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 هسم  العودية ال  لفرص صندوق جي آي بي

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

 متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مفتوح المدة محليصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 الشروط والحكام

 م22/30/2302اإلصدار: تاريخ 

 م20/02/2302هـ الموافق 30/30/0001: الصندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ

صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية التي تعكس التغيير في المؤشر االسترشادي للصندوق وذلك  لشروط واألحكاماهذه هي النسخة المعدلة من 

 م.23/02/2302هـ الموافق  00/30/0003لمالية بتاريخ  حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق ا

خاضعة لالئحة صناديق االستثمار،  السعودية األسهم لفرص بي آي جي صندوق إن جميع المعلومات والبنود المذكورة في الشروط واألحكام الخاصة ب

 وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ة الشرعية المعينة لصندوق بعلى أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقالقد تم اعتماد صندوق جي آي بي كابيتال 

 .االستثمار

ســهم األ  لفــرص الخاصــة بصــندوق جــي آي بــي مســتندات األخــر  ال مـذررة المعلومــات والصــندوق مــع  حكــامأشــروط و لــى المســتثمرين املحتملــين قــرا ة يجـب ع

، فإنـه يجـب سـتثمار فـي هـذا الصـندوق مالئـمعـدم معرفـة مـا إذا كـان اال السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصـندوق، وفـي حـال 

 اهستثماري.على المعتمثر املحتمل اهستشارة أحد المعتشارين الماليين المعتقلين قبل اتخاذ أي قرار 
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 إشوار هام

 المتوافقـة مـع أحكــام   (، هـو صـندوق أســهم مفتـوح المـدة  ســتثمر فـي األسـهم الســعوديةالصننندوق سـهم السـعودية   األ  لفــرص صـندوق جـي آي بـي

، المؤسســة والقائمــة بموجــب شــخو واحــد  (، وهــي شــررةمنندةر الصننندوق أســس ويــدار مــن قبــل شــررة جــي آي بــي كابيتــال    .الشــريعة اإلســالمية

هــ والتـرخيو الصـادر عـن هيئـة السـوق  1429/02/06وتـاريخ  1010244294قوانين المملكـة العرييـة السـعودية، ويموجـب السـجل التجـاري رقـم 

 ، والتي عنوانها التالي:37-07078المالية رقم 

 0المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العريية السعودية

 www.gibcapital.com  الموقع االلكتروني:

 

  للمســــتثمرين. وتشــــكل هــــذه توضــــه هــــذه النشــــرة الشــــروط واألحكــــام التــــي ســــتقوم بموجقهــــا شــــررة جــــي آي بــــي كابيتــــال بتقــــديم خــــدمات االســــتثمار

 الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق والمشترك.

 واألحكـام الشـروط هذه أعدت  
 
-201-2332 رقـم القـرار بموجـب الماليـة السـوق  هيئـة مجلـس عـن الصـادرة سـتثماراال  صـناديق الئحـة ألحكـام طبقـا

 وتـــاريخ 03/م رقـــم الملكـــي المرســـوم بموجـــب الصـــادر الماليـــة، الســـوق  هيئـــة نظـــام علـــى بنـــا    م20/02/2332 الموافـــق. هــــ0022/02/30 بتـــاريخ ،0

 .م20/30/2302 الموافق هـ02/32/0002 وتاريخ 2302-20-0 رقم المالية السوق  هيئة مجلس بقرار المعدل ،.هـ0022/32/32

  سـوق فـي أسـهم الشـركات السـعودية المدرجـة فـي  سـتثمارعـن طريـق اال  لى تحقيق نمو فـي رأ  المـال فـي المـد  المتوسـط والطويـلإيهدف الصندوق 

 عائــد علــى يتفــوق  عائــد وتحقيــق بمــا يتوافـق مــع أحكــام الشــريعة اإلســالميةالرئيســية أو ســوق األســهم الســعودية الموازيــة  نمــو(  الســعودية األسـهم

 .(S&P Saudi Arabia Shariah Total Return in Local Currency Index  االسترشادي المؤشر

  قبـل اتخـاذ أي سـهم السـعودية بعنايـة ودقـة تامـة األ  لفـرص الخاصـة بصـندوق جـي آي بـي على المستثمرين املحتملين قرا ة الشروط واألحكاميجب

املحتمـــل استشـــارة أحـــد ، وفـــي حـــال كـــان هنـــاك شـــك فـــي مــد  مالئمـــة هـــذا الصـــندوق، فإنـــه يجـــب علـــى المســـتم ر قــرار اســـتثماري يتعلـــق بالصـــندوق 

 يين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.المستشارين المال

  إن كافــة وجهـــات النظـــر واارا  الــواردة فـــي أحكـــام وشـــروط الصــندوق تمثـــل التقـــدير الخــاص لمـــدير الصـــندوق  بعـــد أن بــذل كـــل االهتمـــام والعنايـــة

ال ن ب علـــى المســـتثمرين املحتملـــين أالمعقولــة للتأرـــد مـــن صـــحنها( ولـــيس هنـــاك أي ضـــمانات بـــأن تكــون تلـــك اارا  ووجهـــات النظـــر صـــحيحة. ويجـــ

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخر .لى محتو  هذه الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو إينظروا 

  املحتملـــين أن يكونــوا علـــى بينـــة تكــون قيمـــة وحــدات الصـــندوق عرضـــة لتقلبــات أســـعار األســهم المملورـــة مـــن قبــل الصـــندوق. وينب ــي للمســـتثمرين

 رمـا  ومعرفة تامة بأن االستثمار في الصندوق  شتمل على مخاطر مرتفعة.
 
ًامـا إن االستثمار في الصندوق ال  عتبر بمثابـة ود عـة لـد  أي بنـك أو الت

 مـن قبــل مـدير الصــندوق ويتحمـل المســتثمر كامـل المســؤولية عـن أي خسـائر ماليــة قـد تنــت  
 
مـا لــم  ســتثمار فـي الصــندوق عـن اال أنـه لـيس مضــمونا

 عن تقصير 
 
 .و إهمال من مدير الصندوق أيكن سبب الخسارة ناجما

  لهـذه سـكـل مشـترك بـأن مـدير الصـندوق سـوف  بالتوقيع على هـذه الشـروط واألحكـام، يوافـق 
 
تثمر مبـال  االشـتراكات بالنيابـة عـن المشـترك وطبقـا

 الشروط واألحكام.

  م20/02/2302 الصندوق :صدار شروط وأحكام إتاريخ. 

  : م20/02/2302هـ الموافق 30/30/0001تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. 

  

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

 :مدةر الصندوق 

 المؤسسة ،شخو واحد شررة وهي ، (الصندوق  مدير بـ بعد فيما إليها ويشار  كابيتال بي آي جي شررة

 وتاريخ 0303200210 رقم التجاري  السجل ويموجب السعودية، العريية المملكة قوانين بموجب والقائمة

 .37-07078 رقم المالية السوق  هيئة عن الصادر والترخيو هـ 0021/32/32

 وعنوانه:

 0ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 00212 -الرياض ،21201. ب.ص

 السعودية العريية المملكة

 +122000002230 فارس:+            122000000033 هاتف:

 www.gibcapital.com الموقع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 شررة البالد لالستثمار

 الطابق الرابع –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 00000، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العريية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :املحاهسب القاندني

 شررة إبراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون 

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 00002، الرياض 22000ص.ب. 

 المملكة العريية السعودية

 966112065444+فارس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع اإللكتروني:

 اللجن  الشرعي :

 فضيلة الشيخ الدرتور/ محمد القري 

 فضيلة الشيخ الدرتور/ نظام  عقوبي

 فضيلة الشيخ/ راشد الغنيم

 

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

  لى إمصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة   مالك الدحدةو   الوميلو   المعتثمرينو   المعتثمر املحتملو   المعتثمرو   المشترك

 العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.

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

   لالئحة صناديق االستثمار لمراقبة  الصندوق  يقوم مديريقصد به مجلس   اإليارةمجلس و   مجلس إيارة الصندوق 
 
بتعيين أعضائه وفقا

 .أعمال مدير صندوق االستثمار

   يقصد بها هيئة السوق المالية." هيئ  العدق المالي و   هيئ  العدق و   الميئ 

   يقصد بها السوق المالية السعودية  تداول(.  العدق المالي  العودية  )تداول(و   العدق المالي و   العدق 

   سهم السعوديةصندوق جي آي بي لفرص األ  يقصد به" الصندوق. 

  قواعد بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم التياألسهم  فيها تتداول  يتال السوق  وهي السعودية، األسهم سوق  يقصد به  العدق الرئيس ي 

 واإلدراج. التسجيل

   قواعد بموجب إدراجها وقبول تسجيلها  تم التي األسهم فيها تتداول  التي السوق  وهي الموازية، األسهم بها سوق    يقصدالعدق المدازي 

 واإلدراج. التسجيل

 "هو المؤشر الذي من خالله يمكن قيا  أدا  الصندوق االستثماري، يقصد به هنا مؤشر إ  آند بي العائد الكلي  "المؤشر اإلهسترشايي

 لألسهم السعودية الشرعية بالعملة املحلية.

   يف مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل وحدات، من تكون ا استثمار صندوق  أي في المالك  ، حصةالدحداتو   وحدات الصندوق 

 .(02 إن وحدات الصندوق تنقسم إلى ثالثة فئات في  أ( و ب( و ج(  راجع الفقرة رقم االستثمار. صندوق  أصول 

  أو مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية فيه تتأثر الذي الموقف أو يقصد بها الوضع  تضارب المصالح 

 معنوية.

   المالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق بها الئحة  يقصد هستثمارالئح  صنايةق اال 

  االستثماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراز بها اإللمام يجب التي املحتملة المؤثرات من يقصد بها مجموعة  املخاطر 

   ستثمار في العميل الذي  ستثمر أو يود اال   يقصد بها الوميلو   المعتثمر املحتملو   المعتثمرونو   مالك الدحداتو   المشتركدن

 الصندوق.

  المملكة في عمل يوم يقصد به أي  ةدم عمل  
 
 السوق. في الرسمية العمل أليام العريية السعودية طبقا

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

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

   يقصد بها أسهم الشركات المطروحة لإلرتتاب العام في السوق المالية ألول مرة.  اإلصدارات الولي و   أهسم  الطروحات الولي 

   الطروحات العامة لألسهم العادية في سوق األسهم بغرض زيادة رأ  الماليقصد بها   حقدق الولدي  أهسم. 

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

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

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

 "الصندوق  بيع "المكشدف على المباع  المالي  الوراق  
 
 .عليها تفقم دةم خالل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا

 " "المالية االسواق في والبيع الشرا  عموالتمصاريف التوامل. 

  "أيام عمل. 0التخارج منها خالل هي األوراق المالية التي يمكن "أوراق مالي  ذات هسيدل  جيدة 

  هي لجنة لد  مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته.هستثمار" "لجن  اال 
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 ملخص الصندوق 

سهم السعوديةاأل  لفرص صندوق جي آي بي   

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اهس  الصندوق 

جي آي بي كابيتالشررة   مدةر الصندوق   

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

 أمين الحفظ شررة البالد كابيتال

جي آي بي كابيتالشررة   مدةر الخدمات اإلياري   

 عمل  الصندوق   الريال السعودي

السعودية  في أسهم الشركات من خالل االستثمار تحقيق نمو في رأ  المال في المد  المتوسط والطويل

الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازية  نمو( المدرجة في سوق األسهم السعودية  
 هستثماري أهداف الصندوق اال 

 مؤشر إ  آند بي العائد الكلي لألسهم السعودية الشرعية بالعملة املحلية

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

 معتدى املخاطر  عالي

م.22/02/2302م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/02/2302تبدأ من بداية يوم الثالثا  الموافق   شتراكفترة اال  

 ريال سعودي. 0303330333الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 030333الفئة  ب(: 

 سعودي.ريال  030333الفئة  ج(: 

 الحد الينى لالشتراك

 ريال سعودي. 003330333الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 20033الفئة  ب(: 

ريال سعودي. 33002الفئة  ج(:   

 لالشتراك اإلضافيالحد الينى 

 ريال سعودي. 003330333الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 20033الفئة  ب(: 

ريال سعودي. 33002الفئة  ج(:   

 لالهستريايالحد الينى 

على ان   ل أسبوعمن ك ربعا لتقويم يوم اإل  يوم الثالثا  نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين األحديوم قبل نهاية 

   (يكون يوم عمل

راك تالمدعد النهائي الهستالم طلبات االش

 واالهسترياي

لشروطالمستوفية لوالذي  عتمد رسعر شرا  واسترداد لجميع الطلبات  سعر معلن من قبل المديرآخر   العور الموتمد لالشتراك واالهسترياي 

  ديأةام التق  يوم االثنين واإل ربعا  من كل اسبوع  على أن يكون يوم عمل(

 أةام التوامل  على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع الثالثا يوم االحد و يوم

من يوم التقويم ذي العالقة أيام عمل خالل أربعة  هستريايقيم  اال مدعد يفع  

من قيمة المبل  اإلشتراك 2.33%  رهسدم االشتراك 

 رهسدم اإليارة من قيمة صافي أصول الصندوق. %0.33الفئة  أ(: 
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 من قيمة صافي أصول الصندوق. %0.20الفئة  ب(: 

من قيمة صافي أصول الصندوق. %03.3الفئة  ج(:   

يوم. 03قل من الوحدات المستردة والمستثمرة ألمن قيمة  0.33%  هسترياي المبكررهسدم اال  

 أيهما أعلى، و رسوم تعامل بحد  020333من قيمة صافي أصول الصندوق أو  3.30%
 
ريال سعودي سنويا

ريال لكل عملية 03اعلى   
 رهسدم أمين الحفظ

 :أتعاب املحاسب القانوني -أ

 بقيمةيدفع الصندوق مبلغ
 
 مقطوعا

 
 كأتعاب للمحاسب  220203 ا

 
 .القانونيريال سعودي سنويا

 سترشادي:مصاريف المؤشر اال  -ب

 يدفع الصندوق مبلغ
 
 مقطوعا

 
 28,125األخر   وفي السنوات ريال22,500  بقيمة في السنة األولى ا

 مقابل الحصول على بيانات المؤشر اال ريال 
 
 سترشادي.سعودي سنويا

 الرسوم الرقابية: -ج

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 20033 بقيمة مقطوعا

 
 ررسوم رقابية. سنويا

 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 00333 بقيمة مقطوعا

 
على كل فئه من الفئات االخر   سنويا

 مقابل نشر المعلومات على موقع تداول. لوحدات الصندوق 

 مكافآت أعضا  مجلس اإلدارة: -ه

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 200333 بقيمة مقطوعا

 
لكل عضو مجلس بحد أعلى  سنويا

 إدارة مستقل.

 أو ضرائب وأي ق للصندو  االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفع

.المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم  

 الرهسدم المصاريف الخرى 

ا  واي طيل المثال وليس الحصر عموالت الوس على سب الشرا  والبيع يتحمل الصندوق جميع عموالت

  ضرائب أو رسوم حكومية(
 مصاريف التوامل

م.22/02/2302م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/02/2302تبدأ من بداية يوم الثالثا  الموافق   تاريخ الطرح 

لكل فئات وحدات الصندوق  ريال سعودي 03  الطرح الوليهسور الدحدة عند   
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 الشروط والحكام

 :مولدمات عام  .1

 :مدةر الصندوق  -أ

، المؤسسة والقائمة بموجب قوانين المملكة شخو واحد ويشار إليها فيما بعد بـ مدير الصندوق (، وهي شررة  شررة جي آي بي كابيتال

هـ والترخيو الصادر عن هيئة السوق المالية رقم  1429/02/06وتاريخ  1010244294العريية السعودية، ويموجب السجل التجاري رقم 

07078-37. 

 لمدةر الصندوق: المقر الرئيس ي -ب

 جي آي بي كابيتالشررة 

 0المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 00212 -، الرياض21201ص.ب. 

 المملكة العريية السعودية

 :المدقع االلكتروني لمدةر الصندوق عندان  -ج

 .www.gibcapital.comعلى موقع الشررة االلكتروني  جي آي بي كابيتاليمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شررة 

 :أمين الحفظ -ي

 تقديمو  والترتيب والتعهد والتعامل اإلدارة خدمات لتقديم 08100-37  رقم بترخيو المالية السوق  هيئة من المرخو ،شررة البالد كابيتال

 .والحفظ المشورة

 مين الحفظ:عندان المدقع االلكتروني ل  -ه

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

 النظام المطبق: .2

التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر  ذات ولوائحه سهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق المالية األ  لفرص آي بيجي يخضع صندوق 

 .بقة في المملكة العريية السعوديةالعالقة المط

 صندوق:الاهداف  .3

 :هستثماري أهداف الصندوق اال  -أ

نمو في رأ  المال في المد  المتوسط لتحقيق صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، يهدف 

الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية  األسهم السعودية سوق والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في 

 .ام الشريعة اإلسالميةبما يتوافق مع أحك  نمو(

 :هستثماراهستراتيجيات اال  -ب

مالية مقيمة بأقل من قيمنها العادلة ستثمار في أوراق عن طريق اال نمو في رأ  المال في المد  المتوسط والطويل يهدف الصندوق لتحقيق 

 مدير الصندوق حسب ما يراه أو بيع األوراق المالية على المكشوف  تقدير مدير الصندوق حسب 
 
 ويما يتوافق مع أحكام الشريعة مناسبا

 (Benchmark Agnostic المؤشر اإلسترشادي في  ستثمر فيها  التيأوزان الشركات  ىلالصندوق في تنفيذ استراتيجيته ع وال  عتمد، اإلسالمية

 
 
 .ويحق لمدير الصندوق ترريً استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

http://www.gibcapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/
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 :المالي  المتاح  للصندوق أنداع الوراق  .1

 :ةااتيستثمار في التملك أو البيع على المكشوف في األوراق المالية اال   سعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل

 الموازية  نمو(.سوق األسهم السعودية في  وأ المدرجة في السوق السعودية الرئيسيةجميع أسهم الشركات  .0

الرئيسية أو  السعوديةسوق األسهم اإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية المدرجة في أسهم  .2

 .سوق األسهم السعودية الموازية  نمو(

 .أو في سوق األسهم السعودية الموازية  نمو( المدرجة في السوق السعودية الرئيسية (ETFsصناديق المؤشرات المتداولة   .0

أو في سوق األسهم السعودية  المدرجة في السوق السعودية الرئيسية (REITsستثمار العقارية المتداولة  اال صناديق  .0

 .الموازية  نمو(

 .العامة والمرخصة من هيئة السوق المالية األسهم السعودية اإلستثمار في صناديق .0

 .العامة والمرخصة من هيئة السوق المالية النقد نقد أو أشباه النقد بما في ذلك صناديق أسواق .2

العامة والمرخصة من هيئة السوق  أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك .2

 .المالية

 :هستثماراتهسياهس  تركيز اال  .2

 ستثمار السابق ذررها:أهداف تخصيو أصول الصندوق بين مختلف أنواع اال لخو الجدول التالي ي

 الحد العلى الحد الينى اإلهستثمار ندع

أو المدرجة في السوق  الرئيسية  تداول(األسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية 

واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية المدرجة في  الموازية  نمو(

 ةيق العقاريدوالصنا السعودية الموازية  نمو( سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم

 المدرجة في السوق السعودية (REITs المتداولة 

03% 033% 

 %20 %3 األوراق المالية المباعة على المكشوف

 العامة الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات

 المالية السوق  هيئة من والمرخصة
3% 23% 

 %23 %3 1نقد وأشباه النقد

 %03 %3 المالية السوق  هيئة من والمرخصة العامة صناديق المؤشرات المتداولة

 %03 %3 المالية السوق  هيئة من والمرخصة العامة ستثمار في األسهم السعوديةصناديق اال 

 

على   عتمدستثماري لوب اللصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة  عتمد فيها على أس االستثماري  املجالسيقوم مدير الصندوق بتحديد 

ودقيقة في أساسيات األوراق المالية مفصلة يقوم فريق العمل في جي آي بي كابيتال بأبحاث حيث . اسيات األوراق المالية وقيمها العادلةأس

 :فيما يليوالتي يمكن تلخيصها 

  عروض المستثمرين، وتقرير مجالس  القوائم المالية، نشرات اإلصدار، وتحليلها األوراق المالية  ُمصدري تقارير البحث في

 (.وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة المالية اإلدارة

  األوراق المالية من حيث مالئنها وقوتها. ي تحليل المرارز المالية لُمصدر 

  التوقعات لهذه األرياح.األوراق المالية ومد  استدامنها و  ي تحليل القوة الريحية لُمصدر 

  نقدية ومد  استدامة ذلك. تدفقاتتحقيق األوراق المالية على  ي تحليل قدرة ُمصدر 

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

 التصنيف االئتماني.
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  في مختلف مستويات الصناعة التي تعمل بها. وموقعهااألوراق المالية  ي تحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدر 

  وما إذا كانت الصناعة تواجه تحدياتتحليل الصناعات والقطاعات التي  عمل بها ُمصدر أي ورقة مالية 
 
 دقيقا

 
دورية  تحليال

 .تتميً بمستقبل واعدصناعة الكانت  وما إذا أو هيكلية

مستو  أدا  هذه ل الشررة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة باألوراق المالية ومناقشنهم بمستق صدري يقوم فريق العمل بزيارة ُم 

 ما العادلة لى تقدير لقيمنهاإالشركات والحصول على أربر قدر من المعرفة بكل شررة ومن ثم الوصول 
 
. بعد ذلك يقوم الفريق بمناقشنها داخليا

واتخاذ القرار الذي يراه فريق  األوراق المالية األخر   وائد المتوقعة منبالعها ستثمار فيمن اال  ومقارنة العوائد المتوقعةإذا كانت مناسبة أم ال 

 
 
 .العمل مناسبا

 :مدة الصندوق  .4

سهم السعودية صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق إنها ه األ  لفرص إن صندوق جي آي بي

 للفقرة رقم 
 
 .الشروط واألحكام( من هذه 02ثمانية عشر  وفقا

 :قيدي وحدوي اإلهستثمار .5

ًم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق اال  ستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذررة المعلومات خالل إدارته يلت

 بما في ذلك نظام تملك غير السعودين للعقار واستثماره. .للصندوق 

 :الومل  .6

ويجب على المستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي.  عامل مدير  السعوديعملة الصندوق هي الريال 

 الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج المملكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمنها بالريال السعودي بنا   على أسعار الصرف في

 ت في أسعار الصرف.حينها، هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبا

 :رهسدم الخدمات والومدالت والتواب .7

 . إن الرسوم التي يتحملها الصندوق بإستثنا  مكافآت أعضا  اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه -و

 تي:وهي كاا تحتسب على أسا  يومي وتدفع على أسا  يختلف من رسم الى آخر

 :من  %0.33 بنسبةالصندوق رسوم إدارة يدفع  رهسدم اإليارة 
 
للفئة  أ(  لمدير الصندوق  صافي أصول الصندوق قيمة سنويا

 من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ب( ونسبة  %0.20ونسبة 
 
 من قيمة صافي األصول  %3.03سنويا

 
سنويا

 ة.ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدي. لمدير الصندوق للفئة  ج(

  :0.03 بنسبة حفظ رسوم الصندوق  يدفعرهسدم الحفظ%  
 
  020333 أو سنويا

 
  رياال

 
 أصول  صافي من أعلى أيهم سعوديا

 .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم. ريال لكل عملية 03الحفظ و رسوم تعامل بحد اعلى  ألمين الصندوق 

  :الصندوق  يدفعأتواب املحاهسب القاندني  
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 220203 قدره مقطوعا

 
شاملة  وهو القانوني للمحاسب سنويا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل ضافةمضريبة القيمة ال

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

 السائدة في السوق.

