصندوق.  يقصد بها العميل الذي العميلو   املستثمر املحتملو   املستثمرونو   مالك الوحداتو   املشتركون  

  أليام العمل الرسمية. هيقصد ب  يوم عمل 
ً
 أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

  في وحدات الصندوق    يقصد بها أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اسشتراك أو اسسترداديوم التعامل. 

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

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

  حقوق األولوية   
ُ
طرح ملساهمي امل

ُ
صدر.يقصد بها أسهم اضافية ت

ُ
 صدر بغرض زيادة رأ  مال امل

 Benchmark Agnostic”" يكلة للمحافظ والصناديق اسستثمارية ال تعتمد على املؤشر االرشادي.طريقة ه 

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

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

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

 " "عموالت الشراء والبيع في االسواق املاليةمصاريف التعامل. 

 "ريال سعودي. 10,000,000املستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو  ساوي بوهي الخاصة  "فئة )أ(ال  

 "ريال سعودي. 10,000,000املستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن بوهي الخاصة  "(فئة )بال 

 "وهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق وبنف الخلي  الدولي واملحفظة اسستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنف الخلي  الدولي  "فئة )ج(ال 

 "صفقةي أ خر فيالطرف اآل  ني ع "رطرف نظي. 

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

ألسهم السعوديةلصندوق جي آي بي    

GIB Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  شركة جي آي بي كابيتال

مفتوح املدة عام صندوق أسهم محلي  نوع الصندوق  

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

جي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

الرئيسية أو  سوق األسهم السعودية تحقيق نمو في رأ  املال في املد  املتوس  والطويل في أسهم الشركات السعودية املدرجة في

  (املوازية )نموالسوق املدرجة في 
 أهداف الصندوق اإلستثمارية

املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحليةالعائد الكلي مؤشر إ  آند بي   

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

 املخاطرمستوى   عالي

م31/01/2018م حتى نهاية يوم اسربعاء املوافق 92/01/2018املوافق  االثنينتبدأ من بداية يوم   فترة اإلشتراك 

 ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 10,000الفئة )ب(: 

 ريال سعودي. 10,000الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك

 سعودي.ريال  1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 005,2الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 2,500الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 005,2الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالسترداد

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

 واالسترداد

والذي  عتمد كسعر شراء واسترداد لجميع الطلبات املستوفية للشرو  الصندوق  آخر سعر معلن من قبل مدير  السعر املعتمد لالشتراك واالسترداد 

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

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع االحد ويوم الثالثاءيوم   أيام التعامل 

من يوم التقويم ذي العالقةعمل  أيام خالل أربعة  موعد دفع قيمة اإلسترداد  

من قيمة مبلغ اسشتراكبحد اقص ى  2.00%  رسوم االشتراك 

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

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

من قيمة صافي أصول الصندوق. %50.0الفئة )ج(:   

 رسوم اإلدارة

  30قل من املستردة واملستثمرة أل الوحداتمن قيمة  1.00%
ً
.يوما  رسوم اإلسترداد املبكر 
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 بحد  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز 
ً
قيمة األصول الخاضعة لإلدارة  من صافيقص ى أسنويا

 
ً
.ريال سعودي لكل عملية 30قص ى أكما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد  ويتم دفع الرسوم شهريا  

 رسوم أمين الحفظ

 أتعاب املحاسب القانوني: -أ

 بقيمة يدفع الصندوق 
ً
 مقطوعا

ً
 كوتعاب للمحاسب القانوني. 26,250مبلغا

ً
 ريال سعودي سنويا

 مصاريف املؤشر اسسترشادي: -ب

 
ً
 مقطوعا

ً
  28,125قيمة بالتالية ريال وفي السنوات  22,500في السنة األولى بقيمة  يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

 مقابل الحصول على بيانات املؤشر اسسترشادي.

 الرسوم الرقابية: -ج

 بقيمة 
ً
 مقطوعا

ً
 كرسوم رقابية. 7,500يدفع الصندوق مبلغا

ً
 ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: -د

 بقيمة 
ً
 مقطوعا

ً
 على كل فئه من الفئات االخر  لوحدات الصندوق مقابل  5,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

 .اول.نشر املعلومات على موقع تد

 مكافآت أعضاء مجلس اسدارة: -ه

 بقيمة 
ً
 مقطوعا

ً
  25,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
 لكل عضو مجلس إدارة مستقل.بحد أعلى ريال سعودي سنويا

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

ة القيمة املضافةبما في ذلف ضريب   

 الرسوم املصاريف األخرى 

 طاء واي ضرائب أو  رسوم حكوميةالوس.)على سبيل املثال وليس الحصر عموالت يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع

(قد تفرض الحقا      
 مصاريف التعامل

م31/01/2018املوافق م حتى نهاية يوم اسربعاء 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

 :ستثمارصندوق اال  .1

 :اسم الصندوق  -أ

 ألسهم السعودية.لصندوق جي آي بي 

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 م.11/01/2018

افقة هيئة السوق املالية  -ج  :على تأسيس وطرح الصندوق تاريخ مو

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

 مدة الصندوق: -د

 للفقرة لإن صندوق جي آي بي 
ً
ألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاءه وفقا

 ( من شرو  وأحكام الصندوق.18ثمانية عشر ) رقم

 العملة: -ه

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

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

 ويتحمل مالف الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف.

 عنوان املوقع االلكتروني المين الحفظ: -و

 املوقع اسلكتروني ألمين الحفظ: 

capital.com-www.albilad 

 :سياسة اسستثمار

 الصندوق اإلستثمارية:أهداف  -أ

طويل من س  والنمو في رأ  املال في املد  املتو لتحقيق ألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح املدة، لصندوق جي آي بي يهدف 

 فيونمو( املوازية )أو املدرجة في سوق األسهم السعودية السعودية الرئيسية  سوق األسهمخالل االستثمار في جميع أسهم الشركات املدرجة في 

و( املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نماسصدارات األولية  أسهم أو الرئيسية السعوديةسوق األسهم أسهم اسصدارات األولية املدرجة في 

ديق وصنا املوازية )نمو( املدرجة في سوق األسهم السعوديةأو حقوق األولوية الرئيسية السعودية  سوق األسهمفي املدرجة وحقوق األولوية 

 السعودية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود. في األسهم الصناديق العقارية املتداولة وصناديق اسستثمارو ( ETFsاملؤشرات املتداولة )

 :األوراق املالية التي سيستثمر الصندوق فيها -ب

الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم جميع أسهم أهدافه باسستثمار في  يهدف الصندوق لتحقيق

ي سوق فالسعودية املوازية )نمو( وفي أسهم اسصدارات األولية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو أسهم اسصدارات األولية املدرجة 

جة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو حقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية األسهم السعودية املوازية )نمو( وحقوق األولوية املدر 

السعودية وأدوات الدخل الثابت  في األسهم ( والصناديق العقارية املتداولة وصناديق اسستثمارETFsاملوازية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )

 .والنقد وأشباه النقود

http://www.albilad-capital.com/
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 اإلستثمارات:سياسة تركيز   -ج

أنها مقيمة بوقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه اسستثمارية من ناحية تي ير  مدير الصندوق ستثماراته في األوراق املالية السيركز الصندوق إ

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

 األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق: -د

  ستثمر الصندوق في األسواق التالية:

 .(سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوازيةأسواق األسهم ) .1

 أسواق أدوات النقد. .2

 أسواق أدوات الدخل الثابت. .3

 السوق املوازية )نمو(. .4

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

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمارنوع 

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

املوازية )نمو( واسصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق 

ة املتداولة رياألسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( والصناديق العقا

(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 1نقد وأشباه النقد

 %10 %0 املؤشرات املتداولة العامة واملرخصة من هيئة السوق املاليةصناديق 

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

 :ساليب واألدوات التي سيقوم املدير بسستددامها في إدارت  للصندوق املعامالت واأل  -ه

، حيث األوراق املالية وقيمها العادلة ةاالستثماري للصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة تعتمد على أساسييقوم مدير الصندوق بتحديد املجال 

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

 القوائم املالية، نشرات اسصدار، عروض املستثمرين، وتقرير مجالس اسدارة  البحث في تقارير ُمصدري األوراق املالية وتحليلها(

 وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة املالية(.

