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ي آي بي   سهم السعوديةاأل  لفرص صندوق 
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

يصندوق أسهم   متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مفتوح املدة مح

  ي آي بي كابيتال

 

  الشروط واألحكام
  

 م21/12/2017: اإلصدار تاريخ

ى الهيئة موافقة تاريخ   م21/12/2017هـ املوافق 03/04/1439: الصندوق  تأسيس ع

  

  

ي الشروط واألحكام الخاصة ب خاضعة لالئحة صناديق االستثمار،  السعودية األسهم لفرص بي آي ي صندوق إن جميع املعلومات والبنود املذكورة 
ر مضللة.وتتضمن معلومات كاملة وواضحة    وصحيحة وغ

ي آي بي كابيتال  ر الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقاية الشرعية املعينة لقد تم اعتماد صندوق  ى أنه صندوق استثمار متوافق مع املعاي ع
  .لصندوق االستثمار

ن قراءة يجب ع ـي آي بـي خـرى سـتندات األ امل مـذكرة املعلومـات و الصندوق مع  حكامأشروط و ى املستثمرين املحتمل سـهم األ  لفـرص الخاصـة بصـندوق 
ـي حـال  ـي هـذا الصـندوق مالئـمعـدم معرفـة مـا إذا كـان اال السعودية بعناية ودقة تامة قبـل اتخـاذ أي قـرار اسـتثماري يتعلـق بالصـندوق، و ، فإنـه سـتثمار 
ن قبل اتخاذ أي  ن املستقل ر املحتمل استشارة أحد املستشارين املالي ى املستم  قرار استثماري.يجب ع
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 إشعار هام

 ي آي بي ي األسهم السـعوديةالصندوق سهم السعودية ("األ  لفرص صندوق  املتوافقـة مـع أحكـام  ")، هو صندوق أسهم مفتوح املدة يستثمر 
ي آي بي كابيتال (" .الشريعة اإلسالمية ي شركةمدير الصندوق أسس ويدار من قبل شركة  ، املؤسسـة والقائمـة بموجـب شخص واحد ")، و

ن اململكــــة العربيــــة الســــعودية، وبموجــــب الســــجل التجــــاري رقــــم  ــــرخيص الصــــادر عــــن هيئــــة  1429/02/06وتــــاريخ  1010244294قــــوان هـــــ وال
ي:37-07078السوق املالية رقم  ا التا  ، وال عنوا

  1املباني املنخفضة، مب رقم ب
  واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

ي   طريق الدائري الشر
  11692 -، الرياض89859ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية
روني:   www.gibcapital.com  املوقع االلك

 
  ــي آي بــي كابيتــال بتقــديم خـــدمات االســتثمار ــا شـــركة  ــ ســتقوم بموج للمســتثمرين. وتشــكل هـــذه توضــح هــذه النشــرة الشــروط واألحكـــام ال

رك. ن مدير الصندوق واملش   الشروط واألحكام االتفاقية ب

 2006 رقــم القــرار بموجــب املاليــة الســوق  هيئــة مجلــس عــن الصــادرة ســتثماراال  صــناديق الئحــة ألحكــام طبقــاً  واألحكــام الشــروط هــذه أعــدت-
ى بناءً  م24/12/2006 املوافق. هـ1427/12/03 بتاريخ ،219-1  وتاريخ 30/م رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر املالية، السوق  هيئة نظام ع

 .م23/05/2016 املوافق هـ16/08/1437 وتاريخ 2016-61-1 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدل ،.هـ1426/06/02

  ي املدى املتوسط والطويـلإدف الصندوق ي رأس املال  ـي  سـتثمار عـن طريـق اال  ى تحقيق نمو   سـوق ـي أسـهم الشـركات السـعودية املدرجـة 
ـــى يتفـــوق  عائـــد وتحقيـــق بمـــا يتوافـــق مـــع أحكـــام الشـــريعة اإلســـالميةالرئيســـية أو ســـوق األســـهم الســـعودية املوازيـــة (نمـــو)  الســـعودية األســـهم  ع
رشادي املؤشر عائد  .)S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in Local Currency Index( االس

  ن قراءة الشروط واألحكاميجب ى املستثمرين املحتمل ي آي بي ع قبـل اتخـاذ سهم السـعودية بعنايـة ودقـة تامـة األ  لفرص الخاصة بصندوق 
ر أي قــرار اســتثماري يتعلــق بالصــندوق  ــى املســتم ــي مــدى مالئمــة هــذا الصــندوق، فإنــه يجــب ع ــي حــال كــان هنــاك شــك  املحتمــل استشــارة ، و

ن قبل اتخاذ أي قرار استثماري.أحد  ن املستقل  املستشارين املالي

  ـي أحكـام وشـروط الصـندوق تمثـل التقـدير الخـاص ملـدير الصـندوق (بعـد أن بـذل كـل االهتمـام والعنايـة إن كافة وجهـات النظـر واآلراء الـواردة 
ا) ولـــيس هنـــاك أي ضـــمانات بـــأن تكـــون تلـــك اآلراء ووجهـــات  ن أال املعقولـــة للتأكـــد مـــن صـــح ـــى املســـتثمرين املحتملـــ النظـــر صـــحيحة. ويجـــب ع

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.ى محتوى هذه الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو إينظروا 

 ـي ل ـى بينـة تكون قيمة وحـدات الصـندوق عرضـة لتقلبـات أسـعار األسـهم اململوكـة مـن قبـل الصـندوق. وينب ن أن يكونـوا ع لمسـتثمرين املحتملـ
ى مخـاطر مرتفعـة. ي الصندوق يشتمل ع امـًا  ومعرفة تامة بأن االستثمار  ـر بمثابـة وديعـة لـدى أي بنـك أو ال ـي الصـندوق ال يعت إن االسـتثمار 

ـي الصـندوق ة قد تنتج عن اال كما أنه ليس مضمونًا من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية عن أي خسائر مالي مـا  سـتثمار 
ر    .و إهمال من مدير الصندوق ألم يكن سبب الخسارة ناجمًا عن تقص

  ــى هــذه الشــروط واألحكــام، يوافــق رك بــأن مــدير الصــندوق ســوف يبــالتوقيع ع رك وطبقــًا ســكــل مشــ راكات بالنيابــة عــن املشــ تثمر مبــالغ االشــ
 لهذه الشروط واألحكام.

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

  : ى تأسيس الصندوق وطرح وحداته   .م21/12/2017هـ املوافق 03/04/1439تاريخ موافقة الهيئة ع

   



 

-2- 
 

 املحتويات

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

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

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

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

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

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

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

  9  ...................................................................................................................  الصندوق  مدة 

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

  9  ...........................................................................................................................  العملة 

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

ر تقويم    10  .............................................................................................  الصندوق  وحدات وتسع

  12  ......................................................................................................................  التعامالت 

  14  ............. ................................................................................................  التوزيعات سياسة 

ى التقارير تقديم    14  ...........................................................................................  الوحدات مالكي ا

  15  .........................................................................................................  الوحدات مالكي سجل 

  15  .......................................................................................................  الوحدات مالكي اجتماع 

  16  ........................................................................................................  الوحدات مالك حقوق  

  16  .....................................................................................................  الوحدات مالك مسؤولية 

  16  ...........................................................................................................  الوحدات خصائص 

رات    17  ...............................................................................................  واألحكام الشروط ي التغي

اء    18  ................................................................................................................  الصندوق  إ

  18  ................................................................................................................  الصندوق  مدير 

ن    19  ...................................................................................................................  الحفظ أم

  20  ............. ................................................................................................  القانوني املحاسب 

  20  ..............................................................................................................  الصندوق  أصول  

  20  ......................................................................................................  الوحدات مالك من إقرار 

  21  ..........................................................................................  الشرعية الضوابط):  1(  رقم امللحق

  21  .....................................................................................  األسهم ي لإلستثمار الشرعية الضوابط 

  23  ........................................................................  املخاطر ضبط وإجراءات سياسات):  2(  رقم امللحق

  23  ............ ................................................................................................  املخاطر ضبط آلية 

ام املطابقة    23  ..............................................................................................................  واإلل

    



 

-3- 
 

  األطراف ذوو العالقة
  

  :مدير الصندوق 

ا ويشار( كابيتال بي آي ي شركة ي ،")الصندوق  مدير"بـ بعد فيما إل  املؤسسة ،شخص واحد شركة و
ن بموجب والقائمة  وتاريخ 1010244294 رقم التجاري  السجل وبموجب السعودية، العربية اململكة قوان

رخيص هـ 1429/02/06   .37-07078 رقم املالية السوق  هيئة عن الصادر وال

  وعنوانه:
  1ب رقم مب املنخفضة، املباني
  واملكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة
ي الدائري  طريق   الشر
  11692 -الرياض ،89859. ب.ص

  السعودية العربية اململكة
  +966115112201 فاكس:+            966115115500 هاتف:

روني:   www.gibcapital.com املوقع اإللك

ن الحفظ   :أم

  ستثمارلال اإلنماء شركة 
ى الئحة  37-09134وترخيص هيئة السوق املالية رقم  1010269764رقم سجل تجاري  واملقدم بناًء ع

رتيب  األشخاص املرخص لهم من قبل هيئة السوق املالية لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد وال
  وتقديم املشورة والحفظ.

  وعنوانه:
  طريق امللك فهد

 برج العنود، الدور العشرون
  11586،الرياض  66674ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية
  966112185970+فاكس:             966112185968+هاتف: 

روني:  www.alinmainvestment.com املوقع اإللك

  :املحاسب القانوني

  شركة إبراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون 
ي السليمانية ر محمد بن عبدالعزيز،    شارع األم

  11437، الرياض 28355ص.ب. 
  اململكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 
روني:   www.pkf.com املوقع اإللك

  اللجنة الشرعية:
  فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد القري 
  فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي

  راشد الغنيم فضيلة الشيخ/
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  تعريفات
 

 "رك رادفة تستخدم لإلشارة  "مالك الوحدةو" "العميلو" "املستثمرينو" "املستثمر املحتملو" "املستثمرو" "املش ى العميل إمصطلحات م
ي الصندوق.  الذي يمتلك وحدات 

 " ي آي بي كابيتال. "الشركةو" "املدير"و "مدير الصندوق ا شركة   يقصد 

 " ن أعضائه وفقًا لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة  الصندوق  يقوم مدير يقصد به مجلس  "مجلس اإلدارةو" "الصندوق مجلس إدارة بتعي
 .أعمال مدير صندوق االستثمار

 "ا هيئة السوق املالية." هيئة السوق املاليةو" "هيئة السوق و" "الهيئة  يقصد 

 " ا السوق املالية السعودية (تداول). "دية (تداول)السوق املالية السعو و" "السوق املاليةو" "السوق  يقصد 

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

 "ي السعودية، األسهم سوق  يقصد به "السوق الرئيس ا تتداول  ال السوق  و  قواعد بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم الاألسهم  ف
 واإلدراج. التسجيل

 " ا سوق املوازيةالسوق ي املوازية، األسهم " يقصد  ا تتداول  ال السوق  و  قواعد بموجب إدراجها وقبول تسجيلها  تم ال األسهم ف
 واإلدراج. التسجيل

 "رشادي ي العائد بي آند إس مؤشرهنا يقصد به ؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، املهو " املؤشر اإلس  الك
ي  .املحلية بالعملة الشرعية السعودية لألسهم املح

 " ى وحدة كل وتعامل وحدات، من تكون ا استثمار صندوق  أي ي املالك "، حصةالوحداتو" "وحدات الصندوق ا ع  مشاعة حصة تمثل أ
ي (أ) و(ب) و(ج) (راجع الفقرة رقم االستثمار. صندوق  أصول  ي ى ثالثة فئات   .)16 إن وحدات الصندوق تنقسم إ

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

 " ا الئحةستثمارالئحة صناديق اال  املالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق " يقصد 

 "ا مجموعة "املخاطر راز ا اإلملام يجب ال املحتملة املؤثرات من يقصد  ا واالح  االستثماري. القرار اتخاذ قبل م

 " ركون ا العميل الذي العميلو" "املستثمر املحتملو" "املستثمرونو" "مالك الوحداتو" "املش ي يستثمر أو يود اال " يقصد  ستثمار 
 الصندوق.

 "السوق. ي الرسمية العمل أليام العربية السعودية طبقاً  اململكة ي عمل يوم يقصد به أي "يوم عمل 

 "ا يوم التعامل رداد طلبات تنفيذ فيه يتم يوم " يقصد  راك أو اإلس  .ي وحدات الصندوق  اإلش

 "ا اليوميوم التقويم ي تحديد فيه يتم الذي " يقصد   الوحدة. سعر صا

 "ي السوق املالية ألول مرة. "اإلصدارات األوليةو" "أسهم الطروحات األولية ا أسهم الشركات املطروحة لإلكتتاب العام   يقصد 

 "ا  "حقوق األولوية أسهم ي سوق األسهم بغرض زيادة رأس املاليقصد   .الطروحات العامة لألسهم العادية 

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

 "ي بداية االستثمار ولها عمر زم محدد. ي "الثابت الدخل أدوات ا متفق عليه    استثمارات يكون العائد م

 "رة التجاري  التمويل وعقود الودائع تع "النقد وأشباه نقد   .األجل قص

 "ى املباعة املالية األوراق راضها، قام مالية أوراقاً  الصندوق  بيع "املكشوف ع ى باق ا يقوم أن ع ا تفقم دةم خالل للُمقرض بإعاد  .عل

 " "املالية االسواق ي والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل. 

  "ا"أوراق مالية ذات سيولة جيدة   أيام عمل. 5خالل  ي األوراق املالية ال يمكن التخارج م

  راتيجيته.ستثمار" "لجنة اال   ي لجنة لدى مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ اس
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  ملخص الصندوق 

ي آي بي سهم السعوديةاأل  لفرص صندوق    

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

ي آي بي كابيتالشركة   الصندوق مدير   

ي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية صندوق أسهم مح  نوع الصندوق   

ستثمارلال اإلنماء شركة  ن الحفظ    أم

ي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

ي املدى املتوسط والطويل ي رأس املال  السعودية  ي أسهم الشركات من خالل االستثمار  تحقيق نمو 
ي سوق األسهم السعودية ي السوق املوازية (نمو) املدرجة  الرئيسية أو املدرجة   

 ستثماريةأهداف الصندوق اال 

ي مؤشر إس آند بي  ي لألسهم السعوديةالعائد الك بالعملة املحلية الشرعية املح  

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

ي  مستوى املخاطر  عا

اية يوم الخميس املوافق 26/12/2017تبدأ من بداية يوم الثالثاء املوافق  م.28/12/2017م ح  رة اال   راكف  ش

 ريال سعودي. 10,000,000الفئة (أ): 
 ريال سعودي. 10,000الفئة (ب): 
 ريال سعودي. 10,000الفئة (ج): 

راك  الحد األدنى لالش

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة (أ): 
 ريال سعودي. 2,500الفئة (ب): 
ريال سعودي. 005,2الفئة (ج):   

يالحد األدنى  راك اإلضا  لالش

  ريال سعودي. 1,000,000الفئة (أ): 
 ريال سعودي. 2,500الفئة (ب): 
ريال سعودي. 005,2الفئة (ج):   

رداد  الحد األدنى لالس

اية  ن األحديوم قبل  ى ( ل أسبوعمن ك ربعاءلتقويم يوم اإل  يوم الثالثاء اية وقبل لتقويم يوم االثن ع
   )ان يكون يوم عمل

ائي الستالم طلبات االش راك املوعد ال
رداد  واالس

رداد لجميع  سعر معلن من قبل املديرآخر  لشروطالطلبات املستوفية لوالذي يعتمد كسعر شراء واس رداد  راك واالس  السعر املعتمد لالش

ى أن يكون يوم عمل) ن واإل ربعاء من كل اسبوع (ع  مويأيام التق  يوم االثن

ى أن يكون يوم عمل) من كل اسبوع الثالثاءيوم االحد و يوم (ع  أيام التعامل 

من يوم التقويم ذي العالقة أيام عمل خالل أربعة ردادقيمة اال موعد دفع    س

راك 2.00% من قيمة املبلغ اإلش راك   رسوم االش

ي أصول الصندوق. %1.00الفئة (أ):   رسوم اإلدارة من قيمة صا
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ي أصول الصندوق. %1.75الفئة (ب):   من قيمة صا
ي أصول الصندوق. %50.0الفئة (ج):  من قيمة صا  

ردة من قيمة  1.00% يوم. 30قل من واملستثمرة ألالوحدات املس رداد املبكررسوم اال     س

ي أصول الصندوق أو  0.035% ى 36,000من قيمة صا ما أع ريال سعودي سنويًا أ ن الحفظ    رسوم أم

 :أتعاب املحاسب القانوني  -أ
 .ريال سعودي سنويًا كأتعاب للمحاسب القانوني 26,250 ًا مقطوعًا بقيمةيدفع الصندوق مبلغ

رشادي:املؤشر اال مصاريف   -ب  س
ى ًا مقطوعاً يدفع الصندوق مبلغ ي السنوات ريال22,500  بقيمة ي السنة األو األخرى  و

ى بيانات املؤشر اال ريال  28,125 رشادي.سعودي سنويًا مقابل الحصول ع   س

 الرسوم الرقابية:  -ج
  كرسوم رقابية. سنوياً  سعودي ريال 7,500 بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفع

ى موقع تداول:  -د  رسوم نشر املعلومات ع
ى  سنوياً  سعودي ريال 5,000 بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفع مقابل نشر املعلومات ع

  موقع تداول.