  :بقيمة  الصندوق مكافآت ألعضا  مجلس إدارة الصندوق يدفع مكافآت أعضاء مجلس اإليارة 
 
  200333سنويا

 
رياال

 
 
 لكل عضو مستقل.بحد أعلى سعوديا

  : يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآت أعضا  اللجنة الشرعية.مكافأة أعضاء اللجن  الشرعي 

  :الخاص بالضوابط الشرعية.0الملحق   الفقرة  ج( من يدفع الصندوق رسوم تطهير رما هو موضه فيرهسدم التطمير ) 

  : قدره الرهسدم الرقابي 
 
 مقطوعا

 
. ريال سعودي 20033يدفع الصندوق مبلغا

 
 سنويا

  :قدره رهسدم نشر المولدمات على مدقع تداول 
 
 مقطوعا

 
 على كل فئه من  00333يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

. 000333هو الفئات االخر  لوحدات الصندوق واملجموع 
 
 ريال سعودي سنويا

  :الصندوق  يدفعمصاريف أخرى  
 
  مبلغا

 
 قيمة ريال وفي السنوات األخر  22,500 في السنة األولى بقيمة  مقطوعا

  سعودي ريال 28,125
 
 يدفع. سترشادياال  المؤشر بيانات على الحصول  مقابل الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا
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 إن إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق 

 .المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت

  :ببيع وشرا  األسهم واإلرتتاب في اإلصدارات  ةيتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقمصاريف التوامل

 الحصر وليس المثال سبيل على في ملخو اإلفصاح في نهاية السنة  األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف

 .(حكومية رسوم  أو ضرائب واي الوسطا  عموالت

  األطراف أو لجي اي بي كابيتال المستحقة والمصروفات والعموالت المذكورة الرسوم : إنالمضاف  القيم  ضريب 

 نظام في عليها المنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة تشمل ال األخر  

مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة

 . 0/0/2302المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتدا  من 

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

يقوم بها  من قيمة مبال  كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %2.33 بنسبة هايتم احتسابشتراك و ا يحصل مدير الصندوق على رسوم

 فرض سيتم شتراك لحظة استالم المبال  وتدفع لمدير الصندوق.شتراك مرة واحد من مبال  اال يتم خصم قيمة رسوم اال و المستثمر. 

  03 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبكر استرداد رسوم
 
 .%0.33بنسبة  شتراكمن تاريخ اال  يوما

 الومدالت الخاص  التي ةبرمما مدةر الصندوق:

 هسترياي المبكر: رهسدم اال  -أ

  03سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
 
 من تاريخ اإلشتراك يوما

 كااتي:. تحتسب الرسوم ا

  ويتم إعفا   %0.33سيتم فرض رسوم استرداد مبكر بنسبة 
 
على الوحدات في حالة استردادها مبكرا

. ستتم معاملة الوحدات في  03المشتررين من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألر ر من 
 
يوما

 االشتراك واالسترداد على طريقة الوحدات المشتراة 
 
. ويتم أخرا

 
سترداد المبكر من خصم رسوم اال  تسترد أوال

 إجمالي قيمة المبل  المسترد وتدفع لمدير الصندوق.

 :تقدي  وتعوير وحدات الصندوق  .8

 تقدي  أصدل الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األسا  التالي:

  إليه كل األرياح  التعاملالمملورة من قبل الصندوق على أسا  سعر اإلغالق الرسمي في يوم األسهم يتم تقويم 
 
مضافا

 منه كل المصاريف والرسوم المستحقة.
 
 المستحقة ومخصوما

 لتي تسبق تاريخ اإلدراج في يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية المملورة من قبل الصندوق بسعر اإلرتتاب في الفترة ا

 السوق.

 التعاملالق الرسمي في يوم يتم تقويم حقوق األولوية المملورة من قبل الصندوق على أسا  سعر اإلغ. 

  ستثمارية المملورة من قبل الصندوق على أسا  آخر سعر معلن للوحدة من قبل مدير يتم تقويم وحدات الصناديق اال

 .التعاملالصندوق في يوم 

  بعد خصم كافة المصاريف المستحقة وإضافة كافة األرياح صافي أصول الصندوق بقسمة يتم احتساب قيمة الوحدة

 .التعاملحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم تالمس

 يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم والمصاريف:

 واهستحقاقما طريق  احتعاب الرهسدم والمصاريف الرهسدم

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

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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

 رسوم الحفظ
 كااتي: هابشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حساب الحفظتستحق رسوم 

 رسوم الحفظ السنوية

365
 X صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم =  رسوم الحفظ في أي يوم
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 املحاسب القانونيأتعاب 
 كااتي: ها. يتم حسابنهاية سنةتستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضا  مجلس اإلدارة
 كااتي: هاتستحق مكافآت أعضا  مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

 مكافآت أعضا  مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضا  مجلس اإلدارة في أي يوم

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

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
 كااتي: هاتستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول  في أي يوم

  المبكر سترداداال  رسوم
 حسابها كااتي:. يتم استرداد مبكرمرة واحدة في أي عملية المبكر  سترداداال تدفع رسوم 

مبل  اإلسترداد المبكر X رسوم اإلسترداد %1.00 =  رسوم االسترداد المبكر

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

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

 أخر  مصاريف 
 تستحق رسوم المصاريف األخر  بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كااتي:

 المصاريف األخر   السنوية 

365
=  رسوم المصاريف األخر   في أي يوم

 سنة.ربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخو اإلفصاح المالي في نهاية كل  مصاريف التعامل

قسم
ُ
بكبار المستثمرين من مؤسسات  الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فئات( 0  ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

 الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج و ،بصغار المستثمرين من مؤسسات وأفراد الخاصة وهي( ب و ،وأفراد

 هذه بين الفروقات إن. الدولي الخلي  بنك و وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة ببنك الخلي  الدوليو 

 األدنى الحد اإلضافي، شتراكلال  األدنى الحد شتراك،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات

 .اإلدارة ورسوم سترداد،لال 

 أةام التقدي : -ب

 من كل أسبوع عمل.اإلربعا  يوم ثنين و الايتم تقويم أصول الصندوق في يوم 

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

 بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق.سيقوم مدير الصندوق  .0

 يقوم مدير الصندوق بتعويض مالي الوحدات المتضررين عن أي خسائر كان سبقها خطأ من مدير الصندوق. .2

ثر على ما نسبته التقويم أو التسعير بما يؤ خطأ في يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور وقوع أي  .0

، رما سيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وفي الموقع من سعر وحدة الصندوق  3.03%

 للمادة رقم 
 
لإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداول( وفي تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 اديق اإلستثمار.( من الئحة صن20 

 للمادة رقم  يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .0
 
( من الئحة صناديق 22لهيئة السوق المالية وذلك وفقا

 اإلستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخو بجميع أخطا  التقويم أو التسعير.

 اإلشتراك واإلهسترياي: أهسوار طريق  احتعاب  -ي

لكل فئة من فئات وحدات  أصول الصندوق صافي قيمة قيمة  بحسابسترداد شتراك واال ألغراض اال احتساب سعر الوحدة يتم 

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

 
 لكل فئة أي مصاريف ورسوم مستحقةومخصوما

يجوز لمدير الصندوق تأخير  .التعامل ذي العالقةيوم في لكل فئة على عدد الوحدات القائمة ومن ثم قسمة النات  اإلجمالي 

 خارجة فنية اعطال أو طبيعية كوارثالوعلى سبيل المثال وليس الحصر   عملية التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية

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

 للحصول على الموافقة.
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 مكان ووقت نشر هسور الدحدة وتكرارها: -ه

 قبـــل لكـــل فئـــة مـــن فئـــات وحـــدات الصـــندوق  يقـــوم مـــدير الصـــندوق بتحـــديث صـــافي قيمـــة أصـــول الصـــندوق وإعـــالن ســـعر الوحـــدة

عبــــــــــــر الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي للســــــــــــوق الماليــــــــــــة الســــــــــــعودية  تــــــــــــداول(  التعامــــــــــــليــــــــــــوم التــــــــــــالي ليــــــــــــوم ال مــــــــــــن مســــــــــــا    330:الســــــــــــاعة 

www.tadawul.com.sa. 

 :التوامالت .9

 هسترياي:شتراك واال معؤوليات مدةر الصندوق بشأن طلبات اال  -أ

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

 المعلومات ومذررة الصندوق  وأحكام شروط في واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي الموعد تحديد تم 

 .به الخاصة

 للموعد التالية التقويم نقطة عند ُيحتسب الذي بالسعر االسترداد أو االشتراك طلبات الصندوق  مدير  عامل 

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي

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

 .المعلومات مذررة أو الصندوق  وأحكام شروط أو االستثمار

 لنقطة التالي الرابع اليوم في العمل إقفال موعد قبل االسترداد عوائد الوحدات لمالك الصندوق  مدير يدفع 

 .أقص ى رحد االسترداد سعر عندها ُحدد التي التقويم

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

 يتم تحويل مبل  اإلسترداد الكلي لمالك الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.

 قيدي التوامل بدحدات الصندوق: -ج

 من( 1  المادة من( ح  ةالفقر  في الموضحة المواعيد حسب والمقبولة المستلمة ستردادشتراك واال اال طلبات  جميع تنفيذ يتم

 سيتم النهائي الموعد بعد الطلب استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بنا    واألحكام الشروط هذه

 .الطلب استالم يوم من القادم بعد التعامل يوم في احتسابه

 الحاالت التي ةؤجل فيها التوامل بالدحدات أو يولق، واإلجراءات المتبو  في تلك الحاالت: -ي

 في أو اشتراك من يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :شتراكأو اال  هستريايتأجيل عمليات اال  .0

 للمادة رقم   الحاالت ااتية أي من الصندوق في
 
 :ستثمار( من الئحة صناديق اال 62والمادة رقم  ( 61وفقا

 .في حال طلبت هيئة السوق المالية ذلك من مدير الصندوق 

  أو أر ر من صافي قيمة  %03.33 ساوي  الوحدات سترداد لمالكيإذا كانت قيمة جميع طلبات اال

 الصندوق في أي يوم تعامل.

  فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول في السوق الرئيسية التي يتم تم تعليق التعامل في حال

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

 .الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

 .التأرد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصاله مالك الوحدات 

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

 بصورة منتظمة.

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

وإشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور اننها  التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن 

 التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

عامل مع طلبات اإلسترداد المؤجلة سيتم تلبية طلبات اإلسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن رما سيتم الت

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

. الهيئة ولوائح ألنظمة المشترك تطبيق عدم حال في اشتراك طلب أي رفض الصندوق  لمدير يحق شتراك:رفض اال  .2

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

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 هسترياي التي هستؤجل:اإلجراءات التي ةجري بمقتضاها تحدةد طلبات اال  -ه

 السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (20  المادة إلى تخضع االسترداد عملياتجيل ألت المنظمة األحكام

 :المالية

 أي طلب استرداد إذا بل  إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي  يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ

 أو أر ر من صافي قيمة أصول الصندوق. %03.33الوحدات في أي يوم تعامل 

 اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها،  يجب على كل مدير صندوق اتباع إجرا ات عادلة ومنصفة عند

 وط وأحكام الصندوق ومذررة المعلومات.واإلفصاح عن هذه اإلجرا ات في الشر 

 الحكام المنظم  لنقل ملكي  الدحدات إلي معتثمرين آخرين: -و

 ذات األخر   واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحها السعودية المالية السوق  هيئة لنظام التابعة األحكام هي المنظمة األحكام

 .السعودية العريية المملكة في المطبقة العالقة

 اهستثمار مدةر الصندوق في الصندوق: -ز

  الصندوق  لمدير يمكن
 
 تخفيض في قهبح الصندوق  مدير ويحتفظ رمستثمر، الصندوق  في المشاررة، الخاص لتقديره وفقا

  مشاررته
 
  أو كليا

 
  ذلك رأ  متى جزئيا

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

 
ربع سنة وفقا

 للصندوق. المالي اإلفصاح ملخو في الصندوق  في له استثمار أي عن ستثمار( من الئحة صناديق اال 71 

 هسترياي في أي ةدم توامل:شتراك واال التاريخ املحدي والمداعيد النهائي  لتقدة  طلبات اال  -ح

  يمكن اإلشتراك في الصندوق  شتراك:أةام قبدل اال  
 
 شتراكبعد تقديم طلب اال شتراك في الصندوق ، ويقبل اال يوميا

 
 
 يوم لتقويم الثاللثا  ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهايةشتراك قبل ودفع كامل مبل  اال  كامال

 .يوم التقويم ذي العالقة في، ويكون اإلشتراك بنا   على سعر الوحدة (عمل يوم يكون  نأ على  أسبوع كل من ربعا اإل 

  سترداد المبال  من الصندوق ايمكن  هسترياي:أةام قبدل اال 
 
 األحدنهاية سترداد قبل ، ويقبل بعد تقديم طلب اال يوميا

، ويكون (عمل يوم يكون  نأ على  أسبوع كل من ربعا اإل  يوم لتقويم الثاللثا  ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم

 .يوم التقويم ذي العالقة فيسترداد بنا   على سعر الوحدة اال 

 :هستريايشتراك أو اال إجراءات تقدة  طلبات اال  -ط

 حكام ومذررة يقوم العميل عند اإلشتراك بتعبئة نموذج اإلشتراك وتوقيع هذه الشروط واأل  شتراك:اال  إجراءات

 لى مدير الصندوق.المعلومات وتقديمها إ

 سترداد نموذج طلب اال  سترداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئةايقوم العميل عند طلب  :هسترياياال  إجراءات

 لى مدير الصندوق.إويقدمه 

 مدقع مدةر الصندوق  عن طريق و أزيارة المقر الرئيس ي لمدةر الصندوق ب الصندوق  في االشتراك ةمكن

 في حال تدفرها.اإللكتروني 

 هسترياي:شتراك اإلضافي واال شتراك واال الحد الينى للملكي  واال  -ي

شتراك اإلضافي شتراك واال  ب( و ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية واال  ، أ( شتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي 

 سترداد لكل فئة من فئات الوحدات في ااتي:واال 

 :الحد األدنى للملكية 

 :)ريال سعودي. 0303330333 الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة  ج 

  شتراكالحد األدنى لال: 

  :)ريال سعودي. 0303330333الفئة  أ 

  ريال سعودي. 030333 ب(: الفئة 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة  ج 

 شتراك اإلضافي:ال الحد األدنى ل 

  :)ريال سعودي. 003330333الفئة  أ 
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  :)ريال سعودي. 20033الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 20033الفئة  ج 

  سترداد:األدنى لال الحد 

  :)ريال سعودي. 003330333الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 20033الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 20033الفئة  ج 

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

( ماليين ريال أو ما  عادلها لما ينب ي جمعه خالل مدة الطرح األولي من أشتراكات 03  هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه

 .2018/12/31المستثمرين حتى تاريخ 

 قيم  لصافي أينى كحد يوايلما ما أو هسوديي ريال مالةين( 11) عشرة متطلب إهستيفاء لضمان الالزم  التصحيحي  اإلجراءات -ل

 :الصندوق  أصدل 

سيقوم مدير  ،( أشهر2لمدة أقصاها   ( ماليين ريال سعودي03صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة   في حال انخفضت

الصندوق بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصاله مالك الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة 

تصويت على الخيارات وال جتماع مالك الوحداتطلب ال سيقوم مدير الصندوق ب ،استثمارات مالك الوحدات في الصندوق 

وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في  بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية المطروحة من قبل مدير الصندوق 

زيادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة بعدم مالك الوحدات  تصو   حالفي و ،موقعه اإللكتروني وفي موقع السوق 

خذ الموافقات الالزمة من أالصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد سيقوم مدير  ( ماليين ريال سعودي03لى عشرة  إصوله أ

 .هيئة السوق المالية

ًام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي سيقوم مدير الصندوق باال   .جرا  تصحيحي منهإلت

 هسياهس  التدزيوات: .11

 تدزيع الدخل والرباح: هسياهس  -أ

 ستثمار جميع أرياح الصندوق.يهدف مدير الصندوق إلى إعادة ا

 التاريخ التقريبي لإلهستحقاق والتدزيع: -ب

 ال يوجد.

 كيفي  تدزيع الرباح: -ج

 ال يوجد.

 تقدة  التقارير الى مالكي الدحدات: .11

 المالي  الولي  والعندي :المولدمات المتولق  بالتقارير المالي  الخاص  بالصندوق والفترات  -أ

  سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والتقارير السنوية

 لمتطلبات الملحق رقم  
 
ستثمار، ويجب على مدير الصندوق ( من الئحة صناديق اال 0الموجزة والتقارير األولية وفقا

 الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل.تزويد مالكي 

  23  سبعين تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز)  
 
من نهاية فترة التقرير، وتنشر هذه التقارير يوما

 ( من هذه الشروط واألحكام.00في األمارن ويالوسائل املحددة في الفقرة  ب( من المادة  

  من نهاية فترة التقرير، (00خمسة وثالثين   وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاوز تعد التقارير األولية 
 
وتنشر هذه  يوما

 ( من هذه الشروط واألحكام.00التقارير في األمارن ويالوسائل املحددة في الفقرة  ب( من المادة  

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتررين وتتضمن المعلومات التالية 

 مة أصول الصندوق.صافي قي 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمنها 

 من كل صفقة. (00  خمسة عشر سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل 
 
 يوما

 السنة خالل الوحدات تملك شخو أي ذلك في بما  الوحدات مالكي إلى سنوي  بيان الصندوق  مدير يرسل 

( 03  ثالثين خالل المالية السنة مدار على الصندوق الصفقات على وحدات  يلخو( البيان شأنها في المعد



 

-11- 
 

 
 
 والمصاريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة األرياحعلى  البيان هذا ويحتوي  المالية، السنة نهاية من يوما

 المنصوص االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إلى باإلضافة الوحدات، مالك نم املخصومة واألتعاب

 .المعلومات مذررة أو الصندوق  وأحكام شروط في أو االستثمار صناديق الئحة في عليها

 أماكن ووهسائل إتاح  التقارير التي يودها مدةر الصندوق: -ب

 إشعار تم إذا إال الحساب فتح نموذج في مبين هو رما الفارس أو اإللكتروني البريد أو البريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ( 23  ستين خالل أخطا  بأي الصندوق  مدير إخطار ويجب العنوان، في تغيير بأي الصندوق  مدير
 
  يوما

 
 تلك إصدار من تقويميا

 مدير موقع على التقارير هذهنشر  سيتم رما. وحاسمة نهائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير

 .المالية السعودية  تداول( للسوق  االلكتروني الموقع و الصندوق 

 :وهسائل تزويد مالكي الدحدات بالقدائ  المالي  العندي  -ج

( المراجعة السنوية المالية القوائم ذلك في بما  السنوية بالتقارير املحتملين والعمال  الصندوق  وحدات مالكي إطالع تمسي

 
 
 ( 23  تتجاوز  ال مدة خالل بنشرها وذلك مجانا

 
 الصندوق، بمدير  الخاص اإللكتروني لموقع في التقرير فترة نهاية من يوما

 .طلقها حال في البريد طريق عن أوالمالية السعودية  تداول(  للسوق  اإللكتروني والموقع

 :سجل مالكي الدحدات .12

ًم مدير الص   اإلحتفاظ به في المملكة العريية السعودية.ندوق بتجهيً سجل بمالكي الوحدات و يلت

 مالكي الدحدات:اجتماع  .13

 الظروف التي تعتدعي عقد اجتماع لمالكي الدحدات: -أ

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع لمالك الوحدات بمبادرة منه 

   أيام من استالم طلب رتابي من أمين 03سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة )

 الحفظ بذلك.

