
 

 

 

 

 

 

 هسم  العودية األ لفرص صندوق جي آي بي

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مفتوح المدة محليصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 الشروط واألحكام

 م2018/ 03/ 22اإلصدار: تاري    خ 

 م2017/ 12/ 21ـه الموافق 1439/ 04/ 03: تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس الصندوق

وط و أحكام الصندوق:   م2020/ 07/ 13ـه والموافق 1441/ 11/ 22تاري    خ تحديث شر

 

ي لفرص األسهم السعودية ي آي ب  وط واألحكام  لصندوق ج    هذه هي النسخة المعدلة من الشر
 

وط واألحكام الخاصة ب ي الشر
 
ي لفرص األسهم السعودية إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف ي آي ب  حئحة خاضعة لل صندوق ج 
 كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات  

ي كابيتال  ي آي ب  عية المجازة من قبل لجنة الرقالقد تم اعتماد صندوق ج  عية بعىل أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشر ة الشر
 .المعينة لصندوق االستثمار

وط و ىل المس  تثمنين المحتملنر  قرا ة يجب ع ي  الخاص  ة بص  ندوق مس  تندات األخر ال مذكرة المعلومات و الص  ندوق مع  حكامأشر ج 
ي  ي حال األ  لفرص آي ب 

 
ا إيا كان عدم معرفة مس        هم الس        عودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاي أي قرار اس        تثماري يتعلق بالص        ندوق، وف

ي هذا الص   ندوق ملحئماال 
 
ل اتخاي أي ب، فإنه يجب عىل المس   تميل المحتمل اس   تح   ارة أحد المس   تح   ارين المالينر  المس   تقلنر  قس   تثمار ف

 قرار استثماري. 
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 إشوار هام
 هو صننندوق أسننهم مفتوح المدة يدننت مر في األسننهم الدننعو"يةالصننندوقسننهم الدننعو"ية   األ لفرص صننندوق جي آي بي ،)  

خص ش  (، وهي شركةمدةر الصندوقأسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال    .المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وتاريخ  1010244294، المؤسننندنننة والقاومة بموجي قوامين المملكة العربية الدنننعو"ية، وبموجي الدنننقل التقاري رقم واحد

 ، والتي عنوامها التالي:37-07078هـ والترخيص الصا"ر عن هيئة الدوق المالية رقم  1429/02/06

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 www.gibcapital.com  الموقع االلكترومي:

 

  مرين. للمدننتتوضننه ه ا النشننرة الشننروط واألحكام التي سننتقوم بموجبها شننركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدما  االسننت مار 

 وتشكل ه ا الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق والمشترك.

  قمر القرار بموجي المالية الدوق هيئة مقلس عن الصا"رة ست ماراال صنا"يق الوحة ألحكام طبقا   واألحكام الشروط ه ا أعد 

 بموجي الصننننا"ر المالية، الدننننوق هيئة مظام على بناء   م24/12/2006 الموافق. هـنننننننننن1427/12/03 بتاريخ ،2006-219-1

 وتاريخ 2016-61-1 رقم المالية الدنننوق هيئة مقلس بقرار المعدل ،.هـننننننننن1426/06/02 وتاريخ 30/م رقم الملكي المرسنننوم

 .م23/05/2016 الموافق هـ16/08/1437

  ة في أسهم الشركا  الدعو"ي ست مارعن طريق اال لى تحقيق ممو في رأس المال في المدى المتوسط والطويلإيهدف الصندوق

 بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةالرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو(  الدعو"ية األسهم سوقالمدرجة في 

 S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in  االسنننترشنننا"ي المؤشنننر عاود على يتفوق عاود وتحقيق

Local Currency Index). 

  ة سنهم الدنعو"ية بعناية و"قاأل لفرص الخاصنة بصنندوق جي آي بي على المدنت مرين المحتملين قراءة الشنروط واألحكاميقي

، وفي حال كان هناك شننف في مدى مالومة ه ا الصننندوق، فيمب يقي على قبل اتخاذ أي قرار اسننت ماري يتعلق بالصننندوقتامة 

 المدتشارين الماليين المدتقلين قبل اتخاذ أي قرار است ماري.المحتمل استشارة أحد المدتم ر 

  إن كافة وجها  النظر واآلراء الوار"ة في أحكام وشننننروط الصننننندوق تم ل التقدير الخاص لمدير الصننننندوق  بعد أن ب ل كل

النظر صننحيحة. ويقي االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من صننحتها( وليس هناك أي ضننماما  بأن تكون تلف اآلراء ووجها  

لى محتوى ه ا الشننروط واألحكام باعتبارها مشننورة بشننأن أية أمور اسننت مارية أو إال ينظروا ن على المدننت مرين المحتملين أ

 قامومية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مداول أخرى.

 للمدنننت مرين المحتملين أن تكون قيمة وحدا  الصنننندوق عرضنننة لتقلبا  أسنننعار األسنننهم المملوكة من قبل الصنننندوق. وينب ي 

بر إن االسننت مار في الصننندوق ال يعت يكوموا على بينة ومعرفة تامة بأن االسننت مار في الصننندوق يشننتمل على مخاطر مرتفعة.

بم ابة و"يعة لدى أي بنف أو التزاما  كما أمب ليس مضننموما  من قبل مدير الصننندوق ويتحمل المدننت مر كامل المدننؤولية عن أي 

 .و إهمال من مدير الصندوقأما لم يكن سبي الخدارة ماجما  عن تقصير  ست مار في الصندوقلية قد تنتج عن االخداور ما

  ت مر مبالغ االشنننتراكا  بالنيابة عن دنننكل مشنننترك بأن مدير الصنننندوق سنننوف يبالتوقيع على ه ا الشنننروط واألحكام، يوافق

 المشترك وطبقا  له ا الشروط واألحكام.

  م21/12/2017 شروط وأحكام الصندوق :صدار إتاريخ. 

  : م21/12/2017 الموافقهـ 03/04/1439تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. 
 

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

  

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

 :مدةر الصندوق

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

 قاريالت الدقل وبموجي الدعو"ية، العربية المملكة قوامين بموجي والقاومة المؤسدة ،واحد

 المالية الدوق هيئة عن الصا"ر والترخيص هـ 1429/02/06 وتاريخ 1010244294 رقم

 .37-07078 رقم

 وعنوامب:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المبامي

 والمكتبية الدكنية للمبامي غرماطة واحة

 الشرقي الداوري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 الدعو"ية العربية المملكة

 +966115112201 فاكس:+            966118348400 هاتف:

 www.gibcapital.com الموقع اإللكترومي:

 :أمين الحفظ

 شركة البال" لالست مار

 البال" المالية، المركز الرويدي 

 مع طريق الملف فهدتقاطع شارع التحلية 

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية الدعو"ية

 9669200003636+ هاتف: 

 )capital.com-www.albilad(الموقع االلكترومي : 

 :المحاهسب القاندني

 البدام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 عبدالعزيز، حي الدليماميةشارع األمير محمد بن 

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالموقع اإللكترومي: 

 اللجن  الشرعي :

 فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد القري

 الدكتور/ مظام يعقوبيفضيلة الشيخ 

 فضيلة الشيخ/ راشد ال نيم

 

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

  مصطلحا  مترا"فة تدتخدم   مالك الدحدةو   الوميلو   المعتثمرةنو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرو   المشترك

 لى العميل ال ي يمتلف وحدا  في الصندوق.إلإلشارة 

  شركة جي آي بي كابيتال.يقصد بها   الشرك و   المدةر و  مدةر الصندوق 

  بتعيين أعضاوب وفقا  لالوحة صنا"يق االست مار  الصندوق يقوم مديريقصد بب مقلس   مجلس اإليارةو   مجلس إيارة الصندوق

 .لمراقبة أعمال مدير صندوق االست مار

   يقصد بها هيئة الدوق المالية." هيئ  العدق المالي و   هيئ  العدقو   الميئ 

  يقصد بها الدوق المالية الدعو"ية  تداول(.  العدق المالي  العودية  )تداول(و   العدق المالي و   العدق 

  سهم الدعو"يةصندوق جي آي بي لفرص األ يقصد بب" الصندوق. 

  راجهاإ وقبول تدقيلها تم التياألسهم  فيها تتداول يتال الدوق وهي الدعو"ية، األسهم سوق يقصد بب  العدق الرئيعي" 

 واإل"راج. التدقيل قواعد بموجي

   جهاإ"را وقبولتدقيلها  تم التي األسهم فيها تتداول التي الدوق وهي الموازية، األسهم   يقصد بها سوقالعدق المدازة 

 واإل"راج. التدقيل قواعد بموجي

  بي آمد إس مؤشرهنا يقصد بب مؤشر ال ي من خاللب يمكن قياس أ"اء الصندوق االست ماري، الهو   المؤشر اإلهسترشايي 

 .المحلية بالعملة الشرعية الدعو"ية لألسهم المحلي الكلي العاود

  تم ل أمها على وحدة كل وتعامل وحدا ، من تكونا است مار صندوق أي في المالك  ، حصةالدحداتو   وحدات الصندوق 

 إن وحدا  الصندوق تنقدم إلى ثالثة فئا  في  أ( و ب( و ج(  راجع الفقرة رقم االست مار. صندوق أصول في مشاعة حصة

16). 

  خصيةش بمصلحة الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية فيب تتأثر ال ي الموقف أو يقصد بها الوضع  تضارب المصالح 

 معنوية. أو ما"ية

  المالية. الدوق هيئة مقلس عن الصا"رة االست مار صنا"يق   يقصد بها الوحةهستثمارالئح  صنايةق اال 

  االست ماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراز بها اإللمام يقي التي المحتملة المؤثرا  من يقصد بها مقموعة  المخاطر 

  يدت مر أو يو"   يقصد بها العميل ال ي الوميلو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرونو   مالك الدحداتو   المشتركدن

 ست مار في الصندوق.اال

  الدوق. في الرسمية العمل أليام العربية الدعو"ية طبقا   المملكة في عمل يوم يقصد بب أي  ةدم عمل 

  في وحدا  الصندوق اإلشتراك أو اإلستر"ا" طلبا  تنفي  فيب يتم يوم   يقصد بها ةدم التوامل. 

   الوحدة. سعر صافي تحديد فيب يتم ال ي   يقصد بها اليومةدم التقدة 

   يقصد بها أسهم الشركا  المطروحة لإلكتتاب العام في الدوق المالية ألول   اإلصدارات األولي و   أهسم  الطروحات األولي

 مرة.

   الطروحا  العامة لألسهم العا"ية في سوق األسهم ب رض زيا"ة رأس الماليقصد بها   حقدق األولدة  أهسم. 

 “Benchmark Agnostic”المؤشر االرشا"ي.ال تعتمد على  ةست ماريإلا والصنا"يق طريقة هيكلة للمحافظ 

 "است مارا  يكون العاود منها متفق عليب في بداية االست مار ولها عمر زمني محد". هي "الثابت الدخل أيوات 

 "األجل قصيرة التقاري التمويل وعقو" الو"اوع تعني "النقد وأشباه نقد.  

 "دةم لخال للُمقرض بيعا"تها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا   الصندوق بيع "المكشدف على المباع  المالي  األوراق 

 .عليها تفقم

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموال مصارةف التوامل. 

  "أيام عمل. 5خالل  هي األوراق المالية التي يمكن التخارج منها"أوراق مالي  ذات هسيدل  جيدة 

 هي لقنة لدى مدير الصندوق مدؤولة عن إ"ارة ومتابعة است مارا  الصندوق وتنفي  استراتيقيتب.هستثمار" "لجن  اال 
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 ملخص الصندوق

سهم السووديةاأل لفرص صندوق جي آي بي   

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اهس  الصندوق

جي آي بي كابيتال شركة  الصندوقمدةر   

متوافق مع أحكام الشريوة اإلسالمية صندوق أسهم محلي مفتوح المدة  ندع الصندوق  

كابيتال البالد شركة  أمين الحفظ 

كابيتال بي آي جي شركة  مدةر الخدمات اإليارة   

 عمل  الصندوق  اللاير السوودي

االستثمار في أسهم الشركات تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خالل 
 السوودية المدرجة في سوق األسهم السوودية الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازية )نمو(

 هستثمارة أهداف الصندوق اال

المحلي لألسهم السوودية الشرعية بالوملة المحليةالكلي  الوائدمؤشر إس آند بي   

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

 المؤشر االهسترشايي

 معتدى المخاطر  عالي

 الموافق الخميس يوم نهاية حتىم 26/12/2017من بداية يوم الثالثاء الموافق  تبدأ
م.28/12/2017  

 شتراكفترة اال

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

 الحد األينى لالشتراك

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

 لالشتراك اإلضافيالحد األينى 

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

 األينى لالهستريايالحد 

 لىع) من كل أسبوع ربواءلتقويم يوم اإل الثالثاء يوم نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين األحد يومنهاية  قبل
   (عمل يوم يكون ان

اك رتالمدعد النمائي الهستالم طلبات االش

 واالهسترياي

الطلبات المستوفية للشروطآخر سور مولن من قبل المدير والذي يوتمد كسور شراء واسترداد لجميع   العور الموتمد لالشتراك واالهسترياي 

  دةأةام التق  يوم االثنين واإلربواء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع الثالثاء يومو االحديوم  أةام التوامل 

الوالقة ذي التقويم يوم من أيام عمل أربوة خالل  هستريايقيم  االمدعد يفع  

اإلشتراك المبلغ قيمة منأقصى  بحد 2.00%  رهسدم االشتراك 

 .الصندوق أصول صافي قيمة من %1.00)أ(:  الفئة
 .الصندوق أصول صافي قيمة من %1.75)ب(:  الفئة
.الصندوق أصول صافي قيمة من %50.0)ج(:  الفئة  

 رهسدم اإليارة

.يوم 30 من قلأل والمستثمرة المستردة الوحداتمن قيمة  1.00%  هسترياي المبكررهسدم اال 
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قيمة  من صافيسنوياً بحد اقصى  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز 
األصول الخاضوة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم الومليات بحد اقصى 

لاير سوودي لكل عملية. 30  
 الحفظرهسدم أمين 

 :القانوني المحاسب أتواب -أ
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 26,250 بقيمة مقطوعا  .القانوني للمحاسب كأتواب سنويا

 :سترشادياال المؤشر مصاريف -ب
ً مبلغ الصندوق يدفع ً  ا األخرى  وفي السنوات لاير22,500  بقيمة في السنة األولى مقطوعا

ً  سوودي لاير 28,125  .سترشادياال المؤشر بيانات على الحصول مقابل سنويا

 :الرقابية الرسوم -ج
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 7,500 بقيمة مقطوعا  كرسوم رقابية. سنويا

 :تداول موقع على المولومات نشر رسوم -د
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 5,000 بقيمة مقطوعا  االخرى الفئات من فئه كل على سنويا

 .تداول موقع على المولومات نشر مقابل الصندوق لوحدات

 :اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت -ه
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 25,000 بقيمة مقطوعا  مجلس عضو لكلأعلى  بحد سنويا
 .مستقل إدارة

 ضرائب وأي للصندوق االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفولية التحويل رسوم الصندوق يدفع
.المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم أو  

 الرهسدم المصارةف األخرى

 طاءالوس عموالت الحصر وليس المثال يل)على سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع
ً  حكومية رسوم أو ضرائب واي .(قد تفرض الحقا   

 مصارةف التوامل

 الموافق الخميس يوم نهاية حتىم 26/12/2017من بداية يوم الثالثاء الموافق  تبدأ
م.28/12/2017  

 تارةخ الطرح

لاير سوودي لكل فئات وحدات الصندوق 10  هسور الدحدة عند الطرح األولي  
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 الشروط واألحكام

 :مولدمات عام  .1

 :مدةر الصندوق -أ

، المؤسدة والقاومة بموجي شخص واحد ويشار إليها فيما بعد بـ مدير الصندوق (، وهي شركة  شركة جي آي بي كابيتال

هـ والترخيص الصا"ر  1429/02/06وتاريخ  1010244294قوامين المملكة العربية الدعو"ية، وبموجي الدقل التقاري رقم 

 .37-07078عن هيئة الدوق المالية رقم 

 لمدةر الصندوق: المقر الرئيعي -ب

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 :المدقع االلكتروني لمدةر الصندوقعندان  -ج

على موقع الشركة االلكترومي  يتالجي آي بي كابيمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة 

www.gibcapital.com. 

 :أمين الحفظ -ي

 والتعهد والتعامل اإل"ارة خدما  لتقديم 08100-37  رقم بترخيص المالية الدوق هيئة من المرخص ،شركة البال" كابيتال

 .والحفظ المشورة تقديمو والترتيي

 مين الحفظ:المدقع االلكتروني ألعندان  -ه

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

 النظام المطبق: .2

للواوه واألمظمة واالتنفي ية ولواوحب سهم الدعو"ية ومدير الصندوق لنظام الدوق المالية األ لفرص جي آي بييخضع صندوق 

 .بقة في المملكة العربية الدعو"يةاألخرى ذا  العالقة المط

 صندوق:الاهداف  .3

 :هستثمارة أهداف الصندوق اال -أ

ممو في رأس المال في المدى لتحقيق صندوق جي آي بي لفرص األسهم الدعو"ية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، يهدف 

سهم الرويدية أو سوق األ األسهم الدعو"ية سوقالمتوسط والطويل من خالل االست مار في أسهم الشركا  الدعو"ية المدرجة في 

 .بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الدعو"ية الموازية  ممو(

 :هستثماراهستراتيجيات اال -ب

ن مالية مقيمة بأقل مست مار في أوراق عن طريق االممو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل يهدف الصندوق لتحقيق 

بما يتوافق و مدير الصندوق مناسبا  حدي ما يراا أو بيع األوراق المالية على المكشوف  تقدير مدير الصندوققيمتها العا"لة حدي 

المؤشر ي فيدت مر فيها  التيأوزان الشركا   ىلالصندوق في تنفي  استراتيقيتب ع وال يعتمد، اإلسالمية مع أحكام الشريعة

 .ويحق لمدير الصندوق تركيز است مارا في أوراق مالية معينة بما يراا مناسبا   (Benchmark Agnostic اإلسترشا"ي 

 :أنداع األوراق المالي  المتاح  للصندوق .1

 :ةاآلتيست مار في التملف أو البيع على المكشوف في األوراق المالية اال يدعى الصندوق لتحقيق أهدافب من خالل

 الموازية  ممو(.سوق األسهم الدعو"ية في  وأ المدرجة في الدوق الدعو"ية الرويديةجميع أسهم الشركا   .1

 الدعو"يةسوق األسهم اإلصدارا  األولية وال اموية وحقوق األولوية للشركا  الدعو"ية المدرجة في أسهم  .2

 .الرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو(

http://www.gibcapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/
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أو في سوق األسهم الدعو"ية  المدرجة في الدوق الدعو"ية الرويدية (ETFsصنا"يق المؤشرا  المتداولة   .3

 .الموازية  ممو(

أو في سوق األسهم  المدرجة في الدوق الدعو"ية الرويدية (REITsست مار العقارية المتداولة  صنا"يق اال .4

 .لدعو"ية الموازية  ممو(ا

 .العامة والمرخصة من هيئة الدوق المالية األسهم الدعو"ية اإلست مار في صنا"يق .5

 .العامة والمرخصة من هيئة الدوق المالية النقد مقد أو أشباا النقد بما في ذلف صنا"يق أسواق .6

العامة والمرخصة من هيئة  أ"وا  الدخل ال ابت والصكوك وصنا"يق أ"وا  الدخل ال ابت وصنا"يق الصكوك .7

 .الدوق المالية

 :هستثماراتهسياهس  تركيز اال .2

 ست مار الدابق ذكرها:أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أمواع االلخص القدول التالي ي

 الحد األعلى الحد األينى اإلهستثمار ندع

جة أو المدر الرويدية  تداول(األسهم الدعو"ية المدرجة في الدوق المالية الدعو"ية 

واإلصدارا  األولية وال اموية وحقوق األولوية للشركا   في الدوق الموازية  ممو(

سوق األسهم الدعو"ية الرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية الدعو"ية المدرجة في 

 المدرجة في الدوق الدعو"ية (REITs المتداولة  ةيق العقاري"والصنا الموازية  ممو(

30% 100% 

 %25 %0 المالية المباعة على المكشوفاألوراق 

 الصكوك وصنا"يق ال ابت الدخل أ"وا  وصنا"يق والصكوك ال ابت الدخل أ"وا 
 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة

0% 20% 

 %70 %0 1مقد وأشباا النقد

 %10 %0 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة صنا"يق المؤشرا  المتداولة

 %10 %0 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة ست مار في األسهم الدعو"يةاالصنا"يق 

 
 يعتمدت ماري سلوب اللصندوق وإ"ارة أصولب بطريقة مشطة يعتمد فيها على أس االست ماري المقالسيقوم مدير الصندوق بتحديد 

ي أساسيا  و"قيقة فمفصلة يقوم فريق العمل في جي آي بي كابيتال بأبحاث حيث . اسيا  األوراق المالية وقيمها العا"لةعلى أس

 :فيما يلياألوراق المالية والتي يمكن تلخيصها 

  عروض المدت مرين القواوم المالية، مشرا  اإلصدار، وتحليلها األوراق المالية  ُمصدريتقارير البحث في ،

 (.ة الماليةوأي ملف يصدرا ُمصدر الورق وتقرير مقالس اإل"ارة

 األوراق المالية من حيث مالوتها وقوتها. يتحليل المراكز المالية لُمصدر 

 التوقعا  له ا األرباح.األوراق المالية ومدى استدامتها و يتحليل القوة الربحية لُمصدر 

 مقدية ومدى استدامة ذلف. تدفقا تحقيق األوراق المالية على  يتحليل قدرة ُمصدر 

 في مختلف مدتويا  الصناعة التي تعمل بها. وموقعهااألوراق المالية  يعمل ُمصدر تحليل مشاط وطريقة 

  تحليال  "قيقا  وما إذا كامت الصناعة تواجب تحليل الصناعا  والقطاعا  التي يعمل بها ُمصدر أي ورقة مالية

 .تتميز بمدتقبل واعدصناعة الكامت  وما إذا "ورية أو هيكلية تحديا 

دتوى مل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة باألوراق المالية ومناقشتهم بمدتق صدريبزيارة مُ  يقوم فريق العمل

وم . بعد ذلف يقالعا"لة لى تقدير لقيمتهاإأ"اء ه ا الشركا  والحصول على أكبر قدر من المعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول 

ألوراق المالية ا بالعواود المتوقعة منها ست مار فيمن اال ومقارمة العواود المتوقعةالفريق بمناقشتها "اخليا  ما إذا كامت مناسبة أم ال 

 .واتخاذ القرار ال ي يراا فريق العمل مناسبا   األخرى

 :مدة الصندوق .4

سهم الدعو"ية صندوق مفتوح المدة، أي أمب ال يوجد لب عمر محد" ويحتفظ مدير الصندوق األ لفرص إن صندوق جي آي بي

 .( من ه ا الشروط واألحكام18ثمامية عشر  بحق إمهاءا وفقا  للفقرة رقم 

                                                            
أو ما يعا"لها  BBB- صندوق في أ"وا  مقد في بنوك مرخصة من مؤسدة النقد العربي الدعو"ي بحد تصنيف اوتمامي أ"مى يدت مر ال 1

 التصنيف االوتمامي. وكاال في تصنيفا  
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 :قيدي وحدوي اإلهستثمار .5

ا  الصندوق وم كرة المعلومست مار وشروط وأحكام يلتزم مدير الصندوق بالقيو" والحدو" التي تفرضها الوحة صنا"يق اال

 بما في ذلف مظام تملف غير الدعو"ين للعقار واست مارا. .خالل إ"ارتب للصندوق

 :الومل  .6

ويقي على المدت مرين إيداع أموالهم في حداب مدير الصندوق بالريال الدعو"ي. يعامل  عملة الصندوق هي الريال الدعو"ي

ج المملكة أو أي عمال  غير الريال الدعو"ي بقيمتها بالريال الدعو"ي بناء  مدير الصندوق جميع الحواال  الوار"ة من خار

 على أسعار الصرف في حينها، ه ا ويتحمل مالف الوحدا  أي تقلبا  في أسعار الصرف.

 :رهسدم الخدمات والومدالت واألتواب .7

 . إن الرسوم التيبيست ناء مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف الم كورة أ"ماا -و

 تي:وهي كاآل تحتدي على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم الى آخر يتحملها الصندوق

 :لمدير  صافي أصول الصندوققيمة سنويا  من  %1.00 بندبةالصندوق رسوم إ"ارة يدفع  رهسدم اإليارة

 %0.50سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ب( ومدبة  %1.75للفئة  أ( ومدبة  الصندوق

 ويتم "فع الرسوم كل ثالثة أشهر ميال"ية.. سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ج(

  :من صافيسنويا  بحد اقصى  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بندبة ال تتقاوز رهسدم الحفظ 

 30قيمة األصول الخاضعة لإل"ارة ويتم "فع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم العمليا  بحد اقصى 

 لاير سعو"ي لكل عملية.