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -ه
ى  سنوياً  سعودي ريال 25,000 بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفع لكل عضو مجلس بحد أع

  إدارة مستقل.

ن ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفع  ضرائب وأي ق للصندو  االستثمارية أو البنكية الحسابات ب
.املضافة القيمة ضريبة ذلك ي بما وجدت إن إضافية رسوم أو  

 الرسوم املصاريف األخرى 

ى سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع اء واي طيل املثال وليس الحصر عموالت الوس(ع
  ضرائب أو رسوم حكومية)

 مصاريف التعامل

اية يوم الخميس املوافق 26/12/2017تبدأ من بداية يوم الثالثاء املوافق  م.28/12/2017م ح   تاريخ الطرح 

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

 :معلومات عامة .1

  :مدير الصندوق   - أ

ي آي بي كابيتال ي شركة  شركة  ا فيما بعد بـ"مدير الصندوق")، و ن اململكة شخص واحد(ويشار إل ، املؤسسة والقائمة بموجب قوان
رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  1429/02/06وتاريخ  1010244294العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري رقم  هـ وال

07078-37. 

  ملدير الصندوق: ئيساملقر الر   -ب

  ي آي بي كابيتالشركة 
  1املباني املنخفضة، مب رقم ب

  واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية
ي   طريق الدائري الشر

  11692 -، الرياض89859ص.ب. 
  اململكة العربية السعودية

روني ملدير الصندوق عنوان   -ج  :املوقع االلك

ى املزيد من التفاصيل حول شركة  روني  ي آي بي كابيتاليمكن الحصول ع ى موقع الشركة االلك   .www.gibcapital.comع

ن الحفظ  -د  :أم

رخيص رقم ستثمارلال اإلنماء شركة  رتيب دارة لتقديم خدمات اإل  37-09134، املرخص من هيئة السوق املالية ب والتعامل والتعهد وال
  تقديم املشورة والحفظ.و 

روني أل   -ه ن الحفظ:عنوان املوقع االلك  م

ن الحفظ:  روني ألم  .www.alinmainvestment.comاملوقع اإللك

  النظام املطبق: .2

التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات ولوائحه سهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق املالية األ  لفرص ي آي بييخضع صندوق 
ي اململكة العربية السعوديةالعالقة املط   .بقة 

 صندوق:الاهداف  .3

 :ستثماريةأهداف الصندوق اال   - أ

ي آي بي لفرص األسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح املدة، دف  ي املدى املتوسط لتحقيق صندوق  ي رأس املال  نمو 
ي  ي أسهم الشركات السعودية املدرجة  الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية  األسهم السعودية سوق والطويل من خالل االستثمار 

  .بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية (نمو)

راتيجيات اال   -ب   :ستثماراس

ي املدى املتوسط والطويل دف الصندوق لتحقيق  ي رأس املال  ي أوراق عن طريق اال نمو  ا العادلة ستثمار  مالية مقيمة بأقل من قيم
ى املكشوف  تقدير مدير الصندوق حسب   وبما يتوافق مع أحكام الشريعة مدير الصندوق مناسباً حسب ما يراه أو بيع األوراق املالية ع

راتيجيته ع وال يعتمد، اإلسالمية ي تنفيذ اس ا  الأوزان الشركات  ىالصندوق  رشادي ي يستثمر ف  )Benchmark Agnostic(املؤشر اإلس
ي أوراق مالية معينة بما يراه مناسباً   .ويحق ملدير الصندوق ترك استثماره 
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  :أنواع األوراق املالية املتاحة للصندوق  .1

ى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل ي األوراق املالية اال  يس ى املكشوف  ي التملك أو البيع ع   :ةاآلتيستثمار 

ي السوق السعودية الرئيسيةجميع أسهم الشركات  .1  املوازية (نمو).سوق األسهم السعودية ي  وأ املدرجة 
ي أسهم  .2 الرئيسية أو  السعوديةسوق األسهم اإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة 

 .سوق األسهم السعودية املوازية (نمو)
ي السوق السعودية الرئيسية )ETFsصناديق املؤشرات املتداولة ( .3 ي سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) املدرجة   .أو 
ي السوق السعودية الرئيسية )REITsستثمار العقارية املتداولة (صناديق اال  .4 ي سوق األسهم السعودية  املدرجة  أو 

 .املوازية (نمو)
ي صناديق .5  .العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية األسهم السعودية اإلستثمار 
ي ذلك صناديق أسواق .6  .العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية النقد نقد أو أشباه النقد بما 
العامة واملرخصة من هيئة السوق  الثابت وصناديق الصكوكأدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل  .7

 .املالية

  :ستثماراتسياسة ترك اال  .2

ي ي ن مختلف أنواع اال لخص الجدول التا   ستثمار السابق ذكرها:أهداف تخصيص أصول الصندوق ب

ى  الحد األدنى  اإلستثمار نوع   الحد األع

ي السوق املالية السعودية  ي السوق  الرئيسية (تداول)األسهم السعودية املدرجة  أو املدرجة 
ي  املوازية (نمو) واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة 

يق دوالصنا سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو)
ي السوق السعودية )REITs(املتداولة  ةالعقاري   املدرجة 

30%  100%  

ى املكشوف   %25  %0  األوراق املالية املباعة ع

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

0%  20%  

  %70  %0  1نقد وأشباه النقد

  %10  %0  املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامة املؤشرات املتداولةصناديق 

ي األسهم السعوديةصناديق اال    %10  %0  املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامة ستثمار 

  
ى أس االستثماري  املجالسيقوم مدير الصندوق بتحديد  ا ع ى  يعتمدستثماري لوب اللصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة يعتمد ف ع

ي آي بي كابيتال بأبحاث حيث . اسيات األوراق املالية وقيمها العادلةأس ي  ي أساسيات األوراق املالية مفصلة يقوم فريق العمل  ودقيقة 
يوال يمكن تلخيصها    :فيما ي

  ي املستثمرين، وتقرير مجالس عروض (القوائم املالية، نشرات اإلصدار، وتحليلها األوراق املالية  ُمصدري تقارير البحث 
 ).وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة املالية اإلدارة

  ا. ي تحليل املراكز املالية مُلصدر ا وقو  األوراق املالية من حيث مالئ

  ا و  ي تحليل القوة الربحية ملُصدر  التوقعات لهذه األرباح.األوراق املالية ومدى استدام

  ى  ي تحليل قدرة ُمصدر  نقدية ومدى استدامة ذلك. تدفقاتتحقيق األوراق املالية ع

                                                            
ي بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى يستثمر ال 1 ي أدوات نقد  ي تصنيفات أ BBB- صندوق  و ما يعادلها 

 التصنيف االئتماني. وكاالت
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  ا. وموقعهااألوراق املالية  ي تحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدر  ي مختلف مستويات الصناعة ال تعمل 

  ا ُمصدر أي ورقة مالية  اتتحلياًل دقيقًا وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديتحليل الصناعات والقطاعات ال يعمل 
 .تتم بمستقبل واعدصناعة الكانت  وما إذا دورية أو هيكلية

م بمستق صدري يقوم فريق العمل بزيارة ُم  دف معرفة باألوراق املالية ومناقش مستوى أداء هذه ل الشركة والصناعة بشكل متواصل 
ر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول  ى أك اى تقدير إالشركات والحصول ع ا داخليًا العادلة لقيم . بعد ذلك يقوم الفريق بمناقش

واتخاذ القرار الذي يراه  األوراق املالية األخرى  بالعوائد املتوقعة منا ستثمار فمن اال  ومقارنة العوائد املتوقعةما إذا كانت مناسبة أم ال 
  .فريق العمل مناسباً 

  :مدة الصندوق  .4

ي آي بي اءه األ  لفرص إن صندوق  سهم السعودية صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق إ
  .) من هذه الشروط واألحكام18ثمانية عشر (وفقًا للفقرة رقم 

  :قيود وحدود اإلستثمار .5

م مدير الصندوق بالقيود والحدود ال تفرضها الئحة صناديق اال  الصندوق ومذكرة املعلومات خالل إدارته ستثمار وشروط وأحكام يل
ر السعودين للعقار واستثماره. .للصندوق  ي ذلك نظام تملك غ   بما 

  :العملة .6

ي الريال السعودي ي حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل مدير  عملة الصندوق  ى املستثمرين إيداع أموالهم  ويجب ع
ى أسعار الصرف الصندوق جميع الحواالت الواردة من خار  ا بالريال السعودي بناًء ع ر الريال السعودي بقيم ج اململكة أو أي عمالت غ

ي أسعار الصرف. ا، هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبات    ي حي

  :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .7

. إن الرسوم ال يتحملها بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه  - و
ى آخر الصندوق  ى أساس يختلف من رسم ا ى أساس يومي وتدفع ع ي كاآل تحتسب ع  تي:و

  :ي أصول الصندوق قيمة سنويًا من  %1.00 بنسبةالصندوق رسوم إدارة يدفع رسوم اإلدارة للفئة  ملدير الصندوق  صا
ي األصول ملدير الصندوق للفئة (ب) ونسبة  %1.75(أ) ونسبة  ي األصول  %0.50سنويًا من قيمة صا سنويًا من قيمة صا

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

  :ن الصندوق  يدفعرسوم الحفظ ي من سعودياً  رياالً  36,000 أو سنوياً  %0.035 بنسبة حفظ رسومالحفظ  ألم  صا
مالصندوق  أصول  ى اأ  .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم. أع

  :وهو القانوني للمحاسب سنوياً  سعودي ريال 26,250 قدره مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني 
 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل ضافةشاملة ضريبة القيمة امل

  :ى تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حسب األسعار مصاريف التمويل ي حال حصول الصندوق ع
ي السوق.  السائدة 

  :ريااًل  25,000سنويًا بقيمة  يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ى سعوديًا   لكل عضو مستقل.بحد أع

 يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية.ضاء اللجنة الشرعية: مكافأة أع 

  :ر يرسوم التطه ر كما هو موضح   ) الخاص بالضوابط الشرعية.1امللحق ( الفقرة (ج) من يدفع الصندوق رسوم تطه

  :سنويًا. ريال سعودي 7,500يدفع الصندوق مبلغًا مقطوعًا قدره الرسوم الرقابية 

  :ى موقع تداول  ريال سعودي سنويًا. 5,000يدفع الصندوق مبلغًا مقطوعًا قدره رسوم نشر املعلومات ع

  :ى بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفعمصاريف أخرى ي السنوات األخرى  ريال22,500  ي السنة األو  قيمة و

ي قيمة من سنوياً  سعودي ريال 28,125 ى الحصول  مقابل الصندوق  أصول  صا رشادياال  املؤشر بيانات ع  يدفع. س
ن ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق   إن إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  االستثمارية أو البنكية الحسابات ب
 .املضافة القيمة ضريبة ذلك ي بما وجدت
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  :ي  ةيتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقمصاريف التعامل ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب 
اية السنة  اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم واملصاريف ي  ى(ي ملخص اإلفصاح   املثال سبيل ع

  .)حكومية رسوم  أو ضرائب واي الوسطاء عموالت الحصر وليس

 ي اي بي كابيتال املستحقة واملصروفات والعموالت املذكورة الرسوم : إناملضافة القيمة ضريبة  األخرى  األطراف أو ل
ا املنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال  نظام ي عل

مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة  .التنفيذية والئحته املضافة القيمة ضريبة
 . 1/1/2018القيمة املضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

ى اال   - ز راك واال مقابل الصفقات املفروضة ع رداد ونقل امللكية ال يدفعها مالك الوحداتش  : س
ى رسوم راك و ا يحصل مدير الصندوق ع ي %2.00 بنسبة ايتم احتساش ي أو إضا راك أو ا  من قيمة مبالغ كل عملية اش يقوم 

راك مرة واحد من مبالغ اال يتم خصم قيمة رسوم اال و املستثمر.  راك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق.ش  فرض سيتم ش
رداد رسوم ى مبكر اس ردادها طلب حالة ي الصندوق  وحدات ع رة ي اس راكمن تاريخ اال  يوماً  30 من أقل ف   .%1.00بنسبة  ش

رمها مدير الصندوق:  العموالت الخاصة ال ي

رداد املبكر: رسوم اال   -أ  س

رة أقل من  ي ف ردادها  ي حالة طلب اس ى وحدات الصندوق  رداد مبكر ع من تاريخ  يوماً  30سيتم فرض رسوم اس
راك  كاآلتي:. تحتسب الرسوم ا اإلش

  رداد مبكر بنسبة ردادها مبكرًا ويتم إعفاء  %1.00سيتم فرض رسوم اس ي حالة اس ى الوحدات  ع
ر من  ي حال احتفاظهم بالوحدات ألك ن من هذه الرسوم  رك ي  30املش يومًا. ستتم معاملة الوحدات 

راة  ى طريقة الوحدات املش رداد ع راك واالس رد أواًل. ويتم أخراً االش رداد املبكر خصم رسوم اال  تس س
رد وتدفع ملدير الصندوق. ي قيمة املبلغ املس  من إجما

ر وحدات الصندوق  .8   :تقويم وتسع

 تقويم أصول الصندوق:  -أ

ي: ى األساس التا   تقيم أصول الصندوق ع

  ي يوم األسهم يتم تقويم ى أساس سعر اإلغالق الرسم  مضافًا إليه كل األرباح  التعاملاململوكة من قبل الصندوق ع
 املستحقة ومخصومًا منه كل املصاريف والرسوم املستحقة.

 رة ا ي الف ي يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية اململوكة من قبل الصندوق بسعر اإلكتتاب  ل تسبق تاريخ اإلدراج 
 السوق.