  أيام من استالم طلب رتابي من مالك 03بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة  سيقوم مدير الصندوق )

من صافي  %20.33أو أر ر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أر ر من أو تساوي 

 قيمة الصندوق.

 لى إجتماع مالك الدحدات:إجراءات الدعدة إ -ب

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق

( أيام على 03وأمين الحفظ قبل عشرة  لى جميع مالك الوحدات ويإرسال إشعار رتابي إالمالية السعودية  تداول( 

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن ( 20األقل من اإلجتماع ويمدة ال تزيد عن واحد وعشرين  
 
يوما

مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة الى هيئة السوق 

 لى مالك الوحدات.الية من اإلشعار الكتابي المرسل إالم

  إال إذا حضره 
 
 صحيحا

 
من المالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين ال  عتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 .إجمالي عدد وحدات الصندوق أو أر ر من  20.33%

 لى إجتماع ثاني باإلعالن عن قة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إإذا لم  ستوف النصاب المذكور في الفقرة الساب

لى جميع إويإرسال إشعار رتابي  ل(ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداو 

 كانت 0وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة  الوحدات  مالك
 
 أيا

 
( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 نسبة الوحدة الممثلة في اإلجتماع.

 :تصديت مالك الدحدات -ج

 :طريقة تصويت مالك الوحدات 

  له 
 
 لتمثيله في إجتماع مالك الوحدات.يجوز لمالك الوحدات تعيين وريال

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

  يجوز عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل

 للضوابط التي تضعها الهيئة.
 
 التقنية الحديثة وفقا
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  ق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات:حقو 

 قبل عشرة أيام على األقل من اال لوحدات وأمين الحفظ استالم إشعار يحق لمالك ا 
 
 رتابيا

 
جتماع ويمدة ال ا

 قبل اال 
 
 جتماع.تزيد عن واحد وعشرين يوما

 على أي  يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقته

 لالئحة صناديق اال 
 
 ستثمار.تغيرات تتطلب موافقة مالك الوحدات وفقا

  يجوز عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل

 للضوابط التي تضعها الهيئة.
 
 التقنية الحديثة وفقا

 :حقدق مالك الدحدات .14

 شروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذررة المعلومات باللغة العريية ويدون مقابل.الحصول على نسخة حديثة من ال 

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

 من كل 00خالل خمسة عشر  المنفذة من قبل المالك على وحدات الصندوق يقدم قيمنها، وسجل بجميع الصفقات 
 
( يوما

 صفقة.

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل 

  لنوع 
 
اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذررة المعلومات وإرسال ملخو بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 ار.ستثمملحددة في الئحة صناديق اال التغيير والمدة ا

 .اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

  
 
بينالحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذررة المعلومات سنويا

ُ
الرسوم واألتعاب الفعلية  ت

 ومعلومات أدا  الصندوق عند طلقها.

  20ال تقل عن واحد وعشرين  اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنها  صندوق اإلستثمار قبل اإلنها  بمدة.
 
 ( يوما

  سترداد في األوقات املحددة لذلك.دفع مبال  اال 

 ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالجة الشكاو  عند طلقه الحصول على اإلجرا ات 

 :معؤولي  مالك الدحدات .15

ًامات الصندوق فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جز  منه، ال يكون لمالك الوحدات   .أي مسئولية عن ديون والت

 :خصائص الدحدات .16

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

 وينك وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة الدولي الخلي  يبنكو  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج و وأفراد، مؤسسات من

 األدنى الحد اإلضافي، شتراكلال  األدنى الحد شتراك،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخلي 

 . يوضه الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم سترداد،لال 

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

 طبيعة المالك
ربار المستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

المستثمرين من صغار 

 مؤسسات وأفراد

 منسوبي مدير الصندوق 

واملحفظة الخاصة ببنك الخلي  

 الدولي

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

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

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

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة
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 التغييرات في الشروط والحكام: .17

افقات والشوارات املحدية بمدجب الئح  صنايةق اال  -أ  هستثمار:الحكام المنظم  لتغيير شروط وأحكام الصندوق والمد

 شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقسام وذلك بنا   على نوعية المعلومات المراد تغييرها تنقسم األحكام المنظمة لتغيير 
 
وفقا

 حيث تنقسم األحكام المنظمة للتغيرات في الشروط واألحكامعلى التوالي(.  02و 02، 02ستثمار  المادة لالئحة صناديق اال 

 كااتي:

 موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسية: .0

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

 المقترح من خالل قرار صندوق عادي.

  للفقرة 
 
يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالك الوحدات والهيئة الشرعية وفقا

السابقة من هذه المادة، الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساس ي المقترح 

 للصندوق.

  من 
 
 الحاالت التالية:ُيقصد بمصطله  التغيير األساس ي  أيا

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .0

 له تأثير في وضع املخاطر للصندوق. يكون  الذيالتغيير  .2

 اإلنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .0

 أي حاالت أخر  تقررها الهيئة من حين اخر وتبل  بها مدير الصندوق. .0

  دون فرض أي رسوم و داد وحداتهم قبل أي تغيير أساس ي وحدات الصندوق استر يحق لمالكي

 إسترداد.

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات مهمة: .2

  بأي تغييرات مهمة مقترحة 
 
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق رتابيا

 20يديره مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن واحد وعشرين   عام ألي صندوق 
 
( يوما

 قبل يوم سريان التغيير الذي يحدد مدير الصندوق.

   ألحكام المادة 
 
 وفقا

 
 أساسيا

 
( من الئحة صناديق 02تعني  التغيير المهم  أي تغيير ال  عد تغييرا

 ستثمار أو أي تغيير من شأنه أن:اال 

 لمعتاد إلى أن  عيد مالك الوحدات النظر في مشاررنهم في الصندوق.يؤدي في ا .0

يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من  .2

 لس إدارة الصندوق أو أي تابع لهما.جأعضا  م

 من المدفوعات  .0
 
 جديدا

 
تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري يقدم نوعا

 أنواع المدفوعات األخر  التي تسدد من أصول الصندوق.إلى زيادة 

 أي حاالت أخر  تقررها الهيئة من حين اخر وتبل  بها مدير الصندوق. .0

  يحق لمالك 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 
 
 رتابيا

 
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارا

 ( أيام من سريان التغيير.2الصندوق الذي يديره مدير الصندوق قبل ثمانية  

  من الئحة 02( و  02ضمن أحكام المادتين  يقصد بـ  التغيير واجب اإلشعار  أي تغيير ال يقع )

 اإلستثمار.صناديق 

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

  ُ ه عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني لمدير صشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويف

 ن التغيير.( أيام من سريا03الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداول( وذلك قبل عشرة  

  
 
( من الئحة 20للمادة   بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 ستثمار.صناديق اال 
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  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية

 ( أيام من سريان التغيير.03ريقة التي تحددها هيئة السوق المالية وذلك قبل عشرة  بالط أوالسعودية  تداول( 

  
 
( من الئحة 20للمادة   بيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 ستثمار.صناديق اال 

  لسوق المالية والموقع اإللكتروني لمدير الصندوق لاإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني

 من سريان التغيير.20السعودية  تداول( وذلك خالل واحد وعشرين  
 
 ( يوما

  بيان 
 
( من الئحة 20للمادة   تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 ستثمار.صناديق اال 

 :إنهاء الصندوق  .18

 ستثمار هي ااتي:الت اللتي  ستوجب فيها إنها  الصندوق واإلجرا ات الخاصة باإلنها  بموجب أحكام الئحة صناديق اال الحا

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد  .0
 
إذا رغب مدير الصندوق بإنها  الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات رتابيا

 من التاريخ 20وعشرين  
 
 المسنهدف إلنها  الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذررة المعلومات الخاصة بالصندوق.( يوما

وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذررة المعلومات  يجب على مدير الصندوق البد  في إجرا ات تصفية الصندوق فور اننهائه، .2

 الخاصة بالصندوق.

ه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداول( عن اننها  مدة الصندوق يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع .0

 وتصفيته.

 مدةر الصندوق: .19

 ممام مدةر الصندوق وواجباته ومعؤولياته: -أ

ستثمار والئحة األشخاص  عمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال  .0

 ومذررة المعلومات الخاصة بالصندوق.المرخو لهم وشروط وأحكام الصندوق 

ًم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخو لهم بما في ذلك  .2 يلت

 لمعقول.واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم ويذل الحرص ا

 عن ااتي:فيما يتعلق بصناديق اال  .0
 
 ستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق لما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التأرد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذررة المعلومات الخاصة بالصندوق وارتمالها

 يحة وغير مضللة.ووضوحها وأن تكون صح

ًام بأحكام الئحة صناديق اال  .0 ستثمار، سوا   أد  مسؤولياته وواجباته بشكل إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللت

 ستثمار والئحة األشخاص المرخو لهم.مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال 

ن إحتيال أو إهمال أو سو  تصرف أو تقصير متعمد إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة ع .0

 من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق السياسات واإلجرا ات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  .2

 تتضمن تلك السياسات واإلجرا ات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل. التعامل معها.

ًام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائ  التطبيق ير الصندوق برنام  مراقبة المطابقة وااليطبق مد .2 لت

 عند طلقها.

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

 للصندوق من الباطن، وسيدفع 
 
مدير يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أر ر أو أي من تابعيه بالمعمل مديرا

 الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 الحكام المنظم  لوزل مدةر الصندوق أو اهستبداله: -ج
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  لتعيين مدير صندوق بديل 
 
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجرا  تراه مناسبا

، وذلك في حال حدوث أي من ااتي:
 
 أي اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص المرخو  .0

 لهم.

 من قبل الهيئة. ة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقهإلغا  ترخيو مدير الصندوق في ممارس .2

تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغا  ترخيو ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير  .0

 الصندوق.

ًام بالنظام ولوائحباال -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .0  هلت

 التنفيذية.

وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخو  .0

 الصندوق.آخر مسجل لد  مدير الصندوق قادر على إدارة أصول 

 ذات أهمية جوهرية.أنها  -بنا   على أسس معقولة–أي حالة أخر  تر  الهيئة .2

 للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعي 
 
 من صالحياتها وفقا

 
على مدير الصندوق التعاون بشكل  نإذا مارست الهيئة أيا

 من تعيين مدير 23  كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين
 
( يوما

 لتقدير –الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
حيثما كان ضروريا

 ستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل.جميع العقود المرتبطة بصندوق اال  -الهيئة

 :أمين الحفظ .21

 ممام أمين الحفظ: -أ

  عن 
 
 ألحكام الئحة صناديق اال ا عد أمين الحفظ مسؤوال

 
ًاماته وفقا ستثمار، سوا   أد  مسؤولياته بشكل مباشر لت

 بموجب أحكام الئحة صناديق اال 
 
 ستثمار أو الئحة األشخاص المرخو لهم.أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر 
 
حتيال أو االصندوق الناتجة عن   عد أمين الحفظ مسؤوال

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

  عن حفظ أصول الصندوق وحماينها لصاله مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ 
 
 عد أمين الحفظ مسؤوال

 جميع اإلجرا ات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 ين أمين من الباطن:حق أمين الحفظ في توي -ب

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي 
 
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أر ر أو أي من تابعيه بالمعمل أمينا

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 الحكام المنظم  لوزل أمين الحفظ أو اهستبداله: -ج

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

 الحاالت ااتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخو  .0

 لهم.

 من قبل الهيئة. إلغا  ترخيو أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه .2

 حفظ إللغا  ترخيو ممارسة نشاط الحفظ.تقديم طلب إلى الهيئة من أمين ال .0

ًام بالنظام ولوائحه التنفيذية.باال -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .0  لت

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بنا   على أسس معقولة–أي حالة أخر  تر  الهيئة .0

  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق المعني تعيين 
 
 من صالحياتها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، رما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل 
 
أمين حفظ بديل وفقا

 من تعيين أمين الحفظ 23بديل خالل ستين  كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال
 
( يوما

 لتقدير الهيئة–البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
جميع  -حيثما كان ضروريا

 ستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.العقود المرتبطة بصندوق اال 
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 اندني:قاملحاهسب ال .21

 هستثمار:ق اال اهس  املحاهسب القاندني لصندو  -أ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام إبراهيم شررة

 ممام املحاهسب القاندني وواجباته ومعؤولياته: -ب

 وق بما دة للصنقوائم الماليلل  عين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية مراجعة

 .السعودية يةيالمعمول بها في المملكة العر يتماش ى مع المعايير 

   أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب في هذه الحالة القيام 1إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة )

 .السنة المالية األولىبعملية المراجعة بنهاية 

   القيام ( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن في هذه الحالة 1إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تسعة

 بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الثانية.

 هستثمار:هستبدال املحاهسب القاندني لصندوق اال الحكام المنظم  ال  -ج

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

 :ااتية الحاالت من أي في المعين،

 .مهامه بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب المنهي السلوك سو  حول  ومهمة قائمة ادعا ات وجود .0

  العام للصندوق  القانوني املحاسب  عد لم إذا .2
 
 .مستقال

 مهام لتأدية الكافية والخبرات المؤهالت يملك ال القانوني املحاسب أن الصندوق  إدارة مجلس  قرر  إذا .0

 .مرض   بشكل المراجعة

 - الهيئة طلبت إذا .0
 
 .بالصندوق  يتعلق فيما المعين القانوني املحاسب تغيير -لتقديرها وفقا

 أصدل الصندوق: .22

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

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

ويقوم أمين الحفظ بفتح  الصندوق  لصاله سمهاب بالصندوق  الخاصة واألصول  المالية األوراق الحفظ ينأم ويسجل أصولها بحفظ

 تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية السجالت بجميع باالحتفاظ ويقوم املحلية، البنوك حدأ يف الصندوق ب خاص بنكي حساب

ًاماته تأديته  .التعاقدية اللت

عد   -ج
ُ
 لمدير يكون  أن يجوز  وال ،(مشاعة ملكية  مجتمعين الصندوق  ذلك في الوحدات لمالكي مملورة االستثمار صندوق  أصول  ت

 أصول  في مصلحة أي الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 

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

  الموزع أو المشورة مقدم
 
   كان أو ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

 
 الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا

 ومذررة المعلومات الخاصة بالصندوق. الصندوق  وأحكام شروط في عنها وأفصه االستثمار صناديق

 :إقرار من مالك الدحدات .23

لمعلومات الرئيسة الخاص بالصندوق، والموافقة لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذررة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخو ا

فيها.على خصائو الوحدات التي اشتررت فيها/اشتررنا 

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 (: الضدابط الشرعي  1الملحق رق  ) 

 للضوابط الشرعية، إن الضوابط الشرعية التي يتبعها مدير الصندوق هي األتي.
 
 يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق في جميع األوقات وفقا
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 :هستثمار في الهسم الضدابط الشرعي  لال  .1

 طبيو  النشاط: .أ

 وال يجوز لمدير الصندوق اال يجب 
 
ستثمار في على مدير الصندوق أن  ستثمر فقط في الشركات التي يكون نشاطها مباحا

 أو أر ر مما يلي:
 
 الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي على سبيل المثال ال الحصر واحدا

 ستثنا  ااتي:اشركات الدعاية والنشر ب .0

  أو أر ر من مبيعاتها في دول الخلي  العربي. 65%شركات الدعاية والنشر التي تحصل على 

 .شركات األخبار 

 .شركات الصحف 

 .شركات نقل الرياضة 

 الشركات التي تعمل بإنتاج أو توزيع المنتجات الكحولية. .2

 ستنساخ.الشركات التي تعمل في مجال اال  .0

 ستثنا  ااتي:االشركات المالية ب .0

 .المصارف اإلسالمية 

 .المؤسسات المالية اإلسالمية 

 :شركات التأمين اإلسالمية والتي يتم تعريفها في ااتي 

 لديها لجنة شرعية لمراقبة جميع التعامالت. .0

 جميع منتجاتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .2

 ستثماراتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ا جميع .0

 للمتطلبات يتم تصنيفها ع .0
 
لى أنها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا

 املحاسبية.

 الشركات اللتي تعمل في القمار. .0

ًير. .2  الشركات التي تنت  أو توزع لحوم الخن

 الشركات اللتي تنت  أو توزع األفالم املخلة بااداب اإلسالمية. .2

 الشركات المنتجة أو الموزعة للسجائر. .2

 ل في عقود الذهب والفضة المستقبلية.الشركات اللتي تتعام .1

 القروض: .ب

القيمة السوقية ألسهم  متوسط الىالقروض يجب على مدير الصندوق أن  ستثمر فقط في الشركات التي تكون فيها نسبة 

 .33%أقل من شهر  02في أخر الشررة 

 النقد: .ت

 ااتي:يجب على مدير الصندوق أن  ستثمر فقط في الشركات التي تكون فيها 

  49%أقل من شهر  02في أخر القيمة السوقية ألسهم الشررة  متوسطنسبة المدينون الى. 

 شهر  02في أخر القيمة السوقية ألسهم الشررة  لى متوسطألوراق المالية المرتبطة بعمولة إنسبة مجموع النقد وا

 .33%أقل من 

افق  مع أحكام الشريو  اإلهسالمي : .ث  نعب  المبيوات غير المتد

  جود نسبة قليلة من المبيعات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةفي حال و 
 
، ويحسب ما تراه اللجنة الشرعية مقبوال

يجب على مدير الصندوق أن  ستثمر فقط في الشركات التي تكون فيها نسبة المبيعات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة 

 من إجمالي المبيعات. %5أقل من  الفوائداإلسالمية والتي ال تمثل دخل 

 التطمير: .ج

خاص وصرفه في األعمال الخيرية بعد أخذ موافقة اللجنة الشرعية، يتم يتم تجنيب الدخل غير المشروع وإيداعه في حساب 

 التطهير حسب الخطوات التالية:
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  ستثمار فيها.تحديد الدخل غير المشروع لكل شررة تم اال 

  ستثمار فيها.سهم لكل شررة تم اال تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل 

 .ضرب نات  مقدار الدخل غير المشروع لكل سهم في عدد األسهم المملورة في كل شررة 

 .تكرار نفس الخطوات لجميع الشركات المستثمر فيها 

 حساب يتم لى حساب األعمال الخيرية.إستثمار فيها وتحويله جمالي الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم اال إتجنيب 

 حساب يتم المستلمة، التوزيعات من النسبة هذه تجنيب ويتم سنوي  بشكل الصندوق  فيها  ستثمر شررة لكل التطهير نسبة

 :كااتي التطهير نسبة

 اإليرادات غير المشروعة

إجمالي اإليرادات
=  نسبة الدخل غير المشروع

المذكورة السابق ذررها في الفقرة   أ (. وعلى سبيل المثال، في حال يقصد باإليرادات غير المشروعة اإليرادات من النشاطات 

من مبيعات أي شررة من الشركات التي  ستثمر فيها الصندوق، يقوم مدير الصندوق  %03أن نسبة الدخل غير المشروع هي 

اللجنة الشرعية ويقوم  من التوزيعات المستلمة من هذه الشررة وصرفه في األعمال الخيرية بعد أخذ موافقة %03بتجنيب 

 مدير الصندوق بعمل ذلك لجميع أصول الصندوق.