 .صدري األوراق املالية من حيث مالئتها وقوتها
ُ
 تحليل املراكز املالية مل

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

 .تحليل قدرة ُمصدري األوراق املالية على تحقيق تدفقات نقدية ومد  استدامة ذلف 

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

 وما إ 
ً
 دقيقا

ً
ذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية تحليل الصناعات والقطاعات التي  عمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

 أو هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتميز بمستقبل واعد.

                                                           
أو ما  عادلها في تصنيفات وكاالت  BBB- صندوق في أدوات نقد في بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى  ستثمر ال 1

 التصنيف اسئتماني.
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بزيارة ُمصدري األوراق املالية ومناقشتهم بمستقبل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة ان لزم االمر لذلف يقوم فريق العمل  ةاضاف

من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها العادلة. بعد ذلف يقوم الفريق  مستو  أداء هذه الشركات والحصول على أكبر قدر

 ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد املتوقعة من اسستثمار ف ها بالعوائد املتوقعة من األوراق املالية امل
ً
ابهه سواًء في نفس شبمناقشتها داخليا

.القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخ
ً
 اذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا

( ويحق ملدير Benchmark Agnosticوال  عتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي  ستثمر ف ها في املؤشر اسسترشادي )

 بما يتوافق مع سياسا
ً
 لبند.االستثمارات املذكورة في الفقرة د من هذا اتركيز   ةالصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

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

  .لن  ستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

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

 .بما في ذالف نظام تملف غير السعودين للعقار واستثماره يلتزم الصندوق بقيود اسستثمار الواردة في الئحة صناديق اسستثمار

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

 آخرون:صناديق 

 استثمار 
ً
األسهم السعودية األخر   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.
ً
 عاما
ً
 على أن تكون وحداتها مطروحة طرحا

 :اإلقتراضصالحية صندوق اإلستثمار في  -ط

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

 .من إجمالي أصول الصندوق  %10.00على أال تتجاوز نسبة القروض استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات اسسترداد 

 طرف نظير:الحد األعلى للتعامل مع أي  -ي

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

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مداطر الصندوق: -ك

 ألفضل ممارسات اسستثمار  التي تحقق أهداف الصندوق واملتماش .1
ً
ية مع يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقا

و  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر  ذات العالقة.  شمل ذلف أن يحرص ذكورة في شر استراتيجيته امل

 مدير الصندوق على اآلتي:

 .توفير السيولة الكافية لد  الصندوق للوفاء بوي طلب استرداد متوقع 

  و  واألحكام الخاصة عدم تركيز استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة بخالف ما نصت عليه الشر

 بالصندوق.

 .عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه 

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

  
ً
 ف ها.املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

  اسشراف- 
ً
 لالئحة صناديق  -ومتى كان ذلف مناسبا

ً
املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 االستثمار.

  على األقل مع مسؤول املطابقة واسلتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اسرهاب 
ً
اسجتماع مرتين سنويا

 ام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.لد  مدير الصندوق، للتوكد من إلتز 

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

  التوكد من اكتمال والتزام شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر  ذات العالقة بالئحة

 صناديق االستثمار.

 لشرو  وأحكام الصندوق التوكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بم 
ً
ا يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ومذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 .العمل بومانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 
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  :املؤشر اإلسترشادي -ل

 املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحلية العائد الكليمؤشر إ  آند بي 

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

تم يعتمد في حسابه على القيمة السوقية لألسهم الحرة للشركات ااملدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية و  ُ وهو مؤشر لألسهم السعودية 

 ندردز آند بورز.الحصول عليه من شركة ستا

 : التعامل في أسواق املشتقات املالية -م

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

افق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على اإلستثمار: -ن  أي إعفاءات مو

 ال يوجد.

 :املخاطر الرئيسية .2

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

 تامة بجميع الشرو  واألحكام الخاصة بالصندوق عند القيام بوي قرار استثماري يتعلق بالصندوق.

 على األداء املتو إن أي أداء سابق للصندوق أو سستراتيجيته أو للمؤشر  -ب
ً
كما قبل قع في املستاسسترشادي الخاص به ال  عد مؤشرا

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

ل دي سوف يتكرر في املستقبل أو سيماثإن مدير الصندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر اسسترشا -ج

 أدائه السابق.

 لدي أي بنف. بوي حال من األحوال االستثمار في الصندوق عد ال   -د
ً
 بمثابة إيداعا

يقر مالف الوحدات ويتحمل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اسستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال  -ه

 صندوق.أو تقصير من مدير ال

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

 :والوحدات املتداولة مداطر تقلبات أسعار األسهم .1

إن االستثمار في أسواق األسهم يرتب  عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات 

خفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأ  املال. يحدث التقلب في نذلف اقد ينت  عن و صناديق األسهم 

أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلف العوامل على سبيل املثال ال الحصر، األحداث 

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

  املخاطر السياسية أو النظامية: .2

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

 على تقييم األسهم أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق اسقليمية
ً
. هذا بدوره قد يؤثر على تقيي سلبا

ً
م الغير مستقرة سياسيا

 أصول الصندوق وسعر وحداته. 

 املخاطر اإلقتصادية: .3

سواق أإن التغيرات اسقتصادية التي تمر بها اململكة العربية السعودية قد تؤثر على الشركات العاملة في السعودية واملدرجة في 

 في امل األسهم
ً
 أو إيجابا

ً
مما قد يؤدي الى تذبذب في أسعار أسهم هذه الشركات أو الطويل املتوس   أود  القصير السعودية سلبا

 وبالتالي أسعار أصول الصندوق وسعر وحداته. 

 :مداطر السيولة .4

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

 . الصندوق 

 مداطر العملة: .5
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عمالت األوراق املالية املدارة في املحفظة قد تؤدي إلى خسائر أو أرباح فروقات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة إن التقلبات في أسعار 

 الوحدات بالنقص أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونيةاملخاطر  .6

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

اطر إن من ضمن هذه املخ .الصندوق إلى مخاطر التغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق املالية أو األسواق املالية

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

 سعار الفائدة:مداطر أ .7

 على سعر 
ً
 أو إيجابا

ً
 على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا

ً
 أو إيجابا

ً
إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

 وحدات الصندوق.

 اإلشتراك أو اإلسترداد:مداطر  .8

املالية أو التعامالت البنكية والتي  قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في حال حدوث صعوبات في األسواق

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

 مداطر البيانات: .9

صدرة من قبلها والتي  عتبرها مدير الصندوق ذات 
ُ
 عتمد مدير الصندوق في أسلوبه اسستثماري على تحليل بيانات الشركات امل

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

 فإن ذلف قد يؤثر على إستثمارات الصندوق. البيانات

 مداطر تضارب املصالح: .10

في إدارة الصندوق مدراء  شترك يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالك الوحدات إال أنه 

الذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد ينت  عنه توثير الفروع التابعة له و  وأوموظفي مدير الصندوق 

 على أداء الصندوق.على موضوعية واستقاللية مدير ال
ً
 صندوق وقراراته اسستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 مداطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

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

ً
إن أداء الصناديق غالبا

 .الصندوق في املستقبل

 لدخل وضريبة القيمة املضافة:مداطر ضريبة ا .12

ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر 

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

املرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع  تخفيض العوائد

مستشاريهم الضريبيين بشون الضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. إن رسوم اسدارة وجميع الرسوم 

القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص املستحقة إلى شركة جي اي بي كابيتل ال تشمل ضريبة 

 عل ها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة.