 ى أساس سعر اإلغ ي يوم يتم تقويم حقوق األولوية اململوكة من قبل الصندوق ع  .التعاملالق الرسم 

  ى أساس آخر سعر معلن للوحدة من قبل يتم تقويم وحدات الصناديق اال ستثمارية اململوكة من قبل الصندوق ع
ي يوم   .التعاملمدير الصندوق 

  ي أصول الصندوق بقسمة يتم احتساب قيمة الوحدة بعد خصم كافة املصاريف املستحقة وإضافة كافة األرباح صا
ي يوم تاملس ى عدد الوحدات القائمة   .التعاملحقة ع

ي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف: ن الجدول التا   يب

  واستحقاقها طريقة احتساب الرسوم واملصاريف  الرسوم

  رسوم اإلدارة
  كاآلتي: اتستحق رسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسا

	رسوم	اإلدارة	السنوية	الخاصة	بكل	فئة

365
	X	تقويم	يوم آخر ي الصندوق  أصول  ي صا يوم أي ي اإلدارة  رسوم

  رسوم الحفظ
  كاآلتي: ابشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسا الحفظتستحق رسوم 

	رسوم	الحفظ	السنوية

365
	X	تقويم	يوم	آخر	ي الصندوق 	 أصول  ي صا يوم أي ي الحفظ  رسوم

  املحاسب القانونيأتعاب 
  كاآلتي: ا. يتم حسااية سنةتستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

	مصاريف	املحاسب	القانوني

365
يوم أي ي القانوني املحاسب  مصاريف
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  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
اية سنة. يتم حسا   كاآلتي: اتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل 

	مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة

365
يوم أي ي اإلدارة مجلس أعضاء  مكافآت

  الرسوم الرقابية
اية سنة. يتم حسا   كاآلتي: اتستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل 

الرسوم	الرقابية

365
يوم أي ي الرقابية  الرسوم

ى موقع تداول    رسوم نشر املعلومات ع
اية سنة. يتم حسا   كاآلتي: اتستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل 

ى	موقع	تداول  رسوم	نشر	املعلومات	ع

365	
يوم أي ي تداول  موقع ى ع املعلومات نشر  رسوم

رداداال  رسوم    املبكر س
رداداال تدفع رسوم  ي أي عملية املبكر  س رداد مبكرمرة واحدة  ا كاآلتي:. يتم اس   حسا

رداد	%1.00 رداد	املبكر	X	رسوم	اإلس اإلس مبلغ املبكر رداد االس  رسوم

راكرسوم اال    ش
ي. تدفع رسوم اال  ي أو إضا راك أو ي أي عملية اش راك مرة واحدة  ا كاآلتي:ش   يتم حسا

راك	%2.00 راك	X	رسوم	اإلش مبلغ	اإلش راك إش مبلغ أي ى ع راك االش  رسوم

  أخرى مصاريف 
ا كاآلتي:   تستحق رسوم املصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسا

	املصاريف	األخرى 	السنوية	

365
يوم أي ي األخرى  املصاريف  رسوم

اية كل   مصاريف التعامل ي  ي  ي ملخص اإلفصاح املا   سنة.ربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل 

ى الصندوق  وحدات ُتقسم ي للوحدات فئات) 3( ثالثة إ ي) أ( و بكبار املستثمرين من مؤسسات  الخاصة و
ي) ب(و ،وأفراد ي) ج(و ،بصغار املستثمرين من مؤسسات وأفراد الخاصة و  مدير بمنسوبي الخاصة و

يو  الصندوق  ي الخليج بنك و وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة ببنك الخليج الدو  إن. الدو
ن الفروقات راك،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد ي تكمن الفئات هذه ب راكلال  األدنى الحد ش  ش
ي، رداد،لال  األدنى الحد اإلضا  .اإلدارة ورسوم س

 أيام التقويم:  -ب

ي يوم  ن و الايتم تقويم أصول الصندوق    من كل أسبوع عمل.اإلربعاء يوم ثن

ي حالة وجود  -ج ر: اإلجراءات املتبعة  ي التقويم أو التسع  خطأ 

ر أصول الصندوق.سيقوم مدير الصندوق  .1 ي تقويم أو تسع  بتوثيق حدوث أي خطأ 
ا خطأ من مدير الصندوق. .2 ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سب  يقوم مدير الصندوق بتعويض ما
ي يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي  .3 ر بما يؤ خطأ  ى ما نسبته التقويم أو التسع ثر ع

ي املوقع من سعر وحدة الصندوق  0.50% روني ملدير الصندوق و ي املوقع اإللك ، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك 
ي تقارير الصندوق ال يعدها مدير الصندوق وفقًا للمادة رقم  روني للسوق املالية السعودية (تداول) و لإللك

 اديق اإلستثمار.) من الئحة صن71(
) من الئحة 72لهيئة السوق املالية وذلك وفقًا للمادة رقم (يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .4

ر. ى ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسع  صناديق اإلستثمار وتشتمل هذه التقارير ع

رداد: أسعار طريقة احتساب   - د راك واإلس  اإلش

راك واال ألغراض اال احتساب سعر الوحدة يتم  رداد ش ي قيمة قيمة  بحسابس لكل فئة من فئات  أصول الصندوق صا
 أي مصاريف ورسوم مستحقةومخصومًا منه مضافًا إليه أي أرباح مستحقة ذي العالقة ي يوم التعامل  وحدات الصندوق 

ي  لكل فئة ى عدد الوحدات القائمة ومن ثم قسمة الناتج اإلجما يجوز ملدير  .التعامل ذي العالقةيوم ي لكل فئة ع
ي حال وجود أي ظروف استثنائية ر عملية التقويم  ى سبيل املثال وليس الحصر ( الصندوق تأخ  أو طبيعية كوارثالوع

ى عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع ) الصندوق  مدير إرادة عن خارجة فنية اعطال قد تؤثر ع
ى مجلس  ى املوافقة.ا   اإلدارة للحصول ع

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:  - ه
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ي قيمـة أصـول الصـندوق وإعـالن سـعر الوحـدة  قبـل لكـل فئـة مـن فئـات وحـدات الصـندوق  يقـوم مـدير الصـندوق بتحـديث صـا
ي ليــــــــــــوم ال مــــــــــــن مســــــــــــاءً  005:الســـــــــــاعة  رونــــــــــــي للســــــــــــوق املاليــــــــــــة الســــــــــــعودية (تــــــــــــداول)  التعامــــــــــــليــــــــــــوم التــــــــــــا ـــــــــــر املوقــــــــــــع اإللك ع

www.tadawul.com.sa.  

  :التعامالت .9

راك واال مسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات اال   -أ رداد:ش  س

 راك يجوز  ال ردادها أو الصندوق  وحدات ي االش  .تعامل يوم ي إال اس

 ائي املوعد تحديد تم راك طلبات لتقديم ال رداد االش  املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي واالس
 .به الخاصة

 راك طلبات الصندوق  مدير يعامل رداد أو االش  للموعد التالية التقويم نقطة عند ُيحتسب الذي بالسعر االس
ائي راك طلبات لتقديم ال رداد االش  .واالس

 راك طلبات بتنفيذ الصندوق  مدير يقوم رداد أو االش ا أحكام أي مع تتعارض ال بحيث االس  الئحة تتضم
 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط أو االستثمار صناديق

 رداد عوائد الوحدات ملالك الصندوق  مدير يدفع ي الرابع اليوم ي العمل إقفال موعد قبل االس  لنقطة التا
رداد سعر عندها ُحدد ال التقويم  .أق كحد االس

رداد ملالك الوحدات:  -ب رداد ودفع مبالغ اإلس ن تسلم طلب اإلس رة الزمنية ب  الف

ي ليوم التقويم ذي العالقة. اية عمل اليوم الرابع التا ي ملالك الوحدات قبل  رداد الك   يتم تحويل مبلغ اإلس

 قيود التعامل بوحدات الصندوق:  -ج

راك واال اال طلبات  جميع تنفيذ يتم ردادش  من) 9( املادة من) ح( ةالفقر  ي املوضحة املواعيد حسب واملقبولة املستلمة س
ى بناءً  واألحكام الشروط هذه ي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر ع ي. التا ائي املوعد بعد الطلب استالم تم حال و  ال
  .الطلب استالم يوم من القادم بعد التعامل يوم ي احتسابه سيتم

ي تلك الحاالت:  - د ا التعامل بالوحدات أو يعلق، واإلجراءات املتبعة   الحاالت ال يؤجل ف

ردادتأجيل عمليات اال  .1 راكأو اال  س رداد :ش راك من يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب اس  ي أو اش
ي  :ستثمار) من الئحة صناديق اال 62واملادة رقم () 61وفقًا للمادة رقم ( الحاالت اآلتية أي من الصندوق 

 .ي حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير الصندوق 
  رداد ملالكيإذا كانت قيمة جميع طلبات اال ي قيمة  %10.00يساوي  الوحدات س ر من صا أو أك

ي أي يوم تعامل.  الصندوق 
  ي األوراق املالية أو األصول ي السوق الرئيسية ال يتم تم تعليق التعامل ي حال ا التعامل  ف

ى أصول الصندوق وال يرى مدير  األخرى ال يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إ
ي قيمة أصول الصندوق  ا جوهرية لصا  .الصندوق بشكل معقول أ

ى وحدات ي حال حدوث أي تعليق ع   الصندوق: سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية 

 .ررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات  التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية وامل
  ن الحفظ حول ذلك مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأم

 بصورة منتظمة.
  توضيح أسباب التعليق، إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع

ي اإلشعار عن  اء التعليق بالطريقة نفسها  وإشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور ان
روني للسوق. روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ي املوقع اإللك   التعليق واإلفصاح عن ذلك 

ي أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم الت رداد  رداد املؤجلة سيتم تلبية طلبات اإلس عامل مع طلبات اإلس
ي أقرب فرصة ممكنة. ى مالك الوحدات  رداد ا   بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ اإلس

راك:رفض اال  .2 راك طلب أي رفض الصندوق  ملدير يحق ش رك تطبيق عدم حال ي اش  ولوائح ألنظمة املش
راك قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ى االش راك قيمة تقديم تاريخ من عمل ايام ثالثة خالل العميل حساب إ  .االش

رداد ال ستؤجل:اإلجراءات ال يجري بمقتضاها تحديد طلبات اال   - ه  س
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رداد عملياتجيل ألت املنظمة األحكام ى تخضع االس  السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من )61( املادة إ
  :املالية

 رداد ملالكي  يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ ي نسبة جميع طلبات االس رداد إذا بلغ إجما أي طلب اس
ي أي يوم تعامل  ي قيمة أصول الصندوق. %10.00الوحدات  ر من صا  أو أك

 ى كل مدير صندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند رداد املطلوب تأجيلها،  يجب ع اختيار طلبات االس
ي الشر    وط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.واإلفصاح عن هذه اإلجراءات 

ي مستثمرين آخرين:  - و  األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إ

 ذات األخرى  واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحها السعودية املالية السوق  هيئة لنظام التابعة األحكام ي املنظمة األحكام
 .السعودية العربية اململكة ي املطبقة العالقة

ي الصندوق:  - ز  استثمار مدير الصندوق 

 تخفيض ي قهبح الصندوق  مدير ويحتفظ كمستثمر، الصندوق  ي املشاركة، الخاص لتقديره وفقاً  الصندوق  ملدير يمكن
ربع سنة وفقًا للفقرة (ح) من  كل اية ي باإلفصاح الصندوق  مدير وسيقوم مناسباً  ذلك رأى م جزئياً  أو كلياً  مشاركته

ي اإلفصاح ملخص ي الصندوق  ي له استثمار أي عن ستثمار) من الئحة صناديق اال 71(املادة    للصندوق. املا

ائية لتقديم طلبات اال   -ح راك واال التاريخ املحدد واملواعيد ال ي أي يوم تعامل:ش رداد   س

  راك:أيام قبول اال ي الصندوق  ش راك  ي الصندوق ، ويقبل اال يومياً  يمكن اإلش راك  بعد تقديم طلب ش
راكاال  راك قبل ودفع كامل مبلغ اال  كامالً  ش ن يوم لتقويم األحد يوم ايةش  الثاللثاء ويوم اية وقبل االثن

ى( أسبوع كل من ربعاءاإل  يوم لتقويم ى سعر الوحدة )عمل يوم يكون  نأ ع راك بناًء ع يوم  ي، ويكون اإلش
 .التقويم ذي العالقة

  رداد:أيام قبول اال رداد املبالغ من الصندوق ايمكن  س رداد قبل ، ويقبل بعد تقديم طلب اال يومياً س اية س
ن يوم لتقويم األحد ى( أسبوع كل من ربعاءاإل  يوم لتقويم الثاللثاء ويوم اية وقبل االثن ، )عمل يوم يكون  نأ ع

ى سعر الوحدة ويكون اال  رداد بناًء ع  .يوم التقويم ذي العالقة يس

راك أو اال إجراءات تقديم طلبات اال   - ط ردادش  :س

 راك:اال  إجراءات راك وتوقيع هذه الشروط واأل  ش راك بتعبئة نموذج اإلش حكام ومذكرة يقوم العميل عند اإلش
 ى مدير الصندوق.املعلومات وتقديمها إ

 رداداال  إجراءات رداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئةايقوم العميل عند طلب  :س رداد نموذج طلب اال  س س
  ى مدير الصندوق.إويقدمه 

 راك يمكن موقع مدير الصندوق  عن طريق و أزيارة املقر الرئيس ملدير الصندوق ب الصندوق  ي االش
روني   ي حال توفرها.اإللك

راك واال الحد األدنى للملكية واال   - ي ي واال ش راك اإلضا رداد:ش  س

ي  ى ثالث فئات للوحدات و راك واال (ب) و(ج). يتمثل الحد األدنى للملكية واال  ،(أ)يشتمل الصندوق ع ي ش راك اإلضا ش
ي اآلتي:واال  رداد لكل فئة من فئات الوحدات   س

 :الحد األدنى للملكية 
 :(أ) ريال سعودي. 10,000,000 الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 10,000الفئة 
  :(ج) ريال سعودي. 10,000الفئة 

  راكالحد األدنى لال  :ش
  :(أ) ريال سعودي. 10,000,000الفئة 
  ريال سعودي. 10,000(ب): الفئة 
  :(ج) ريال سعودي. 10,000الفئة 

 ي:ال الحد األدنى ل راك اإلضا  ش
  :(أ) ريال سعودي. 1,000,000الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 2,500الفئة 
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  :(ج) ريال سعودي. 2,500الفئة 

  رداد:األدنى لال الحد  س

  :(أ) ريال سعودي. 1,000,000الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 2,500الفئة 
  :(ج) ريال سعودي. 2,500الفئة 

ر عدم الوصول الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، ومدى   - ك ى الصندوق إتأث  :ى ذلك الحد ع

ي من 10( هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ي جمعه خالل مدة الطرح األو ن ريال أو ما يعادلها ملا ينب ) مالي
راكات املستثمرين ح تاريخ    .2018/12/31أش

ن) 10( عشرة متطلب إستيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات  - ل ي أدنى كحد يعادلها ما أو سعودي ريال مالي  قيمة لصا
 :الصندوق  أصول 

ي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ( ي حال انخفضت ن ريال سعودي10صا سيقوم مدير  ،) أشهر6ملدة أقصاها ( ) مالي
الصندوق بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات ال تخدم مصالح مالك الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب 

ي الصندوق  ى وال جتماع مالك الوحداتطلب ال سيقوم مدير الصندوق ب ،زيادة استثمارات مالك الوحدات  تصويت ع
وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن  بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق املالية الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق 

ي موقع السوق  روني و ي موقعه اإللك ي الصندوق لرفع بعدم مالك الوحدات  تصوّ  حالي و ،ذلك  م  زيادة استثمارا
ي قيمة  ن ريال سعودي10ى عشرة (إصوله أصا خذ املوافقات أالصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد سيقوم مدير  ) مالي

  .الالزمة من هيئة السوق املالية

ي حال قامت بطلب أي سيقوم مدير الصندوق باال ام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق املالية  ي منهإل    .جراء تصحي

  سياسة التوزيعات: .10

 توزيع الدخل واألرباح: سياسة  -أ

ى إعادة ا   ستثمار جميع أرباح الصندوق.دف مدير الصندوق إ

 التاريخ التقري لإلستحقاق والتوزيع:  -ب

 ال يوجد.

 كيفية توزيع األرباح:  -ج

  ال يوجد.

ى مالكي الوحدات: .11   تقديم التقارير ا

رات   -أ  املالية األولية والسنوية:املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية الخاصة بالصندوق والف

  ي ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة) والتقارير السنوية سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما 
ى مدير الصندوق ) من الئحة صناديق اال 5املوجزة والتقارير األولية وفقًا ملتطلبات امللحق رقم ( ستثمار، ويجب ع

ا عند الطلب ودون أي مقابل.تزويد مالكي   الوحدات 

  ن تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز رة التقرير، وتنشر هذه يومًا  )70( سبع اية ف من 
ي الفقرة (ب) من املادة ( ي األماكن وبالوسائل املحددة   ) من هذه الشروط واألحكام.11التقارير 

  ن ( وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاوز تعد التقارير األولية رة التقرير، )35خمسة وثالث اية ف وتنشر هذه  يومًا من 
ي الفقرة (ب) من املادة ( ي األماكن وبالوسائل املحددة   ) من هذه الشروط واألحكام.11التقارير 

 :ن وتتضمن املعلومات التالية رك  يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمش

 ي قي  مة أصول الصندوق.صا
 .ا ي قيم رك وصا  عدد وحدات الصندوق ال يملكها املش
 رك خالل  يومًا من كل صفقة. )15( خمسة عشر سجل بالصفقات ال نفذها املش
 ى سنوي  بيان الصندوق  مدير يرسل  خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك ي بما( الوحدات مالكي إ

ا ي املعد السنة ى وحدات  يلخص) البيان شأ ى الصندوق الصفقات ع  خالل املالية السنة مدار ع
ن ى  البيان هذا ويحتوي  املالية، السنة اية من يوماً ) 30( ثالث ي املوزعة األرباحع  مقابل وإجما
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ى باإلضافة الوحدات، مالك نم املخصومة واألتعاب واملصاريف الخدمات  مخالفات لجميع تفاصيل إ
ا املنصوص االستثمار قيود  مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط ي أو االستثمار صناديق الئحة ي عل

 .املعلومات

 أماكن ووسائل إتاحة التقارير ال يعدها مدير الصندوق:  -ب

ى تقاريرال إرسال سيتم ريدي العنوان ع ريد أو ال روني ال ن هو كما الفاكس أو اإللك  تم إذا إال الحساب فتح نموذج ي مب
ر بأي الصندوق  مدير إشعار ن خالل أخطاء بأي الصندوق  مدير إخطار ويجب العنوان، ي تغي  من تقويمياً  يوماً ) 60( ست
 التقارير هذهنشر  سيتم كما. وحاسمة ائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير تلك إصدار