 أيوات وطرق اإلهستثمار: .ح

 ستثمارية التالية:  األسهم بأي أداة من األدوات اال ال يجوز لمدير الصندوق شرا

 .العقود المستقبلية 

 .عقود الخيارات 

 .عقود المناقلة 

 .األسهم الممتازة 

 الطروحات الولي : .خ

 من قيمنها السوقية لحساب النسب المالية لغرض تحديد ما إذا كانت   ستخدم مدير
 
الصندوق صافي أصول الشررة بدال

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

 :آلي  ضبط املخاطرإجراءات و  .1

 األهداف تحقق التي والحكيمة الجيدة ستثماراال  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها التي االستثمار قرارات ستكون  .د

 العالقة، ذات األخر   والمستندات المعلومات ومذررة الصندوق  وأحكام شروط يف والمذكورة للصندوق  املحددة ستثماريةاال 

 ااتي: من للتأرد وسعه في ما كل الصندوق  مدير بذل ذلك ويشمل

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

سترداد أربر من النقد وأشباه النقد المتوفر في الصندوق، ، في حال كان مجموع طلبات اال طلب استرداد متوقع

 . الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتسييل جز  من أصول 

  ًستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة جغرافية معينة أو قطاع أو اعدم ترري

صناعة معينة، إال إذا تم اإلفصاح عن ذلك في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذررة المعلومات 

ثمارات الصندوق في ورقة مالية بما يخالف الشروط ستا، وفي حال تم ترريً والمستندات األخر  ذات العالقة

  13ستثمار في مدة أقصاها واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اال 
 
 .يوما

   ًم الصندوق بنسب التملك في الشركات حسب النسبة المصرح بها في المادة الحادية واألربعين ( في الئحة 00يلت

، وفي حال تجاوز مدير الصندوق أي من النسب الموضحة في ق الماليةستثمار التابعة لهيئة السو صناديق اال 

 ويمدة أقصاها المادة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اال 
 
  13ستثمار فورا

 
 .يوما

  تقوم ستثمارية املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذررة المعلومات بكل دقةتطبيق أهداف الصندوق اال ،

 لمراجعة أدا  واستثمارات الصندوق والتأرد من توافقها مع ستثمار لد  مدير لجنة اال 
 
الصندوق باإلجتماع شهريا

 .أهداف الصندوق واتخاذ أي اجرا ات تصحيحية أو تحسينية تخدم أهداف الصندوق 

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

 وتبعهيئة السوق المالية و وسيط آخر مرخو من أ الوساطة قسم عبر يتم والشرا  البيع أوامر تنفيذ 
 
 لسياسة ا

 على املحافظة تراعي أنها رما الصندوق، وحدات حاملي مصاله وتراعي المالية السوق  تعليمات مع تتوافق واضحة

جميع أوامر البيع والشرا   ، وللتأرد من ذلك يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذالمالية السوق  وشفافية مصلحة

بشكل مستمر، وفي حال كان هناك أي إجرا  من الوسيط يتعارض مع مصاله مالك الوحدات، سيقوم مدير 

 .الصندوق بتغيير الوسيط

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

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

 ذلك كان ومتى- اإلشراف  
 
  الصندوق  مدير عنه يفصه صالهم تضارب أي على المصادقة -مناسبا

 
 صناديق لالئحة وفقا

 .االستثمار

  مرتين جتماعاال  
 
ًامواال المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا  اإلرهاب لد  وتمويل األموال ليغس عن التبلي  ومسؤول لت

ًاما من للتأرد الصندوق، مدير  .المتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير لت

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

 ًام ارتمال من التأرد  صناديق بالئحة العالقة ذات األخر   والمستندات المعلومات ومذررة الصندوق  وأحكام شروط والت

 .االستثمار

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

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ولمصلحة بأمانة العمل. 

 المطابق  واإللتزام: .2

 عن اإلشراف على التالي:سيكون مسؤول المطابقة واال
 
ًام مسؤوال  لت

 ًام من التأرد  المعلومات ومذررة الصندوق  وأحكام وبشروط العالقة، ذات والقوانين باللوائح الصندوق  مدير الت

 .العالقة ذات األخر   والمستندات
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 ًاماال من الصندوق  مدير لتمكين المناسبة واإلجرا ات لسياساتا وضع من التأرد  وجميع التنفيذية ولوائحه بالنظام لت

 .المفعول  السارية األخر   النظامية المتطلبات

  الصندوق  مدير سجالت جميع على طالعاإل  وصالحية المناسبة الموارد على الحصول. 

 ًام المطابقة ترتيبات مالئمة مد  لمراجعة تطلقها مستندات بأي الهيئة تزويد  .الصندوق  مدير يتبعها التي وااللت

  

 



 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةلفرص اصندوق جي آي بي 

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

 مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية محليصندوق أسهم 

 مدير الصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 أمين الحفظ

 البالد كابيتالشركة 

 مذكرة المعلومات

ذلك هذه هي النسخة المعدلة من مذكرة المعلومات صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية التي تعكس التغيير في المؤشر االسترشادي للصندوق و 

 م.04/30/0432هـ الموافق  31/40/3004حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  

 

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

 

 قرار أي اتخاذ قبل تامة ودقة بعناية السعودية األسهم لفرص بي آي جي بصندوق  الخاصة مذكرة المعلومات قراءة املحتملين المستثمرين على يجب

 أحد استشارة املحتمل المستمثر على يجب فإنه مالئم، الصندوق  هذا في ستثماراال  كان إذا ما معرفة عدم حال وفي بالصندوق، يتعلق استثماري 

 .استثماري  قرار أي اتخاذ قبل المستقلين الماليين المستشارين

 .مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي همها. وفي حال تعذر فهم محتوياتحتويات مذكرة المعلومات وفم بقراءة المستثمرين ننصح
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 إشعار هام

  أسـس ويـدار مـن قبـل   (، هـو صـندوق أسـهم مفتـوح المـدة رسـتثمر فـي األسـهم السـعودية.الصنندوق ألسـهم السـعودية   لفرص اصندوق جي آي بي

، المؤسســـــة والقائمــــة بموجــــب قـــــوانين المملكــــة العر يــــة الســـــعودية، شــــخح واحــــد (، وهـــــي شــــركة منننندير الصننننندوق شــــركة جــــي آي بــــي كابيتـــــال   

، والتــــي 37-07078هـــــ والتــــرخيح الصــــادر عــــن هيئــــة الســــوق الماليــــة رقــــم  1429/02/06وتــــاريخ  1010244294و موجــــب الســــرل التجــــاري رقــــم 

 عنوانها التالي:

 3المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العر ية السعودية

  الصــــندوق  إدارة مجلـــس وأعضــــاء الصـــندوق  مـــدير ويتحمــــل. عليهـــا الموافقـــة وتمــــ  الصـــندوق  إدارة مجلــــس قبـــل مـــن المعلومــــات مـــذكرة روجعـــ 

 الصــندوق  إدارة مجلـس أعضــاء ويؤكـد يقـر كمــا. المعلومـات مــذكرة فـي الـواردة المعلومــات واكتمـال دقــة عـن المسـئولية كامــل ومنفـردين مجتمعـين

 مــذكرة فـي الــواردة والبيانـات المعلومـات أن علــى ويؤكـدون  يقــرون كمـا المعلومـات، مــذكرة فـي الــواردة المعلومـات واكتمـال بصــحة الصـندوق  ومـدير

 .مضللة غير المعلومات

 وطــرح وحداتــه. ال تتحمـل الهيئــة أي مســؤولية عـن محتويــات مــذكرة المعلومــات، وال  وافقـ  هيئــة الســوق الماليـة علــى توســيس صـندوق االســتثمار

ات تعطي أي توكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالهـا، وتخلـي نفسـها صـراحة مـن أي مسـؤولية مهمـا كانـ ، ومـن أي خسـارة تنـتي عمـا ورد فـي مـذكرة المعلومـ

لية أي توصية بشون جدوى االستثمار فـي الصـندوق مـن عدمـه وال تعنـي موافقتهـا علـى أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق الما

توســـيس الصـــندوق توصـــيتها باالســـتثمار فيـــه أو توكيـــد رـــحة المعلومـــات الـــواردة فـــي الشـــرو  واألحكـــام ومـــذكرة المعلومـــات، وتؤكـــد علـــى أن قـــرار 

 االستثمار في الصندوق رعود للمستثمر أو من يمثله.

 المعينـة الشـرعية ةالرقابـ لرنـة قبـل مـن املرـاةة الشـرعية المعـايير مـع متوافـق استثمار صندوق  أنه على كابيتال بي آي جي صندوق  اداعتم تم لقد 

 .االستثمار لصندوق 

  سـوق فـي أسـهم الشـركات السـعودية المدرجـة فـي  سـتثمارعـن طريـق اال  لى تحقيق نمو في رأس المـال فـي المـدى المتوسـل والطويـلإيهدف الصندوق 

 عائــد علــى يتفــوق  عائــد وتحقيـق الرئيســية أو ســوق األسـهم الســعودية المواةيــة  نمــو( بمــا يتوافـق مــع أحكــام الشــريعة اإلســالمية األسـهم الســعودية

 (.S&P Saudi Arabia Shariah Total Return in Local Currency Index  االسترشادي المؤشر

  ألحكــام الئحــة مــذكرة المعلومــات أعــدت 
أل
، 1-219-2006ســتثمار الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم صــناديق اال طبقــا

 لنظام هيئة السوق المالية، ال1427/12/03بتاريخ 
أل
 .هـ1426/06/02وتاريخ  30صادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/هـ. وفقا

  لفـرص الخاصـة بصـندوق جـي آي بـي  لمسـتندات األخـرى المعلومـات واالصندوق مع مذكرة  حكامأشرو  و لى المستثمرين املحتملين قراءة عيجب

، وفــي حــال كــان هنــام شــك فــي مــدى مالئمــة هــذا الصــندوق، قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري يتعلــق بالصــندوق ألســهم الســعودية بعنايــة ودقــة تامــة ا

 اتخاذ أي قرار استثماري.املحتمل استشارة أحد المستشارين الماليين المستقلين قبل فإنه يجب على المستمثر 

  إن كافــة وجهـــات النظـــر وااراء الــواردة فـــي أحكـــام وشـــرو  الصــندوق تمثـــل التقـــدير الخــاص لمـــدير الصـــندوق  بعـــد أن بــذل كـــل االهتمـــام والعنايـــة

ال ن ملحتملـــين ألمســـتثمرين االمعقولــة للتوكـــد مـــن رـــحتها( ولـــيس هنـــام أي ضـــمانات بـــون تكــون تلـــك ااراء ووجهـــات النظـــر رـــحيحة. ويجـــب علـــى ا

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بوي مسائل أخرى.لى محتوى الشرو  واألحكام باعتبارها مشورة بشون أية أمور استثمارية أو إينظروا 

  بينـــة تكــون قيمـــة وحــدات الصـــندوق عرضـــة لتقلبــات أســـعار األســهم المملوكـــة مـــن قبــل الصـــندوق. وينباــي للمســـتثمرين املحتملـــين أن يكونــوا علـــى

 كمـا  ومعرفة تامة بون االستثمار في الصندوق رشتمل على مخاطر مرتفعة.
أل
ًامـا إن االستثمار في الصندوق ال رعتبر بمثابـة ودرعـة لـدى أي بنـك أو الت

 مـن قبـل مـدير الصـندوق ويتحمـل المسـتثمر كامـل المسـؤولية 
أل
 لـم مـا سـتثمار فـي الصـندوق عـن أي خسـائر ماليـة قـد تنـتي عـن اال أنـه لـيس مضـمونا

  الخسارة سبب يكن
أل
 .الصندوق  مدير من إهمال وأ تقصير عن ناجما

  تثمر مبــــالش االشــــتراكات بالنيابــــة عــــن ســــكــــل مشــــترم بــــون مــــدير الصــــندوق ســــوف ر، يوافــــق مــــذكرة المعلومــــات والشــــرو  واألحكــــامبــــالتوقيع علــــى

 لهذه الشرو  واألحكام.
أل
  المشترم وطبقا
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق 

 المؤسســـة ،شـــخح واحـــد شـــركة وهـــي ، (الصـــندوق  مـــدير بـــ بعـــد فيمـــا إليهـــا ويشـــار  كابيتـــال بـــي آي جـــي شــركة

 وتـاريخ 3434000000 رقـم التجـاري  السـرل و موجـب السـعودية، العر يـة المملكـة قـوانين بموجـب والقائمة

 37-07078. رقم المالية السوق  هيئة عن الصادر والترخيح ،هـ1429/02/06

 وعنوانه:

 3ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 33600 -الرياض ،20290. ب.ص

 السعودية العر ية المملكة

 +066339330043+                  فاكس:066339330044هاتف: 

 www.gibcapital.com  الموقع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق الرابع –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 33033، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العر ية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :املحاسب القانوني

 

 شركة إبراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون 

 السليمانيةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي 

 33011، الرياض 02199ص.ب. 

 المملكة العر ية السعودية

 966112065444+فاكس:                   966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com :اإللكتروني الموقع

 

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

  لى إمصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة   مالك الوحدةو   العميلو   المستثمرينو   المستثمر املحتملو   المستثمرو   المشترك

 العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.

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

   يقوم يقصد به مجلس   مجلس اإلدارةو   مجلس إدارة الصندوق 
أل
حة صناديق االستثمار لمراقبة ئلال  مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا

 .االستثمار صندوق أعمال مدير 

  رعية، أو ا رسمح النح، أي لرنة، أو لرنة فشاملة حيثم يقصد بها هيئة السوق المالية" هيئة السوق الماليةو   هيئة السوق و   الهيئة

 .للقيام بوي وظيفة من وظائف الهيئةموظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه 

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

   ألسهم السعودية.لفرص اصندوق جي آي بي  يقصد به" الصندوق 

  قواعد بموجب إدراجها وقبول  تسريلها تم التياألسهم  فيها تتداول  يالت السوق  وهي السعودية، األسهم سوق  يقصد به  السوق الرئيس ي 

 واإلدراج في السوق الرئيسية. التسريل

  قواعد بموجب إدراجها وقبول تسريلها  تم التي األسهم فيها تتداول  التي السوق  وهي المواةية، األسهم سوق    يقصد بهالسوق الموازية 

 واإلدراج في السوق المواةية. التسريل

 "هو المؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، ويقصد به هنا مؤشر إس آند بي العائد الكلي  "المؤشر اإلسترشادي

 لألسهم السعودية الشرعية بالعملة املحلية.

   في مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل وحدات، من تكون ت استثمار صندوق  أي في المالم حصة ، الوحداتو   وحدات الصندوق 

 االستثمار. صندوق  أصول 

  أو مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقاللية موضوعية فيه تتوثر الذي الموقف أو يقصد به الوضع  تضارب المصالح 

 معنوية.

   المالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق   يقصد بها الئحةستثمارالئحة صناديق اال 

  االستثماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراة بها اإللمام يجب التي املحتملة المؤثرات من بها مجموعةيقصد   املخاطر 

   ستثمار في ها العميل الذي رستثمر أو يود اال   يقصد بالعميلو   المستثمر املحتملو   المستثمرونو   مالك الوحداتو   المشتركون

 الصندوق.

  المملكة في عمل يوم أي هيقصد ب  يوم عمل  
أل
 الرسمية. العمل أليام العر ية السعودية طبقا

  في وحدات الصندوق  سترداداإلشترام أو اال  طلبات تنفيذ فيه يتم يوم أي   يقصد بهيوم التعامل. 

  الوحدة. سعر صافي تحديد فيه يتم الذي اليوم   يقصد بهيوم التقويم 

  يقصد بها أسهم الشركات المطروحة لإلكتتاب العام في السوق المالية ألول مرة.  اإلصدارات األوليةو   أسهم الطروحات األولية 

  طرح لمساهمي الُم   حقوق األولوية
ُ
 صدر بغرض ةيادة رأس مال الُمصدر.يقصد بها أسهم اضافية ت

 Benchmark Agnostic”" االرشادي المؤشر على تعتمد ال ستثماريةاال  والصناديق للمحافظ هيكلة طريقة. 

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

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

 "الصندوق  بيع" المكشوف على المباعة المالية األوراق  
أل
 .عليها متفق مدة خالل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل. 
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 ملخص الصندوق 

سهم السعوديةاأل  لفرص صندوق جي آي بي   

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  شركة جي آي بي كابيتال

متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية المدةصندوق أسهم محلي مفتوح   نوع الصندوق   

البالد كابيتالشركة   أمين الحفظ 

جي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

السعودية  في أسهم الشركات من خالل االستثمار تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسل والطويل

المواةية  نمو(السوق الرئيسية أو المدرجة في  المدرجة في سوق األسهم السعودية  
 أهداف الصندوق اإلستثمارية

 مؤشر إس آند بي العائد الكلي لألسهم السعودية الشرعية بالعملة املحلية

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

 مستوى املخاطر  عالي

م.02/30/0431م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 06/30/0431تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق   فترة اإلشتراك 

 ريال سعودي. 3404440444الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 340444الفئة  ب(: 

 ريال سعودي. 340444الفئة  ج(: 

 لالشتراكالحد األدنى 

 ريال سعودي. 304440444الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 00944الفئة  ب(: 

ريال سعودي. 44900الفئة  ج(:   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ريال سعودي. 304440444الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 00944الفئة  ب(: 

ريال سعودي. 44900الفئة  ج(:   

 الحد األدنى لالسترداد

 ان على  أسبوع لك من االربعاء يوم لتقويم الثالثاء يوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهاية قبل

(.عمل يوم يكون   

راك تالموعد النهائي الستالم طلبات االش

 واالسترداد

لشرو والذي رعتمد كسعر شراء واسترداد لرميع الطلبات المستوفية ل آخر سعر معلن من قبل المدير  المعتمد لالشتراك واالستردادالسعر  

 مويأيام التق  يوم االثنين واإل ربعاء من كل أسبوع  على أن يكون يوم عمل(

 أيام التعامل  على أن يكون يوم عمل( سبوعأمن كل  االحد ويوم الثالثاءيوم 

من يوم التقويم ذي العالقةعمل  أيام خالل أربعة  قيمة اإلستردادموعد دفع   

شترامقيمة مبلش اال من  0.44%  رسوم االشتراك 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %3.44الفئة  أ(: 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %3.19الفئة  ب(: 

من قيمة صافي أصول الصندوق. %94.4الفئة  ج(:   

 رسوم اإلدارة
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  14قل من المستردة والمستثمرة أل الوحداتمن قيمة  3.44%
أل
. يوما  المبكرسترداد رسوم اال  

 :أتعاب املحاسب القانوني -أ

 بقيمةيدفع الصندوق مبلغ
أل
 مقطوعا

أل
 كوتعاب للمحاسب القانوني 060094 ا

أل
 .ريال سعودي سنويا

 سترشادي:مصاريف المؤشر اال  -ب

 يدفع الصندوق مبلغ
أل
 مقطوعا

أل
 بقيمةوفي السنوات األخرى  ريال22,500  في السنة األولى بقيمة ا

 مق 28,125
أل
 سترشادي.ابل الحصول على بيانات المؤشر اال ريال سعودي سنويا

 الرسوم الرقابية: -ج

  الصندوق  يدفع
أل
  مبلغا

أل
  سعودي ريال 10944 بقيمة مقطوعا

أل
 كرسوم رقابية. سنويا

 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د

  الصندوق  يدفع
أل
  مبلغا

أل
  سعودي ريال 90444 بقيمة مقطوعا

أل
على كل فئه من الفئات االخرى  سنويا

 مقابل نشر المعلومات على موقع تداول. لوحدات الصندوق 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

  الصندوق  يدفع
أل
  مبلغا

أل
  سعودي ريال 090444 بقيمة مقطوعا

أل
لكل عضو مجلس بحد أعلى  سنويا

 إدارة مستقل.

