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لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال  صندوق جي آي بي

 أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 عام مفتوح املدة أسهمصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 

 الشروط واألحكام

 م12/10/1122تاريخ اإلصدار: 

 م21/10/2019ه واملوافق 21/02/1441تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: 

 

 ،ثماراإلستالشرق األوسط وشمال أفريقيا خاضعة لالئحة صناديق  أسهمإن جميع املعلومات والبنود املذكورة في الشروط واألحكام الخاصة بصندوق جي آي بي لفرص 

شروط واألحكام بحسب مايراه مدير أيضا, يتم تحديث وتعديل ال وأي تعاميم صادرة من هيئة السوق املالية وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 .اإلستثمارمناسبا للصندوق وبما يتوافق مع الئحة صناديق  اإلستثمار 

الشرق األوسط  أسهمصندوق جي آي بي لفرص  يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة ب

في هذا الصندوق مالئم، فإنه يجب على  اإلستثمار وشمال أفريقيا بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال عدم معرفة ما إذا كان 

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

لقيام بعملية عند ا املستثمرين في الصندوق قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى املضمنة فيها بعناية والتوقيع عليها وقبولها يجب على

 .اإلشتراك



 إشعار هام

  ي الشننركات املدرجة ف أسننهمتقليدي مفتوح املدة يسننتثمر في  أسننهم (، هو صننندوق الصننندوق الشننرق األوسننط وشننمال أفريقيا    أسننهمصننندوق جي آي بي لفرص

 (، وهي شركة شخص واحد، املؤسسة والقائمة مدير الصندوق أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال   

هننننننننننننننننن والترخيص الصنننادر عن هيئة السنننوق املالية  1429/02/06وتاريخ  1010244294بموجب قوانين اململكة العربية السنننعودية، وبموجب ال نننجل التجاري رقم 

 ، والتي عنوانها التالي:37-07078رقم 

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  ي:املوقع االلكترون

 

  للمسنننننتثمرين. وتشنننننكل هذه الشنننننروط واألحكام  اإلسنننننتثمار توضننننن  هذه الاشنننننرة الشنننننروط واألحكام التي سنننننتقوم بموجبها شنننننركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدمات

 االتفاقية بين مدير الصندوق واملشترك.

  ألحكام الئحة صنننننننننننننناديق 
ص
، بتاريخ 2-122-1112الصنننننننننننننادرة عن مجلس هيئة السنننننننننننننوق املالية بموجب القرار رقم  اإلسنننننننننننننتثمار أعدت هذه الشنننننننننننننروط واألحكام طبقا

ننننننننننننننن.، املعدل بقرار نه2212/12/11وتاريخ  01م بناءص على نظام هيئة السنوق املالية، الصنادر بموجب املرسنوم امللكي رقم م/12/21/1112هننننننننننننننن. املوافق 2211/21/10

 م.10/10/1122هن املوافق 22/11/2201وتاريخ  1122-22-2مجلس هيئة السوق املالية رقم 

  في األوراق املالية في أسنننننننواق منطقة الشنننننننرق األوسنننننننط وشنننننننمال  اإلسنننننننتثمار يهدف الصنننننننندوق الى تحقيق نمو في رأع املال على املدى املتوسنننننننط والطويل عن طريق

 (.S&P Pan Arab Composite Total Return Indexوق على عائد املؤشر االسترشادي  أفريقيا وتحقيق عائد يتف

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ  أسهميجب على املستثمرين املحتملين قراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق جي آي بي لفرص

ين سنننننتشنننننار أي قرار اسنننننتثماري يتعلق بالصنننننندوق، وفي حال كان هناك شنننننه في مدى مالئمة هذا الصنننننندوق، فإنه يجب على املسنننننتثمر املحتمل اسنننننتشنننننارة أحد امل

 املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

  اآلراء الواردة في أحكام وشننننننروط الصننننننندوق تمثل التقدير الخاص ملدير الصننننننندوق بعد أن بذل كل االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من إن كافة وجهات النظر و

لشننننننننننننروط صننننننننننننحاها، وليس هناك أي ضننننننننننننمانات بأن تكون تله اآلراء ووجهات النظر صننننننننننننحيحة. ويجب على املسننننننننننننتثمرين املحتملين أن ال ينظروا الى محتوى هذه ا

 حكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.واأل 

  اململوكة من قبل الصنننننندوق. ويابمي للمسنننننتثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن  سنننننهمتكون قيمة وحدات الصنننننندوق عرضنننننة لتقلبات أسنننننعار األ

 من قبل مدير  اإلسننتثمار مل على مخاطر مرتفعة. إن في الصننندوق يشننت اإلسننتثمار 
ص
 كما أنه ليس مضننمونا

ص
في الصننندوق ال يعت ر بمثابة وديعة لدى أي بنه أو التماما

 عن تقصنير أو إهما اإلسنتثمار الصنندوق ويتحمل املسنتثمر كامل املسنؤولية عن أي خسنائر مالية قد تات  عن 
ص
من  لفي الصنندوق ما لم يكن سنبب الخسنارة ناجما

 مدير الصندوق.

  لشروط وأحكام الصندوق.اإلشتراكبالتوقيع على هذه الشروط واألحكام، يوافق املشترك بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ 
ص
 ات بالنيابة عنه وطبقا

 :م21/10/2019 تاريخ اصدار شروط وأحكام الصندوق 

  :م21/10/2019تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته 
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق 

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

وتاريخ  2121122122والقائمة بموجب قوانين اململكة العربية السعودية، وبموجب ال جل التجاري رقم 

 .37-07078هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  2212/11/12

 وعنوانه:

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 22221 -، الرياض12102ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 +222220221112+            فاكس: 222220220011هاتف: 

 ibcapital.comwww.gاملوقع اإللكتروني: 

 :أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 البالد املالية، املركز الرئيس ي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق املله فهد

 22222، الرياض 140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :املحاسب القانوني

 شركة ابراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون 

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 22201، الرياض 11000ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comاملوقع اإللكتروني: 

 

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


 تعريفات
 

  مصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة الى العميل الذي يمتله مالك الوحدةو   العميلو   املستثمرينو   املستثمر املحتملو   املستثمرو   املشترك  

 وحدات في الصندوق.

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

   لالئحة صناديق   مجلس اإلدارةو   مجلس إدارة الصندوق 
ص
ر ملراقبة أعمال مدي اإلستثمار يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 .اإلستثمارصندوق 

  املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو يقصد بها هيئة السوق هيئة السوق املالية" و   هيئة السوق و   الهيئة

 وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

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

   "الشرق األوسط وشمال أفريقيا. أسهمبي لفرص يقصد بها صندوق جي آي الصندوق 

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

  ي اإلستثمار   هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياع أداء الصندوق املؤشر اإلسترشادي. 

  العربية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز آند بورز. سهمهو مؤشر يتبع األ   العربية " سهم"مؤشر إس آند بي العائد الكلي لل 

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

 .اإلستثمارصندوق 

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

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

  ي.اإلستثمار ا قبل اتخاذ القرار يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منه  املخاطر 

   ق.في الصندو  اإلستثمار   يقصد بها العميل الذي يستثمر أو يود العميلو   املستثمر املحتملو   املستثمرونو   مالك الوحداتو   املشتركون 

  أليام العمل الرسمية للبنوك   يوم عمل 
ص
 السعودية.يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

  في وحدات الصندوق. اإلستردادأو  اإلشتراك  يقصد بها أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات يوم التعامل 

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

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

  الجديدة املطروحة عند اعتماد زيادة رأع املال, وتعت ر هذه  سهمهي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها احقية االكتتاب في األ   حقوق األولوية

لجديدة ا سهمق لحاملة احقية االكتتاب في األ األوراق حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم االستحقاق. ويعطى كل ح

 .بسعر الطرح

 Benchmark Agnostic”"  ية ال تعتمد على املؤشر االرشادي.اإلستثمار طريقة هيكلة للمحافظ والصناديق 

  "الدوات املالية قصيرة األجل و هي االدوات املالية التى تستحق خالل أقل من عام التمام عملية السداد باصدار وتداول واسترداد ا"نقد وأشباه النقد

 وتكون قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية..

  "املالية األسواقعموالت الشراء والبيع في "مصاريف التعامل.  

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

 ")ريال سعودي. 21,111,111وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي  "الفئة )أ  

 ريال سعودي. 21,111,111وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  "("الفئة )ب 

 ")ية الخاصة بمدير الصندوق و بنه الخلي  الدولي اإلستثمار الخلي  الدولي واملحفظة وهي الخاصة بماسوبي مدير الصندوق وبنه  "الفئة )ج 

 "يعني الطرف اآلخر في أي صفقة "طرف نظير. 

  "التي تؤهل املستثمر ألي فئة من فئات وحدات الصندوق. اإلشتراكوهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة أو قيمة "الحد األدنى للملكية 

  "تعيين القيمة املالية للشركة أو نوع الورقة املالية أو للعملة, يتضمن التحليل األساس ي للمعلومات النوعية والكمية األساسية  "أساسيات األوراق املالية

 التي تساهم في تحقيق الربح املالي وايضا تتضمن أساسيات اإلقتصاد الكلي.

   "األولوية والطروحات. نشرات إصدار حقوق االكتتاب"نشرات اإلصدار 

  "في بيان  حيقاع املركز املالي للشركة باألداء الذي تتخذه في البيانات املالية للشركة: بيان التدفق النقدي اإليجابي واملتنامي ؛ زيادة األربا"املراكز املالية

 والخصوم وحقوق املالك في امليمانية العمومية. صول األرباح والخسائر ؛ ونسب األ 



  تقييم قدرة الشركة على تحقيق األرباح التي تقارن مع نفقاتها والتكاليف املتكبدة ذات الصلة خالل فترة زمنية معينة. الربحية"القوة  

 "بغية تحقيق عائد يفوق العائد الذي تحّققه املؤشرات العامة لألسواق. أصول في  اإلستثمار  "الطريقة النشطة 

 "والحقيقية لألصل هي القيمة السوقية له.لقيمة العادلة ا "القيمة العادلة 

  :باإلنجليزية( الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ويشيع استخدام اإلختصار اإلنجليزي له"MENA "وتلفظ "مينا ) هو مصطل  يستخدم للتعبير عن

 وتشمل الدول التالية: األ 
ص
 -ردن منطقة املشرق العربي أو عموم جنوب غرب آسيا الذي يشيع تسميته ب الشرق األوسط  و عموم  شمال أفريقيا  معا

 مصر. -لبنان   -قطر    -عمان سلطنة   -تونس   -املغرب  -   الكويت-   السعودية  - الجزائر -  البحرين  -اإلمارات العربية املتحدة 

 "الورقة املالية هي مستند ُيظهر االمتالك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة املساهمة، ويعكس امتالك الشخص لها قيمة    "األوراق املالية

الشركة كل ما تمتلكه، من النقد  أصول تكون مالية,هي كل ما ُيمله وتكون له قيمة نقدية، بما في ذله األموال التي يدين للشركة بها آخرون. وبذله 

نقد أو أشباه النقد و أدوات أسواق النقد بما في  - أسهمفي االوراق املالية اآلتيه     اإلستثمار واآلالت، إضافة ملديونياها لدى اآلخرين وينوي الصندوق 

 اعة على املكشوف (.األوراق املالية املب-الصناديق العقارية املتداولة -ذله صناديق أسواق النقد

 "عروض مخصصة للمستثمرين املساهمين بانتظام بهدف تزويدهم بأحدث البيانات املالية والغير مالية املتعلقة بالورقة املالية. "عروض املستثمرين 

 "كشوف مساو للفرق بين سعر البيع املبيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها الحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح   "األوراق املباعة على املكشوف

 وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها املستثمر نظير اقتراض الورقة املالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

 "املطروحة الكتتاب املساهمين املقيدين، والناتجة من زيادة رأع مال الشركة املصدرة. سهمهي األ  االصدارات الثانوية" أسهم 

   "هو سوق يتم فيه تداول األوراق املالية، كما تشمل الشراء والبيع اإللكتروني املنظم لألوراق املالية."السوق الرئيس ي 

  "ص في هذا السوق مخص اإلستثمار هو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعت ر منصة بديلة للشركات الراغبة باإلدراج، علما بأن  "السوق املوازي

 ن املؤهلين فقط.للمستثمري

  "فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل  "ضريبة القيمة املضافة
ُ
ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة غير مباشرة ت

 املاشآت وتقوم هيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية.

  مع إجمالّي الخصوم للصندوق. صول من إجمالّي األ  صول يتكون صافي قيمة األ  الصندوق" أصول مالي "إج 

   الصندوق بعد خصم كافة االلتمامات واملصاريف الفعلية املحملة على الصندوق. أصول إجمالي   الصندوق" أصول "صافي قيمة 

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

   تداول وحداته في السوق الرئيسية، ويتمثل هدفه  العقارية املتداولة" اإلستثمار "صناديق
ُ
 وت

ص
 عاما

ص
صندوق استثمار عقاري مطروحة وحداته طرحا

ع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق  اإلستثمار ي الرئيس في اإلستثمار  ، قابلة لتحقيق دخٍل دورٍي وتأجيرٍي، وتوزَّ
ص
 إنشائيا

ص
في عقارات مطورة تطويرا

 على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خالل فترة عمله، وذله بشكل سنوي بحد أدنى.
ص
 نقدا

  "سم بسي "صناديق أسواق النقد
َ
ت
َ
مر في سوق النقد، وت

َ
ستث

َ
ية  أقل من عام( ، وانخفاض درجة اإلستثمار ولاها العالية، وقصر آجالها هي صناديق ت

 .
ص
 بأنواع الصناديق األخرى، ويترتب على ذله انخفاض عوائدها نسبيا

ص
 مخاطرها مقارنة

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

 الصفقات املوجهة من خالل وسيط. على أن تخضع تله العموالت لالئحة األشخاص املرخص لهم وملصلحة الصندوق.

  "الربحية، اإلدارة..الخ باإلضافة إلى تحليل القطاع الذى تاتمى إليه الشركة و أيضا صول هو تحليل الشركة من حيث األ  "التحليل املالي األساس ي ،

 األساس ي أخذ املؤشرات االقتصادية فى االعتبار مثل إجمالي النات  املحلي، أسعار الفائدة، معدالت البطالة واملدخرات. يتضمن التحليل

 

  



 ملخص الصندوق 

 صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 الصندوق مدير   شركة جي آي بي كابيتال

 نوع الصندوق  صندوق أسهم عام مفتوح املدة 

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

 مدير الخدمات اإلدارية  شركة جي آي بي كابيتال

 عملة الصندوق   الريال السعودي

املالية في أسواق منطقة الشرق يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأع املال على املدى املتوسط والطويل عن طريق اإلستثمار في األوراق 

 األوسط وشمال أفريقيا.
 أهداف الصندوق اإلستثمارية

 مؤشر إع آند بي العائد الكلي لألسهم العربية

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 
 املؤشر االسترشادي

 مستوى املخاطر  عالي

 ريال سعودي. 0101110111الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 010111الفئة )ب(: 

 ريال سعودي. 010111الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي. 001110111الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 00511الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00511الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ريال سعودي. 001110111الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 00511الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00511)ج(: الفئة   

 الحد األدنى لالسترداد

 الحد األدنى للملكية ريال سعودي. 010111.11

 في يوم العمل السابق ليوم التقويم  على أن يكون يوم عمل(  21:01قبل او عند الساعة 
ص
ظهرا  

املوعد النهائي الستالم طلبات 

 اإلشتراك واإلسترداد

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

 أيام التعامل يقصد بها  يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اإلشتراك أو اإلسترداد في وحدات الصندوق   على أن يكون يوم عمل(

 دفع قيمة اإلستردادموعد  قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر اإلسترداد كحد أقص ى.

كحد اقص ى من قيمة املبلغ اإلشتراك األولي او اإلضافي.  1.11%  رسوم اإلشتراك 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %0.11كبار املستثمرين من مؤسسات وأفراد :  الفئة  )أ( -

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %5..0الفئة )ب( صغار املستثمرين من مؤسسات وأفراد :  -

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %1.51)ج( منسوبي مدير الصندوق وبنك الخليج الدولي :   الفئة -

 رسوم اإلدارة



يوم لجميع الوحدات. 01الوحدات املستردة واملستثمرة ألقل من من صافي قيمة  0.11%  رسوم اإلسترداد املبكر 

 من قيمة صافي أصول  %1.21يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل 
ص
 11الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم تعامل وهي بحد أعلى سنويا

 دوالر أمريكي  121.01  ريال سعودي( لكل عملية.
 رسوم أمين الحفظ

 أتعاب املحاسب القانوني: -أ

 بقيمة
ص
 مقطوعا

ص
 كأتعاب للمحاسب القانوني. 21,000 يدفع الصندوق مبلغا

ص
 ريال سعودي سنويا

 مصاريف املؤشر اإلسترشادي: -ب

 بقيمة ي
ص
 مقطوعا

ص
 مقابل الحصول على بيانات املؤشر  20,111دوالر أمريكي   4,000دفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي( سنويا

 اإلسترشادي.

 الرسوم الرقابية: -ج

 بقيمة 
ص
 مقطوعا

ص
 كرسوم رقابية. 1,011يدفع الصندوق مبلغا

ص
 ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: -د

 بقيمة يدفع الصند
ص
 مقطوعا

ص
 على كل فئه من فئات الصندوق مقابل نشر املعلومات على  0,111وق مبلغا

ص
ريال سعودي سنويا

 موقع تداول 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

 بقيمة 
ص
 مقطوعا

ص
 بحد أعلى لكل عضو مجلس إدارة مستقل. 10,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
 ريال سعودي سنويا

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

 بما في ذله ضريبة القيمة املضافة.

 الرسوم املصاريف األخرى 

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

 تاريخ الطرح تبدأ من بداية يوم الخميس املوافق 1122/21/12م حتى نهاية يوم اإلربعاء املوافق 1122/21/01م.

ريال سعودي لكل فئات وحدات الصندوق  21  سعر الوحدة عند الطرح األولي  

 

  



 الشروط واألحكام

 معلومات عامة: .0

 مدير الصندوق: -أ

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

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

 ئيس ي ملدير الصندوق:املقر الر  -ب

 شركة جي آي بي كابيتال

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 22221 -، الرياض12102ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 عنوان املوقع االلكتروني ملدير الصندوق: -ج

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

 أمين الحفظ: -د

 لتعامل والتعهد والترتيب وتقديم املشورة والحفظ.لتقديم خدمات اإلدارة وا37 – 08100 شركة البالد كابيتال، املرخص من هيئة السوق املالية بترخيص رقم 

 عنوان املوقع االلكتروني ألمين الحفظ: -ه

 شركة البالد كابيتال

 capital.com -www.albiladاملوقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 النظام املطبق: .0

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات  أسهميخضع صندوق جي آي بي لفرص 

 العالقة املطبقة في اململكة العربية السعودية.

 اهداف الصندوق: .0

 ية:اإلستثمار أهداف الصندوق  .أ

الشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق  أسهمبشكل نشط في  اإلستثمار طريق  يهدف الصندوق لتحقيق نمو رأسمالي على املدى املتوسط والطويل عن

( بل Benchmark Agnosticاألوسط وشمال أفريقيا. و ال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في املؤشر اإلسترشادي  

 . اإلستثمارات و الئحة صناديق اإلستثمار حسب ما يتوافق مع سياسة تركيم 

 بالدول كحد اقص ى اإلستثمار نسب تركيز 

 تونس لبنان عمان األردن البحرين مصر املغرب اإلمارات الكويت السعودية

11% 01% 01% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

 

http://www.gibcapital.com/


 :اإلستثماراستراتيجيات 

ه بطريقة نشطة تعتمد على التحليل االساس ي لالوراق املالية وقيماها العادلة، حيث أصولي للصندوق وإدارة اإلستثمار يقوم مدير الصندوق بتحديد املجال 

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

  تحليلها  القوائم املالية، نشرات اإلصدار، عروض املستثمرين، وتقرير مجالس اإلدارة وأي ملف البحث في تقارير ُمصدري األوراق املالية و

 يصدره ُمصدر الورقة املالية(.

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

 صدري األوراق املالية ومدى استداماها والتوقعات له
ُ
 ذه األرباح.تحليل القوة الربحية مل

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

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

 وم 
ص
 دقيقا

ص
ا إذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية أو هيكلية وما إذا تحليل الصناعات والقطاعات التي يعمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

 كانت الصناعة تتميم بمستقبل واعد.

 

كات هذه الشر  إضافة لذله يقوم فريق العمل إن لزم األمر بزيارة ُمصدري األوراق املالية ومناقشاهم بمستقبل الشركة والصناعة بهدف معرفة مستوى أداء

 ما إذا كانت مناسبة أم ال والحصول على أك ر قدر من املع
ص
رفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيماها العادلة. بعد ذله يقوم الفريق بمناقشاها داخليا

الذي يراه  ر فيها بالعوائد املتوقعة من األوراق املالية املشابهه سواءص في نفس القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخاذ القرا اإلستثمار ومقارنة العوائد املتوقعة من 

 وبما يتوافق مع الئحة صناديق 
ص
 .اإلستثمارفريق العمل مناسبا

( بل حسب ما يتوافق مع سياسة Benchmark Agnosticوال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في املؤشر اإلسترشادي  

 .اإلستثمارات و الئحة صناديق اإلستثمار تركيم 

من وكالة موديز أو ما   -BBBفي أدوات اسواق النقد املصنفه في بنوك مرخص لها من البنوك املركزية و يتم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى  اإلستثمار يتم 

 يعادلها في تصايفات وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و فيتش.