  :القامومي للمحاسي سنويا   سعو"ي لاير 26,250 قدرا مقطوعا   مبل ا   الصندوق يدفعأتواب المحاهسب القاندني 

 .الصندوق حدابا  مراجعة مقابل ضافةمشاملة ضريبة القيمة ال وهو

  :في حال حصول الصندوق على تمويل، فين الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حدي مصارةف التمدةل

 األسعار الداودة في الدوق.

  :25,000سنويا  بقيمة  مكافآ  ألعضاء مقلس إ"ارة الصندوقيدفع الصندوق مكافآت أعضاء مجلس اإليارة 
 لكل عضو مدتقل.بحد أعلى رياال  سعو"يا  

  : يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية.مكافأة أعضاء اللجن  الشرعي 

  :الخاص بالضوابط 1الملحق   الفقرة  ج( من يدفع الصندوق رسوم تطهير كما هو موضه فيرهسدم التطمير )

 الشرعية.

  : سنويا . لاير سعو"ي 7,500يدفع الصندوق مبل ا  مقطوعا  قدرا الرهسدم الرقابي 

  :لاير سعو"ي سنويا  على  5,000يدفع الصندوق مبل ا  مقطوعا  قدرا رهسدم نشر المولدمات على مدقع تداول

 لاير سعو"ي سنويا . 15,000هو كل فئب من الفئا  االخرى لوحدا  الصندوق والمقموع 

 :الصندوق يدفع مصارةف أخرى  ً ً  مبلغا  األخرى السنوات وفي لاير22,500 السنة األولى بقيمة  في مقطوعا
ً  سوودي لاير 28,125 قيمة  المؤشر بيانات على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا
 وأي ندوقللص االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفولية التحويل رسوم الصندوق يدفع. سترشادياال

 .المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم أو ضرائب

  :ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب  ةيتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقمصارةف التوامل

في ملخص اإلفصاح في مهاية الدنة  المصاريففي اإلصدارا  األولية وسيتم اإلفصاح عن تلف الرسوم و

 .(قد تفرض الحقا   حكومية رسوم أو ضراوي واي الوسطاء عموال  الحصر وليس الم ال سبيل على 

  وأ لقي اي بي كابيتال المدتحقة والمصروفا  والعموال  الم كورة الرسوم : إنالمضاف  القيم  ضرةب 

 سعارلأل وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة تشمل ال األخرى األطراف

ي مع مالحظة ان اتعاب المحاسي القاموم .التنفي ية والوحتب المضافة القيمة ضريبة مظام في عليها المنصوص

الم كورة أعالا تشمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلف ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

1/1/2018 . 

 : هسترياي ونقل الملكي  التي ةدفوما مالك الدحداتشتراك واالمقابل الصفقات المفروض  على اال -ز

 من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %2.00 بندبة هايتم احتدابشتراك وايحصل مدير الصندوق على رسوم 

شتراك لحظة استالم المبالغ وتدفع لمدير االشتراك مرة واحد من مبالغ يتم خصم قيمة رسوم االويقوم بها المدت مر. 

من  يوما   30 من أقل فترة في استر"ا"ها طلي حالة في الصندوق وحدا  على مبكر استر"ا" رسوم فرض سيتم الصندوق.

 .%1.00بندبة  شتراكتاريخ اال

 الومدالت الخاص  التي ةبرمما مدةر الصندوق:

 هسترياي المبكر: رهسدم اال -أ

 يوما   30استر"ا" مبكر على وحدا  الصندوق في حالة طلي استر"ا"ها في فترة أقل من سيتم فرض رسوم 

 . تحتدي الرسوم كاآلتي:ا من تاريخ اإلشتراك
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  على الوحدا  في حالة استر"ا"ها مبكرا  ويتم  %1.00سيتم فرض رسوم استر"ا" مبكر بندبة

يوما . ستتم معاملة  30ك ر من إعفاء المشتركين من ه ا الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدا  أل

تدتر" أوال . ويتم خصم  أخرا  الوحدا  في االشتراك واالستر"ا" على طريقة الوحدا  المشتراة 

 ستر"ا" المبكر من إجمالي قيمة المبلغ المدتر" وتدفع لمدير الصندوق.رسوم اال

 :تقدة  وتعوير وحدات الصندوق .8

 تقدة  أصدل الصندوق: -أ

 على األساس التالي:تقيم أصول الصندوق 

  ليب مضافا  إ التعاملالمملوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم األسهم يتم تقويم

 كل األرباح المدتحقة ومخصوما  منب كل المصاريف والرسوم المدتحقة.

  ق تاريخ لتي تدبالفترة ايتم تقويم أسهم اإلصدارا  األولية المملوكة من قبل الصندوق بدعر اإلكتتاب في

 اإل"راج في الدوق.

  التعامليتم تقويم حقوق األولوية المملوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم. 

 ست مارية المملوكة من قبل الصندوق على أساس آخر سعر معلن للوحدة من يتم تقويم وحدا  الصنا"يق اال

 .لالتعامقبل مدير الصندوق في يوم 

  بعد خصم كافة المصاريف المدتحقة وإضافة كافة صافي أصول الصندوق بقدمة يتم احتداب قيمة الوحدة

 .التعاملحقة على عد" الوحدا  القاومة في يوم تاألرباح المد

 يبين القدول التالي طريقة احتداب استحقاق الرسوم والمصاريف:

 واهستحقاقما طرةق  احتعاب الرهسدم والمصارةف الرهسدم

 رسوم اإل"ارة
 كاآلتي: هاتدتحق رسوم اإل"ارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حداب

 رسوم اإل"ارة الدنوية الخاصة بكل فئة

365
 X صافي أصول الصندوق في آخر يوم تقويم =  رسوم اإل"ارة في أي يوم

 رسوم الحفظ
 كاآلتي: ها. يتم حدابشهريابشكل يومي وتدفع  الحفظتدتحق رسوم 

 رسوم الحفظ الدنوية

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

 أتعاب المحاسي القامومي
 كاآلتي: اه. يتم حدابمهاية سنةتدتحق مصاريف المحاسي القامومي بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف المحاسي القامومي

365
=  مصاريف المحاسي القامومي في أي يوم

 أعضاء مقلس اإل"ارةمكافآ  

 هاتدتحق مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة بشكل يومي وتدفع كل مهاية سنة. يتم حداب

 كاآلتي:

 مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة

365
=  مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة في أي يوم

 الرسوم الرقابية
 تي:اآلك هاتدتحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل مهاية سنة. يتم حداب

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

رسوم مشر المعلوما  على موقع 

 تداول

 اآلتي:ك هاتدتحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل مهاية سنة. يتم حداب

رسوم مشر المعلوما  على موقع تداول

365 
=  رسوم مشر المعلوما  على موقع تداول في أي يوم

  المبكر ستر"ا"اال رسوم
 . يتم حدابها كاآلتي:استر"ا" مبكرمرة واحدة في أي عملية المبكر  ستر"ا"االتدفع رسوم 

مبلغ اإلستر"ا" المبكر X رسوم اإلستر"ا" %1.00 =  رسوم االستر"ا" المبكر

 شتراكرسوم اال
 آلتي:كايتم حدابها شتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. تدفع رسوم اال

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

 مصاريف أخرى
 تدتحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حدابها كاآلتي:

 المصاريف األخرى الدنوية 

365
=  رسوم المصاريف األخرى في أي يوم

 نة.سربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخص اإلفصاح المالي في مهاية كل  مصاريف التعامل
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بكبار المدت مرين من  الخاصة وهي( أ  وهي للوحدا  فئا ( 3  ثالثة إلى الصندوق وحدا  تُقدم

 الخاصة وهي( ج و ،بص ار المدت مرين من مؤسدا  وأفرا" الخاصة وهي( ب و ،مؤسدا  وأفرا"

 بنف و وقدالصن بمدير الخاصة اإلست مارية والمحفظة ببنف الخليج الدوليو  الصندوق مدير بمندوبي

 الحد اك،شترلال األ"مى الحد للملكية، األ"مى الحد في تكمن الفئا  ه ا بين الفروقا  إن. الدولي الخليج

 .اإل"ارة ورسوم ستر"ا"،لال األ"مى الحد اإلضافي، شتراكلال األ"مى

 أةام التقدة : -ب

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

 اإلجراءات المتبو  في حال  وجدي خطأ في التقدة  أو التعوير: -ج

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

كان سببها خطأ من مدير  يقوم مدير الصندوق بتعويض مالي الوحدا  المتضررين عن أي خداور .2

 الصندوق.

ر على ثخطأ في التقويم أو التدعير بما يؤيقوم مدير الصندوق بيبالغ هيئة الدوق المالية فور وقوع أي  .3

، كما سيتم اإلفصاح عن ذلف في الموقع اإللكترومي لمدير من سعر وحدة الصندوق %0.50ما مدبتب 

المالية الدعو"ية  تداول( وفي تقارير الصندوق التي يعدها الصندوق وفي الموقع لإللكترومي للدوق 

 ( من الوحة صنا"يق اإلست مار.71مدير الصندوق وفقا  للما"ة رقم  

( من الوحة 72لهيئة الدوق المالية وذلف وفقا  للما"ة رقم  يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .4

 خص بقميع أخطاء التقويم أو التدعير.صنا"يق اإلست مار وتشتمل ه ا التقارير على مل

 اإلشتراك واإلهسترياي: أهسوارطرةق  احتعاب  -ي

من  لكل فئة أصول الصندوقصافي قيمة قيمة  بحدابستر"ا" شتراك واالاحتداب سعر الوحدة ألغراض االيتم 

أي مصاريف ومخصوما  منب مضافا  إليب أي أرباح مدتحقة ذي العالقة في يوم التعامل  فئا  وحدا  الصندوق

يوم التعامل ذي في لكل فئة على عد" الوحدا  القاومة ومن ثم قدمة الناتج اإلجمالي  لكل فئة ورسوم مدتحقة

ليس وعلى سبيل الم ال و يقوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجو" أي ظروف است ناوية .العالقة

قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد ( الصندوق مدير إرا"ة عن خارجة فنية اعطال أو طبيعية كوارثالالحصر  

 قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع الى مقلس اإل"ارة للحصول على الموافقة.

 مكان ووقت نشر هسور الدحدة وتكرارها: -ه

لكل فئة من فئا  وحدا   يقوم مدير الصننننندوق بتحديث صننننافي قيمة أصننننول الصننننندوق وإعالن سننننعر الوحدة

عبر الموقع اإللكترومي للدننوق المالية الدننعو"ية  التعامليوم التالي ليوم ال من مدنناء   005:الدنناعة  قبل الصننندوق

 .www.tadawul.com.sa تداول( 

 :التوامالت .9

 هسترياي:شتراك واالمعؤوليات مدةر الصندوق بشأن طلبات اال -أ

 تعامل يوم في إال استر"ا"ها أو الصندوق وحدا  في االشتراك يقوز ال. 

 وم كرة الصندوق وأحكام شروط في واالستر"ا" االشتراك طلبا  لتقديم النهاوي الموعد تحديد تم 

 .بب الخاصة المعلوما 

 تاليةال التقويم مقطة عند يُحتدي ال ي بالدعر االستر"ا" أو االشتراك طلبا  الصندوق مدير يعامل 

 .واالستر"ا" االشتراك طلبا  لتقديم النهاوي للموعد

 منهاتتض أحكام أي مع تتعارض ال بحيث االستر"ا" أو االشتراك طلبا  بتنفي  الصندوق مدير يقوم 

 .المعلوما  م كرة أو الصندوق وأحكام شروط أو االست مار صنا"يق الوحة

 ليالتا الرابع اليوم في العمل إقفال موعد قبل االستر"ا" عواود الوحدا  لمالف الصندوق مدير يدفع 

 .أقصى كحد االستر"ا" سعر عندها ُحد" التي التقويم لنقطة

 الفترة الزمني  بين تعل  طلب اإلهسترياي ويفع مبالغ اإلهسترياي لمالك الدحدات: -ب

 القة.ي العيتم تحويل مبلغ اإلستر"ا" الكلي لمالف الوحدا  قبل مهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذ

 قيدي التوامل بدحدات الصندوق: -ج

 الما"ة من( ح  ةالفقر في الموضحة المواعيد حدي والمقبولة المدتلمة ستر"ا"شتراك واالاالطلبا   جميع تنفي  يتم

 دبع الطلي استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بناء   واألحكام الشروط ه ا من( 9 

 .الطلي استالم يوم من القا"م بعد التعامل يوم في احتدابب سيتم النهاوي الموعد

 الحاالت التي ةؤجل فيما التوامل بالدحدات أو ةولق، واإلجراءات المتبو  في تلك الحاالت: -ي

و أ من يقوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلي استر"ا" :شتراكأو اال هستريايتأجيل عمليات اال .1

( من الوحة 62( والما"ة رقم  61وفقا  للما"ة رقم   الحاال  اآلتية أي من الصندوق في في اشتراك

 :ست مارصنا"يق اال

http://www.tadawul.com.sa/
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 .في حال طلبت هيئة الدوق المالية ذلف من مدير الصندوق 

 أو أك ر من  %10.00يداوي  الوحدا  ستر"ا" لمالكيإذا كامت قيمة جميع طلبا  اال

 صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.

  في الدوق الرويدية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو تم تعليق التعامل في حال

األصول األخرى التي يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالندبة إلى أصول الصندوق 

 .صافي قيمة أصول الصندوقوالتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أمها جوهرية ل

 سيقوم مدير الصندوق بيتخاذ اإلجراءا  التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدا  الصندوق:

  التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصاله مالك

 الوحدا .

  وأمين الحفظ حول مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مقلس إ"ارة الصندوق

 ذلف بصورة منتظمة.

  إشعار هيئة الدوق المالية ومالك الوحدا  فور حدوث أي تعليق مع توضيه أسباب

التعليق، وإشعار هيئة الدوق المالية ومالك الوحدا  فور امتهاء التعليق بالطريقة مفدها 

وقع صندوق والمفي اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلف في الموقع اإللكترومي لمدير ال

 اإللكترومي للدوق.

سيتم تلبية طلبا  اإلستر"ا" في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبا  اإلستر"ا" 

 المؤجلة بالندبة والتناسي وتحويل مبالغ اإلستر"ا" الى مالك الوحدا  في أقرب فرصة ممكنة.

 مةألمظ المشترك تطبيق عدم حال في اشتراك طلي أي رفض الصندوق لمدير يحق شتراك:رفض اال .2

 قيمة متقدي تاريخ من عمل ايام ثالثة خالل العميل حداب إلى االشتراك قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ولواوه

 .االشتراك

 هسترياي التي هستؤجل:اإلجراءات التي ةجري بمقتضاها تحدةد طلبات اال -ه

 هيئة من الصا"رة االست مار صنا"يق الوحة من (61  الما"ة إلى تخضع االستر"ا" عمليا جيل ألت المنظمة األحكام

 :المالية الدوق

  يقوز لمدير الصندوق تأجيل تنفي  أي طلي استر"ا" إذا بلغ إجمالي مدبة جميع طلبا  االستر"ا" لمالكي

 أو أك ر من صافي قيمة أصول الصندوق. %10.00الوحدا  في أي يوم تعامل 

  اختيار طلبا  االستر"ا" المطلوب  عا"لة ومنصفة عند يقي على كل مدير صندوق اتباع إجراءا

 تأجيلها، واإلفصاح عن ه ا اإلجراءا  في الشروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما .

 األحكام المنظم  لنقل ملكي  الدحدات إلي معتثمرةن آخرةن: -و

 هواللواو واألمظمة التنفي ية ولواوحها الدعو"ية المالية الدوق هيئة لنظام التابعة األحكام هي المنظمة األحكام

 .الدعو"ية العربية المملكة في المطبقة العالقة ذا  األخرى

 اهستثمار مدةر الصندوق في الصندوق: -ز

 في قبحب الصندوق مدير ويحتفظ كمدت مر، الصندوق في المشاركة، الخاص لتقديرا وفقا   الصندوق لمدير يمكن

بع سنة وفقا  ر كل مهاية في باإلفصاح الصندوق مدير وسيقوم مناسبا   ذلف رأى متى جزويا   أو كليا   مشاركتب تخفيض

 اإلفصاح ملخص في الصندوق في لب است مار أي عن ست مار( من الوحة صنا"يق اال71للفقرة  ح( من الما"ة  

 للصندوق. المالي

 ةدم توامل: هسترياي في أيشتراك واالالتارةخ المحدي والمداعيد النمائي  لتقدة  طلبات اال -ح

 لي شتراك في الصندوق بعد تقديم ط، ويقبل االيوميا   يمكن اإلشتراك في الصندوق شتراك:أةام قبدل اال

 يومو مهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم مهايةشتراك قبل و"فع كامل مبلغ اال كامال   شتراكاال

، ويكون اإلشتراك بناء  على سعر (عمل يوم يكون نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم ال الل اء

 .يوم التقويم ذي العالقة فيالوحدة 

 ا" قبل ستر، ويقبل بعد تقديم طلي االيوميا  ستر"ا" المبالغ من الصندوق ايمكن  هسترياي:أةام قبدل اال"

 نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم ال الل اء ويوم مهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحدمهاية 

 .يوم التقويم ذي العالقة فيستر"ا" بناء  على سعر الوحدة ، ويكون اال(عمل يوم يكون

 :هستريايشتراك أو االإجراءات تقدة  طلبات اال -ط

 كام حيقوم العميل عند اإلشتراك بتعبئة مموذج اإلشتراك وتوقيع ه ا الشروط واأل شتراك:اال إجراءات

 مدير الصندوق.لى وم كرة المعلوما  وتقديمها إ

 ستر"ا" قيمة بعض أو كل وحداتب بتعبئة مموذج طلي ايقوم العميل عند طلي  :هسترياياال إجراءات

 لى مدير الصندوق.إستر"ا" ويقدمب اال

 مدقع مدةر  عن طرةق وأزةارة المقر الرئيعي لمدةر الصندوق ب الصندوق في االشتراك ةمكن

 في حال تدفرها.الصندوق اإللكتروني 
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 هسترياي:شتراك اإلضافي واالشتراك واالاألينى للملكي  واالالحد  -ي

شتراك شتراك واال ب( و ج(. يتم ل الحد األ"مى للملكية واال ، أ(يشتمل الصندوق على ثالث فئا  للوحدا  وهي 

 ستر"ا" لكل فئة من فئا  الوحدا  في اآلتي:اإلضافي واال

 :الحد األ"مى للملكية 

 :)سعو"ي. لاير 10,000,000 الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ج 

 شتراكالحد األ"مى لال: 

  :)لاير سعو"ي. 10,000,000الفئة  أ 

  لاير سعو"ي. 10,000 ب(: الفئة 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ج 

 شتراك اإلضافي:الالحد األ"مى ل 

  :)لاير سعو"ي. 1,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ج 

 ستر"ا":الحد األ"مى لال 

  :)لاير سعو"ي. 1,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ج 

 :على الصندوقلى ذلك الحد إتأثير عدم الدصدل الحد األينى للمبلغ الذي ةندي مدةر الصندوق جموه، ومدى  -ك

( ماليين لاير أو ما يعا"لها لما ينب ي جمعب خالل مدة الطرح 10  هو الحد األ"مى ال ي ينوي مدير الصندوق جمعب

 .2018/12/31األولي من أشتراكا  المدت مرين حتى تاريخ 

 أينى كحد ةوايلما ما أو هسوديي لاير مالةين( 10) عشرة متطلب إهستيفاء لضمان الالزم  التصحيحي  اإلجراءات -ل

 :الصندوق أصدل قيم  لصافي

 ،( أشهر6لمدة أقصاها   ( ماليين لاير سعو"ي10صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة   في حال امخفضت

سيقوم مدير الصندوق بتحليل و"راسة حالة الدوق والخيارا  التي تخدم مصاله مالك الوحدا  من تدييل أصول 

جتماع مالك طلي السيقوم مدير الصندوق ب ،است مارا  مالك الوحدا  في الصندوقالصندوق أو طلي زيا"ة 

 بما يتوافق مع لواوه هيئة الدوق المالية تصويت على الخيارا  المطروحة من قبل مدير الصندوقوال الوحدا 

مالك   صو   حالفي و ،وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلف في موقعب اإللكترومي وفي موقع الدوق

 ( ماليين لاير سعو"ي10لى عشرة  إصولب أزيا"ة است ماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة بعدم الوحدا  

 .خ  الموافقا  الالزمة من هيئة الدوق الماليةأالصندوق بتدييل أصول الصندوق بعد سيقوم مدير 

تصحيحي  جراءإلتزام بقميع لواوه وتعليما  هيئة الدوق المالية في حال قامت بطلي أي سيقوم مدير الصندوق باال

  .منب

 هسياهس  التدزةوات: .10

 هسياهس  تدزةع الدخل واألرباح: -أ

 ست مار جميع أرباح الصندوق.يهدف مدير الصندوق إلى إعا"ة ا

 التارةخ التقرةبي لإلهستحقاق والتدزةع: -ب

 ال يوجد.

 كيفي  تدزةع األرباح: -ج

 يوجد.ال 

 تقدة  التقارةر الى مالكي الدحدات: .11

 المولدمات المتولق  بالتقارةر المالي  الخاص  بالصندوق والفترات المالي  األولي  والعندة : -أ

  سيقوم مدير الصندوق بيعدا" التقارير الدنوية  بما في ذلف القواوم المالية الدنوية المراجعة( والتقارير

ست مار، ويقي على ( من الوحة صنا"يق اال5األولية وفقا  لمتطلبا  الملحق رقم  الدنوية الموجزة والتقارير 

 مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدا  بها عند الطلي و"ون أي مقابل.

 من مهاية فترة التقرير، وتنشر يوما   (70  سبعين تكون التقارير الدنوية متاحة للقمهور خالل مدة ال تتقاوز

 ( من ه ا الشروط واألحكام.11ماكن وبالوساول المحد"ة في الفقرة  ب( من الما"ة  ه ا التقارير في األ

 يوما  من مهاية فترة التقرير، (35خمدة وثالثين   تعد التقارير األولية وتتاح للقمهور خالل مدة ال تتقاوز 

 ه ا الشروط واألحكام. ( من11وتنشر ه ا التقارير في األماكن وبالوساول المحد"ة في الفقرة  ب( من الما"ة  
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 :يقوم مدير الصندوق بيتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن المعلوما  التالية 

 .صافي قيمة أصول الصندوق 

 .عد" وحدا  الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 يوما  من كل صفقة. (15  خمدة عشر سقل بالصفقا  التي مف ها المشترك خالل 

 الوحدا  تملف شخص أي ذلف في بما  الوحدا  مالكي إلى سنوي بيان الصندوق مدير يرسل 

 الدنة مدار على الصندوقالصفقا  على وحدا   يلخص( البيان شأمها في المعد الدنة خالل

 الموزعة األرباحعلى  البيان ه ا ويحتوي المالية، الدنة مهاية من يوما  ( 30  ثالثين خالل المالية

 إلى باإلضافة الوحدا ، مالف نم المخصومة واألتعاب والمصاريف الخدما  مقابل وإجمالي

 في وأ االست مار صنا"يق الوحة في عليها المنصوص االست مار قيو" مخالفا  لقميع تفاصيل

 .المعلوما  م كرة أو الصندوق وأحكام شروط

 أماكن ووهسائل إتاح  التقارةر التي ةودها مدةر الصندوق: -ب

 الحداب هفت مموذج في مبين هو كما الفاكس أو اإللكترومي البريد أو البريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ستين خالل أخطاء بأي الصندوق مدير إخطار ويقي العنوان، في ت يير بأي الصندوق مدير إشعار تم إذا إال

. وحاسمة مهاوية الصندوق مدير عن الصا"رة التقارير تصبه ذلف وبعد التقارير تلف إصدار من تقويميا   يوما  ( 60 

 .المالية الدعو"ية  تداول( للدوق االلكترومي الموقع و الصندوق مدير موقع على التقارير ه امشر  سيتم كما

 :وهسائل تزوةد مالكي الدحدات بالقدائ  المالي  العندة  -ج

 لدنويةا المالية القواوم ذلف في بما  الدنوية بالتقارير المحتملين والعمالء الصندوق وحدا  مالكي إطالع تمسي

 اإللكترومي لموقعا في التقرير فترة مهاية من يوما  ( 70  تتقاوز ال مدة خالل بنشرها وذلف مقاما  ( المراجعة

 .طلبها لحا في البريد طريق عن أوالمالية الدعو"ية  تداول(  للدوق اإللكترومي والموقع الصندوق، بمدير صالخا

 :هسجل مالكي الدحدات .12

  اإلحتفاظ بب في المملكة العربية الدعو"ية.ندوق بتقهيز سقل بمالكي الوحدا  ومدير الصيلتزم 

 اجتماع مالكي الدحدات: .13

 الظروف التي تعتدعي عقد اجتماع لمالكي الدحدات: -أ

 .يقوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع لمالك الوحدا  بمبا"رة منب 

  أيام من استالم طلي كتابي 10الوحدا  خالل عشرة  سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك )

 من أمين الحفظ ب لف.