 أو ضرائب وأي ق للصندو  االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفع

المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم   

 الرسوم المصاريف األخرى 

 يوأ اءطالوس عموالت الحصر وليس المثال سبيل على  يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع

.(حكومية رسوم  أو ضرائب      
 مصاريف التعامل

م.02/30/0431م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 06/30/0431تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق   تاريخ الطرح 

لكل فئات وحدات الصندوق  ريال سعودي 34  سعر الوحدة عند الطرح األولي  
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 مذكرة المعلومات

 :ستثمارصندوق اال  .1

 :اسم الصندوق  -أ

 ألسهم السعودية.صندوق جي آي بي لفرص ا

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 م.03/30/0431

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

 م.03/30/0431هـ الموافق 41/40/3010تم  الموافقة على طرح صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية بتاريخ 

 :مدة الصندوق  -د

عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاءه ألسهم السعودية صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له لفرص اإن صندوق جي آي بي 

 للفقرة رقم
أل
 .الصندوق  وأحكام شرو من ( 32  عشر ثمانية وفقا

 :العملة -ه

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

المملكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمتها بالريال السعودي بناءأل على أسعار الصرف في  الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج

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

 مين الحفظ:عنوان الموقع االلكتروني أل  -و

 .www.alinmainvestment.com: الحفظ ألمين اإللكتروني الموقع

 :ستثمارسياسة اال  .2

 :ستثماريةأهداف الصندوق اال  -أ

سل نمو في رأس المال في المدى المتو لتحقيق ألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح المدة، لفرص اصندوق جي آي بي يهدف 

أو المدرجة في سوق األسهم السعودية  الرئيسية السعودية سوق األسهم في المدرجة الشركات أسهم جميع االستثمار فيوالطويل من خالل 

المدرجة في سوق األسهم اإلصدارات األولية  أسهم أو الرئيسية السعوديةسوق األسهم أسهم اإلصدارات األولية المدرجة في  فيو (نمو  المواةية

المدرجة في سوق األسهم السعودية أو حقوق األولوية الرئيسية السعودية  سوق األسهمفي المدرجة وحقوق األولوية السعودية المواةية  نمو( 

 الدخل السعودية وأدوات في األسهم ستثمارق العقارية المتداولة وصناديق اال الصناديو ( ETFsوصناديق المؤشرات المتداولة   المواةية  نمو(

 .وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية النقود وأشباه والنقد الثاب 

 :األوراق المالية التي سيستثمر الصندوق فيها -ب

 األسهم سوق  في المدرجة أو الرئيسية السعودية األسهم سوق  في المدرجة الشركات أسهم جميعستثمار في أهدافه باال  يهدف الصندوق لتحقيق

 في المدرجة األولية اإلصدارات أسهم أو الرئيسية السعودية األسهم سوق  في المدرجة األولية اإلصدارات أسهم وفي( نمو  المواةية السعودية

 سوق  في المدرجة األولوية حقوق  أو الرئيسية السعودية األسهم سوق  في المدرجة األولوية وحقوق ( نمو  المواةية السعودية األسهم سوق 

 السعودية في األسهم ستثماراال  وصناديق المتداولة العقارية والصناديق( ETFs  المتداولة المؤشرات وصناديق( نمو  المواةية السعودية األسهم

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتوافق بما وذلك النقود وأشباه والنقد الثاب  الدخل وأدوات

http://www.alinmainvestment.com/
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 سياسة تركيز اإلستثمارات:  -ج

ستثمارية من أنها مقيمة بوقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه اال تي يرى مدير الصندوق ستثماراته في األوراق المالية الا سيركز الصندوق 

 .كما هو موضح في الفقرة  د( ناحية العوائد المستهدفة

 :األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق  -د

 رستثمر الصندوق في األسواق التالية:

 .(سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية المواةية أسواق األسهم  .3

 أسواق أدوات النقد. .0

 أسواق أدوات الدخل الثاب . .1

 السوق المواةية  نمو(. .0

 ستثمار:أصول الصندوق بين مختلف أنواع اال أهداف تخصيح لخح الردول التالي ي

 الحد األعلى الحد األدنى ستثماراال  نوع

األسهم السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية  تداول( أو المدرجة في السوق 

المواةية  نمو( واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية المدرجة في 

رية سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية المواةية  نمو( والصناديق العقا

 المدرجة في السوق السعودية (REITs المتداولة 

14% 344% 

 %09 %4 األوراق المالية المباعة على المكشوف

 العامة الصكوم وصناديق الثاب  الدخل أدوات وصناديق والصكوم الثاب  الدخل أدوات

 المالية السوق  هيئة من والمرخصة
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 %34 %4 المالية السوق  هيئة من والمرخصة العامة ستثمار في األسهم السعوديةصناديق اال 

 :ستخدامها في إدارته للصندوق يب واألدوات التي سيقوم المدير باسالالمعامالت واأل  -ه

اسيات على أس رعتمدستثماري لوب اللصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة رعتمد فيها على أس العالم االستثماري يقوم مدير الصندوق بتحديد 

األوراق  صدري ةيارة ُم قيقة عن طريق تحليل أساسيات األوراق المالية و بوبحاث عميقة ودمدير الصندوق  . يقوماألوراق المالية وقيمها العادلة

مستوى أداء هذه الشركات والحصول على أكبر قدر من المعرفة ل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة بالمالية ومناقشتهم بمستق

 ما إذا كان  مناسبة أم ال العادلة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها
أل
ومقارنة العوائد . بعد ذلك يقوم الفريق بمناقشتها داخليا

واتخاذ القرار الذي  بشكل عام السوق األوراق المالية األخرى و  بالعوائد المتوقعة من المالية محل الدراسة ستثمار في الورقةمن اال  المتوقعة

 
أل
 .يراه فريق العمل مناسبا

 ستثمار فيها:المالية التي ال يمكن للصندوق اال أنواع األوراق  -و

  .الصندوق ومذكرة المعلوماتلن رستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شرو  وأحكام 

                                                           
أو ما رعادلها في تصنيفات وكاالت  BBB- صندوق في أدوات نقد في بنوم مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنىرستثمر ال 1

 التصنيف اإلئتماني.
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 :ستثمار فيهاأي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق اال  -ز

للصندوق لن رستثمر الصندوق في أي أوراق مالية أو أصول غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل اللرنة الشرعية 

ًم الصندوق بقيود   .بما في ذلك نظام تملك غير السعودين للعقار واستثماره ستثمارثمار الواردة في الئحة صناديق اال ستاال ويلت

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

 :صناديق آخرون

 استثما
أل
 األسهم السعودية ستثماراكحد أقص ى من أصول الصندوق في صناديق  %34.44ر يحق لمدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا

 في المملكة العر ية السعودية ومرخصة األخرى 
أل
 عاما

أل
على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأن تكون وحداتها مطروحة طرحا

 من قبل هيئة السوق المالية.

 :ستثمار في اإلقتراضصالحية صندوق اال  -ط

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

 .من إجمالي أصول الصندوق  %10.00على أال تتجاوة نسبة القروض سترداد استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات اال 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %09.44ال يجوة للصندوق أن تتجاوة تعامالته مع طرف واحد نظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ك

 ألفضل ممارسات اال  يحرص مدير الصندوق على إدارة .3
أل
ية مع ستثمار التي تحقق أهداف الصندوق والمتماشالصندوق وفقا

و  وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة. رشمل ذلك أن شر استراتيجيته المذكورة في 

 يحرص مدير الصندوق على ااتي:

 .توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بوي طلب استرداد متوقع 

  معينة بخالف ما عدم تركيً استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة أو صناعة

 نص  عليه الشرو  واألحكام الخاصة بالصندوق.

 .عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه 

 سيشكل مدير الصندوق مجلس إدارة خاص بالصندوق وتكون طبيعة الخدمات التي يقدمها املرلس كااتي: .0

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

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

أل
 لالئحة وفقا

 .االستثمار صناديق

  مرتين جتماعاال  
أل
ًام المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا  وتمويل األموال غسيل عن التبليش ومسؤول واإللت

ًاما من للتوكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب  .المتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير لت

 تعيينه حالة في األصول  مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

 ًاماو  اكتمال من التوكد  بالئحة العالقة ذات األخرى  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شرو  لت

 .االستثمار صناديق

 الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التوكد  
أل
 الصندوق  وأحكام لشرو  وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ولمصلحة بومانة العمل. 

  :المؤشر اإلسترشادي -ل

 العائد الكلي لألسهم السعودية الشرعية بالعملة املحليةمؤشر إس آند بي 

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

 : التعامل في أسواق المشتقات المالية -م

.
أل
 يمكن للصندوق اإلستثمار في المشتقات المالية ومنها حقوق األولوية حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبا
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افق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود  -ن  ستثمار:أو حدود على اال أي إعفاءات مو

 ال يوجد.

 :املخاطر الرئيسية .3

 على يكونوا وأن االعتبار بعين ذلك أخذ املحتملين والمستثمرين المستثمرين وعلى املخاطرة، عالي أنه على الصندوق  يصنف -أ

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

 على األداء المتو إلستراتيجيته أو للمؤشر اال إن أي أداء سابق للصندوق أو  -ب
أل
قع في المستقبل سترشادي الخاص به ال رعد مؤشرا

 سوف يتكرر ويماثل األداء السابق.كما ال يوجد ضمان أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر في المستقبل 

سترشادي سوف يتكرر في المستقبل أو إن مدير الصندوق ال يضمن لمالم الوحدات أن أداءه المطلق أو المقارن بالمؤشر اال  -ج

 سيماثل أدائه السابق.

 لدي أي بنك.ي حال من األ عد بوال ر -د
أل
 حوال االستثمار في الصندوق بمثابة إيداعا

ستثمار في الصندوق إال إذا كان  ناتجة عن إهمال ويتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اال يقر مالك الوحدات  -ه

 أو تقصير من مدير الصندوق.

 ستثمار في الصندوق:فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لال  -و

 :والوحدات المتداولة األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

 أسعار في عالية تقلبات لىإ تؤدي بدورها والتي األسهم أسعار في عالية بتقلبات عادة يرتبل األسهم أسواق في االستثمار إن

 يحدث. المال رأس من جزء وخسارة الصندوق  استثمارات قيمة في حاد خفاضنا ذلك عن ينتي قدو  األسهم صناديق وحدات

 الحصر، ال المثال سبيل على العوامل تلك ومن الصندوق  مدير إرادة عن خارجة كثيرة لعوامل نتيجة األسهم أسعار في التقلب

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

  :النظامية أو السياسية املخاطر .2

 قد المنطقة في السياس ي التقلب أن إال مستقرة، ونظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العر ية المملكة إن

  يؤثر
أل
  مستقرة الغير اإلقليمية المناطق لبعض المعرضة الشركات أداء أو األسهم تقييم على سلبا

أل
 يؤثر قد بدوره هذا. سياسيا

 . وحداته وسعر الصندوق  أصول  تقييم على

 :اإلقتصادية املخاطر .3

أسواق  في والمدرجة السعودية في العاملة الشركات على تؤثر قد السعودية العر ية المملكة بها تمر التي اإلقتصادية التغيرات إن

  السعودية األسهم
أل
  أو سلبا

أل
 هذه أسهم أسعار في تذبذب لىإ يؤدي قد مماأو الطويل  المتوسل أو القصير المدى في إيجابا

 .وحداته وسعر الصندوق  أصول  أسعار و التالي الشركات

 :السيولةمخاطر  .4

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

 . أصول الصندوق 

 :العملة مخاطر .5

إلى تغير  عمالت األوراق المالية المدارة في املحفظة قد تؤدي إلى خسائر أو أر اح فروقات العملة و التاليفي أسعار  التقلبات إن

 قيمة الوحدات بالنقح أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونية املخاطر .6

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

إن من ضمن  .المالية أو األسواق الماليةرعرض الصندوق إلى مخاطر التغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق 

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

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

 ع
أل
 أو إيجابا

أل
 على تقييمات أصول الصندوق و التالي قد تؤثر سلبا

أل
 أو إيجابا

أل
لى سعر إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

 وحدات الصندوق.
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 اإلشتراك أو اإلسترداد:مخاطر  .8

قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشترام أو إسترداد في حال حدوث صعو ات في األسواق المالية أو التعامالت البنكية والتي 

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

 البيانات:مخاطر  .9

رعتمد مدير الصندوق في أسلو ه اإلستثماري على تحليل بيانات الشركات الُمصدرة من قبلها والتي رعتبرها مدير الصندوق ذات 

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

 .فإن ذلك قد يؤثر على إستثمارات الصندوق  البيانات

 مخاطر تضارب المصالح: .11

في إدارة الصندوق رشترم يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالم الوحدات إال أنه 

الصندوق، هذا قد ينتي الذين قد تكون مصالحهم متضار ة مع مصالح الفروع التابعة له و  وأمدراء وموظفي مدير الصندوق 

 على أداء الصندوق.عنه توثير على موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اال 
أل
 ستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

 ما رعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق 
أل
 على إن أداء الصناديق غالبا

أل
العمل قد يؤثر سلبا

 .أداء الصندوق في المستقبل

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

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

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

 مع التشاور  املحتملين المستثمرين على ويجب. الوحدة سعر في وانخفاض الصندوق  في باالستثمار المرتبطة العوائد تخفيض

 الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. و يعها وتملكها الوحدات في االستثمار على المترتبة الضرائب بشون الضريبيين مستشاريهم

  منفصل بشكل تحميلها يتم التي المضافة القيمة ضريبة تشمل ال لاكابيت بي اي جي شركة إلى المستحقة
أل
 للمواد وفقا

 .المضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها المنصوص

 :معلومات عامة .4

 ستثمار في الصندوق:الفئة المستهدفة لال  -أ

 القطاع الحكومي أو الخاص من المستثمرين املحليين أو األجانب الملمين بمعرفة عن مخاطر الصندوق.كل مستثمر فرد أو مؤسس ي من 

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 ستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.يقوم مدير الصندوق بإعادة ا

 األداء السابق لصندوق اإلستثمار: -ج

 .ال يوجد

 قائمة حقوق مالك الوحدات: -د

  حديثة من الشرو  واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العر ية و دون مقابل.الحصول على نسخة 

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

 من كل 39وق يقدم خالل خمسة عشر  المنفذة من قبل المالك على وحدات الصندقيمتها، وسرل بجميع الصفقات 
أل
( يوما

 صفقة.

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل 

  
أل
اإلشعار بوي تغيير في الشرو  واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخح بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 اإلستثمار. لنوع التغيير والمدة املحددة في الئحة صناديق

 .اإلشعار بوي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 
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  بين الرسوم واألتعاب الفعلية
ُ
 ت
أل
الحصول على نسخة محدثة من الشرو  واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

  03اء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين  ستثمار قبل اإلنهاإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اال.
أل
 ( يوما

 .دفع مبالش اإلسترداد في األوقات املحددة لذلك 

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

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 منها، فيما عدا خسارة مالك الوحدات ال 
أل
ًمين بفإن مالم ستثماراته في الصندوق أو جزءا ًامات أخرى.الوحدات غير ملت  وي إلت

 الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء: -و

 ستثمار هي ااتي:الحاالت اللتي رستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق اال 

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب ع .3
أل
ليه إشعار الهيئة ومالم الوحدات كتابيا

 من التاريخ المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشرو  واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.03وعشرين  
أل
 ( يوما

وذلك دون اإلخالل بالشرو  واألحكام ومذكرة المعلومات  يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، .0

 الخاصة بالصندوق.

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداول( عن انتهاء مدة الصندوق  .1

 وتصفيته.

 إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق: -ز

 ستثمار في الصندوق.لية لتقويم املخاطر المتعلقة باال الصندوق بوجود آلية داخيقر مدير 

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

. إن الرسوم التي يتحملها بإستثناء مكافآت أعضاء اللرنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه .3

 لى آخر وهي كااتي:إالصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم 

 :3.44 بنسبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع رسوم اإلدارة%  
أل
 للفئة الصندوق  لمدير الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا

  %3.19 ونسبة( أ 
أل
  %4.94 ونسبة( ب  للفئة الصندوق  لمدير األصول  صافي قيمة من سنويا

أل
 األصول  صافي قيمة من سنويا

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

  :0.03 بنسبة حفظ رسوم الصندوق  يدفعرسوم الحفظ%  
أل
  160444 أو سنويا

أل
  رياال

أل
 أصول  صافي من أعلى أيهم سعوديا

 .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم. ريال لكل عملية 14بحد اعلى و رسوم تعامل  الحفظ ألمين الصندوق 

  :الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني  
أل
  مبلغا

أل
  سعودي ريال 060094 قدره مقطوعا

أل
شاملة  القانوني للمحاسب سنويا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل وهو ضريبة القيمة الضافة

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

 السائدة في السوق.

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

أل
 رياال

 
أل
 .مستقل عضو لكلبحد أعلى  سعوديا

 مدير الصندوق جميع مكافآت أعضاء اللرنة الشرعية.يتحمل : الشرعية اللجنة أعضاء مكافأة 

 الشرعية بالضوابل الخاص( 3  الملحق الفقرة  ج( من في موضح هو كما تطهير رسوم الصندوق  يدفع :التطهير رسوم. 

  :قدره الرسوم الرقابية 
أل
 مقطوعا

أل
. 10944يدفع الصندوق مبلغا

أل
 ريال سعودي سنويا

  :قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
أل
 مقطوعا

أل
  90444يدفع الصندوق مبلغا

أل
على كل فئه  ريال سعودي سنويا

  ريال سعودي 390444واملرموع هو  من الفئات االخرى لوحدات الصندوق 
أل
 .سنويا

  :الصندوق  يدفعمصاريف أخرى  
أل
  مبلغا

أل
 بقيمة وفي السنوات األخرى  ريال22,500  في السنة األولى بقيمة مقطوعا

  سعودي ريال 28,125
أل
 يدفع. اإلسترشادي المؤشر بيانات على الحصول  مقابل الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا

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

 .المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت
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 ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب في  يع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة: يتحمل الصندوق جممصاريف التعامل

 للفقرة اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف في ملخح اإلفصاح في نهاية 
أل
كل ربع سنة وفقا

  أو ضرائب يأو  الوسطاء عموالت الحصر وليس المثال سبيل على، تثمار( من الئحة صناديق اإلس71 ح( من المادة  

 .حكومية رسوم

 األطراف أو ي بي كابيتالآجي ل المستحقة والمصروفات والعموالت المذكورة الرسوم : إنالمضافة القيمة ضريبة 

 نظام في عليها المنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة تشمل ال األخرى 

المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة  املحاسب القانونيتعاب أن أمع مالحظة  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة

 . 3/3/0432المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

 سترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالم الوحدات: شترام واال مقابل الصفقات المفروضة على اال  .0

لش كل عملية اشترام أولي أو إضافي يقوم بها من قيمة مب %0.44احتسابها بنسبة شترام ويتم ايحصل مدير الصندوق على رسوم 

 فرض سيتم الصندوق.شترام لحظة استالم المبالش وتدفع لمدير شترام مرة واحد من مبالش اال المستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم اال 

  14 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبكر استرداد رسوم
أل
 .%3.44بنسبة  شتراممن تاريخ اال  يوما

 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق: .1

 سترداد المبكر: رسوم اال  -أ

 من تاريخ  14سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
أل
. شتراماال يوما

 تحتسب الرسوم كااتي:

  ويتم إعفاء  %3.44سيتم فرض رسوم استرداد مبكر بنسبة 
أل
على الوحدات في حالة استردادها مبكرا

. ستتم معاملة الوحدات في  14المشتركين من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
أل
يوما

 االشترام واالسترداد على طريقة الوحدات المشتراة 
أل
. ويتم خصم رسو  أخرا

أل
م اإلسترداد المبكر من تسترد أوال

 إجمالي قيمة المبلش المسترد وتدفع لمدير الصندوق.