 الي:  يتم اختيار صناديق اسواق النقد بناء على الت

  مدى سيولته 

 جودة إدارته 

 أدائة التاريخي 

  11ات في الودائع البنكية بحد أدنى اإلستثمار ات املندرجه تحته بحيث تكون اإلستثمار نوعية% 

  أن يكون مصرح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق

 اليةامل

 العقارية املتداولة بناء على التالي: اإلستثمار يتم اختيار صناديق 

 جودة إدارته 

 أدائة التاريخي 

  املستثمر بها بما في ذله نوعية املستأجرين صول جودة األ 

  سوق تطبقها هيئة الأن يكون مصرح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي

 املالية

 

 أنواع األوراق املالية املتاحة للصندوق: .0

 

 في األوراق املالية اآلتية:  اإلستثماريسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل 

  املوازية وأي سوق أخرى  األسواقالرئيسية و  األسواقالشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها  أسهمجميع 

قد تطلقها أو تاشئها الجهات املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي 

ت العاملية درجة في البورصاالشركات امل أسهمتطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.وكذله 

 شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



 

 اإلصدارات األولية والثانوية من قبل الشركات املقرر إدراجها في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبورصات العاملية  أسهم

أي سوق املوازية و  األسواقالرئيسية و  األسواقه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذ

أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله 

 الية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.املعايير التي تطبقها هيئة السوق امل

 

  حقوق األولوية املصدرة لزيادة رأسمال شركات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املدرجة أو املقرر إدراجها في أسواق منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا والشركات املدرجة أو املقرر إدراجها في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة 

املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة  األسواقالرئيسية و  األسواقوسط وشمال أفريقيا بما فيها الشرق األ 

 من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة 

 فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها. رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم 

 

  العقارية املتداولة   اإلستثمار صناديقREITs اقاألسو ( املدرجة لإلستثمار واإلكتتاب في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما فيها 

من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة  األسواقالرئيسية و 

 داولها.تتخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو 

 

 رخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج نقد أو أشباه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذله صناديق أسواق النقد العامة امل

 ،تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية والتي تكون مصنفه في بنوك مرخص لها من البنوك املركزية

وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و  أو ما يعادلها في تصايفات من وكالة موديز -BBBيتم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى 

 في أدوات اسواق النقد التابعة للبنوك الغير مصنفة. اإلستثمار فيتش وسيتم اإلختيار حسب أعلى تصايف ولن يتم 

 

 ات:اإلستثمار سياسة تركيز  .0

 ساهدفة.ية من ناحية العوائد املاإلستثمار سيركز الصندوق استثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيماها العادلة وتحقق أهدافه 

 املالية التي يستثمر فيها الصندوق: األسواق .د

 السابق ذكرها: إلستثمار االصندوق بين مختلف أنواع  أصول يلخص الجدول التالي أهداف تخصيص 

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمارنوع 

املوازية واإلصدارات األولية  األسواقالشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو املدرجة في  أسهم

 والثانوية وحقوق األولوية للشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
01% 211% 

نقد أو أشباه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذله صناديق أسواق النقد العامة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية 

مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية والتي تكون مصنفه في بنوك 

من وكالة موديز أو ما يعادلها في تصايفات  -BBBم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى مرخص لها من البنوك املركزية، يت

 وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و فيتش

1% 11% 

الشركات املدرجة في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال  أسهم

 أفريقيا
1% 11% 

( املدرجة لإلستثمار واإلكتتاب في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا REITsالعقارية املتداولة   اإلستثمار صناديق 

واملرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة 

 السوق املالية

%0 11% 

 %10 %1 وراق املالية املباعة على املكشوف في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااأل 



 مدة الصندوق: .4

الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد، ويحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاءه  أسهمإن صندوق جي آي بي لفرص 

 للفقرة رقم 
ص
 ( من هذه الشروط واألحكام.21عشر  ثمانية وفقا

 :اإلستثمارقيود وحدود  .5

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

 العملة: .6

أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل مدير الصندوق جميع الحواالت عملة الصندوق هي الريال السعودي، ويجب على املستثمرين إيداع 

 ه الوحدات أي تقلبات فيالواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيماها بالريال السعودي بناءص على أسعار الصرف في حينها، هذا ويتحمل مال

 أسعار الصرف.

 عموالت واألتعاب:رسوم الخدمات وال ..

لى آخر ن رسم ايتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساع يومي وتدفع على أساع يختلف م

 وهي كاآلتي:

  :من قيمة صافي  %2.11يدفع الصندوق رسوم إدارة باسبة رسوم اإلدارة 
ص
 %2.10الصندوق ملدير الصندوق للفئة  أ( ونسبة  أصول سنويا

 من قيمة صافي األ 
ص
 من قيمة صافي األ  %1.01ملدير الصندوق للفئة  ب( ونسبة  صول سنويا

ص
ملدير الصندوق للفئة  ج(. ويتم خصم  صول سنويا

 الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

  :من قيمة صافي  %1.21يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل رسوم الحفظ 
ص
الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم تعامل وهي بحد  أصول سنويا

 ريال سعودي( لكل عملية.  121.01دوالر أمريكي    11أعلى 

  :قدره أتعاب املحاسب القانوني 
ص
 مقطوعا

ص
للمحاسب القانوني ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة  12,111يدفع الصندوق مبلغا

 مقابل مراجعة حسابات الصندوق.شاملة ضريبة القيمة املضافة وهو 

  :بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ص
 بحد أعلى لكل  10,111يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

ص
 سعوديا

ص
رياال

 عضو مستقل.

  :قدالرسوم الرقابية 
ص
 مقطوعا

ص
. 1,011ره يدفع الصندوق مبلغا

ص
 ريال سعودي سنويا

  :قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
ص
 مقطوعا

ص
 على كل فئه من الفئات االخرى  0,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي سنويا

. 20,111لوحدات الصندوق واملجموع هو 
ص
 ريال سعودي سنويا

  :بقيمة مصاريف أخرى 
ص
 مقطوعا

ص
 مقابل الحصول على بيانات  20,111الر أمريكي   دو  2,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي ( سنويا

ية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم اإلستثمار املؤشر اإلسترشادي. كما يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو 

 إضافية إن وجدت بما في ذله ضريبة القيمة املضافة.

  :واإلكتتاب في اإلصدارات األولية وسيتم  سهمالصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقة ببيع وشراء األ يتحمل مصاريف التعامل

اإلفصاح عن تله الرسوم واملصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع السنة  على سبيل املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي 

 ضرائب أو  رسوم حكومية(.

  إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لشركة جي اي بي كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل  املضافة والزكاة:ضريبة القيمة

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

تعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما عدا ذله ستخضع لضريبة القيمة التنفيذية. مع مالحظة ان ا

 .املضافة وال يتولى مدير الصندوق إخراج الزكاة عن املشتركين وتقع على ماله الوحدات مسئولية إخراج زكاة ما يمله من وحدات في الصندوق 

 ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات:  اإلستردادو  شتراكاإل مقابل الصفقات املفروضة على 

كحد اقص ى من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر.  %1.11يحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك ويتم احتسابها باسبة  

سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على جميع   م املبالغ وتدفع ملدير الصندوق.لحظة استال  اإلشتراكمرة واحدة من مبالغ  اإلشتراكويتم خصم قيمة رسوم 

 من تاريخ  01وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
ص
 .%2.11باسبة  اإلشتراكيوما



 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق:

  املبكر:  اإلستردادرسوم 

 من تاريخ  01سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
ص
 . تحتسب الرسوم كاآلتي:اإلشتراكيوما

  ويتم إعفاء املشتركين من  %2.11سيتم فرض رسوم استرداد مبكر باسبة 
ص
تدفع ملدير الصندوق على جميع الوحدات في حالة استردادها مبكرا

.  01ذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من ه
ص
 يوما

 تقويم وتسعير وحدات الصندوق: .8

 الصندوق: أصول تقويم  -أ

 اإلستثماروالتمامات  أصول تقويم الصندوق يتضمن جميع 

 

املحفظة  التي تضمها صول في كل يوم تقويم كذله يتم التقويم على أساع العملة ويكون تحديد التقويم بناءص على جميع األ  اإلستثمار يتم تقييم صندوق 

 منها املستحقات الخاصة بصندوق 
ص
 في ذله الوقت. اإلستثمار مخصوما

 

 الصندوق: أصول يتم إتباع املبادئ اآلتية لتقويم 

 

  مالية مدرجة  صول إذا كانت األ 
ص
 العقارية اإلستثمار و صناديق  سهمأو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي بما في ذله األ أوراقا

 املتداولة، فيستخدم سعر اإلغالق الرسمي في ذله السوق أو النظام.

  آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان 
ص
هناك دليل قاطع عل أن قيمة هذه األوراق املالية قد انخفضت عن إذا كانت األوراق املالية معلقة، فيتم تقويمها وفقا

 السعر املعلق.

  ماشور لكل وحدة أصول الغير متداولة فيتم احتساب قيماها على حسب آخر صافي قيمة  اإلستثمار بالاسبة إلى صناديق 

 راكمةبالاسبة إلى الودائع يتم احتساب قيماها االسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح املت 

  قبل  التحقق منها منأي استثمار آخر يتم احتساب القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناءص على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ. وبعد

 املحاسب القانوني للصندوق 

 

 يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:

 رسوم واملصاريف واستحقاقهاطريقة احتساب ال الرسوم

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

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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

 رسوم الحفظ
 ثالثة أشهر بحد أقص ى. يتم حسابها كاآلتي: تستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع كل

 رسوم الحفظ السنوية

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

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

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

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

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

 الرسوم الرقابية

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

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

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

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

365 =  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم



 

 املبكر  اإلستردادرسوم 
 املبكر مرة واحدة في أي عملية استرداد مبكر. يتم حسابها كاآلتي: اإلستردادتدفع رسوم 

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

 اإلشتراكرسوم 
 مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. يتم حسابها كاآلتي: اإلشتراكتدفع رسوم 

مبلغ اإلشتراك X رسوم اإلشتراك بحد اقص ى%2.00    =  رسوم اإلشتراك على أي مبلغ إشتراك

 مصاريف أخرى 

 تستحق رسوم املصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر بحد أقص ى. يتم حسابها كاآلتي:

 املصاريف األخرى  السنوية 

365
=  رسوم املصاريف األخرى  في أي يوم

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

قسم وحدات الصندوق إلى ثالثة  
ُ
( فئات للوحدات وهي  أ( وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي 0ت

وهي  ، و ج(ريال سعودي 21,111,111، و ب( وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن ريال سعودي 21,111,111

ية الخاصة بمدير الصندوق و بنه الخلي  الدولي. إن الفروقات بين هذه الفئات اإلستثمار الخاصة بماسوبي مدير الصندوق و ببنه الخلي  الدولي واملحفظة 

 دارة.تكمن في الحد األدنى للملكية، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي، الحد األدنى لالسترداد، ورسوم اإل 

 أيام التقويم: -ب

 الصندوق في يوم األثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع عمل. أصول يتم تقويم 

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

 الصندوق. أصول سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير  .2

 املتضررين  بما في ذله مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.سيتم تعويض جميع مالكي الوحدات  .1

او اكثر من سعر وحدة  %1.0يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته  .0

ملوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع لإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وفي تقارير الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذله في ا

 للمادة رقم  
ص
 .اإلستثمار( من الئحة صناديق 12الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 للمادة رق .2
ص
وتشتمل هذه التقارير  اإلستثمار ( من الئحة صناديق 11م  يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذله وفقا

 على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.

 :اإلستردادو  اإلشتراكطريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات  -د

 الصندوق على األساع التالي: أصول تقيم جميع 

 

 املصروفات املتراكمة( / عدد الوحدات القائمة وقت التقويم.  -املستحقات  - صول لكل وحدة   إجمالي األ  صول صافي قيمة األ 

 

الصندوق في يوم التقويم ذي العالقة بعد خصم املصاريف  أصول من خالل حساب صافي قيمة  اإلستردادو  اإلشتراكيتم احتساب سعر الوحدة ألغراض 

الصندوق على عدد الوحدات القائمة لكل فئة  أصول سعر الوحدة عن طريق قسمة صافي  الثابته ومن ثم خصم رسوم اإلدارة لكل فئة ويتم الوصول إلى

 في يوم التقويم ذي العالقة.

 

 بعد  أصول يجب تقويم 
ص
 واحدا

ص
الصندوق العام في كل يوم تعامل في الوقت املحدد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، وبمدة ال تتجاوز يوما

 .اإلستردادو  اإلشتراكديم طلبات املوعد النهائي لتق

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق اليوم التالي ليوم التقويم ع ر املوقع  أصول يقوم مدير الصندوق باشر صافي قيمة 

 www.gibcapital.com واملوقع اإللكتروني لشركة جي آي بي كابيتال  www.tadawul.com.sa اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.gibcapital.com/
http://www.gibcapital.com/


 التعامالت: .9

 :اإلستردادو  اإلشتراكمسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات  -أ

وتوقيع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وتقديمها إلى مدير  اإلشتراكيقوم العميل بتعبئة نموذج  اإلشتراكعند طلب  :اإلشتراكإجراءات 

 فتح حساب استثماري لدى الشركة واستيفاء جميع املتطلبات لذله. اإلشتراكالصندوق، كما أنه يجب على الراغب في 

 ويقدمه إلى مدير الصندوق. اإلستردادالوحدات، يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب لبعض أو كل  اإلستردادعند طلب  :اإلستردادإجراءات 

 

 في الصندوق بزيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق أو عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكتروني في حال توفر هذه الخدمة. اإلشتراكيمكن  

 ملالك الوحدات: داداإلستر ودفع مبالغ  اإلستردادالفترة الزمنية بين استالم طلب 

ملاله الوحدات بحد أقص ى قبل نهاية عمل اليوم الخامس التالي ليوم التقويم ذي  اإلستردادبعد خصم رسوم  اإلسترداديتم تحويل صافي مبلغ 

 العالقة. 

 

م ذي العالقة، ومن ثم تحويل يقوم مدير الصندوق عند استالم طلب استرداد في أي يوم تعامل بتحديد قيمة الوحدات املستردة حسب يوم التقوي

 املبلغ إلى حساب العميل بحد أقص ى قبل نهاية اليوم الخامس التالي ليوم التعامل ذي العالقة.

 

 من تاريخ  01سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
ص
من صافي  %2.11باسبة  اإلشتراكيوما

 املستردة وتطبق على جميع الوحدات قيمة الوحدات

 

 قيود التعامل بوحدات الصندوق: -ب

 .اإلستثماريلتمم الصندوق بقيود التعامل الواردة في الئحة صناديق 

 

 الحاالت التي يؤجل أو تعلق فيها التعامل بوحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:

 للمادة رقم   اإلستردادتأجيل عمليات 
ص
 :اإلستثمار( من الئحة صناديق 22وفقا

  الصندوق في أي يوم تعامل. أصول أو أكثر من صافي قيمة  %21.11ملالكي يساوي  اإلستردادإذا كانت قيمة جميع طلبات 

  املطلوب تأجليها اإلسترداديجب على مدير الصندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات 

   من الئحة صناديق 21سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق وفقا للمادة رقم )

 :اإلستثمار

  او استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذله اإلشتراكسيتم تعليق 

 تإذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول ان التعليق يحقق مصال  مالكي الوحدا 

  شكل األخرى التي يملكها الصندوق، إما ب صول في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األ

الصندوق وسيعمل مدير  أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة  أصول عام أو بالاسبة إلى 

 ى:الصندوق عل

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

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذله بصورة منتظمة. -

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

املالية ومالك الوحدات فور اناهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذله في املوقع 

 اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.

املؤجلة بالاسبة  اإلستردادفي أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات  اإلستردادسيتم تلبية طلبات  -

 الى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة. اإلستردادوالتناسب وتحويل مبالغ 

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذله يحقق مصال  مالكي الوحدات. -

 صادر   -
ص
 في اختيار تله الطلبات.سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال

ص
 أوال

اب العميل إلى حس اإلشتراكيحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة. ويتم إرجاع قيمة  :اإلشتراكرفض 

 .اإلشتراكخالل ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة 



 التي ستؤجل: اإلستردادت اإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد طلبا -ج

 للمادة رقم   اإلستردادتأجيل عمليات 
ص
 :اإلستثمار( من الئحة صناديق 22وفقا

 الصندوق في أي يوم تعامل. أصول أو أكثر من صافي قيمة  %21.11ملالكي يساوي  اإلستردادإذا كانت قيمة جميع طلبات  -

 املطلوب تأجليها. اإلستردادسيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات  -

 في اختيار تله الطلبات. -
ص
 صادر أوال

ص
 سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال

 األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلي مستثمرين آخرين: -د

لكة ائح األخرى ذات العالقة املطبقة في املماألحكام املنظمة هي األحكام التابعة لنظام هيئة السوق املالية السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللو 

 العربية السعودية والتي من ضمنها:

 االلتمام بالشروط واألحكام للصندوق بما في ذله متطلبات اعرف عميله ومكافحة غسل األموال.  -

او أي تعليمات تصدر عن يحق ملدير الصندوق رفض طلبات نقل امللكية بناء على تقارير متطلبات اعرف عميله ومكافحة غسل األموال  -

 جهة حكومية .

يحق ملدير الصندوق تبادل املعلومات املتعلقة باملستثمرين مع أمين الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخلي ومتطلبات مكافحة  -

 غسل األموال واإلرهاب.

 يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب نقل ملكية يرى بأنه يخالف نظام السوق املالية. -

 ار مدير الصندوق في الصندوق:استثم

 
ص
 أو جزئيا

ص
 لتقديره الخاص، املشاركة في الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كليا

ص
 يمكن ملدير الصندوق وفقا

 للفقرة  ح( من املادة  
ص
 وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل ربع سنة وفقا

ص
عن  اإلستثمار ( من الئحة صناديق 71متى رأى ذله مناسبا

 أي استثمار له في الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي للصندوق.

 في أي يوم تعامل: اإلستردادو  اإلشتراكالتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات  -ه

 في يوم العمل السابق ليومي التقويم األثنين واإلربعاء  21:01قبل او عند الساعة 
ص
  على أن يكون يوم عمل(ظهرا

 :اإلستردادأو  اإلشتراكإجراءات تقديم طلبات  -و

 في الوحدات أو استردادها: اإلشتراكإجراءات تقديم طلبات 

 

ما كوتوقيع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق،  اإلشتراكبتعبئة نموذج  اإلشتراكيقوم العميل عند  :اإلشتراكإجراءات 

 فتح حساب استثماري لدى الشركة واستيفاء جميع املتطلبات لذله. اإلشتراكأنه يجب على الراغب في 

 

 ويقدمه الى مدير الصندوق. اإلسترداديقوم العميل عند طلب استرداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب  :اإلستردادإجراءات 

 

 لرئيس ي ملدير الصندوق أو عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكتروني في حال توفرها.في الصندوق بزيارة املقر ا اإلشتراكيمكن 

 

 ودفع ك اإلشتراكفي الصندوق بعد تقديم طلب  اإلشتراكفي الصندوق في أيام التعامل، ويقبل  اإلشتراكيمكن  :اإلشتراكأيام قبول طلبات 
ص
امل مبلغ كامال

 يوم األحد لتقويم يوم االثنين و قبل او عند الساعة  21:01قبل او عند الساعة  اإلشتراك
ص
 يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع  21:01ظهرا

ص
ظهرا

 بناءص على سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة. اإلشتراك على ان يكون يوم عمل(، ويكون 

 

 يوم  21:01قبل او عند الساعة  اإلسترداداسترداد املبالغ من الصندوق في أيام التعامل، ويقبل بعد تقديم طلب يمكن  :اإلستردادأيام قبول طلبات 
ص
ظهرا

 يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع  على ان يكون يوم عمل(، ويكون  21:01األحد لتقويم يوم االثنين وقبل او عند الساعة 
ص
 ىبناءص عل اإلستردادظهرا

 سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة.

 

 :اإلسترداداإلضافي و  اإلشتراكو  اإلشتراكالحد األدنى للملكية و  -ز



ل فئة من لك اإلسترداداإلضافي و  اإلشتراكو  اإلشتراكيشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي  أ( و ب( و ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية و 

 فئات الوحدات في اآلتي:

 :الحد األدنى للملكية 

 21,111 .ريال سعودي 

 :الحد األدنى لإلشتراك 

  :)ريال سعودي. 21,111,111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 21,111الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 21,111الفئة  ج 

 :الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي 

  :)ريال سعودي. 2,111,111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 1,011الفئة  ب 

  ريال سعودي. 1,011 ج(: الفئة 

 :الحد األدنى لالسترداد 

  :)ريال سعودي. 2,111,111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 1,011الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 1,011الفئة  ج 

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

 ( ماليين ريال سعودي 21الحد االدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو  

 ( يوم عمل بعد أخذ املوافقات الالزمة من هيئة السوق املالية.11وفي حال عدم جمع الحد األدنى في الصندوق سيتم تمديد مدة الطرح الى  

 صول ألسوق والخيارات التي تخدم مصال  مالك الوحدات املشتركين بما في ذله تسييل سيقوم مدير الصندوق أثناء فترة الطرح بتحليل ودراسة حالة ا

ائح مع لو الصندوق املتاحة و سيقوم مدير الصندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق 

 هيئة السوق املالية.