   أيام من استالم طلي كتابي 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدا  خالل عشرة )

من مالف أو أك ر من مالك الوحدا  ال ين يملكون مقتمعين أو منفر"ين ما مدبتب أك ر من أو تداوي 

 صافي قيمة الصندوق. من 25.00%

 لى إجتماع مالك الدحدات:إجراءات الدعدة إ -ب

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في الموقع اإللكترومي لمدير الصندوق والموقع

ن وأميلى جميع مالك الوحدا  وبيرسال إشعار كتابي إالمالية الدعو"ية  تداول( اإللكترومي للدوق 

( يوما  قبل 21على األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين   ( أيام10الحفظ قبل عشرة  

اإلجتماع، وسيحد" مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارا  المقترحة، 

لى الية من اإلشعار الكتابي المرسل إويقي على مدير الصندوق إرسال مدخة الى هيئة الدوق الم

 مالك الوحدا .

 يعتبر إجتماع مالكي الوحدا  اجتماعا  صحيحا  إال إذا حضرا من المالك ما يملكون مقتمعين أو  ال

 .إجمالي عد" وحدا  الصندوقأو أك ر من  %25.00منفر"ين 

 ي لى إجتماع ثامقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إإذا لم يدتوف النصاب الم كور في الفقرة الداب

بيرسال و إللكترومي والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول(باإلعالن عن ذلف في موقعب ا

( أيام، ويعد 5وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع ال امي بخمدة  الوحدا   لى جميع مالكإإشعار كتابي 

 اإلجتماع ال امي صحيحا  أيا  كامت مدبة الوحدة المم لة في اإلجتماع.

 :تصدةت مالك الدحدات -ج

  تصويت مالك الوحدا :طريقة 

 . يقوز لمالف الوحدا  تعيين وكيال  لب لتم يلب في إجتماع مالك الوحدا 

 .يقوز لكل مالف من مالك الوحدا  اإل"الء بصو  واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدا  الصندوق 

  يقوز عقد إجتماعا  مالك الوحدا  واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة

 وساول التقنية الحدي ة وفقا  للضوابط التي تضعها الهيئة.

 : حقوق التصويت في إجتماعا  مالك الوحدا 
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 جتماعا  كتابيا  قبل عشرة أيام على األقل من االلوحدا  وأمين الحفظ استالم إشعاريحق لمالف ا 

 جتماع.وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين يوما  قبل اال

 جميع الحقوق الخاصة بالوحدا  بما في ذلف الحصول على موافقتب  يحق لمالف الوحدا  ممارسة

 ست مار.على أي ت يرا  تتطلي موافقة مالك الوحدا  وفقا  لالوحة صنا"يق اال

  يقوز عقد إجتماعا  مالك الوحدا  واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة

 عها الهيئة.وساول التقنية الحدي ة وفقا  للضوابط التي تض

 :حقدق مالك الدحدات .14

 .الحصول على مدخة حدي ة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وم كرة المعلوما  بالل ة العربية وبدون مقابل 

  حصول كل مالف من مالك الوحدا  على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدا  الصندوق، وعد" الوحدا  التي

المنف ة من قبل المالف على وحدا  الصندوق يقدم خالل خمدة عشر يمتلكها وصافي قيمتها، وسقل بقميع الصفقا  

 ( يوما  من كل صفقة.15 

 وق بدون مقابل.الحصول على القواوم المالية المراجعة للصند 

  اإلشعار بأي ت يير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وم كرة المعلوما  وإرسال ملخص به ا الت يير قبل

 ست مار.لمحد"ة في الوحة صنا"يق االسريامب وفقا  لنوع الت يير والمدة ا

 .اإلشعار بأي ت يير في مقلس إ"ارة الصندوق 

 الرسوم  تُبيناألحكام الخاصة بالصندوق وم كرة المعلوما  سنويا  الحصول على مدخة محدثة من الشروط و

 واألتعاب الفعلية ومعلوما  أ"اء الصندوق عند طلبها.

   يوما .21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بيمهاء صندوق اإلست مار قبل اإلمهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ) 

 ستر"ا" في األوقا  المحد"ة ل لف."فع مبالغ اال 

  ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالقة الشكاوى عند طلبه الحصول على اإلجراءا 

 :معؤولي  مالك الدحدات .15

فيما عدا خدارة مالف الوحدا  الست مارا في الصندوق أو جزء منب، ال يكون لمالف الوحدا  أي مدئولية عن "يون والتزاما  

 .الصندوق

 :خصائص الدحدات .16

 الخاصة وهي( ب و وأفرا"، مؤسدا  من المدت مرين بكبار الخاصة وهي( أ  وهي( فئا  3إلى ثالثة   الصندوق وحدا  تُقدم

 إلست ماريةا والمحفظة الدولي الخليج ببنفو الصندوق مدير بمندوبي الخاصة وهي( ج و وأفرا"، مؤسدا  من المدت مرين بص ار

 شتراك،الل األ"مى الحد للملكية، األ"مى الحد في تكمن الفئا  ه ا بين الفروقا  إن. الدولي الخليج وبنف وقدالصن بمدير الخاصة

 . يوضه القدول الفروقا  بين فئا  الصندوق:اإل"ارة ورسوم ستر"ا"،لال األ"مى الحد اإلضافي، شتراكلال األ"مى الحد

 الفئ  )ج( الفئ  )ب( الفئ  )أ( الفروقات

 طبيعة المالك
كبار المدت مرين من 

 وأفرا"مؤسدا  

المدت مرين من ص ار 

 مؤسدا  وأفرا"

 مندوبي مدير الصندوق

والمحفظة الخاصة ببنف 

 الخليج الدولي

 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000,000 الحد األ"مى للملكية

 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000,000 الحد األ"مى لإلشتراك

الحد األ"مى لإلشتراك 

 اإلضافي
 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 1,000,000

 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 1,000,000 الحد األ"مى لإلستر"ا"

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإل"ارة

 التغييرات في الشروط واألحكام: .17

 هستثمار:وأحكام الصندوق والمدافقات واألشوارات المحدية بمدجب الئح  صنايةق االاألحكام المنظم  لتغيير شروط  -أ

شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقدام وذلف بناء  على موعية المعلوما  المرا" تنقدم األحكام المنظمة لت يير 

دم األحكام المنظمة للت يرا  حيث تنقعلى التوالي(.  58و 57، 56ست مار  الما"ة ت ييرها وفقا  لالوحة صنا"يق اال

 كاآلتي: في الشروط واألحكام

 موافقة الهيئة ومالك الوحدا  على الت ييرا  األساسية: .1
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  يقي على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالك وحدا  الصندوق على الت يير

 األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عا"ي.

  موافقة مالك الوحدا  والهيئة الشرعية وفقا  يقي على مدير الصندوق بعد الحصول على

للفقرة الدابقة من ه ا الما"ة، الحصول على موافقة هيئة الدوق المالية على الت يير 

 األساسي المقترح للصندوق.

 :يُقصد بمصطله  الت يير األساسي  أيا  من الحاال  التالية 

 الت يير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعتب. .1

 لب تأثير في وضع المخاطر للصندوق. يكون ال يالت يير  .2

 اإلمدحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصي إ"ارة الصندوق. .3

 أي حاال  أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

  ون فرض أي ووحدا  الصندوق استر"ا" وحداتهم قبل أي ت يير أساسي يحق لمالكي"

 رسوم إستر"ا".

 مالك الوحدا  بأي ت ييرا  مهمة:إشعار الهيئة و .2

  يقي على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدا  الصندوق كتابيا  بأي ت ييرا  مهمة

يديرا مدير الصندوق، ويقي أال تقل فترة اإلشعار عن واحد  عام مقترحة ألي صندوق

 ( يوما  قبل يوم سريان الت يير ال ي يحد" مدير الصندوق.21وعشرين  

  من الوحة 56 الت يير المهم  أي ت يير ال يعد ت ييرا  أساسيا  وفقا  ألحكام الما"ة  تعني )

 ست مار أو أي ت يير من شأمب أن:صنا"يق اال

 يؤ"ي في المعتا" إلى أن يعيد مالك الوحدا  النظر في مشاركتهم في الصندوق. .1

ي يؤ"ي إلى زيا"ة المدفوعا  من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أ .2

 لس إ"ارة الصندوق أو أي تابع لهما.قعضو من أعضاء م

تدد" من أصول الصندوق أو يؤ"ي بشكل يقدم موعا  جديدا  من المدفوعا   .3

 جوهري إلى زيا"ة أمواع المدفوعا  األخرى التي تدد" من أصول الصندوق.

 أي حاال  أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

  وحدا  الصندوق استر"ا" وحداتهم قبل سريان أي ت يير مهم و"ون فرض أي يحق لمالك

  رسوم استر"ا".

 إشعار الهيئة ومالك الوحدا  بأي ت ييرا  واجبة اإلشعار: .3

  يقي على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدا  إشعارا  كتابيا  بأي ت يير واجي

 ( أيام من سريان الت يير.8قبل ثمامية  اإلشعار في الصندوق ال ي يديرا مدير الصندوق 

  من 57( و  56ضمن أحكام الما"تين  يقصد بـ  الت يير واجي اإلشعار  أي ت يير ال يقع )

 الوحة صنا"يق اإلست مار.

 اإلجراءات المتبو  لإلشوار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق: -ب

  ُالت ييرا  األساسية في الموقع اإللكترومي ه عن تفاصيل صشعر مدير الصندوق مالك الوحدا  ويفي

( أيام من 10لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( وذلف قبل عشرة  

 سريان الت يير.

   من 71لما"ة  ل بيان تفاصيل الت ييرا  األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا )

 ست مار.الوحة صنا"يق اال

  اإلفصاح عن تفاصيل الت ييرا  المهمة في الموقع اإللكترومي لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي

( 10بالطريقة التي تحد"ها هيئة الدوق المالية وذلف قبل عشرة   أوللدوق المالية الدعو"ية  تداول( 

 أيام من سريان الت يير.

 من 71للما"ة   دوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا  بيان تفاصيل الت ييرا  المهمة في تقارير الصن )

 ست مار.الوحة صنا"يق اال

  والموقع اإللكتروميمدير الصندوق لاإلفصاح عن الت ييرا  واجبة اإلشعار في الموقع اإللكترومي 

 ( يوما  من سريان الت يير.21لدوق المالية الدعو"ية  تداول( وذلف خالل واحد وعشرين  ل

  لما"ة ل الت ييرا  واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا  تفاصيل بيان

 ست مار.( من الوحة صنا"يق اال71 

 :إنماء الصندوق .18

 :ست مار هي اآلتيالحاال  اللتي يدتوجي فيها إمهاء الصندوق واإلجراءا  الخاصة باإلمهاء بموجي أحكام الوحة صنا"يق اال

الصندوق بيمهاء الصندوق، فيقي عليب إشعار الهيئة ومالك الوحدا  كتابيا  برغبتب في ذلف قبل مدة ال إذا رغي مدير  .1

( يوما  من التاريخ المدتهدف إلمهاء الصندوق "ون اإلخالل بالشروط واألحكام وم كرة 21تقل عن واحد وعشرين  

 المعلوما  الخاصة بالصندوق.
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وذلف "ون اإلخالل بالشروط واألحكام  ءا  تصفية الصندوق فور امتهاوب،يقي على مدير الصندوق البدء في إجرا .2

 وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.

يقي على مدير الصندوق اإلعالن في موقعب اإللكترومي والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( عن امتهاء  .3

 مدة الصندوق وتصفيتب.

 مدةر الصندوق: .19

 ندوق وواجباته ومعؤولياته:ممام مدةر الص -أ

ست مار والوحة يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق اال .1

 وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق 

ا المرخص لهم بميلتزم مدير الصندوق بقميع المبا"ئ والواجبا  التي مصت عليها الوحة األشخاص  .2

 في ذلف واجي األمامة اتقاا مالك الوحدا ، وال ي العمل بما يحقق مصالحهم وب ل الحرص المعقول.

 ست مار، يكون مدير الصندوق مدؤوال  عن اآلتي:فيما يتعلق بصنا"يق اال .3

 .إ"ارة الصندوق 

 .عمليا  الصندوق لما في ذلف الخدما  اإل"ارية للصندوق 

 .طرح وحدا  الصندوق 

  التأكد من "قة شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق واكتمالها

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

ست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب إن مدير الصندوق مدؤول عن اإللتزام بأحكام الوحة صنا"يق اال .4

ست مار والوحة وحة صنا"يق االوواجباتب بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجي أحكام ال

 األشخاص المرخص لهم.

إن مدير الصندوق مدؤول عن خداور الصندوق الناتقة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو  .5

 تقصير متعمد من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق الدياسا  واإلجراءا  لرصد المخاطر التي تؤثر على است مارا  الصندوق،  .6

تتضمن تلف الدياسا  واإلجراءا  القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل  امل معها.ويضمن سرعة التع

 سنوي على األقل.

لتزام لكل صندوق است مار يديرا ويزو" الهيئة يطبق مدير الصندوق برمامج مراقبة المطابقة واال .7

 بنتاوج التطبيق عند طلبها.

 حق مدةر الصندوق في تويين مدةر صندوق من الباطن: -ب

لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أك ر أو أي من تابعيب بالمعمل مديرا  للصندوق من الباطن، وسيدفع يقوز 

 مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة ل لف.

 األحكام المنظم  لوزل مدةر الصندوق أو اهستبداله: -ج

 سبا  لتعيين مدير للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إ"ارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراا منا

 صندوق بديل أي اتخاذ أي تدبير آخر تراا مناسبا ، وذلف في حال حدوث أي من اآلتي:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة مشاط اإل"ارة "ون إشعار الهيئة ب لف بموجي األشخاص  .1

 المرخص لهم.

 الهيئة.من قبل  ة مشاط اإل"ارة أو سحبب أو تعليقبإل اء ترخيص مدير الصندوق في ممارس .2

تقديم طلي إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إلل اء ترخيص ممارسة مشاط اإل"ارة الخاص  .3

 بمدير الصندوق.

لتزام بالنظام باال -حدي ما تراا الهيئة–إذا رأ  الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

 التنفي ية. بولواوح

الصندوق أو عقزا أو استقالتب مع عدم وجو" وفاة مدير المحفظة اإلست مارية ال ي يدير  أصول  .5

 شخص آخر مدقل لدى مدير الصندوق قا"ر على إ"ارة أصول الصندوق.

 ذا  أهمية جوهرية.أمها  -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

 صندوقعلى مدير ال نإذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من ه ا الما"ة، فيتعي 

( 60التعاون بشكل كامل من أجل تدهيل مقل المدؤوليا  إلى مدير الصندوق البديل وذلف خالل ستين  

حي ما كان –يوما  من تعيين مدير الصندوق البديل. ويقي على مدير الصندوق المعزول أن ينقل 

ى مدير ر ذي العالقة إلست ماجميع العقو" المرتبطة بصندوق اال -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 الصندوق البديل.

 :أمين الحفظ .20

 ممام أمين الحفظ: -أ
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  تم تعيين شركة البال" لالست مار أمين للحفظ وهو مدؤوال  عن التزاماتب وفقا  ألحكام الوحة صنا"يق

االست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثال ا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق 

 االست مار أو الوحة األشخاص المرخص لهم.

  ست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب لتزاماتب وفقا  ألحكام الوحة صنا"يق االايعد أمين الحفظ مدؤوال  عن

ست مار أو الوحة األشخاص بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثال ا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق اال

 المرخص لهم.

 اا مدير الصندوق ومالك الوحدا  عن خداور  الصندوق الناتقة عن يعد أمين الحفظ مدؤوال  اتق

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

  يعد أمين الحفظ مدؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصاله مالك الوحدا ، وهو مدؤول عن

 بحفظ أصول الصندوق.اتخاذ جميع اإلجراءا  اإل"ارية الالزمة فيما يتعلق 

 حق أمين الحفظ في تويين أمين من الباطن: -ب

يقوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك ر أو أي من تابعيب بالمعمل أمينا  للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين 

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة ل لف.

 األحكام المنظم  لوزل أمين الحفظ أو اهستبداله: -ج

  الحفظ المعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراا مناسبا  في حال وقوع للهيئة عزل أمين

 أي من الحاال  اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة مشاط الحفظ "ون إشعار الهيئة ب لف بموجي الوحة األشخاص  .1

 المرخص لهم.

 ل الهيئة.من قب إل اء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة مشاط الحفظ أو سحبب أو تعليقب .2

 تقديم طلي إلى الهيئة من أمين الحفظ إلل اء ترخيص ممارسة مشاط الحفظ. .3

 لتزام بالنظام ولواوحب التنفي ية.باال -حدي ما ترا الهيئة–إذا رأ  الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 أمها ذا  أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .5

  إذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من ه ا الما"ة، فيتعين على مدير الصندوق

المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا  لتعليما  الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ 

ين بديل خالل ستالمعزول التعاون بشكل كامل لتدهيل النقل الدلس للمدؤوليا  إلى أمين الحفظ ال

حي ما كان –( يوما  من تعيين أمين الحفظ البديل. ويقي على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 60 

مين ست مار ذي العالقة إلى أجميع العقو" المرتبطة بصندوق اال -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 الحفظ البديل.

 اندني:قالمحاهسب ال .21

 هستثمار:لصندوق االاهس  المحاهسب القاندني  -أ

 البدام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 ممام المحاهسب القاندني وواجباته ومعؤولياته: -ب

 وق دنة للصقواوم الماليلل يعين المحاسي القامومي من قبل مدير الصندوق وذلف للقيام بعملية مراجعة

 .ية الدعو"يةبالمعمول بها في المملكة العربما يتماشى مع المعايير 

   أشهر قبل مهاية سنتب المالية، يقي في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تدعة )

 .الدنة المالية األولىالحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية 

   أشهر أو أقل قبل مهاية سنتب المالية، يمكن في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تدعة )

 لمراجعة بنهاية الدنة المالية ال امية.الحالة القيام بعملية ا

 هستثمار:هستبدال المحاهسب القاندني لصندوق االاألحكام المنظم  ال -ج

 لمحاسيا بت يير الصندوق مدير يوجب أن أو القامومي المحاسي تعيين يرفض أن الصندوق إ"ارة قلسم على يقي

 :اآلتية الحاال  من أي في المعين، القامومي

 .مهامب بتأ"ية تتعلق القامومي للمحاسي المهني الدلوك سوء حول ومهمة قاومة ا"عاءا  وجو" .1

 .مدتقال   العام للصندوق القامومي المحاسي يعد لم إذا .2

 ةلتأ"ي الكافية والخبرا  المؤهال  يملف ال القامومي المحاسي أن الصندوق إ"ارة مقلس  قرر إذا .3

 .مرض   بشكل المراجعة مهام

 .بالصندوق يتعلق فيما المعين القامومي المحاسي ت يير -لتقديرها وفقا  - الهيئة طلبت إذا .4

 أصدل الصندوق: .22

 .االست مار صندوق لصاله الحفظ أمين بواسطة محفوظة االست مار صندوق أصول إن -أ

 عمالوب أصول وعن األخرى الصنا"يق وأ بب الخاصة األصول باقي عن الصندوق أصول بفصل الحفظ امين يقوم -ب

 هلصال سمباب بالصندوق الخاصة واألصول المالية األوراق الحفظ ينأم ويدقل أصولها بحفظ يقوم التي خريناأل
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 الدقال  قميعب باالحتفاظ ويقوم المحلية، البنوك حدأ يف الصندوقب خاص بنكي حدابويقوم أمين الحفظ بفته  الصندوق

 .التعاقدية اللتزاماتب تأ"يتب تؤيد التي المدتندا  من وغيرها الضرورية

 كوني أن يقوز وال ،(مشاعة ملكية  مقتمعين الصندوق ذلف في الوحدا  لمالكي مملوكة االست مار صندوق أصول تُعد   -ج

 أي الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير

 ظالحف أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أي أو الصندوق أصول في مصلحة

 مدموحا    كان أو ملكيتب، حدو" في وذلف الصندوق، لوحدا  مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو

وم كرة المعلوما   الصندوق وأحكام شروط في عنها وأفصه االست مار صنا"يق الوحة أحكام بموجي المطالبا  به ا

 الخاصة بالصندوق.

 :إقرار من مالك الدحدات .23

لمعلوما  الرويدة الخاص لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق وملخص ا

بالصندوق، والموافقة على خصاوص الوحدا  التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:
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 (: الضدابط الشرعي 1الملحق رق  )

يقوم مدير الصندوق بي"ارة الصندوق في جميع األوقا  وفقا  للضوابط الشرعية، إن الضوابط الشرعية التي يتبعها مدير الصندوق هي 

 األتي:

 االهستثمارات البدةل  و االيوات االهستثمارة  األخرى:الضدابط الشرعي  لالهستثمار في الصكدك،  .1

 لقنة الشرعية التابعة لبنف الخليج الدولي. ال الموضوعة من قبل لمعاييرل جميع الصكوك التي سيتم االست مار فيها مطابقة

 :الضدابط الشرعي  لالهستثمار في األهسم  .2

ان تكون ضمن  او ا"ماا اجتاز  جميع المعايير الموضحةأسهم الشركا  يقي ان تكون الشركة في  في حال االست مار .أ

 المعتمدة من قبل شركة الراجحي المالية والتي يتم تحدي ها بشكل ربع سنوي.قاومة ا حدي الالشركا  المقاز

 طبيو  النشاط: .ب

مار في االست يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي يكون مشاطها مباحا  وال يقوز لمدير الصندوق 

 الشركا  التي يكون مقال مشاطها الرويدي على سبيل الم ال ال الحصر واحدا  أو أك ر مما يلي:

 شركا  الدعاية والنشر بيست ناء اآلتي: .1

  أو أك ر من مبيعاتها في "ول الخليج العربي. %65شركا  الدعاية والنشر التي تحصل على 

 .شركا  األخبار 

 .شركا  الصحف 

  الرياضة.شركا  مقل 

 .الكحولية المنتقا  توزيع أو بيمتاج تعمل التي الشركا  .2

 .اإلستنداخ مقال في تعمل التي الشركا  .3

 :اآلتي بيست ناء المالية الشركا  .4

 اإلسالمية المصارف. 

  اإلسالمية المالية المؤسدا. 