ى روني املوقع و الصندوق  مدير موقع ع  .املالية السعودية (تداول) للسوق  االلك

 :وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية  -ج

ن والعمالء الصندوق  وحدات مالكي إطالع تمسي ) املراجعة السنوية املالية القوائم ذلك ي بما( السنوية بالتقارير املحتمل
رة اية من يوماً ) 70( تتجاوز  ال مدة خالل بنشرها وذلك مجاناً  روني ملوقع ي التقرير ف  الصندوق، بمدير   الخاص اإللك
روني واملوقع ريد طريق عن أواملالية السعودية (تداول)  للسوق  اإللك ا حال ي ال   .طل

  :سجل مالكي الوحدات .12

م مدير الص ي اململكة العربية السعودية.ندوق بتجه سجل بمالكي الوحدات و يل    اإلحتفاظ به 

  مالكي الوحدات:اجتماع  .13

ي عقد اجتماع ملالكي الوحدات:  -أ  الظروف ال تستد

 .يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه 

 ) أيام من استالم طلب كتابي من 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة (
ن الحفظ بذلك.  أم

  أيام من استالم طلب كتابي من 10بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة (سيقوم مدير الصندوق (
ر من أو تساوي  ن أو منفردين ما نسبته أك ر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمع من  %25.00مالك أو أك

ي قيمة الصندوق.  صا

 ى إجتماع مالك الوحدات:إجراءات الدعوة إ  -ب

  روني للسوق روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ي املوقع اإللك يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع 
ن الحفظ قبل عشرة (ى جميع مالك الوحدات وبإرسال إشعار كتابي إاملالية السعودية (تداول)  ) أيام 10وأم

ى األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين ( ي ) 21ع يومًا قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق 
ى هيئة  ى مدير الصندوق إرسال نسخة ا رحة، ويجب ع اإلعالن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات املق

 ى مالك الوحدات.الية من اإلشعار الكتابي املرسل إالسوق امل

  ر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعًا صحيحًا إال إذا حضره ن أو منفردين ال يعت من املالك ما يملكون مجتمع
ر من  25.00% ي عدد وحدات الصندوق أو أك  .إجما

 ي الفقرة الساب ى إجتماع ثاني باإلعالن قة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إإذا لم يستوف النصاب املذكور 
روني للسوق املالية السعودية (تداو  روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك ى إوبإرسال إشعار كتابي  ل)عن ذلك 

ن الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة (الوحدات  جميع مالك ) أيام، ويعد اإلجتماع الثاني 5وأم
ي اإلجتماع.  صحيحًا أيًا كانت نسبة الوحدة املمثلة 

 :تصويت مالك الوحدات  -ج

 :طريقة تصويت مالك الوحدات 

  ن وكياًل له ي إجتماع مالك الوحدات.يجوز ملالك الوحدات تعي  لتمثيله 
 .يجوز لكل مالك من مالك الوحدات اإلدالء بصوت واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدات الصندوق 
  ا بواسطة وسائل ى قرارا ا والتصويت ع ي مداوال راك  يجوز عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلش

 التقنية الحديثة وفقّا للضوابط ال تضعها الهيئة.
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  ي إجتماعات مالك الوحدات:حقو  ق التصويت 

 ن الحفظ استالم إشعار يحق ملالك ا ى األقل من اال لوحدات وأم جتماع وبمدة ًا كتابيًا قبل عشرة أيام ع
 جتماع.ال تزيد عن واحد وعشرين يومًا قبل اال 

 ى موافقته ي ذلك الحصول ع ى  يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما  ع
رات تتطلب موافقة مالك الوحدات وفقًا لالئحة صناديق اال   ستثمار.أي تغ

  ا بواسطة وسائل ى قرارا ا والتصويت ع ي مداوال راك  يجوز عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلش
 التقنية الحديثة وفقّا للضوابط ال تضعها الهيئة.

  :حقوق مالك الوحدات .14

 ى نسخة حديثة من ال  شروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية وبدون مقابل.الحصول ع
  ي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات ال يمتلكها ى صا ى تقرير يشتمل ع حصول كل مالك من مالك الوحدات ع

ا، وسجل بجميع الصفقات  ي قيم ى وحدات الصندوق يقدم وصا ) يومًا من 15خالل خمسة عشر (املنفذة من قبل املالك ع
 كل صفقة.

 .ى القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل  الحصول ع
  ر قبل سريانه وفقًا ذا التغي ي الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص  ر  اإلشعار بأي تغي

ر واملدة ا ي الئحة صناديق اال لنوع التغي  ار.ستثمملحددة 
 .ي مجلس إدارة الصندوق ر   اإلشعار بأي تغي
  ى نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويًا نالحصول ع الرسوم واألتعاب الفعلية  ُتب

ا.  ومعلومات أداء الصندوق عند طل
  اء بمدة اء صندوق اإلستثمار قبل اإل  ) يومًا.21ال تقل عن واحد وعشرين (اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإ
  ي األوقات املحددة لذلك.دفع مبالغ اال رداد   س
 ى اإلجراءات   ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طل الحصول ع

  :مسؤولية مالك الوحدات .15

ي الصندوق أو جزء منه، ال يكون ملالك الوحدات  امات الصندوق فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره   .أي مسئولية عن ديون وال

  :خصائص الوحدات .16

ى ثالثة ( الصندوق  وحدات ُتقسم ي) فئات 3إ ي) أ( و ي) ب(و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بكبار الخاصة و  املستثمرين بصغار الخاصة و
ي) ج(و وأفراد، مؤسسات من ي الخليج ببنكو  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة و  وبنك وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة الدو

ي الخليج ن الفروقات إن. الدو راك،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد ي تكمن الفئات هذه ب راكلال  األدنى الحد ش ي، ش  األدنى الحد اإلضا
رداد،لال  ن فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم س   . يوضح الجدول الفروقات ب

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

  طبيعة املالك
كبار املستثمرين من مؤسسات 

  وأفراد
املستثمرين من مؤسسات صغار 

  وأفراد

 منسوبي مدير الصندوق 
واملحفظة الخاصة ببنك الخليج 

ي   الدو

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

راك الحد األدنى   ريال سعودي 10,000  ريال سعودي 10,000  ريال سعودي 10,000,000  لإلش

ي راك اإلضا   ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 1,000,000  الحد األدنى لإلش

رداد   ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 1,000,000  الحد األدنى لإلس

  %0.50  %1.75  %1.00  رسوم اإلدارة
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ي الشروط واألحكام: .17 رات    التغي

ر شروط وأحكام الصندوق واملوافقات واألشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق اال   -أ  ستثمار:األحكام املنظمة لتغي

ر  رها تنقسم األحكام املنظمة لتغي ى نوعية املعلومات املراد تغي ى ثالثة أقسام وذلك بناًء ع وفقًا شروط وأحكام الصندوق إ
ي).  58و 57، 56ستثمار (املادة لالئحة صناديق اال  ى التوا ي الشروط واألحكامع رات   حيث تنقسم األحكام املنظمة للتغ

  كاآلتي:

رات األساسية: .1 ى التغي  موافقة الهيئة ومالك الوحدات ع

  ر األساس ى التغي ى موافقة مالك وحدات الصندوق ع ى مدير الصندوق الحصول ع يجب ع
رح من خالل قرار صندوق عادي.  املق

  ى موافقة مالك الوحدات والهيئة الشرعية وفقًا للفقرة ى مدير الصندوق بعد الحصول ع يجب ع
رح  ر األساس املق ى التغي ى موافقة هيئة السوق املالية ع السابقة من هذه املادة، الحصول ع

 للصندوق.

  أيًا من " ر األساس  الحاالت التالية:ُيقصد بمصطلح "التغي
ي أهداف الصندوق أو طبيعته. .1 ر املهم   التغي
ر  .2 ي وضع املخاطر للصندوق. يكون  الذيالتغي ر   له تأث
ي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .3  اإلنسحاب الطو
ا مدير الصندوق. .4 ن آلخر وتبلغ   أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من ح

  ر يحق ملالكي ر أساس وحدات الصندوق اس م قبل أي تغي دون فرض أي رسوم و داد وحدا
رداد.  إس

رات مهمة: .2  إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغي

  رحة رات مهمة مق ى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق كتابيًا بأي تغي يجب ع
رة اإلشعار عن واحد وعشرين ( عام ألي صندوق  ) يومًا 21يديره مدير الصندوق، ويجب أال تقل ف

ر الذي يحدد مدير الصندوق.  قبل يوم سريان التغي

 ) رًا أساسيًا وفقًا ألحكام املادة ر ال يعد تغي ر املهم" أي تغي ) من الئحة صناديق 56تع "التغي
ر من شأنه أن:اال   ستثمار أو أي تغي

ي ا .1 ي الصندوق.يؤدي  م  ي مشارك ى أن يعيد مالك الوحدات النظر   ملعتاد إ
ى مدير الصندوق أو أي عضو من  .2 ى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إ يؤدي إ

 لس إدارة الصندوق أو أي تابع لهما.جأعضاء م
تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري يقدم نوعًا جديدًا من املدفوعات  .3

ى زيادة   أنواع املدفوعات األخرى ال تسدد من أصول الصندوق.إ
ا مدير الصندوق. .4 ن آلخر وتبلغ   أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من ح

  ر مهم ودون فرض أي رسوم م قبل سريان أي تغي رداد وحدا يحق ملالك وحدات الصندوق اس
رداد.   اس

رات واجبة اإلشعار .3  :إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغي

  ي ر واجب اإلشعار  ى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارًا كتابيًا بأي تغي يجب ع
ر.8الصندوق الذي يديره مدير الصندوق قبل ثمانية (  ) أيام من سريان التغي

  ر ال يقع ر واجب اإلشعار" أي تغي ن (يقصد بـ "التغي ) من الئحة 57) و (56ضمن أحكام املادت
 اإلستثمار.صناديق 

ي شروط وأحكام الصندوق:  -ب ر   اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغي

  ُروني ملدير صشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفي ي املوقع اإللك رات األساسية  ح عن تفاصيل التغي
روني للسوق املالية السعودية (تداول) وذلك قبل عشرة ( ر.) أيام من سريا10الصندوق واملوقع اإللك  ن التغي

  ًي تقارير الصندوق ال يعدها مدير الصندوق وفقا رات األساسية  ) من الئحة 71للمادة ( بيان تفاصيل التغي
 ستثمار.صناديق اال 
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  روني للسوق املالية روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ي املوقع اإللك رات املهمة  اإلفصاح عن تفاصيل التغي
ر.10ريقة ال تحددها هيئة السوق املالية وذلك قبل عشرة (بالط أوالسعودية (تداول)   ) أيام من سريان التغي

  ًي تقارير الصندوق ال يعدها مدير الصندوق وفقا رات املهمة  ) من الئحة 71للمادة ( بيان تفاصيل التغي
 ستثمار.صناديق اال 

  روني ي املوقع اإللك رات واجبة اإلشعار  روني لدير الصندوق ملاإلفصاح عن التغي لسوق املالية واملوقع اإللك
ر.21السعودية (تداول) وذلك خالل واحد وعشرين (  ) يومًا من سريان التغي

  ي تقارير الصندوق ال يعدها مدير الصندوق وفقاً بيان رات واجبة اإلشعار  ) من 71للمادة ( تفاصيل التغي
 ستثمار.الئحة صناديق اال 

اء الصندوق  .18   :إ

اء بموجب أحكام الئحة صناديق اال الحا اء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإل ا إ ي اآلتي:الت الل يستوجب ف   ستثمار 

ي ذلك قبل مدة ال تقل عن  .1 اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيًا برغبته  إذا رغب مدير الصندوق بإ
اء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة ) يومًا من التاريخ 21واحد وعشرين ( دف إل املس

 بالصندوق.
ائه، .2 ي إجراءات تصفية الصندوق فور ان ى مدير الصندوق البدء  وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة  يجب ع

 املعلومات الخاصة بالصندوق.
ي موقع .3 ى مدير الصندوق اإلعالن  اء مدة يجب ع روني للسوق املالية السعودية (تداول) عن ان روني واملوقع اإللك ه اإللك

 الصندوق وتصفيته.

  مدير الصندوق: .19

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:  -أ

ستثمار والئحة األشخاص يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال  .1
 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.املرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق 

ي ذلك  .2 ا الئحة األشخاص املرخص لهم بما  م مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات ال نصت عل يل
 ملعقول.واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص ا

 ستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن اآلتي:فيما يتعلق بصناديق اال  .3

 .إدارة الصندوق 

 .ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  عمليات الصندوق ملا 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها
ر مضللة.ووضوحها وأن تكون صح  يحة وغ

ام بأحكام الئحة صناديق اال  .4 ستثمار، سواًء أدى مسؤولياته وواجباته إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلل
ستثمار والئحة األشخاص املرخص بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال 

 لهم.

ر إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة ع .5 ن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقص
 متعمد من مدير الصندوق.

ى استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  .6 يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع
ى األقل. التعامل معها.  تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي ع

ام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق ير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااليطبق مد .7 ل
ا.   عند طل

ن مدير صندوق من الباطن:  -ب ي تعي  حق مدير الصندوق 

ر أو أي من تابعيه باملعمل مديرًا للصندوق من الباطن، وسيدفع  مدير يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أك
 الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.
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 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  -ج

  ن مدير صندوق ي عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعي للهيئة الحق 
ي حال حدوث أي من اآلتي: ر آخر تراه مناسبًا، وذلك   بديل أي اتخاذ أي تدب

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

ي ممارس .2  من قبل الهيئة. ة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقهإلغاء ترخيص مدير الصندوق 
ى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير  .3 تقديم طلب إ

 الصندوق.
ام بالنظام باال - حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4 ل

 التنفيذية. هولوائح

وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص  .5
ى إدارة أصول   الصندوق.آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر ع

ى أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6 ا  -بناًء ع  ذات أهمية جوهرية.أ

 ى من هذه املادة، فيتع ا وفقًا للفقرة األو ى مدير الصندوق التعاون  نإذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا ع
ن ى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ست ن 60( بشكل كامل من أجل تسهيل نقل املسؤوليات إ ) يومًا من تعي

ى مدير الصندوق املعزول أن ينقل  حيثما كان ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير –مدير الصندوق البديل. ويجب ع
ى مدير الصندوق البديل.جميع العقود املرتبطة بصندوق اال  - الهيئة  ستثمار ذي العالقة إ

ن الحفظ .20   :أم

ن الحفظ:  -أ  مهام أم

  ن الحفظ مسؤواًل عن اماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق اال ايعد أم ستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل ل
ا طرفا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق اال   ستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.مباشر أم كلف 

  ن الحفظ مسؤواًل اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر حتيال أو االصندوق الناتجة عن  يعد أم
ن الحفظ. ر  معتمد من قبل أم  إهمال أو سوء تصرف أو تقص

  ا لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ ن الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحماي يعد أم
 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ي تعي  -ب ن الحفظ  ن من الباطن:حق أم  ن أم

ن الحفظ أي  ر أو أي من تابعيه باملعمل أمينًا للحفظ من الباطن، وسيدفع أم ن الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك يجوز ألم
 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

ن الحفظ أو استبداله:  -ج  األحكام املنظمة لعزل أم

 ن من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ ن الحفظ املع ي حال وقوع أي من  للهيئة عزل أم ر تراه مناسبًا  أي تدب
 الحاالت اآلتية:

ن الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص  .1 توقف أم
 املرخص لهم.