 الرسوم والمصاريف:جميع يوضح الردول التالي طريقة احتساب 

 طريقة احتساب الرسوم والمصاريف واستحقاقها الرسوم

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

 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. يتم حسابها كااتي:

 رسوم الحفظ السنوية 

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

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

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

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

 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 كااتي:

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

 لمعلومات على موقع تداول رسوم نشر ا
 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كااتي:

رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول  في أي يوم

  المبكر ستردادرسوم اال 
 استرداد مبكر. يتم حسابها كااتي: سترداد المبكر مرة واحدة في أي عمليةتدفع رسوم اال 

مبلش اإلسترداد المبكر X رسوم اإلسترداد %1.00 =  رسوم االسترداد المبكر
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 شترامرسوم اال 
 شترام مرة واحدة في أي عملية اشترام أولي أو إضافي. يتم حسابها كااتي:تدفع رسوم اال 

مبلش اإلشترام X رسوم اإلشترام %2.00 =  رسوم االشترام على أي مبلش إشترام

 مصاريف أخرى 
 تستحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كااتي:

 رسوم المصاريف األخرى  السنوية 

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

 سنة.ربع مصاريف التعامل في ملخح اإلفصاح المالي في نهاية كل يتم اإلفصاح عن  مصاريف التعامل

قسم
ُ
 مؤسسات من المستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فئات( 1  ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

 الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بصغار الخاصة وهي( ب و وأفراد،

 هذه بين الفروقات إن. وق و بنك الخليي الدوليدستثمارية الخاصة بمدير الصنواملحفظة اال  الدولي الخليي  نكو 

 األدنى الحد اإلضافي، شتراملال  األدنى الحد شترام،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات

 .اإلدارة ورسوم سترداد،لال 

 :الوحدات مالك قبل من أو الصندوق  أصول  من تدفع التي الصفقات ومقابل والمصاريف الرسوم جميع يوضح فتراض يا مثال .0

 34بلش ت في بداية السنة فتراض أن أصول الصندوق ايوضح الردول التالي طريقة إحتساب رسوم ومقابل الخدمات في الصندوق ب

هو  ةفتراضياال ريال سعودي وأن عائد الصندوق في هذه السنة  3400403وقيمة اشترام المشترم هي  مليون ريال سعودي

 :فئة  ب(ال جميع وحدات الصندوق من وأن 34.44%

 قيمة الرسوم صافي أصول الصندوق 
صافي النسبة من 

 قيمة االستثمار
 الرسوم

SAR 102,014 
  

 شتراممبلش اال 

 
SAR 2,014 

 
 شترامرسوم اال 

SAR 011,000 
  

 شتراكاال صافي قيمة 

 
SAR 063 0.3600%  ريال( 160444رسوم الحفظ  وهي 

 
SAR 260 0.2625%  ريال( 060094أتعاب املحاسب القانوني  وهي 

 
SAR 033 0.5000%  ريال( 940444مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  وهي 

 
SAR 225 0.2250%  ريال( 000944رسوم المؤشر اإلسترشادي  وهي 

 
SAR 103 0.1500%  ريال( 90444المعلومات على موقع تداول  وهي رسوم نشر 

 
SAR 50 0.0750%  ريال( 10944رسوم رقابية  وهي 

 
SAR 433 0.1000%  فتراضية(ارسوم تطهير  نسبة 

 
SAR 433 0.1000%  فتراضية(امصاريف أخرى  نسبة 

 
SAR 1,773 

 
 قبل رسوم اإلدارة إجمالي الرسوم

SAR 89,2 72  
  

 بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة االستثمار صافي قيمة 

 
SAR 1,721 1.7500%  ستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارةقيمة اال من صافي  %3.19رسوم اإلدارة  وهي) 

 
SAR 0,491 

 
 إجمالي الرسوم

SAR 43,333 
  

 إجمالي عائد الصندوق 

SAR 6,5 63  
  

 صافي عائد الصندوق 

SAR 106,5 61  
  

 في نهاية السنة اإلستثمارصافي قيمة 

6.5 803 % 
  

  ويحسب على أساس صافي قيمة االشترام( عائد الصندوق بعد خصم جميع المصاريف
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 34.44فتراض أن سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة هو اب سترداد المبكررسوم اال حتساب يوضح الردول التالي طريقة ا

 :وحدة 90444المشترم يرغب باسترداد وأن ل سعودي للوحدة ريا

 يوم( 31شتراك فيها في مدة أقل من سترداد المبكر )في حال أن الوحدات تم اال رسوم اال 

 SAR 10  

  

 سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة

5,000  

  

 ستردادهااعدد الوحدات التي ينوي مالك الوحدات 

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

 SAR 500  

  

 من إجمالي قيمة الوحدات %3.44سترداد المبكر = رسوم اال 

 SAR 49,500       سترداد المبكررسوم اال  -سترداد = إجمالي قيمة الوحدات صافي مبلغ اال 

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .6

 الصندوق:تقويم أصول  -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

  إليه كل 
أل
يتم تقويم األسهم المملوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم التعامل مضافا

 منه كل المصاريف والرسوم المستحقة.
أل
 األر اح المستحقة ومخصوما

  الصندوق بسعر اإلكتتاب في الفترة التي تسبق تاريخ اإلدراج يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية المملوكة من قبل

 في السوق.

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

  يتم تقويم وحدات الصناديق اإلستثمارية المملوكة من قبل الصندوق على أساس آخر سعر معلن للوحدة من قبل

 دير الصندوق في يوم التعامل.م

  يتم احتساب قيمة الوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق بعد خصم كافة المصاريف المستحقة وإضافة كافة

 األر اح المستحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل.

 :أيام التقويم -ب

 .عمل أسبوع كل من ربعاءثنين واإل اال يوم في الصندوق  أصول  تقويم يتم

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

 سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطو في تقويم أو تسعير أصول الصندوق. .3

 ي الوحدات المتضررين عن أي خسائر كان سببها خطو من مدير الصندوق.كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .0

المالية فور وقوع أي خطو في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق  .1

من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وفي الموقع  4.94%

 
أل
للمادة رقم لإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداول( وفي تقارير الصندوق التي رعدها مدير الصندوق وفقا

 ستثمار.( من الئحة صناديق اال 13 

 للمادة رقم   .0
أل
( من الئحة صناديق 10يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك وفقا

 ستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخح بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.اال 

 سترداد:شتراك واال طريقة احتساب أسعار اال  -د

لكل فئة من فئات وحدات سترداد بحساب قيمة صافي قيمة أصول الصندوق شترام واال يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض اال 

 منه أي مصاريف ورسوم مستحقةالصندوق 
أل
 إليه أي أر اح مستحقة ومخصوما

أل
 لكل فئة في يوم التعامل ذي العالقة مضافا

في يوم التعامل ذي العالقة. يجوة لمدير الصندوق توخير لكل فئة القائمة ومن ثم قسمة الناتي اإلجمالي على عدد الوحدات 

 خارجة فنية عطالأ أو طبيعية الكوارث  الحصر وليس المثال سبيل وعلى عملية التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية

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

 للحصول على الموافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

قبـــل لكـــل فئـــة مـــن فئـــات وحـــدات الصـــندوق الصـــندوق بتحـــدي  صـــافي قيمـــة أصـــول الصـــندوق وإعـــالن ســـعر الوحـــدة يقـــوم مـــدير 

عبــــــــــــر الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي للســــــــــــوق الماليــــــــــــة الســــــــــــعودية  تــــــــــــداول(  عامــــــــــــلالتــــــــــــالي ليــــــــــــوم الت اليــــــــــــوم مســــــــــــاءأل مــــــــــــن 9:44الســــــــــــاعة 

www.tadawul.com.sa. 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامل: .7

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 م.06/30/0431يوم الثالثاء الموافق  تاريخ بدء الطرح األولي هو

 .الطرح األولي ايام من تاريخ بدء 1مدة الطرح هي 

 :الطرح األولي 

  (34  هو التوسيس عند الوحدة سعر سيكون 
أل
 سعوديا

أل
 الطرح فترة خالل املحصلة األموال جميع استثمار يتم وقد رياال

 بالريال المقيمة النقد أسواق صناديق أو املحلية البنوم لدى( أشهر 1 من قلأ  األجل قصيرة ودائع في إما األولى

  وحداتها والمطروحة املخاطر والمنخفضة السعودي
أل
  طرحا

أل
أو أن تكون غير مستثمرة  الهيئة قبل من ومرخصة عاما

  3404440444 هو األولى الطرح فترة خالل لالشترام األدنى الحد وسيكون . وعلى شكل نقد
أل
 للفئة  أ(سعودي رياال

أل
و  ا

 للفئة  ب( و 340444
أل
 سعوديا

أل
 للفئة  ج( 340444رياال

أل
 سعوديا

أل
 .األولى الطرح نهاية فور  الصندوق  عمل وسيبدأ ،رياال

 سترداد:شتراك واال التاريخ املحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات اال  .2

  الصندوق  في شتراماال  يمكن شتراك:أيام قبول طلبات اال  
أل
 طلب تقديم بعد الصندوق  في شتراماال  ويقبل ،يوميا

  شتراماال 
أل
 لتقويم الثاللثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يومنهاية  قبل شتراماال  مبلش كامل ودفع كامال

يوم التقويم ذي  من الوحدة سعر على بناءأل  شتراماال  ويكون  ،(عمل يوم يكون  نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل  يوم

 .العالقة

  الصندوق  من المبالش ستردادا يمكن سترداد:طلبات اال أيام قبول  
أل
 قبل سترداداال  طلب تقديم بعد ويقبل ،يوميا

 يوم يكون  نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل  يوم لتقويم الثاللثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهاية

 .التقويم ذي العالقةيوم  من الوحدة سعر على بناءأل  سترداداال  ويكون  ،(عمل

 سترداد:شتراك واال إجراءات اال  .3

  شترام وتوقيع الشرو  واألحكام ومذكرة شترام يقوم العميل بتعبئة نموذج اال عند طلب اال  شتراك:إجراءات اال

 المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

  ق.ويقدمه إلى مدير الصندو  سترداداال سترداد يقوم العميل بتعبئة نموذج عند طلب اال  سترداد:إجراءات اال 

  عن طريق موقع مدير الصندوق  و أزيارة المقر الرئيس ي لمدير الصندوق بيمكن االشتراك في الصندوق

  اإللكتروني في حال توفرها.

 :ستردادواال  اإلضافي شتراكواال  شتراكواال  للملكية األدنى الحد .1

شترام شترام واال و ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية واال رشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي  أ( و ب( 

 سترداد لكل فئة من فئات الوحدات في ااتي:اإلضافي واال 

 الحد األدنى للملكية: .3

  :)ريال سعودي. 3404440444الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 340444الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 340444الفئة  ج 

 شترام:الحد األدنى لال  .0

  :)ريال سعودي. 3404440444الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 340444الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 340444الفئة  ج 

 شترام اإلضافي:الحد األدنى لال  .1

  :)ريال سعودي. 304440444الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 00944الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 00944الفئة  ج 

 سترداد:الحد األدنى لال  .0
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  :)سعودي.ريال  304440444الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 00944الفئة  ب 

  :)سعودي. ريال 00944الفئة  ج 

 مكان تقديم الطلبات: .2

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

 3المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -الرياض، 89859ص.ب. 

 المملكة العر ية السعودية

وفــــي القنــــوات اإللكترونيــــة الخاصـــــة بمــــدير الصــــندوق وفـــــروع بنــــك الخلــــيي الــــدول المتواجـــــدة فــــي المملكــــة العر يـــــة 

 السعودية.

 سترداد لمالك الوحدات:سترداد ودفع عوائد اال أقص ى فترة زمنية بين طلب اال  .3

 التـــالي الرابـــع اليـــوم عمــل نهايـــة قبـــل الوحــدات لمالـــكبعـــد خصــم رســـوم اإلســـترداد  اإلســـترداد مبلــشصـــافي  تحويـــل يــتم

 .العالقة ذي التقويم ليوم

 سجل مالك الوحدات: .4

 .المملكة في وحفظه الوحداتبمالم  سرل بإعداد الصندوق  مدير يقوم .3

  الوحداتمالم  سرل رعد .0
أل
  دليال

أل
 .فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 : أدنى كحد الوحداتمالم  سرل في ااتية المعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم .1

 وعنوانه الوحدات مالك اسم. 

 تعريف وسيلة أي أو التجاري  سرله رقم أو سفره جواة رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أخرى 

 الوحدات مالك جنسية. 

 السرل في الوحداتمالم  تسريل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

 وحدات مالك لكل المملوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما  الوحدات لعدد الحالي الرصيد. 

 وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات على حق أو قيد أي. 

  الصندوق  مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة لمعاينة جاهز الوحداتمالم  سرل يكون  .0
أل
 إلى الوحداتمالك  لسرل ملخصا

  وحدات مالك أي
أل
 المعني الوحدات بمالك المرتبطة المعلومات جميع الملخح ذلك يظهر أن على  الطلب عند مجانا

 (.فقل

  الوحدات مالم سرل بتحدي  الصندوق  مدير يقوم .9
أل
 الفقرة في إليها المشار المعلومات في التغييرات رعكس بحي  فورا

 .المادة هذه من( 1 

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

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

 .مدير الصندوق جمعه

 جمعه:لمدير الصندوق  ينوي الحد األدنى الذي  .6

( ماليين ريال أو ما رعادلها لما ينباي جمعه خالل مدة الطرح األولي من 34 هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه 

 .2018/12/31شتراكات المستثمرين حتى تاريخ ا

ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي  (11اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ) .7

 قيمة أصول الصندوق:

( أشهر، سيقوم مدير 6( ماليين ريال سعودي لمدة أقصاها  34في حال انخفض  صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة  

صندوق أو طلب ةيادة الصندوق بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالم الوحدات من تسييل أصول ال
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جتماع مالم الوحدات والتصوي  على الخيارات سيقوم مدير الصندوق بطلب ال  استثمارات مالم الوحدات في الصندوق،

المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في 

، وفي حال صّوت مالم الوحدات بعدم ةيادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة سوق موقعه اإللكتروني وفي موقع ال

( ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ الموافقات الالةمة من 34أصوله إلى عشرة  

 .هيئة السوق المالية

ًام بجميع لوائح وتعليمات سيقوم مدير الصندوق باال  .هيئة السوق المالية في حال قام  بطلب أي اجراء تصحيحي منهلت

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

  في  من أو اشترام يجوة لمدير الصندوق توجيل تلبية أي طلب استرداد :شتراكأو اال  ستردادتأجيل عمليات اال

 للمادة رقم   الحاالت ااتية أي من الصندوق في
أل
 :ستثمار( من الئحة صناديق اال 62( والمادة رقم  61وفقا

  أو أكثر من صافي قيمة  %34.44في أي يوم تعامل طلبات اإلسترداد لمالكي  يلش إجمالي نسبةإذا

 الصندوق في أي يوم تعامل.

  التعامل في األوراق المالية أو األصول في السوق الرئيسية التي يتم فيها في حال تم تعليق التعامل

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

 .الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

 .التوكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالم الوحدات 

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

 بصورة منتظمة.

أسباب التعليق، وإشعار  إشعار هيئة السوق المالية ومالم الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح

هيئة السوق المالية ومالم الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح 

 عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

مع طلبات اإلسترداد المؤجلة سيتم تلبية طلبات اإلسترداد في أقرب وق  تعامل ممكن كما سيتم التعامل 

 سترداد الى مالم الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.بالنسبة والتناسب وتحويل مبالش اال 

  الهيئة ولوائح ألنظمة المشترم تطبيق عدم حال في اشترام طلب أي رفض الصندوق  لمدير يحق شتراك:رفض اال .

 .االشترام قيمة تقديم تاريخ من عمل يامأ ثالثة خالل العميل حساب إلى االشترام قيمة إرجاع ويتم

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

 السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (63  المادة إلى تخضع االسترداد عمليات جيلولت المنظمة األحكام

 ، وهي كما يلي:المالية

 تنفيذ أي طلب استرداد إذا بلش إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي  يجوة لمدير الصندوق توجيل

 .أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق  %34.44الوحدات في أي يوم تعامل 

 .اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب توجيلها 

 خصائص الوحدات: .8

قسم
ُ
 الخاصة وهي( ب و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فئات( 1  ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

 الخاصة اإلستثمارية واملحفظة الدولي الخليي ببنكو  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بصغار

 األدنى الحد شترام،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخليي بنك و وق دالصن بمدير

 . يوضح الردول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم سترداد،لال  األدنى الحد اإلضافي، شتراملال 

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

 طبيعة المالم
كبار المستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

صغار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي مدير الصندوق 

واملحفظة الخاصة ببنك الخليي 

 الدولي
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 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى للملكية

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 شترامالحد األدنى لال 

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 شترام اإلضافياألدنى لال الحد 

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 ستردادالحد األدنى لال 

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 املحاسبة وتقديم التقارير: .9

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية: -أ

يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( والتقارير السنوية  .1

 لمتطلبات الملحق رقم  
أل
ويجب على مدير الصندوق  ( من الئحة صناديق اإلستثمار9الموجزة والتقارير األولية وفقا

 .تزويد مالم الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل

 من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 14تتاح التقارير السنوية للرمهور خالل مدة ال تتجاوة سبعين   .2
أل
( يوما

و الوسائل املحددة في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 والموقع اإللكتروني للسوق.

 من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 19تعد التقارير األولية وتتاح للرمهور خالل خسمة وثالثين   .3
أل
( يوما

 الصندوق ومذكرة المعلومات.و الوسائل املحددة في شرو  وأحكام 

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين تتضمن المعلومات ااتية: .4

  صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترم وصافي قيمتها 

   من كل صفقة.39سرل بالصفقات التي نفذها المشترم خالل خمشة عشر 
أل
 ( يوما

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالم الوحدات  بما في ذلك أي شخح تملك

قات على وحدات الصندوق على مدار يلخح الصفالوحدات خالل السنة المعد في شونها البيان( 

 من نهاية السنة المالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان 14خالل ثالثين  وُيرسل السنة المالية 
أل
( يوما

على األر اح الموةعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات 

ات، باإلضافة إلى تفاصيل لرميع مخالفات والواردة في شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوم

ستثمار أو في شرو  وأحكام الصندوق أو ستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق اال قيود اال 

 مذكرة المعلومات.

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق: -ب

 إذا إال الحساب فتح نموذج في مبين هو كما الفاكس أو الهاتف أو اإللكتروني البريد أو البريدي العنوان على التقارير إرسال يتم

 ( 64  ستين خالل أخطاء بوي الصندوق  مدير إخطار ويجب. العنوان في تغيير بوي الصندوق  مدير إشعار تم
أل
  يوما

أل
 من تقويميا

 على التقارير هذه توفير سيتم كما. وحاسمة نهائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير تلك إصدار

 .www.tadawul.com.sa للسوق  لكترونياإل والموقع www.gibcapital.com الصندوق  مدير موقع

 .2118ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق في  -ج

 عند طلبها من قبل مالك وحدات الصندوق.فير القوايقر مدير الصندوق بتو  -د
ً
 ئم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا

 س إدارة الصندوق:مجل .11

مستقلين، وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد أخذ  نيعضو ( أعضاء من بينهم 1  ثالثةيتولف مجلس إدارة الصندوق من 

موافقة هيئة السوق المالية في ذلك وسيتم إشعار مالم الوحدات بوي تغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس 

 ية على إنشاء الصندوق.إدارة الصندوق من تاريخ موافقة هيئة السوق المال
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 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -أ

  مستقل( رئيس املرلس   صالح العقيلبن خالد  .3

 مستقلعضو   عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .0

 عضو   عبدالله بن صالح الحامد .1

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

 صالح العقيلبن  الدخ

م فــــــي عــــــدة أقســــــام منهــــــا الخزينــــــة وقطــــــاع الشــــــركات 3020عــــــام  بــــــدأ العمــــــل فــــــي مجــــــال الخــــــدمات المصــــــرفية فــــــي

والخدمات المصرفية لألفراد. عمل األستاذ خالد في عدد من البنوم والمؤسسات الماليـة منهـا البنـك السـعودي 

الفرنس ي ومصرف الراجحـي والبنـك السـعودي البريطـاني وشـركة جـدوى لإلسـتثمار و نـك الـبالد وإتـي إس بـي سـ ي 

 دية.العر ية السعو 

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

م والتــي بــدأ العمــل فيهــا منــذ 0430رشــغل األســتاذ عمــرو العمــرو منصــب الــرئيس التنفيــذي لشــركة أبانــا منــذ عــام 

م، كما عمل في مجالي اإلستثمار والتومين في كـل مـن سـامبا والشـركة التعاونيـة للتـومين. يحمـل األسـتاذ 0440عام 

قتصـاد مـن جامعـة كونكورديـا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ودرجـة البكـالوريوس عمرو درجة الماجسـتير فـي اإل

 في علوم املحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العر ية السعودية.

 عبدالله بن صالح الحامد

البريطـاني ثـم م كمدير فـي قسـم الوسـاطة فـي البنـك السـعودي 0444بدأ العمل في مجال الخدمات المالية في عام 

م، 0446م كرئيس لقسـم الوسـاطة فـي األسـواق العر يـة فـي البنـك السـعودي الفرنسـ ي. فـي عـام 0441عمل في عام 

ي إتــــي إس بــــي ســــ ي العر يــــة الســــعودية وتــــم تنصــــيبه ليكــــون رئــــيس إدارة عمــــل عبداللــــه فــــي قســــم إدارة األصــــول فــــ

 لخــدمات الوســاطة فــي عــام 0433املحــافظ فــي عــام 
أل
 إلدارة األصــول فــي عــام 0439م ثــم رئيســا

أل
م. 0436م ثــم رئيســا

 م كرئيس المشورة اإلستثمارية للعمالء.0431نضم عبدالله إلى جي آي بي كابيتال في عام ا

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ااتي:

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

 ذلك كان ومتى- اإلشراف  
أل
  الصندوق  مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي على المصادقة -مناسبا

أل
 وفقا

 .االستثمار صناديق لالئحة

  مرتين جتماعاإل  
أل
ًامواإل المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا  األموال ليغس عن التبليش ومسؤول لت

ًاما من للتوكد الصندوق، مدير اإلرهاب لدى وتمويل  واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير لت

 .المتبعة

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

 ًام اكتمال من التوكد  ذات األخرى  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شرو  والت

 .االستثمار صناديق بالئحة العالقة

 الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التوكد  
أل
 وأحكام لشرو  وفقا

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

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ولمصلحة بومانة العمل. 