  اآلتي في تعريفها يتم والتي اإلسالمية التأمين شركا: 

 جميع التعامال .لديها لقنة شرعية لمراقبة  .1

 جميع منتقاتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .2

 جميع است ماراتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .3

 يتم تصنيفها على أمها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا  للمتطلبا  المحاسبية. .4

 الشركا  اللتي تعمل في القمار. .5

 ع لحوم الخنزير.الشركا  التي تنتج أو توز .6

 الشركا  اللتي تنتج أو توزع األفالم المخلة باآل"اب اإلسالمية. .7

 الشركا  المنتقة أو الموزعة للدقاور. .8

 الشركا  اللتي تتعامل في عقو" ال هي والفضة المدتقبلية. .9

 القروض: .ت

ة ألسهم القيمة الدوقي متوسط الىالقروض يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي تكون فيها مدبة 

 .%30أقل من او الى قيمب اجمالي اصول الشركب  ايهما اعال(  شهر 36في أخر  الشركة

 النقد: .ث

 اآلتي:يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي تكون فيها 

  شهر او الى قيمب اجمالي اصول الشركب  ايهما  36في أخر القيمة الدوقية ألسهم الشركة  متوسطمدبة المدينون الى

 .%49أقل من اعلى( 

 شهر  او  36في أخر القيمة الدوقية ألسهم الشركة  مدبة مقموع النقد واألوراق المالية المرتبطة بعمولة الى متوسط

 .%33الى قيمب اجمالي اصول الشركب  ايهما اعلى( أقل من 

 مع أحكام الشرةو  اإلهسالمي : نعب  المبيوات غير المتدافق  .ج

خليج وبحدي ما تراا اللقنة الشرعية لبنف ال في حال وجو" مدبة قليلة من المبيعا  غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ام ك، يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي تكون فيها مدبة المبيعا  ال ير متوافقة مع أحالدولي مقبوال  

 من إجمالي المبيعا . %5أقل من  الفواودالشريعة اإلسالمية والتي ال تم ل "خل 
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 التطمير: .ح

 يتم ة،الشرعي اللقنة موافقة أخ  بعد الخيرية األعمال في وصرفب خاصيتم تقنيي الدخل غير المشروع وإيداعب في حداب 

 :التالية الخطوا  حدي التطهير

 تم االست مار فيها. تحديد الدخل غير المشروع لكل شركة 

 .تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل سهم لكل شركة تم االست مار فيها 

 .ضرب ماتج مقدار الدخل غير المشروع لكل سهم في عد" األسهم المملوكة في كل شركة 

 .تكرار مفس الخطوا  لقميع الشركا  المدت مر فيها 

 تي تم االست مار فيها وتحويلب الى حداب األعمال الخيرية.تقنيي اجمالي الدخل غير المشروع لقميع الشركا  ال 

 هستثمار:أيوات وطرق اال .خ

 ال يقوز لمدير الصندوق شراء األسهم بأي أ"اة من األ"وا  االست مارية التالية:

 .العقو" المدتقبلية 

 . عقو" الخيارا 

 .عقو" المناقلة 

 .األسهم الممتازة 

 

 الطروحات األولي : .ي

صافي أصول الشركة بدال  من قيمتها الدوقية لحداب الندي المالية ل رض تحديد ما إذا كامت الشركة  يدتخدم مدير الصندوق

 متوافقة مع أحكام الشريعة أم ال في حال كان ينوي اإلكتتاب في إصدار أولي.
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 (: هسياهسات وإجراءات ضبط المخاطر 2الملحق رق  ) 

 :آلي  ضبط المخاطرإجراءات و .1

 تيال والحكيمة القيدة ست ماراال ممارسا  مع متماشية الصندوق مدير يتخ ها التي االست مار قرارا  ستكون .ذ

 المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام شروط يف والم كورة للصندوق المحد"ة ست ماريةاال األهداف تحقق

 اآلتي: من للتأكد وسعب في ما كل الصندوق مدير ب ل ذلف ويشمل العالقة، ذا  األخرى والمدتندا 

 االست مار في أوراق مالية ذا  سيولة جيدةمن خالل  الحرص على توفير الديولة الكافية في الصندوق 

ستر"ا" أكبر من النقد وأشباا النقد ، في حال كان مقموع طلبا  االللوفاء بأي طلي استر"ا" متوقع

 . المتوفر في الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتدييل جزء من أصول الصندوق

  ست مارا  الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة ج رافية معينة اعدم تركيز

أو قطاع أو صناعة معينة، إال إذا تم اإلفصاح عن ذلف في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق 

الصندوق في ست مارا  ا، وفي حال تم تركيز وم كرة المعلوما  والمدتندا  األخرى ذا  العالقة

ست مار في مدة ورقة مالية بما يخالف الشروط واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيه وضع اال

 .يوما   90أقصاها 

  يلتزم الصندوق بندي التملف في الشركا  حدي الندبة المصرح بها في الما"ة الحا"ية واألربعين

، وفي حال تقاوز مدير الصندوق أي الماليةست مار التابعة لهيئة الدوق ( في الوحة صنا"يق اال41 

ست مار فورا  وبمدة أقصاها من الندي الموضحة في الما"ة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيه وضع اال

 .يوما   90

 ست مارية المحد"ة في شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  بكل تطبيق أهداف الصندوق اال

صندوق باإلجتماع شهريا  لمراجعة أ"اء واست مارا  الصندوق ست مار لدى مدير ال، تقوم لقنة اال"قة

والتأكد من توافقها مع أهداف الصندوق واتخاذ أي اجراءا  تصحيحية أو تحدينية تخدم أهداف 

 .الصندوق

 جوهرية. مخالفا  هناك يكون عندما فورا   الصندوق إ"ارة مقلس بتبليغ الصندوق مدير يقومس 

  ا  تبعوهيئة الدوق المالية و وسيط آخر مرخص من أ الوساطة قدم عبر يتم والشراء البيع أوامر تنفي 

 مهاأ كما الصندوق، وحدا  حاملي مصاله وتراعي المالية الدوق تعليما  مع تتوافق واضحة لدياسة

، وللتأكد من ذلف يقوم مدير الصندوق بمتابعة المالية الدوق وشفافية مصلحة على المحافظة تراعي

أوامر البيع والشراء بشكل مدتمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسيط يتعارض تنفي  جميع 

 .مع مصاله مالك الوحدا ، سيقوم مدير الصندوق بت يير الوسيط

 :كالتالي المقلس يقدمها التي الخدما  طبيعة وستكون للصندوق إ"ارة مقلس هناك سيكون .ر

 فيها طرفا   الصندوق يكون التي القوهرية والتقارير والقرارا  العقو" جميع على الموافقة. 

 الوحةل وفقا   الصندوق مدير عنب يفصه صالهم تضارب أي على المصا"قة -مناسبا   ذلف كان ومتى- اإلشراف 

 .االست مار صنا"يق

 مويلوت األموال ليغد عن التبليغ ومدؤول لتزامواال المطابقة مدؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاال 

 .المتبعة واألمظمة اللواوه بقميع الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينب 

 العالقة ذا  األخرى والمدتندا  المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .االست مار صنا"يق بالوحة

 دوقالصن وأحكام لشروط وفقا   الوحدا  مالكي مصلحة يحقق بما بمدؤولياتب الصندوق مدير قيام من التأكد 

 .االست مار صنا"يق الوحة وأحكام العالقة، ذا  والمدتندا  المعلوما  وم كرة

 فيب الوحدا  ومالكي االست مار صندوق ولمصلحة بأمامة العمل. 

 المطابق  واإللتزام: .2

 لتزام مدؤوال  عن اإلشراف على التالي:المطابقة واالسيكون مدؤول 

 وم كرة الصندوق وأحكام وبشروط العالقة، ذا  والقوامين باللواوه الصندوق مدير التزام من التأكد 

 .العالقة ذا  األخرى والمدتندا  المعلوما 

 لتنفي يةا ولواوحب بالنظام لتزاماال من الصندوق مدير لتمكين المناسبة واإلجراءا  لدياسا ا وضع من التأكد 

 .المفعول الدارية األخرى النظامية المتطلبا  وجميع

 الصندوق مدير سقال  جميع على طالعاإل وصالحية المناسبة الموار" على الحصول. 

 ديرم يتبعها التي وااللتزام المطابقة ترتيبا  مالومة مدى لمراجعة تطلبها مدتندا  بأي الهيئة تزويد 

 .الصندوق
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 ألهسم  العودية لفرص اصندوق جي آي بي 

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 صندوق أسهم محلي مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 مدير الصندوق

ي كابيتال ي آي ب   ج 

ن الحفظ  أمي 

كة البلد كابيتال  شر

 مذكرة المعلومات

 
ي لفرص األسهم السعوديةهذه هي النسخة المعدلة من مذكرة معلومات   ي آي ب    صندوق ج 

 
ي كابيتال خاضعة  ي آي ب  ي مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق ج 

 
 .تثمارللحئحة صناديق االس إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف

ي لفرص األس    هم الس    عودية بعناية ودقة تامة  ي آي ب  يجب عىل المس    تثمنين المحتملنر  قرا ة مذكرة المعلومات الخاص    ة بص    ندوق ج 
ي هذا الص      ندوق ملحئم، فإنه يجب عىل 

 
ي حال عدم معرفة ما إيا كان االس      تثمار ف

 
قبل اتخاي أي قرار اس      تثماري يتعلق بالص      ندوق، وف

 مستميل المحتمل استحارة أحد المستحارين المالينر  المستقلنر  قبل اتخاي أي قرار استثماري. ال

ي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمحورة 
 
ننصح المستثمنين بقرا ة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وف

ي 
 .مستحار مهن 
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 إشوار هام
  هو صندوق أسهم مفتوح المدة يدت مر في األسهم الدعو"ية. أسس الصندوقالدعو"ية   ألسهم لفرص اصندوق جي آي بي ،) 

، المؤسنندننة والقاومة بموجي قوامين شننخص واحد (، وهي شننركة مدةر الصننندوقويدار من قبل شننركة جي آي بي كابيتال   

هـنننن والترخيص الصا"ر عن  1429/02/06وتاريخ  1010244294المملكة العربية الدعو"ية، وبموجي الدقل التقاري رقم 

 ، والتي عنوامها التالي:37-07078هيئة الدوق المالية رقم 

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 إ"ارة مقلس وأعضاء الصندوق مدير ويتحمل. عليها الموافقة وتمت الصندوق إ"ارة مقلس قبل من المعلوما  م كرة روجعت 

 ويؤكد يقر كما. المعلوما  م كرة في الوار"ة المعلوما  واكتمال "قة عن المدننننننئولية كامل ومنفر"ين مقتمعين الصننننننندوق

 يقرون كما المعلوما ، م كرة في الوار"ة المعلوما  واكتمال بصننننننحة الصننننننندوق ومدير الصننننننندوق إ"ارة مقلس أعضنننننناء

 .مضللة غير المعلوما  م كرة في الوار"ة والبياما  المعلوما  أن على ويؤكدون

  وافقت هيئة الدننوق المالية على تأسننيس صننندوق االسننت مار وطرح وحداتب. ال تتحمل الهيئة أي مدننؤولية عن محتويا  م كرة

اكتمالها، وتخلي مفدننها صننراحة من أي مدننؤولية مهما كامت، ومن أي خدننارة المعلوما ، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو 

تنتج عما ور" في م كرة المعلوما  أو عن االعتما" على أي جزء منها. وال تعطي هيئة الدوق المالية أي توصية بشأن جدوى 

علوما   مار فيب أو تأكيد صحة الماالست مار في الصندوق من عدمب وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالست

 الوار"ة في الشروط واألحكام وم كرة المعلوما ، وتؤكد على أن قرار االست مار في الصندوق يعو" للمدت مر أو من يم لب.

 ست مار صندوق أمب على كابيتال بي آي جي صندوق اعتما" تم لقد شرعية المعايير مع متوافق ا  ةالرقاب ةلقن قبل من المقازة ال

 .االست مار لصندوق المعينة الشرعية

  ة في أسهم الشركا  الدعو"ي عن طريق االست مار لى تحقيق ممو في رأس المال في المدى المتوسط والطويلإيهدف الصندوق

 سالميةاإلالرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو( بما يتوافق مع أحكام الشريعة  األسهم الدعو"ية سوقالمدرجة في 

 S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in  االسننترشننا"ي المؤشننر عاود على يتفوق عاود وتحقيق

Local Currency Index.) 

   الصا"رة عن مقلس هيئة الدوق المالية بموجي القرار رقم  ست ماراالطبقا  ألحكام الوحة صنا"يق  م كرة المعلوما أعد

وتاريخ  30وفقا  لنظام هيئة الدوق المالية، الصا"ر بموجي المرسوم الملكي رقم م/ ،هـ1427/12/03 ، بتاريخ2006-219-1

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

 م  23/05/2016

 الخاصة بصندوق الصندوق مع م كرة المعلوما  والمدتندا  األخرىحكام أشروط ولى المدت مرين المحتملين قراءة يقي ع 

ألسهم الدعو"ية بعناية و"قة تامة قبل اتخاذ أي قرار است ماري يتعلق بالصندوق، وفي حال كان هناك شف لفرص اجي آي بي 

اذ أي ن المدننتقلين قبل اتخفي مدى مالومة ه ا الصننندوق، فيمب يقي على المدننتم ر المحتمل اسننتشننارة أحد المدننتشننارين الماليي

 قرار است ماري.

  إن كافة وجها  النظر واآلراء الوار"ة في أحكام وشننننروط الصننننندوق تم ل التقدير الخاص لمدير الصننننندوق  بعد أن ب ل كل

االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من صننحتها( وليس هناك أي ضننماما  بأن تكون تلف اآلراء ووجها  النظر صننحيحة. ويقي 

لى محتوى الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور است مارية أو قامومية إال ينظروا ن لمدت مرين المحتملين أعلى ا

 أو ضريبية أو شرعية أو بأي مداول أخرى.

  ن أتكون قيمة وحدا  الصنننندوق عرضنننة لتقلبا  أسنننعار األسنننهم المملوكة من قبل الصنننندوق. وينب ي للمدنننت مرين المحتملين

يكوموا على بينة ومعرفة تامة بأن االسننت مار في الصننندوق يشننتمل على مخاطر مرتفعة. إن االسننت مار في الصننندوق ال يعتبر 

ن أي عبم ابة و"يعة لدى أي بنف أو التزاما  كما أمب ليس مضننموما  من قبل مدير الصننندوق ويتحمل المدننت مر كامل المدننؤولية 

 .الصندوق مدير من إهمال وأ تقصير عن ماجما   الخدارة سبي يكن لم ما ار في الصندوقست مخداور مالية قد تنتج عن اال

  ت مر مبالغ االشننتراكادننكل مشننترك بأن مدير الصننندوق سننوف ي، يوافق م كرة المعلوما  والشننروط واألحكامبالتوقيع على  

  بالنيابة عن المشترك وطبقا  له ا الشروط واألحكام.
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 األطراف ذوو الوالق 
 

 :مدةر الصندوق

 شخص شركة وهي ، (الصندوق مدير بـننننننن بعد فيما إليها ويشار  كابيتال بي آي جي شركة

 قاريالت الدقل وبموجي الدعو"ية، العربية المملكة قوامين بموجي والقاومة المؤسدة ،واحد

 المالية الدوق هيئة عن الصا"ر والترخيص ،هـننن1429/02/06 وتاريخ 1010244294 رقم

 37-07078. رقم

 وعنوامب:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المبامي

 والمكتبية الدكنية للمبامي غرماطة واحة

 الشرقي الداوري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 الدعو"ية العربية المملكة

 +966115112201+            فاكس: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإللكترومي: 

 :أمين الحفظ

 

 شركة البال" لالست مار

 البال" المالية، المركز الرويدي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملف فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية الدعو"ية

 9669200003636+ هاتف: 

 )capital.com-www.albilad(الموقع االلكترومي : 

 :المحاهسب القاندني

 

 البدام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي الدليمامية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالموقع اإللكترومي: 

 

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

  مصطلحا  مترا"فة تدتخدم   مالك الدحدةو   الوميلو   المعتثمرةنو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرو   المشترك

 لى العميل ال ي يمتلف وحدا  في الصندوق.إلإلشارة 

  يقصد بها شركة جي آي بي كابيتال.  الشرك و   المدةر و  مدةر الصندوق 

   يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضاوب وفقا  لالوحة صنا"يق االست مار يقصد بب مقلس   مجلس اإليارةو   الصندوقمجلس إيارة

 .االست مار صندوقلمراقبة أعمال مدير 

   ا يدمه النص، أي لقنة، أو لقنة يقصد بها هيئة الدوق المالية شاملة حي م" هيئ  العدق المالي و   هيئ  العدقو   الميئ

 أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضب للقيام بأي وظيفة من وظاوف الهيئة.رعية، ف

  يقصد بها الدوق المالية الدعو"ية  تداول(.  العدق المالي  العودية  )تداول(و   العدق المالي و   العدق 

  صندوق جي آي بي لفرص األسهم الدعو"ية. يقصد بب" الصندوق 

  راجهاإ وقبول تدقيلها تم األسهم التي فيها تتداول يالت الدوق وهي الدعو"ية، األسهم سوق يقصد بب  العدق الرئيعي" 

 واإل"راج في الدوق الرويدية. التدقيل قواعد بموجي

   بموجي هاإ"راج تدقيلها وقبول تم التي األسهم فيها تتداول التي الدوق وهي الموازية، األسهم سوق   يقصد ببالعدق المدازة 

 واإل"راج في الدوق الموازية. التدقيل قواعد

  بي آمد إس مؤشرهنا يقصد بب هو المؤشر ال ي من خاللب يمكن قياس أ"اء الصندوق االست ماري، و  المؤشر اإلهسترشايي 

 .المحلية بالعملة الشرعية الدعو"ية لألسهم المحلي الكلي العاود

  تم ل أمها على وحدة كل وتعامل وحدا ، من تكونت است مار صندوق أي في المالك حصة ، الدحداتو   وحدات الصندوق 

 االست مار. صندوق أصول في مشاعة حصة

  خصيةش بمصلحة الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية فيب تتأثر ال ي الموقف أو يقصد بب الوضع  تضارب المصالح 

 معنوية. أو ما"ية

  المالية. الدوق هيئة مقلس عن الصا"رة االست مار صنا"يق   يقصد بها الوحةالئح  صنايةق االهستثمار 

  االست ماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراز بها اإللمام يقي التي المحتملة المؤثرا  من يقصد بها مقموعة  المخاطر 

  يدت مر أو يو" ها العميل ال ي   يقصد بالوميلو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرونو   مالك الدحداتو   المشتركدن

 ست مار في الصندوق.اال

  الرسمية. العمل أليام العربية الدعو"ية طبقا   المملكة في عمل يوم أي بيقصد ب  ةدم عمل 

  في وحدا  الصندوق ستر"ا"اإلشتراك أو اال طلبا  تنفي  فيب يتم يوم أي   يقصد ببةدم التوامل. 

   الوحدة. سعر صافي تحديد فيب يتم ال ي اليوم   يقصد ببةدم التقدة 

   يقصد بها أسهم الشركا  المطروحة لإلكتتاب العام في الدوق المالية ألول   اإلصدارات األولي و   أهسم  الطروحات األولي

 مرة.

   يقصد بها أسهم اضافية تُطرح لمداهمي الُمصدر ب رض زيا"ة رأس مال الُمصدر.  حقدق األولدة 

 Benchmark Agnostic”" االرشا"ي المؤشر على تعتمد ال ست ماريةاال والصنا"يق للمحافظ هيكلة طريقة. 

 "محد" زمني عمر ولها االست مار بداية في عليب متفق منها العاود يكون است مارا  هي" الثابت الدخل أيوات. 

 "األجل قصيرة التقاري التمويل وعقو" الو"اوع تعني" النقد وأشباه نقد. 

 "مدة لخال للُمقرض بيعا"تها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا   الصندوق بيع" المكشدف على المباع  المالي  األوراق 

 .عليها متفق

  "المالية االسواق في والبيع الشراء عموال "مصارةف التوامل. 
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 ملخص الصندوق

سهم السووديةاألصندوق جي آي بي لفرص    

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اهس  الصندوق

 مدةر الصندوق شركة جي آي بي كابيتال

 ندع الصندوق  صندوق أسهم محلي مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريوة اإلسالمية

كابيتال البالد شركة  أمين الحفظ 

كابيتال بي آي جي شركة  مدةر الخدمات اإليارة   

 عمل  الصندوق  اللاير السوودي

تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات السوودية المدرجة 
)نمو( الموازية السوقفي سوق األسهم السوودية الرئيسية أو المدرجة في   

 أهداف الصندوق اإلهستثمارة 

ملة المحليةالكلي المحلي لألسهم السوودية الشرعية بالو الوائدمؤشر إس آند بي   

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

 معتدى المخاطر  عالي

م.28/12/2017 الموافق الخميس يوم نهاية حتىم 26/12/2017من بداية يوم الثالثاء الموافق  تبدأ  فترة اإلشتراك 

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

 الحد األينى لالشتراك

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

 الحد األينى لالشتراك اإلضافي

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

 الحد األينى لالهسترياي

 يكون ان على) أسبوع كل من االربواء يوم لتقويم الثالثاء يومنهاية  وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهاية قبل
(.عمل يوم  

اك رتالمدعد النمائي الهستالم طلبات االش

 واالهسترياي

من قبل المدير والذي يوتمد كسور شراء واسترداد لجميع الطلبات المستوفية للشروط آخر سور مولن  العور الموتمد لالشتراك واالهسترياي 

  دةأةام التق  يوم االثنين واإلربواء من كل أسبوع )على أن يكون يوم عمل(

)على أن يكون يوم عمل( أسبوعمن كل  الثالثاء ويوم االحد يوم  أةام التوامل 

الوالقة ذي التقويم يوم من عملأيام  أربوة خالل  قيم  اإلهستريايمدعد يفع   

االشتراك مبلغ قيمة مناقصى  بحد 2.00%  رهسدم االشتراك 

 .الصندوق أصول صافي قيمة من %1.00)أ(:  الفئة
 .الصندوق أصول صافي قيمة من %1.75)ب(:  الفئة
.الصندوق أصول صافي قيمة من %0.50)ج(:  الفئة  

 رهسدم اإليارة

ً بحد اقصى  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز  قيمة األصول  من صافيسنويا
لاير سوودي لكل  30الخاضوة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم الومليات بحد اقصى 

 عملية

 رهسدم أمين الحفظ

ً  30من  قلالمستردة والمستثمرة أل الوحداتمن قيمة  1.00% . يوما  هسترياي المبكررهسدم اال 

 :القانوني المحاسب أتواب -ح
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 26,250 بقيمة مقطوعا  .القانوني للمحاسب كأتواب سنويا

 :االسترشادي المؤشر مصاريف -ط
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا  28,125 بقيمةوفي السنوات األخرى  لاير22,500 في السنة األولى بقيمة  مقطوعا

 .االسترشادي المؤشر بيانات على الحصول ابللاير سوودي سنوياً مق

 الرهسدم المصارةف األخرى
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 :الرقابية الرسوم -ي
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 7,500 بقيمة مقطوعا  .رقابية كرسوم سنويا

 :تداول موقع على المولومات نشر رسوم -ك
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 5,000 بقيمة مقطوعا على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات  سنويا

 الصندوق مقابل نشر المولومات على موقع تداول.

 :اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت -ل
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 25,000 بقيمة مقطوعا  إدارة مجلس عضو لكلأعلى  بحد سنويا

 .مستقل

 رسوم أو ضرائب وأي للصندوق االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفولية التحويل رسوم الصندوق يدفع
المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية   

 ضرائب وأي الوسطاء عموالت الحصر وليس المثال سبيل علىيتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع )
ً  حكومية رسوم  أو (.قد تفرض الحقا      

 مصارةف التوامل

م.28/12/2017 الموافق الخميس يوم نهاية حتىم 26/12/2017من بداية يوم الثالثاء الموافق  تبدأ  تارةخ الطرح 

لاير سوودي لكل فئات وحدات الصندوق 10  هسور الدحدة عند الطرح األولي  

 

  



 

-30- 
 

 مذكرة المولدمات

 :صندوق االهستثمار .1

 :اهس  الصندوق -و

 صندوق جي آي بي لفرص األسهم الدعو"ية.

 :تارةخ إصدار الشروط واألحكام -ز

 م.21/12/2017

 :تارةخ مدافق  هيئ  العدق المالي  على تأهسيس وطرح الصندوق -ح

 م.21/12/2017هـ الموافق 03/04/1439تمت الموافقة على طرح صندوق جي آي بي لفرص األسهم الدعو"ية بتاريخ 

 :مدة الصندوق -ط

جي آي بي لفرص األسهم الدعو"ية صندوق مفتوح المدة، أي أمب ال يوجد لب عمر محد" ويحتفظ مدير الصندوق إن صندوق 

 .الصندوق وأحكام شروطمن ( 18  عشر ثمامية بحق إمهاءا وفقا  للفقرة رقم

 :الومل  -ي

الصندوق بالريال الدعو"ي. يعامل عملة الصندوق هي الريال الدعو"ي ويقي على المدت مرين إيداع أموالهم في حداب مدير 

مدير الصندوق جميع الحواال  الوار"ة من خارج المملكة أو أي عمال  غير الريال الدعو"ي بقيمتها بالريال الدعو"ي بناء  

 على أسعار الصرف في حينها، ه ا ويتحمل مالف الوحدا  أي تقلبا  في أسعار الصرف.

 مين الحفظ:عندان المدقع االلكتروني أل -ك

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

 :هسياهس  االهستثمار .2

 :أهداف الصندوق االهستثمارة  -ج

لتحقيق ممو في رأس المال في ألسهم الدعو"ية، وهو صندوق أسهم سعو"ية مفتوح المدة، لفرص اصندوق جي آي بي يهدف 

مدرجة أو ال الرويدية الدعو"ية سوق األسهم في المدرجة الشركا  أسهم جميع المدى المتوسط والطويل من خالل االست مار في

هم أو أس الرويدية الدعو"يةسوق األسهم في أسهم اإلصدارا  األولية المدرجة في و (ممو  الموازيةفي سوق األسهم الدعو"ية 

الدعو"ية  سوق األسهمجة في وحقوق األولوية المدرالمدرجة في سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو( اإلصدارا  األولية 

( ETFsوصنا"يق المؤشرا  المتداولة   المدرجة في سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو(أو حقوق األولوية الرويدية 

ذلف بما يتوافق و النقو" وأشباا والنقد ال ابت الدخل الدعو"ية وأ"وا في األسهم  ست مارق العقارية المتداولة وصنا"يق االالصنا"يو

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 :األوراق المالي  التي هسيعتثمر الصندوق فيما -ي

 في لمدرجةا أو الرويدية الدعو"ية األسهم سوق في المدرجة الشركا  أسهم جميعست مار في أهدافب باال يهدف الصندوق لتحقيق

 أسهم أو الرويدية الدعو"ية األسهم سوق في المدرجة األولية اإلصدارا  أسهم وفي( ممو  الموازية الدعو"ية األسهم سوق

 الدعو"ية األسهم سوق في المدرجة األولوية وحقوق( ممو  الموازية الدعو"ية األسهم سوق في المدرجة األولية اإلصدارا 

( ETFs  المتداولة المؤشرا  وصنا"يق( ممو  الموازية الدعو"ية األسهم سوق في المدرجة األولوية حقوق أو الرويدية

 يتوافق بما ذلفو النقو" وأشباا والنقد ال ابت الدخل وأ"وا  الدعو"ية في األسهم ست ماراال وصنا"يق المتداولة العقارية والصنا"يق

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع

 هسياهس  تركيز اإلهستثمارات:  -ه

الصندوق أمها مقيمة بأقل من قيمتها العا"لة وتحقق أهدافب سيركز الصندوق است ماراتب في األوراق المالية التي يرى مدير 

 االست مارية من ماحية العواود المدتهدفة كما هو موضه في الفقرة  "(.