ي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه .2 ن الحفظ   من قبل الهيئة. إلغاء ترخيص أم
ن ال .3 ى الهيئة من أم  حفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ.تقديم طلب إ
ن الحفظ قد أخل  .4 ام بالنظام ولوائحه التنفيذية.باال -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أم  ل
ى أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .5 ا ذات أهمية جوهرية. -بناًء ع  أ

  ن ى مدير الصندوق املع تعي ن ع ى من هذه املادة، فيتع ا وفقًا للفقرة األو إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا
ن الحفظ املعزول التعاون بشكل  ى مدير الصندوق وأم ن ع ن حفظ بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتع أم

ن الحفظ ال ى أم ن (كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إ ن 60بديل خالل ست ن أم ) يومًا من تعي
ن الحفظ املعزول أن ينقل  ى أم  - حيثما كان ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير الهيئة–الحفظ البديل. ويجب ع

ن الحفظ البديل.جميع العقود املرتبطة بصندوق اال  ى أم  ستثمار ذي العالقة إ
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  انوني:قاملحاسب ال .21

 ستثمار:ق اال اسم املحاسب القانوني لصندو   -أ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام إبراهيم شركة

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:  -ب

 ن املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية مراجعة وق بما دة للصنقوائم املاليلل يع
ر  ي اململكة العر يتما مع املعاي ا   .السعودية يةباملعمول 

 ) ى تسعة ى تأسيس الصندوق مدة تزيد ع ي هذه الحالة 9إذا م ع اية سنته املالية، يجب  ) أشهر قبل 
اية  ىالقيام بعملية املراجعة ب  .السنة املالية األو

 ) ى تأسيس الصندوق مدة تسعة ي هذه الحالة 9إذا م ع اية سنته املالية، يمكن  ) أشهر أو أقل قبل 
اية السنة املالية الثانية.  القيام بعملية املراجعة ب

 ستثمار:ستبدال املحاسب القانوني لصندوق اال األحكام املنظمة ال   -ج

ى يجب ن يرفض أن الصندوق  إدارة جلسم ع ر الصندوق  مدير يوجه أن أو القانوني املحاسب تعي  القانوني املحاسب بتغي
ن،   :اآلتية الحاالت من أي ي املع

 .مهامه بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب امل السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ادعاءات وجود .1
 .مستقالً  العام للصندوق  القانوني املحاسب يعد لم إذا .2
رات املؤهالت يملك ال القانوني املحاسب أن الصندوق  إدارة مجلس  قرر  إذا .3  مهام لتأدية الكافية والخ

 .مرٍض  بشكل املراجعة
ر -لتقديرها وفقاً -  الهيئة طلبت إذا .4 ن القانوني املحاسب تغي  .بالصندوق  يتعلق فيما املع

  أصول الصندوق: .22

ن بواسطة محفوظة االستثمار صندوق  أصول  إن  - أ  .االستثمار صندوق  لصالح الحفظ أم

ن يقوم  - ب ي عن الصندوق  أصول  بفصل الحفظ ام  يقوم ال خريناأل  عمالئه أصول  وعن األخرى  الصناديق وأ به الخاصة األصول  با
ن الحفظ بفتح  الصندوق  لصالح سمهاب بالصندوق  الخاصة واألصول  املالية األوراق الحفظ نأم ويسجل أصولها بحفظ ويقوم أم
رها الضرورية السجالت بجميع باالحتفاظ ويقوم املحلية، البنوك حدأ ي الصندوق ب خاص بنكي حساب  ال املستندات من وغ
اماته تأديته تؤيد  .التعاقدية الل

ن الصندوق  ذلك ي الوحدات ملالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  ُتعّد   -ج  ملدير يكون  أن يجوز  وال ،)مشاعة ملكية( مجتمع
ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ن أو الحفظ أم  ي مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

ا، مطالبة أي أو الصندوق  أصول  ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال ف ن أو الحفظ أم  الحفظ أم
 بموجب املطالبات ذه مسموحاً   كان أو ملكيته، حدود ي وذلك الصندوق، لوحدات مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من

ا وأفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام  ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. الصندوق  وأحكام شروط ي ع

  :إقرار من مالك الوحدات .23

ى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص ا ملعلومات الرئيسة الخاص بالصندوق، لقد قمت/قمنا باإلطالع ع
ركنا  ا/اش ركت ف ى خصائص الوحدات ال اش ا.واملوافقة ع ف

  

  االسم:

  التاريخ:                التوقيع:
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  ): الضوابط الشرعية 1امللحق رقم ( 
ي األتي. ي جميع األوقات وفقًا للضوابط الشرعية، إن الضوابط الشرعية ال يتبعها مدير الصندوق    يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق 

ي األسهمالضوابط الشرعية لال  .1   :ستثمار 

 طبيعة النشاط:  .أ

ي الشركات ال يكون نشاطها مباحًا وال يجوز ملدير الصندوق اال يجب  ى مدير الصندوق أن يستثمر فقط  ي ع ستثمار 
ي: ر مما ي ى سبيل املثال ال الحصر واحدًا أو أك   الشركات ال يكون مجال نشاطها الرئيس ع

 ستثناء اآلتي:اشركات الدعاية والنشر ب .1

  ى ي دول الخليج العربي. 65%شركات الدعاية والنشر ال تحصل ع ا  ر من مبيعا  أو أك

 .شركات األخبار 

 .شركات الصحف 

 .شركات نقل الرياضة 

 الشركات ال تعمل بإنتاج أو توزيع املنتجات الكحولية. .2
ي مجال اال  .3  ستنساخ.الشركات ال تعمل 
 ستثناء اآلتي:االشركات املالية ب .4

 .املصارف اإلسالمية 

 .املؤسسات املالية اإلسالمية 

 :ي اآلتي ن اإلسالمية وال يتم تعريفها   شركات التأم

ا لجنة شرعية ملراقبة جميع التعامالت. .1  لد
ا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .2  جميع منتجا
ا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ا جميع .3  ستثمارا
ا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقًا للمتطلبات يتم تصنيفها ع .4 ى أ

 املحاسبية.

ي القمار. .5  الشركات الل تعمل 
ير. .6  الشركات ال تنتج أو توزع لحوم الخ
 الشركات الل تنتج أو توزع األفالم املخلة باآلداب اإلسالمية. .7
 الشركات املنتجة أو املوزعة للسجائر. .8
ي عقود الذهب والفضة املستقبلية.الشركات الل تتعام .9  ل 

 القروض:  .ب

ا نسبة  ي الشركات ال تكون ف ى مدير الصندوق أن يستثمر فقط  ىالقروض يجب ع القيمة السوقية ألسهم  متوسط ا
  .33%أقل من شهر  36ي أخر الشركة 

 النقد:  .ت

ا  ي الشركات ال تكون ف ى مدير الصندوق أن يستثمر فقط    اآلتي:يجب ع

  ى  .49%أقل من شهر  36ي أخر القيمة السوقية ألسهم الشركة  متوسطنسبة املدينون ا

 36ي أخر القيمة السوقية ألسهم الشركة  ى متوسطألوراق املالية املرتبطة بعمولة إنسبة مجموع النقد وا 
 .33%شهر أقل من 

ر املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية:  .ث  نسبة املبيعات غ

ر املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةي حال و  ، وبحسب ما تراه اللجنة الشرعية مقبوالً  جود نسبة قليلة من املبيعات غ
ر متوافقة مع أحكام الشريعة  ا نسبة املبيعات الغ ي الشركات ال تكون ف ى مدير الصندوق أن يستثمر فقط  يجب ع

ي املبيعات. %5أقل من  الفوائداإلسالمية وال ال تمثل دخل    من إجما
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ر:  .ج  التطه

ي حساب  ر املشروع وإيداعه  رية بعد أخذ موافقة اللجنة الشرعية، يتم يتم تجنيب الدخل غ ي األعمال الخ خاص وصرفه 
ر حسب الخطوات التالية:   التطه

  ر املشروع لكل شركة تم اال ا.تحديد الدخل غ  ستثمار ف

  ر املشروع لكل ا.سهم لكل شركة تم اال تحديد مقدار الدخل غ  ستثمار ف

 .ي كل شركة ي عدد األسهم اململوكة  ر املشروع لكل سهم   ضرب ناتج مقدار الدخل غ

 .ا  تكرار نفس الخطوات لجميع الشركات املستثمر ف

ر املشروع لجميع الشركات ال تم اال إتجنيب  ي الدخل غ ا وتحويله جما رية.إستثمار ف  حساب يتم ى حساب األعمال الخ
ر نسبة ا يستثمر شركة لكل التطه  يتم املستلمة، التوزيعات من النسبة هذه تجنيب ويتم سنوي  بشكل الصندوق  ف

ر نسبة حساب   :كاآلتي التطه

ر	املشروعة 	اإليرادات	غ

ي	اإليرادات إجما
ر	املشروع  نسبة	الدخل	غ

ر املشروعة اإليرادات من النشاطات  ي حال يقصد باإليرادات غ ى سبيل املثال،  ي الفقرة ( أ ). وع املذكورة السابق ذكرها 
ي  ر املشروع  ا الصندوق، يقوم مدير الصندوق  %10أن نسبة الدخل غ من مبيعات أي شركة من الشركات ال يستثمر ف

رية بعد أخذ موافقة %10بتجنيب  ي األعمال الخ اللجنة الشرعية ويقوم  من التوزيعات املستلمة من هذه الشركة وصرفه 
 مدير الصندوق بعمل ذلك لجميع أصول الصندوق.

 أدوات وطرق اإلستثمار:  .ح

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

 .العقود املستقبلية 

 .عقود الخيارات 

 .عقود املناقلة 

 .األسهم املمتازة 

 الطروحات األولية:  .خ

ا السوقية لحساب النسب املالية لغرض تحديد ما إذا كانت  يستخدم مدير  ي أصول الشركة بداًل من قيم الصندوق صا
ي. ي إصدار أو ي حال كان ينوي اإلكتتاب   الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة أم ال 
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  ): سياسات وإجراءات ضبط املخاطر 2امللحق رقم ( 

  :آلية ضبط املخاطرإجراءات و  .1

 تحقق ال والحكيمة الجيدة ستثماراال  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها ال االستثمار قرارات ستكون   .د
 ذات األخرى  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي واملذكورة للصندوق  املحددة ستثماريةاال  األهداف
 اآلتي: من للتأكد وسعه ي ما كل الصندوق  مدير بذل ذلك ويشمل العالقة،

  ي الصندوق ر السيولة الكافية  ى توف ي أوراق مالية ذات سيولة جيدةمن خالل  الحرص ع للوفاء  االستثمار 
رداد متوقع ي حال كان مجموع طلبات اال بأي طلب اس ي ،  ر من النقد وأشباه النقد املتوفر  رداد أك س

 . الصندوق الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول 

  ي بلد أو منطقة جغرافية معينة أو قطاع اعدم ترك ي أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو  ستثمارات الصندوق 
ي الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات  أو صناعة معينة، إال إذا تم اإلفصاح عن ذلك 

ي حال تم ترك واملستندات األخرى ذات العالقة ي ورقة مالية بما يخالف الشروط ستا، و ثمارات الصندوق 
ي مدة أقصاها واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اال   .يوماً  90ستثمار 

 ) ن ي املادة الحادية واألربع ا  ي الشركات حسب النسبة املصرح  م الصندوق بنسب التملك  ي الئحة 41يل  (
ي ق املاليةستثمار التابعة لهيئة السو صناديق اال  ي حال تجاوز مدير الصندوق أي من النسب املوضحة  ، و

 .يوماً  90ستثمار فورًا وبمدة أقصاها املادة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اال 

  ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقةتطبيق أهداف الصندوق اال ، تقوم ستثمارية املحددة 
الصندوق باإلجتماع شهريًا ملراجعة أداء واستثمارات الصندوق والتأكد من توافقها ستثمار لدى مدير لجنة اال 

 .مع أهداف الصندوق واتخاذ أي اجراءات تصحيحية أو تحسينية تخدم أهداف الصندوق 

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

 ر يتم والشراء البيع أوامر تنفيذ  اً وتبعهيئة السوق املالية و وسيط آخر مرخص من أ الوساطة قسم ع
ي املالية السوق  تعليمات مع تتوافق واضحة لسياسة ي مصالح وترا ا كما الصندوق، وحدات حام ي أ  ترا
ى املحافظة جميع  ، وللتأكد من ذلك يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذاملالية السوق  وشفافية مصلحة ع

ي حال كان هناك أي إجراء من الوسيط يتعارض مع مصالح مالك  أوامر البيع والشراء بشكل مستمر، و
ر الوسيط  .الوحدات، سيقوم مدير الصندوق بتغي

ي املجلس يقدمها ال الخدمات طبيعة وستكون  للصندوق  إدارة مجلس هناك سيكون   .ذ  :كالتا

 ى املوافقة ا طرفاً  الصندوق  يكون  ال الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع ع  .ف

 ى املصادقة - مناسباً  ذلك كان وم-  اإلشراف  صناديق لالئحة وفقاً  الصندوق  مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي ع
 .االستثمار

  ن جتماعاال ى سنوياً  مرت امواال املطابقة مسؤول مع األقل ع اإلرهاب  وتمويل األموال ليغس عن التبليغ ومسؤول ل
اما من للتأكد الصندوق، مدير لدى  .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ل

 .ي حالة تعيينه  إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول 

 ام اكتمال من التأكد  بالئحة العالقة ذات األخرى  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط وال
 .االستثمار صناديق

 الصندوق  وأحكام لشروط وفقاً  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد 
 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات واملستندات املعلومات ومذكرة

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل. 

ام: .2   املطابقة واإلل

ي:سيكون مسؤول املطابقة واال ى التا ام مسؤواًل عن اإلشراف ع   ل

 ام من التأكد ن باللوائح الصندوق  مدير ال  املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام وبشروط العالقة، ذات والقوان
 .العالقة ذات األخرى  واملستندات
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 ن املناسبة واإلجراءات لسياساتا وضع من التأكد اماال من الصندوق  مدير لتمك  التنفيذية ولوائحه بالنظام ل
 .املفعول  السارية األخرى  النظامية املتطلبات وجميع

  ى الحصول ى طالعاإل  وصالحية املناسبة املوارد ع  .الصندوق  مدير سجالت جميع ع

 ا مستندات بأي الهيئة تزويد ام املطابقة ترتيبات مالئمة مدى ملراجعة تطل  .الصندوق  مدير يتبعها ال واالل
   

  



 

 

 

 
  

ي آي بي    ألسهم السعوديةلفرص اصندوق 
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

يصندوق أسهم   مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مح

 

 مدير الصندوق 

 ي آي بي كابيتال

  

ن الحفظ  أم

  ستثماراإلنماء لال شركة 

  

  مذكرة املعلومات
  م21/12/2017: صداراإل  تاريخ

 

  .االستثمار صناديق لالئحة خاضعة كابيتال بي آي ي بصندوق  الخاصة مذكرة املعلومات ي املذكورة والبنود املعلومات جميع إن
ــى يجــب ن املســتثمرين ع  قــرار أي اتخــاذ قبــل تامــة ودقــة بعنايــة الســعودية األســهم لفــرص بــي آي ــي بصــندوق  الخاصــة مــذكرة املعلومــات قــراءة املحتملــ

ـــي بالصـــندوق، يتعلـــق اســـتثماري  ـــى يجـــب فإنـــه مالئـــم، الصـــندوق  هـــذا ـــي ســـتثماراال  كـــان إذا مـــا معرفـــة عـــدم حـــال و ر ع  أحـــد استشـــارة املحتمـــل املســـتم
ن املستشارين ن املالي   .استثماري  قرار أي اتخاذ قبل املستقل

ي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار محتويات مذكرة املعلومات وفم بقراءة املستثمرين ننصح   .همها. و
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 إشعار هام

  ــي آي بــي ــي األســهم الســعودية.الصــندوق ألســهم الســعودية ("لفــرص اصــندوق  أســس ويــدار مــن  ")، هــو صــندوق أســهم مفتــوح املــدة يســتثمر 
ي آي بـي كابيتـال (" ـي شـركة مـدير الصـندوق قبل شركة  ن اململكـة العربيـة السـعودية، شـخص واحـد")، و ، املؤسسـة والقائمـة بموجـب قـوان
ـــرخيص الصـــادر عـــن هيئـــة الســـوق املاليـــة رقـــم  1429/02/06وتـــاريخ  1010244294وبموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم  ــ وال ـــ 37-07078هــ ، وال

ا  ي:عنوا  التا

  1املباني املنخفضة، مب رقم ب
  واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

ي   طريق الدائري الشر
  11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 ــا املوافقــة وتمــت الصــندوق  إدارة مجلــس قبــل مــن املعلومــات مــذكرة روجعــت  الصــندوق  إدارة مجلــس وأعضــاء الصــندوق  مــدير ويتحمــل. عل
ن  الصـندوق  إدارة مجلـس أعضـاء ويؤكـد يقـر كمـا. املعلومـات مذكرة ي الواردة املعلومات واكتمال دقة عن املسئولية كامل ومنفردين مجتمع

ـى ويؤكدون  يقرون كما املعلومات، مذكرة ي الواردة املعلومات واكتمال بصحة الصندوق  ومدير  مـذكرة ـي الـواردة والبيانـات املعلومـات أن ع
ر املعلومات  .مضللة غ

 ى تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومـات، وال  وافقت هيئة السوق املالية ع
ــــي نفســــها صــــراحة مــــن أي مســــؤولية مهمــــا كانــــت، ومــــن أي خســــارة تنــــتج عمــــا و  ا أو اكتمالهــــا، وتخ ــــي مــــذكرة تعطــــي أي تأكيــــد يتعلــــق بــــدق رد 

ـ ي الصندوق من عدمه وال تع ا. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار  ى أي جزء م  املعلومات أو عن االعتماد ع
ــي الشــروط واألحكــام ومــذكرة املعلومــات، ا باالســتثمار فيــه أو تأكيــد صــحة املعلومــات الــواردة  ــى تأســيس الصــندوق توصــي ــا ع وتؤكــد  موافق