 :معلومات عامة .3

 الفئة املستهدفة لإلستثمار في الصندوق: -أ

مادة ) املطلعين على املخاطر الرئيسية املذكورة فيكل مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب 

 .املخاطر الرئيسية( 3

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 ستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.ايقوم مدير الصندوق بإعادة 
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 األداء السابق لصندوق اإلستثمار: -ج

 أداء املؤشر اسسترشادي أداء الصندوق  املدة

2018 4.18% 8.26% 

2019 18.34% 12.67% 

2020 %10.24 %6.77 

 % 30.24 %35.24 منذ بداية الصندوق 

 قائمة حقوق مالك الوحدات: -د

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

 وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي  حصول كل مالف من مالك الوحدات على تقرير  شتمل على صافي قيمة

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

 .الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل 

 لنوع  اسشعار بوي تغيير في الشرو  واألحكام الخاصة 
ً
بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 التغيير واملدة املحددة في الئحة صناديق اسستثمار.

 .اسشعار بوي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

 بين الرس
ُ
 ت
ً
ة وم واألتعاب الفعليالحصول على نسخة محدثة من الشرو  واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( 21اسشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اسستثمار قبل اسنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين.
ً
 ( يوما

 .دفع مبالغ اسسترداد في األوقات املحددة لذلف 

 مدير الصندوق.ا من الخاصة بمعالجة الشكاو  عند طلبه الحصول على اسجراءات 

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 منها، 
ً
 وي إلتزامات أخر .فإن مالك الوحدات غير ملتزمين بفيما عدا خسارة مالف الوحدات سستثماراته في الصندوق أو جزءا

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء: -و

 واسجراءات الخاصة باسنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق اسستثمار هي اآلتي:الحاالت اللتي  ستوجب ف ها إنهاء الصندوق 

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

 من التاريخ املستهدف سنهاء الصندوق دون اسخالل 21وعشرين )
ً
 بالشرو  واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.( يوما

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلف دون اسخالل بالشرو  واألحكام ومذكرة املعلومات  .2

 الخاصة بالصندوق.

ق املالية السعودية )تداول( عن انتهاء مدة الصندوق يجب على مدير الصندوق اسعالن في موقعه اسلكتروني واملوقع اسلكتروني للسو  .3

 وتصفيته.

 إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق: -ز

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

ثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف اسستثمارية ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق متماشية مع ممارسات اسست

املحددة للصندوق واملذكورة في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر  ذات العالقة، ويشمل ذلف بذل مدير الصندوق 

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

  توفير السيولة الكافية في الصندوق. اجراءات ملتابعة والتاكد من 
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  عدم تركيز إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة. اجراءات ملتابعة والتاكد من 

  إلتزم الصندوق بنسب التملف في الشركات حسب النسبة املصرح بها.اجراءات ملتابعة والتاكد من 

 (: سياسات وإجراءات ضب  املخاطر في الشرو  واالحكام.1يد من املعلومات نرجو قراءة امللحق رقم ) للمز               

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .4

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

 الى آخر وهي كاآلتي: يختلف من رسم

  :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( %1.75ونسبة 
ً
 من قيمة صافي األصول  %0.50ونسبة  ،سنويا

ً
سنويا

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

  :بحد  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز رسوم الحفظ 
ً
قيمة  من صافيقص ى أسنويا

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

 عملية.

  :قدره  أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 مقطوعا

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

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

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

 السائدة في السوق.

  :بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
  25,000: يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

ً
رياال

 
ً
 لكل عضو مستقل.بحد أعلى سعوديا

  :قدره الرسوم الرقابية 
ً
 مقطوعا

ً
. 7,500يدفع الصندوق مبلغا

ً
 ريال سعودي سنويا

 قدره نشر املعلومات على موقع تداول:  رسوم 
ً
 مقطوعا

ً
 على كل فئه من  5,000يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

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

  :مصاريف أخرى 
ً
 مقطوعا

ً
بقيمة التالية ريال وفي السنوات  22,500في السنة األولى بقيمة يدفع الصندوق مبلغا

 من قيمة صافي أصول الصندوق مقابل الحصول على بيانات املؤشر اسسترشادي. يدفع  28,125
ً
ريال سعودي سنويا

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

 وجدت بما في ذلف ضريبة القيمة املضافة.

 ببيع وشراء األسهم واسكتتاب في اسصدارات  يع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقة: يتحمل الصندوق جمصاريف التعاملم

 للفقرة )ح( من املاداألولية وسيتم اسفصاح عن تلف الرسوم واملصاريف في ملخص اسفصاح في نهاية 
ً
ة كل ربع سنة وفقا

 .املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  رسوم حكومية()على سبيل   ( من الئحة صناديق اسستثمار71)

 ال جي اي بي كابيتال أو األطراف األخر  ل: إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة ضريبة القيمة املضافة 

ضريبة القيمة  في نظامتشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عل ها 

املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما  املحاسب القانونيمع مالحظة ان اتعاب  املضافة والئحته التنفيذية.

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

 يدفعها مالك الوحدات:  مقابل الصفقات املفروضة على اسشتراك واسسترداد ونقل امللكية التي .2

لغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها من قيمة مب %2.00احتسابها بنسبة يحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك ويتم 

م فرض سيت من مبالغ اسشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق. ةاملستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم اسشتراك مرة واحد

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

 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق: .3

 رسوم اسسترداد املبكر:  -أ

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

 تحتسب الرسوم كاآلتي:
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  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

 يأخالوحدات املشتراة  واالسترداد على طريقة
ً
. ويتم خصم رسوم اسسترداد املبكر من إجمالي قيمة  را

ً
تسترد أوال

 املبلغ املسترد وتدفع ملدير الصندوق.

 الرسوم واملصاريف:جميع يوضح الجدول التالي طريقة احتساب 

 طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها الرسوم

 رسوم اسدارة
 بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:تستحق رسوم اسدارة 

 رسوم اسدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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

 رسوم الحفظ
 يتم حسابها كاآلتي: شهرياتستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع 

 رسوم الحفظ السنوية 

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

 أتعاب املحاسب القانوني
 سنة. يتم حسابها كاآلتي: نصفتستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اسدارة
 مكافآت أعضاء مجلس اسدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلتي:تستحق 

 مكافآت أعضاء مجلس اسدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اسدارة في أي يوم

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

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلتي:

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم

  املبكر رسوم اسسترداد
 سسترداد املبكر مرة واحدة في أي عملية استرداد مبكر. يتم حسابها كاآلتي:تدفع رسوم ا

مبلغ اسسترداد املبكر X رسوم اسسترداد %1.00 =  رسوم اسسترداد املبكر

 رسوم اسشتراك
 تدفع رسوم اسشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. يتم حسابها كاآلتي:

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

 مصاريف أخر  
 تستحق رسوم املصاريف األخر  بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:

 رسوم املصاريف األخر   السنوية 

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

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

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

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

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

ذه . إن الفروقات بين هوق و بنف الخلي  الدوليدواملحفظة اسستثمارية الخاصة بمدير الصن بنف الخلي  الدوليو 

حد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك اسضافي، الحد األدنى لإلسترداد، الفئات تكمن في الحد األدنى للملكية، ال

 .ورسوم اسدارة

 من أصول الصندوق أو من قبل مالف الوحدات: تدفعمثال إفتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي  .4
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 10بلغ ت في بداية السنة بإفتراض أن أصول الصندوق يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب رسوم ومقابل الخدمات في الصندوق 