 :األهسداق المالي  التي ةعتثمر فيما الصندوق -و

 يدت مر الصندوق في األسواق التالية:
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 الدعو"ية الموازية(.أسواق األسهم  سوق األسهم الدعو"ية الرويدية وسوق األسهم  .1

 أسواق أ"وا  النقد. .2

 أسواق أ"وا  الدخل ال ابت. .3

 الدوق الموازية  ممو(. .4

 لخص القدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أمواع االست مار:ي

 الحد األعلى الحد األينى هستثمارندع اال

األسهم الدعو"ية المدرجة في الدوق المالية الدعو"ية الرويدية  تداول( أو المدرجة 

في الدوق الموازية  ممو( واإلصدارا  األولية وال اموية وحقوق األولوية للشركا  

الدعو"ية المدرجة في سوق األسهم الدعو"ية الرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية 

 المدرجة في الدوق الدعو"ية (REITs رية المتداولة الموازية  ممو( والصنا"يق العقا

30% 100% 

 %25 %0 األوراق المالية المباعة على المكشوف

 الصكوك وصنا"يق ال ابت الدخل أ"وا  وصنا"يق والصكوك ال ابت الدخل أ"وا 
 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة

0% 20% 

 %70 %0 2مقد وأشباا النقد

 %10 %0 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامةصنا"يق المؤشرا  المتداولة 

 %10 %0 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة صنا"يق االست مار في األسهم الدعو"ية

 :الموامالت واألهساليب واأليوات التي هسيقدم المدةر باهستخدامما في إيارته للصندوق -ز

العالم االست ماري للصندوق وإ"ارة أصولب بطريقة مشطة يعتمد فيها على أسلوب است ماري يعتمد يقوم مدير الصندوق بتحديد 

على أساسيا  األوراق المالية وقيمها العا"لة. يقوم مدير الصندوق بأبحاث عميقة و"قيقة عن طريق تحليل أساسيا  األوراق 

لشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة مدتوى أ"اء ه ا المالية وزيارة ُمصدري األوراق المالية ومناقشتهم بمدتقبل ا

الشركا  والحصول على أكبر قدر من المعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها العا"لة. بعد ذلف يقوم الفريق 

توقعة مالية محل الدراسة بالعواود المبمناقشتها "اخليا  ما إذا كامت مناسبة أم ال ومقارمة العواود المتوقعة من االست مار في الورقة ال

 من األوراق المالية األخرى والدوق بشكل عام واتخاذ القرار ال ي يراا فريق العمل مناسبا .

 أنداع األوراق المالي  التي ال ةمكن للصندوق االهستثمار فيما: -ح

 م كرة المعلوما . لن يدت مر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق و

 :أي قيد آخر على ندع األوراق المالي  أو األصدل األخرى التي ةمكن للصندوق االهستثمار فيما -ط

لن يدت مر الصندوق في أي أوراق مالية أو أصول غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل اللقنة الشرعية 

الوار"ة في الوحة صنا"يق االست مار بما في ذلف مظام تملف غير الدعو"ين للعقار  للصندوق ويلتزم الصندوق بقيو" االست مار

 واست مارا.

الحد الذي ةمكن فيه اهستثمار أصدل الصندوق في وحدات صندوق أو صنايةق اهستثمار ةدةرها مدةر  -ي

 :الصندوق أو مدةرو صنايةق آخرون

األسهم كحد أقصى من أصول الصندوق في صنا"يق است مار  %10.00يحق لمدير الصندوق حدي ما يراا مناسبا  است مار 

على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأن تكون وحداتها مطروحة طرحا  عاما  في المملكة األخرى  الدعو"ية

 العربية الدعو"ية ومرخصة من قبل هيئة الدوق المالية.

 :صالحي  صندوق االهستثمار في اإلقتراض -ك

وق الحصول على قرض من مديرا أو أي من تابعيب أو من أي من البنوك المحلية حدي ما يراا مدير الصندوق يحق للصند

من إجمالي أصول  %10.00ستر"ا" على أال تتقاوز مدبة القروض مناسبا  لدعم است مارا  الصندوق أو لت طية طلبا  اال

 الصندوق.

                                                            
أو ما يعا"لها  BBB- صندوق في أ"وا  مقد في بنوك مرخصة من مؤسدة النقد العربي الدعو"ي بحد تصنيف اوتمامي أ"مىيدت مر ال 2

 في تصنيفا  وكاال  التصنيف اإلوتمامي.
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 الحد األعلى للتوامل مع أي طرف نظير: -ل

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %25.00للصندوق أن تتقاوز تعامالتب مع طرف واحد مظير ال يقوز 

 هسياهس  مدةر الصندوق إليارة مخاطر الصندوق: -م

يحرص مدير الصندوق على إ"ارة الصندوق وفقا  ألفضل ممارسا  االست مار التي تحقق أهداف الصندوق  .1

ام الصندوق وم كرة المعلوما  والمدتندا  األخرى ذا  والمتماشية مع استراتيقيتب الم كورة في شروط وأحك

 العالقة. يشمل ذلف أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي:

 .توفير الديولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلي استر"ا" متوقع 

  عدم تركيز است مارا  الصندوق في أي ورقة مالية معينة أو منطقة ج رافية معينة أو صناعة معينة

 ف ما مصت عليب الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.بخال

 .عدم تحمل الصندوق مخاطر است مارية غير ضرورية لتحقيق أهدافب 

 سيشكل مدير الصندوق مقلس إ"ارة خاص بالصندوق وتكون طبيعة الخدما  التي يقدمها المقلس كاآلتي: .2

 فيها طرفا   الصندوق يكون التي القوهرية والتقارير والقرارا  العقو" جميع على الموافقة. 

 قا  وف الصندوق مدير عنب يفصه مصاله تضارب أي على المصا"قة -مناسبا   ذلف كان ومتى- اإلشراف 

 .االست مار صنا"يق لالوحة

 الاألمو غديل عن التبليغ ومدؤول واإللتزام المطابقة مدؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاال 

 .تبعةالم واألمظمة اللواوه بقميع الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب وتمويل

 تعيينب حالة في األصول مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

 العالقة ذا  األخرى والمدتندا  المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام شروط لتزاماو اكتمال من التأكد 

 .االست مار صنا"يق بالوحة

 وأحكام لشروط وفقا   الوحدا  مالكي مصلحة يحقق بما بمدؤولياتب الصندوق مدير قيام من التأكد 

 .االست مار صنا"يق الوحة وأحكام العالقة، ذا  والمدتندا  المعلوما  وم كرة الصندوق

 فيب الوحدا  ومالكي االست مار صندوق ولمصلحة بأمامة العمل. 

 : المؤشر اإلهسترشايي -ن

 المحلية بالعملة الشرعية الدعو"ية لألسهم المحلي العاود الكلي بي آمد إس مؤشر

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

 : التوامل في أهسداق المشتقات المالي  -س

 يمكن للصندوق اإلست مار في المشتقا  المالية ومنها حقوق األولوية حدي ما يراا مدير الصندوق مناسبا .

 عفاءات مدافق عليما من هيئ  العدق المالي  بشأن أي قيدي أو حدوي على االهستثمار:أي إ -ع

 ال يوجد.

 :المخاطر الرئيعي  .3

 وأن تباراالع بعين ذلف أخ  المحتملين والمدت مرين المدت مرين وعلى المخاطرة، عالي أمب على الصندوق يصنف -ب

 يتعلق است ماري قرار بأي القيام عند بالصندوق الخاصة واألحكام الشروط بقميع تامة معرفة على يكوموا

 بالصندوق.

إلستراتيقيتب أو للمؤشر االسترشا"ي الخاص بب ال يعد مؤشرا  على األ"اء المتوقع إن أي أ"اء سابق للصندوق أو  -ج

 في المدتقبل كما ال يوجد ضمان أن األ"اء المطلق للصندوق أو أ"اءا مقارمة بالمؤشر في المدتقبل سوف يتكرر

 ويماثل األ"اء الدابق.

إن مدير الصندوق ال يضمن لمالك الوحدا  أن أ"اءا المطلق أو المقارن بالمؤشر االسترشا"ي سوف يتكرر في  -"

 المدتقبل أو سيماثل أ"اوب الدابق.

 ال يعد بأي حال من األحوال االست مار في الصندوق بم ابة إيداعا  لدي أي بنف. -ا

ولية عن أي خدارة مالية قد تترتي على االست مار في الصندوق إال إذا كامت يقر مالف الوحدا  ويتحمل المدؤ -و

 ماتقة عن إهمال أو تقصير من مدير الصندوق.

 فيما يلي، قاومة للمخاطر الرويدية لالست مار في الصندوق: -ز

 :والدحدات المتداول  األهسم  أهسوار تقلبات مخاطر .1

 عالية با تقل لىإ تؤ"ي بدورها والتي األسهم أسعار في عالية بتقلبا  عا"ة يرتبط األسهم أسواق في االست مار إن

 ءجز وخدارة الصندوق است مارا  قيمة في حا" خفاضما ذلف عن ينتج قدو األسهم صنا"يق وحدا  أسعار في

 تلف ومن الصندوق مدير إرا"ة عن خارجة ك يرة لعوامل متيقة األسهم أسعار في التقلي يحدث. المال رأس من
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 الشركا  أ"اء على تؤثر قد التي واالجتماعية واالقتصا"ية الدياسية األحداث الحصر، ال الم ال سبيل على العوامل

 .األسواق في المتعاملين قرارا  على أو

  :النظامي  أو العياهسي  المخاطر .2

 في دياسيال التقلي أن إال مدتقرة، ومظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من الدعو"ية العربية المملكة إن

. سياسيا   قرةمدت ال ير اإلقليمية المناطق لبعض المعرضة الشركا  أ"اء أو األسهم تقييم على سلبا   يؤثر قد المنطقة

 . وحداتب وسعر الصندوق أصول تقييم على يؤثر قد بدورا ه ا

 :اإلقتصاية  المخاطر .3

 عو"يةالد في العاملة الشركا  على تؤثر قد الدعو"ية العربية المملكة بها تمر التي اإلقتصا"ية الت يرا  إن

 لىإ يؤ"ي قد مماأو الطويل  المتوسط أو القصير المدى في إيقابا   أو سلبا   الدعو"ية أسواق األسهم في والمدرجة

 .وحداتب وسعر الصندوق أصول أسعار وبالتالي الشركا  ه ا أسهم أسعار في ت ب ب

 :مخاطر العيدل  .4

الصندوق إلى مخاطر الديولة في حال إمخفاض التعامال  في الدوق بشكل حا" وال ي قد يؤثر سلبا  قد يتعرض 

 . على أسعار أصول الصندوق

 :الومل  مخاطر .5

في أسعار عمال  األوراق المالية المدارة في المحفظة قد تؤ"ي إلى خداور أو أرباح فروقا  العملة  التقلبا  إن

 وبالتالي إلى ت ير قيمة الوحدا  بالنقص أو الزيا"ة.

 :التشرةوي  والقاندني  المخاطر .6

ل الدلطا  إن الصندوق يدت مر في أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعا  من قب

الرسمية، ه ا يعرض الصندوق إلى مخاطر الت ير في التشريعا  أو القوامين الخاصة به ا األوراق المالية أو 

األسواق المالية. إن من ضمن ه ا المخاطر مخاطر ت ير الرسوم على الصنا"يق اإلست مارية والتي تدفع من 

 أصول الصندوق.

 :مخاطر أهسوار الفائدة .7

أسعار الفاودة قد تؤثر سلبا  أو إيقابا  على تقييما  أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا  أو إيقابا  إن التقلبا  في 

 على سعر وحدا  الصندوق.

 مخاطر اإلشتراك أو اإلهسترياي: .8

قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إستر"ا" في حال حدوث صعوبا  في األسواق المالية أو التعامال  

 والتي تكون خارجة عن إرا"تب وال ي قد يؤثر على سعر الوحدة اللتي يفترض أن يتعامل بها المدت مر. البنكية

 مخاطر البيانات: .9

يعتمد مدير الصندوق في أسلوبب اإلست ماري على تحليل بياما  الشركا  الُمصدرة من قبلها والتي يعتبرها مدير 

أي معلوما  جوهرية أو حدوث أي ممارسا  غير قامومية أو الصندوق ذا  جو"ة عالية، إال أمب في حين إغفال 

 .أخطاء من قبل مصدري ه ا البياما  فين ذلف قد يؤثر على إست مارا  الصندوق

 مخاطر تضارب المصالح: .10

يحرص مدير الصندوق في إ"ارتب على أن تكون أهدافب كل ما هو من صاله مالك الوحدا  إال أمب يشترك في 

ء وموظفي مدير الصندوق أو الفروع التابعة لب وال ين قد تكون مصالحهم متضاربة مع إ"ارة الصندوق مدرا

مصاله الصندوق، ه ا قد ينتج عنب تأثير على موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراتب االست مارية وال ي 

 قد يؤثر سلبا  على أ"اء الصندوق.

 مخاطر اإلعتماي على مدظفي مدةر الصندوق: .11

الصنا"يق غالبا  ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن ت ير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد إن أ"اء 

 يؤثر سلبا  على أ"اء الصندوق في المدتقبل.

 :المضاف  القيم  وضرةب  الدخل ضرةب  مخاطر .12

 مفدب قالصندو في االست مار على ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق في االست مار ينطوي

 تكبدهاي التي الضراوي تؤ"ي وسوف. معين بمدت مر صلة ذا  تكون قد معينة ظروف على ينطبق اآلخر والبعض

. وحدةال سعر في وامخفاض الصندوق في باالست مار المرتبطة العواود تخفيض إلى بالضرورة الوحدا  الكم

 في االست مار ىعل المترتبة الضراوي بشأن الضريبيين مدتشاريهم مع التشاور المحتملين المدت مرين على ويقي

 ريبةض تشمل ال لاكابيت بي اي جي شركة إلى المدتحقة الرسوم وجميع اإل"ارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدا 

 لقيمةا ضريبة والوحة مظام في عليها المنصوص للموا" وفقا   منفصل بشكل تحميلها يتم التي المضافة القيمة

 .المضافة
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 :مولدمات عام  .4

 الفئ  المعتمدف  لالهستثمار في الصندوق: -أ

كل مدت مر فر" أو مؤسدي من القطاع الحكومي أو الخاص من المدت مرين المحليين أو األجامي الملمين بمعرفة عن مخاطر 

 الصندوق.

 هسياهس  تدزةع األرباح: -ب

 يقوم مدير الصندوق بيعا"ة است مار أي عواود يحققها الصندوق.

 العابق لصندوق اإلهستثمار: األياء -ج

 أ"اء المؤشر اإلسترشا"ي أ"اء الصندوق المدة

2018 5.63% 8.52% 

2019 17.47% 12.35% 

 %25.16 %24.09 بداية الصندوقمن  

 

 قائم  حقدق مالك الدحدات: -ي

  وبدونالحصول على مدخة حدي ة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وم كرة المعلوما  بالل ة العربية 

 مقابل.

  حصول كل مالف من مالك الوحدا  على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدا  الصندوق، وعد" الوحدا  التي

المنف ة من قبل المالف على وحدا  الصندوق يقدم خالل خمدة يمتلكها وصافي قيمتها، وسقل بقميع الصفقا  

 ( يوما  من كل صفقة.15عشر  

  المراجعة للصندوق بدون مقابل.الحصول على القواوم المالية 

  اإلشعار بأي ت يير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وم كرة المعلوما  وإرسال ملخص به ا الت يير قبل

 سريامب وفقا  لنوع الت يير والمدة المحد"ة في الوحة صنا"يق اإلست مار.

 .اإلشعار بأي ت يير في مقلس إ"ارة الصندوق 

 ثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق وم كرة المعلوما  سنويا  تُبين الرسوم الحصول على مدخة محد

 واألتعاب الفعلية ومعلوما  أ"اء الصندوق عند طلبها.

   يوما .21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بيمهاء صندوق االست مار قبل اإلمهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ) 

  المحد"ة ل لف. "فع مبالغ اإلستر"ا" في األوقا 

 .الحصول على اإلجراءا  الخاصة بمعالقة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق 

 معؤوليات مالك الدحدات: -ه

 فيما عدا خدارة مالف الوحدا  الست ماراتب في الصندوق أو جزءا  منها، فين مالك الوحدا  غير ملتزمين بأي إلتزاما  أخرى.

 واإلجراءات الخاص  باإلنماء: الحاالت التي تعتدجب إنماء الصندوق -و

 الحاال  اللتي يدتوجي فيها إمهاء الصندوق واإلجراءا  الخاصة باإلمهاء بموجي أحكام الوحة صنا"يق االست مار هي اآلتي:

إذا رغي مدير الصندوق بيمهاء الصندوق، فيقي عليب إشعار الهيئة ومالك الوحدا  كتابيا  برغبتب في ذلف قبل مدة ال  .4

( يوما  من التاريخ المدتهدف إلمهاء الصندوق "ون اإلخالل بالشروط واألحكام وم كرة 21واحد وعشرين  تقل عن 

 المعلوما  الخاصة بالصندوق.

يقي على مدير الصندوق البدء في إجراءا  تصفية الصندوق فور امتهاوب، وذلف "ون اإلخالل بالشروط واألحكام  .5

 وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.

ي على مدير الصندوق اإلعالن في موقعب اإللكترومي والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( عن امتهاء يق .6

 مدة الصندوق وتصفيتب.

 إقرار بدجدي آلي  لتقدة  المخاطر في الصندوق: -ز

 يقر مدير الصندوق بوجو" آلية "اخلية لتقويم المخاطر المتعلقة باالست مار في الصندوق.

 :ابل الخدمات والومدالت واألتوابمق .5

ي . إن الرسوم التبيست ناء مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف الم كورة أ"ماا .1

 لى آخر وهي كاآلتي:إيتحملها الصندوق تحتدي على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم 
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 :لمدير الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   %1.00 بندبة إ"ارة رسوم الصندوق يدفع رهسدم اإليارة 

 %0.50 ومدبة( ب  للفئة الصندوق لمدير األصول صافي قيمة من سنويا   %1.75 ومدبة( أ  للفئة الصندوق

 .ميال"ية أشهر ثالثة كل الرسوم "فع ويتم ،(ج  للفئة الصندوق لمدير األصول صافي قيمة من سنويا  

  :من  سنويا  بحد اقصى %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بندبة ال تتقاوز  رهسدم الحفظ

سيدفع الصندوق رسوم العمليا  بحد شهريا كما ويتم "فع الرسوم  صافي قيمة األصول الخاضعة لإل"ارة

  .لاير سعو"ي لكل عملية 30اقصى 

  :للمحاسي سنويا   سعو"ي لاير 26,250 قدرا مقطوعا   مبل ا   الصندوق يدفعأتواب المحاهسب القاندني 

 .الصندوق حدابا  مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة القامومي

  :في حال حصول الصندوق على تمويل، فين الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة مصارةف التمدةل

 حدي األسعار الداودة في الدوق.

  :بقيمة سنويا   الصندوق إ"ارة مقلس ألعضاء مكافآ  الصندوق يدفع: مكافآت أعضاء مجلس اإليارة 

 .مدتقل عضو لكلبحد أعلى  سعو"يا   رياال   25,000

 يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية.: الشرعي  اللجن  أعضاء مكافأة 

 الخاص( 1  الملحق الفقرة  ج( من في موضه هو كما تطهير رسوم الصندوق يدفع :التطمير رهسدم 

 .الشرعية بالضوابط

  : لاير سعو"ي سنويا . 7,500يدفع الصندوق مبل ا  مقطوعا  قدرا الرهسدم الرقابي 

  :لاير سعو"ي سنويا   5,000يدفع الصندوق مبل ا  مقطوعا  قدرا رهسدم نشر المولدمات على مدقع تداول 
 سنويا . لاير سعو"ي 15,000والمقموع هو  على كل فئب من الفئا  االخرى لوحدا  الصندوق

  :وفي الدنوا   لاير22,500  في الدنة األولى بقيمة مقطوعا   مبل ا   الصندوق يدفعمصارةف أخرى

 بياما  على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   سعو"ي لاير 28,125 بقيمةاألخرى 

 للصندوق يةاالست مار أو البنكية الحدابا  بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. اإلسترشا"ي المؤشر

 .المضافة القيمة ضريبة ذلف في بما وجد  إن إضافية رسوم أو ضراوي وأي

 ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب يع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة: يتحمل الصندوق جممصارةف التوامل 

ل ربع كفي اإلصدارا  األولية وسيتم اإلفصاح عن تلف الرسوم والمصاريف في ملخص اإلفصاح في مهاية 

 عموال  الحصر وليس الم ال سبيل على( من الوحة صنا"يق اإلست مار، 71سنة وفقا  للفقرة  ح( من الما"ة  

 ض الحقا .قد تفر حكومية رسوم أو ضراوي يأو الوسطاء

  وأ لقي آي بي كابيتال المدتحقة والمصروفا  والعموال  الم كورة الرسوم : إنالمضاف  القيم  ضرةب 

 سعارلأل وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة تشمل ال األخرى األطراف

ي مع مالحظة أن أتعاب المحاسي القاموم .التنفي ية والوحتب المضافة القيمة ضريبة مظام في عليها المنصوص

الم كورة أعالا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وفيما عدا ذلف ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

1/1/2018 . 

 ستر"ا" ومقل الملكية التي يدفعها مالك الوحدا : شتراك واالمقابل الصفقا  المفروضة على اال .2

من قيمة مبلغ كل عملية اشتراك أولي أو  %2.00اشتراك ويتم احتدابها بندبة يحصل مدير الصندوق على رسوم 

إضافي يقوم بها المدت مر. ويتم خصم قيمة رسوم االشتراك مرة واحد من مبالغ االشتراك لحظة استالم المبالغ وتدفع 

 30 نم أقل فترة في استر"ا"ها طلي حالة في الصندوق وحدا  على مبكر استر"ا" رسوم فرض سيتم لمدير الصندوق.

 .%1.00بندبة  من تاريخ االشتراك يوما  

 العموال  الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق: .3

 ستر"ا" المبكر: رسوم اال -أ

يوما   30سيتم فرض رسوم استر"ا" مبكر على وحدا  الصندوق في حالة طلي استر"ا"ها في فترة أقل من 

 كاآلتي:من تاريخ االشتراك. تحتدي الرسوم 

  على الوحدا  في حالة استر"ا"ها مبكرا  ويتم  %1.00سيتم فرض رسوم استر"ا" مبكر بندبة

يوما . ستتم معاملة  30إعفاء المشتركين من ه ا الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدا  ألك ر من 

 خصم تدتر" أوال . ويتمأخرا  الوحدا  في االشتراك واالستر"ا" على طريقة الوحدا  المشتراة 

 رسوم اإلستر"ا" المبكر من إجمالي قيمة المبلغ المدتر" وتدفع لمدير الصندوق.