جراءات واال  اإلستثمار وفي حال عدم الوصول إلى ذله الحد األدنى في الصندوق بعد إجراء جميع الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق سيتم إنهاء صندوق 

 .اإلستثمارالخاصة باالنهاء، بموجب أحكام الئحة صناديق 

 الصندوق: أصول ين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة ( مالي01اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ) -ط

( أشهر، سيقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق 2( ماليين ريال سعودي ملدة أقصاها  21الصندوق عن عشرة   أصول في حال انخفضت صافي قيمة 

الصندوق أو طلب زيادة استثمارات  أصول مصال  مالك الوحدات من تسييل  املالية أوال، وبعد ذله بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم

فق يتوامالك الوحدات في الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق بما 

ذله في موقعه اإللكتروني وفي موقع السوق، وفي حال صّوت مالك الوحدات بعدم زيادة  مع لوائح هيئة السوق املالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن

الصندوق بعد أخذ املوافقات  أصول ( ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل 21ه إلى عشرة  أصولاستثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة 

 الالزمة من هيئة السوق املالية.

 التوزيعات:سياسة  .01

 سياسة توزيع الدخل واألرباح: -أ

 يهدف مدير الصندوق إلى إعادة استثمار جميع أرباح الصندوق.

 التاريخ التقريبي لإلستحقاق والتوزيع: -ب

 ال ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل واألرباح املتحصلة من استثمارات الصندوق.  -ج

 كيفية توزيع األرباح: -د

 الصندوق سيعيد استثمار الدخل واألرباح املتحصلة من استثمارات الصندوق.ال ينطبق، حيث أن 



 تقديم التقارير الى مالكي الوحدات: .00

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

  ألولية اسيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  بما في ذله القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية املوجزة والتقارير

 ملتطلبات امللحق رقم  
ص
، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب ودون أي اإلستثمار( من الئحة صناديق 0وفقا

 مقابل.

   من نهاية فترة التقرير، وذله ع ر املوقع اإللكتروني ملدير 11تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين 
ص
( يوما

 الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية  تداول .

 من نهاية فترة التقرير، وذله ع ر املوقع 00الثين  سيتم إعداد التقارير األولية وإتاحاها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز خمسة وث 
ص
( يوما

 اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية  تداول .سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين.

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية: -ب

 وذله باشرها إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمال سيتم
ص
ء املحتملين بالتقارير السنوية  بما في ذله القوائم املالية السنوية املراجعة( مجانا

 من نهاية فترة التقرير في ملوقع اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق، واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية 11خالل مدة ال تتجاوز  
ص
( يوما

 في حال طلبها. تداول( أو عن طريق ال ريد 

 سجل مالكي الوحدات: .00

 ملتطلبات وفقا ملتطلبات الئحة صناديق  .2
ص
 ودية.وحفظه في اململكة العربية السع اإلستثمار يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالك الوحدات وفقا

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه. .1
ص
 قاطعا

ص
 يعد سجل مالك الوحدات دليال

 لومات اآلتية في سجل مالك الوحدات كحد أدنى:يقوم مدير الصندوق بحفظ املع .0

 .اسم ماله الوحدات وعنوانه 

  رقم الهوية الوطنية ملاله الوحدات أو رقم اإلقامة أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها

 الهيئة.

 .جاسية ماله الوحدات 

 .تاريخ ت جيل مالك الوحدات في ال جل 

  جميع الصفقات املتعلقة بالوحدات التي أجراها كل ماله وحدات.بيانات 

 .الرصيد الحالي لعدد الوحدات  بما في ذله أجزاء الوحدات( اململوكة لكل ماله وحدات 

 .أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل ماله وحدات 

2.   
ص
 ل جل ماله الوحدات إلى أي ماله وحدات مجانا

ص
عند الطلب  على أن يظهر ذله امللخص جميع املعلومات  سيقدم مدير الصندوق ملخصا

 املرتبطة بماله الوحدات املعني فقط(.

 بحيث يعكس التغييرات في املعلومات املشار إليها في الفقرة   .0
ص
 ( من هذه املادة.0يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالك الوحدات فورا

 اجتماع مالكي الوحدات: .00

 تماع ملالكي الوحدات:الظروف التي تستدعي عقد اج -أ

 ( اجتماعات مالكي الوحدات11التي اوضحت في املادة   اإلستثمار يلتمم ُمدير الصندوق بالقوانين الصادرة عن هيئة السوق املالية و الئحة صناديق 

 إجراءات الدعوة الى اجتماع مالك الوحدات: -ب

 نه.يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة م 

   أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ بذله.21سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ) 

   أيام من استالم طلب كتابي من ماله أو أكثر من مالك الوحدات 21سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة )

 من صافي قيمة الصندوق. %10أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي الذين يملكون مجتمعين 

  إرسال بيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن االجتماع في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( و

 ( يوم12( أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين  21إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة  
ص
ا



قبل االجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت االجتماع والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال ن خة 

 الى هيئة السوق املالية من اإلشعار الكتابي املرسل الى مالك الوحدات.

  إال إذا حضره من 
ص
 صحيحا

ص
أو أكثر من إجمالي عدد  %10املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين ال يعت ر اجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 وحدات الصندوق.

 إذا لم يستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى اجتماع ثاني باإلعالن عن ذله في موقعه اإللكتروني 

رسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وبإ

 كانت نسبة الوحدة املمثلة في االجتماع.0بخمسة  
ص
 أيا

ص
 ( أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحا

 

 تصويت مالك الوحدات: -ج

 :طريقة تصويت مالك الوحدات 

  له لتمثيله في 
ص
 اجتماع مالك الوحدات.يجوز ملاله الوحدات تعيين وكيال

 .يجوز لكل ماله من مالك الوحدات اإلدالء بصوت واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدات الصندوق 

  اإلشتراكيجوز عقد اجتماعات مالك الوحدات و  
ّ
في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 للضوابط التي تضعها الهيئة.

 ي اجتماعات مالك الوحدات:حقوق التصويت ف 

  قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد 
ص
 كتابيا

ص
يحق ملاله الوحدات وأمين الحفظ إستالم إشعار ا

 قبل االجتماع.
ص
 وعشرين يوما

  يحق ملاله الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في ذله الحصول على موافقته على أي تغيرات تتطلب

 لالئحة صناديق 
ص
 .اإلستثمارموافقة مالك الوحدات وفقا

  ثة وفقفي مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحدي اإلشتراكيجوز عقد اجتماعات مالك الوحدات و 
ّ
ا

 للضوابط التي تضعها الهيئة.



 حقوق مالك الوحدات: .04

 حقوق مالك الوحدات:

 .الحصول على ن خة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية وبدون مقابل 

  الوحدات التي يمتلكها وصافي قيماها، وسجل بجميع حصول كل ماله من مالك الوحدات على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد

 من كل صفقة.20الصفقات املنفذة من قبل املاله على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر  
ص
 ( يوما

 .الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل 

 لنوع التغيير واملدة املحددة في اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املع 
ص
لومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 .اإلستثمارالئحة صناديق 

 .اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

  بين الرسوم واألتعاب الفعلية و
ُ
 ت

ص
معلومات أداء الصندوق الحصول على ن خة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

 عند طلبها.

  12قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين   اإلستثمار اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق .
ص
 ( يوما

  في األوقات املحددة لذله. اإلسترداددفع مبالغ 

  الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق 

 حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات -املثال ال الحصر  -له الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذله يحق ملا 

 عوديةلعربية السأي حقوق أخرى ملالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والتعليمات السارية باململكة ا 

 ذات العالقة

 مسؤولية مالك الوحدات: .05

 فيما عدا خسارة ماله الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون ملاله الوحدات أي مسئولية عن ديون والتمامات الصندوق.

 خصائص الوحدات: .06

قسم وحدات الصندوق إلى ثالثة  
ُ
( فئات وهي  أ( وهي الخاصة بكبار املستثمرين من مؤسسات وأفراد، و ب( وهي الخاصة بصغار املستثمرين من مؤسسات وأفراد، 0ت

لفئات لدولي. إن الفروقات بين هذه اية الخاصة بمدير الصندوق و بنه الخلي  ااإلستثمار و ج( وهي الخاصة بماسوبي مدير الصندوق وبنه الخلي  الدولي واملحفظة 

ئات لجدول الفروقات بين فتكمن في الحد األدنى للملكية، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي، الحد األدنى لالسترداد، ورسوم اإلدارة. يوض  ا

 الصندوق:

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

 طبيعة املالك
مرين من مؤسسات كبار املستث

 وأفراد

صغار املستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

ماسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق وبنه 

 الخلي  الدولي



 ريال سعودي 21,111 الحد األدنى للملكية

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

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 لإلشتراك اإلضافيالحد األدنى 

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 التغييرات في الشروط واألحكام: ..0

 :اإلستثماراألحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واألشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق  -أ

 لالئحة ص
ص
اديق نتنقسم األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقسام وذله بناءص على نوعية املعلومات املراد تغييرها وفقا

 على التوالي(. حيث تنقسم األحكام املنظمة للتغيرات في الشروط واألحكام كاآلتي: 01و 01، 02 املادة  اإلستثمار 

 موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسية: .2

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

 صندوق عادي.

 للفقرة السابقة من هذه املادة، الحصول يجب على مد 
ص
ير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالك الوحدات وفقا

 على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي املقترح للصندوق.

 :من الحاالت التالية 
ص
 ُيقصد بمصطل   التغيير األساس ي  أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .2

 يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق. تغيير الذيال .1

 االن حاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .0

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .2

 .يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل أي تغيير أساس ي ودون فرض أي رسوم استرداد 

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات مهمة: .1

  بأي تغييرات مهمة مقترحة ألي صندوق عام 
ص
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق كتابيا

 قبل يوم سريان التغيير الذي يحدد 12يديره مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن واحد وعشرين  
ص
( يوما

 صندوق.مدير ال

   ألحكام املادة 
ص
 وفقا

ص
 أساسيا

ص
أو أي تغيير من  اإلستثمار ( من الئحة صناديق 02تعني  التغيير املهم  أي تغيير ال يعد تغييرا

 شأنه أن:

 يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالك الوحدات النظر في مشاركاهم في الصندوق. .2

الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة  أصول يؤدي إلى زيادة املدفوعات من  .1

 الصندوق أو أي تابع لهما.

 من املدفوعات تسدد من  .0
ص
 جديدا

ص
الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري إلى زيادة أنواع  أصول يقدم نوعا

 الصندوق. أصول املدفوعات األخرى التي تسدد من 

 غ بها مدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبل .2

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

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار: .0

 بأي تغيير واجب اإلشعار في ال 
ص
 كتابيا

ص
صندوق الذي يديره يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارا

 ( أيام من سريان التغيير.1مدير الصندوق قبل ثمانية  

   اإلستثمار( من الئحة صناديق 01( و  02يقصد بن  التغيير واجب اإلشعار  أي تغيير ال يقع ضمن أحكام املادتين. 

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



 ك الوحدات ويفح  عن تفاصيل التغييرات األساسية في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع ُيشعر مدير الصندوق مال

 ( أيام من سريان التغيير.21اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وذله قبل عشرة  

 للما 
ص
 .اإلستثمار( من الئحة صناديق 12دة  بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( أو

 ( أيام من سريان التغيير.21بالطريقة التي تحددها هيئة السوق املالية وذله قبل عشرة  

 للمادة  بيان تفاصيل التغ 
ص
 .اإلستثمار( من الئحة صناديق 12ييرات املهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

  )اإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول

 من 12وذله خالل واحد وعشرين  
ص
 سريان التغيير.( يوما

   للمادة 
ص
 .اإلستثمار( من الئحة صناديق 12بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 إنهاء الصندوق: .08

 اآلتي: هي اإلستثمار الحاالت التي يستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق 

 برغبته في ذله قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين .2
ص
( 12  إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 من التاريخ املساهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
ص
 يوما

 الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور اناهائه، وذله دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.يجب على مدير  .1

 ته.ييجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( عن اناهاء مدة الصندوق وتصف .0

 لصندوق:مدير ا .09

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: -أ

والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط  اإلستثمار يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق  .2

 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

ها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذله واجب األمانة اتجاه مالك يلتمم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت علي .1

 الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.

 عن اآلتي:اإلستثمارفيما يتعلق بصناديق  .0
ص
 ، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق ملا في ذله الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

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

 وغير مضللة.

، سواءص أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو قام اإلستثمارإن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتمام بأحكام الئحة صناديق  .2

 والئحة األشخاص املرخص لهم. اإلستثمار رجية بموجب أحكام الئحة صناديق بتكليف جهة خا

 إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من مدير الصندوق. .0

وق، ويضمن سرعة التعامل معها. يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصند .2

 تتضمن تله السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.

 يطبق مدير الصندوق برنام  مراقبة املطابقة واإللتمام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة باتائ  التطبيق عند طلبها. .1

 ق من الباطن:حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندو  -ب

 للصندوق من الباطن، وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصار 
ص
ف ييجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا

 تابعة لذله.

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله: -ج



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

، وذله في حال حدوث أي من اآلتي:
ص
 آخر تراه مناسبا

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذله بموجب األشخاص املرخص لهم. .2

 أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه  .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير الصندوق. .0

 باإللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .2

الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر م جل لدى  أصول الذي يدير  يةاإلستثمار وفاة مدير املحفظة  .0

 الصندوق. أصول مدير الصندوق قادر على إدارة 

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناءص على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .2

 للفقرة األولى من هذه املادة، في 
ص
 من صالحياتها وفقا

ص
تعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل إذا مارست الهيئة أيا

 من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير 21تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذله خالل ستين  
ص
( يوما

 لتقدير الهيئة–الصندوق املعزول أن ينقل 
ص
 ووفقا

ص
 ومناسبا

ص
ي العالقة ذ اإلستثمار بصندوق  جميع العقود املرتبطة -حيثما كان ضروريا

 إلى مدير الصندوق البديل.

 أمين الحفظ: .01

 مهام أمين الحفظ: -أ

  ألحكام الئحة صناديق 
ص
 عن التماماته وفقا

ص
، سواءص أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا اإلستثماريعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق 
ص
 أو الئحة األشخاص املرخص لهم. اإلستثمار ثالثا

  اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف 
ص
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

  عن حفظ 
ص
ؤول عن اتخاذ جميع اإلجراءات الصندوق وحماياها لصال  مالك الوحدات، وهو مس أصول يعد أمين الحفظ مسؤوال

 الصندوق. أصول اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ 

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

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي أتعاب ومصاريف 
ص
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

 تابعة لذله.

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ج

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

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذله بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. .2

 ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء  .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ. .0

 بااللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .2

 أنها ذات أهمية جوهرية. -ناءص على أسس معقولةب–أي حالة أخرى ترى الهيئة .0

  للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل 
ص
 من صالحياتها وفقا

ص
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل لتس
ص
وليات هيل النقل السلس للمسؤ وفقا

 من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 21إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين  
ص
حيثما –( يوما

 لتقدير الهيئة
ص
 ووفقا

ص
 ومناسبا

ص
 ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل. اإلستثمار جميع العقود املرتبطة بصندوق  -كان ضروريا

 املحاسب القانوني: .00

 :اإلستثماراسم املحاسب القانوني لصندوق  -أ

 شركة إبراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون.

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: -ب



 املالية تظهر بصورة  إجراء تدقيق لحسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم املالية ملالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم

عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي، ونتائ  العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا في للمعايير املحاسبية املقبولة 

 عموما في اململكة

 عرض اإلضافة إلى تقييم التقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي أجراها الصندوق، ب

 العام للقوائم املالية

  دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة في ظل الظروف، وليس

 بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق 

  وفقا ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملراجعة املعلومات املالية مراجعة القوائم املالية املرحلية املختصرة للصندوق

 املرحلية.

 :اإلستثماراألحكام املنظمة إلستبدال املحاسب القانوني لصندوق  

عين، في أي من يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني امل

 الحاالت اآلتية:

 .وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه .2

1.  
ص
 .إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق العام مستقال

 ام املراجعة بشكل مرٍض.إذا قرر  مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يمله املؤهالت والخ رات الكافية لتأدية مه .0

 لتقديرها-إذا طلبت الهيئة  .2
ص
 تغيير املحاسب القانوني املعين فيما يتعلق بالصندوق. -وفقا

 الصندوق: أصول  .00

 .اإلستثمارمحفوظة بواسطة أمين الحفظ لصال  صندوق  اإلستثمار صندوق  أصول إن  -أ

ا هأصولعمالئه األخرين التي يقوم بحفظ  أصول الخاصة به أو الصناديق األخرى وعن  صول الصندوق عن باقي األ  أصول يقوم امين الحفظ بفصل  -ب

الخاصة بالصندوق باسمه لصال  الصندوق ويقوم أمين الحفظ بفتح حساب بنكي خاص بالصندوق في  صول وي جل أمين الحفظ األوراق املالية واأل 

 رية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأديته اللتماماته التعاقدية.أحد البنوك املحلية، ويقوم باالحتفاظ بجميع ال جالت الضرو 

عّد  -ج
ُ
مملوكة ملالكي الوحدات في ذله الصندوق مجتمعين  ملكية مشاعة(، وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق  اإلستثمار صندوق  أصول ت

الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير  أصول شورة أو املوزع أي مصلحة في من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم امل

 لوحدات الصندوق، وذله
ص
في حدود  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

 بهذه املطالبات بموجب أ
ص
 حكام الئحة صناديق ملكيته، أو كان  مسموحا

 وأفح  عنها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. اإلستثمار  -د

 

 

 

 

 إقرار من مالك الوحدات: .00

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

التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

  التاريخ:        التوقيع:



 (: سياسات وإجراءات ضبط املخاطر0امللحق رقم )
 

 املخاطر الرئيسية: -0

  امة بجميع تيصنف الصندوق على أنه عالي املخاطرة، وعلى املستثمرين واملستثمرين املحتملين أخذ ذله بعين االعتبار وأن يكونوا على معرفة

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

 على األداء املتوقع في املستقبل كما ال يوج 
ص
ضمان  دإن أي أداء سابق للصندوق أو إلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا

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

 بق.اإن مدير الصندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر في املستقبل أو سيماثل أدائه الس 

  لدي أ اإلستثمار ال يعد 
ص
 ي بنه.في الصندوق بأي حال من األحوال بمثابة إيداعا

  في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير من  اإلستثمار يقر ماله الوحدات ويتحمل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على

 مدير الصندوق.

 آلية ضبط املخاطر:-0

ة املحددة ياإلستثمار يمة التي تحقق األهداف الجيدة والحك اإلستثمار التي يتخذها مدير الصندوق متماشية مع ممارسات  اإلستثمار ستكون قرارات  .أ

للصندوق واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذله بذل مدير الصندوق كل ما في 

 وسعه للتأكد من اآلتي:

 توقع.الحرص على توفير السيولة الكافية في الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد م 

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

 إال إذا تم اإلفصاح عن ذله في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة.

 ية.اإلستثمار ر إستثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه عدم تحمل الصندوق أي مخاط 

    اإلستثمار ( في الئحة صناديق  22يلتمم الصندوق باسب التمله في الشركات حسب الاسبة املصرح بها في املادة الحادية واألربعين 

 التابعة لهيئة السوق املالية.

  الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقة.ية املحددة في شروط وأحكام اإلستثمار تطبيق أهداف الصندوق 

 .سيقوم مدير الصندوق بتبليغ مجلس إدارة الصندوق عندما يكون هناك مخالفات جوهرية 

  لسياسة واضحة تتوافق مع تعليمات السوق املالية وتراعي مصال  حاملي 
ص
تنفيذ أوامر البيع والشراء يتم ع ر قسم الوساطة وتبعا

 ي املحافظة على مصلحة وشفافية السوق املالية.وحدات الصندوق، كما أنها تراع

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

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

  اإلشراف- 
ص
 لالئحة صناديق  -ومتى كان ذله مناسبا

ص
 .اإلستثماراملصادقة على أي تضارب مصال  يفح  عنه مدير الصندوق وفقا

  ،على األقل مع مسؤول املطابقة واإللتمام ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مدير الصندوق 
ص
اإلجتماع مرتين سنويا

 ر الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.للتأكد من إلتمام مدي

  في حالة تعيينه. صول إقرار أي توصية يرفعها مصفي األ 

  اإلستثمارالتأكد من اكتمال والتمام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق. 

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

 .اإلستثمارواملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق 

  ومالكي الوحدات فيه. اإلستثمار العمل بأمانة وملصلحة صندوق 

 



 املطابقة واإللتزام: -0

 
 عن اإلشراف على 

ص
 التالي:سيكون مسؤول املطابقة واإللتمام مسؤوال

  التأكد من التمام مدير الصندوق باللوائح والقوانين ذات العالقة، وبشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات

 العالقة.

 لنظامية ا التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكين مدير الصندوق من اإللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع املتطلبات

 األخرى السارية املفعول.