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

 :فئة هي )ب(ال جميع وحدات الصندوق من وأن

صافي أصول 

 الصندوق 
 قيمة الرسوم

صافي قيمة النسبة من 

 االستثمار
 الرسوم

SAR 102,041    
 مبلغ اسشتراك

  SAR 2,041   
 رسوم اسشتراك

SAR 100,000       اإلشتراكصافي قيمة 

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

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

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

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

  SAR 150  0.1500%  ريال( 5,0001رسوم نشر املعلومات على موقع تداول )وهي 

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

  SAR 100  0.1000%  إفتراضية(مصاريف أخر  )نسبة 

  SAR 1,173    قبل رسوم اسدارة إجمالي الرسوم 

SAR 98,328      صافي قيمة االستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة 

  SAR 1,722  *1.7500%  من صافي قيمة اسستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اسدارة( %1.75رسوم اسدارة )وهي 

  SAR 3,3 59    
 إجمالي الرسوم

SAR 10,000    
 إجمالي عائد الصندوق 

SAR 6,6 50  صافي عائد الصندوق       

SAR 106,605      في نهاية السنةاإلستثمار صافي قيمة 

6.6 500  )ويحسب على أسا  صافي قيمة االشتراك( عائد الصندوق بعد خصم جميع املصاريف     %

 اسستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اسدارةمن صافي قيمة  %1.75*وهي    

املشترك يرغب باسترداد وأن ل سعودي للوحدة ريا 10.00رسوم اسسترداد املبكر بإفتراض أن سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة هو يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب 

 :وحدة 5,000

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

 SAR 10    سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة 

 عدد الوحدات التي ينوي مالف الوحدات إستردادها    5,000

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

 SAR 500     = من إجمالي قيمة الوحدات %1.00رسوم اسسترداد املبكر 

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

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .5

 تقويم أصول الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األسا  التالي:

 إليه كل األرباح  يتم تقويم األسهم اململوكة 
ً
من قبل الصندوق على أسا  سعر اسغالق الرسمي في يوم التعامل مضافا

 منه كل املصاريف والرسوم املستحقة.
ً
 املستحقة ومخصوما

  يتم تقويم أسهم اسصدارات األولية اململوكة من قبل الصندوق بسعر اسكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ اسدراج في

 السوق.

  يم حقوق األولوية اململوكة من قبل الصندوق على أسا  سعر اسغالق الرسمي في يوم التعامل.يتم تقو 

  يتم تقويم وحدات الصناديق اسستثمارية اململوكة من قبل الصندوق على أسا  آخر سعر معلن للوحدة من قبل

 مدير الصندوق في يوم التعامل.

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

 املستحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل.

 :أيام التقويم -ب

 من كل أسبوع عمل.ربعاء اسثنين واس يتم تقويم أصول الصندوق في يوم 
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 اإلجراءات املتبعة في حالة وجود خطأ في التقويم أو التسعير: -ج

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

 ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطو من مدير الصندوق.كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .2

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

من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اسفصاح عن ذلف في املوقع اسلكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع  0.50%

 للمادة رقم )
ً
( 71لإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 من الئحة صناديق اسستثمار.

 للمادة رقم )يقوم مدير الصندوق بتقديم ت .4
ً
( من الئحة صناديق 72قارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلف وفقا

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

 طريقة احتساب أسعار اإلشتراك واإلسترداد: -د

لكل فئة من فئات وحدات يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض اسشتراك واسسترداد بحساب قيمة صافي أصول الصندوق 

 منه أي مصاريف ورسوم مستحقةالصندوق 
ً
 إليه أي أرباح مستحقة ومخصوما

ً
من و  لكل فئة في يوم التعامل ذي العالقة مضافا

في يوم التعامل ذي العالقة. يجوز ملدير الصندوق توخير عملية لكل فئة ة ثم قسمة النات  اسجمالي على عدد الوحدات القائم

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

جوع الى مجلس اسدارة للحصول على قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الر  مدير الصندوق( 

 املوافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

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

 .www.tadawul.com.saعبر املوقع اسلكتروني للسوق املالية السعودية )تداول(  عاملالتالي ليوم الت اليوم مساًء من 5:00الساعة 

 التعامل: .6

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء واملدة 

 م29/01/2018 تاريخ بدء الطرح األولي هو

 .الطرح األولي ايام من تاريخ بدء 3مدة الطرح هي 

 األولي: الطرح 

 10سيكون سعر الوحدة عند التوسيس هو )
ً
 سعوديا

ً
وقد يتم استثمار جميع لكل فئة من فئات وحدات الصندوق ( رياال

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

  10,000,000 د األدنى لالشتراك خالل فترة الطرح األولى هو. وسيكون الحمستثمرة وعلى شكل نقد
ً
 للفئة سعودي رياال

ً
ا

 للفئة )ب( و 10,000)أ( و 
ً
 سعوديا

ً
 للفئة )ج( 10,000رياال

ً
 سعوديا

ً
 ، وسيبدأ عمل الصندوق فور نهاية الطرح األولى.رياال

 واإلسترداد:التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك  .2

 :يمكن اسشتراك في الصندوق  أيام قبول طلبات اإلشتراك 
ً
، ويقبل اسشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب يوميا

  اسشتراك
ً
 األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية ويوم الثاللثاء لتقويميوم نهاية ودفع كامل مبلغ اسشتراك قبل  كامال

يوم التقويم ذي ، ويكون اسشتراك بناًء على سعر الوحدة من يكون يوم عمل(يوم االربعاء من كل أسبوع )على ان 

 .العالقة

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

، بعاء من كل أسبوع )على ان يكون يوم عمل(األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية ويوم الثاللثاء لتقويم يوم االر  يوم 

 .يوم التقويم ذي العالقةويكون اسسترداد بناًء على سعر الوحدة من 

 إجراءات اإلشتراك واإلسترداد: .3

 :عند طلب اسشتراك يقوم العميل بتعبئة نموذج اسشتراك وتوقيع الشرو  واألحكام ومذكرة  إجراءات اإلشتراك

 املعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 :ق.اسسترداد ويقدمه إلى مدير الصندو عند طلب اسسترداد يقوم العميل بتعبئة نموذج  إجراءات اإلسترداد 

http://www.tadawul.com.sa/
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  عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكتروني و أزيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق بيمكن االشتراك في الصندوق 

  في حال توفرها.

 الحد األدنى للملكية واإلشتراك واإلشتراك اإلضافي واإلسترداد: .1

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

 افي واسسترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:اسض

 الحد األدنى للملكية: .1

  :)ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ 

  :)ال يوجدالفئة )ب. 

  :)ال يوجدالفئة )ج. 

 الحد األدنى لإلشتراك: .2

  :)ريال سعودي. 10,000,000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 10,000الفئة )ب 

  :)سعودي.ريال  10,000الفئة )ج 

 الحد األدنى لإلشتراك اسضافي: .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. 2,500الفئة )ج 

 الطلبات:مكان تقديم  .2

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

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 ودية.املتواجدة في اململكة العربية السع يالصندوق وفروع بنف الخلي  الدولوفي القنوات اسلكترونية الخاصة بمدير 

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

ملالف الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم بعد خصم رسوم اسسترداد مبلغ اسسترداد صافي يتم تحويل 

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

املستردة حسب يوم التقويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل املبلغ إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم الرابع التالي ليوم 

 التعامل ذي العالقة.

 سجل مالك الوحدات: .4

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

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه.مالك  عد سجل  .2
ً
 قاطعا

ً
 الوحدات دليال

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

 .اسم مالف الوحدات وعنوانه 

 وسيلة تعريف  أي أو رقم اسقامة أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري أو رقم الهوية الوطنية ملالف الوحدات

 أخر  تحددها الهيئة.