 الرسوم والمصاريف:جميع يوضه القدول التالي طريقة احتداب 

 طرةق  احتعاب الرهسدم والمصارةف واهستحقاقما الرهسدم

 رسوم اإل"ارة
 كاآلتي:تدتحق رسوم اإل"ارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حدابها 

 رسوم اإل"ارة الدنوية الخاصة بكل فئة

365
 X صافي أصول الصندوق في آخر يوم تقويم =  رسوم اإل"ارة في أي يوم
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 رسوم الحفظ
 . يتم حدابها كاآلتي:شهرياتدتحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع 

 رسوم الحفظ الدنوية 

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

 أتعاب المحاسي القامومي
 اآلتي:سنة. يتم حدابها ك مصفتدتحق مصاريف المحاسي القامومي بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف المحاسي القامومي

365
=  مصاريف المحاسي القامومي في أي يوم

 مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة

فع كل مهاية سنة. يتم حدابها تدتحق مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة بشكل يومي وتد

 كاآلتي:

 مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة

365
=  مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة في أي يوم

 الرسوم الرقابية
 تدتحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل مهاية سنة. يتم حدابها كاآلتي:

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

المعلوما  على موقع رسوم مشر 

 تداول

 تدتحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل مهاية سنة. يتم حدابها كاآلتي:

رسوم مشر المعلوما  على موقع تداول

365 
=  رسوم مشر المعلوما  على موقع تداول في أي يوم

 المبكر  ستر"ا"رسوم اال
 ة استر"ا" مبكر. يتم حدابها كاآلتي:ستر"ا" المبكر مرة واحدة في أي عمليتدفع رسوم اال

مبلغ اإلستر"ا" المبكر X رسوم اإلستر"ا" %1.00 =  رسوم االستر"ا" المبكر

 شتراكرسوم اال
 شتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. يتم حدابها كاآلتي:تدفع رسوم اال

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

 مصاريف أخرى
 تدتحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حدابها كاآلتي:

 رسوم المصاريف األخرى الدنوية 

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

 نة.سربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخص اإلفصاح المالي في مهاية كل  مصاريف التعامل

 من المدت مرين بكبار الخاصة وهي( أ  وهي للوحدا  فئا ( 3  ثالثة إلى الصندوق وحدا  تُقدم

 الخاصة وهي( ج و وأفرا"، مؤسدا  من المدت مرين بص ار الخاصة وهي( ب و وأفرا"، مؤسدا 

والمحفظة االست مارية الخاصة بمدير الصندوق و بنف  الدولي الخليج بنفو الصندوق مدير بمندوبي

 الحد اك،شترلال األ"مى الحد للملكية، األ"مى الحد في تكمن الفئا  ه ا بين الفروقا  إن. الخليج الدولي

 اإل"ارة. ورسوم ستر"ا"،لال األ"مى الحد اإلضافي، شتراكلال األ"مى

 الفم قبل من أو الصندوق أصول من تدفع التي الصفقا  ومقابل والمصاريف الرسوم جميع يوضه فتراضيا م ال .4

 :الوحدا 

يوضه القدول التالي طريقة إحتداب رسوم ومقابل الخدما  في الصندوق بافتراض أن أصول الصندوق في بداية 

وأن عاود الصندوق في ه ا  لاير سعو"ي 102,041مليون لاير سعو"ي وقيمة اشتراك المشترك هي  10الدنة تبلغ 

 وأن جميع وحدا  الصندوق من الفئة  ب(: %10.00الدنة االفتراضية هو 

 قيم  الرهسدم صافي أصدل الصندوق

النعب  من 

صافي قيم  

 االهستثمار

 الرهسدم

SAR 102,041   مبلغ االشتراك 

 SAR 2,041  شتراكرسوم اال 

SAR 100,000     االشتراكصافي قيم 

 SAR 360 0.3600%  لاير( 36,000رسوم الحفظ  وهي 

 SAR 263 0.2625%  لاير( 26,250أتعاب المحاسي القامومي  وهي 

 SAR 500 0.5000%  لاير( 50,000مكافآ  أعضاء مقلس اإل"ارة  وهي 

 SAR 225 0.2250%  لاير( 22,500رسوم المؤشر اإلسترشا"ي  وهي 

 SAR 150 0.1500%   لاير( 5,000على موقع تداول  وهي رسوم مشر المعلوما 

 SAR 75 0.0750%  لاير( 7,500رسوم رقابية  وهي 
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 SAR 100 0.1000%  فتراضية(ارسوم تطهير  مدبة 

 SAR 100 0.1000%  فتراضية(امصاريف أخرى  مدبة 

 SAR 1,773  قبل رسوم اإل"ارة إجمالي الرسوم 

SAR 98,227     إجمالي الرهسدم قبل رهسدم اإليارةاالهستثمار بود خص  صافي قيم 

 SAR 1,721 1.7500% 
قيمة االست مار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل من صافي  %1.75رسوم اإل"ارة  وهي 

 (رسوم اإل"ارة
 SAR 3,494  إجمالي الرسوم 

SAR 10,000   إجمالي عاود الصندوق 

SAR 6,506   صافي عاود الصندوق 

SAR 106,506     في نماة  العن  اإلهستثمارصافي قيم 

  ويحدي على أساس صافي قيمة االشتراك( عاود الصندوق بعد خصم جميع المصاريف   6.5058%

 

 

يوضه القدول التالي طريقة احتداب رسوم االستر"ا" المبكر بافتراض أن سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة 

 وحدة: 5,000باستر"ا" لاير سعو"ي للوحدة وأن المشترك يرغي  10.00هو 

 ةدم( 30شتراك فيما في مدة أقل من هسترياي المبكر )في حال أن الدحدات ت  االرهسدم اال

 SAR 10    سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة 

 ستر"ا"هااعد" الوحدا  التي ينوي مالف الوحدا      5,000

 SAR 50,000      عدي الدحدات المملدك   إجمالي قيم  الدحدات =X  هسور الدحدة في ةدم التقدة  ذي الوالق 

 SAR 500    من إجمالي قيمة الوحدا  %1.00ستر"ا" المبكر = رسوم اال 

 SAR 49,500      هسترياي المبكررهسدم اال -هسترياي = إجمالي قيم  الدحدات صافي مبلغ اال 

 :تقدة  وتعوير وحدات الصندوق .6

 الصندوق:تقدة  أصدل  -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

   يتم تقويم األسهم المملوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم التعامل مضافا

 إليب كل األرباح المدتحقة ومخصوما  منب كل المصاريف والرسوم المدتحقة.

  الصندوق بدعر اإلكتتاب في الفترة التي تدبق يتم تقويم أسهم اإلصدارا  األولية المملوكة من قبل

 تاريخ اإل"راج في الدوق.

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

  يتم تقويم وحدا  الصنا"يق اإلست مارية المملوكة من قبل الصندوق على أساس آخر سعر معلن للوحدة

 مدير الصندوق في يوم التعامل.من قبل 

  يتم احتداب قيمة الوحدة بقدمة صافي أصول الصندوق بعد خصم كافة المصاريف المدتحقة وإضافة

 كافة األرباح المدتحقة على عد" الوحدا  القاومة في يوم التعامل.

 :أةام التقدة  -ب

 .عمل أسبوع كل من االثنين واألربعاء يوم في الصندوق أصول تقويم يتم

 اإلجراءات المتبو  في حال  وجدي خطأ في التقدة  أو التعوير: -ج

 سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تدعير أصول الصندوق. .5

يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدا  المتضررين عن أي خداور كان سببها خطأ من مدير  .6

 الصندوق.

المالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التدعير بما يؤثر على يقوم مدير الصندوق بيبالغ هيئة الدوق  .7

من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلف في الموقع اإللكترومي لمدير  %0.50ما مدبتب 

الصندوق وفي الموقع لإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( وفي تقارير الصندوق التي يعدها 

 ( من الوحة صنا"يق االست مار.71للما"ة رقم  مدير الصندوق وفقا  

( من الوحة 72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة الدوق المالية وذلف وفقا  للما"ة رقم   .8

 صنا"يق االست مار وتشتمل ه ا التقارير على ملخص بقميع أخطاء التقويم أو التدعير.

 هسترياي:شتراك واالطرةق  احتعاب أهسوار اال -ي

يتم احتداب سعر الوحدة ألغراض االشتراك واالستر"ا" بحداب قيمة صافي قيمة أصول الصندوق لكل فئة من 

فئا  وحدا  الصندوق في يوم التعامل ذي العالقة مضافا  إليب أي أرباح مدتحقة ومخصوما  منب أي مصاريف 

القاومة لكل فئة في يوم التعامل ذي ورسوم مدتحقة لكل فئة ومن ثم قدمة الناتج اإلجمالي على عد" الوحدا  

 وليس الالم  سبيل وعلى العالقة. يقوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجو" أي ظروف است ناوية
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قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد  ( الصندوق مدير إرا"ة عن خارجة فنية عطالأ أو طبيعية الكوارث  الحصر

 تم الرجوع الى مقلس اإل"ارة للحصول على الموافقة.قيمة أصول الصندوق وسي

 مكان ووقت نشر هسور الدحدة وتكرارها: -ه

لكل فئة من فئا  وحدا  الصننننندوق بتحديث صننننافي قيمة أصننننول الصننننندوق وإعالن سننننعر الوحدة يقوم مدير 

عبر الموقع اإللكترومي للدننوق المالية الدننعو"ية  عاملالتالي ليوم الت اليوم مدنناء  من 5:00الدنناعة قبل الصننندوق 

 .www.tadawul.com.sa تداول( 

 التوامل: .7

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 م.26/12/2017تاريخ بدء الطرح األولي هو يوم ال الثاء الموافق 

 بدء الطرح األولي.ايام من تاريخ  3مدة الطرح هي 

 :الطرح األولي 

 خالل المحصلة األموال جميع است مار يتم وقد رياال  سعو"يا   (10  هو التأسيس عند الوحدة سعر سيكون

 أسواق صنا"يق أو المحلية البنوك لدى( أشهر 3 من قلأ  األجل قصيرة و"اوع في إما األولى الطرح فترة

 قبل من ومرخصة عاما   طرحا   وحداتها والمطروحة المخاطر والمنخفضة الدعو"ي بالريال المقيمة النقد

 ألولىا الطرح فترة خالل لالشتراك األ"مى الحد وسيكون. الهيئة أو أن تكون غير مدت مرة وعلى شكل مقد

رياال  سعو"يا   10,000رياال  سعو"يا  للفئة  ب( و 10,000ا  للفئة  أ( و سعو"ي رياال   10,000,000 هو

 .األولى الطرح مهاية فور الصندوق عمل وسيبدأ ،للفئة  ج(

 التارةخ المحدي والمداعيد النمائي  لتقدة  طلبات االشتراك واالهسترياي: .2

 عدب الصندوق في شتراكاال ويقبل ،يوميا   الصندوق في شتراكاال يمكن شتراك:أةام قبدل طلبات اال 

 مهاية قبلو االثنين يوم لتقويم األحد يوممهاية  قبل شتراكاال مبلغ كامل و"فع كامال   شتراكاال طلي تقديم

 على اء  بن شتراكاال ويكون ،(عمل يوم يكون نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم ال الل اء ويوم

 .يوم التقويم ذي العالقة من الوحدة سعر

 ستر"ا"الا طلي تقديم بعد ويقبل ،يوميا   الصندوق من المبالغ ستر"ا"ا يمكن هسترياي:أةام قبدل طلبات اال 

 أسبوع لك من ربعاءاإل يوم لتقويم ال الل اء ويوم مهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم مهاية قبل

 .يوم التقويم ذي العالقة من الوحدة سعر على بناء   ستر"ا"اال ويكون ،(عمل يوم يكون نأ على 

 إجراءات االشتراك واالهسترياي: .3

 عند طلي االشتراك يقوم العميل بتعبئة مموذج االشتراك وتوقيع الشروط واألحكام  شتراك:إجراءات اال

 وم كرة المعلوما  وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 :عند طلي االستر"ا" يقوم العميل بتعبئة مموذج االستر"ا" ويقدمب إلى مدير  إجراءات االهسترياي

 الصندوق.

 مقر الرئيعي لمدةر الصندوق أو عن طرةق مدقع مدةر ةمكن االشتراك في الصندوق بزةارة ال

 الصندوق اإللكتروني في حال تدفرها. 

 :هستريايواال اإلضافي شتراكواال شتراكواال للملكي  األينى الحد .1

يشتمل الصندوق على ثالث فئا  للوحدا  وهي  أ( و ب( و ج(. يتم ل الحد األ"مى للملكية واالشتراك 

 واالستر"ا" لكل فئة من فئا  الوحدا  في اآلتي:واالشتراك اإلضافي 

 الحد األ"مى للملكية: .1

  :)لاير سعو"ي. 10,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ج 

 الحد األ"مى لالشتراك: .2

  :)لاير سعو"ي. 10,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ب 

 :)لاير سعو"ي. 10,000 الفئة  ج 

 شتراك اإلضافي:الحد األ"مى لال .3

  :)لاير سعو"ي. 1,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ج 

 ستر"ا":الحد األ"مى لال .4

http://www.tadawul.com.sa/
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  :)لاير سعو"ي. 1,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ب 

  :)سعو"ي. لاير 2,500الفئة  ج 

 مكان تقدة  الطلبات: .2

 يدتقبل مدير الصندوق الطلبا  في مقر شركة جي آي بي كابيتال وعنوامب:

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

بمدير الصننننندوق وفروع بنف الخليج الدول المتواجدة في المملكة وفي القنوا  اإللكترومية الخاصننننة 

 العربية الدعو"ية.

 أقصى فترة زمني  بين طلب االهسترياي ويفع عدائد االهسترياي لمالك الدحدات: .3

 ومالي عمل مهاية قبل الوحدا  لمالفبعد خصننم رسننوم اإلسننتر"ا"  اإلسننتر"ا" مبلغصننافي  تحويل يتم

 .العالقة ذي التقويم ليوم التالي الرابع

 هسجل مالك الدحدات: .4

 .المملكة في وحفظب الوحدا بمالك  سقل بيعدا" الصندوق مدير يقوم .1

 .فيب الم بتة الوحدا  ملكية على قاطعا   "ليال   الوحدا مالك  سقل يعد .2

 : أ"مى كحد الوحدا مالك  سقل في اآلتية المعلوما  بحفظ الصندوق مدير يقوم .3

 وعنوامب الوحدا  مالف اسم. 

 أي أو التقاري سقلب رقم أو سفرا جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدا  لمالف الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحد"ها أخرى تعريف وسيلة

 الوحدا  مالف جندية. 

 الدقل في الوحدا مالك  تدقيل تاريخ. 

  وحدا  مالف كل أجراها التي بالوحدا  المتعلقة الصفقا  جميع بياما. 

 وحدا  مالف لكل المملوكة( الوحدا  أجزاء ذلف في بما  الوحدا  لعد" الحالي الرصيد. 

 وحدا  مالف لكل المملوكة الوحدا  على حق أو قيد أي. 

مالف  لدقل ملخصا   الصندوق مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة لمعاينة جاهز الوحدا مالك  سقل يكون .4

 المرتبطة المعلوما  جميع الملخص ذلف يظهر أن على  الطلي عند مقاما   وحدا  مالف أي إلى الوحدا 

 (.فقط المعني الوحدا  بمالف

 إليها رالمشا المعلوما  في الت ييرا  يعكس بحيث فورا   الوحدا  مالك سقل بتحديث الصندوق مدير يقوم .5

 .الما"ة ه ا من( 3  الفقرة في

تُعتثمر في ويائع بنكي  وفي صفقات أهسداق النقد مبرم  إن أمدال اإلشتراك التي ةعتلمما مدةر الصندوق هسدف  .5

مع طرف خاضع لتنظي  مؤهسع  النقد أو لميئ  رقابي  مماثل  للمؤهسع  خارج المملك  لحين الدصدل إلى الحد 

 األينى الذي ةندي مدةر الصندوق جموه.

 الحد األينى الذي ةندي مدةر الصندوق لجموه: .6

( ماليين لاير أو ما يعا"لها لما ينب ي جمعب خالل مدة الطرح 10الحد األ"مى ال ي ينوي مدير الصندوق جمعب هو  

 .2018/12/31األولي من اشتراكا  المدت مرين حتى تاريخ 

( مالةين لاير هسوديي أو ما ةوايلما كحد أينى 10اإلجراءات التصحيحي  الالزم  لضمان إهستيفاء متطلب عشرة ) .7

 صافي قيم  أصدل الصندوق:ل

( أشهر، 6( ماليين لاير سعو"ي لمدة أقصاها  10في حال امخفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة  

سيقوم مدير الصندوق بتحليل و"راسة حالة الدوق والخيارا  التي تخدم مصاله مالك الوحدا  من تدييل أصول 

ي الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بطلي الجتماع مالك الصندوق أو طلي زيا"ة است مارا  مالك الوحدا  ف

الوحدا  والتصويت على الخيارا  المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لواوه هيئة الدوق المالية 

وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلف في موقعب اإللكترومي وفي موقع الدوق، وفي حال صو   مالك 

( ماليين لاير سعو"ي 10ست ماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة أصولب إلى عشرة  الوحدا  بعدم زيا"ة ا

 سيقوم مدير الصندوق بتدييل أصول الصندوق بعد أخ  الموافقا  الالزمة من هيئة الدوق المالية.

تصحيحي  ءسيقوم مدير الصندوق بااللتزام بقميع لواوه وتعليما  هيئة الدوق المالية في حال قامت بطلي أي اجرا

 .منب

 الحاالت التي ةؤجل أو ةولق موما التوامل في وحدات الصندوق واإلجراءات المتبو  في تلك الحاالت: .8
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يقوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلي استر"ا" من أو  :أو االشتراك هستريايتأجيل عمليات اال .3

( من الوحة 62والما"ة رقم   (61اشتراك في الصندوق في أي من الحاال  اآلتية وفقا  للما"ة رقم  

 :صنا"يق االست مار

  أو أك ر من  %10.00في أي يوم تعامل طلبا  اإلستر"ا" لمالكي  يلغ إجمالي مدبةإذا

 صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.

  في الدوق الرويدية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو في حال تم تعليق التعامل

وق، إما بشكل عام أو بالندبة إلى أصول الصندوق التي يملكها الصند األصول األخرى

 والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أمها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.

 سيقوم مدير الصندوق بيتخاذ اإلجراءا  التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدا  الصندوق:

 دة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصاله مالك التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للم

 الوحدا .

  مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مقلس إ"ارة الصندوق وأمين الحفظ حول

 ذلف بصورة منتظمة.

إشعار هيئة الدوق المالية ومالك الوحدا  فور حدوث أي تعليق مع توضيه أسباب التعليق، 

الوحدا  فور امتهاء التعليق بالطريقة مفدها في اإلشعار عن  وإشعار هيئة الدوق المالية ومالك

 التعليق واإلفصاح عن ذلف في الموقع اإللكترومي لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي للدوق.

سيتم تلبية طلبا  اإلستر"ا" في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبا  اإلستر"ا" 

 ويل مبالغ االستر"ا" الى مالك الوحدا  في أقرب فرصة ممكنة.المؤجلة بالندبة والتناسي وتح

 مةألمظ المشترك تطبيق عدم حال في اشتراك طلي أي رفض الصندوق لمدير يحق شتراك:رفض اال .4

 قيمة متقدي تاريخ من عمل يامأ ثالثة خالل العميل حداب إلى االشتراك قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ولواوه

 .االشتراك

 :هستؤجل التي هسترياياال طلبات تحدةد بمقتضاها ةجري التي اإلجراءات .9

 هيئة من الصا"رة االست مار صنا"يق الوحة من (61  الما"ة إلى تخضع االستر"ا" عمليا  جيلألت المنظمة األحكام

 ، وهي كما يلي:المالية الدوق

  مالكي طلبا  االستر"ا" ليقوز لمدير الصندوق تأجيل تنفي  أي طلي استر"ا" إذا بلغ إجمالي مدبة جميع

 أو أك ر من صافي قيمة أصول الصندوق. %10.00الوحدا  في أي يوم تعامل 

 .اتباع إجراءا  عا"لة ومنصفة عند اختيار طلبا  االستر"ا" المطلوب تأجيلها 

 خصائص الدحدات: .8

( ب و وأفرا"، مؤسدا  من المدت مرين بكبار الخاصة وهي( أ  وهي للوحدا  فئا ( 3  ثالثة إلى الصندوق وحدا  تُقدم

 لدوليا الخليج ببنفو  الصندوق مدير بمندوبي الخاصة وهي( ج و وأفرا"، مؤسدا  من المدت مرين بص ار الخاصة وهي

 األ"مى الحد في تكمن الفئا  ه ا بين الفروقا  إن. الدولي الخليج بنف و وقدالصن بمدير الخاصة اإلست مارية والمحفظة

. يوضه القدول اإل"ارة ورسوم ستر"ا"،لال األ"مى الحد اإلضافي، شتراكلال األ"مى الحد شتراك،لال األ"مى الحد للملكية،

 الفروقا  بين فئا  الصندوق:

 الفئ  )ج( الفئ  )ب( الفئ  )أ( الفروقات

 طبيعة المالك
كبار المدت مرين من 

 مؤسدا  وأفرا"

ص ار المدت مرين من 

 مؤسدا  وأفرا"

مدير الصندوق مندوبي 

والمحفظة الخاصة ببنف 

 الخليج الدولي

 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000,000 الحد األ"مى للملكية

 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000 لاير سعو"ي 10,000,000 الحد األ"مى لالشتراك

الحد األ"مى لالشتراك 

 اإلضافي
 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 1,000,000

 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 2,500 لاير سعو"ي 1,000,000 الحد األ"مى لالستر"ا"

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإل"ارة

 المحاهسب  وتقدة  التقارةر: .9

 المولدمات المتولق  بالتقارةر المالي : -أ
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الدنوية  بما في ذلف القواوم المالية الدنوية المراجعة( والتقارير يقوم مدير الصندوق بيعدا" التقارير  .1

( من الوحة صنا"يق اإلست مار ويقي 5الدنوية الموجزة والتقارير األولية وفقا  لمتطلبا  الملحق رقم  

 على مدير الصندوق تزويد مالك الوحدا  بها عند الطلي و"ون أي مقابل.

( يوما  من مهاية فترة التقرير وذلف في 70ل مدة ال تتقاوز سبعين  تتاح التقارير الدنوية للقمهور خال .2

األماكن وبالوساول المحد"ة في شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  وفي الموقع اإللكترومي 

 لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي للدوق.

من مهاية فترة التقرير وذلف في ( يوما  35تعد التقارير األولية وتتاح للقمهور خالل خدمة وثالثين   .3

 األماكن وبالوساول المحد"ة في شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما .

 سيقوم مدير الصندوق بيتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلوما  اآلتية: .4

 .صافي قيمة أصول وحدا  الصندوق 

 .عد" وحدا  الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 يوما  من كل صفقة.15ا  التي مف ها المشترك خالل خمشة عشر  سقل بالصفق ) 

  كما يقي على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدا   بما في ذلف أي

شخص تملف الوحدا  خالل الدنة المعد في شأمها البيان( يلخص الصفقا  على وحدا  

( يوما  من مهاية الدنة المالية، 30 الصندوق على مدار الدنة المالية ويُرسل خالل ثالثين 

ويقي أن يحتوي ه ا البيان على األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدما  والمصاريف 

واألتعاب المخصومة من مالف الوحدا  والوار"ة في شروط وأحكام الصندوق وم كرة 

ا في هالمعلوما ، باإلضافة إلى تفاصيل لقميع مخالفا  قيو" االست مار المنصوص علي

 الوحة صنا"يق االست مار أو في شروط وأحكام الصندوق أو م كرة المعلوما .

 أماكن ووهسائل إتاح  تقارةر الصندوق التي ةودها مدةر الصندوق: -ب

 فته موذجم في مبين هو كما الفاكس أو الهاتف أو اإللكترومي البريد أو البريدي العنوان على التقارير إرسال يتم

 خالل أخطاء بأي الصندوق مدير إخطار ويقي. العنوان في ت يير بأي الصندوق مدير إشعار تم إذا إال الحداب

 هاويةم الصندوق مدير عن الصا"رة التقارير تصبه ذلف وبعد التقارير تلف إصدار من تقويميا   يوما  ( 60  ستين

 لكترومياإل والموقع www.gibcapital.com الصندوق مدير موقع على التقارير ه ا توفير سيتم كما. وحاسمة

 .www.tadawul.com.sa للدوق

 .2018يةعمبر  31ةقر مدةر الصندوق بتدفير أول قائم  مالي  مراجو  في نماة  العن  المالي  للصندوق في  -ج

الصندوق بتدفير القدائ  المالي  العندة  المراجو  للصندوق مجاناً عند طلبما من قبل مالك وحدات ةقر مدةر  -ي

 الصندوق.

 مجلس إيارة الصندوق: .10

( أعضاء من بينهم عضوين مدتقلين، وسيكون لمدير الصندوق الحق في ت يير 3ثالثة  يتألف مقلس إ"ارة الصندوق من 

المالية في ذلف وسيتم إشعار مالك الوحدا  بأي ت يير في أعضاء مقلس إ"ارة الصندوق.  األعضاء بعد أخ  موافقة هيئة الدوق

 تبدأ عضوية أعضاء مقلس إ"ارة الصندوق من تاريخ موافقة هيئة الدوق المالية على إمشاء الصندوق.

 أعضاء مجلس إيارة الصندوق: -أ

 رويس المقلس  مدتقل(   صاله العقيلبن خالد  .1

 عضو مدتقل  العمروعمرو بن عبدالعزيز  .2

 عضو   عبدهللا بن صاله الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إيارة الصندوق: -ب

 صالح الوقيلبن  الدخ

م في عدة أقدنننننام منها الخزينة وقطاع 1984بدأ العمل في مقال الخدما  المصنننننرفية في عام 

والمؤسننندنننا   الشنننركا  والخدما  المصنننرفية لألفرا". عمل األسنننتاذ خالد في عد" من البنوك

المالية منها البنف الدننعو"ي الفرمدنني ومصننرف الراجحي والبنف الدننعو"ي البريطامي وشنركة 

 جدوى لإلست مار وبنف البال" وإتش إس بي سي العربية الدعو"ية.

عمرو بن عبدالوزةز 

 الومرو

بدأ م والتي 2012يشنن ل األسننتاذ عمرو العمرو منصنني الرويس التنفي ي لشننركة أباما من  عام 

م، كما عمل في مقالي اإلسننننننت مار والتأمين في كل من سنننننننامبا 2004العمل فيها من  عام 

والشننننركة التعاومية للتأمين. يحمل األسننننتاذ عمرو "رجة الماجدننننتير في اإلقتصننننا" من جامعة 

كومكور"يا في الواليا  المتحدة األمريكية و"رجة البكالوريوس في علوم المحاسننبة من جامعة 

 في المملكة العربية الدعو"ية. الملف سعو"

 عبدهللا بن صالح الحامد
م كمدير في قدننننننم الوسننننننناطة في البنف 2000بدأ العمل في مقال الخدما  المالية في عام 

م كرويس لقدننم الوسنناطة في األسننواق العربية في 2003الدننعو"ي البريطامي ثم عمل في عام 

م، عمل عبدهللا في قدم إ"ارة األصول في إتش إس بي 2006البنف الدعو"ي الفرمدي. في عام 

http://www.gibcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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م ثم رويدنننننا  2011ة وتم تنصنننننيبب ليكون رويس إ"ارة المحافظ في عام سننننني العربية الدنننننعو"ي

م. امضم عبدهللا إلى 2016م ثم رويدا  إل"ارة األصول في عام 2015لخدما  الوساطة في عام 

 م كرويس المشورة اإلست مارية للعمالء.2017جي آي بي كابيتال في عام 

 أيوار ومعؤوليات أعضاء مجلس إيارة الصندوق: -ج

 مدؤوليا  أعضاء مقلس إ"ارة الصندوق اآلتي: تشمل

 يهاف طرفا   الصندوق يكون التي القوهرية والتقارير والقرارا  العقو" جميع على الموافقة. 