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

 .تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها ملراجعة مدى مالئمة ترتيبات املطابقة وااللتمام التي يتبعها مدير الصندوق 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال  صندوق جي آي بي

 أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 صندوق أسهم عام مفتوح املدة

 

 مدير الصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 

 أمين الحفظ

 شركة البالد كابيتال

 

 مذكرة املعلومات

 م12/21/1122تاريخ اإلصدار:     

 وأي ثماراإلست صناديق لالئحة خاضعةالشرق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمبصندوق جي آي بي لفرص  الخاصة املعلوماتمذكرة  في املذكورة والبنود املعلومات جميع إن

 املالية، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. السوق  هيئة من صادرة تعاميم

 قرار يأ اتخاذ قبل تامة ودقة بعناية الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص ب الخاصة مذكرة املعلومات قراءة املحتملين املستثمرين على يجب

 ملاليينا املستشارين أحد استشارة املحتمل رماملستث على يجب فإنه مالئم، الصندوق  هذا في اإلستثمار كان إذا ما معرفة عدم حال وفي بالصندوق، يتعلق ي إستثمار 

 .ي إستثمار  قرار أي اتخاذ قبل املستقلين

  حتويات مذكرة املعلومات وفهمها، وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننح  باألخذ بمشورة مستشار منهي.م بقراءة املستثمرين ننح 

 



 إشعار هام

  ي الشركات املدرجة ف أسهممفتوح املدة يستثمر في تقليدي  أسهم (، هو صندوق الصندوق   الشرق األوسط وشمال أفريقيا  أسهمصندوق جي آي بي لفرص

، املؤسسة والقائمة شخص واحد (، وهي شركة مدير الصندوق . أسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال   أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

هن والترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  1429/02/06اريخ وت 1010244294بموجب قوانين اململكة العربية السعودية، وبموجب ال جل التجاري رقم 

 ، والتي عنوانها التالي:07078-37

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  املوقع االلكتروني:  + 222 22 022 1111تلفون: 

 

 ومنفردين مجتمعين الصندوق  إدارة مجلس وأعضاء الصندوق  مدير ويتحمل. عليها املوافقة وتمت الصندوق  إدارة مجلس قبل من املعلومات مذكرة روجعت 

 واكتمال بححة الصندوق  ومدير الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ويؤكد يقر كما. املعلومات مذكرة في الواردة املعلومات واكتمال دقة عن املسئولية كامل

 .مضللة غير املعلومات مذكرة في الواردة والبيانات املعلومات أن على ويؤكدون  يقرون كما املعلومات، مذكرة في الواردة املعلومات

  اإلستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال تعطي أي تأكيد وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق

ا. ماد على أي جزء منهيتعلق بدقاها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تات  عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعت

كيد أالسوق املالية أي توصية بشأن جدوى اإلستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقاها على تأسيس الصندوق توصياها باإلستثمار فيه أو توال تعطي هيئة 

 صحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار اإلستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 أفريقيا الوشم األوسط الشرق  منطقة أسواق في املالية األوراق في اإلستثمار طريق عن والطويل املتوسط املدى على املال رأع في نمو لتحقيق الصندوق  يهدف 

 (.S&P Pan Arab Composite Total Return Indexاالسترشادي   املؤشر وتحقيق عائد يتفوق على عائد 

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

 لنظام هيئة السوق املالية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/1427/12/03
ص
 هن.1426/06/02وتاريخ  30هن. وفقا

  شرق ال أسهمصندوق جي آي بي لفرص بالخاصة  الصندوق مع مذكرة املعلومات وللمستندات األخرى حكام أقراءة الشروط و يجب على املستثمرين املحتملين

ي يتعلق بالصندوق، وفي حال كان هناك شه في مدى مالئمة هذا الصندوق، فإنه يجب إستثمار بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار  األوسط وشمال أفريقيا

 ي.إستثمار حتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار امل ثمر على املست

  بعد أن بذل كل االهتمام والعناية  مثل التقدير الخاص ملدير الصندوق الصندوق ت املعلومات مذكرةو إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشروط

ى محتوى لإال ينظروا ن ويجب على املستثمرين املحتملين أ ،ضمانات بأن تكون تله اآلراء ووجهات النظر صحيحة وليس هناك أي، املعقولة للتأكد من صحاها

 ية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.إستثمار أمور  باعتبارها مشورة بشأن أي املعلومات مذكرةو األحكام الشروط و 

  اململوكة من قبل الصندوق ويابمي للمستثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن  سهملتقلبات أسعار األ تكون قيمة وحدات الصندوق عرضة

 من قبل مدير  اإلستثمار في الصندوق يشتمل على مخاطر مرتفعة. إن  اإلستثمار 
ص
 كما أنه ليس مضمونا

ص
في الصندوق ال يعت ر بمثابة وديعة لدى أي بنه أو التماما

  الخسارة سبب يكن لم ما في الصندوق  اإلستثمار صندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية عن أي خسائر مالية قد تات  عن ال
ص
 من إهمال او تقصير عن ناجما

 .الصندوق  مدير

  هبالنيابة عن اتاإلشتراكتثمر مبالغ سشترك بأن مدير الصندوق سوف يامل، يوافق مذكرة املعلومات والشروط واألحكامبالتوقيع على  
ص
 حكامأط و شرو لطبقا

  .الصندوق 
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 تعريفات
 

  مصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة الى العميل الذي يمتله مالك الوحدةو   العميلو   املستثمرينو   املستثمر املحتملو   املستثمرو   املشترك  

 وحدات في الصندوق.

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

   لالئحة صناديق   مجلس اإلدارةو   مجلس إدارة الصندوق 
ص
ر ملراقبة أعمال مدي اإلستثمار يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 .اإلستثمارصندوق 

  يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو هيئة السوق املالية" و   هيئة السوق و   الهيئة

 يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.وكيل يمكن أن 

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

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

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

  ي اإلستثمار   هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياع أداء الصندوق املؤشر اإلسترشادي. 

  العربية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز آند بورز. سهمهو مؤشر يتبع األ   العربية " سهم"مؤشر إس آند بي العائد الكلي لل 

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

 .اإلستثمارصندوق 

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

  الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. اإلستثمار   يقصد بها الئحة صناديق اإلستثمارق الئحة صنادي 

  ي.اإلستثمار يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار   املخاطر 

   ق.في الصندو  اإلستثمار   يقصد بها العميل الذي يستثمر أو يود العميل و  املستثمر املحتملو   املستثمرونو   مالك الوحداتو   املشتركون 

  أليام العمل الرسمية للبنوك السعودية.  يوم عمل 
ص
 يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

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

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

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

  الجديدة املطروحة عند اعتماد زيادة رأع املال, وتعت ر هذه  سهمفي األ  هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها احقية االكتتاب  حقوق األولوية

لجديدة ا سهماألوراق حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم االستحقاق. ويعطى كل حق لحاملة احقية االكتتاب في األ 

 .بسعر الطرح

 Benchmark Agnostic”" ية ال تعتمد على املؤشر االرشادي.اإلستثمار اديق طريقة هيكلة للمحافظ والصن 

  "هي االدوات املالية التى تستحق خالل أقل من عام التمام عملية السداد باصدار وتداول واسترداد االدوات املالية قصيرة األجل و "نقد وأشباه النقد

 وتكون قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية..

  "املالية األسواقعموالت الشراء والبيع في "مصاريف التعامل.  

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

 ")ي.ريال سعود 21,111,111وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي  "الفئة )أ  

 ريال سعودي. 21,111,111وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  "("الفئة )ب 

 ")ية الخاصة بمدير الصندوق و بنه الخلي  الدولي اإلستثمار وهي الخاصة بماسوبي مدير الصندوق وبنه الخلي  الدولي واملحفظة  "الفئة )ج 

 "اآلخر في أي صفقةيعني الطرف  "طرف نظير. 

  "التي تؤهل املستثمر ألي فئة من فئات وحدات الصندوق. اإلشتراكوهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة أو قيمة "الحد األدنى للملكية 

  "تعيين القيمة املالية للشركة أو نوع الورقة املالية أو للعملة, يتضمن التحليل األساس ي للمعلومات النوعية والكمية األساسية  "أساسيات األوراق املالية

 التي تساهم في تحقيق الربح املالي وايضا تتضمن أساسيات اإلقتصاد الكلي.

   "نشرات إصدار حقوق االكتتاب األولوية والطروحات."نشرات اإلصدار 

  في بيان  حيقاع املركز املالي للشركة باألداء الذي تتخذه في البيانات املالية للشركة: بيان التدفق النقدي اإليجابي واملتنامي ؛ زيادة األربااكز املالية" "املر

 والخصوم وحقوق املالك في امليمانية العمومية. صول األرباح والخسائر ؛ ونسب األ 



 على تحقيق األرباح التي تقارن مع نفقاتها والتكاليف املتكبدة ذات الصلة خالل فترة زمنية معينة.  تقييم قدرة الشركة "القوة الربحية 

 "بغية تحقيق عائد يفوق العائد الذي تحّققه املؤشرات العامة لألسواق. أصول في  اإلستثمار  "الطريقة النشطة 

 "ية له.لقيمة العادلة والحقيقية لألصل هي القيمة السوقا "القيمة العادلة 

  :باإلنجليزية( الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ويشيع استخدام اإلختصار اإلنجليزي له"MENA "وتلفظ "مينا ) هو مصطل  يستخدم للتعبير عن

 وتشمل الدول التالية: األ 
ص
 -ردن منطقة املشرق العربي أو عموم جنوب غرب آسيا الذي يشيع تسميته ب الشرق األوسط  و عموم  شمال أفريقيا  معا

 مصر. -لبنان   -قطر    -عمان سلطنة   -تونس   -املغرب  -   الكويت-   السعودية  - الجزائر -  البحرين  -اإلمارات العربية املتحدة 

 "الورقة املالية هي مستند ُيظهر االمتالك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة املساهمة، ويعكس امتالك الشخص لها قيمة    "األوراق املالية

الشركة كل ما تمتلكه، من النقد  أصول تكون مالية,هي كل ما ُيمله وتكون له قيمة نقدية، بما في ذله األموال التي يدين للشركة بها آخرون. وبذله 

نقد أو أشباه النقد و أدوات أسواق النقد بما في  - أسهمفي االوراق املالية اآلتيه     اإلستثمار واآلالت، إضافة ملديونياها لدى اآلخرين وينوي الصندوق 

 اعة على املكشوف (.األوراق املالية املب-الصناديق العقارية املتداولة -ذله صناديق أسواق النقد

 "عروض مخصصة للمستثمرين املساهمين بانتظام بهدف تزويدهم بأحدث البيانات املالية والغير مالية املتعلقة بالورقة املالية. "عروض املستثمرين 

 "كشوف مساو للفرق بين سعر البيع املبيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها الحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح   "األوراق املباعة على املكشوف

 وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها املستثمر نظير اقتراض الورقة املالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

 "املطروحة الكتتاب املساهمين املقيدين، والناتجة من زيادة رأع مال الشركة املصدرة. سهمهي األ  االصدارات الثانوية" أسهم 

   "هو سوق يتم فيه تداول األوراق املالية، كما تشمل الشراء والبيع اإللكتروني املنظم لألوراق املالية."السوق الرئيس ي 

  "ص في هذا السوق مخص اإلستثمار هو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعت ر منصة بديلة للشركات الراغبة باإلدراج، علما بأن  "السوق املوازي

 ن املؤهلين فقط.للمستثمري

  "فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل  "ضريبة القيمة املضافة
ُ
ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة غير مباشرة ت

 املاشآت وتقوم هيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة املضافة في اململكة العربية السعودية.

  مع إجمالّي الخصوم للصندوق. صول من إجمالّي األ  صول يتكون صافي قيمة األ  الصندوق" أصول مالي "إج 

   الصندوق بعد خصم كافة االلتمامات واملصاريف الفعلية املحملة على الصندوق. أصول إجمالي   الصندوق" أصول "صافي قيمة 

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

   تداول وحداته في السوق الرئيسية، ويتمثل هدفه  إستثمار صندوق  العقارية املتداولة" اإلستثمار "صناديق
ُ
 وت

ص
 عاما

ص
عقاري مطروحة وحداته طرحا

ع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق  اإلستثمار ي الرئيس في اإلستثمار  ، قابلة لتحقيق دخٍل دورٍي وتأجيرٍي، وتوزَّ
ص
 إنشائيا

ص
في عقارات مطورة تطويرا

 على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خالل فترة عمله، وذله بشكل سنوي بحد أدنى.
ص
 نقدا

  "سم بسي "صناديق أسواق النقد
َ
ت
َ
مر في سوق النقد، وت

َ
ستث

َ
ية  أقل من عام( ، وانخفاض درجة اإلستثمار ولاها العالية، وقصر آجالها هي صناديق ت

 .
ص
 بأنواع الصناديق األخرى، ويترتب على ذله انخفاض عوائدها نسبيا

ص
 مخاطرها مقارنة

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

 الصفقات املوجهة من خالل وسيط. على أن تخضع تله العموالت لالئحة األشخاص املرخص لهم وملصلحة الصندوق.

  "الربحية، اإلدارة..الخ باإلضافة إلى تحليل القطاع الذى تاتمى إليه الشركة و أيضا صول هو تحليل الشركة من حيث األ  "التحليل املالي األساس ي ،

 األساس ي أخذ املؤشرات االقتصادية فى االعتبار مثل إجمالي النات  املحلي، أسعار الفائدة، معدالت البطالة واملدخرات. يتضمن التحليل

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الصندوق 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص   

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق   شركة جي آي بي كابيتال

عام مفتوح املدة  أسهمصندوق   نوع الصندوق  

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

 مدير الخدمات اإلدارية  شركة جي آي بي كابيتال

 عملة الصندوق   الريال السعودي

في األوراق  اإلستثمار يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأع املال على املدى املتوسط والطويل عن طريق 

 املالية في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 يةاإلستثمار أهداف الصندوق 

العربية سهممؤشر إع آند بي العائد الكلي لأل   

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 
 املؤشر االسترشادي

 مستوى املخاطر  عالي

 ريال سعودي. 0101110111الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 010111)ب(: الفئة 

 ريال سعودي. 010111الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي. 001110111الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 00511الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00511الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ريال سعودي. 001110111الفئة )أ(: 

 سعودي.ريال  00511الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00511الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالسترداد

 الحد األدنى للملكية ريال سعودي. 010111.11

 في يوم العمل السابق ليوم التقويم  على أن يكون يوم عمل(  21:01قبل او عند الساعة 
ص
ظهرا  

 اإلشتراكاملوعد النهائي الستالم طلبات 

 واالسترداد

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

أو االسترداد في وحدات الصندوق   على أن يكون يوم  اإلشتراكيقصد بها  يوم يتم فيه تنفيذ طلبات 

 عمل(
 أيام التعامل

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

األولي او اإلضافي. اإلشتراككحد اقص ى من قيمة املبلغ   1.11%  اإلشتراكرسوم  

 الصندوق. أصول من قيمة صافي  %0.11كبار املستثمرين من مؤسسات وأفراد :  الفئة  )أ( -

 الصندوق. أصول من قيمة صافي  %5..0صغار املستثمرين من مؤسسات وأفراد :  الفئة )ب( -
 رسوم اإلدارة



 الصندوق. أصول من قيمة صافي  %1.51منسوبي مدير الصندوق وبنك الخليج الدولي :   الفئة )ج( -

يوم لجميع الوحدات. 01الوحدات املستردة واملستثمرة ألقل من من صافي قيمة  0.11%  رسوم االسترداد املبكر 

 من قيمة صافي  %1.21يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل 
ص
الصندوق ألمين الحفظ، و  أصول سنويا

 رسوم تعامل وهي بحد أعلى 11 دوالر أمريكي  121.01  ريال سعودي( لكل عملية.
 رسوم أمين الحفظ

 أتعاب املحاسب القانوني: -و

 بقيمة
ص
 مقطوعا

ص
  21,000 يدفع الصندوق مبلغا

ص
 كأتعاب للمحاسب القانوني.ريال سعودي سنويا

 مصاريف املؤشر اإلسترشادي: -ز

 بقيمة 
ص
 مقطوعا

ص
 مقابل  20,111دوالر أمريكي   4,000يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي( سنويا

 الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي.

 الرسوم الرقابية: -ح

 بقيمة 
ص
 مقطوعا

ص
 كرسوم ر  1,011يدفع الصندوق مبلغا

ص
 قابية.ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: -ط

 بقيمة 
ص
 مقطوعا

ص
 على كل فئه من فئات الصندوق  0,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي سنويا

 مقابل نشر املعلومات على موقع تداول 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ي

 بقيمة 
ص
 مقطوعا

ص
 بحد أعلى 10,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
لكل عضو مجلس  ريال سعودي سنويا

 إدارة مستقل.

ية للصندوق وأي ضرائب اإلستثمار يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو 

 أو رسوم إضافية إن وجدت بما في ذله ضريبة القيمة املضافة.

 الرسوم املصاريف األخرى 

يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع  على سبيل املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء وأي 

  ضرائب أو رسوم حكومية( 
 مصاريف التعامل

 تاريخ الطرح تبدأ من بداية يوم الخميس املوافق 1122/21/12م حتى نهاية يوم اإلربعاء املوافق 1122/21/01م

الصندوق  ريال سعودي لكل فئات وحدات 21  سعر الوحدة عند الطرح األولي  

 

 
 

 

 

 

 



 مذكرة املعلومات

 :صندوق اإلستثمار .04

 :اسم الصندوق  -و

 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص 

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ز

 م12/21/1122

 :تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس وطرح الصندوق  -ح

 م.21/21/1122 ه واملوافق21/11/2222بتاريخ  الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص تمت املوافقة على طرح 

 :مدة الصندوق  -ط

هو صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق  الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهمصندوق جي آي بي لفرص إن 

 للفقرة رقم
ص
 .الصندوق  وأحكام شروطمن ( 21  عشر ثمانية إنهاءه وفقا

 :العملة -ي

مدير الصندوق جميع الحواالت عملة الصندوق هي الريال السعودي ويجب على املستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل 

ات ه الوحدات أي تقلبالواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيماها بالريال السعودي بناءص على أسعار الصرف في حينها، هذا ويتحمل مال

 في أسعار الصرف.

 مين الحفظ:أ -ك

 شركة البالد كابيتال

 

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

 :سياسة اإلستثمار .05

 :أهداف الصندوق اإلستثمارية -أ

 قةمنط أسواق في املدرجة الشركات أسهم في نشط بشكل اإلستثمار طريق عن والطويل املتوسط املدى على رأسمالي نمو لتحقيق الصندوق  يهدف -ب

 Benchmark  اإلسترشادي املؤشر في فيها يستثمر التي الشركات أوزان على استراتيجيته تنفيذ في الصندوق  يعتمد ال و. أفريقيا وشمال األوسط الشرق 

Agnostic )اإلستثمار صناديق الئحة و اتاإلستثمار  تركيم سياسة مع يتوافق ما حسب بل 

 

 

 أنواع األوراق املالية املتاحة للصندوق:

 في األوراق املالية اآلتية:  اإلستثماريسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل 

 بالدول كحد اقص ى ستثمار نسب تركيز اإل 

 تونس لبنان عمان األردن البحرين مصر املغرب اإلمارات الكويت السعودية

11% 01% 01% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

http://www.albilad-capital.com/


  املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها  األسواقالرئيسية و  األسواقالشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها  أسهمجميع

وق املالية الس ةأو تاشئها الجهات املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئ

الشركات املدرجة في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات  أسهمفي املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.وكذله 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 كون ي اإلصدارات األولية والثانوية من قبل الشركات املقرر إدراجها في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبورصات العاملية شرط أن أسهم

ا أو تاشئها طلقهاملوازية وأي سوق أخرى قد ت األسواقالرئيسية و  األسواقاملقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها 

لسوق املالية االجهات املختصة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة 

 في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.

 

 ات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املدرجة أو املقرر إدراجها في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال حقوق األولوية املصدرة لزيادة رأسمال شرك

أفريقيا  وشمالأفريقيا والشركات املدرجة أو املقرر إدراجها في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط 

املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج  األسواقيسية و الرئ األسواقبما فيها 

 تخضع إلشراف هيئة 

 .رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها 

 

  العقارية املتداولة   اإلستثمار صناديقREITs ة الرئيسي األسواقواإلكتتاب في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما فيها  ستثمار ( املدرجة لإل

ارج تخضع إلشراف هيئة املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخ األسواقو 

 رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.

 

 ة بالخارج تخضع إلشرافنقد أو أشباه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذله صناديق أسواق النقد العامة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثل 

ا بحد تصايف ههيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية والتي تكون مصنفه في بنوك مرخص لها من البنوك املركزية، يتم اختيار 

د بي و فيتش وسيتم اإلختيار حسب أعلى تصايف أو ما يعادلها في تصايفات وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع ان من وكالة موديز -BBBائتماني أدنى 

 في أدوات اسواق النقد التابعة للبنوك الغير مصنفة. اإلستثمار ولن يتم 

 ات:اإلستثمار سياسة تركيز   -ج

 ملساهدفة.اإلستثمارية من ناحية العوائد اسيركز الصندوق إستثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيماها العادلة وتحقق أهدافه 

 :األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق  -د

 لخص الجدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع اإلستثمار:ي

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمارنوع 

املوازية واإلصدارات األولية  األسواقالشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو املدرجة في  أسهم

 والثانوية وحقوق األولوية للشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
01% 211% 

نقد أو أشباه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذله صناديق أسواق النقد العامة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية 

مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية والتي تكون مصنفه في بنوك 

من وكالة موديز أو ما يعادلها في تصايفات  -BBBم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى مرخص لها من البنوك املركزية، يت

 وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و فيتش

1% 11% 

الشركات املدرجة في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال  أسهم

 أفريقيا
1% 11% 



واإلكتتاب في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ستثمار ( املدرجة لإل REITsالعقارية املتداولة   اإلستثمار صناديق 

واملرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة 

 السوق املالية

%0 11% 

 %10 %1 وراق املالية املباعة على املكشوف في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااأل 

 

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

 االساس ي لالوراق املالية وقيماها العادلة، حيثه بطريقة نشطة تعتمد على التحليل أصولي للصندوق وإدارة اإلستثمار يقوم مدير الصندوق بتحديد املجال 

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

 رين، وتقرير مجالس اإلدارة وأي ملف البحث في تقارير ُمصدري األوراق املالية وتحليلها  القوائم املالية، نشرات اإلصدار، عروض املستثم

 يصدره ُمصدر الورقة املالية(.

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

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

 يق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذله.تحليل قدرة ُمصدري األوراق املالية على تحق 

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

  وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية أو هيكلية و 
ص
 دقيقا

ص
ا إذما تحليل الصناعات والقطاعات التي يعمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

 كانت الصناعة تتميم بمستقبل واعد.