 .جنسية مالف الوحدات 
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  الوحدات في السجل.مالك تاريخ تسجيل 

 .بيانات جميع الصفقات املتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالف وحدات 

 الوحدات( اململوكة لكل مالف وحدات.بما في ذلف أجزاء ) الرصيد الحالي لعدد الوحدات 

 .أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل مالف وحدات 

 لسجل مالك يكون سجل  .4
ً
الوحدات إلى مالف الوحدات جاهز ملعاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصا

 عند الطلب )على أن يظهر ذلف امللخص جميع املعلوما
ً
 ت املرتبطة بمالف الوحدات املعني فق (.أي مالف وحدات مجانا

 بحيث  عكس التغييرات في املعلومات املشار إل ها في الفقرة ) مالكيقوم مدير الصندوق بتحديث سجل  .5
ً
( 3الوحدات فورا

 من هذه املادة.

ستثمر في ودائع بنكية وفي صفقات أسواق النقد مب .5
ُ
طرف  رمة معإن أموال اإلشتراك التي يستلمها مدير الصندوق سوف ت

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

 .الصندوق جمع 

 جمع :لمدير الصندوق  ينوي الحد األدنى الذي  .6

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

 .2018/12/31شتراكات املستثمرين حتى تاريخ إ

( ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ) .7

 أصول الصندوق:

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

بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك الوحدات وبعد ذلف  شعار هيئة السوق املالية أوال،إب الصندوق 

لصندوق بطلب سجتماع مالك سيقوم مدير ا من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق،

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

، وفي حال صّوت مالك الوحدات بعدم زيادة استثماراتهم في موقعه اسلكتروني وفي موقع السوق الصندوق باسعالن عن ذلف في 

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

 .املوافقات الالزمة من هيئة السوق املالية

 .سيقوم مدير الصندوق باسلتزام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق املالية

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

 ي ف من أو اشتراك يجوز ملدير الصندوق توجيل تلبية أي طلب استرداد :أو اإلشتراك تأجيل عمليات اإلسترداد

 للمادة  الحاالت اآلتية أي من الصندوق في
ً
 :صناديق اسستثمار ( من الئحة62( واملادة رقم )61رقم )وفقا

  أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي  %10.00إذا كانت قيمة جميع طلبات اسسترداد ملالكي  ساوي

 يوم تعامل.

  في السوق الرئيسية التي يتم ف ها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخر  في حال تم تعليق التعامل

لصندوق والتي ير  مدير الصندوق بشكل التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول ا

 .معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

 .التوكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات 

 ة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلف بصورة مراجع

 منتظمة.

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

ذلف  التعليق واسفصاح عن السوق املالية ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها في اسشعار عن

 في املوقع اسلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اسلكتروني للسوق.

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

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

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

 ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.
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 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد طلبات اإلسترداد التي ستؤجل: .9

، من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية (61)جيل عمليات االسترداد تخضع إلى املادة وكام املنظمة لتاألح

 وهي كما يلي:

  يجوز ملدير الصندوق توجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي

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

  اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب توجيلها، واسفصاح عن هذه اسجراءات سيتم

 في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 خصائص الوحدات: .7

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

ر واملحفظة اسستثمارية الخاصة بمدي ببنف الخلي  الدوليو املستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ج( وهي الخاصة بمنسوبي مدير الصندوق 

. إن الفروقات بين هذه الفئات تكمن في الحد األدنى للملكية، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك ف الخلي  الدوليوق و بندالصن

 . يوضح الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:اسضافي، الحد األدنى لإلسترداد، ورسوم اسدارة

 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 وبنف 

 الخلي  الدولي

 ال يوجد ال يوجد ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى للملكية

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى لإلشتراك

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد األدنى لإلشتراك اسضافي

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد األدنى لإلسترداد

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اسدارة

 املحاسبة وتقديم التقارير: .8

 بالتقارير املالية: املعلومات املتعلقة -أ

يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية )بما في ذلف القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية  .1

 ملتطلبات امللحق رقم )
ً
ويجب على مدير الصندوق  ( من الئحة صناديق اسستثمار5املوجزة والتقارير األولية وفقا

 الطلب ودون أي مقابل. تزويد مالك الوحدات بها عند

 من نهاية فترة التقرير وذلف في األماكن 70تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين ) .2
ً
( يوما

وبالوسائل املحددة في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع اسلكتروني ملدير الصندوق واملوقع 

 اسلكتروني للسوق.

 من نهاية فترة التقرير وذلف في األماكن وبالوسائل 35تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل خسمة وثالثين ) .3
ً
( يوما

 الصندوق ومذكرة املعلومات.املحددة في شرو  وأحكام 

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن املعلومات اآلتية: .4

  الصندوق.صافي قيمة أصول وحدات 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها 

 ( من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها املشترك خالل خمشة عشر 
ً
 ( يوما

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلف أي شخص تملف

خص الصفقات على وحدات الصندوق على مدار السنة يلالوحدات خالل السنة املعد في شونها البيان( 

 من نهاية السنة املالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان على األرباح 30خالل ثالثين )وُيرسل املالية 
ً
( يوما

املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالف الوحدات والواردة في شرو  
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املعلومات، باسضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود اسستثمار وأحكام الصندوق ومذكرة 

 املنصوص عل ها في الئحة صناديق اسستثمار أو في شرو  وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق: -ب

يتم إرسال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اسلكتروني أو الهاتف أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم 

 من إصدار 60إشعار مدير الصندوق بوي تغيير في العنوان. ويجب إخطار مدير الصندوق بوي أخطاء خالل ستين )
ً
 تقويميا

ً
( يوما

لف تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم توفير هذه التقارير على موقع مدير تلف التقارير وبعد ذ

 .www.tadawul.com.saواملوقع ا اللكتروني للسوق  www.gibcapital.comالصندوق 

في املوقع اإللكتروني  2018ديسمبر  31قر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في ي -ج

 .للسوق املالية السعودية للمستثمرين واملستثمرين املحتملين

 عند طلبها مفير القوايقر مدير الصندوق بتو  -د
ً
 ن قبل مالك وحدات الصندوق.ئم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا

 س إدارة الصندوق:مجل .9

مستقلين، وسيكون ملدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد أخذ موافقة  نيعضو ( أعضاء من بينهم 3) ثالثةيتولف مجلس إدارة الصندوق من 

 هيئة السوق املالية في ذلف وسيتم إشعار مالك الوحدات بوي تغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق.

 لس إدارة الصندوق:أعضاء مج -أ

 )مستقل(رئيس املجلس   أحمد بن عبدهللا الفوزان .1

 مستقلعضو   عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .2

 عضو   عبدهللا بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

  أحمد بن عبدهللا الفوزان

 في املجال الصناعي في مجال  14يمتلف األستاذ أحمد خبرة 
ً
توسيس وتشييد املصانع ابتداًء من املشاركة عاما

بإعداد دراسات الجدو  االقتصادية إلى وضع املخططات والتوسيس والتوظيف وتقييم اعتماد املعدات 

وخطو  اسنتاج والتشغيل واملشاركة بوضع أنظمة الجودة بما يتوافق مع املعايير الدولية واملحلية. يحمل 

 لغة فرنسية. –لحاسب اآللي ودرجة البكالوريو  في اللغات والترجمة األستاذ أحمد دبلوم في برمجة ا

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو 

م والتي بدأ العمل ف ها منذ 2012 شغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبانا منذ عام 

ألستاذ التعاونية للتومين. يحمل ام، كما عمل في مجالي اسستثمار والتومين في كل من سامبا والشركة 2004عام 

عمرو درجة املاجستير في اسقتصاد من جامعة كونكورديا في الواليات املتحدة األمريكية ودرجة البكالوريو  في 

 علوم املحاسبة من جامعة امللف سعود في اململكة العربية السعودية.