ي الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. ى أن قرار االستثمار   ع

 ــى كابيتــال بــي آي ــي صــندوق  اعتمــاد تــم لقــد ر مــع متوافــق اســتثمار صــندوق  أنــه ع  الشـــرعية ةالرقابــ لجنــة قبــل مــن املجــازة الشــرعية املعــاي
 .االستثمار لصندوق  املعينة

  ي رأس املال إدف الصندوق ـي  سـتثمار عـن طريـق اال  ي املدى املتوسط والطويلى تحقيق نمو   سـوق ـي أسـهم الشـركات السـعودية املدرجـة 
ـــى يتفـــوق  عائـــد وتحقيـــق الرئيســـية أو ســـوق األســـهم الســـعودية املوازيـــة (نمـــو) بمـــا يتوافـــق مـــع أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية األســـهم الســـعودية  ع

رشادي املؤشر عائد  ).S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in Local Currency Index( االس

  1-219-2006ســتثمار الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بموجــب القــرار رقــم طبقــًا ألحكــام الئحــة صــناديق اال مــذكرة املعلومــات أعــدت ،
  .هـ1426/06/02وتاريخ  30صادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/هـ. وفقًا لنظام هيئة السوق املالية، ال1427/12/03بتاريخ 

  ن قـــراءة عيجـــب ـــي آي بــــي  ملســــتندات األخـــرى الصـــندوق مــــع مـــذكرة املعلومـــات وا حكـــامأشــــروط و ـــى املســــتثمرين املحتملـــ الخاصـــة بصــــندوق 
ــي مــدى مالئمــة هــذا قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري يتعلــق بالصــندوق ألســهم الســعودية بعنايــة ودقــة تامــة لفــرص ا ــي حــال كــان هنــاك شــك  ، و

ر  ى املستم ن قبل اتخاذ أي قرار استثماري.الصندوق، فإنه يجب ع ن املستقل  املحتمل استشارة أحد املستشارين املالي

  ـي أحكـام وشـروط الصـندوق تمثـل التقـدير الخـاص ملـدير الصـندوق (بعـد أن بـذل كـل االهتمـام والعنايـة إن كافة وجهـات النظـر واآلراء الـواردة 
ـــى ا ا) ولـــيس هنـــاك أي ضـــمانات بـــأن تكـــون تلـــك اآلراء ووجهـــات النظـــر صـــحيحة. ويجـــب ع ن أال املعقولـــة للتأكـــد مـــن صـــح ملســـتثمرين املحتملـــ

 أخرى.قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل ى محتوى الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو إينظروا 

  ـى بينـة ن أن يكونـوا ع ـي للمسـتثمرين املحتملـ تكون قيمة وحـدات الصـندوق عرضـة لتقلبـات أسـعار األسـهم اململوكـة مـن قبـل الصـندوق. وينب
ى مخـاطر مرتفعـة. ي الصندوق يشتمل ع امـاً  ومعرفة تامة بأن االستثمار  ـر بمثابـة وديعـة لـدى أي بنـك أو ال ـي الصـندوق ال يعت  إن االسـتثمار 

ـي الصـندوق عن أي خسائر مالية قد تنتج عـن اال كما أنه ليس مضمونًا من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية   مـا سـتثمار 
ر عن ناجماً  الخسارة سبب يكن لم   .الصندوق  مدير من إهمال وأ تقص

  ـــى رك بـــأن ، يوافـــق مـــذكرة املعلومـــات والشـــروط واألحكـــامبـــالتوقيع ع راكات بالنيابـــة عـــن ســـمـــدير الصـــندوق ســـوف يكـــل مشـــ تثمر مبـــالغ االشـــ
رك وطبقًا لهذه الشروط واألحكام.    املش
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  األطراف ذوو العالقة
  

  :مدير الصندوق 

ــا ويشــار( كابيتــال بــي آي ــي شــركة ــي ،")الصــندوق  مــدير"بـــ بعــد فيمــا إل  املؤسســة ،شــخص واحــد شــركة و
ن بموجب والقائمة  وتـاريخ 1010244294 رقـم التجـاري  السجل وبموجب السعودية، العربية اململكة قوان

رخيص ،هـ1429/02/06   37-07078. رقم املالية السوق  هيئة عن الصادر وال

  وعنوانه:
  1ب رقم مب املنخفضة، املباني
  واملكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة
ي الدائري  طريق   الشر
  11692 -الرياض ،89859. ب.ص

  السعودية العربية اململكة
  +966115112201+                  فاكس:966115112200هاتف: 

روني:   www.gibcapital.com  املوقع اإللك

ن الحفظ   :أم

 

  ستثمارلال اإلنماء شركة 
ــى الئحــة  09134-37 وتــرخيص هيئــة الســوق املاليــة رقــم ،1010269764ســجل تجــاري رقــم  واملقــدم بنــاًء ع

رتيــب األشــخاص املــرخص لهــم مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة لتقــديم خــدمات اإلدارة  والتعامــل والتعهــد وال
  وتقديم املشورة والحفظ.

  وعنوانه:
  العشرون  الدور  العنود، برج

  امللك فهدطريق 
  11586،الرياض  66674ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية
  966112185970+فاكس:                   966112185968+هاتف: 
روني املوقع   www.alinmainvestment.com :اإللك

  :املحاسب القانوني

 

  شركة إبراهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون 
ي السليمانية ر محمد بن عبدالعزيز،    شارع األم

  11437، الرياض 28355ص.ب. 
  اململكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:                   966112252666+هاتف: 
روني املوقع  www.pkf.com :اإللك
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  تعريفات
 

 "رك رادفة تستخدم لإلشارة  "مالك الوحدةو" "العميلو" "املستثمرينو" "املستثمر املحتملو" "املستثمرو" "املش ى العميل إمصطلحات م
ي الصندوق. الذي  يمتلك وحدات 

 " ي آي بي كابيتال. "الشركةو" "املدير"و "مدير الصندوق ا شركة   يقصد 

 " ن أعضائه وفقاً يقوم يقصد به مجلس  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق حة صناديق االستثمار ملراقبة ئلال  مدير الصندوق بتعي
 .االستثمار صندوق أعمال مدير 

 "ا هيئة السوق املالية" هيئة السوق املاليةو" "السوق هيئة و" "الهيئة رعية، أو ا يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فشاملة حيثم يقصد 
 .للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئةموظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه 

 " ا السوق املالية  "السوق املالية السعودية (تداول)و" "السوق املاليةو" "السوق  السعودية (تداول).يقصد 

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

 "ي السعودية، األسهم سوق  يقصد به "السوق الرئيس ا تتداول  ال السوق  و  قواعد بموجب إدراجها وقبول  تسجيلها تم الاألسهم  ف
ي السوق الرئيسية. التسجيل  واإلدراج 

 "ي املوازية، األسهم سوق  " يقصد بهالسوق املوازية ا تتداول  ال السوق  و  قواعد بموجب إدراجها وقبول تسجيلها  تم ال األسهم ف
ي السوق املوازية. التسجيل  واإلدراج 

 "رشادي ي العائد بي آند إس مؤشرهنا يقصد به ؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، و املهو " املؤشر اإلس  الك
ي  .املحلية بالعملة الشرعية السعودية لألسهم املح

 " ى وحدة كل وتعامل وحدات، من تكون ت استثمار صندوق  أي ي املالك حصة ،"الوحداتو" "وحدات الصندوق ا ع  مشاعة حصة تمثل أ
 االستثمار. صندوق  أصول  ي

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

 " ا الئحةستثمارالئحة صناديق اال  املالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق " يقصد 

 "ا مجموعة "املخاطر راز ا اإلملام يجب ال املحتملة املؤثرات من يقصد  ا واالح  االستثماري. القرار اتخاذ قبل م

 " ركون ي ا العميل الذي يستثمر أو يود اال " يقصد العميلو" "املستثمر املحتملو" "املستثمرونو" "مالك الوحداتو" "املش ستثمار 
 الصندوق.

 "الرسمية. العمل أليام العربية السعودية طبقاً  اململكة ي عمل يوم أي هيقصد ب "يوم عمل 

 "راك أو اال  طلبات تنفيذ فيه يتم يوم أي " يقصد بهيوم التعامل رداداإلش  .ي وحدات الصندوق  س

 "ي تحديد فيه يتم الذي اليوم " يقصد بهيوم التقويم  الوحدة. سعر صا

 "ي السوق املالية ألول مرة. "اإلصدارات األوليةو" "أسهم الطروحات األولية ا أسهم الشركات املطروحة لإلكتتاب العام   يقصد 

 "ا أسهم اضافية ُتطرح ملساهم املُ  "حقوق األولوية  صدر بغرض زيادة رأس مال املُصدر.يقصد 

 Benchmark Agnostic”" ى تعتمد ال ستثماريةاال  والصناديق للمحافظ هيكلة طريقة  .االرشادي املؤشر ع

 "ا العائد يكون  استثمارات ي" الثابت الدخل أدوات   .محدد زم عمر ولها االستثمار بداية ي عليه متفق م

 "رة التجاري  التمويل وعقود الودائع تع" النقد وأشباه نقد   .األجل قص

 "ى املباعة املالية األوراق راضها، قام مالية أوراقاً  الصندوق  بيع" املكشوف ع ى باق ا يقوم أن ع ا متفق مدة خالل للُمقرض بإعاد  .عل

 " "املالية االسواق ي والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل. 
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  ملخص الصندوق 

ي آي بي سهم السعوديةاأل  لفرص صندوق    

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

ي آي بي كابيتال  مدير الصندوق  شركة 

ي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية صندوق أسهم مح  نوع الصندوق   

ستثمارلال اإلنماء شركة  ن الحفظ    أم

ي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

ي املدى املتوسط والطويل ي رأس املال  السعودية  ي أسهم الشركات من خالل االستثمار  تحقيق نمو 
ي سوق األسهم السعودية ي  املدرجة  املوازية (نمو)السوق الرئيسية أو املدرجة   

 اإلستثماريةأهداف الصندوق 

ي مؤشر إس آند بي  ي لألسهم السعوديةالعائد الك بالعملة املحلية الشرعية املح  

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

ي  مستوى املخاطر  عا

اية 26/12/2017تبدأ من بداية يوم الثالثاء املوافق  م.28/12/2017يوم الخميس املوافق م ح  راك  رة اإلش  ف

 ريال سعودي. 10,000,000الفئة (أ): 
 ريال سعودي. 10,000الفئة (ب): 
 ريال سعودي. 10,000الفئة (ج): 

راك  الحد األدنى لالش

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة (أ): 
 ريال سعودي. 2,500الفئة (ب): 
ريال سعودي. 005,2الفئة (ج):   

ي راك اإلضا  الحد األدنى لالش

 ريال سعودي. 1,000,000الفئة (أ): 
 ريال سعودي. 2,500الفئة (ب): 
ريال سعودي. 005,2الفئة (ج):   

رداد  الحد األدنى لالس

ن يوم لتقويم األحد يوم اية قبل ى( أسبوع لك من االربعاء يوم لتقويم الثالثاء يوم اية وقبل االثن  ع
).عمل يوم يكون  ان  

ائي الستالم طلبات االش راك املوعد ال
رداد  واالس

رداد لجميع الطلبات املستوفية ل آخر سعر معلن من قبل املدير لشروطوالذي يعتمد كسعر شراء واس رداد  راك واالس  السعر املعتمد لالش

ى أن يكون يوم عمل) ن واإل ربعاء من كل أسبوع (ع  مويأيام التق  يوم االثن

ى أن يكون يوم عمل) سبوعأمن كل  االحد ويوم الثالثاءيوم  (ع  أيام التعامل 

من يوم التقويم ذي العالقةعمل  أيام خالل أربعة ردادموعد دفع     قيمة اإلس

راكمن قيمة مبلغ اال  2.00% ش راك   رسوم االش

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

 رسوم اإلدارة
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ردة واملستثمرة أل الوحداتمن قيمة  1.00% . يوماً  30قل من املس رداد املبكررسوم اال     س

 :أتعاب املحاسب القانوني  -أ
 .القانونيريال سعودي سنويًا كأتعاب للمحاسب  26,250 ًا مقطوعًا بقيمةيدفع الصندوق مبلغ

رشادي:مصاريف املؤشر اال   -ب  س
ى بقيمة ًا مقطوعاً يدفع الصندوق مبلغ ي السنوات األخرى  ريال22,500  ي السنة األو  بقيمةو

ى بيانات املؤشر اال ريال سعودي سنويًا مق 28,125 رشادي.ابل الحصول ع   س

 الرسوم الرقابية:  -ج
  كرسوم رقابية. سنوياً  سعودي ريال 7,500 بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفع

ى موقع تداول:  -د  رسوم نشر املعلومات ع
ى  سنوياً  سعودي ريال 5,000 بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفع مقابل نشر املعلومات ع

  موقع تداول.

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -ه
ى  سنوياً  سعودي ريال 25,000 بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفع ضو مجلس لكل عبحد أع

  إدارة مستقل.

ن ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفع  ضرائب وأي ق للصندو  االستثمارية أو البنكية الحسابات ب
املضافة القيمة ضريبة ذلك ي بما وجدت إن إضافية رسوم أو   

 الرسوم املصاريف األخرى 

ى( يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع  يوأ اءطالوس عموالت الحصر وليس املثال سبيل ع
.)حكومية رسوم  أو ضرائب      

 مصاريف التعامل

اية يوم الخميس املوافق 26/12/2017تبدأ من بداية يوم الثالثاء املوافق  م.28/12/2017م ح   تاريخ الطرح 

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

 :ستثمارصندوق اال  .1

  :اسم الصندوق   - أ

ي آي بي لفرص ا  ألسهم السعودية.صندوق 

  :تاريخ إصدار الشروط واألحكام  -ب

  م.21/12/2017

ى تأسيس وطرح الصندوق   -ج  :تاريخ موافقة هيئة السوق املالية ع

ي آي بي لفرص األسهم السعودية بتاريخ  ى طرح صندوق    م.21/12/2017هـ املوافق 03/04/1439تمت املوافقة ع

  :مدة الصندوق   -د

ي آي بي  اءه لفرص اإن صندوق  ألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق إ
 .الصندوق  وأحكام شروطمن ) 18( عشر ثمانية وفقًا للفقرة رقم

  :العملة  -ه

ى  ي الريال السعودي ويجب ع ي حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل مدير عملة الصندوق  املستثمرين إيداع أموالهم 
ى أسعار الصرف  ا بالريال السعودي بناًء ع ر الريال السعودي بقيم الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غ

ي أسعار الصرف. ا، هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبات   ي حي

روني أل   -و ن الحفظ:عنوان املوقع االلك  م

روني املوقع ن اإللك   .www.alinmainvestment.com: الحفظ ألم

 :ستثمارسياسة اال  .2

 :ستثماريةأهداف الصندوق اال   - أ

ي آي بي دف  ي املدى املتو لتحقيق ألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح املدة، لفرص اصندوق  ي رأس املال  سط نمو 
ي ي سوق األسهم السعودية  الرئيسية السعودية سوق األسهم ي املدرجة الشركات أسهم جميع والطويل من خالل االستثمار  أو املدرجة 

ي  يو )نمو( املوازية ي سوق األسهم اإلصدارات األولية  أسهم أو  الرئيسية السعوديةسوق األسهم أسهم اإلصدارات األولية املدرجة  املدرجة 
ي سوق األسهم السعودية أو حقوق األولوية الرئيسية السعودية  سوق األسهمي املدرجة وحقوق األولوية السعودية املوازية (نمو)  املدرجة 

 الدخل السعودية وأدوات ي األسهم ستثمار ق العقارية املتداولة وصناديق اال الصناديو ) ETFsناديق املؤشرات املتداولة (وص املوازية (نمو)
  .وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية النقود وأشباه والنقد الثابت

ا  -ب   :األوراق املالية ال سيستثمر الصندوق ف

ي أهدافه باال  دف الصندوق لتحقيق  سوق  ي املدرجة أو الرئيسية السعودية األسهم سوق  ي املدرجة الشركات أسهم جميعستثمار 
ي) نمو( املوازية السعودية األسهم  األولية اإلصدارات أسهم أو الرئيسية السعودية األسهم سوق  ي املدرجة األولية اإلصدارات أسهم و
 ي املدرجة األولوية حقوق  أو الرئيسية السعودية األسهم سوق  ي املدرجة األولوية وحقوق ) نمو( املوازية السعودية األسهم سوق  ي املدرجة

 ي األسهم ستثمار اال  وصناديق املتداولة العقارية والصناديق) ETFs( املتداولة املؤشرات وصناديق) نمو( املوازية السعودية األسهم سوق 
  .اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتوافق بما وذلك النقود وأشباه والنقد الثابت الدخل وأدوات السعودية
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  سياسة ترك اإلستثمارات:   -ج