 

كات هذه الشر  إضافة لذله يقوم فريق العمل إن لزم األمر بزيارة ُمصدري األوراق املالية ومناقشاهم بمستقبل الشركة والصناعة بهدف معرفة مستوى أداء

 ما إذا كانت مناسبة أم ال والحصول على أك ر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيماها العادلة
ص
. بعد ذله يقوم الفريق بمناقشاها داخليا

فيها بالعوائد املتوقعة من األوراق املالية املشابهه سواءص في نفس القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه  اإلستثمار ومقارنة العوائد املتوقعة من 

 وبما يتوافق مع الئحة 
ص
 .اإلستثمارصناديق فريق العمل مناسبا

( بل حسب ما يتوافق مع سياسة Benchmark Agnosticوال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في املؤشر اإلسترشادي  

 .اإلستثمارات و الئحة صناديق اإلستثمار تركيم 

من وكالة موديز أو ما   -BBBرخص لها من البنوك املركزية و يتم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى في أدوات اسواق النقد املصنفه في بنوك م اإلستثمار يتم 

 يعادلها في تصايفات وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و فيتش.

 يتم اختيار صناديق اسواق النقد بناء على التالي:  

  مدى سيولته 

 جودة إدارته 

 أدائة التاريخي 

  11ات في الودائع البنكية بحد أدنى اإلستثمار ات املندرجه تحته بحيث تكون اإلستثمار نوعية% 

  أن يكون مصرح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق

 املالية

 بناء على التالي:العقارية املتداولة  اإلستثمار يتم اختيار صناديق 

 جودة إدارته 

 أدائة التاريخي 

  املستثمر بها بما في ذله نوعية املستأجرين صول جودة األ 

  أن يكون مصرح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق

 املالية



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

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

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

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

واملدارة من مدير الصندوق أو  الحد الذي يمكن فيه إستثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق إستثماري أو صناديق إستثمارية -ح

 :أي مدير آخر

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة أسواق في واإلكتتاب ستثمارلإل  املدرجة( REITs  املتداولة العقارية اإلستثمار صناديق في اإلستثمار سيتم

 %11 اعلى دبح املالي السوق  هيئة تطبقها التي املعايير تله تطبق رقابية هيئة إلشراف تخضع بالخارج مماثلة تنظيمية جهة أي أو الهيئة من واملرخصة

 الصندوق  أصول  قيمة إجمالي من

 املعايير هتل تطبق رقابية هيئة إلشراف تخضع بالخارج مماثلة تنظيمية جهة أي أو الهيئة من املرخصة العامة النقد أسواق صناديق في اإلستثمار سيتم

 الصندوق  أصول  قيمة صافي من %11 اعلى بحد املالية السوق  هيئة تطبقها التي

 :صندوق اإلستثمار في اإلقتراضصالحية  -ط

  الصندوق  مدير يراه ما حسب املحلية البنوك من قرض على الحصول  للصندوق  يحق
ص
 اإلسترداد طلبات لتغطية أو الصندوق  اتإستثمار  لدعم مناسبا

 .القرض على الحصول  تاريخ من واحدة سنة عن مدته تزيد ال ان على الصندوق  أصول  قيمة صافي من %21.11 القروض نسبة تتجاوز  أال على

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %10.11ال يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ك

 ملمارسات  .2
ص
التي تحقق أهداف الصندوق واملتماشية مع استراتيجيته املذكورة في شروط  اإلستثمار يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقا

 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة،

 يشمل ذله أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي: 

 .توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع 

  الصندوق في أي ورقة مالية معينة بخالف ما نصت عليه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. اتإستثمار عدم تركيم 

 ية غير ضرورية لتحقيق أهدافه.إستثمار   عدم تحمل الصندوق مخاطر 

 سيشكل مدير الصندوق مجلس إدارة خاص بالصندوق وتكون طبيعة الخدمات التي يقدمها املجلس كاآلتي: .1

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

 ذله كان ومتى- اإلشراف  
ص
  الصندوق  مدير عنه يفح  مصال  تضارب أي على املصادقة -مناسبا

ص
 .اإلستثمار صناديق لالئحة وفقا

 مرتين االجتماع  
ص
 مدير لدى اإلرهاب وتمويل األموال غسيل عن التبليغ ومسؤول واإللتمام املطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

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

 تعيينه حالة في صول األ  مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

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

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

 .اإلستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات واملستندات

 فيه الوحدات ومالكي اإلستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل. 

 : اإلسترشادياملؤشر  -ل

 العربية سهممؤشر إع آند بي العائد الكلي لأل 



S&P Pan Arab Composite Total Return Index  

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

 : التعامل في أسواق املشتقات املالية -م

 .يستثمر الصندوق في املشتقات املالية ال 

 املوافق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على اإلستثمار: اإلعفاءات -ن

 ال يوجد.

 :املخاطر الرئيسية .06

 بجميع امةت معرفة على يكونوا وأن االعتبار بعين ذله أخذ املحتملين واملستثمرين املستثمرين وعلى املخاطرة، عالي أنه على الصندوق  يصنف 

 بالصندوق. يتعلق ي إستثمار  قرار بأي القيام عند بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط

  على األداء املتوقع في املستقبل كما ال يوجد ضمان إن أي أداء سابق للصندوق أو 
ص
إلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا

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

 بق.اإن مدير الصندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر في املستقبل أو سيماثل أدائه الس 

  لدي أي بنه. ال يعد اإلستثمار في الصندوق 
ص
 بأي حال من األحوال بمثابة إيداعا

  ولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير من يقر ماله الوحدات ويتحمل املسؤ

 مدير الصندوق.

 في الصندوق: ستثمار فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإل 

 والبورصات العاملية سهممخاطر تقلبات أسعار األ  -0

والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات الصناديق والتي يات  عنها انخفاض حاد  سهميرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األ  سهمفي أسواق األ  اإلستثمار إن 

ر الصندوق ومن تله نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدي سهمات الصندوق وخسارة جزء او كل رأع املال املستثمر. يحدث التقلب في أسعار األ إستثمار في قيمة 

املتعاملين  الشركات أو على قرارات العوامل على سبيل املثال ال الحصر، األحداث السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية للشركات املستثمر بها التي تؤثر على أداء

 .األسواقفي 

 

 املخاطر السياسية و االقتصادية - 0

أو  سهملى تقييم األ ه تؤثر عأصولتصادية في املنطقة والتطورات في األنظمة والقوانين العاملية و/أو للدول التي يستثمر فيها الصندوق التقلبات السياسية والتغيرات األق

 على تقييم 
ص
 الصندوق وسعر وحداته. أصول أداء الشركات. هذا بدوره يؤثر سلبا

 

 املخاطر التشريعية والقانونية -0

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

 أصول من  صمية والتي تخاإلستثمار املالية. إن من ضمن هذه املخاطر مخاطر تغير الرسوم على الصناديق  األسواقالتشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق املالية أو 

 على قيمة وحدات الصندوق.
ص
 الصندوق. وبالتالي تؤثر سلبا

 

 مخاطر السيولة -4

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



 

 مخاطر العملة -5

.إن التقلبات في أسعار عمالت األوراق املالية 
ص
 املدارة في الصندوق تؤدي إلى خسائر فروقات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة الوحدات سلبا

 

 مخاطر التركيز -6

ه والذي بدوره يعرض الصندوق ملخاطر تركيم أصوليتعرض الصندوق ملخاطر التركيم وذله نتيجة التركيم على أحد القطاعات أو الدول التي يستثمر فيها الصندوق 

 على قيمة اإلستثمار 
ص
 الصندوق. أصول ات والتي تؤثر سلبا

 

 بها  اإلستثمار بالصناديق العقارية املتداولة و  اإلشتراكمخاطر  -.

 ر الفائدةوأسعا ات في الصناديق العقارية تتأثر بالظروف اإلقتصادية املحلية، ولذله فإن املؤشرات اإلقتصادية العامة مثل النمو اإلقتصادي وعرض النقداإلستثمار 

 على عوائد الصندوق وتوزيعاته كما ان الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق لإل 
ص
ذكورة فيها تكون عرضة لنفس املخاطر امل ستثمار املحلية وغيرها من العوامل تؤثر سلبا

 على 
ص
 ه.أصولات الصندوق وقيمة إستثمار في قسم  املخاطر الرئيسية  من هذه املذكرة، ويؤثر ذله سلبا

 

 التقنية مخاطر  -8

العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة املعلومات املتوفرة لدى مدير الصندوق، والتي بدورها تتعرض  أصول يعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ 

 على ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتالي يؤدي ذله إلى تأخير في بعض او كل عمليات مدير ال
ص
ق وقيمة ات الصندو إستثمار صندوق والتأثير سلبا

 ه.أصول

 

 مخاطر أسعار الفائدة -9

الشركات التي يستثمر فيها الصندوق كما إن التقلبات في أسعار الفائدة تؤثر على  أسهماملخاطر الناتجة عن تغير في أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة االوراق املالية و 

 على قيمة الصندو  أصول تقييمات 
ص
 وحدات الصندوق. أصول ق وادائه وبالتالي تؤثر سلبا

 

 أو االسترداد اإلشتراكمخاطر تأجيل  -01

املالية أو التعامالت البنكية والتي تكون خارجة عن إرادته مثل في حال ورود  األسواققد يؤجل مدير الصندوق أي عملية اشتراك أو استرداد في حال حدوث صعوبات في 

 على أصولرداد كثيره في يوم تعامل معين مما يجعل تسييل الصندوق جزء من طلبات است
ص
 ات واداء الصندوق .إستثمار ه في اوقات غير مالئمة والذي يؤثر سلبا

 

 مخاطر تضارب املصالح -00

له سلبا ق، مما قد يؤثر ذتاشأ هذه املخاطر في األوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية على حساب الصندو 

 ات مالكي وحدات الصندوق.إستثمار على آداء الصندوق و بالتالي 

 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق  -00



 على أداء الصندوق في املستقإن أدا
ص
 ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل يؤثر سلبا

ص
 بل.ء الصندوق غالبا

 

 مخاطر الضريبة والزكاة وضريبة القيمة املضافة -00

في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة  اإلستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على  اإلستثمار ينطوي 

يجب في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة. و  اإلستثمار بمستثمر معين. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكوا الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد املرتبطة ب

 .في الوحدات وتملكها وبيعها اإلستثمار هم الضريبيين بشأن الضرائب املترتبة على على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاري

 

 في أدوات وصناديق سوق النقد وأشباه النقد  اإلستثمار مخاطر  -04

ة عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف الصندوق في أدوات وصناديق أسواق النقد و اشباه النقد فهناله مخاطر إئتمانية يتم التعرض لها و تتمثل في إمكاني أصول  إستثمار

 صندوق.اآلخر في سداد املستحقات أو اإللتمامات املترتبة عليه في الوقت املحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا مما يخفض من سعر الوحدة في ال

 

 مخاطر االصدارات األولية والثانوية وحقوق االولوية وقلتها -05

روحات األولية في بعض األحيان والتي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق الطروحات األولية مما يؤثر على تحقيق من املمكن أن يحدث قلة في عملية الط

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق و يتضمن اإلستثمار الصندوق ألهدافه 
ص
 اولي أسهمفي  اإلستثمار ية وبالتالي ينعكس سلبيا

ص
 الشركات املطروحة طرحا

ص
مخاطر  ا

ا تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائه سهماملتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة , كما أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة لأل  سهممحدودية األ 

.أسهماملحدود , مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في 
ص
 ها , مما يؤثر على أداء الصندوق سلبا

 

 الشركة املصدرةمخاطر  -06

قتصادية او أي تغيرات تقع في أوضاع إ تتأثر قيمة السهم أو الورقة املالية للشركة املصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع املالي للشركة املصدرة أو الشركات التابعة لها ,

 وبالتالي على الورقة املالية.
ص
 أو سياسية محددة تأثر على وضع الشركة املصدرة سلبا

 

 مخاطر السوق املوازية -.0

 بالسوق الرئيس ي 
ص
ذبذب , كما أن نسبة التالسوق املوازي أكثر مخاطرة من السوق الرئيس ي نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات اإلدراج بشكل عام قياسا

ملخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجيء في قيماها واحتمال خسارة ات الصندوق سلبا نتيجة تله اإستثمار للشركات أعلى في السوق املوازي ومن املمكن أن تتأثر 

 الصندوق. أصول جزء من / او كل رأع املال وبالتالي يتأثر قيمة 

 

 مخاطر التمويل والرهن  -08

يادة اته , مثل ز إستثمار الية املختلفة للصندوق و اته او رهنها و هذا ينطوي على درجة عالية من املخاطر املإستثمار يمكن الحصول على التمويل للصندوق و /أو أي من 

 او تخلف عن السداد مما يؤثر سلبا على عائدات الصندوق  اإلستثمار تكاليف التمويل , التدهور اإلقتصادي و تدهور ضمانات 

 

 



 مخاطر االئتمان -09

خل املدين فيها بالتماماته التعاقدية مع أطراف أخرى , األمر الذي يات  عنه خسارة ات في أدوات أسواق النقد , والتي من املحتمل أن ياإلستثمار تتعلق مخاطر االئتمان ب

 أو جزء منه أو تأخير سداده. اإلستثمار مبلغ 

 

 الناشئة األسواقمخاطر  -01

ه الى الصندوق.باإلضاف أصول الناشئة تكون ذات سيولة منخفضه و اسعارها ذات تذبذب عالي مما يسبب تذبذب عالي في قيمة  األسواقات التي تصدر في اإلستثمار إن 

ذات إستقرار سياس ي وإقتصادي منخفض , مما يعرض مالكي الوحدات ملزيد من التقلبات في أسعار وحدات الصندوق وبالتالي هبوط العوائد  األسواقذله تكون تله 

 ية للصندوق.تثمار اإلس

 

 ات و اإلعتماد على التصنيف الداخلي إن وجداإلستثمار مخاطر إنخفاض التصنيف االئتماني ألي من  -00

ء ا يؤثر سلبا على آداأي إنخفاض للتصايف اإلئتماني ألي من الجهات التعاقدية مع الصندوق يسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتماماتها التعاقدية مع الصندوق مم

ات مالكي وحدات الصندوق.و في حال عدم وجود تصايف إئتماني صادر من وكاالت التصايف الدولية لتله الجهات التعاقدية مع الصندوق, إستثمار الصندوق وانخفاض 

 ويترتب على ذله إحتمالية إيداع 
ص
ة مع ة الالزمة للوفاء بإلتماماتهم التعاقديات مع أطراف التتوفر لديهم املالءة املاليإستثمار سيقوم مدير الصندوق بتصايفها داخليا

 على أداء الصندوق وقد يؤدي إلى إنخفاض 
ص
 ات مالكي وحدات الصندوق.إستثمار الصندوق مما يؤثر ذله سلبا

 

 مخاطر عدم التخصيص -00

للمشاركة في الطروحات األولية فإنه من املمكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد  اإلستثمار حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.اإلستثمار الشركات والصناديق املشتركة في االكتتاب مما يؤدي إلى خسارة الفرصة 
ص
 ية التي تؤثر سلبا

 

 مخاطر األوراق املباعة على املكشوف -00

ي ورقة مالية ففي البيع على املكشوف هو ارتفاع سعر الورقة املالية املباعة على املكشوف خصوصا على املدى القريب و ايضا في حال البيع على املكشوف الخطر االساس ي 

 .أداء الصندوق  ذات سيولة منخفضه وعدم توفر الورقة املاليه على املدى القريب مما يضطر مدير الصندوق لشرائها بسعر اعلى وهذا يؤثر سلبا على

 :معلومات عامة ..0

 الفئة املستهدفة لإلستثمار في الصندوق: -أ

املخاطر  - 0قم  املادة ر  كل مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب املطلعين على املخاطر الرئيسية املذكورة في

 الرئيسية(.

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 مدير الصندوق بإعادة إستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.يقوم 

 األداء السابق لصندوق اإلستثمار: -ج

 ال يوجد.



 حقوق مالك الوحدات: -د

  مقابل وبدون  العربية باللغة املعلومات ومذكرة بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط من حديثة ن خة على الحصول. 

  وسجل قيماها، وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات قيمة صافي على يشتمل تقرير على الوحدات مالك من ماله كل حصول 

 ( 20  عشر خمسة خالل يقدم الصندوق  وحدات على املاله قبل من املنفذة الصفقات بجميع
ص
 .صفقة كل من يوما

  مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول. 

 سريانه قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط في تغيير بأي اإلشعار  
ص
 املدةو  التغيير لنوع وفقا

 .اإلستثمار صناديق الئحة في املحددة

 الصندوق  إدارة مجلس في تغيير بأي اإلشعار. 

  املعلومات ومذكرة بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط من محدثة ن خة على الحصول  
ص
بين سنويا

ُ
 أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم ت

 .طلبها عند الصندوق 

 12  وعشرين واحد عن تقل ال بمدة اإلنهاء قبل اإلستثمار صندوق  بإنهاء الصندوق  مدير برغبة اإلشعار ) 
ص
 . يوما

 لذله املحددة األوقات في االسترداد مبالغ دفع. 

  الصندوق  مدير من طلبها عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت حق - الحصر ال املثال - ذله في بما بالوحدات املرتبطة الحقوق  جميع ممارسة الوحدات ملاله يحق 

 يةالعرب باململكة السارية والتعليمات املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة التنفيذية واللوائح األنظمة تقرها الوحدات ملالكي أخرى  حقوق  أي 

 العالقة ذات السعودية

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 .الصندوق  والتمامات ديون  عن مسئولية أي الوحدات ملاله يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في هستثمار إل  الوحدات ماله خسارة عدا فيما

 الخاصة باإلنهاء:الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات  -و

 الحاالت التي يستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار هي كالتالي:

 برغبته في ذله قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين .2
ص
( 12  إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 من التاريخ املساهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
ص
 يوما

 ندوق.لصيجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور اناهائه، وذله دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة با .0

 لصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( عن اناهاء مدة الصندوق وتصفيته.يجب على مدير ا .2

 إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق: -ز

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

 (.2  رقم امللحق - سياسات وإجراءات ضبط املخاطر في الشروط واالحكام قراءة نرجو املعلومات من للمزيد



 :الخدمات والعموالت واألتعاب رسوم .08

آخر لى ن رسم ايتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساع يومي وتدفع على أساع يختلف م

 وهي كاآلتي:

  :من قيمة صافي  %2.11يدفع الصندوق رسوم إدارة باسبة رسوم اإلدارة 
ص
 %2.10الصندوق ملدير الصندوق للفئة  أ( ونسبة  أصول سنويا

 من قيمة صافي األ 
ص
 من قيمة صافي األ  %1.01ملدير الصندوق للفئة  ب( ونسبة  صول سنويا

ص
ملدير الصندوق للفئة  ج(. ويتم خصم  صول سنويا

 الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

  :من قيمة صافي  %1.21يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل رسوم الحفظ 
ص
الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم تعامل وهي بحد  أصول سنويا

 ريال سعودي( لكل عملية.  121.01دوالر أمريكي    11أعلى 

  :قدره أتعاب املحاسب القانوني 
ص
 مقطوعا

ص
ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانوني  12,111يدفع الصندوق مبلغا

 مقابل مراجعة حسابات الصندوق.شاملة ضريبة القيمة املضافة وهو 

  :بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ص
 سع 10,111يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

ص
 بحد أعلى لكل رياال

ص
وديا

 عضو مستقل.

  :قدره الرسوم الرقابية 
ص
 مقطوعا

ص
. 1,011يدفع الصندوق مبلغا

ص
 ريال سعودي سنويا

  :قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
ص
 مقطوعا

ص
 على كل فئه من الفئات االخرى  0,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي سنويا

. 20,111لوحدات الصندوق واملجموع هو 
ص
 ريال سعودي سنويا

  :بقيمة مصاريف أخرى 
ص
 مقطوعا

ص
 مقابل الحصول على بيانات  20,111دوالر أمريكي    2,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي ( سنويا

رسوم  و ية للصندوق وأي ضرائب أاإلستثمار املؤشر اإلسترشادي. كما يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو 

 إضافية إن وجدت بما في ذله ضريبة القيمة املضافة.

  :واإلكتتاب في اإلصدارات األولية وسيتم  سهميتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقة ببيع وشراء األ مصاريف التعامل

اإلفصاح عن تله الرسوم واملصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع السنة  على سبيل املثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي 

 ضرائب أو  رسوم حكومية(.

 :ة لشركة جي اي بي كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحق ضريبة القيمة املضافة والزكاة

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

و فيما عدا ذله ستخضع لضريبة القيمة التنفيذية. مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، 

 .املضافة وال يتولى مدير الصندوق إخراج الزكاة عن املشتركين وتقع على ماله الوحدات مسئولية إخراج زكاة ما يمله من وحدات في الصندوق 

 واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات:  اإلشتراكمقابل الصفقات املفروضة على 

كحد اقص ى من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر.  %1.11ير الصندوق على رسوم إشتراك ويتم احتسابها باسبة  يحصل مد

ع  يسيتم فرض رسوم استرداد مبكر على جم لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق. اإلشتراكمرة واحدة من مبالغ  اإلشتراكويتم خصم قيمة رسوم 

 من تاريخ  01وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
ص
 .%2.11باسبة  اإلشتراكيوما

 العموالت الخاصة التي ي رمها مدير الصندوق:

 املبكر:  رسوم االسترداد -أ

 من  01سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
ص
تاريخ اإلشتراك. تحتسب الرسوم يوما

 كاآلتي:

  ويتم إعفاء املشتركين من هذه الرسوم في استردادعلى الوحدات في حالة تدفع ملدير الصندوق  %2.11مبكر باسبة  استردادسيتم فرض رسوم 
ص
ها مبكرا

.  01حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
ص
 يوما

 وم واملصاريف:يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرس .12

 طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها الرسوم

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

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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



 رسوم الحفظ
 تستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر بحد أقص ى. يتم حسابها كاآلتي:

 رسوم الحفظ السنوية

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

 أتعاب املحاسب القانوني
 ي:تستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل نصف سنة. يتم حسابها كاآلت

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

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

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

 الرسوم الرقابية

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

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

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

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

365 =  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم

 

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

مبلغ االسترداد املبكر X رسوم االسترداد %1.00 =  رسوم االسترداد املبكر

 اإلشتراكرسوم 
 مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. يتم حسابها كاآلتي: اإلشتراكتدفع رسوم 

مبلغ اإلشتراك X رسوم اإلشتراك بحد اقص ى%2.00    =  رسوم اإلشتراك على أي مبلغ إشتراك

 مصاريف أخرى 

 يتم حسابها كاآلتي: تستحق رسوم املصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر بحد أقص ى.