 مجلس إدارة الصندوق:مكافآت وبدالت أعضاء  -د

 يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:

  لكل عضو  25,000مكافوة سنوية بقيمة 
أل
 سعوديا

أل
 مستقل.رياال

  لن يتقاض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في

 ارة الصندوق.مجلس إد

  توةع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس

.30اإلدارة المستقلين كل اثنا عشر  
أل
 ميالديا

أل
 ( شهرا

 بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق: -ه
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ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث أي تضارب جوهري يحرص مدير الصندوق عدم 

للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك 

 بشكل كامل ملرلس إدارة الصندوق في أقرب فرصة ممكنة.

 ضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:ع -و

 ال يوجد صالح العقيل بن الدخ

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

 منصب عضو مجلس إدارة كل من الصناديق التالية:رشغل عمرو العمرو 

 صندوق عودة المرن لألسهم السعودية. .3

 صندوق عودة للطروحات األولية. .0

 صندوق الفرص العر ية. .1

 صندوق عودة للمرابحة. .0

 صندوق جي آي بي لألسهم السعودية عبدالله بن صالح الحامد

 لجنة الرقابة الشرعية: .11

 أعضاء اللجنة الشرعية: -أ

فضيلة الشيخ الدكتور محمد 

 القري 

 الفرنس ي السعودي البنك شريعة مجلس منها شريعة مجالس عدة عضوية القري  محمد الدكتور  رشغل

 المؤسسات من وغيره ستثمارلال  السعودي والبنك البريطاني السعودي والبنك األهلي والبنك األول  والبنك

 جامعة من اإلقتصاد في الدكتوراه درجة القري  محمد الدكتور  يحمل. والعالمية السعودية المالية

 .بيركلي كاليفورنيا

 الدكتور نظام يعقوبي
 أهم من ويعد عالمية مالية مؤسسة 94 من أكثر في الشريعة مجالس عضوية رعقوبي نظام الدكتور  رشغل

 والمراجعة املحاسبة لهيئة الشرعي املرلس عضوية أيضا ويشغل اإلسالمية المالية في المؤثرة الشخصيات

 .اإلسالمية المالية للمؤسسات

 الشيخ راشد الغنيم

المتوسل والخليي رشغل الشيخ راشد الغنيم عضوية مجلس الشريعة في شركة أمالم العالمية وشركة 

وشغل منصب عضو في مجلس الشريعة في كل من التعاونية للتومين وشركة  وإعادة التومين التعاونيللتومين 

يحمل الشيخ راشد الغنيم درجة الماجستير في الفقه اإلسالمي المقارن من  الشرق األوسل لإلستثمار المالي.

 المعهد العالي للقضاء.

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: -ب

 وإصدار بالصندوق، الخاص االستثماري  الهيكل إلى باإلضافة والعقود واالتفاقيات المستندات جميع مراجعة .3

 الضوابل مع توافقهامن  والتحقق عليها الضرورية التعديالت إجراء بعد المستندات لهذه الشرعي االعتماد شهادة

 .الشرعية والمعايير

 .بالصندوق  ةالمتعلق المسائل لمناقشة األمر تطلب إن االجتماع .0

 الهيكل أو أنشطته أو الصندوق  بعمليات والمتعلقة الصندوق  مدير من الموجهة االستفسارات على الرد .1

ًام والخاص االستثماري   .الشرعية والمعايير الضوابل مع بااللت

 وإصدار الالةمة والتوصيات التوجيه وتقديم الشرعي التدقيق فريق قبل من المعد الشرعي التدقيق تقرير مراجعة .0

 .الشرعي االعتماد تقرير

 أي ذلك في بما  بالصندوق  المتعلقة المستندات من وغيرها والصكوم والوثائق االتفاقيات مسودات مراجعة .9

 التطوير فترة خالل( الصندوق  تمويل أو/و بهيكلة تتعلق وأدوات ووثائق اتفاقيات وأية خاصة اكتتاب مذكرات

 والوثائق االتفاقيات هذه بتوافق يتعلق فيما والمساعدة والتوجيه المشورة تقديم إلى باإلضافة الصندوق، وهيكلة

 .الشرعية والمعايير الضوابل مع

 .الشرعية والمعايير الضوابل مع توافقها لضمان الصندوق  وأنشطة عمليات على المستمرة والرقابة اإلشراف .6

 مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية: -ج
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 .أي مكافآت للرنة الشرعية الصندوق  يتحمل مدير

 ستثمار:ومراجعة شرعية األصول المعدة لال  تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد -د

ستثمار مع أحكام الشريعة اعتمدت لرنة الرقابة الشرعية على معايير وضوابل إلصدار قراراتهم حول توافق األصول المعدة لال 

 .في الشرو  واالحكام (3اإلسالمية كما هو مبين في الملحق رقم  

 مدير الصندوق: .12

 اسم مدير الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .37-07078رقم الترخيح الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 دير الصندوق:مالعنوان المسجل وعنوان العمل ل -ج

 شركة جي آي بي كابيتال

 3مبنى رقم بالمباني المنخفضة، 

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 33600 -، الرياض20290ص.ب. 

 المملكة العر ية السعودية

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +066339330043 فاكس: +066339339944 هاتف:

 الصادر عن هيئة السوق المالية:تاريخ الترخيص  -د

 م.0442فبراير  30هـ والموافق  3000صفر  6تم إصدار الترخيح في تاريخ 

 رأس المال المدفوع للصندوق: -ه

 ريال سعودي.  04404440444بقيمة برأس مال مدفوع بالكامل  شركة شخح واحدشركة جي آي بي كابيتال 

 توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة:ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع  -و

 2116/12/31 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 264424 اإليرادات

 344686 المصاريف

 1 الزكاة

 (14392) صافي الدخل
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 :يسية لكل عضوة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئأسماء أعضاء مجلس إدار  -ز

 عبدالله بن محمد الزامل

غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي(

م كمهندس صناعي ومن ثم تم  3021بدأ عبدالله الزامل حياته العملية في العمل لدى مكيفات الزامل في عام 

 إلى منصب الرئيس األول ترقيته لمنصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة المشتريات 
أل
والموارد، والحقا

في الشركة. تولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل لالستثمار الصناعي  الزامل للصناعة( 

 م.0440م، ثم عين الرئيس التنفيذي لها في عام 0441في عام 

ن جامعة واشنطن، الواليات المتحدة حصل عبدالله الزامل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية م

من جامعة الملك فهد ” MBA“م، كما حاة على درجة الماجستير في إدارة األعمال 3021االمريكية في عام 

 م.3001للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العر ية السعودية وذلك في عام 

 جون امانويل اكزيفوس

)نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي( –

م عندما انضم إلى شركة بيكر آند 3024كان  بداية عمل جون اكزيفوس في المملكة العر ية السعودية في عام 

ًي في الشرق األوسل. ومنذ ذلك الحين برة في مجال تمويل الشركات وأسواق رأس المال في المملكة  ماكين

الء محليين وغير محليين على العر ية السعودية. وقد شارم في تقديم المشورة لعدة هيئات حكومية وعم

اختالف نشا  أعمالهم التجارية في المملكة العر ية السعودية. ومن أبرة ما قدمه أعمال استشارية ومشورات 

لبنوم سعودية بشون القضايا ذات الصلة بالخدمات المصرفية التجارية وأسواق رأس المال والمعامالت 

ًي في سبتمبر المالية المعقدة. وقد تقاعد من بيكر آند م م، ومنذ ذلك الحين رعمل كمستشار يقدم 0434اكين

المشورة في الروانب السياسية والتجارية والقانونية لممارسة األعمال التجارية في المملكة العر ية السعودية 

 –والخليي العربي ومنطقة الشرق األوسل. رشغل جون اكزيفوس عضوية مجلس إدارة بنك الخليي الدولي 

 باالضافة إلى عضويته في نقابة املحامين األمريكيين ونقابة محامين والية الينوي األمريكية. –المتحدة  المملكة

حصل جون اكزيفوس على درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل، نيويورم، بالواليات المتحدة االمريكية في 

بالواليات المتحدة األمريكية في عام ( من جامعة بينسلفينيا، JDم. كما حاة على درجة الدكتوراه  3016عام 

 م.3024

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 الحليس ي

 غير تنفيذي( –)عضو 

م. وقبل 0436( في فبراير GIBتولى عبدالعزيز الحليس ي منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليي الدولي  

 انضمامه إلى بنك الخليي الدولي عمل كمستشار ملحافظ مؤسسة النقد العربي السع
أل
ودي. كما شغل أيضا

م. 0439م إلى سبتمبر 0431منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لإلشراف وذلك من مايو 

وتشمل خبرته العملية، شغله لمنصب مسئول المنطقة األول والعضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية 

مورغان تشيس، الرياض وذلك من تاريخ  للشركات العالمية لمنطقة الشرق األوسل وشمال افريقيا في جي بي

م. كما شغل عبدالعزيز الحليس ي عددا من المناصب العليا في البنك السعودي 0431م إلى أبريل 0434سبتمبر 

م وحتى عام 3004، البنك العربي الوطني والبنك السعودي الهولندي في الفترة من عام ”(ساب “البريطاني 

 م.0434

لى درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تكساس، أوستن، بالواليات حصل عبدالعزيز الحليس ي ع

 م.3020المتحدة األمريكية في عام 

 السياري  بدر بن عبدالرحمن

 )مستقل–عضو(

 من الخبرة في األسواق المالية واالستثمارية. حي   09يمتلك السيد السياري أكثر من 
أل
بدأ حياته المهنية في عاما

( في ادارة االستثمار حي  شغل العديد من المناصب في مؤسسة SAMAمؤسسة النقد العربي السعودي  

النقد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في املرموعة االستشارية التي تدير مليارات الدوالرات عبر العديد 

 من فئات األصول املختلفة.

( وقام بتطوير CIOزيزية لالستثمار التجاري في منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار  ومن ثم، التحق بشركة الع

 إلى شركة الشرق األوسل لالستثمار 
أل
سياسة االستثمار بالشركة وترأس أنشطتها االستثمارية. كما انضم الحقا

 في توسيس الشركة. بعد ذلكMIFICالمالي  
أل
 اساسيا

أل
، انتقل بدر إلى ( كرئيس تنفيذي للشركة حي  لعب دورا

مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لالستثمار، حي  قاد خالل فترة عمله مع مجموعة الفيصلية 

 األنشطة االستثمارية ونفذ استراتيجية التحول باملرموعة.

 منصب   بعد ذلك انضم إلى شركة فينشر كابيتال السعودية كرئيس تنفيذي للشركة.
أل
ويشغل بدر حاليا

التنفيذي لالستثمار في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحده من أكبر االوقاف في الرئيس 

م. باإلضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما ةال رعمل في العديد من املرالس واللران 0432المنطقة في أوائل عام 

 االستثمارية ملختلف الشركات الخاصة والمدرجة، الصناديق، األوقاف والمؤسسات.
 

 حصل السيد/ السياري على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة الملك سعود
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 ستثمار:والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال ألدوار ا -ح

ستثمار والئحة األشخاص رعمل مدير الصندوق لمصلحة مالم الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال  .3

 المرخح لهم وشرو  وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

ًم مدير الصندوق بجميع  .0 المبادئ والواجبات التي نص  عليها الئحة األشخاص المرخح لهم بما في ذلك واجب يلت

 األمانة اتجاه مالم الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم و ذل الحرص المعقول.

 عن ااتي:فيما يتعلق بصناديق اال  .1
أل
 ستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. -أ

 ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.عمليات الصندوق لما في  -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

التوكد من دقة شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها  -د

 ووضوحها وأن تكون رحيحة وغير مضللة.

ًام بوحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواءأل أدى مسؤولياته وواجباته بإن مدير الصندوق مسؤول عن اال .0 شكل لت

 ستثمار والئحة األشخاص المرخح لهم.مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال 

حتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد اإن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن  .9

 من مدير الصندوق.

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

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

 

عبدالعزيز بن عبدالله 

 CFAالنعيم4 

 مستقل( –)عضو 

الذي رستثمر في أسواق  Mayar Fundرشغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

المال العالمية. قبل ذلك شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير املحفظة االستثمارية في شركة يريم 

املحدودة، وهي شركة استثمارّية تستثمر في أسواق المال العالمية كما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة 

والمقاهي. رشغل والمدير التنفيذي لشركة يريم العر ية وهي شركة متخصصة بتطوير وإدارة المطاعم 

، ”بي س ي اي“عبدالعزيز عضوية عدة مجالس إدارة ومجالس أمناء منها شركة الصناعات الكيميائية األساسية 

 عضوية اللرنة ”مستثمر“جمعية 
أل
، سباق الرري السنوي، و مدارس الظهران األهلية. شغل عبدالعزيز سابقا

” عقال“ومجلس ادارة  0431-0434خالل الدورة  التنفيذّية ملرلس شباب األعمال في غرفة تجارة الشرقية

 الشرقية.

يحمل عبد العزيز درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية بتخصح المالية مع تخصح مصاحب في اإلقتصاد 

 محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرعيها  CFAبالواليات المتحدة األمريكية وحصل على شهادة  MITمن جامعة 

 ني.البريطاني والبحري

 أسامة بن محمد شاكر

 تنفيذي( -)عضو

أنضم السيد/ أسامة بن محمد شاكر كرئيس تنفيذي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، المملوكة بالكامل لبنك 

 من
أل
 من   م.0436يونيو  00الخليي الدولي، وذلك أعتبارا

أل
 ملرلس إدارة للشركة إعتبارا

أل
مايو  36كما اصبح عضوا

 م.0432
 

برة مصرفية واستثمارية واسعة في العمل مع مؤسسات مالية دولية ومحلية بالمملكة العر ية يحظى أسامة بخ

 منصب المدير العام للرقابة على البنوم بمؤسسة النقد العربي السعودي 
أل
السعودية. وقد شغل مؤخرا

  ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل املحافظ للرقابة.
 

  36ولدى أسامة خبرة أكثر من 
أل
في العمل المصرفي واالستثماري بالمملكة العر ية السعودية مع البنك  عاما

السعودي البريطاني وإتي اس بي س ي السعودية، حي  شغل خالل عمله مع إتي اس بي س ي السعودية 

المدير التنفيذي ورئيس “، ومن ثم منصب ”المدير التنفيذي ورئيس االستثمار“مناصب تنفيذية قيادية منها 

 ”.لماليةاالسواق ا
 

كما سبق أن عمل أيضا كعضو هيئة تدريس في معهد االدارة العامة بالرياض، قام خاللها بتدريس اإلحصاء 

 وتقديم اإلستشارات اإلحصائية.

سعود بكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصح أساليب كمية من جامعة الملك  حصل السيد/ أسامة على

بالرياض باالضافه الى حصوله على ماجستير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية، بمدينة 

 فورت كولينً في والية كولورادو األمريكية 
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ًام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائي التطبيق  .1 يطبق مدير الصندوق برنامي مراقبة المطابقة واإللت

 عند طلبها.

 ستثمار:هام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال الم -ط

 ستثمار مع طرف ثال  وذلك للقيام بالمهام التالية:يتعامل صندوق اال 

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .3

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. .0

بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتوكد من قيام مدير مجلس إدارة الصندوق للقيام  .1

 لشرو  وأحكام الصندوق ومذك
أل
ة المعلومات ر الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالم الوحدات وفقا

 ستثمار.والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اال 

 مثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق:لمدير الصندوق تأنشطة عمل أو مصالح أخرى  -ي

  ال يوجد.

 ستبداله:ااألحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو  -ك

 لتعيين مدير صندوق بديل أ 
أل
 وللهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك في حال حدوث أي من ااتي:
أل
 اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشا  اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص المرخح  .3

 لهم.

 إلغاء ترخيح مدير الصندوق في ممارسة نشا  اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .0

ن قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيح ممارسة نشا  اإلدارة الخاص بمدير تقديم طلب إلى الهيئة م .1

 الصندوق.

ًام بالنظام ولوائحه  -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .0 باإللت

 التنفيذية.

عدم وجود شخح  وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عرزه أو استقالته مع .9

 آخر مسرل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

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

  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل 
أل
 من صالحياتها وفقا

أل
إذا مارس  الهيئة أيا

 من تعيين مدير 64تسهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين   كامل من أجل
أل
( يوما

 لتقدير –الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل 
أل
 ووفقا

أل
 ومناسبا

أل
حيثما كان ضروريا

 البديل.ستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق جميع العقود المرتبطة بصندوق اال  -الهيئة

 أمين الحفظ: .13

 اسم أمين الحفظ: -أ

 والتعهد والتعامل اإلدارة خدمات لتقديم 08100-37  رقم بترخيح المالية السوق  هيئة من المرخح ،البالد كابيتالشركة 

 .والحفظ المشورة تقديمو  والترتيب

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .08100-37 رقم الترخيح الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

  الطابق الرابع –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 33033، الرياض 140ص.ب: 
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 المملكة العر ية السعودية

 )capital.com-www.albilad(الموقع االلكتروني :    9669200003636+هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -أ

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيح في تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: -ب

  ألحكام الئحة صناديق 
أل
ًاماته وفقا  عن إلت

أل
اإلستثمار، سواءأل أدى مسؤولياته بشكل مباشر رعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اال 
أل
 ستثمار أو الئحة األشخاص المرخح لهم.أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجاه مدير الصندوق ومالم الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو 
أل
رعد أمين الحفظ مسؤوال

 د من قبل أمين الحفظ.إهمال أو سوء تصرف أو تقصير  معتم

  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالم الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ 
أل
رعد أمين الحفظ مسؤوال

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالةمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -ج

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي يجوة ألمين الحفظ تكليف طرف ثال  أو أكثر أو 
أل
أي من تابعيه بالمعمل أمينا

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك

: -د
ً
 ثالثا

ً
 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ه

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

 الحاالت ااتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشا  الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخح  .3

 لهم.

 إلغاء ترخيح أمين الحفظ في ممارسة نشا  الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .0

 إللغاء ترخيح ممارسة نشا  الحفظ.تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ  .1

ًام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .0  باإللت

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناءأل على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .9

  للفقرة األولى من هذه 
أل
 من صالحياتها وفقا

أل
المادة، فيتعين على مدير الصندوق المعني تعيين إذا مارس  الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل 
أل
أمين حفظ بديل وفقا

 من تعيين أمين الحفظ 64كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين  
أل
( يوما

 لتقدير الهيئة–أمين الحفظ المعزول أن ينقل  البديل. ويجب على
أل
 ووفقا

أل
 ومناسبا

أل
جميع  -حيثما كان ضروريا

 العقود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.

 ستثمار:مستشار اال  .14

 ال يوجد.

 الموزع: .15

 ال يوجد.

 املحاسب القانوني: .16

 اسم املحاسب القانوني: -أ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام إبراهيم شركة

http://www.albilad-capital.com/
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 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليمانية حي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 33011 الرياض ،02199. ب.ص

 السعودية العر ية المملكة

 966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع االلكتروني:

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 .رعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة 

   الحالة القيام ( أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب في هذه 0إذا مض ى على توسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة

 بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األولى.

   أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن في هذه الحالة القيام 0إذا مض ى على توسيس الصندوق مدة تسعة )

 بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الثانية.

 

 معلومات أخرى: .17

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طلبها من إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالرة  -أ

 الرمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب

ول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحي  يحصل يقر المشترم والمشترم املحتمل ويوافق على أنه يجوة لمدير الصندوق الدخ

مدير الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات 

 خالل ذلك الوسيل. يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي: الموجهة من

  الشرو .أن يقدم الوسيل المعني خدمة التنفيذ بوفضل 

 .أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالم الوحدات 

 .أن يتوكد مدير الصندوق أن أي مبلش يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلش معقول 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج

 ااخـــر والـــبعض نفســـه الصـــندوق  فـــي االســتثمار علـــى ينطبـــق بعضـــها متنوعـــة ضـــريبية مخــاطر علـــى الصـــندوق  فـــي االســـتثمار ينطــوي 

 إلـى بالضـرورة الوحـدات الممـ يتكبـدها التـي الضـرائب تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة ذات تكون  قد معينة ظروف على ينطبق

 مــع التشــاور  املحتملــين المســتثمرين علــى ويجــب. الوحــدة ســعر فــي وانخفــاض الصــندوق  فــي باالســتثمار المرتبطــة العوائــد تخفــيض

 الرســــوم وجميـــع اإلدارة رســــوم إن. و يعهـــا وتملكهــــا الوحـــدات فـــي االســــتثمار علـــى المترتبــــة الضـــرائب بشــــون الضـــريبيين مستشـــاريهم

 للمــــــواد وفقـــــا منفصــــــل بشـــــكل تحميلهــــــا يـــــتم التـــــي المضــــــافة القيمـــــة ضــــــريبة تشـــــمل ال لاكابيتـــــ بــــــي يآ جـــــي شــــــركة إلـــــى المســـــتحقة

 .المضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها المنصوص

 المضــــافة القيمــــة ضــــريبة تشــــمل ال فــــي الشــــرو  واألحكــــام و مــــذكرة المعلومــــات المــــذكورة والمصــــروفات والعمــــوالت الرســــوم إن

 مــع. التنفيذيــة والئحتــه المضــافة القيمــة ضــريبة نظــام فــي عليهـا المنصــوص لألســعار وفقــا منفصــل بشــكل الضــريبة تحميــل وسـيتم

مـــن رســـوم و  ذلـــك عــدا فيمـــا و المضـــافة، القيمــة ضـــريبة تشـــمل (9.3 فـــي الفقــرة  المـــذكورة القــانوني املحاســـب تعـــابأ نأ مالحظــة

 . 3/3/0432 من ابتداء المضافة القيمة لضريبة ستخضععموالت و مصاريف 

 معلومات وتفاصيل إجتماع مالك الوحدات: -د

 إجتماع لمالم الوحدات بمبادرة منه. يجوة لمدير الصندوق الدعوة لعقد 

   أيام من استالم طلب كتابي من أمين 34سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالم الوحدات خالل عشرة )

 الحفظ بذلك.