 مدير عنب يفصه صالهم تضارب أي على المصا"قة -مناسبا   ذلف كان ومتى- اإلشراف 

 .االست مار صنا"يق لالوحة وفقا   الصندوق

 ليدغ عن التبليغ ومدؤول لتزامواإل المطابقة مدؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاإل 

 بقميع الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير اإلرهاب لدى وتمويل األموال

 .المتبعة واألمظمة اللواوه

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينب 

 األخرى والمدتندا  المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .االست مار صنا"يق بالوحة العالقة ذا 

 طلشرو وفقا   الوحدا  مالكي مصلحة يحقق بما بمدؤولياتب الصندوق مدير قيام من التأكد 

 صنا"يق الوحة وأحكام العالقة، ذا  والمدتندا  المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام

 .االست مار

 فيب الوحدا  ومالكي االست مار صندوق ولمصلحة بأمامة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إيارة الصندوق: -ي

 يدفع الصندوق مكافآ  مالية من صافي قيمة أصولب ألعضاء مقلس إ"ارتب على النحو التالي:

 رياال  سعو"يا  لكل عضومدتقل. 25,000مكافأة سنوية بقيمة  .5

إ"ارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآ  أو بدال  مظير لن يتقاضى أعضاء مقلس  .6

 عضويتهم في مقلس إ"ارة الصندوق.

توزع الرسوم المدتحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام الدنة، ويتم "فع الرسوم الفعلية ألعضاء  .7

 ( شهرا  ميال"يا .12مقلس اإل"ارة المدتقلين كل اثنا عشر  

 متحقق أو محتمل بين مصالح عضد مجلس إيارة الصندوق ومصالح الصندوق:بيان بأي توارض  -ه

ممارسة أي من تابعيب ألي عمل ينطوي على تعارض للمصاله، وفي حال حدوث يحرص مدير الصندوق عدم 

أي تضارب جوهري للمصاله بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصاله الصندوق فديقوم مدير 

 فصاح عن ذلف بشكل كامل لمقلس إ"ارة الصندوق في أقرب فرصة ممكنة.الصندوق باإل

 عضدةات أعضاء مجلس إيارة الصندوق: -و

 ال يوجد صالح الوقيل الد بنخ

عمرو بن عبدالوزةز 

 الومرو

 يش ل عمرو العمرو منصي عضو مقلس إ"ارة كل من الصنا"يق التالية:

 صندوق عو"ة المرن لألسهم الدعو"ية. .1

 للطروحا  األولية.صندوق عو"ة  .2

 صندوق الفرص العربية. .3

 صندوق عو"ة للمرابحة. .4

 ال يوجد عبدهللا بن صالح الحامد

 لجن  الرقاب  الشرعي : .11

 أعضاء اللجن  الشرعي : -أ

فضيل  الشيخ الدكتدر 

 محمد القري

 الدعو"ي البنف شريعة مقلس منها شريعة مقالس عدة عضوية القري محمد الدكتور يش ل

 ست مارالل الدعو"ي والبنف البريطامي الدعو"ي والبنف األهلي والبنف األول والبنف الفرمدي

 رااالدكتو "رجة القري محمد الدكتور يحمل. والعالمية الدعو"ية المالية المؤسدا  من وغيرا

 .بيركلي كاليفورميا جامعة من اإلقتصا" في
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 الدكتدر نظام ةوقدبي
 عالمية مالية مؤسدة 50 من أك ر في الشريعة مقالس عضوية يعقوبي مظام الدكتور يش ل

 لشرعيا المقلس عضوية أيضا ويش ل اإلسالمية المالية في المؤثرة الشخصيا  أهم من ويعد

 .اإلسالمية المالية للمؤسدا  والمراجعة المحاسبة لهيئة

 الشيخ راشد الغني 

متوسط اليش ل الشيخ راشد ال نيم عضوية مقلس الشريعة في شركة أمالك العالمية وشركة 

وش ل منصي عضو في مقلس الشريعة في كل من  والخليج للتأمين وإعا"ة التأمين التعاومي

ة يحمل الشيخ راشد ال نيم "رج التعاومية للتأمين وشركة الشرق األوسط لإلست مار المالي.

 فقب اإلسالمي المقارن من المعهد العالي للقضاء.الماجدتير في ال

 أيوار ومعؤوليات لجن  الرقاب  الشرعي : -ب

 وق،بالصند الخاص االست ماري الهيكل إلى باإلضافة والعقو" واالتفاقيا  المدتندا  جميع مراجعة .1

ن م والتحقق عليها الضرورية التعديال  إجراء بعد المدتندا  له ا الشرعي االعتما" شها"ة وإصدار

 .الشرعية والمعايير الضوابط مع توافقها

 .بالصندوق المتعلقة المداول لمناقشة األمر تطلي إن االجتماع .2

 يكلاله أو أمشطتب أو الصندوق بعمليا  والمتعلقة الصندوق مدير من الموجهة االستفدارا  على الر" .3

 .الشرعية والمعايير الضوابط مع بااللتزام والخاص االست ماري

 يا والتوص التوجيب وتقديم الشرعي التدقيق فريق قبل من المعد الشرعي التدقيق تقرير مراجعة .4

 .الشرعي االعتما" تقرير وإصدار الالزمة

 يف بما  بالصندوق المتعلقة المدتندا  من وغيرها والصكوك والوثاوق االتفاقيا  مدو"ا  مراجعة .5

 (الصندوق تمويل أو/و بهيكلة تتعلق وأ"وا  ووثاوق اتفاقيا  وأية خاصة اكتتاب م كرا  أي ذلف

 تعلقي فيما والمداعدة والتوجيب المشورة تقديم إلى باإلضافة الصندوق، وهيكلة التطوير فترة خالل

 .الشرعية والمعايير الضوابط مع والوثاوق االتفاقيا  ه ا بتوافق

 والمعايير الضوابط مع توافقها لضمان الصندوق وأمشطة عمليا  على المدتمرة والرقابة اإلشراف .6

 .الشرعية

 مكافآت أعضاء اللجن  الشرعي : -ج

 يتحمل مدير الصندوق أي مكافآ  للقنة الشرعية.

 تفاصيل المواةير المطبق  لتحدةد ومراجو  شرعي  األصدل المودة لالهستثمار: -ي

األصول المعدة لالست مار مع اعتمد  لقنة الرقابة الشرعية على معايير وضوابط إلصدار قراراتهم حول توافق 

 ( في الشروط واالحكام.1أحكام الشريعة اإلسالمية كما هو مبين في الملحق رقم  

 مدةر الصندوق: .12

 اهس  مدةر الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 رق  الترخيص الصاير عن هيئ  العدق المالي : -ب

 .37-07078رقم الترخيص الصا"ر عن هيئة الدوق المالية هو 

 الوندان المعجل وعندان الومل لمدةر الصندوق: -ج

 شركة جي آي بي كابيتال

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

  +966115112201فاكس:  ++            966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comاإللكترومي:  الموقع

 تارةخ الترخيص الصاير عن هيئ  العدق المالي : -ي

 م.2008فبراير  14هـ والموافق  1429صفر  6تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 رأس المال المدفدع للصندوق: -ه

 لاير سعو"ي.  200,000,000رأس مال مدفوع بالكامل بقيمة شركة جي آي بي كابيتال شركة شخص واحد ب

http://www.gibcapital.com/
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 ملخص بالمولدمات المالي  لمدةر الصندوق مع تدضيح اإلةرايات واألرباح للعن  المالي  العابق : -و

 2016/12/31 البند )بآالف الرةاالت العودية (

 26,424 اإلةرايات

 34,686 المصارةف

 0 الزكاة

 (1,392) صافي الدخل

 أعضاء مجلس إيارة مدةر الصندوق وأنشط  الومل الرئيعي  لكل عضد: أهسماء -أ

 عبدهللا بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس اإليارة 

 تنفيذي(

 صناعي كمهندس م1987 عام في الزامل مكيفا  لدى العمل في العملية حياتب الزامل عبدهللا بدأ

 الموار"،و المشتريا  وإ"ارة والتدويق للمبيعا  الرويس ماوي لمنصي ترقيتب تمت ثم ومن

 في عمليا لل التنفي ي الرويس مدؤوليا  تولى. الشركة في األول الرويس منصي إلى والحقا  

 التنفي ي الرويس عين ثم م،2003 عام في( للصناعة الزامل  الصناعي ست مارلإل الزامل شركة

 إ"ارا  في شركا  األخرى.ويش ل ايضا  رواسة وعضوية عدة مقالس  م.2009 عام في لها

 واشنطن، جامعة من الصناعية الهندسة في البكالوريوس "رجة على الزامل عبدهللا حصل

 األعمال إ"ارة في الماجدتير "رجة على حاز كما م،1987 عام في االمريكية المتحدة الواليا 

“MBA ”وذلف الدعو"ية العربية المملكة الظهران، والمعا"ن، للبترول فهد الملف جامعة من 

 .م1993 عام في

 جدن اماندةل اكزةفدس
 – نائب رئيس مجلس اإليارة)

 غير تنفيذي(

عندما امضم  ،م1980كامت بداية عمل جون اكزيفوس في المملكة العربية الدعو"ية في عام 

إلى شركة بيكر آمد ماكينزي في الشرق األوسط. ومن  ذلف الحين برز في مقال تمويل الشركا  

وأسواق رأس المال في المملكة العربية الدعو"ية. وقد شارك في تقديم المشورة لعدة هيئا  

لعربية احكومية وعمالء محليين وغير محليين على اختالف مشاط أعمالهم التقارية في المملكة 

الدعو"ية. ومن أبرز ما قدمب أعمال استشارية ومشورا  لبنوك سعو"ية بشأن القضايا ذا  

الصلة بالخدما  المصرفية التقارية وأسواق رأس المال والمعامال  المالية المعقدة. وقد تقاعد 

 م، ومن  ذلف الحين يعمل كمدتشار يقدم المشورة في2010من بيكر آمد ماكينزي في سبتمبر 

القوامي الدياسية والتقارية والقامومية لممارسة األعمال التقارية في المملكة العربية الدعو"ية 

والخليج العربي ومنطقة الشرق األوسط. يش ل جون اكزيفوس عضوية مقلس إ"ارة بنف الخليج 

حامين مباالضافة إلى عضويتب في مقابة المحامين األمريكيين ومقابة  –المملكة المتحدة  –الدولي 

 والية الينوي األمريكية.

حصل جون اكزيفوس على "رجة البكالوريوس من جامعة كورميل، ميويورك، بالواليا  

( من جامعة بيندلفينيا، JDم. كما حاز على "رجة الدكتوراا  1976المتحدة االمريكية في عام 

 م.1980بالواليا  المتحدة األمريكية في عام 

عبدالوزةز بن 

 الحليعيعبدالرحمن 
 غير تنفيذي( – عضد)

 فبراير في( GIB  الدولي الخليج لبنف التنفي ي الرويس منصي الحليدي عبدالعزيز ىتول

 ربيالع النقد مؤسدة لمحافظ كمدتشار عمل الدولي الخليج بنف إلى امضمامب وقبل. م2016

 ذلفو لإلشراف الدعو"ي العربي النقد مؤسدة محافظ ماوي منصي أيضا   ش ل كما. الدعو"ي

 المنطقة مدئول لمنصي ش لب العملية، خبرتب وتشمل. م2015 سبتمبر إلى م2013 مايو من

 وسطاأل الشرق لمنطقة العالمية للشركا  المصرفية الخدما  ورويس المنتدب والعضو األول

 أبريل إلى م2010 سبتمبر تاريخ من وذلف الرياض تشيس، مورغان بي جي في افريقيا وشمال

 ريطاميالب الدعو"ي البنف في العليا المناصي من عد"ا الحليدي عبدالعزيز ش ل كما. م2013

 وحتى م1990 عام من الفترة في الهولندي الدعو"ي والبنف الوطني العربي البنف ،(”ساب “

 .م2010 عام

 وستن،أ تكداس، جامعة من االقتصا" في البكالوريوس "رجة على الحليدي عبدالعزيز حصل

 .م1989 عام في األمريكية المتحدة بالواليا 

بدر بن عبدالرحمن 

 العياري
 (معتقل –عضد)

عاما  من الخبرة في األسواق المالية واإلست مارية. حيث بدأ حياتب  25يمتلف الدياري أك ر من 

( في ا"ارة اإلست مار حيث ش ل العديد من SAMAالمهنية في مؤسدة النقد العربي الدعو"ي  

المناصي في مؤسدة النقد العربي الدعو"ي الى ان أصبه عضو في المقموعة االستشارية 

ومن ثم، التحق بشركة  التي تدير مليارا  الدوالرا  عبر العديد من فئا  األصول المختلفة.

( وقام بتطوير سياسة CIOالعزيزية لإلست مار التقاري في منصي الرويس التنفي ي لإلست مار  

بالشركة وترأس أمشطتها اإلست مارية. كما امضم الحقا  إلى شركة الشرق األوسط اإلست مار 

( كرويس تنفي ي للشركة حيث لعي "ورا  اساسيا  في تأسيس الشركة. MIFICلإلست مار المالي  

بعد ذلف، امتقل بدر إلى مقموعة الفيصلية القابضة كرويس تنفي ي لإلست مار، حيث قا" خالل 

 موعة الفيصلية األمشطة اإلست مارية ومف  استراتيقية التحول بالمقموعة.فترة عملب مع مق
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 ل بدر حاليا  ويش  بعد ذلف امضم إلى شركة فينشر كابيتال الدعو"ية كرويس تنفي ي للشركة.

منصي الرويس التنفي ي لإلست مار في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحدا من 

م. باإلضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما زال يعمل 2018في أواول عام  أكبر االوقاف في المنطقة

في العديد من المقالس واللقان اإلست مارية لمختلف الشركا  الخاصة والمدرجة، الصنا"يق، 

 األوقاف والمؤسدا .

 .حصل الدياري على "رجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملف سعو"

 عبدالوزةز عبدهللا النوي 
 (معتقل – عضد)

. ال ي Mayar Fundيش ل عبدالعزيز منصي الرويس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

يدت مر في أسواق المال العالمية. قبل ذلف ش ل عبد العزيز منصي الرويس ومدير المحفظة 

 ةي ة تدت مر في أسواق المال العالميإست مارية في شركة يريم المحدو"ة، وهي شركة اإلست مار

كما ش ل منصي رويس مقلس اإل"ارة والمدير التنفي ي لشركة يريم العربية وهي شركة 

يش ل عبدالعزيز عضوية عدة مقالس إ"ارة  متخصصة بتطوير وإ"ارة المطاعم والمقاهي.

جي اي بي “، شركة ”بي سي اي“ومقالس أمناء منها شركة الصناعا  الكيمياوية األساسية 

باق القري الدنوي، ومدارس الظهران األهلية. ش ل عبدالعزيز كابيتال، جمعية مدت مر، س

سابقا  عضوية اللقنة التنفي ي ة لمقلس شباب األعمال في غرفة تقارة الشرقية خالل الدورة 

 الشرقية.” عقال“و مقلس ا"ارة  2010-2013

العالمية  محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرعيها  CFAحصل عبد العزيز على شها"ة 

ريطامي والبحريني. يحمل عبد العزيز شها"ة البكالوريوس في العلوم اإل"ارية بتخصص الب

 بالواليا  المتحدة األمريكية. MITالمالية مع تخصص مصاحي في اإلقتصا" من جامعة 

 أهسام  بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضد

الكامل المملوكة بأمضم أسامة بن محمد شاكر كرويس تنفي ي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، 

م. كما اصبه عضوا  لمقلس إ"ارة للشركة 2016يوميو  29لبنف الخليج الدولي، وذلف أعتبارا  من

يحظى أسامة بخبرة مصرفية وإست مارية واسعة في العمل مع  م.2018مايو  16إعتبارا  من 

لعام المدير امؤسدا  مالية "ولية ومحلية بالمملكة العربية الدعو"ية. وقد ش ل مؤخرا  منصي 

للرقابة على البنوك بمؤسدة النقد العربي الدعو"ي  ساما(، كما عمل كمدتشار اول لوكيل 

عاما  في العمل المصرفي واإلست ماري بالمملكة  16ولدى أسامة خبرة أك ر من  المحافظ للرقابة.

خالل  لالعربية الدعو"ية مع البنف الدعو"ي البريطامي وإتش اس بي سي الدعو"ية، حيث ش 

 المدير التنفي ي ورويس“عملب مع إتش اس بي سي الدعو"ية مناصي تنفي ية قيا"ية منها 

يضا كما سبق أن عمل أ ”.المدير التنفي ي ورويس األسواق المالية“، ومن ثم منصي ”اإلست مار

كعضو هيئة تدريس في معهد اال"ارة العامة بالرياض، قام خاللها بتدريس اإلحصاء وتقديم 

 تشارا  اإلحصاوية.اإلس

بكالوريوس في العلوم اإل"ارية تخصص أساليي كمية من جامعة الملف سعو"  حصل أسامة على

بالرياض باالضافب الى حصولب على ماجدتير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورا"و 

 الحكومية، بمدينة فور  كولينز في والية كولورا"و األمريكية

 عبدالرحمن بن زةد

 القدةز

 في والميزامية والتخطيط المالية اال"ارة في بالعمل م1987 العمليةعام حياتب القويز زيد بدأ

 حيث ساب، ببنف م1990 عام التحق ثَم، ومن. بالرياض التخصصي فيصل الملف مدتشفى

 تولى ماك للشركا ، المصرفية فريق منها،مدير البنف في القيا"ية المناصي من العديد ش ل

 المصرفية الخدما  عام مدير منصي إلى باالضافة والمخاطر االوتمان مدراء كبير منصي

 لشركة المنتدب العضو ماوي منصي القوير زيد تولى م2003 عام وفي. البنف في للشركا 

 على القويز زيد حصل .م2007 عام حتي وذلف المحدو"ة الدعو"ية العربية سي بي اس اتش

 يش ل .م1987 عام في الرياض – سعو" الملف جامعة من المحاسبة في البكالوريوس "رجة

 ،مدتقل إ"ارة مقلس عضو  :التالية الشركا  ولقان إ"ارا  مقلس عضوية القويزحاليا   زيد

 إ"ارة مقلس عضو ,الدعو"ية – التعاومي للتأمين العربية بوبا لشركة المراجعة لقنة وعضو

 لتقاريا االهلي للبنف والمكافأ  الترشيحا  لقنة ورويس التنفي ية اللقنة عضو مدتقل،

 شركة – ماسف لشركة المخاطر لقنة ورويس والمطلوبا  االصول لقنة رويس ,الدعو"ية

 ونم لشركة المراجعة لقنة رويس الدعو"ية –لالست مار اوال"ا و الدبيعي ابراهيم بن محمد

 الدعو"ية – لالست مار

 الرئيعي  لمدةر الصندوق فيما ةتولق بصندوق االهستثمار:األيوار والمعؤوليات والداجبات  -ب

يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق االست مار والوحة  .1

 األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.

مصت عليها الوحة األشخاص المرخص لهم بما يلتزم مدير الصندوق بقميع المبا"ئ والواجبا  التي  .2

 في ذلف واجي األمامة اتقاا مالك الوحدا ، وال ي العمل بما يحقق مصالحهم وب ل الحرص المعقول.

 فيما يتعلق بصنا"يق االست مار، يكون مدير الصندوق مدؤوال  عن اآلتي: .3

 إ"ارة الصندوق. -أ
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 دوق.عمليا  الصندوق لما في ذلف الخدما  اإل"ارية للصن -ب

 طرح وحدا  الصندوق. -ج

التأكد من "قة شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق واكتمالها  -"

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

إن مدير الصندوق مدؤول عن االلتزام بأحكام الوحة صنا"يق اإلست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب  .4

هة خارجية بموجي أحكام الوحة صنا"يق االست مار والوحة وواجباتب بشكل مباشر أو قام بتكليف ج

 األشخاص المرخص لهم.

إن مدير الصندوق مدؤول عن خداور الصندوق الناتقة عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو  .5

 تقصير متعمد من مدير الصندوق.

الصندوق، يضع مدير الصندوق الدياسا  واإلجراءا  لرصد المخاطر التي تؤثر على است مارا   .6

ويضمن سرعة التعامل معها. تتضمن تلف الدياسا  واإلجراءا  القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل 

 سنوي على األقل.

يطبق مدير الصندوق برمامج مراقبة المطابقة واإللتزام لكل صندوق است مار يديرا ويزو" الهيئة بنتاوج  .7

 التطبيق عند طلبها.

 ثالث من جانب مدةر الصندوق فيما ةتولق بصندوق االهستثمار:الممام التي ت  بما تكليف طرف  -ج

 يتعامل صندوق االست مار مع طرف ثالث وذلف للقيام بالمهام التالية:

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .1

 المحاسي القامومي للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. .2

وق في إ"ارة الصندوق والتأكد من قيام مقلس إ"ارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أ"اء مدير الصند .3

مدير الصندوق بمدؤولياتب بما يحقق مصلحة مالك الوحدا  وفقا  لشروط وأحكام الصندوق وم كرة 

 المعلوما  والمدتندا  ذا  العالقة وأحكام الوحة صنا"يق االست مار.

ن تتوارض مع أنشط  أنشط  عمل أو مصالح أخرى لمدةر الصندوق تمثل أهمي  جدهرة  أو من الممكن أ -ي

 الصندوق:

  ال يوجد.

 األحكام المنظم  لوزل مدةر الصندوق أو اهستبداله: -ه

  للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إ"ارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراا مناسبا  لتعيين مدير

 صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراا مناسبا ، وذلف في حال حدوث أي من اآلتي:

مدير الصندوق عن ممارسة مشاط اإل"ارة "ون إشعار الهيئة ب لف بموجي األشخاص توقف  .7

 المرخص لهم.

 إل اء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة مشاط اإل"ارة أو سحبب أو تعليقب من قبل الهيئة. .8

تقديم طلي إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إلل اء ترخيص ممارسة مشاط اإل"ارة الخاص  .9

 الصندوق.بمدير 

باإللتزام بالنظام  -حدي ما تراا الهيئة–إذا رأ  الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .10

 ولواوحب التنفي ية.

وفاة مدير المحفظة اإلست مارية ال ي يدير  أصول الصندوق أو عقزا أو استقالتب مع عدم وجو"  .11

 دوق.شخص آخر مدقل لدى مدير الصندوق قا"ر على إ"ارة أصول الصن

 أمها ذا  أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .12

  إذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من ه ا الما"ة، فيتعين على مدير الصندوق

( 60التعاون بشكل كامل من أجل تدهيل مقل المدؤوليا  إلى مدير الصندوق البديل وذلف خالل ستين  

حي ما كان –يوما  من تعيين مدير الصندوق البديل. ويقي على مدير الصندوق المعزول أن ينقل 

جميع العقو" المرتبطة بصندوق االست مار ذي العالقة إلى مدير  -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 الصندوق البديل.

 أمين الحفظ: .13

 اهس  أمين الحفظ: -أ

 اإل"ارة خدما  لتقديم 08100-37  رقم بترخيص المالية الدوق هيئة من المرخص ،شركة البال" لإلست مار

 .والحفظ المشورة تقديمو والترتيي والتعهد والتعامل

 رق  الترخيص الصاير عن هيئ  العدق المالي : -ب

 .08100-37 رقم الترخيص الصا"ر عن هيئة الدوق المالية هو 

 الحفظ:الوندان المعجل وعندان الومل ألمين  -ج
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 شركة البال" لالست مار

 البال" المالية، المركز الرويدي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملف فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية الدعو"ية

 9669200003636هاتف:  +

 (capital.com-www.albiladالموقع االلكترومي :  

 :المالية الدوق هيئة عن الصا"ر الترخيص تاريخ

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 األيوار األهساهسي  ومعؤوليات أمين الحفظ: -أ

  يعد أمين الحفظ مدؤوال  عن إلتزاماتب وفقا  ألحكام الوحة صنا"يق اإلست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب

كلف بها طرفا ثال ا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق االست مار أو الوحة األشخاص بشكل مباشر أم 

 المرخص لهم.

  يعد أمين الحفظ مدؤوال  اتقاا مدير الصندوق ومالك الوحدا  عن خداور  الصندوق الناتقة عن

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

 ن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصاله مالك الوحدا ، وهو مدؤول عن يعد أمين الحفظ مدؤوال  ع

 اتخاذ جميع اإلجراءا  اإل"ارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 حق أمين الحفظ في تويين أمين من الباطن: -ب

مين وسيدفع أيقوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك ر أو أي من تابعيب بالمعمل أمينا  للحفظ من الباطن، 

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة ل لف

 الممام التي كلف بما أمين الحفظ طرفاً ثالثاً: -ج

 ال يوجد.