 املصاريف األخرى  السنوية 

365
=  رسوم املصاريف األخرى  في أي يوم

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

قسم وحدات الصندوق إلى ثالثة   .01
ُ
( فئات للوحدات وهي  أ( وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي 0ت

وهي  ، و ج(ريال سعودي 21,111,111، و ب( وهي الخاصة باملستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن ريال سعودي 21,111,111

ية الخاصة بمدير الصندوق و بنه الخلي  الدولي. إن الفروقات بين هذه الفئات اإلستثمار الخاصة بماسوبي مدير الصندوق و ببنه الخلي  الدولي واملحفظة 

 دارة.تكمن في الحد األدنى للملكية، الحد األدنى لإلشتراك، الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي، الحد األدنى لالسترداد، ورسوم اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الوحدات: مالك قبل من أو الصندوق  أصول  من تدفع التي الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح إفتراض ي مثال .0

 واملصاريف الرسوم يوض  وايضا عليه واملصارف الرسوم توضيح مع ريال مليون  21 يساوي  الصندوق  حجم بالجدول التالي توضيح مفصل بإفتراض ان

 ريال آالف 21 يساوي  اإلستثمار مبلغ أن بافتراض الصندوق  بعملة الوحدة ماله على

 

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .00

 الصندوق: أصول تقويم  -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساع التالي:

 صول األ  كانت إذا  
ص
 اراإلستثم صناديق و سهماأل  ذله في بما آلي تسعير نظام على أو منظمة مالية أوراق سوق  أي في متداولة أو مدرجة مالية أوراقا

 .النظام أو السوق  ذله في الرسمي اإلغالق سعر فيستخدم املتداولة، العقارية

 تقويمها فيتم معلقة، املالية األوراق كانت إذا  
ص
 دق املالية األوراق هذه قيمة أن عل قاطع دليل هناك كان إذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا

 .املعلق السعر عن انخفضت

 وحدة لكل ماشور  أصول  قيمة صافي آخر حسب على قيماها احتساب فيتم متداولة الغير اإلستثمار صناديق إلى بالاسبة 

 املتراكمة األرباح/الفوائد إلى باإلضافة االسمية قيماها احتساب يتم الودائع إلى بالاسبة. 

 تحققال وبعد. الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  على بناءص  الصندوق  مدير يحددها التي العادلة القيمة احتساب يتم آخر إستثمار أي 

 .للصندوق  القانوني املحاسب قبل من منها

 

 :أيام التقويم -ب

 املبلغ التقديري 

 الرسوم

 بعملة واملصاريف

 الصندوق 

 الرسوم

 على واملصاريف

 الوحدة مالك

 الصندوق  بعملة

 أصول النسبة من صافي 

 الصندوق 
 الوصف

 SAR 10,000  SAR10,000,000    اإلشتراكمبلغ 

  SAR 200.0 2.0000%  اإلشتراكرسوم 

SAR 9,800.0        اإلشتراكصافي قيمة 

  SAR 12,000 SAR 11.76 0.1200% )رسوم الحفظ  نسبة إفتراضية 

 SAR 21,000 SAR 20.58 0.210% أتعاب املحاسب القانوني 

 SAR 50,000 SAR 49.00 0.500% مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 SAR 15,000 SAR 14.70 0.150% رسوم املؤشر اإلسترشادي 

 SAR 5,000 SAR 4.90 0.050%  رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

 SAR 7,500 SAR 7.35 0.075% رسوم رقابية  

   SAR 108.29     إجمالي الرسوم 

 SAR 173,066.25 SAR 169.60 1.7500%   2.10 رسوم اإلدارة%(  

 SAR 283,566.25 SAR 277.89  التالية للسنة إشتراك رسوم بدون ( ب  بفئة ريال آالف 21 يساوي  اإلستثمار مبلغ أن بافتراض واملصاريف الرسوم مجموع 

 SAR 283,566.25 SAR 477.89  اإلشتراك رسوم مع( ب  بفئة ريال آالف 21 يساوي  اإلستثمار مبلغ أن بافتراض واملصاريف الرسوم مجموع 

      

  SAR11,000,0000 SAR 10,780 10.00%  إجمالي عائد الصندوق 

 SAR 10,716,434 SAR 10,502 10.00%  صافي عائد الصندوق 

SAR 10,528    في نهاية السنة اإلستثمار صافي قيمة 

 (اإلشتراكعائد الصندوق بعد خصم جميع املصاريف )ويحسب على أساس صافي قيمة  5.02%   



 الصندوق في يوم األثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع عمل. أصول يتم تقويم 

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

 الصندوق. أصول سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير  .2

 الوحدات املتضررين  بما في ذله مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.سيتم تعويض جميع مالكي  .1

او اكثر من سعر وحدة  %1.0يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته  .0

ذله في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع لإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وفي تقارير الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن 

 للمادة رقم  
ص
 .اإلستثمار( من الئحة صناديق 12الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 ل .2
ص
وتشتمل هذه التقارير  اإلستثمار ( من الئحة صناديق 11لمادة رقم  يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذله وفقا

 على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.

 :االستردادو  اإلشتراكطريقة احتساب أسعار  -د

 :التالي األساع على الصندوق  أصول  جميع تقيم

 

 . التقويم وقت القائمة الوحدات عدد( / املتراكمة املصروفات - املستحقات - صول األ  إجمالي   وحدة لكل صول األ  قيمة صافي

 

 ريفاملصا خصم بعد العالقة ذي التقويم يوم في الصندوق  أصول  قيمة صافي حساب خالل من واالسترداد اإلشتراك ألغراض الوحدة سعر احتساب يتم

 لكل القائمة الوحدات عدد على الصندوق  أصول  صافي قسمة طريق عن الوحدة سعر إلى الوصول  ويتم فئة لكل اإلدارة رسوم خصم ثم ومن الثابته

 .العالقة ذي التقويم يوم في فئة

 

  تتجاوز  ال وبمدة املعلومات، ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في املحدد الوقت في تعامل يوم كل في العام الصندوق  أصول  تقويم يجب
ص
  يوما

ص
 واحدا

 .واالسترداد اإلشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد بعد

 

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق اليوم التالي ليوم التقويم ع ر  أصول صافي قيمة  باشر يقوم مدير الصندوق 

 www.gibcapital.com واملوقع اإللكتروني لشركة جي آي بي كابيتال  www.tadawul.com.sa املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( 

 التعامل: .00

 تفاصيل الطرح األولي: .0

 :تاريخ البدء واملدة 

 

 :تاريخ بدء الطرح األولي هو 

 م 01/21/1122م الى تاريخ  21/1122/ 12  أيام عمل من تاريخ 0مدة الطرح هي 

 السوق  هيئة من الالزمة املوافقات أخذ بعد عمل يوم( 11  الى الطرح مدة تمديد سيتم الصندوق  في األدنى الحد جمع عدم حال وفي

 املالية

 الطرح األولي:

  (21  هو التأسيس عند الوحدة سعر سيكون 
ص
 سعوديا

ص
 من فئات وحدات الصندوق  لكل فئة رياال

 أو يالسعود العربي النقد مؤسسة تنظمه طرف مع النقدية السوق  ومعامالت املصرفية الودائع في املستلمة االموال وسيتم إستثمار 

 االدنى الحد إلى الوصول  يتم حتى اململكة خارج مماثلة تنظيمية هيئة

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.gibcapital.com/
http://www.gibcapital.com/


ستثمر سوف سعر افضل تقديم و مالئماها مدى و تحليلها بعد الصندوق  مدير يستلمها التي اإلشتراك أموال إن
ُ
 وفي يةبنك ودائع في ت

 إلى الوصول  لحين اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع م رمة النقد أسواق أدوات

 جمعه الصندوق  مدير ينوي  الذي األدنى الحد

 

 وكالة من -BBB أدنى ائتماني تصايف بحد املركزية، البنوك من لها مرخص بنوك في مصنفه نقد أسواق أدوات في الصندوق  يستثمر 

 يتم لنو  تصايف أعلى حسب اإلختيار وسيتم فيتش و بي اند اع: اآلتية االئتماني التصايف وكاالت تصايفات في يعادلها ما أو موديز

 .مصنفة الغير للبنوك التابعة النقد اسواق أدوات في اإلستثمار

 

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك واالسترداد: .0

 تراكاإلش طلب تقديم بعد الصندوق  في اإلشتراك ويقبل التعامل، أيام في الصندوق  في اإلشتراك يمكن :اإلشتراك طلبات قبول  أيام  
ص
 كامال

  21:01 الساعة عند او قبل اإلشتراك مبلغ كامل ودفع
ص
  21:01 الساعة عند او قبل و االثنين يوم لتقويم األحد يوم ظهرا

ص
 الثالثاء يوم ظهرا

 .العالقة ذي التقويم يوم من الوحدة سعر على بناءص  اإلشتراك ويكون  ،(عمل يوم يكون  ان على  أسبوع كل من األربعاء يوم لتقويم

 

 لساعةا عند او قبل االسترداد طلب تقديم بعد ويقبل التعامل، أيام في الصندوق  من املبالغ استرداد يمكن :االسترداد طلبات قبول  أيام 

21:01  
ص
  21:01 الساعة عند او وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم ظهرا

ص
 يكون  ان على  أسبوع كل من األربعاء يوم لتقويم الثالثاء يوم ظهرا

 العالقة ذي التقويم يوم من الوحدة سعر على بناءص  االسترداد ويكون  ،(عمل يوم

 

 

 إجراءات اإلشتراك واالسترداد: .0

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

 اتاملتطلب جميع واستيفاء الشركة لدى ي إستثمار  حساب فتح اإلشتراك في الراغب على يجب أنه كما الصندوق، مدير إلى وتقديمها

 .لذله

 مدير إلى ويقدمه االسترداد طلب نموذج بتعبئة العميل يقوم الوحدات، كل أو لبعض االسترداد طلب عند :االسترداد إجراءات

 .الصندوق 

 هذه توفر حال في اإللكتروني الصندوق  مدير موقع طريق عن أو الصندوق  ملدير الرئيس ي املقر بزيارة الصندوق  في اإلشتراك يمكن •

 .الخدمة

 االسترداد:و  اإلضافي اإلشتراكو  اإلشتراكو  للملكية األدنى الحد .0

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

 لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:

 الحد األدنى للملكية: .2

 21,111.ريال سعودي , 

 الحد األدنى لالشتراك: .1

  :)ريال سعودي. 21,111,111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 21,111الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 21,111الفئة  ج 

 اإلضافي: شتراكالحد األدنى لال  .0

  :)ريال سعودي. 2,111,111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 1,011الفئة  ب 

  :)سعودي.ريال  1,011الفئة  ج 

 :ستردادالحد األدنى لال  .2

  :)ريال سعودي. 2,111,111الفئة  أ 



  :)ريال سعودي. 1,011الفئة  ب 

  :)سعودي. ريال 1,011الفئة  ج 

 مكان تقديم الطلبات: .0

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

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 السكنية واملكتبية واحة غرناطة للمباني

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 الفترة زمنية بين استالم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات:

 يومل التالي الخامس اليوم عمل نهاية قبلبحد أقص ى  الوحدات ملالهبعد خصم رسوم االسترداد  االسترداد مبلغصافي  تحويل يتم

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

 القة.العالتقويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل املبلغ إلى حساب العميل بحد أقص ى قبل نهاية اليوم الخامس التالي ليوم التعامل ذي 

 سجل مالك الوحدات: .4

 ملتطلبات  الوحداتبمالك  سجل بإعداد الصندوق  مدير يقوم .2
ص
 .العربية السعودية اململكة في وحفظه اإلستثمارالئحة صناديق وفقا

  الوحداتمالك  سجل يعد .1
ص
  دليال

ص
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 : أدنى كحد الوحداتمالك  سجل في اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم .0

 وعنوانه الوحدات ماله اسم. 

 تحددها أخرى  تعريف وسيلة أي أو  التجاري  سجله رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات ملاله الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة

 الوحدات ماله جاسية. 

 ال جل في الوحداتمالك  ت جيل تاريخ. 

 وحدات ماله كل أجراها التي بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 وحدات ماله لكل اململوكة( الوحدات أجزاء ذله في بما  الوحدات لعدد الحالي الرصيد. 

 وحدات ماله لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي. 

  الصندوق  مدير يقدم .2
ص
  وحدات ماله أي إلى الوحداتماله  ل جل ملخصا

ص
 املعلومات جميع امللخص ذله يظهر أن على  الطلب عند مجانا

 (.فقط املعني الوحدات بماله املرتبطة

  الوحدات مالك سجل بتحديث الصندوق  مدير يقوم .0
ص
 .املادة هذه من( 0  الفقرة في إليها املشار املعلومات في التغييرات يعكس بحيث فورا

ستثمر سوف سعر افضل تقديم و مالئماها مدى و تحليلها بعد الصندوق  مدير يستلمها التي اإلشتراك أموال إن .0
ُ
 أدوات وفي بنكية ودائع في ت

 لذيا األدنى الحد إلى الوصول  لحين اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع م رمة النقد أسواق

 جمعه الصندوق  مدير ينوي 

 ما أو موديز وكالة من -BBB أدنى ائتماني تصايف بحد املركزية، البنوك من لها مرخص بنوك في مصنفه نقد أسواق أدوات في الصندوق  يستثمر

 أدوات في راإلستثما يتم ولن تصايف أعلى حسب اإلختيار وسيتم فيتش و بي اند اع: اآلتية االئتماني التصايف وكاالت تصايفات في يعادلها

 .مصنفة الغير للبنوك التابعة النقد اسواق

 

 الذي ينوي مدير الصندوق لجمعه:الحد األدنى  .6

 خالل مدة الطرح األولي ايابمي جمعه ( ماليين ريال سعودي،21 إن الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو 

 ( ماليين ريال سعودي كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:01اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة )

 بإشعار الصندوق  مدير سيقوم أشهر،( 2  أقصاها ملدة سعودي ريال ماليين( 21  عشرة عن الصندوق  أصول  قيمة صافي انخفضت حال في

 أو الصندوق  أصول  تسييل من الوحدات مالك مصال  تخدم التي والخيارات السوق  حالة ودراسة بتحليل ذله وبعد أوال، املالية السوق  هيئة



 املطروحة الخيارات على والتصويت الوحدات مالك الجتماع بطلب الصندوق  مدير سيقوم الصندوق، في الوحدات مالك اتإستثمار  زيادة طلب

 وقعم وفي اإللكتروني موقعه في ذله عن باإلعالن الصندوق  مدير وسيقوم املالية السوق  هيئة لوائح مع يتوافق بما الصندوق  مدير قبل من

 سيقوم سعودي ريال ماليين( 21  عشرة إلى هأصول قيمة صافي لرفع الصندوق  في اتهمإستثمار  زيادة بعدم الوحدات مالك صّوت حال وفي السوق،

 .املالية السوق  هيئة من الالزمة املوافقات أخذ بعد الصندوق  أصول  بتسييل الصندوق  مدير

 الحاالت: الحاالت التي تؤجل أو تعلق فيها التعامالت بوحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة في تلك ..

 للمادة رقم  
ص
 :اإلستثمار( من الئحة صناديق 22تأجيل عمليات اإلسترداد وفقا

  الصندوق في أي يوم تعامل. أصول أو أكثر من صافي قيمة  %21.11إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسترداد ملالكي يساوي 

  اإلسترداد املطلوب تأجليهايجب على مدير الصندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات 

   من الئحة صناديق 21سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق وفقا للمادة رقم )

 :اإلستثمار

  او استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذله اإلشتراكسيتم تعليق 

  التعليق يحقق مصال  مالكي الوحداتإذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول ان 

  شكل األخرى التي يملكها الصندوق، إما ب صول في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األ

الصندوق وسيعمل مدير  أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة  أصول عام أو بالاسبة إلى 

 الصندوق على:

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

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذله بصورة منتظمة. -

ور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار هيئة السوق إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات ف -

املالية ومالك الوحدات فور اناهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذله في املوقع 

 اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.

مل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالاسبة سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعا -

 والتناسب وتحويل مبالغ االسترداد الى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذله يحقق مصال  مالكي الوحدات. -

 في اختيار   -
ص
 صادر أوال

ص
 تله الطلبات.سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال

اب العميل إلى حس اإلشتراكيحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة. ويتم إرجاع قيمة  :اإلشتراكرفض 

 .اإلشتراكخالل ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم قيمة 

 ستؤجل: اإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد طلبات االسترداد التي

 للمادة رقم  
ص
 :اإلستثمار( من الئحة صناديق 22تأجيل عمليات اإلسترداد وفقا

 الصندوق في أي يوم تعامل. أصول أو أكثر من صافي قيمة  %21.11إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسترداد ملالكي يساوي  -

 ليها.سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات اإلسترداد املطلوب تأج -

 في اختيار تله الطلبات. -
ص
 صادر أوال

ص
 سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال

 خصائص الوحدات: .00

قسم
ُ
 من املستثمرين بصغار الخاصة وهي( ب و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فئات( 0  ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

. لدوليا الخلي  بنه و وق دالصن بمدير الخاصة يةاإلستثمار  واملحفظة الدولي الخلي  ببنهو  الصندوق  مدير بماسوبي الخاصة وهي( ج و وأفراد، مؤسسات

. اإلدارة ومورس ،ستردادلال  األدنى الحد اإلضافي، شتراكلال  األدنى الحد ،شتراكلال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن

 يوض  الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:

 

 

 



 

 

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

 طبيعة املالك
كبار املستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

صغار املستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

ماسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق وبنه 

 الخلي  الدولي

 ريال سعودي 10,000 الحد األدنى للملكية

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى لالشتراك

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

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 املحاسبة وتقديم التقارير: .04

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية: -أ

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  بما في ذله القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية املوجزة والتقارير  .0

 ملتطلبات امللحق رقم 
ص
( من الئحة صناديق اإلستثمار ويجب على مدير الصندوق تزويد مالك الوحدات بها عند الطلب 0 األولية وفقا

 ودون أي مقابل.

 من نهاية فترة التقرير وذله ع ر املوقع اإللكتروني ملدير 11ستتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين   .0
ص
( يوما

 ملالية  تداول .الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق ا

 من نهاية فترة التقرير وذله ع ر املوقع اإللكتروني ملدير 00للجمهور خالل خمسه وثالثين    سيتم اعداد التقارير األولية وإتاحاها .0
ص
( يوما

 الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية  تداول .

 آلتية:سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن املعلومات ا .4

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيماها 

   من كل صفقة.20سجل بالصفقات التي نفذها املشترك خالل خمشة عشر 
ص
 ( يوما

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات  بما في ذله أي شخص تمله الوحدات خالل

( 01نة املعد في شأنها البيان( يلخص الصفقات على وحدات الصندوق على مدار السنة املالية وُيرسل خالل ثالثين  الس

 من نهاية السنة املالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان على األرباح املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف 
ص
يوما

شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل  واألتعاب املخصومة من ماله الوحدات والواردة في

لجميع مخالفات قيود اإلستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق اإلستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة 

 املعلومات.

 للسوق  اإللكتروني املوقع في 0101 ديسمبر 00 في للصندوق  املالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول  بتوفير الصندوق  مدير يقر -ب

 .املحتملين واملستثمرين للمستثمرين السعودية املالية

 عند طلبها من قبل مالك وحدات الصندوق. -ج
ً
 يقر مدير الصندوق بتوفير القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا

 مجلس إدارة الصندوق: .05

( أعضاء من بينهم عضوين مستقلين، وسيكون ملدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد أخذ موافقة هيئة السوق 0  ثالثةيتألف مجلس إدارة الصندوق من 

وافقة هيئة املالية في ذله وسيتم إشعار مالك الوحدات بأي تغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من تاريخ م

 ى إنشاء الصندوق.السوق املالية عل



 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -أ

 مستقل –رئيس املجلس   عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .2

 مستقل –عضو    أحمد بن محمد الفوزان .1

 عضو   عبدهللا بن صال  الحامد .0

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

 عمرو بن عبدالعزيز

 العمرو 

م والتي بدأ العمل فيها منذ 1121يشغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبانا منذ عام 

والتأمين في كل من سامبا والشركة التعاونية للتأمين. يحمل األستاذ  اإلستثمار م، كما عمل في مجالي 1112عام 

اليات املتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوع عمرو درجة املاجستير في اإلقتصاد من جامعة كونكورديا في الو 

 في علوم املحاسبة من جامعة املله سعود في اململكة العربية السعودية.