 عبدهللا بن صالح الحامد

م كمدير في قسم الوساطة في البنف السعودي البريطاني ثم 2000في عام بدأ العمل في مجال الخدمات املالية 

م، 2006م كرئيس لقسم الوساطة في األسواق العربية في البنف السعودي الفرنس ي. في عام 2003عمل في عام 

ي إتش إ  بي س ي العربية السعودية وتم تنصيبه ليكون رئيس إدارة عمل عبدهللا في قسم إدارة األصول ف

 لخدمات الوساطة في عام 2011افظ في عام املح
ً
 سدارة األصول في عام 2015م ثم رئيسا

ً
م. 2016م ثم رئيسا

 م كرئيس املشورة اسستثمارية للعمالء.2017إنضم عبدهللا إلى جي آي بي كابيتال في عام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 اآلتي: تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 .ف ها 
ً
 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

  اسشراف- 
ً
  -ومتى كان ذلف مناسبا

ً
املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 لالئحة صناديق االستثمار.

  على األقل مع مسؤول املطابقة 
ً
واسلتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال اسجتماع مرتين سنويا

وتمويل اسرهاب لد  مدير الصندوق، للتوكد من إلتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة 

 املتبعة.

http://www.gibcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

 ات األخر  ذات العالقة التوكد من اكتمال والتزام شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستند

 بالئحة صناديق االستثمار.

  لشرو  وأحكام 
ً
التوكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 ي الوحدات فيه.العمل بومانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالك 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د

 يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:

  لكل عضو  25,000مكافوة سنوية بقيمة 
ً
 سعوديا

ً
 مستقل.رياال

  مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في مجلس لن يتقاض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من املوظفين في الشركة أي

 إدارة الصندوق.

  توزع الرسوم املستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس

.12اسدارة املستقلين كل اثنا عشر )
ً
 ميالديا

ً
 ( شهرا

 الصندوق ومصالح الصندوق:بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة  -ه

يحرص مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث أي تضارب جوهري 

للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باسفصاح عن ذلف 

 وق في أقرب فرصة ممكنة.بشكل كامل ملجلس إدارة الصند

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 أحمد بن عبدهللا الفوزان

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية .1

 صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوس  وشمال أفريقيا .2

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

 صندوق عودة املرن لألسهم السعودية. .1

 صندوق عودة للطروحات األولية. .2

 صندوق الفرص العربية. .3

 صندوق عودة للمرابحة. .4

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية .5

 صندوق جي آي بي لألسهم السعودية .6

 صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوس  وشمال أفريقيا .7

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية .1 عبدهللا بن صالح الحامد

 صندوق جي آي بي لألسهم السعودية .2

 صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوس  وشمال أفريقيا .3

 لجنة الرقابة الشرعية: .10

 .ال ينطبق

 مدير الصندوق: .11

 اسم مدير الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ب

 .37-07078رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو 

 دير الصندوق:وعنوان العمل ملالعنوان املسجل  -ج
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 شركة جي آي بي كابيتال

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع اسلكتروني:  +966115112201 فاكس: +966118348400 هاتف:

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د

 م. 2008فبراير  14هن واملوافق  1429صفر  6تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 رأس املال املدفوع للصندوق: -ه

 ريال سعودي.  200,000,000بقيمة برأ  مال مدفوع بالكامل  شركة شخص واحدشركة جي آي بي كابيتال 

 ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة: -و

 2016/12/31 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 26,424 اإليرادات

 34,686 املصاريف

 0 الزكاة

 (1,392) صافي الدخل

 مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لكل عضو:أسماء أعضاء مجلس إدارة -ز

 عبدهللا بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي(

م كمهند  صناعي ومن ثم 1987بدأ عبدهللا الزامل حياته العملية في العمل لد  مكيفات الزامل في عام 

 إلى منص تمت ترقيته ملنصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة املشتريات
ً
ب الرئيس واملوارد، والحقا

األول في الشركة. تولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل لإلستثمار الصناعي )الزامل 

 رئاسة وعضوية عدة  م.2009م، ثم عين الرئيس التنفيذي لها في عام 2003للصناعة( في عام 
ً
ويشغل ايضا

 مجالس إدارات في شركات األخر .

صل عبدهللا الزامل على درجة البكالوريو  في الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الواليات املتحدة ح

من جامعة امللف فهد ” MBA“م، كما حاز على درجة املاجستير في إدارة األعمال 1987االمريكية في عام 

 م.1993للبترول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية وذلف في عام 

 جون امانويل اكزيفوس
غير  –)نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي(

م، عندما انضم إلى شركة بيكر 1980كانت بداية عمل جون اكزيفو  في اململكة العربية السعودية في عام 

آند ماكينزي في الشرق األوس . ومنذ ذلف الحين برز في مجال تمويل الشركات وأسواق رأ  املال في اململكة 

العربية السعودية. وقد شارك في تقديم املشورة لعدة هيئات حكومية وعمالء محليين وغير محليين على 

اختالف نشا  أعمالهم التجارية في اململكة العربية السعودية. ومن أبرز ما قدمه أعمال استشارية ومشورات 

ملالية واق رأ  املال واملعامالت البنوك سعودية بشون القضايا ذات الصلة بالخدمات املصرفية التجارية وأس

م، ومنذ ذلف الحين  عمل كمستشار يقدم املشورة 2010املعقدة. وقد تقاعد من بيكر آند ماكينزي في سبتمبر 

في الجوانب السياسية والتجارية والقانونية ملمارسة األعمال التجارية في اململكة العربية السعودية والخلي  

ملكة امل –س .  شغل جون اكزيفو  عضوية مجلس إدارة بنف الخلي  الدولي العربي ومنطقة الشرق األو 

 باالضافة إلى عضويته في نقابة املحامين األمريكيين ونقابة محامين والية الينوي األمريكية. –املتحدة 

 حصل جون اكزيفو  على درجة البكالوريو  من جامعة كورنيل، نيويورك، بالواليات املتحدة االمريكية في

( من جامعة بينسلفينيا، بالواليات املتحدة األمريكية في عام JDم. كما حاز على درجة الدكتوراه )1976عام 

 م.1980

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 الحليس ي
 غير تنفيذي( –)عضو 

م. وقبل 2016( في فبراير GIBتولى عبدالعزيز الحليس ي منصب الرئيس التنفيذي لبنف الخلي  الدولي )

  انضمامه
ً
إلى بنف الخلي  الدولي عمل كمستشار ملحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. كما شغل أيضا

http://www.gibcapital.com/
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م. 2015م إلى سبتمبر 2013منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لإلشراف وذلف من مايو 

رفية صوتشمل خبرته العملية، شغله ملنصب مسئول املنطقة األول والعضو املنتدب ورئيس الخدمات امل

للشركات العاملية ملنطقة الشرق األوس  وشمال افريقيا في جي بي مورغان تشيس، الرياض وذلف من تاريخ 

م. كما شغل عبدالعزيز الحليس ي عددا من املناصب العليا في البنف السعودي 2013م إلى أبريل 2010سبتمبر 

م وحتى عام 1990دي في الفترة من عام ، البنف العربي الوطني والبنف السعودي الهولن”(ساب)“البريطاني 

 م.2010

حصل عبدالعزيز الحليس ي على درجة البكالوريو  في االقتصاد من جامعة تكسا ، أوستن، بالواليات 

 م.1989املتحدة األمريكية في عام 

بدر بن عبدالرحمن 

 السياري 
 مستقل( –)عضو

 من الخبرة في األسواق  25يمتلف السياري أكثر من 
ً
املالية واسستثمارية. حيث بدأ حياته املهنية في عاما

( في ادارة اسستثمار حيث شغل العديد من املناصب في مؤسسة SAMAمؤسسة النقد العربي السعودي )

النقد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في املجموعة االستشارية التي تدير مليارات الدوالرات عبر العديد 

ومن ثم، التحق بشركة العزيزية لإلستثمار التجاري في منصب الرئيس التنفيذي  املختلفة.من فئات األصول 

 إلى CIOلإلستثمار )
ً
( وقام بتطوير سياسة اسستثمار بالشركة وترأ  أنشطتها اسستثمارية. كما انضم الحقا

 MIFICشركة الشرق األوس  لإلستثمار املالي )
ً
 في توسيس  ( كرئيس تنفيذي للشركة حيث لعب دورا

ً
اساسيا

الشركة. بعد ذلف، انتقل بدر إلى مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لإلستثمار، حيث قاد خالل 

 فترة عمله مع مجموعة الفيصلية األنشطة اسستثمارية ونفذ استراتيجية التحول باملجموعة.