ركز الصندوق ا ي األوراق املالية الس ا العادلة وتحقق أهدافه اال  يرى مدير الصندوق ستثماراته  ا مقيمة بأقل من قيم ستثمارية من أ
دفة   .ي الفقرة (د)كما هو موضح  ناحية العوائد املس

ا الصندوق   -د   :األسواق املالية ال يستثمر ف

ي األسواق التالية:   يستثمر الصندوق 

 .)سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوازيةأسواق األسهم ( .1
 أسواق أدوات النقد. .2
 أسواق أدوات الدخل الثابت. .3
 السوق املوازية (نمو). .4

ي ي ن مختلف أنواع اال أهداف تخصيص لخص الجدول التا   ستثمار:أصول الصندوق ب

ى  الحد األدنى  ستثماراال  نوع   الحد األع

ي السوق  ي السوق املالية السعودية الرئيسية (تداول) أو املدرجة  األسهم السعودية املدرجة 
ي  املوازية (نمو) واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة 
سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) والصناديق 

ي السوق السعودية )REITs(رية املتداولة العقا   املدرجة 

30%  100%  

ى املكشوف   %25  %0  األوراق املالية املباعة ع

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

0%  20%  

  %70  %0  1نقد وأشباه النقد

  %10  %0  املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامةصناديق املؤشرات املتداولة 

ي األسهم السعوديةصناديق اال    %10  %0  املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامة ستثمار 

ي إدارته للصندوق يب واألدوات ال سيقوم املدير باسالاملعامالت واأل   -ه   :ستخدامها 

ى أس العالم االستثماري يقوم مدير الصندوق بتحديد  ا ع ى  يعتمدستثماري لوب اللصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة يعتمد ف ع
زيارة قيقة عن طريق تحليل أساسيات األوراق املالية و بأبحاث عميقة ودمدير الصندوق  . يقوماسيات األوراق املالية وقيمها العادلةأس

م بمستق صدري ُم  دف معرفة باألوراق املالية ومناقش ى ل الشركة والصناعة بشكل متواصل  مستوى أداء هذه الشركات والحصول ع
ا ى تقدير لقيم ر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول ا ا داخليًا ما إذا كانت مناسبة أم العادلة أك . بعد ذلك يقوم الفريق بمناقش

ي الورقةمن اال  ومقارنة العوائد املتوقعةال   بشكل عام السوق األوراق املالية األخرى و  بالعوائد املتوقعة من املالية محل الدراسة ستثمار 
  .واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسباً 

ا:املالية ال ال يمكن للصندوق اال أنواع األوراق   -و   ستثمار ف

ي شروط وأحكام  ر ال تم ذكرها  ي أوراق مالية غ    .الصندوق ومذكرة املعلوماتلن يستثمر الصندوق 

                                                            
ي بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي يستثمر ال 1 ي أدوات نقد  ي تصنيفات  BBB- بحد تصنيف ائتماني أدنىصندوق  أو ما يعادلها 

 وكاالت التصنيف اإلئتماني.
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ى نوع األوراق املالية أو األصول األخرى ال يمكن للصندوق اال   -ز اأي قيد آخر ع   :ستثمار ف

ر متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية املعتمدة من قبل اللجنة الشرعية  ي أي أوراق مالية أو أصول غ للصندوق لن يستثمر الصندوق 
م الصندوق بقيود  ي الئحة صناديق اال ستاال ويل ر السعودين للعقار واستثماره ستثمار ثمار الواردة  ي ذلك نظام تملك غ   .بما 

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

ي صناديق  %10.00ر يحق ملدير الصندوق حسب ما يراه مناسبًا استثما  األسهم السعودية ستثماراكحد أق من أصول الصندوق 
ي اململكة العربية السعودية األخرى  ا مطروحة طرحًا عامًا  ى أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأن تكون وحدا ع

  ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية.

راضصالحية صندوق اال   -ط ي اإلق   :ستثمار 

ى قرض من مديره أو أي من تابعيه أو من أي من البنوك املحلية يحق للصندوق  لدعم حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبًا الحصول ع
رداد استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات اال  ى أال تتجاوز نسبة القروض س ي أصول الصندوق  %10.00ع   .من إجما

ر:  -ي ى للتعامل مع أي طرف نظ   الحد األع

ر  ي قيمة أصول الصندوق. %25.00ال يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظ   من صا

  سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:  - ك

ى إدارة .1 ية مع ستثمار ال تحقق أهداف الصندوق واملتماشالصندوق وفقًا ألفضل ممارسات اال  يحرص مدير الصندوق ع
ي  راتيجيته املذكورة  وط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة. يشمل ذلك أن شر اس

ى اآلتي:  يحرص مدير الصندوق ع

 .رداد متوقع ر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب اس  توف
  ي أي ورقة مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة أو صناعة معينة بخالف ما عدم ترك استثمارات الصندوق 

 نصت عليه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.
 .ر ضرورية لتحقيق أهدافه   عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غ

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

 ى املوافقة ا طرفاً  الصندوق  يكون  ال الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع ع   .ف
 ى املصادقة - مناسباً  ذلك كان وم-  اإلشراف  لالئحة وفقاً  الصندوق  مدير عنه يفصح مصالح تضارب أي ع

  .االستثمار صناديق
  ن جتماعاال ى سنوياً  مرت ام املطابقة مسؤول مع األقل ع  وتمويل األموال غسيل عن التبليغ ومسؤول واإلل

اما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب   .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ل
 تعيينه حالة ي األصول  مصفي يرفعها توصية أي إقرار.  
 اماو  اكتمال من التأكد  بالئحة العالقة ذات األخرى  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ل

  .االستثمار صناديق
 وأحكام لشروط وفقاً  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد 

  .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق 
 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل. 

رشادي  -ل   :املؤشر اإلس

ي بي آند إس مؤشر ي العائد الك   املحلية بالعملة الشرعية السعودية لألسهم املح
S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in Local Currency Index 

ي أسواق املشتقات املالية  - م  : التعامل 

ا حقوق األولوية حسب ما يراه مدير الصندوق  ي املشتقات املالية وم   مناسبًا.يمكن للصندوق اإلستثمار 
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ا من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود   -ن ى اال أي إعفاءات موافق عل   ستثمار:أو حدود ع

  ال يوجد.

  :املخاطر الرئيسية .3

ى الصندوق  يصنف  - أ ي أنه ع ى املخاطرة، عا ن واملستثمرين املستثمرين وع ن ذلك أخذ املحتمل ى يكونوا وأن االعتبار بع  ع
 بالصندوق. يتعلق استثماري  قرار بأي القيام عند بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط بجميع تامة معرفة

راتيجيته أو للمؤشر اال إن أي أداء سابق للصندوق أو   - ب ى األداء املتو إلس رشادي الخاص به ال يعد مؤشرًا ع ي املستقبل س قع 
ي املستقبل   سوف يتكرر ويماثل األداء السابق.كما ال يوجد ضمان أن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر 

ي املستقبل أو إن مدير الصندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر اال   -ج رشادي سوف يتكرر  س
 سيماثل أدائه السابق.

ي الصندوق بمثابة إيداعًا لدي أي بنك.ن األ ي حال معد بأال ي  - د  حوال االستثمار 

ى اال   - ه رتب ع ي الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن يقر مالك الوحدات ويتحمل املسؤولية عن أي خسارة مالية قد ت ستثمار 
ر من مدير الصندوق.  إهمال أو تقص

ي، قائمة للمخاطر الرئيسية لال   - و ي الصندوق:فيما ي  ستثمار 

  :والوحدات املتداولة األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

 أسعار ي عالية تقلبات ىإ تؤدي بدورها وال األسهم أسعار ي عالية بتقلبات عادة يرتبط األسهم أسواق ي االستثمار إن
 يحدث. املال رأس من جزء وخسارة الصندوق  استثمارات قيمة ي حاد خفاضنا ذلك عن ينتج قدو  األسهم صناديق وحدات
رة لعوامل نتيجة األسهم أسعار ي التقلب ى العوامل تلك ومن الصندوق  مدير إرادة عن خارجة كث  ال املثال سبيل ع
ى تؤثر قد ال واالجتماعية واالقتصادية السياسية األحداث الحصر، ى أو الشركات أداء ع ن قرارات ع   .األسواق ي املتعامل

    :النظامية أو السياسية املخاطر .2

 املنطقة ي السياس التقلب أن إال مستقرة، ونظامية سياسية بحالة تتمتع الل البلدان من السعودية العربية اململكة إن
ى سلباً  يؤثر قد ر اإلقليمية املناطق لبعض املعرضة الشركات أداء أو األسهم تقييم ع  قد بدوره هذا. سياسياً  مستقرة الغ

ى يؤثر   . وحداته وسعر الصندوق  أصول  تقييم ع

  :اإلقتصادية املخاطر .3

رات إن ى تؤثر قد السعودية العربية اململكة ا تمر ال اإلقتصادية التغ  ي واملدرجة السعودية ي العاملة الشركات ع
ر املدى ي إيجاباً  أو سلباً  السعودية أسواق األسهم  أسهم أسعار ي تذبذب ىإ يؤدي قد مماأو الطويل  املتوسط أو القص

ي الشركات هذه   .وحداته وسعر الصندوق  أصول  أسعار وبالتا

  :مخاطر السيولة .4

ى أسعار  ي السوق بشكل حاد والذي قد يؤثر سلبًا ع ي حال إنخفاض التعامالت  ى مخاطر السيولة  قد يتعرض الصندوق إ
  . أصول الصندوق 

  :العملة مخاطر .5

ر عمالت األوراق املالية ي أسعار  التقلبات إن ى تغ ي إ ى خسائر أو أرباح فروقات العملة وبالتا ي املحفظة قد تؤدي إ املدارة 
  قيمة الوحدات بالنقص أو الزيادة.

  :التشريعية والقانونية املخاطر .6

ي أوراق مالية  ي أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعات من قبل السلطات الرسمية، هذا إن الصندوق يستثمر  مدرجة 
ذه األوراق املالية أو األسواق املاليةيعرض  ن الخاصة  ي التشريعات أو القوان ر  ى مخاطر التغ إن من ضمن  .الصندوق إ

ى الصناديق اإلستثمارية وال تدفع من أصول الصندوق. ر الرسوم ع   هذه املخاطر مخاطر تغ

  :مخاطر أسعار الفائدة .7

ي أسعار الفائدة قد تؤثر سلبًا  ى سعر إن التقلبات  ي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا ع ى تقييمات أصول الصندوق وبالتا أو إيجابًا ع
  وحدات الصندوق.
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رداد:مخاطر  .8 راك أو اإلس  اإلش

ي األسواق املالية أو التعامالت البنكية  ي حال حدوث صعوبات  رداد  راك أو إس قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إش
ا املستثمر.وال تكون خارجة عن إرادته  رض أن يتعامل  ى سعر الوحدة الل يف   والذي قد يؤثر ع

 مخاطر البيانات: .9

رها مدير الصندوق  ى تحليل بيانات الشركات املُصدرة من قبلها وال يعت ي أسلوبه اإلستثماري ع يعتمد مدير الصندوق 
ن إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ي ح ر قانونية ذات جودة عالية، إال أنه  من قبل  أو أخطاء ممارسات غ

ى إستثمارات الصندوق  مصدري هذه البيانات   .فإن ذلك قد يؤثر ع

 مخاطر تضارب املصالح: .10

ى أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالك الوحدات إال أنه  ي إدارته ع رك يحرص مدير الصندوق  ي إدارة الصندوق يش
الذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد الفروع التابعة له و  وأمدراء وموظفي مدير الصندوق 

ى موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اال  ر ع ى أداء الصندوق.ينتج عنه تأث   ستثمارية والذي قد يؤثر سلبًا ع

ى موظفي مدير الصندوق: .11  مخاطر اإلعتماد ع

ر كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبًا إن أداء الصناديق غالبًا ما يعتمد  ى فريق عمل مدير الصندوق وإن تغ ع
ي املستقبل ى أداء الصندوق    .ع

  :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

ى الصندوق  ي االستثمار ينطوي  ى ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر ع  اآلخر والبعض نفسه الصندوق  ي االستثمار ع
ى ينطبق ن بمستثمر صلة ذات تكون  قد معينة ظروف ع  الوحدات الكم يتكبدها ال الضرائب تؤدي وسوف. مع

ى بالضرورة ى ويجب. الوحدة سعر ي وانخفاض الصندوق  ي باالستثمار املرتبطة العوائد تخفيض إ ن املستثمرين ع  املحتمل
م مع التشاور  ن مستشار رتبة الضرائب بشأن الضريبي ى امل  اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات ي االستثمار ع
ى املستحقة الرسوم وجميع  وفقاً  منفصل بشكل تحميلها يتم ال املضافة القيمة ضريبة تشمل ال لاكابيت بي اي ي شركة إ
ا املنصوص للمواد   .املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام ي عل

  :معلومات عامة .4

دفة لال الفئة   - أ ي الصندوق:املس   ستثمار 

ن بمعرفة عن مخاطر الصندوق. ن أو األجانب امللم   كل مستثمر فرد أو مؤسس من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحلي

  سياسة توزيع األرباح:  -ب

  ستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.يقوم مدير الصندوق بإعادة ا

  ار:األداء السابق لصندوق اإلستثم  -ج

  .ال يوجد

  قائمة حقوق مالك الوحدات:  -د

 .ى نسخة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية وبدون مقابل  الحصول ع
  ي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات ال يمتلكها ى صا ى تقرير يشتمل ع حصول كل مالك من مالك الوحدات ع

ا، وسجل بجميع الصفقات  ي قيم ى وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر (وصا ) يومًا 15املنفذة من قبل املالك ع
 من كل صفقة.

 ى القوائم املالية املراجعة للصند  وق بدون مقابل.الحصول ع
  ر قبل سريانه وفقًا ذا التغي ي الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص  ر  اإلشعار بأي تغي

ي الئحة صناديق اإلستثمار. ر واملدة املحددة   لنوع التغي
 .ي مجلس إدارة الصندوق ر   اإلشعار بأي تغي
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  ى نسخة محدثة من الشروط و ن الرسوم واألتعاب الحصول ع األحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويًا ُتب
ا.  الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طل

  اء صندوق اال اء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين (اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإ  ) يومًا.21ستثمار قبل اإل
 .ي األوقات املحددة لذلك رداد   دفع مبالغ اإلس
 ى اإلجراءات   ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طل الحصول ع

  مسؤوليات مالك الوحدات:  -ه

ا، فيما عدا خسارة مالك الوحدات ال  ي الصندوق أو جزءًا م ن بستثماراته  م ر مل امات أخرى.فإن مالك الوحدات غ   أي إل

اء الصندوق واإلجراءات   -و اء:الحاالت ال تستوجب إ   الخاصة باإل

اء بموجب أحكام الئحة صناديق اال  اء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإل ا إ ي اآلتي:الحاالت الل يستوجب ف   ستثمار 

ي ذلك قبل مدة ال تقل عن  .1 اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيًا برغبته  إذا رغب مدير الصندوق بإ
اء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة 21(واحد وعشرين  دف إل ) يومًا من التاريخ املس

 بالصندوق.
ائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة  .2 ي إجراءات تصفية الصندوق فور ان ى مدير الصندوق البدء  يجب ع

 املعلومات الخاصة بالصندوق.
ى مدير ا .3 اء مدة يجب ع روني للسوق املالية السعودية (تداول) عن ان روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك لصندوق اإلعالن 

  الصندوق وتصفيته.