 الفوزان محمدأحمد بن 

 في املجال الصناعي في مجال تأسيس وتشييد املصانع ابتداءص من املشاركة  22يمتله األستاذ أحمد خ رة 
ص
عاما

االقتصادية إلى وضع املخططات والتأسيس والتوظيف وتقييم اعتماد املعدات بإعداد دراسات الجدوى 

وخطوط اإلنتاج والتشغيل واملشاركة بوضع أنظمة الجودة بما يتوافق مع املعايير الدولية واملحلية. يحمل 

 ماك لغة فرنسية. –األستاذ أحمد دبلوم في برمجة الحاسب اآللي ودرجة البكالوريوع في اللغات والترجمة 

 وعةملجم التابعه( يونيستيل  الحديد لصناعة املتحدة للشركة العام املدير منصب احمد األستاذ يشغل

 .الفوزان

 عبدهللا بن صالح الحامد

م كمدير في قسم الوساطة في البنه السعودي ال ريطاني 1111بدأ العمل في مجال الخدمات املالية في عام 

الوساطة في األسواق العربية في البنه السعودي الفرنس ي. في عام م كرئيس لقسم 1110ثم عمل في عام 

م، عمل عبدهللا في قسم إدارة األصول في إتش إع بي س ي العربية السعودية وتم تنصيبه ليكون رئيس 1112

 لخدمات الوساطة في عام 1122إدارة املحافظ في عام 
ص
 إلدارة األصول في عام 1120م ثم رئيسا

ص
م ثم رئيسا

 م كرئيس املشورة اإلستثمارية للعمالء.1121إنضم عبدهللا إلى جي آي بي كابيتال في عام  م.1122

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي:

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

 ذله كان ومتى- اإلشراف  
ص
  الصندوق  مدير عنه يفح  صال م تضارب أي على املصادقة -مناسبا

ص
 صناديق لالئحة وفقا

 اإلستثمار.

 مرتين االجتماع  
ص
اإلرهاب  وتمويل األموال ليغس عن التبليغ ومسؤول لتمامواإل املطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

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

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

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

 اإلستثمار.

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

 اإلستثمار. صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات واملستندات املعلومات

 فيه الوحدات ومالكي اإلستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د

 قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي 

 لكل عضو مستقل. 25,000مكافأة سنوية بقيمة  .1
ص
 سعوديا

ص
 رياال

 لن يتقاض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من املوظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير عضوياهم في مجلس إدارة الصندوق. .0



تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة املستقلين توزع الرسوم املستحقة على الصندوق بشكل  .2

.21كل اثنا عشر  
ص
 ميالديا

ص
 ( شهرا

 

 بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق: -ه

للمصال ، وفي حال حدوث أي تضارب جوهري للمصال  بين ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض يحرص مدير الصندوق عدم 

مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصال  الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذله بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق 

 في أقرب فرصة ممكنة.

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

 عودة املرن لألسهم السعوديةندوق ص -

 صندوق عودة للطروحات األولية -

 صندوق الفرص العربية -

 صندوق عودة للمرابحة -

 السعودية سهمصندوق جي أي بي لفرص األ  -

 صندوق جي آي بي لألسهم السعودية -

 السعودية سهملأل  صندوق جي أي بي - أحمد بن محمد الفوزان

 عبدهللا بن صالح الحامد
 السعودية سهملفرص األ صندوق جي أي بي  -

 السعودية سهملأل  صندوق جي أي بي -

 لجنة الرقابة الشرعية: .06

 ال ينطبق.

 مدير الصندوق: ..0

 اسم مدير الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ب

 .37-07078رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو 

 وعنوان العمل ملدير الصندوق:العنوان املسجل  -ج

 شركة جي آي بي كابيتال

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 22221 -، الرياض12102ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني:  +222220221112فاكس:  +222220220011هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د

 م. 1111ف راير  22هن واملوافق  2212صفر  2تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 رأس املال املدفوع للصندوق: -ه

http://www.gibcapital.com/


 ريال سعودي.  111,111,111شركة جي آي بي كابيتال شركة شخص واحد برأع مال مدفوع بالكامل بقيمة 

 ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة: -و

 0108/00/00 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 500508 اإليرادات

 50806. املصاريف

 000 الزكاة

 (060464) صافي الدخل

 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لكل عضو: -ز

 عبدهللا بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي(

 ومن صناعي كمهندع م2211 عام في الزامل مكيفات لدى العمل في العملية حياته الزامل عبدهللا بدأ

  واملوارد، املشتريات وإدارة والتسويق للمبيعات الرئيس نائب ملنصب ترقيته تمت ثم
ص
 منصب لىإ والحقا

 الصناعي ثمارستلإل  الزامل شركة في للعمليات التنفيذي الرئيس مسؤوليات تولى. الشركة في األول  الرئيس

 رئاسة  م.1112 عام في لها التنفيذي الرئيس عين ثم م،1110 عام في( للصناعة الزامل 
ص
ويشغل ايضا

 وعضوية عدة مجالس إدارات في شركات األخرى.

 الواليات واشنطن، جامعة من الصناعية الهندسة في البكالوريوع درجة على الزامل عبدهللا حصل

 املله جامعة من” MBA“ األعمال إدارة في املاجستير درجة على حاز كما م،2211 عام في االمريكية املتحدة

 .م2220 عام في وذله السعودية العربية اململكة الظهران، واملعادن، للبترول فهد

 جون امانويل اكزيفوس
غير  – نائب رئيس مجلس اإلدارة)

 تنفيذي(

عندما انضم إلى شركة  ،م2211كانت بداية عمل جون اكزيفوع في اململكة العربية السعودية في عام 

بيكر آند ماكينمي في الشرق األوسط. ومنذ ذله الحين برز في مجال تمويل الشركات وأسواق رأع املال في 

اململكة العربية السعودية. وقد شارك في تقديم املشورة لعدة هيئات حكومية وعمالء محليين وغير محليين 

العربية السعودية. ومن أبرز ما قدمه أعمال استشارية على اختالف نشاط أعمالهم التجارية في اململكة 

ومشورات لبنوك سعودية بشأن القضايا ذات الصلة بالخدمات املصرفية التجارية وأسواق رأع املال 

م، ومنذ ذله الحين يعمل 1121واملعامالت املالية املعقدة. وقد تقاعد من بيكر آند ماكينمي في سبتم ر 

الجوانب السياسية والتجارية والقانونية ملمارسة األعمال التجارية في اململكة  كمستشار يقدم املشورة في

العربية السعودية والخلي  العربي ومنطقة الشرق األوسط. يشغل جون اكزيفوع عضوية مجلس إدارة 

حامين مباالضافة إلى عضويته في نقابة املحامين األمريكيين ونقابة  –اململكة املتحدة  –بنه الخلي  الدولي 

 والية الينوي األمريكية.

حصل جون اكزيفوع على درجة البكالوريوع من جامعة كورنيل، نيويورك، بالواليات املتحدة االمريكية 

( من جامعة بياسلفيايا، بالواليات املتحدة األمريكية في JDم. كما حاز على درجة الدكتوراه  2212في عام 

 م.2211عام 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 الحليس ي
 غير تنفيذي( – عضو)

 وقبل. م1122 ف راير في( GIB  الدولي الخلي  لبنه التنفيذي الرئيس منصب الحليس ي عبدالعزيز ىتول

  لشغ كما. السعودي العربي النقد مؤسسة ملحافظ كمستشار عمل الدولي الخلي  بنه إلى انضمامه
ص
 أيضا

 سبتم ر إلى م1120 مايو من وذله لإلشراف السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ نائب منصب

 دماتالخ ورئيس املنتدب والعضو األول  املنطقة مسئول  ملنصب شغله العملية، خ رته وتشمل. م1120

 لرياضا تشيس، مورغان بي جي في افريقيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة العاملية للشركات املصرفية

 العليا املناصب من عددا الحليس ي عبدالعزيز شغل كما. م1120 أبريل إلى م1121 سبتم ر تاريخ من وذله

 من لفترةا في الهولندي السعودي والبنه الوطني العربي البنه ،(”ساب “ ال ريطاني السعودي البنه في

 .م1121 عام وحتى م2221 عام

 ياتبالوال  أوستن، تكساع، جامعة من االقتصاد في البكالوريوع درجة على الحليس ي عبدالعزيز حصل

 .م2212 عام في األمريكية املتحدة



بدر بن عبدالرحمن 

 السياري 
 (مستقل –عضو)

 من الخ رة في األسواق املالية واإلستثمارية. حيث بدأ حياته املهنية في  10يمتله السياري أكثر من 
ص
عاما

املناصب في مؤسسة ( في ادارة اإلستثمار حيث شغل العديد من SAMAمؤسسة النقد العربي السعودي  

النقد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في املجموعة االستشارية التي تدير مليارات الدوالرات ع ر العديد 

ومن ثم، التحق بشركة العزيزية لإلستثمار التجاري في منصب الرئيس  من فئات األصول املختلفة.

بالشركة وترأع أنشطاها اإلستثمارية. كما انضم ( وقام بتطوير سياسة اإلستثمار CIOالتنفيذي لإلستثمار  

 إلى شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي  
ص
 MIFICالحقا

ص
 اساسيا

ص
( كرئيس تنفيذي للشركة حيث لعب دورا

في تأسيس الشركة. بعد ذله، انتقل بدر إلى مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لإلستثمار، 

موعة الفيصلية األنشطة اإلستثمارية ونفذ استراتيجية التحول حيث قاد خالل فترة عمله مع مج

 باملجموعة.

 من  بعد ذله انضم إلى شركة فياشر كابيتال السعودية كرئيس تنفيذي للشركة.
ص
صب ويشغل بدر حاليا

الرئيس التنفيذي لإلستثمار في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحده من أك ر االوقاف في 

م. باإلضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما زال يعمل في العديد من املجالس 1121في أوائل عام  املنطقة

 واللجان اإلستثمارية ملختلف الشركات الخاصة واملدرجة، الصناديق، األوقاف واملؤسسات.

 .حصل السياري على درجة البكالوريوع في املحاسبة من جامعة املله سعود

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
 (مستقل – عضو)

. الذي يستثمر في Mayar Fundيشغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

ركة ية في شاإلستثمار أسواق املال العاملية. قبل ذله شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير املحفظة 

كما شغل منصب رئيس مجلس  ّية تستثمر في أسواق املال العامليةإستثمار يريم املحدودة، وهي شركة 

شغل ي اإلدارة واملدير التنفيذي لشركة يريم العربية وهي شركة متخصصة بتطوير وإدارة املطاعم واملقاهي.

ي بي س “عبدالعزيز عضوية عدة مجالس إدارة ومجالس أمناء منها شركة الصناعات الكيميائية األساسية 

باق الجري السنوي، ومدارع الظهران األهلية. شغل جي اي بي كابيتال، جمعية مستثمر، س“، شركة ”اي

 عضوية اللجنة التنفيذّية ملجلس شباب األعمال في غرفة تجارة الشرقية خالل الدورة 
ص
عبدالعزيز سابقا

 الشرقية.” عقال“و مجلس ادارة  1121-1120

العاملية  محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرعيها ال ريطاني والبحريني.  CFAحصل عبد العزيز على شهادة 

يحمل عبد العزيز شهادة البكالوريوع في العلوم اإلدارية بتخصص املالية مع تخصص مصاحب في 

 بالواليات املتحدة األمريكية. MITاإلقتصاد من جامعة 

 أسامة بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضو

اكر كرئيس تنفيذي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، اململوكة بالكامل لبنه أنضم أسامة بن محمد ش

 من
ص
 من 1122يونيو  12الخلي  الدولي، وذله أعتبارا

ص
 ملجلس إدارة للشركة إعتبارا

ص
 22م. كما اصبح عضوا

يحظى أسامة بخ رة مصرفية وإستثمارية واسعة في العمل مع مؤسسات مالية دولية ومحلية  م.1121مايو 

 منصب املدير العام للرقابة على البنوك بمؤسسة النقد 
ص
باململكة العربية السعودية. وقد شغل مؤخرا

 22ولدى أسامة خ رة أكثر من  العربي السعودي  ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل املحافظ للرقابة.

 في العمل املصرفي واإلستثماري باململكة العربية السعودية مع البنه ا
ص
ش اع لسعودي ال ريطاني وإتعاما

بي س ي السعودية، حيث شغل خالل عمله مع إتش اع بي س ي السعودية مناصب تنفيذية قيادية منها 

كما سبق  .”املدير التنفيذي ورئيس األسواق املالية“، ومن ثم منصب ”املدير التنفيذي ورئيس اإلستثمار“

بالرياض، قام خاللها بتدريس اإلحصاء وتقديم  أن عمل أيضا كعضو هيئة تدريس في معهد االدارة العامة

 اإلستشارات اإلحصائية.

بكالوريوع في العلوم اإلدارية تخصص أساليب كمية من جامعة املله سعود بالرياض  حصل أسامة على

باالضافه الى حصوله على ماجستير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية، بمدينة فورت 

 الية كولورادو األمريكيةكولينم في و 

 األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ح

يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط  .2

 بالصندوق.وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة 



يلتمم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذله واجب األمانة اتجاه مالك  .1

 الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.

 عن اآلتي: .0
ص
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 ة الصندوق.إدار  -أ

 عمليات الصندوق ملا في ذله الخدمات اإلدارية للصندوق. -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها ووضوحها وأن تكون صحيحة  -د

 وغير مضللة.

ر، سواءص أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو قام إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتمام بأحكام الئحة صناديق اإلستثما .2

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

 إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من مدير الصندوق. .0

السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على إستثمارات الصندوق، ويضمن سرعة التعامل معها. تتضمن  يضع مدير الصندوق  .2

 تله السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.

 الهيئة باتائ  التطبيق عند طلبها.يطبق مدير الصندوق برنام  مراقبة املطابقة واإللتمام لكل صندوق إستثمار يديره ويزود  .1

 املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ط

 يتعامل صندوق اإلستثمار مع طرف ثالث وذله للقيام باملهام التالية:

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .2

 واملراجعة.املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق  .1

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته  .0

 لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة وأحكام الئحة 
ص
بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا

 صناديق اإلستثمار.

 شطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق:أن -ي

  ال يوجد.

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبداله: -ك

  لتعيين مدير صندوق بديل أو 
ص
اتخاذ أي تدبير للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذله في حال حدوث أي من اآلتي:
ص
 آخر تراه مناسبا

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

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .1

 قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير الصندوق. تقديم طلب إلى الهيئة من .2

 بااللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .21

عدم وجود شخص آخر م جل لدى وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع  .22

 مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناءص على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .21

  للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل 
ص
 من صالحياتها وفقا

ص
إذا مارست الهيئة أيا

 من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير 21تسهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذله خالل ستين  
ص
( يوما

 لتقدير الهيئة–ل الصندوق املعزول أن ينق
ص
 ووفقا

ص
 ومناسبا

ص
جميع العقود املرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة  -حيثما كان ضروريا

 إلى مدير الصندوق البديل.

 أمين الحفظ: .08

 اسم أمين الحفظ: -أ



 املشورة تقديمو  والترتيب والتعامل اإلدارة خدمات لتقديم 37 – 08100  رقم بترخيص املالية السوق  هيئة من املرخص ،شركة البالد كابيتال

 .والحفظ

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ب

 .37 – 08100رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

 الرئيس ي املركز املالية، البالد

 تقاطع شارع التحلية مع طريق املله فهد

 22222 ، الرياض140ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 )capital.com-www.albilad( املوقع االلكتروني:  966+-9200003636هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 ومسؤوليات أمين الحفظ:األدوار األساسية  -ه

  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواءص أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا 
ص
 عن التماماته وفقا

ص
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ص
 ثالثا

  اتجاه مدير الصندوق 
ص
ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف يعد أمين الحفظ مسؤوال

 أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

  عن حفظ أصول الصندوق وحماياها لصال  مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ جميع اإلجراءات 
ص
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 ق.اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندو 

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

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

 تابعة لذله

: -ز
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد.

 مين الحفظ أو استبداله:األحكام املنظمة لعزل أ -ح

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

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذله بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم. .2

 في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.إلغاء ترخيص أمين الحفظ  .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ. .1

 باإللتمام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .2

 أنها ذات أهمية جوهرية. -لةبناءص على أسس معقو –أي حالة أخرى ترى الهيئة .21

  للفقرة األولى من هذه املادة، فيتعين على مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل 
ص
 من صالحياتها وفقا

ص
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس ل
ص
مسؤوليات لوفقا

 من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل 21إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين  
ص
حيثما –( يوما

 لتقدير الهيئة
ص
 ووفقا

ص
 ومناسبا

ص
 جميع العقود املرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل. -كان ضروريا

http://www.albilad-capital.com/


 مستشار اإلستثمار: .09

 ال يوجد.

 املوزع: .41

 ال يوجد.

 املحاسب القانوني: .40

 اسم املحاسب القانوني: -أ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام براهيما شركة

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليمانية حي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 22201 الرياض ،11000. ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 966112065444+فاكس:     966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com املوقع االلكتروني:

 األدوار األساسية واملسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 ورةبص تظهر املالية القوائم كانت إذا وما الوحدات، ملالكي املالية القوائم حول  الرأي إبداء بهدف الصندوق  لحسابات تدقيق إجراء 

 ملقبولةا املحاسبية للمعايير في وفقا النقدي التدفق ومعلومات العمليات، ونتائ  املالي، املركز الجوهرية، الجوانب جميع من عادلة،

 .اململكة في عموما

 العرض يمتقي إلى باإلضافة الصندوق، أجراها التي املحاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة املحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم 

 .املالية للقوائم العام

 وليس الظروف، ظل في مالئمة إجراءات وضع أجل من للصندوق  املالية القوائم بإعداد الصلة ذات الداخلية الضوابط دراسة 

 للصندوق  الداخلية الضوابط فعالية بشأن رأي إبداء بغرض

 املالية ماتاملعلو  ملراجعة القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة ملعايير وفقا للصندوق  املختصرة املرحلية املالية القوائم مراجعة 

 .املرحلية

 معلومات أخرى: .40

إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طلبها من الجمهور أو أي  -أ

 مقابل.جهة رسمية دون 

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب

 هيقر املشترك واملشترك املحتمل ويوافق على أنه يجوز ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل مدير الصندوق بموجب

 تخضع أن علىصفقات املوجهة من خالل ذله الوسيط. على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة املدفوعة على ال

 يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي: العالقة ذي الصندوق  وملصلحة لهم املرخص األشخاص لالئحة العموالت تله

 .أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

  مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها 

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج

 رسوم إن. يعهاوب وتملكها الوحدات في اإلستثمار على املترتبة الضرائب بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور  املحتملين املستثمرين على يجب

 املنصوص وادللم وفقا منفصل بشكل تحميلها يتم التي املضافة القيمة ضريبة تشمل ال كابيتال بي اي جي شركة إلى املستحقة الرسوم وجميع اإلدارة

http://www.pkf.com/


 إخراج مسئولية الوحدات ماله على وتقع املشتركين عن إخراجها الصندوق  مدير يتولى فال الزكاة واما. املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها

 الصندوق  في وحدات من يمله ما زكاة

 شكلب الضريبة تحميل وسيتم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال املعلومات مذكرة و واألحكام الشروط في املذكورة واملصروفات والعموالت الرسوم إن

 الفقرة في رةاملذكو  القانوني املحاسب اتعاب ان مالحظة مع. التنفيذية والئحته املضافة القيمة ضريبة نظام في عليها املنصوص لألسعار وفقا منفصل

 .املضافة القيمة لضريبة ستخضع مصاريف و عموالت و رسوم من ذله عدا فيما و املضافة، القيمة ضريبة تشمل( 0.2 

 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالك الوحدات: -د

  ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه.يجوز 

   أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ بذله.21سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ) 

   ي من ماله أو أكثر من مالك ( أيام من استالم طلب كتاب21سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة

 من صافي قيمة الصندوق. %10الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي 

  )يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن االجتماع في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول

( أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد 21كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة  وبإرسال إشعار 

 قبل االجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت االجتماع والقرارات املقترحة، ويجب على 12وعشرين  
ص
( يوما

 سوق املالية من اإلشعار الكتابي املرسل الى مالك الوحدات.مدير الصندوق إرسال ن خة الى هيئة ال

  إال إذا حضره من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين 
ص
 صحيحا

ص
أو أكثر من إجمالي  %10ال يعت ر اجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 عدد وحدات الصندوق.

 ندوق بالدعوة الى اجتماع ثاني باإلعالن عن ذله في موقعه إذا لم يستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الص

اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل 

 كانت نسبة الو 0موعد االجتماع الثاني بخمسة  
ص
 أيا

ص
 حدة املمثلة في االجتماع.( أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحا

  الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين وحدات ماله لكل يجوز. 

 االجتماع وقت يمتلكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات ماله لكل جوز ي. 

   الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في اإلشتراكو  الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز  
ص
 وفقا

 .الهيئة تضعها التي للضوابط

 اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اإلستثمار: -ه

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

 ( 12  وعشرين
ص
 .بالصندوق  الخاصة املعلومات ومذكرة واألحكام بالشروط اإلخالل دون  الصندوق  إلنهاء املساهدف التاريخ من يوما

 تصفيته ومدة الصندوق  مدة انهاء عن للسوق  اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في الصندوق  أنهاء عن اعالن.  