 من  ة.بعد ذلف انضم إلى شركة فينشر كابيتال السعودية كرئيس تنفيذي للشرك
ً
صب ويشغل بدر حاليا

الرئيس التنفيذي لإلستثمار في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحده من أكبر االوقاف في 

م. باسضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما زال  عمل في العديد من املجالس واللجان 2018املنطقة في أوائل عام 

 رجة، الصناديق، األوقاف واملؤسسات.اسستثمارية ملختلف الشركات الخاصة واملد

 حصل السياري على درجة البكالوريو  في املحاسبة من جامعة امللف سعود.

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
 مستقل( –)عضو 

. الذي  ستثمر في أسواق Mayar Fund شغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير املحفظة اسستثمارية في شركة يريم املال العاملية. قبل ذلف 

املحدودة، وهي شركة إستثمارّية تستثمر في أسواق املال العاملية كما شغل منصب رئيس مجلس اسدارة 

واملدير التنفيذي لشركة يريم العربية وهي شركة متخصصة بتطوير وإدارة املطاعم واملقاهي.  شغل 

ي بي س “عضوية عدة مجالس إدارة ومجالس أمناء منها شركة الصناعات الكيميائية األساسية  عبدالعزيز

جي اي بي كابيتال، جمعية مستثمر، سباق الجري السنوي، ومدار  الظهران األهلية. شغل “، شركة ”اي

 عضوية اللجنة التنفيذّية ملجلس شباب األعمال في غرفة تجارة الشرقية خال
ً
الدورة  لعبدالعزيز سابقا

 الشرقية.” عقال“و مجلس ادارة  2010-2013

العاملية )محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرع ها البريطاني والبحريني.  CFAحصل عبد العزيز على شهادة 

يحمل عبد العزيز شهادة البكالوريو  في العلوم اسدارية بتخصص املالية مع تخصص مصاحب في اسقتصاد 

 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 لبنف الخلي  

 من
ً
 من 2016يونيو  29الدولي، وذلف أعتبارا

ً
 ملجلس إدارة للشركة إعتبارا

ً
مايو  16م. كما اصبح عضوا

م. يحظى أسامة بخبرة مصرفية وإستثمارية واسعة في العمل مع مؤسسات مالية دولية ومحلية باململكة 2018

 منصب املدير العام للرقابة على البنوك بمؤسسة النقد العربي 
ً
العربية السعودية. وقد شغل مؤخرا

 في  16أكثر من  السعودي )ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل املحافظ للرقابة. ولد  أسامة خبرة
ً
عاما

العمل املصرفي واسستثماري باململكة العربية السعودية مع البنف السعودي البريطاني وإتش ا  بي س ي 

ر املدي“السعودية، حيث شغل خالل عمله مع إتش ا  بي س ي السعودية مناصب تنفيذية قيادية منها 

ق أن عمل كما سب”. ورئيس األسواق املالية املدير التنفيذي“، ومن ثم منصب ”التنفيذي ورئيس اسستثمار

أيضا كعضو هيئة تدريس في معهد االدارة العامة بالرياض، قام خاللها بتدريس اسحصاء وتقديم اسستشارات 

 اسحصائية.



 

-24- 
 

بكالوريو  في العلوم اسدارية تخصص أساليب كمية من جامعة امللف سعود بالرياض  حصل أسامة على

على ماجستير في العلوم في اسحصاء من جامعة كولورادو الحكومية، بمدينة فورت باالضافه الى حصوله 

 كولينز في والية كولورادو األمريكية

 زيد بن عبدالرحمن القويز

م بالعمل في االدارة املالية والتخطي  وامليزانية في مستشفى امللف 1987بدأ زيد القويز حياته العمليةعام 

م ببنف ساب، حيث شغل العديد من املناصب 1990ومن ثَم، التحق عام فيصل التخصص ي بالرياض. 

القيادية في البنف منها،مدير فريق املصرفية للشركات، كما تولى منصب كبير مدراء االئتمان واملخاطر 

م تولى زيد القوير 2003باالضافة إلى منصب مدير عام الخدمات املصرفية للشركات في البنف. وفي عام 

م. 2007العضو املنتدب لشركة اتش ا  بي س ي العربية السعودية املحدودة وذلف حتي عام  منصب نائب

م. 1987الرياض في عام  –حصل زيد القويز على درجة البكالوريو  في املحاسبة من جامعة امللف سعود 

 عضوية مجلس إدارات ولجان الشركات التالية:  عضو مجلس إدارة مستقل،
ً
ضو وع  شغل زيد القويزحاليا

السعودية, عضو مجلس إدارة مستقل، عضو اللجنة  –لجنة املراجعة لشركة بوبا العربية للتومين التعاوني 

التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات واملكافوت للبنف االهلي التجاري السعودية, رئيس لجنة االصول 

 –سبيعي و اوالده لالستثمارشركة محمد بن ابراهيم ال –واملطلوبات ورئيس لجنة املخاطر لشركة ماسف 

 السعودية –السعودية رئيس لجنة املراجعة لشركة نون لالستثمار 

 األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -أ

املرخص  عمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اسستثمار والئحة األشخاص  .1

 لهم وشرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عل ها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلف واجب  .2

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

 عن اآلتي:فيما يتعلق  .3
ً
 بصناديق اسستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. -أ

 عمليات الصندوق ملا في ذلف الخدمات اسدارية للصندوق. -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

التوكد من دقة شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها ووضوحها  -د

 وأن تكون  حيحة وغير مضللة.

مدير الصندوق مسؤول عن اسلتزام بوحكام الئحة صناديق اسستثمار، سواًء أد  مسؤولياته وواجباته بشكل إن  .4

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

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

 من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق السياسات واسجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  .6

 التعامل معها. تتضمن تلف السياسات واسجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.

يق عند يديره ويزود الهيئة بنتائ  التطب راقبة املطابقة واسلتزام لكل صندوق استثماريطبق مدير الصندوق برنام  م .7

 طلبها.

 املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ب

 يتعامل صندوق اسستثمار مع طرف ثالث وذلف للقيام باملهام التالية:

 هام الحفظ.أمين الحفظ للقيام بم .1

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق واملراجعة. .2

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتوكد من قيام مدير  .3

 لشرو  وأحكام الصندوق ومذك
ً
ة املعلومات ر الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا

 واملستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اسستثمار.

 ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق:أنشطة عمل أو مصالح أخرى  -ج

  ال يوجد.

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبدال : -د
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  لتعيين مدير صندوق بديل أ للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق 
ً
 وواتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلف في حال حدوث أي من اآلتي:
ً
 اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشا  اسدارة دون إشعار الهيئة بذلف بموجب األشخاص املرخص لهم. .1

 أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشا  اسدارة  .2

تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق سلغاء ترخيص ممارسة نشا  اسدارة الخاص بمدير  .3

 الصندوق.

باسلتزام بالنظام ولوائحه  -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

 التنفيذية.