   أيام من استالم طلب كتابي من مالك 34سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالم الوحدات خالل عشرة )

من صافي  %09.44الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي  أو أكثر من مالم

 قيمة الصندوق.

http://www.pkf.com/
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  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق

( أيام على 34وحدات وأمين الحفظ قبل عشرة  لى جميع مالم الإالمالية السعودية  تداول( و إرسال إشعار كتابي 

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن 03األقل من اإلجتماع و مدة ال تزيد عن واحد وعشرين  
أل
( يوما

لى هيئة السوق إمكان وتاريخ ووق  اإلجتماع والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة 

 لى مالم الوحدات.إالكتابي المرسل  المالية من اإلشعار

  إال إذا حضره من المالم ما يملكون مجتمعين أو منفردين 
أل
 رحيحا

أل
ال رعتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق. 09.44%

  تماع ثاني باإلعالن عن لى إجإإذا لم رستوف النصاب المذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة

لى جميع إذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية  تداول( و إرسال إشعار كتابي 

 كان  9مالم الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة  
أل
 أيا

أل
( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني رحيحا

 تماع.نسبة الوحدة الممثلة في اإلج

 ستثمار:اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اال  -ه

  برغبته في ذلك قبل 
أل
إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالم الوحدات كتابيا

 من التاريخ المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشرو  واألحكام 03مدة ال تقل عن واحد وعشرين  
أل
( يوما

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تسوية جميع معامالت الصندوق 

  حذف أي معلومات عن الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصنوق أو أي موقع إلكتروني آخر كموقع تداول أو

 هيئة السوق المالية.

 .تحويل النقد إلى مالم الوحدات 

  البنكي للصندوق والحساب لدى الوسيل.إغالق الحساب 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالرة الشكاوى لمالم الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي لمدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 3المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 الشرقيطريق الدائري 

 33600 -، الرياض20290ص.ب. 

 المملكة العر ية السعودية

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +066339330043فاكس:  +066339339944هاتف: 

إدارة شكاوى المستثمرين في هيئة  يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى( أيام عمل، 1وفي حال عدم الرد خالل سبعة  

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق لمالك الوحدات إيداع 04السوق المالية وفي حال لم يتم الرد خالل تسعين  
أل
( يوما

لرنة الفصل في مناةعات األوراق المالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواة إيداعها لدى اللرنة قبل  الشكوى لدى

 إنقضاء المدة.

 ستثمار:ستثمار في صناديق اال الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اال  -ز

 األوراق مناةعات في الفصل لرنة هي االستثمار صناديق في االستثمار عن ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الرهة إن

 .المالية

 مة المستندات المتاحة لمالك الوحدات:قائ -ح

   وأحكام الصندوق.شرو 

 .ملخح المعلومات الرئيسية 

  مذكرة المعلومات والعقود المذكورة فيها  عقد املحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء مجلس

 اإلدارة(.

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

http://www.gibcapital.com/
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 ملكية أصول الصندوق: -ط

عّد 
ُ
 لمدير يكون  أن يجوة  وال ،(مشاعة ملكية  مجتمعين الصندوق  ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  ت

 في مصلحة أي الموةع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 

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

  الموةع أو المشورة مقدم أو الباطن من
أل
   كان أو ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

أل
 المطالبات بهذه مسموحا

 .بالصندوق  الخاصة المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شرو  في عنها وأفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

 بشكل– يطلبها وقد معقول  بشكل الصندوق  إدارة مجلس أو الصندوق  مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى  معلومة أي -ي

 المعلومات مذكرة تتضمنها أن المتوقع من أو المهنيون  مستشاروهم أو املحتملون  أو الحاليون  الوحدات الكم –معقول 

 :عليهبناًء  االستثمار قرار سيتخذ التي

 ال يوجد.

افقت ستثماراال  صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ك   التي عدا ما المالية السوق  هيئة عليها و
ُ
 سياسات في كرتذ

 :وممارساته ستثماراال 

 ال يوجد.

 :يديره الذيمملوكة من الصندوق  أصول  بأي المرتبطة التصويت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسات -ل

المستثمرين بما في ذلك حقوق التصوي  وحضور الرمعيات يفوض مالك الوحدات مدير الصندوق لممارسة جميع حقوق 

 العمومية للشركات الُمستثمر فيها.

 

 :إقرار من مالك الوحدات .18

لقد قم /قمنا باإلطالع على شرو  وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخح المعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، 

 /اشتركنا فيها.التي اشترك ة على خصائح الوحدات والموافق

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةفرص اصندوق جي آي بي ل

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

افق مع أحكام الشريعة اإلسالمية صندوق أسهم سعودية مفتوح المدة  متو

 

 المعلومات ملخص

هـ الموافق  31/40/3004والتي تم تحديثها بتاريخ  السعودية األسهم لفرص بي آي جي صندوق  ملخص المعوماتهذه هي النسخة المعدلة من 

 م.04/30/0432

 

ألسـهم السـعودية نعنايـة وداـة تامـة ا ـ  لفـرص ا الخاصـة بنـندوق جـي آي بـي ومـذررل المعيومـات يجب على المسـثممرين احتتميـ ق اـراال الطـروأل واأل  ـام

اســـثمماري يتعيـــق بالنـــندوق  ونـــي  ـــاي مـــاق هنـــا  لـــو نـــي مـــدع م امـــة هـــذا النـــندوق  ف  ـــ  يجـــب علـــى المســـتم   احتتمـــ  اسثطـــارل ق ـــد  اتخـــاي قي اـــرار

 المسثطارين المالي ق المستقي ق ا   اتخاي قي ارار اسثمماري.
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 المعلومات ملخص

 :ستثمارالمعلومات الرئيسية حول صندوق ال  .1

 :ونوعه اسم الصندوق  -أ

 .متوافق مع ق  ام الطريعة اإلس مية عام مفتوح المدل محلي وهو صندوق قسهم ألسهم السعودية لفرص اصندوق جي آي بي 

 :ستثماريةموجز أهداف الصندوق ال  -ب

سوق  ني المدرجة السعودية الطرمات قسهم ني االسثممار خ ي من والطوي  المتوسط المدع ني الماي رقس ني  مو لتحقيق النندوق  يهدف

 .بما يتوافق مع ق  ام الطريعة اإلس مية الرايسية قو المدرجة ني سوق األسهم السعودية الموازية ) مو( السعودية األسهم

 :الصندوق استثمار سياسات  موجز  -ج

  التي يستثمر فيها الصندوق:أنواع األوراق المالية 

 الرايسية السعودية سوق األسهم ني المدرجة تانعيها قو الطرمات قسهم جميع ني باإلسثممار قهداف  لتحقيق النندوق  يهدف

  النندوق  سيسثممر  ( مو) الموازيةسوق األسهم السعودية  وني
 
 سوق األسهم ني المدرجة األولية اإلصدارات قسهم ني قيضا

 قو الرايسية السعودية سوق األسهم ني المدرجة األولوية و قوق  سوق األسهم السعودية الموازية ) مو( قو الرايسية السعودية

 وصناديق (REITs) المتداولة العقارية النناديقو ( ETFs) المتداولة المؤلرات وصناديق سوق األسهم السعودية الموازية ) مو(

 .النقود وقل اه والنقد المابت الدخ  وقدوات السعودية ني األسهم سثمماراال 

  ستثمارسياسة تركيز ال: 

 :سثمماراال  ق واع مختيف ب ق النندوق  قصوي  تخنيص قهداف التالي الجدوي  يلخص

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمار نوع

األسهم السعودية المدرجة ني السوق المالية السعودية الرايسية )تداوي( قو المدرجة ني السوق 

الموازية ) مو( واإلصدارات األولية والما وية و قوق األولوية ليطرمات السعودية المدرجة ني 

رية سوق األسهم السعودية الرايسية قو سوق األسهم السعودية الموازية ) مو( والنناديق العقا

 المدرجة ني السوق السعودية (REITs)المتداولة 

14% 344% 

 %02 %4 األوراق المالية الم اعة على المكطوف

 العامة الن و  وصناديق المابت الدخ  قدوات وصناديق والن و  المابت الدخ  قدوات

 المالية السوق  هيئة من والمرخنة
4% 04% 

 %04 %4 1 قد وقل اه النقد

 %34 %4 المالية السوق  هيئة من والمرخنة العامةصناديق المؤلرات المتداولة 

 %34 %4 المالية السوق  هيئة من والمرخنة العامة صناديق اإلسثممار ني األسهم السعودية

 :ستثمارستثمار في صندوق ال املخاطر المرتبطة بال  -د

 سثممار ني النندوق:فيما يلي  ااامة ليمخاطر الرايسية ل  

                                                           
و ما يعادلها ني تننيفات وماالت ق BBB- نندوق ني قدوات  قد ني بنو  مرخنة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تننيف ااتماني قدنى يسثممر ال 1

 التننيف اإلاتماني.
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 :والوحدات المتداولة  األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

 صناديق و دات قسعار ني عالية تقي ات الى تؤدي بدورها والتي األسهم قسعار ني عالية بتقي ات عادل يرت ط األسهم قسواق ني االسثممار إق

 األسهم قسعار ني التقيب يحدث. الماي رقس من جزا وخسارل النندوق  اسثممارات ايمة ني  اد اخفاض يلو عن ينتج اد والتي األسهم

 واالاتنادية السياسية األ داث التنر  ال المماي سبي  على العوام  تيو ومن النندوق  مدير إرادل عن خارجة رم  ل لعوام   ثيجة

 .األسواق ني المتعامي ق ارارات على قو الطرمات قداا على تؤثر اد التي واالجتماعية

  :النظامية أو السياسية املخاطر .2

  يؤثر اد المنطقة ني السياس ي التقيب قق إال مستقرل  و ظامية سياسية بحالة تتمتع اليتي ال يداق من السعودية العربية المميكة إق
 
 سي ا

  مستقرل الغ   اإلاييمية المناطق ل عض المعرضة الطرمات قداا قو األسهم تقييم على
 
 قصوي  تقييم على يؤثر اد بدوره هذا. سياسيا

 . و دات  وسعر النندوق 

 :اإلقتصادية املخاطر .3

 المالية السوق  ني والمدرجة السعودية ني العامية الطرمات على تؤثر اد السعودية العربية المميكة بها تمر التي اإلاتنادية التغ  ات إق

  السعودية
 
  قو سي ا

 
 قصوي  قسعار وبالتالي الطرمات هذه قسهم قسعار ني تذبذب الى يؤدي اد مما المتوسط الى القن   المدع ني إيجابا

 . و دات  وسعر النندوق 

 :مخاطر السيولة .4

 على قسعار قصوي النندوق 
 
 . اد يتعرض النندوق إلى مخاطر السيولة ني  اي إ خفاض التعام ت ني السوق نط    اد والذي اد يؤثر سي ا

 :العملة مخاطر .5

ني قسعار عم ت األوراق المالية المدارل ني احتفظة اد تؤدي إلى خساار  قو قرباح فرواات العمية وبالتالي إلى تغ   ايمة  التقي ات إق

 الو دات بالنقص قو الزيادل.

 :التشريعية والقانونية املخاطر .6

   السيطات الرسمية  هذا يعرض النندوق إق النندوق يسثممر ني قوراق مالية مدرجة ني قسواق مالية خاضعة ليراابة والثطريعات من ا

رسوم إلى مخاطر التغ   ني الثطريعات قو القوا  ق الخاصة بهذه األوراق المالية قو األسواق المالية. إق من ضمن هذه احخاطر مخاطر تغ   ال

 على النناديق اإلسثممارية والتي تدفع من قصوي النندوق.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

 على سعر و دات إق التقي ات ني 
 
 قو إيجابا

 
 على تقييمات قصوي النندوق وبالتالي اد تؤثر سي ا

 
 قو إيجابا

 
قسعار الفاادل اد تؤثر سي ا

 النندوق.

 مخاطر اإلشتراك أو اإلسترداد: .8

والتي ت وق خارجة  اد يؤج  مدير النندوق قي عميية إلت ا  قو إست داد ني  اي  دوث صعوبات ني األسواق المالية قو التعام ت ال نكية

 عن إرادت  والذي اد يؤثر على سعر الو دل اليتي يفت ض قق يتعام  بها المسثممر.

 مخاطر البيانات: .9

 يعتمد مدير النندوق ني قسيوب  اإلسثمماري على تحيي  بيا ات الطرمات الُمندرل من ا يها والتي يعتب ها مدير النندوق يات جودل عالية 

 .قي معيومات جوهرية قو  دوث قي ممارسات غ   اا و ية قو قخطاا ف ق يلو اد يؤثر على إسثممارات النندوق إال ق   ني   ق إغفاي 

 مخاطر تضارب المصالح: .11

يحرص مدير النندوق ني إدارت  على قق ت وق قهداف  م  ما هو من صالح م   الو دات إال ق   يطت   ني إدارل النندوق مدراا وموظفي 

لفروع التانعة ل  والذين اد ت وق منالتهم متضاربة مع منالح النندوق  هذا اد ينتج عن  تأث   على موضوعية مدير النندوق قو ا

 على قداا النندوق.
 
 واستق لية مدير النندوق وارارات  اإلسثممارية والذي اد يؤثر سي ا

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

 ما يعتمد ع
 
 على قداا النندوق إق قداا النناديق غال ا

 
لى فريق عم  مدير النندوق وإق تغ   م  قو نعض قعضاا فريق العم  اد يؤثر سي ا

 ني المستق  .
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 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .30

ينط ــق علـــى نعضــها ينط ــق علــى االســثممار نــي النــندوق  فســ  والــ عض ا خــر  ينطــوي االســثممار نــي النــندوق علــى مخــاطر ضــريبية متنوعــة 

الو ــــدات بالضــــرورل إلــــى تخفــــيض العوااــــد    وســــوف تــــؤدي الضــــرااب التــــي يتك ــــدها مــــ. ظــــروف معينــــة اــــد ت ــــوق يات صــــية بمســــثممر معــــ ق

ويجــب علــى المســثممرين احتتميــ ق الثطــاور مــع مسثطــاريهم الضــريبي ق نطــأق  .المرت طــة باالســثممار نــي النــندوق وا خفــاض نــي ســعر الو ــدل

ي ال تطـم  اإق رسوم اإلدارل وجميع الرسوم المستحقة إلـى لـررة جـي اي بـي مابيتـ . ة على االسثممار ني الو دات وتميكها وبيعهاالضرااب المت ت

 .ضري ة القيمة المضافة التي يتم تحمييها نط   منفن  وفقا ليمواد المننوص عييها ني  ظام والاحة ضري ة القيمة المضافة

 :الصندوق البيانات السابقة ألداء  -ه

 ال يوجد.

 :رسوم الخدمات والعمولت واألتعاب .2

الرسوم التي يتحميها النندوق . إق ب ستثناا م افآت قعضاا اللجنة الطرعية يتحم  النندوق مافة الرسوم والمناريف المذمورل قد اه -ق

 تحثسب على قساس يومي وتدفع على قساس يختيف من رسم الى آخر وهي ما تي:

  :من ايمة صاني قصوي النندوق لمدير النندوق ليفئة )ق(  %3.44يدفع النندوق رسوم إدارل بنس ة رسوم اإلدارة 
 
سنويا

 من ايمة صاني األصوي لمدير النندوق ليفئة )ب( ونس ة  %3.02ونس ة 
 
 من ايمة صاني األصوي  %4.24سنويا

 
سنويا

 ة.لمدير النندوق ليفئة )ج(. ويتم دفع الرسوم م  ث ثة قلهر مي دي

  :0.03 بنس ة  فظ رسوم النندوق  يدفعرسوم الحفظ%  
 
  100444 قو سنويا

 
  رياال

 
 قصوي  صاني من قعلى قيهم سعوديا

 .مي دية قلهر ث ثة م  الرسوم دفع ويتم. رياي ل   عميية 14التفظ و رسوم تعام  بحد اعلى  ألم ق النندوق 

  :النندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني  
 
  م يغا

 
  سعودي رياي 000024 ادره مقطوعا

 
لامية  القا وني ليمحاسب سنويا

 .النندوق   سابات مراجعة مقاب  وهو ضري ة القيمة الضافة

  :ني  اي  نوي النندوق على تموي   ف ق النندوق سيدفع مناريف التموي  مافة  سب األسعار مصاريف التمويل

 الساادل ني السوق.

  :بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 
 ر  25,000يدفع النندوق م افآت ألعضاا مجيس إدارل النندوق سنويا

 
 سعوديا

 
ياال

 ل   عضو مستق .بحد قعلى 

  :يتحم  مدير النندوق جميع م افآت قعضاا اللجنة الطرعية.مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية 

  :بالضوابط الطرعية. ( الخاص3يدفع النندوق رسوم تطه   رما هو موضح ني الملتق )رسوم التطهير 

  :ادره الرسوم الرقابية 
 
 مقطوعا

 
. 00244يدفع النندوق م يغا

 
 رياي سعودي سنويا

  :ادره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
 
 مقطوعا

 
 على م  فئ  من  20444يدفع النندوق م يغا

 
رياي سعودي سنويا

.رياي سعو  320444الفئات االخرع لو دات النندوق واحجموع هو 
 
 دي سنويا

  :النندوق  يدفعمصاريف أخرى  
 
  م يغا

 
 28,125 قيمةوني السنوات األخرع ب رياي22,500  السنة األولى بقيمة مقطوعا

  سعودي رياي
 
 النندوق  يدفع. اإلست لادي المؤلر بيا ات على التنوي  مقاب  النندوق  قصوي  صاني ايمة من سنويا

 ني بما وجدت إق إضافية رسوم قو ضرااب وقي لينندوق  االسثممارية قو ال نكية التسابات ب ق ما الفعيية التحوي  رسوم

 .المضافة القيمة ضري ة يلو

  :يتحم  النندوق جميع مناريف ورسوم التعام  المتعيقة ببيع ولراا األسهم واإلرتتاب ني اإلصدارات مصاريف التعامل

)على سبي  المماي وليس التنر  نهاية السنة اإلفناح ني األولية وسيتم اإلفناح عن تيو الرسوم والمناريف ني ملخص

  .عموالت الوسطاا واي ضرااب قو  رسوم   ومية(

 ال األخرع  األطراف قو لجي اي بي مابيتاي المستحقة والمنروفات والعموالت المذمورل الرسوم : إقالمضافة القيمة ضريبة 

 ضري ة  ظام ني عييها المننوص لألسعار وفقا منفن  نط   الضري ة تحمي  وسيتم المضافة القيمة ضري ة تطم 

مع م  ظة اق اتعاب احتاسب القا وني المذمورل قع ه تطم  ضري ة القيمة  .التنفيذية والاحت  المضافة القيمة

 .3/3/0432قيمة المضافة ابتداا من المضافة  و فيما عدا يلو ستخضع لضري ة ال

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

 .ومذررل معيومات النندوق  النندوق  وا  ام لروأل و النندوق  مدير مواع
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 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

 2:44الساعة ا    ل   فئة من فئات و دات النندوق  يقوم مدير النندوق بتحديث صاني ايمة قصوي النندوق وإع ق سعر الو دل

 .www.tadawul.com.saعب  المواع اإللكت وني ليسوق المالية السعودية )تداوي( التعام  يوم التالي ليوم ال  مساا  من

 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات التصال الخاصة به .5

 آي بي مابيتاي  وعنوا  : لررة جي

 3ب رام م نى المنخفضة  الم اني

 والمكتبية السكنية ليم اني غر اطة وا ة

 الطرقي الدااري  طريق

 33080 -الرياض  28228. ب.ص

 السعودية العربية المميكة

 www.gibcapital.comالمواع اإللكت وني:  +800332330043فارس:  +800332332244هاتف: 

 :اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات التصال الخاصة به .6

 ل سثممار ال  د لررة

 الرانع الطابق – تاور  سمارت

 فهد الميو طريق مع التحيية لارع تقاطع

 33033 الرياض  304: ب.ص

 السعودية العربية المميكة

 .capital.com -www.albilad wwwالمواع اإللكت وني:     9669200003636+هاتف: 
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