 األحكام المنظم  لوزل أمين الحفظ أو اهستبداله: -ي

  للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراا مناسبا  في حال وقوع

 اآلتية:أي من الحاال  

توقف أمين الحفظ عن ممارسة مشاط الحفظ "ون إشعار الهيئة ب لف بموجي الوحة األشخاص  .6

 المرخص لهم.

 إل اء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة مشاط الحفظ أو سحبب أو تعليقب من قبل الهيئة. .7

 تقديم طلي إلى الهيئة من أمين الحفظ إلل اء ترخيص ممارسة مشاط الحفظ. .8

 باإللتزام بالنظام ولواوحب التنفي ية. -حدي ما ترا الهيئة–ة أن أمين الحفظ قد أخل إذا رأ  الهيئ .9

 أمها ذا  أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .10

  إذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من ه ا الما"ة، فيتعين على مدير الصندوق

أمين حفظ بديل وفقا  لتعليما  الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعني تعيين 

المعزول التعاون بشكل كامل لتدهيل النقل الدلس للمدؤوليا  إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين 

حي ما كان –( يوما  من تعيين أمين الحفظ البديل. ويقي على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 60 

جميع العقو" المرتبطة بصندوق اإلست مار ذي العالقة إلى أمين  -ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة ضروريا  

 الحفظ البديل.

 معتشار االهستثمار: .14

 ال يوجد.

 المدزع: .15

 ال يوجد.

 المحاهسب القاندني: .16

 اهس  المحاهسب القاندني: -أ

 البدام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 للمحاهسب القاندني:الوندان المعجل وعندان الومل  -ب

http://www.albilad-capital.com/
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  الدليمامية حي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 11557 الرياض ،69658. ب.ص

 الدعو"ية العربية المملكة

 966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع االلكترومي:

 للمحاهسب القاندني: األيوار األهساهسي  والمعؤوليات -ج

 .يعين المحاسي القامومي من قبل مدير الصندوق وذلف للقيام بعملية المراجعة 

   أشهر قبل مهاية سنتب المالية، يقي في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تدعة )

 الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية الدنة المالية األولى.

  أشهر أو أقل قبل مهاية سنتب المالية، يمكن في ه ا 9الصندوق مدة تدعة  إذا مضى على تأسيس )

 الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية الدنة المالية ال امية.

 مولدمات أخرى: .17

إن الدياسا  واإلجراءا  التي ستتبع لمعالقة تعارض للمصاله أو أي تعارض مصاله محتمل سيتم تقديمها عند  -أ

 أو أي جهة رسمية "ون مقابل. طلبها من القمهور

 المولدمات المتولق  بالتخفيضات والومدالت الخاص : -ب

يقر المشترك والمشترك المحتمل ويوافق على أمب يقوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبا  العمولة الخاصة، 

لمدفوعة العمولة ابحيث يحصل مدير الصندوق بموجبب على سلع وخدما  إضافة إلى خدما  تنفي  الصفقا  مقابل 

 على الصفقا  الموجهة من خالل ذلف الوسيط. يتعين على مدير الصندوق في ه ا الحالة ما يلي:

 .أن يقدم الوسيط المعني خدمة التنفي  بأفضل الشروط 

  أمب يمكن اعتبار الدلع والخدما  التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالك

 الوحدا .

 ير الصندوق أن أي مبلغ يتم "فعب إلى مقدم الدلع والخدما  هو مبلغ معقول.أن يتأكد مد 

 المولدمات المتولق  بالزكاة أو الضرةب  إن وجدت: -ج

 مفدب قالصندو في االست مار على ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق في االست مار ينطوي

 التي الضننننراوي تؤ"ي وسننننوف. معين بمدننننت مر صننننلة ذا  تكون قد معينة ظروف على ينطبق اآلخر والبعض

 سنننعر يف وامخفاض الصنننندوق في باالسنننت مار المرتبطة العواود تخفيض إلى بالضنننرورة الوحدا  الكم يتكبدها

 على بةالمترت الضننراوي بشننأن الضننريبيين مدننتشنناريهم مع التشنناور المحتملين المدننت مرين على ويقي. الوحدة

 لاتكابي بي يآ جي شركة إلى المدتحقة الرسوم وجميع اإل"ارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدا  في االست مار

 والوحة ظامم في عليها المنصننوص للموا" وفقا منفصننل بشننكل تحميلها يتم التي المضننافة القيمة ضننريبة تشننمل ال

 .المضافة القيمة ضريبة

 القيمة ضريبة تشمل ال في الشروط واألحكام و م كرة المعلوما  الم كورة والمصروفا  والعموال  الرسوم إن

 المضافة مةالقي ضريبة مظام في عليها المنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة

 القيمة ضننننننريبة تشننننننمل (5.1 في الفقرة  الم كورة القامومي المحاسنننننني تعابأ نأ مالحظة مع. التنفي ية والوحتب

 من ابتداء المضننننافة القيمة لضننننريبة سننننتخضننننعمن رسننننوم و عموال  و مصنننناريف  ذلف عدا فيما و المضننننافة،

1/1/2018 . 

 مولدمات وتفاصيل إجتماع مالك الدحدات: -ي

 .يقوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع لمالك الوحدا  بمبا"رة منب 

  أيام من استالم طلي كتابي 10عشرة  سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدا  خالل )

 من أمين الحفظ ب لف.

   أيام من استالم طلي كتابي 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدا  خالل عشرة )

من مالف أو أك ر من مالك الوحدا  ال ين يملكون مقتمعين أو منفر"ين ما مدبتب أك ر من أو تداوي 

 صندوق.من صافي قيمة ال 25.00%

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في الموقع اإللكترومي لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي

للدوق المالية الدعو"ية  تداول( وبيرسال إشعار كتابي إلى جميع مالك الوحدا  وأمين الحفظ قبل 

( يوما  قبل اإلجتماع، 21( أيام على األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين  10عشرة  

وسيحد" مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارا  المقترحة، ويقي على 

 مدير الصندوق إرسال مدخة إلى هيئة الدوق المالية من اإلشعار الكتابي المرسل إلى مالك الوحدا .

 ضرا من المالك ما يملكون مقتمعين أو ال يعتبر إجتماع مالكي الوحدا  اجتماعا  صحيحا  إال إذا ح

 أو أك ر من إجمالي عد" وحدا  الصندوق. %25.00منفر"ين 

  إذا لم يدتوف النصاب الم كور في الفقرة الدابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلى إجتماع ثامي

رسال تداول( وبيباإلعالن عن ذلف في موقعب اإللكترومي والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  

http://www.pkf.com/
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( أيام، ويعد 5إشعار كتابي إلى جميع مالك الوحدا  وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع ال امي بخمدة  

 اإلجتماع ال امي صحيحا  أيا  كامت مدبة الوحدة المم لة في اإلجتماع.

 اإلجراءات المتبو  إلنماء وتصفي  صندوق االهستثمار: -ه

 ق، فيقي عليب إشعار الهيئة ومالك الوحدا  كتابيا  برغبتب في إذا رغي مدير الصندوق بيمهاء الصندو

( يوما  من التاريخ المدتهدف إلمهاء الصندوق "ون اإلخالل 21ذلف قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين  

 بالشروط واألحكام وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تدوية جميع معامال  الصندوق 

  ح ف أي معلوما  عن الصندوق في الموقع اإللكترومي لمدير الصنوق أو أي موقع إلكترومي آخر

 كموقع تداول أو هيئة الدوق المالية.

 . تحويل النقد إلى مالك الوحدا 

 .إغالق الحداب البنكي للصندوق والحداب لدى الوسيط 

 إجراءات الشكاوى: -و

 عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي لمدير الصندوق:تتاح إجراءا  معالقة الشكاوى لمالك الوحدا  

 شركة جي آي بي كابيتال

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

  +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإللكترومي: 

( أيام عمل، يحق لمالف الوحدا  إيداع شكواا لدى إ"ارة شكاوى المدت مرين 7وفي حال عدم الر" خالل سبعة  

ع الشكوى لدى الهيئة يحق ( يوما  من تاريخ إيدا90في هيئة الدوق المالية وفي حال لم يتم الر" خالل تدعين  

لمالف الوحدا  إيداع الشكوى لدى لقنة الفصل في منازعا  األوراق المالية إال إذا أخطر  الهيئة مقدم الشكوى 

 بقواز إيداعها لدى اللقنة قبل إمقضاء المدة.

 الجم  المختص  بالنظر في أي نزاع ناشئ عن االهستثمار في صنايةق االهستثمار: -ز

 في صلالف لقنة هي االست مار صنا"يق في االست مار عن ماشئ مزاع أي في بالنظر المختصة القضاوية القهة إن

 .المالية األوراق منازعا 

 قائم  المعتندات المتاح  لمالك الدحدات: -ح

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخص المعلوما  الرويدية 

  القامومي، عقد أمين الحفظ، وعقو" أعضاء م كرة المعلوما  والعقو" الم كورة فيها  عقد المحاسي

 مقلس اإل"ارة(.

 .القواوم المالية لمدير الصندوق 

 ملكي  أصدل الصندوق: -ط

 نأ يقوز وال ،(مشاعة ملكية  مقتمعين الصندوق ذلف في الوحدا  لمالكي مملوكة االست مار صندوق أصول تُعد  

 وأ المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير يكون

 من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أي أو الصندوق أصول في مصلحة أي الموزع

 في وذلف الصندوق، لوحدا  مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن

 شروط في عنها وأفصه االست مار صنا"يق الوحة أحكام بموجي المطالبا  به ا مدموحا    كان أو ملكيتب، حدو"

 .بالصندوق الخاصة المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام

 وقد موقدل بشكل الصندوق إيارة مجلس أو الصندوق مدةر ةورفما أن ةنبغي أو موروف  أخرى مولدم  أي -ي

 أن المتدقع من أو الممنيدن معتشاروه  أو المحتملدن أو الحاليدن الدحدات الكم –موقدل بشكل– ةطلبما

 :عليهبناًء  االهستثمار قرار هسيتخذ التي المولدمات مذكرة تتضمنما

 ال يوجد.

 اتهسياهس في كرتذُ  التي عدا ما المالي  العدق هيئ  عليما وافقت هستثماراال صنايةق الئح  قيدي منأي إعفاءات  -ك

 :وممارهساته هستثماراال

 ال يوجد.

http://www.gibcapital.com/
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 :رهةدة الذيمملدك  من الصندوق  أصدل بأي المرتبط  التصدةت بحقدق ةتولق فيما الصندوق مدةر هسياهسات -ل

يفوض مالف الوحدا  مدير الصندوق لممارسة جميع حقوق المدت مرين بما في ذلف حقوق التصويت وحضور 

 القمعيا  العمومية للشركا  الُمدت مر فيها.

 :مالك الدحداتإقرار من  .18

لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق وملخص المعلوما  الرويدية الخاصة 

 بالصندوق، والموافقة على خصاوص الوحدا  التي اشتركت/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:
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 ألهسم  العودية فرص اصندوق جي آي بي ل

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 متدافق مع أحكام الشرةو  اإلهسالمي  صندوق أهسم  هسودية  مفتدح المدة

 

 المولدمات ملخص

 
ي لفرص األسهم السعودية ي آي ب    هذه هي النسخة المعدلة من ملخص معلومات  صندوق ج 

 

ي لفرص األسهم السعودية  ي آي ب  وط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بصندوق ج  يجب عىل المستثمنين المحتملنر  قرا ة الشر
ي مد  ملحئمة هذا الص ندوق، فإنه يجب بعناية ودقة تامة قبل اتخاي أي قرار اس تثما

 
ي حال كان هنا  ك ف ف

 
ري يتعلق بالص ندوق، وف

 عىل المستميل المحتمل استحارة أحد المستحارين المالينر  المستقلنر  قبل اتخاي أي قرار استثماري. 
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 لخص المولدماتم

 :المولدمات الرئيعي  حدل صندوق االهستثمار .1

 :اهس  الصندوق وندعه -ل

 بي لفرص األسهم الدعو"ية، وهو صندوق أسهم محلي عام مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.صندوق جي آي 

 :مدجز أهداف الصندوق االهستثمارة  -م

 ةالدعو"ي الشركا  أسهم في االست مار خالل من والطويل المتوسط المدى في المال رأس في ممو لتحقيق الصندوق يهدف

عة بما يتوافق مع أحكام الشري الرويدية أو المدرجة في سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو( الدعو"ية سوق األسهم في المدرجة

 اإلسالمية.

 :مدجز هسياهسات اهستثمار الصندوق -ن

   التي ةعتثمر فيما الصندوق:أنداع األوراق المالي 

 دعو"يةال سوق األسهم في المدرجة تابعيها أو الشركا  أسهم جميع في باإلست مار أهدافب لتحقيق الصندوق يهدف

 يةاألول اإلصدارا  أسهم في أيضا   الصندوق سيدت مر ،(ممو  الموازيةسوق األسهم الدعو"ية  وفي الرويدية

 المدرجة األولوية وحقوق سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو( أو الرويدية الدعو"ية سوق األسهم في المدرجة

 المتداولة المؤشرا  وصنا"يق سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو( أو الرويدية الدعو"ية سوق األسهم في

 ETFs )المتداولة العقارية والصنا"يق  REITs) ال ابت الدخل وأ"وا  الدعو"ية في األسهم ست ماراال وصنا"يق 

 النقو". وأشباا والنقد

 هسياهس  تركيز االهستثمار: 

 :ست ماراال أمواع مختلف بين الصندوق أصول تخصيص أهداف التالي القدول يلخص

 الحد األعلى الحد األينى اإلهستثمار ندع

األسهم الدعو"ية المدرجة في الدوق المالية الدعو"ية الرويدية  تداول( أو المدرجة 

في الدوق الموازية  ممو( واإلصدارا  األولية وال اموية وحقوق األولوية للشركا  

الدعو"ية المدرجة في سوق األسهم الدعو"ية الرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية 

 المدرجة في الدوق الدعو"ية (REITs رية المتداولة الموازية  ممو( والصنا"يق العقا

30% 100% 

 %25 %0 األوراق المالية المباعة على المكشوف

 الصكوك وصنا"يق ال ابت الدخل أ"وا  وصنا"يق والصكوك ال ابت الدخل أ"وا 
 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة

0% 20% 

 %70 %0 3مقد وأشباا النقد

 %10 %0 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامةصنا"يق المؤشرا  المتداولة 

 %10 %0 المالية الدوق هيئة من والمرخصة العامة صنا"يق اإلست مار في األسهم الدعو"ية

 :المخاطر المرتبط  باالهستثمار في صندوق االهستثمار -س

 ست مار في الصندوق:فيما يلي، قاومة للمخاطر الرويدية لال

 :والدحدات المتداول   األهسم  أهسوار تقلبات مخاطر .13

 أسعار في ةعالي تقلبا  الى تؤ"ي بدورها والتي األسهم أسعار في عالية بتقلبا  عا"ة يرتبط األسهم أسواق في االست مار إن

. المال رأس من جزء وخدارة الصندوق است مارا  قيمة في حا" اخفاض ذلف عن ينتج قد والتي األسهم صنا"يق وحدا 

                                                            
أو ما يعا"لها  BBB- صندوق في أ"وا  مقد في بنوك مرخصة من مؤسدة النقد العربي الدعو"ي بحد تصنيف اوتمامي أ"مى يدت مر ال 3

 في تصنيفا  وكاال  التصنيف اإلوتمامي.
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 ال  الالم سبيل على العوامل تلف ومن الصندوق مدير إرا"ة عن خارجة ك يرة لعوامل متيقة األسهم أسعار في التقلي يحدث

 .األسواق يف المتعاملين قرارا  على أو الشركا  أ"اء على تؤثر قد التي واالجتماعية واالقتصا"ية الدياسية األحداث الحصر،

  :النظامي  أو العياهسي  المخاطر .14

 يؤثر قد المنطقة يف الدياسي التقلي أن إال مدتقرة، ومظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من الدعو"ية العربية المملكة إن

 تقييم على ؤثري قد بدورا ه ا. سياسيا   مدتقرة ال ير اإلقليمية المناطق لبعض المعرضة الشركا  أ"اء أو األسهم تقييم على سلبا  

 . وحداتب وسعر الصندوق أصول

 :اإلقتصاية  المخاطر .15

 في مدرجةوال الدعو"ية في العاملة الشركا  على تؤثر قد الدعو"ية العربية المملكة بها تمر التي اإلقتصا"ية الت يرا  إن

 لشركا ا ه ا أسهم أسعار في ت ب ب الى يؤ"ي قد مما المتوسط الى القصير المدى في إيقابا   أو سلبا   الدعو"ية المالية الدوق

 . وحداتب وسعر الصندوق أصول أسعار وبالتالي

 :مخاطر العيدل  .16

قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر الديولة في حال إمخفاض التعامال  في الدوق بشكل حا" وال ي قد يؤثر سلبا  على أسعار 

 . أصول الصندوق

 :الومل  مخاطر .17

في أسعار عمال  األوراق المالية المدارة في المحفظة قد تؤ"ي إلى خداور  أو أرباح فروقا  العملة وبالتالي إلى  التقلبا  إن

 ت ير قيمة الوحدا  بالنقص أو الزيا"ة.

 :التشرةوي  والقاندني  المخاطر .18

بل الدلطا  الرسمية، ه ا إن الصندوق يدت مر في أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعا  من ق

يعرض الصندوق إلى مخاطر الت ير في التشريعا  أو القوامين الخاصة به ا األوراق المالية أو األسواق المالية. إن من ضمن 

 ه ا المخاطر مخاطر ت ير الرسوم على الصنا"يق اإلست مارية والتي تدفع من أصول الصندوق.

 :مخاطر أهسوار الفائدة .19

أسعار الفاودة قد تؤثر سلبا  أو إيقابا  على تقييما  أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا  أو إيقابا  على سعر إن التقلبا  في 

 وحدا  الصندوق.

 مخاطر اإلشتراك أو اإلهسترياي: .20

 قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إستر"ا" في حال حدوث صعوبا  في األسواق المالية أو التعامال  البنكية

 والتي تكون خارجة عن إرا"تب وال ي قد يؤثر على سعر الوحدة اللتي يفترض أن يتعامل بها المدت مر.

 مخاطر البيانات: .21

يعتمد مدير الصندوق في أسلوبب اإلست ماري على تحليل بياما  الشركا  الُمصدرة من قبلها والتي يعتبرها مدير الصندوق 

أي معلوما  جوهرية أو حدوث أي ممارسا  غير قامومية أو أخطاء فين ذلف قد يؤثر ذا  جو"ة عالية، إال أمب في حين إغفال 

 .على إست مارا  الصندوق

 مخاطر تضارب المصالح: .22

يحرص مدير الصندوق في إ"ارتب على أن تكون أهدافب كل ما هو من صاله مالك الوحدا  إال أمب يشترك في إ"ارة الصندوق 

لفروع التابعة لب وال ين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصاله الصندوق، ه ا قد ينتج مدراء وموظفي مدير الصندوق أو ا

 عنب تأثير على موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراتب اإلست مارية وال ي قد يؤثر سلبا  على أ"اء الصندوق.

 مخاطر اإلعتماي على مدظفي مدةر الصندوق: .23

لى فريق عمل مدير الصندوق وإن ت ير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبا  إن أ"اء الصنا"يق غالبا  ما يعتمد ع

 على أ"اء الصندوق في المدتقبل.

 

 :المضاف  القيم  وضرةب  الدخل ضرةب  مخاطر .24

بعضننها ينطبق على االسننت مار في الصننندوق مفدننب والبعض  ينطوي االسننت مار في الصننندوق على مخاطر ضننريبية متنوعة 

دا  الوح الكوسنننوف تؤ"ي الضنننراوي التي يتكبدها م. ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذا  صنننلة بمدنننت مر معيناآلخر 

ويقي على المدنننت مرين  .بالضنننرورة إلى تخفيض العواود المرتبطة باالسنننت مار في الصنننندوق وامخفاض في سنننعر الوحدة

إن  .بة على االسنننت مار في الوحدا  وتملكها وبيعهاالمحتملين التشننناور مع مدنننتشننناريهم الضنننريبيين بشنننأن الضنننراوي المترت

ل ال تشمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحميلها بشكل ارسوم اإل"ارة وجميع الرسوم المدتحقة إلى شركة جي اي بي كابيت

 .منفصل وفقا للموا" المنصوص عليها في مظام والوحة ضريبة القيمة المضافة
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 :وقالبيانات العابق  ألياء الصند -ع

 أ"اء المؤشر اإلسترشا"ي أ"اء الصندوق المدة

2018 5.63% 8.52% 

2019 17.47% 12.35% 

 %25.16 %24.09 بداية الصندوقمن  

 

 :رهسدم الخدمات والومدالت واألتواب .2

 الرسوم التييتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف الم كورة أ"ماا بيست ناء مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية. إن  -م

 يتحملها الصندوق تحتدي على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:

  :سنويا  من قيمة صافي أصول الصندوق لمدير  %1.00يدفع الصندوق رسوم إ"ارة بندبة رهسدم اإليارة

 %0.50دبة سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ب( وم %1.75الصندوق للفئة  أ( ومدبة 

 سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ج(. ويتم "فع الرسوم كل ثالثة أشهر ميال"ية.

  :من صافي  سنويا  بحد اقصى %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بندبة ال تتقاوز رهسدم الحفظ

 30الصندوق رسوم العمليا  بحد اقصى سيدفع شهريا كما ويتم "فع الرسوم  قيمة األصول الخاضعة لإل"ارة

  لاير سعو"ي لكل عملية

  :القامومي للمحاسي سنويا   سعو"ي لاير 26,250 قدرا مقطوعا   مبل ا   الصندوق يدفعأتواب المحاهسب القاندني 

 .الصندوق حدابا  مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة

  :تمويل، فين الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حدي في حال حصول الصندوق على مصارةف التمدةل

 األسعار الداودة في الدوق.

  :25,000يدفع الصندوق مكافآ  ألعضاء مقلس إ"ارة الصندوق سنويا  بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإليارة 

 لكل عضو مدتقل.بحد أعلى ياال  سعو"يا  ر

  : ميع مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية.يتحمل مدير الصندوق جمكافأة أعضاء اللجن  الشرعي 

  :الخاص بالضوابط الشرعية.1يدفع الصندوق رسوم تطهير كما هو موضه في الملحق  رهسدم التطمير ) 

  : لاير سعو"ي سنويا . 7,500يدفع الصندوق مبل ا  مقطوعا  قدرا الرهسدم الرقابي 

  :لاير سعو"ي سنويا  على  5,000ا  قدرا يدفع الصندوق مبل ا  مقطوعرهسدم نشر المولدمات على مدقع تداول

 لاير سعو"ي سنويا . 15,000كل فئب من الفئا  االخرى لوحدا  الصندوق والمقموع هو 

  :وفي الدنوا  األخرى  لاير22,500  الدنة األولى بقيمة مقطوعا   مبل ا   الصندوق يدفعمصارةف أخرى

 المؤشر بياما  على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   سعو"ي لاير 28,125بقيمة 

 وأي ندوقللص االست مارية أو البنكية الحدابا  بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. اإلسترشا"ي

 .المضافة القيمة ضريبة ذلف في بما وجد  إن إضافية رسوم أو ضراوي

  :المتعلقة ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل مصارةف التوامل

 ةمهاية الدن في اإلصدارا  األولية وسيتم اإلفصاح عن تلف الرسوم والمصاريف في ملخص اإلفصاح في
  .(قد تفرض الحقا    على سبيل الم ال وليس الحصر عموال  الوسطاء واي ضراوي أو رسوم حكومية

  أو لقي اي بي كابيتال المدتحقة والمصروفا  والعموال  الم كورة الرسوم : إنالمضاف  القيم  ضرةب 

 ارلألسع وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة تشمل ال األخرى األطراف

 مع مالحظة ان اتعاب المحاسي القامومي .التنفي ية والوحتب المضافة القيمة ضريبة مظام في عليها المنصوص

ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلف ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من  الم كورة أعالا تشمل

1/1/2018. 

 مكان وكيفي  الحصدل على مولدمات إضافي  حدل صندوق االهستثمار ومعتنداته.  .3

 الصندوق وم كرة معلوما  الصندوق. واحكام شروط و الصندوق مدير موقع

 :مكان ووقت نشر هسور الدحدة وتكرارها .4

الداعة بل ق لكل فئة من فئا  وحدا  الصندوق يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة

عبر الموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( التعامل يوم التالي ليوم ال  مداء  من 5:00

www.tadawul.com.sa. 

 :اهس  وعندان مدةر الصندوق وبيانات االتصال الخاص  به .5

 شركة جي آي بي كابيتال، وعنوامب:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المبامي

http://www.tadawul.com.sa/
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 والمكتبية الدكنية للمبامي غرماطة واحة

 الشرقي الداوري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 الدعو"ية العربية المملكة

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

 :اهس  وعندان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاص  به .6

 شركة البال" لالست مار

 البال" المالية، المركز الرويدي 

 فهد الملف طريق مع التحلية شارع تقاطع

 11411 الرياض ،140.ب: ص

 الدعو"ية العربية المملكة

 9669200003636+ : هاتف

 )capital.com-www.albilad(االلكترومي :  الموقع
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