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

 آخر مسجل لد  مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخر  تر  الهيئة .6

 للفقرة األولى من هذه ا 
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
ملادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل إذا مارست الهيئة أيا

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

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

ً
 ومناسبا

ً
 -حيثما كان ضروريا

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

 أمين الحفظ: .12

 اسم أمين الحفظ: -أ

لتقديم خدمات اسدارة والتعامل والتعهد والترتيب  08100-37 شركة البالد كابيتال، املرخص من هيئة السوق املالية بترخيص رقم 

 وتقديم املشورة والحفظ.

 هيئة السوق املالية:رقم الترخيص الصادر عن  -ب

 .08100-37 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

 البالد املالية، املركز الرئيس ي

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللف فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 (capital.com-www.albilad(ملوقع االلكتروني: ا 9200003636-966هاتف:  +

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: -ه

  
ً
 عن إلتزاماته وفقا

ً
ألحكام الئحة صناديق اسستثمار، سواًء أد  مسؤولياته بشكل مباشر  عد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اسستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ً
 أم كلف بها طرفا ثالثا

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

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

  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ جميع 
ً
 عد أمين الحفظ مسؤوال

 اسجراءات اسدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -و

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

 ومصاريف تابعة لذلف

http://www.albilad-capital.com/
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: -ز
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد.

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال : -ح

  في حال وقوع أي من للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير ايحق 
ً
لصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 الحاالت اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشا  الحفظ دون إشعار الهيئة بذلف بموجب الئحة األشخاص املرخص  .1

 لهم.

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

 هيئة من أمين الحفظ سلغاء ترخيص ممارسة نشا  الحفظ.تقديم طلب إلى ال .3

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخر  تر  الهيئة .5

  
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق املعني تعيين أمين إذا مارست الهيئة أيا

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

 من تعيين أمين ا60لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين )
ً
لحفظ البديل. ( يوما

 لتقدير الهيئة–ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
بطة جميع العقود املرت -حيثما كان ضروريا

 بصندوق اسستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.

 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

  شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com املوقع االلكتروني:

 األدوار األساسية واملسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 .عين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلف للقيام بعملية املراجعة  

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

 بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية األولى.

 ( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته املالية، يمكن في هذه الحالة القيام 9إذا مض ى على توسيس الصندوق مدة تسعة )

 بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية.

 معلومات أخرى: .16

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طلبها من إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة  -أ

 الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

http://www.pkf.com/
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 املعلومات املتعلقة بالتدفيضات والعموالت الخاصة: -ب

الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل مدير يقر املشترك واملشترك املحتمل ويوافق على أنه يجوز ملدير الصندوق 

 الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصفقات املوجهة من

 خالل ذلف الوسي . يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي:

 ل الشرو .أن يقدم الوسي  املعني خدمة التنفيذ بوفض 

 .أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عل ها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات 

 .أن يتوكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج

ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر  مخاطروق على ينطوي االستثمار في الصند

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

مع  املستثمرين املحتملين التشاور تخفيض العوائد املرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب على 

مستشاريهم الضريبيين بشون الضرائب املترتبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعها. إن رسوم اسدارة وجميع الرسوم 

ل ال تشمل ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص ااملستحقة إلى شركة جي اي بي كابيت

 عل ها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة.

إن الرسوم والعموالت واملصروفات املذكورة في الشرو  واألحكام و مذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم 

مالحظة ان  عتحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عل ها في نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية. م

من رسوم و عموالت و مصاريف تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما عدا ذلف ( 5.1في الفقرة ) اتعاب املحاسب القانوني املذكورة

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

 معلومات وتفاصيل إجتماع مالك الوحدات: -د

  ملالك الوحدات بمبادرة منه.يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع 

 ( أيام من استالم طلب كتابي من أمين 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة سجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة )

 الحفظ بذلف.

 ( أيام من استالم طلب كتابي من مالف أو 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة سجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة )

من صافي قيمة  %25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي  أكثر من مالك الوحدات

 الصندوق.

  يقوم مدير الصندوق باسعالن عن اسجتماع في املوقع اسلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اسلكتروني للسوق املالية

( أيام على األقل 10الحفظ قبل عشرة ) السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين

 قبل اسجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اسعالن مكان 21من اسجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )
ً
( يوما

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

 رسل الى مالك الوحدات.اسشعار الكتابي امل

  إال إذا حضره من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين 
ً
  حيحا

ً
 %25ال  عتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق.

  ن عن عال إذا لم  ستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني باس

ذلف في موقعه اسلكتروني واملوقع اسلكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك 

 كانت نسبة 5الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اسجتماع الثاني بخمسة )
ً
 أيا
ً
( أيام، ويعد اسجتماع الثاني  حيحا

 الوحدة املمثلة في اسجتماع.

 ت املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اإلستثمار:اإلجراءا -ه

  برغبته في ذلف قبل مدة 
ً
إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 من التاريخ املستهدف سنهاء الصندوق دون اسخالل بالشرو  واألحكام ومذكرة 21ال تقل عن واحد وعشرين )
ً
( يوما

 ات الخاصة بالصندوق.املعلوم

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تسوية جميع معامالت الصندوق 

  في املوقع اسلكتروني ملدير الصندوق واملوقع اسلكتروني للسوق عن انهاء مدة الصندوق اعالن عن أنهاء الصندوق

  ومدة تصفيته.
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 .تحويل النقد إلى مالك الوحدات 

 اب لد  الوسي .إغالق الحساب البنكي للصندوق والحس 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاو  ملالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي ملدير الصندوق:

 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

  +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاملوقع اسلكتروني: 

إدارة شكاو  املستثمرين في هيئة السوق  يحق ملالف الوحدات إيداع شكواه لد ( أيام عمل، 7وفي حال عدم الرد خالل سبعة )

 من تاريخ إيداع الشكو  لد  الهيئة يحق ملالف الوحدات إيداع الشكو  لد 90املالية وفي حال لم يتم الرد خالل تسعين )
ً
 ( يوما

 إنقضاء املدة.لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكو  بجواز إيداعها لد  اللجنة قبل 

 الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق اإلستثمار: -ز

إن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق 

 املالية.

 مة املستندات املتاحة ملالك الوحدات:قائ -ح

   وأحكام الصندوق.شرو 

 .ملخص املعلومات الرئيسية 

 .)مذكرة املعلومات والعقود املذكورة ف ها )عقد املحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء مجلس اسدارة 

 .القوائم املالية ملدير الصندوق 

 ملكية أصول الصندوق: -ط

عّد أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات في ذلف 
ُ
الصندوق مجتمعين )ملكية مشاعة(، وال يجوز أن يكون ملدير ت

الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في 

لحفظ أو أمين الحفظ من أصول الصندوق أو أي مطالبة ف ها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين ا

 بهذه املطالبات بموجب 
ً
 لوحدات الصندوق، وذلف في حدود ملكيته، أو كان  مسموحا

ً
الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

 أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

 بشكل–و ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول وقد يطلبها أي معلومة أخرى معروفة أ -ي

مالك الوحدات الحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون أو من املتوقع أن تتضمنها مذكرة املعلومات التي  –معقول 

 سيتدذ قرار االستثمار بناًء علي :

 ال يوجد.

كرت في سياسات اإلستثمار أي إعفاءات من قيود  -ك
ُ
افقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذ الئحة صناديق اإلستثمار و

 وممارسات :

 ال يوجد.

 سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول مملوكة من الصندوق الذي يديره: -ل

ستثمرين بما في ذلف حقوق التصويت وحضور الجمعيات يفوض مالف الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق امل

ستثمر ف ها.
ُ
 العمومية للشركات امل

 

http://www.gibcapital.com/
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 إقرار من مالك الوحدات: .17

ة افقو لقد قمت/قمنا باسطالع على شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، وامل

 /اشتركنا ف ها.الوحدات التي اشتركتعلى خصائص 

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:
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