 املعلومات ومذكرة الصندوق  واحكام بشروط اإلخالل دون  إناهائه فور  للعام الصندوق  تصفية. 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى ملالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي ملدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 الدائري الشرقيطريق 

 22221 -، الرياض12102ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني:  +222220221112فاكس:  +122222220220هاتف: 

 لم حال وفي املالية السوق  هيئة في املستثمر حماية إدارة لدى شكواه إيداع الوحدات ملاله يحق عمل، أيام( 1  سبعة خالل الرد عدم حال وفي

 ( 21  تسعين خالل الرد يتم
ص
 األوراق منازعات في الفصل لجنة لدى الشكوى  إيداع الوحدات ملاله يحق الهيئة لدى الشكوى  إيداع تاريخ من يوما

 .املدة انقضاء قبل اللجنة لدى إيداعها بجواز الشكوى  مقدم الهيئة أخطرت إذا إال املالية

http://www.gibcapital.com/


 

 

 الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق اإلستثمار:

 .املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة هي اإلستثمار صناديق في اإلستثمار عن ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة إن

 قائمة املستندات املتاحة ملالك الوحدات: -ز

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخص املعلومات الرئيسية 

 .)مذكرة املعلومات والعقود املذكورة فيها  عقد املحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء مجلس اإلدارة 

 .القوائم املالية ملدير الصندوق 

 ملكية أصول الصندوق: -ح

عّد 
ُ
 يرمد أو الصندوق  ملدير يكون  أن يجوز  وال ،(مشاعة ملكية  مجتمعين الصندوق  ذله في الوحدات ملالكي مملوكة اإلستثمار صندوق  أصول  ت

 فيها، مطالبة أي أو الصندوق  أصول  في مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق 

  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال
ص
 لوحدات مالكا

   كان أو ملكيته، حدود في وذله الصندوق،
ص
 وأحكام شروط في عنها وأفح  اإلستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات بهذه مسموحا

 .بالصندوق  الخاصة املعلومات ومذكرة الصندوق 

 الكم –معقول  بشكل– يطلبها وقد معقول  بشكل الصندوق  إدارة مجلس أو الصندوق  مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى  معلومة أي -ط

ناًء ب اإلستثمار قرار سيتخذ التي املعلومات مذكرة تتضمنها أن املتوقع من أو املهنيون  مستشاروهم أو املحتملون  أو الحاليون  الوحدات

 :عليه

 ال يوجد.

  التي عدا ما املالية السوق  هيئة عليها وافقت اإلستثمار صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ي
ُ
 :وممارساته اإلستثمار سياسات في كرتذ

 ال يوجد.

 :يديره الذيمملوكة من الصندوق  أصول  بأي املرتبطة التصويت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسات -ك

حقوق املستثمرين بما في ذله حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية للشركات يفوض ماله الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع 

ستثمر فيها.
ُ
 امل

 

 :إقرار من مالك الوحدات .40

 وافقة على خصائصلقد قمت/قمنا باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، وامل

 حدات التي اشتركت/اشتركنا فيها.الو 

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 

 



 

 

 

لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال  صندوق جي آي بي

 أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 صندوق أسهم عام مفتوح املدة

 جي آي بي كابيتال

 

 م واملوافق 12/21/1122تاريخ اإلصدار: 

 م21/21/1121ه واملوافق 21/11/2222تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق: 

 م 12/21/1122ه واملوافق 11/11/2222تاريخ ملخص املعلومات 

 

 ملخص املعلومات

 

بي لفرص أسهم الشرق األوسط  صندوق جي آي يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة ب

وق مالئم، فإنه يجب على وشمال أفريقيا بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار إستثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال عدم معرفة ما إذا كان اإلستثمار في هذا الصند

 ماري.املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار إستث

 

يام بعملية وقبولها عند الق يجب على املستثمرين في الصندوق قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى املضمنة فيها بعناية والتوقيع عليها

 االشتراك.

 

 



 ملخص املعلومات

 املعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار: .44

 اسم الصندوق ونوعه: -ل

 بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهو صندوق أسهم مفتوح املدة. صندوق جي آي

 موجز أهداف الصندوق اإلستثمارية: -م

شرق ليهدف الصندوق لتحقيق نمو رأسمالي على املدى املتوسط والطويل عن طريق اإلستثمار بشكل نشط في أسهم الشركات املدرجة في أسواق منطقة ا

( بل Benchmark Agnosticال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في املؤشر اإلسترشادي  األوسط وشمال أفريقيا. و 

 حسب ما يتوافق مع سياسة تركيم اإلستثمارات و الئحة صناديق اإلستثمار.

 نسب تركيز اإلستثمار بالدول كحد اقص ى

 تونس لبنان عمان األردن البحرين مصر املغرب اإلمارات الكويت السعودية

11% 01% 01% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

 

 موجز سياسات إستثمار الصندوق: -ن

 :أنواع األوراق املالية التي يستثمر فيها الصندوق 

 

 في األوراق املالية اآلتية: يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل اإلستثمار 

  في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق املوازية وأي سوق أخرى جميع أسهم الشركات املدرجة

قد تطلقها أو تاشئها الجهات املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي 

ستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.وكذله أسهم الشركات املدرجة في البورصات العاملية تطبقها هيئة السوق املالية في امل

 شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبورصات العاملية  أسهم اإلصدارات األولية والثانوية من قبل الشركات املقرر إدراجها في أسواق منطقة

 ق شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق املوازية وأي سو 

بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله  أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة

 املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها.

 

 طقة الشرق حقوق األولوية املصدرة لزيادة رأسمال شركات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املدرجة أو املقرر إدراجها في أسواق من

األوسط وشمال أفريقيا والشركات املدرجة أو املقرر إدراجها في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة 

رخصة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة امل

 من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة 

 .رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولها 

 

   صناديق اإلستثمار العقارية املتداولةREITsفي أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما فيها األسواق  ( املدرجة لإلستثمار واإلكتتاب

 الرئيسية واألسواق املوازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تاشئها الجهات املختصة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج

 ا.لية في املستقبل والتي يتم فيها إدراج االوراق املالية أو تداولهتخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املا

 



  جنقد أو أشباه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذله صناديق أسواق النقد العامة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخار 

 ،تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية والتي تكون مصنفه في بنوك مرخص لها من البنوك املركزية

أو ما يعادلها في تصايفات وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و  من وكالة موديز -BBBم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى يت

 فيتش وسيتم اإلختيار حسب أعلى تصايف ولن يتم اإلستثمار في أدوات اسواق النقد التابعة للبنوك الغير مصنفة.

 

 سياسة تركيز اإلستثمارات: .0

 د املساهدفة.احية العوائز الصندوق إستثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيماها العادلة وتحقق أهدافه اإلستثمارية من نسيرك

 األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق: .ذ

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

 الحد األعلى الحد األدنى نوع اإلستثمار

أسهم الشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو املدرجة في األسواق املوازية واإلصدارات األولية 

 والثانوية وحقوق األولوية للشركات املدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
01% 211% 

نقد أو أشباه النقد و أدوات اسواق النقد بما في ذله صناديق أسواق النقد العامة املرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية 

مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة السوق املالية والتي تكون مصنفه في بنوك 

من وكالة موديز أو ما يعادلها في تصايفات  -BBBم اختيارها بحد تصايف ائتماني أدنى مرخص لها من البنوك املركزية، يت

 وكاالت التصايف االئتماني اآلتية: اع اند بي و فيتش

1% 11% 

أسهم الشركات املدرجة في البورصات العاملية شرط أن يكون املقر الرئيس ي لهذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
1% 11% 

( املدرجة لإلستثمار واإلكتتاب في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا REITsصناديق اإلستثمار العقارية املتداولة  

واملرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق تله املعايير التي تطبقها هيئة 

 السوق املالية

%0 11% 

 %10 %1 وراق املالية املباعة على املكشوف في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااأل 

 

 املخاطر املرتبطة باإلستثمار في صندوق اإلستثمار: -س

 

 فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق:

 

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والبورصات العاملية -0

أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي الى تقلبات عالية في أسعار وحدات الصناديق والتي يات  إن اإلستثمار في 

عن رجة خا عنها انخفاض حاد في قيمة إستثمارات الصندوق وخسارة جزء او كل رأع املال املستثمر. يحدث التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة

بها التي  تثمر إرادة مدير الصندوق ومن تله العوامل على سبيل املثال ال الحصر، األحداث السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية للشركات املس

 تؤثر على أداء الشركات أو على قرارات املتعاملين في األسواق.

 

 املخاطر السياسية و االقتصادية - 0



لتغيرات األقتصادية في املنطقة والتطورات في األنظمة والقوانين العاملية و/أو للدول التي يستثمر فيها الصندوق أصوله تؤثر على التقلبات السياسية وا

 على تقييم أصول الصندوق وسعر وحداته.
ص
 تقييم األسهم أو أداء الشركات. هذا بدوره يؤثر سلبا

 

 املخاطر التشريعية والقانونية -0

مر في أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعات من قبل السلطات الرسمية، هذا يعرض الصندوق إلى مخاطر إن الصندوق يستث

رية تثمالصناديق اإلسالتغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق املالية أو األسواق املالية. إن من ضمن هذه املخاطر مخاطر تغير الرسوم على ا

 على قيمة وحدات الصندوق.
ص
 والتي تخصم من أصول الصندوق. وبالتالي تؤثر سلبا

 

 مخاطر السيولة -4

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

 

 مخاطر العملة -5

.إن التقلبات في أسعار عمالت األو 
ص
 راق املالية املدارة في الصندوق تؤدي إلى خسائر فروقات العملة وبالتالي إلى تغير قيمة الوحدات سلبا

 

 مخاطر التركيز -6

دوق نيتعرض الصندوق ملخاطر التركيم وذله نتيجة التركيم على أحد القطاعات أو الدول التي يستثمر فيها الصندوق أصوله والذي بدوره يعرض الص

 على قيمة أصول الصندوق.ملخاطر ترك
ص
 يم اإلستثمارات والتي تؤثر سلبا

 

 مخاطر اإلشتراك بالصناديق العقارية املتداولة واإلستثمار بها  -.

ض النقد عر اإلستثمارات في الصناديق العقارية تتأثر بالظروف اإلقتصادية املحلية، ولذله فإن املؤشرات اإلقتصادية العامة مثل النمو اإلقتصادي و 

 على عوائد الصندوق وتوزيعاته كما ان الصناديق األخرى التي يهدف الصندوق لإلس
ص
يها تكون تثمار فوأسعار الفائدة املحلية وغيرها من العوامل تؤثر سلبا

 على إستثمارات الصندوق وقيمة اص
ص
 وله.عرضة لنفس املخاطر املذكورة في قسم  املخاطر الرئيسية  من هذه املذكرة، ويؤثر ذله سلبا

 

 مخاطر التقنية -8

ي والتيعتمد مدير الصندوق في إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء على استخدام التقنية من خالل أنظمة املعلومات املتوفرة لدى مدير الصندوق، 

 بدورها تتعرض ألي عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتالي يؤدي ذله إلى تأخير في بعض او كل 
ص
عمليات مدير الصندوق والتأثير سلبا

 على إستثمارات الصندوق وقيمة اصوله.

 

 مخاطر أسعار الفائدة -9



في أسعار  قلباتاملخاطر الناتجة عن تغير في أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة االوراق املالية وأسهم الشركات التي يستثمر فيها الصندوق كما إن الت

 على قيمة اصول وحدات الصندوق.الفائدة تؤثر على تقييم
ص
 ات أصول الصندوق وادائه وبالتالي تؤثر سلبا

 

 مخاطر تأجيل االشتراك أو االسترداد -01

مثل  ن إرادتهقد يؤجل مدير الصندوق أي عملية اشتراك أو استرداد في حال حدوث صعوبات في األسواق املالية أو التعامالت البنكية والتي تكون خارجة ع

 على إستثمفي حال 
ص
رات اورود طلبات استرداد كثيره في يوم تعامل معين مما يجعل تسييل الصندوق جزء من اصوله في اوقات غير مالئمة والذي يؤثر سلبا

 واداء الصندوق .

 

 مخاطر تضارب املصالح -00

حة شخصية مادية أو معنوية على حساب الصندوق، مما تاشأ هذه املخاطر في األوضاع التى تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصل

 قد يؤثر ذله سلبا على آداء الصندوق و بالتالي إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.

 

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق  -00

 ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق الع
ص
 على أداء الصندوق في املستقبل.إن أداء الصندوق غالبا

ص
 مل يؤثر سلبا

 

 مخاطر الضريبة والزكاة وضريبة القيمة املضافة -00

قد  ةينطوي اإلستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على اإلستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معين

ؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكوا الوحدات بالضرورة إلى تخفيض العوائد املرتبطة باإلستثمار في الصندوق تكون ذات صلة بمستثمر معين. وسوف ت

حدات وتملكها و وانخفاض في سعر الوحدة. ويجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب املترتبة على اإلستثمار في ال

 .وبيعها

 

 اإلستثمار في أدوات وصناديق سوق النقد وأشباه النقد مخاطر  -04

رة أو عدم دإستثمار أصول الصندوق في أدوات وصناديق أسواق النقد و اشباه النقد فهناله مخاطر إئتمانية يتم التعرض لها و تتمثل في إمكانية عدم ق

قت املحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا مما يخفض من سعر الوحدة في رغبة الطرف اآلخر في سداد املستحقات أو اإللتمامات املترتبة عليه في الو 

 الصندوق.

 

 

 

 مخاطر االصدارات األولية والثانوية وحقوق االولوية وقلتها -05



ما يؤثر األولية ممن املمكن أن يحدث قلة في عملية الطروحات األولية في بعض األحيان والتي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق الطروحات 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق و يتضمن اإلستثمار في أسهم
ص
لشركات ا على تحقيق الصندوق ألهدافه اإلستثمارية وبالتالي ينعكس سلبيا

 مخاطر محدودية األسهم املتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة , كما 
ص
 اوليا

ص
أن معرفة املستثمر بالشركة املصدرة املطروحة طرحا

.
ص
 لألسهم تكون غير كافية بسبب تاريخ أدائها املحدود , مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب في أسهمها , مما يؤثر على أداء الصندوق سلبا

 

 مخاطر الشركة املصدرة -06

الوضع املالي للشركة املصدرة أو الشركات التابعة لها , او أي تغيرات تقع في تتأثر قيمة السهم أو الورقة املالية للشركة املصدرة جراء أي تغيير يطرأ على 

 وبالتالي على الورقة املالية.
ص
 أوضاع إقتصادية أو سياسية محددة تأثر على وضع الشركة املصدرة سلبا

 

 مخاطر السوق املوازية -.0

 بالسوق الرئيس ي , كما أن السوق املوازي أكثر مخاطرة من السوق الرئيس ي نظرا لقلة متطلبات اإل 
ص
فصاح للشركات ومتطلبات اإلدراج بشكل عام قياسا

بوط ه نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق املوازي ومن املمكن أن تتأثر إستثمارات الصندوق سلبا نتيجة تله املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث

 ل وبالتالي يتأثر قيمة اصول الصندوق.مفاجيء في قيماها واحتمال خسارة جزء من / او كل رأع املا

 

 مخاطر التمويل والرهن  -08

ثماراته , ق وإستيمكن الحصول على التمويل للصندوق و /أو أي من إستثماراته او رهنها و هذا ينطوي على درجة عالية من املخاطر املالية املختلفة للصندو 

 .ضمانات اإلستثمار او تخلف عن السداد مما يؤثر سلبا على عائدات الصندوق  مثل زيادة تكاليف التمويل , التدهور اإلقتصادي و تدهور 

 

 مخاطر االئتمان -09

لذي يات  رى , األمر اتتعلق مخاطر االئتمان باإلستثمارات في أدوات أسواق النقد , والتي من املحتمل أن يخل املدين فيها بالتماماته التعاقدية مع أطراف أخ

 ثمار أو جزء منه أو تأخير سداده.عنه خسارة مبلغ اإلست

 

 مخاطر األسواق الناشئة -01

إن اإلستثمارات التي تصدر في األسواق الناشئة تكون ذات سيولة منخفضه و اسعارها ذات تذبذب عالي مما يسبب تذبذب عالي في قيمة اصول 

ض , مما يعرض مالكي الوحدات ملزيد من التقلبات في أسعار الصندوق.باإلضافه الى ذله تكون تله األسواق ذات إستقرار سياس ي وإقتصادي منخف

 وحدات الصندوق وبالتالي هبوط العوائد اإلستثمارية للصندوق.

 

 

 مخاطر إنخفاض التصنيف االئتماني ألي من اإلستثمارات و اإلعتماد على التصنيف الداخلي إن وجد -00



مع الصندوق يسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتماماتها التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر سلبا  أي إنخفاض للتصايف اإلئتماني ألي من الجهات التعاقدية

هات جعلى آداء الصندوق وانخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق.و في حال عدم وجود تصايف إئتماني صادر من وكاالت التصايف الدولية لتله ال

 ويترتب على ذله إحتمالية إيداع إستثمارات مع أطراف التتوفر لديهم املالءة املالية  التعاقدية مع الصندوق, سيقوم مدير الصندوق 
ص
بتصايفها داخليا

 على أداء الصندوق وقد يؤدي إلى إنخفاض إستثمارات مالكي وحدات
ص
 ق.الصندو  الالزمة للوفاء بإلتماماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر ذله سلبا

 

 مخاطر عدم التخصيص -00

يث أنه يتم دعوة عدد من الشركات املرخصة وصناديق اإلستثمار للمشاركة في الطروحات األولية فإنه من املمكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ح

 على أداء الصندوق وسعر 
ص
 ة.حدالو  ازدياد عدد الشركات والصناديق املشتركة في االكتتاب مما يؤدي إلى خسارة الفرصة اإلستثمارية التي تؤثر سلبا

 

 مخاطر األوراق املباعة على املكشوف -00

على  عالخطر االساس ي في البيع على املكشوف هو ارتفاع سعر الورقة املالية املباعة على املكشوف خصوصا على املدى القريب و ايضا في حال البي

مما يضطر مدير الصندوق لشرائها بسعر اعلى وهذا يؤثر سلبا املكشوف في ورقة مالية ذات سيولة منخفضه وعدم توفر الورقة املاليه على املدى القريب 

 .على أداء الصندوق 

 

 البيانات السابقة ألداء الصندوق:

 ال يوجد.

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب: .45

 على أساع يختلف من رسم الى آخر  يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساع يومي وتدفع

 وهي كاآلتي:

 من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق للفئة  أ( ونسبة  %2.11يدفع الصندوق رسوم إدارة باسبة رسوم اإلدارة:  -أ
ص
  %2.10سنويا

ص
سنويا

 من قيمة صافي األصول  %1.01من قيمة صافي األصول ملدير الصندوق للفئة  ب( ونسبة 
ص
ملدير الصندوق للفئة  ج(. ويتم خصم الرسوم سنويا

 كل ثالثة أشهر ميالدية.

 من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم تعامل وهي بحد أعلى  %1.21يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل رسوم الحفظ:  -ب
ص
سنويا

 لكل عملية.( سعودي ريال  121.01   دوالر أمريكي 11

  الصندوق  دفعيأتعاب املحاسب القانوني:  -ج
ص
  مبلغا

ص
 وهو القانوني للمحاسب عن طريق دفعتين كل نصف سنة سعودي ريال 12,111 قدره مقطوعا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل شاملة ضريبة القيمة املضافة

 بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -د
ص
  10,111يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

ص
 بحد أعلى لكل عضو رياال

ص
سعوديا

 مستقل.

 قدره الرسوم الرقابية:  -ه
ص
 مقطوعا

ص
. 1,011يدفع الصندوق مبلغا

ص
 ريال سعودي سنويا

 قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول:  -و
ص
 مقطوعا

ص
 على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات  0,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
ريال سعودي سنويا

. 20,111الصندوق واملجموع هو 
ص
 ريال سعودي سنويا

 بقيمة مصاريف أخرى:  -ز
ص
 مقطوعا

ص
 مقابل الحصول على بيانات املؤشر  ريال سعودي ( 20,111   دوالر أمريكي 2,111يدفع الصندوق مبلغا

ص
سنويا

إن  أو رسوم إضافية اإلسترشادي. كما يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو اإلستثمارية للصندوق وأي ضرائب

 .وجدت بما في ذله ضريبة القيمة املضافة



يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقة ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب في اإلصدارات األولية وسيتم مصاريف التعامل:  -ح

 ضرائب واي الوسطاء عموالت الحصر وليس املثال سبيل على اإلفصاح عن تله الرسوم واملصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية كل ربع السنة 

 .(حكومية رسوم  أو

 شملت األخرى ال األطراف أو لشركة جي اي بي كابيتال املستحقة واملصروفات والعموالت املذكورة الرسوم : إناملضافة والزكاة القيمة ضريبة -ط

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

 الو  مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة، و فيما عدا ذله ستخضع لضريبة القيمة املضافة

 الصندوق. في وحدات من يمله ما زكاة إخراج مسئولية الوحدات ماله على وتقع املشتركين إخراج الزكاة عن الصندوق  مدير يتولى

 .مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق اإلستثمار ومستنداته  .46

  موقع مدير الصندوق و شروط واحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق. 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: ..4

ع ملوقيقوم مدير الصندوق باشر صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوق اليوم التالي ليوم التقويم ع ر ا .21

 www.gibcapital.com ركة جي آي بي كابيتال واملوقع اإللكتروني لش www.tadawul.com.sa اإللكتروني للسوق املالية السعودية  تداول( 

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به: .49

 شركة جي آي بي كابيتال، وعنوانه:

 2املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 22221 -، الرياض12102ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع اإللكتروني:  +222220221112فاكس:  +222220220011هاتف: 

 اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به: .51

 شركة البالد لإلستثمار

  الرئيس ي املركز ،املالية البالد

 تقاطع شارع التحلية مع طريق املله فهد

 22222، الرياض 221ص.ب: 

 اململكة العربية السعودية

 capital.com -www. www.albiladاملوقع اإللكتروني:     9669200003636+هاتف: 
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