ي الصندوق:  -ز   إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر 

ي الصندوق.لية لتقويم املخاطر املتعلقة باال يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخ   ستثمار 

  :والعموالت واألتعابمقابل الخدمات  .5

. إن الرسوم ال يتحملها بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه .1
ى أساس يختلف من رسم  ى أساس يومي وتدفع ع ي كاآلتي:إالصندوق تحتسب ع  ى آخر و

 :ي قيمة من سنوياً  %1.00 بنسبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع رسوم اإلدارة  الصندوق  ملدير الصندوق  أصول  صا
ي قيمة من سنوياً  %1.75 ونسبة) أ( للفئة  قيمة من سنوياً  %0.50 ونسبة) ب( للفئة الصندوق  ملدير األصول  صا
ي  .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم ،)ج( للفئة الصندوق  ملدير األصول  صا

  :م سعودياً  رياالً  36,000 أو سنوياً  %0.035 بنسبة حفظ رسوم الصندوق  يدفعرسوم الحفظ ى أ ي من أع  صا
ن الصندوق  أصول   .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم. الحفظ ألم

  :القانوني للمحاسب سنوياً  سعودي ريال 26,250 قدره مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني 
 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة

  :ى تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حسب مصاريف التمويل ي حال حصول الصندوق ع
ي السوق.  األسعار السائدة 

  :رياالً  25,000 بقيمة سنوياً  الصندوق  إدارة مجلس ألعضاء مكافآت الصندوق  يدفع: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ى  سعودياً   .مستقل عضو لكلبحد أع

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

 ر رسوم ر رسوم الصندوق  يدفع :التطه  بالضوابط الخاص) 1( امللحق الفقرة (ج) من ي موضح هو كما تطه
 .الشرعية

  :ريال سعودي سنويًا. 7,500مقطوعًا قدره يدفع الصندوق مبلغًا الرسوم الرقابية 

  :ى موقع تداول  ريال سعودي سنويًا. 5,000يدفع الصندوق مبلغًا مقطوعًا قدره رسوم نشر املعلومات ع

  :ى بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفعمصاريف أخرى ي السنوات األخرى  ريال22,500  ي السنة األو  بقيمة و

ي قيمة من سنوياً  سعودي ريال 28,125 ى الحصول  مقابل الصندوق  أصول  صا رشادي املؤشر بيانات ع  يدفع. اإلس
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ن ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق   إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  االستثمارية أو البنكية الحسابات ب
 .املضافة القيمة ضريبة ذلك ي بما وجدت إن

 ي  مصاريف ورسوم التعامل املتعلقةيع : يتحمل الصندوق جممصاريف التعامل ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب 
اية  ي  ي ملخص اإلفصاح  كل ربع سنة وفقًا للفقرة اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم واملصاريف 

ى، ) من الئحة صناديق اإلستثمار71(ح) من املادة (   أو ضرائب يأو  الوسطاء عموالت الحصر وليس املثال سبيل ع
 .حكومية رسوم

 األخرى  األطراف أو ي بي كابيتالآي ل املستحقة واملصروفات والعموالت املذكورة الرسوم : إناملضافة القيمة ضريبة 
ا املنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال  نظام ي عل

املذكورة أعاله تشمل ضريبة  املحاسب القانونيتعاب أن أمع مالحظة  .التنفيذية والئحته املضافة القيمة ضريبة
 . 1/1/2018القيمة املضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

ى اال  .2 راك واال مقابل الصفقات املفروضة ع رداد ونقل امللكية ال يدفعها مالك الوحدات: ش  س

ى رسوم  راك ويتم ايحصل مدير الصندوق ع ا بنسبة ش ا من قيمة مب %2.00احتسا ي يقوم  ي أو إضا راك أو لغ كل عملية اش
راك مرة واحد من مبالغ اال املستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم اال  راك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق.ش  فرض سيتم ش

رداد رسوم ى مبكر اس ردادها طلب حالة ي لصندوق ا وحدات ع رة ي اس راكمن تاريخ اال  يوماً  30 من أقل ف   .%1.00بنسبة  ش

رمها مدير الصندوق: .3  العموالت الخاصة ال ي

رداد املبكر: رسوم اال   - أ  س

رة أقل من  ي ف ردادها  ي حالة طلب اس ى وحدات الصندوق  رداد مبكر ع يومًا من تاريخ  30سيتم فرض رسوم اس
راكاال   . تحتسب الرسوم كاآلتي:ش

  رداد مبكر بنسبة ردادها مبكرًا ويتم إعفاء  %1.00سيتم فرض رسوم اس ي حالة اس ى الوحدات  ع
ر من  ي حال احتفاظهم بالوحدات ألك ن من هذه الرسوم  رك ي  30املش يومًا. ستتم معاملة الوحدات 

راة  ى طريقة الوحدات املش رداد ع راك واالس رداد املبكر  أخراً االش رد أواًل. ويتم خصم رسوم اإلس تس
رد وتدفع ملدير الصندوق. ي قيمة املبلغ املس  من إجما

ي طريقة احتساب    الرسوم واملصاريف:جميع يوضح الجدول التا

  طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها  الرسوم

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

	رسوم	اإلدارة	السنوية	الخاصة	بكل	فئة

365
	X	تقويم	يوم آخر ي الصندوق  أصول  ي صا يوم أي ي اإلدارة  رسوم

  رسوم الحفظ
ا كاآلتي:   تستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسا

	رسوم	الحفظ	السنوية	

365
	X	تقويم	يوم	آخر	ي الصندوق 	 أصول  ي صا يوم أي ي الحفظ  رسوم

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

	مصاريف	املحاسب	القانوني

365
يوم أي ي القانوني املحاسب  مصاريف

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ا كاآلتي:تستحق  اية سنة. يتم حسا   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل 

	مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة

365
يوم أي ي اإلدارة مجلس أعضاء  مكافآت

  الرسوم الرقابية
ا كاآلتي: اية سنة. يتم حسا   تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل 

الرسوم	الرقابية

365
ومي أي ي الرقابية  الرسوم

ى موقع تداول    رسوم نشر املعلومات ع
ا كاآلتي: اية سنة. يتم حسا   تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل 

ى	موقع	تداول  رسوم	نشر	املعلومات	ع

365	
يوم أي ي تداول  موقع ى ع املعلومات نشر  رسوم
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ردادرسوم اال     املبكر س
ا كاآلتي:تدفع رسوم اال  رداد مبكر. يتم حسا ي أي عملية اس رداد املبكر مرة واحدة    س

رداد	%1.00 رداد	املبكر	X	رسوم	اإلس اإلس مبلغ املبكر رداد االس  رسوم

راكرسوم اال    ش
ا كاآلتي:تدفع رسوم اال  ي. يتم حسا ي أو إضا راك أو ي أي عملية اش راك مرة واحدة    ش

راك	%2.00 راك	X	رسوم	اإلش مبلغ	اإلش راك إش مبلغ أي ى ع راك االش  رسوم

  مصاريف أخرى 
ا كاآلتي:   تستحق رسوم املصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسا

	رسوم	املصاريف	األخرى 	السنوية	

365
	X	تقويم	يوم	آخر	ي الصندوق 	 أصول  ي صا يوم أي ي األخرى  املصاريف  رسوم

اية كل   مصاريف التعامل ي  ي  ي ملخص اإلفصاح املا   سنة.ربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل 

ى الصندوق  وحدات ُتقسم ي للوحدات فئات) 3( ثالثة إ ي) أ( و  مؤسسات من املستثمرين بكبار الخاصة و
ي) ب(و وأفراد، ي) ج(و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بصغار الخاصة و  مدير بمنسوبي الخاصة و

ي الخليج بنكو  الصندوق  يدستثمارية الخاصة بمدير الصنواملحفظة اال  الدو  إن. وق و بنك الخليج الدو
ن الفروقات راك،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد ي تكمن الفئات هذه ب راكلال  األدنى الحد ش  ش
ي، رداد،لال  األدنى الحد اإلضا   .اإلدارة ورسوم س

راا مثال .4  :الوحدات مالك قبل من أو الصندوق  أصول  من تدفع ال الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح ف

ي الصندوق ب ي طريقة إحتساب رسوم ومقابل الخدمات  راض أن أصول الصندوق ايوضح الجدول التا بلغ ت ي بداية السنة ف
ي  مليون ريال سعودي 10 رك  راك املش ي هذه السنة  102,041وقيمة اش راضياال ريال سعودي وأن عائد الصندوق  هو  ةف

  :فئة (ب)ال جميع وحدات الصندوق من وأن 10.00%

ي أصول الصندوق   قيمة الرسوم صا
ي النسبة من  صا

  قيمة االستثمار
 الرسوم

SAR 102,041  راكمبلغ اال  ش

SAR 2,041  راكرسوم اال  ش

SAR 100,000  ي قيمة راكاال صا  ش

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

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

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

SAR 225 0.2250%  ي رشادي (و  ريال) 22,500رسوم املؤشر اإلس

SAR 50 0.0500%  ي رسوم نشر ى موقع تداول (و  ريال) 5,000املعلومات ع

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

SAR 100 0.1000%  ر (نسبة راضية)ارسوم تطه  ف

SAR 100 0.1000%  راضية)امصاريف أخرى (نسبة  ف

SAR 1,673 ي الرسوم  قبل رسوم اإلدارة إجما

SAR 98, 732 ي قيمة   ي الرسوم قبل رسوم اإلدارة االستثمار صا  بعد خصم إجما

SAR 1,721 1.7500%  ي ي  %1.75رسوم اإلدارة (و ي الرسوم قبل رسوم اإلدارةقيمة اال من صا  )ستثمار بعد خصم إجما

SAR 3,394 ي الرسوم  إجما

SAR 10,000  ي عائد الصندوق  إجما

SAR 6, 660 ي عائد الصندوق     صا

SAR 106, 660 ي قيمة   اية السنة اإلستثمارصا  ي 

6. 8560 راك) عائد الصندوق بعد خصم جميع املصاريف % ي قيمة االش ى أساس صا  (ويحسب ع
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ي طريقة ا رداد املبكررسوم اال حتساب يوضح الجدول التا ي يوم التقويم ذي العالقة هو اب س راض أن سعر الوحدة   10.00ف
رداد وأن ل سعودي للوحدة ريا رك يرغب باس   :وحدة 5,000املش

ي حال أن الوحدات تم اال رسوم اال  رداد املبكر ( ي مدة أقل من س ا  راك ف  يوم) 30ش

 SAR 10  ي يوم التقويم ذي العالقة  سعر الوحدة 

ردادهااعدد الوحدات ال ينوي مالك الوحدات   5,000  س

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

 SAR 500   رداد املبكر = رسوم اال ي قيمة الوحدات %1.00س  من إجما

 SAR 49,500       ي مبلغ اال ي قيمة الوحدات صا رداد = إجما رداد املبكررسوم اال  - س  س

ر وحدات الصندوق  .6  :تقويم وتسع

 الصندوق:تقويم أصول   -أ

ي: ى األساس التا   تقيم أصول الصندوق ع

  ي يوم التعامل مضافًا إليه كل ى أساس سعر اإلغالق الرسم  يتم تقويم األسهم اململوكة من قبل الصندوق ع
 األرباح املستحقة ومخصومًا منه كل املصاريف والرسوم املستحقة.

 رة ال تسبق تاريخ يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية اململوكة من قبل ال ي الف صندوق بسعر اإلكتتاب 
ي السوق.  اإلدراج 

 .ي يوم التعامل ى أساس سعر اإلغالق الرسم   يتم تقويم حقوق األولوية اململوكة من قبل الصندوق ع

  ى أساس آخر سعر معلن للوحدة من يتم تقويم وحدات الصناديق اإلستثمارية اململوكة من قبل الصندوق ع
ي يوم التعامل.قبل مدي  ر الصندوق 

  ي أصول الصندوق بعد خصم كافة املصاريف املستحقة وإضافة كافة يتم احتساب قيمة الوحدة بقسمة صا
ي يوم التعامل. ى عدد الوحدات القائمة    األرباح املستحقة ع

 :أيام التقويم  -ب

ن واإل اال يوم ي الصندوق  أصول  تقويم يتم   .عمل أسبوع كل من ربعاءثن

ر:  -ج ي التقويم أو التسع ي حالة وجود خطأ   اإلجراءات املتبعة 

ر أصول الصندوق. .1 ي تقويم أو تسع  سيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ 
ا خطأ من مدير الصندوق.كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .2  ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سب
ى ما نسبته يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق  .3 ر بما يؤثر ع ي التقويم أو التسع املالية فور وقوع أي خطأ 

ي املوقع  0.50% روني ملدير الصندوق و ي املوقع اإللك من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك 
ي تقارير الصندوق ال يعدها مدير الصندوق وفقًا  روني للسوق املالية السعودية (تداول) و للمادة رقم لإللك

 ستثمار.) من الئحة صناديق اال 71(
) من الئحة 72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلك وفقًا للمادة رقم ( .4

ر.صناديق اال  ى ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسع  ستثمار وتشتمل هذه التقارير ع

راك واال طريقة احتساب أسعار اال   - د رداد:ش  س

راك واال يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض اال  ي قيمة أصول الصندوق ش رداد بحساب قيمة صا لكل فئة من فئات س
 ي يوم التعامل ذي العالقة مضافًا إليه أي أرباح مستحقة ومخصومًا منه أي مصاريف ورسوم مستحقةوحدات الصندوق 

ى عدد الوحدات  لكل فئة ي ع ي يوم التعامل ذي العالقة. يجوز ملدير لكل فئة القائمة ومن ثم قسمة الناتج اإلجما
ي حال وجود أي ظروف استثنائية ر عملية التقويم  ى الصندوق تأخ  أو طبيعية الكوارث( الحصر وليس املثال سبيل وع

ى عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع  ) الصندوق  مدير إرادة عن خارجة فنية عطالأ قد تؤثر ع
ى املوافقة. ى مجلس اإلدارة للحصول ع   ا

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:  - ه

ي قيمـة أصـول الصـندوق وإعـالن سـعر الوحـدة يقـوم مـدير  قبـل لكـل فئـة مـن فئـات وحـدات الصـندوق الصـندوق بتحـديث صـا
ي ليــــــــــــوم الت اليــــــــــــوم مســــــــــــاًء مــــــــــــن 5:00الســـــــــــاعة  رونــــــــــــي للســــــــــــوق املاليــــــــــــة الســــــــــــعودية (تــــــــــــداول)  عامــــــــــــلالتــــــــــــا ـــــــــــر املوقــــــــــــع اإللك ع

www.tadawul.com.sa.  



 

-16- 
 

  التعامل: .7

ي: .1  تفاصيل الطرح األو

 :تاريخ البدء واملدة 
ي هو    م.26/12/2017يوم الثالثاء املوافق  تاريخ بدء الطرح األو

ي  ي ايام من تاريخ بدء 3مدة الطرح   .الطرح األو

 :ي  الطرح األو
رة خالل املحصلة األموال جميع استثمار يتم وقد ريااًل سعودياً  )10( هو التأسيس عند الوحدة سعر سيكون   ف
ى الطرح رة ودائع ي إما األو  املقيمة النقد أسواق صناديق أو املحلية البنوك لدى) أشهر 3 من قلأ( األجل قص
ا واملطروحة املخاطر واملنخفضة السعودي بالريال ر  الهيئة قبل من ومرخصة عاماً  طرحاً  وحدا أو أن تكون غ

ى شكل نقد راك األدنى الحد وسيكون . مستثمرة وع رة خالل لالش ى الطرح ف ًا سعودي رياالً  10,000,000 هو األو
 اية فور  الصندوق  عمل وسيبدأ ،ريااًل سعوديًا للفئة (ج) 10,000ريااًل سعوديًا للفئة (ب) و 10,000و  للفئة (أ)
ى الطرح   .األو

ائية لتقديم طلبات اال  .2 راك واال التاريخ املحدد واملواعيد ال رداد:ش  س

  راك:أيام قبول طلبات اال راكاال  يمكن ش راكاال  ويقبل ،يومياً  الصندوق  ي ش  طلب تقديم بعد الصندوق  ي ش
راكاال  راكاال  مبلغ كامل ودفع كامالً  ش ن يوم لتقويم األحد يوماية  قبل ش  الثاللثاء ويوم اية وقبل االثن

ى( أسبوع كل من ربعاءاإل  يوم لتقويم راكاال  ويكون  ،)عمل يوم يكون  نأ ع ى بناءً  ش يوم  من الوحدة سعر ع
 .التقويم ذي العالقة

  رداد:طلبات اال أيام قبول ردادا يمكن س رداداال  طلب تقديم بعد ويقبل ،يومياً  الصندوق  من املبالغ س  قبل س
ن يوم لتقويم األحد يوم اية ى( أسبوع كل من ربعاءاإل  يوم لتقويم الثاللثاء ويوم اية وقبل االثن  يكون  نأ ع
رداداال  ويكون  ،)عمل يوم ى بناءً  س  .التقويم ذي العالقةيوم  من الوحدة سعر ع

راك واال إجراءات اال  .3 رداد:ش  س

  راك:إجراءات اال راك يقوم العميل بتعبئة نموذج اال عند طلب اال  ش راك وتوقيع الشروط واألحكام ش ش
ى مدير الصندوق.  ومذكرة املعلومات وتقديمها إ

  رداد:إجراءات اال رداد يقوم العميل بتعبئة نموذج عند طلب اال  س رداداال س ى مدير الصندو  س  ق.ويقدمه إ

  ي الصندوق راك  عن طريق موقع مدير الصندوق  و أزيارة املقر الرئيس ملدير الصندوق بيمكن االش
ي حال توفرها. روني     اإللك

راكواال  للملكية األدنى الحد .1 راكواال  ش ي ش ردادواال  اإلضا  :س

ي (أ) و(ب)  ى ثالث فئات للوحدات و راك و(ج). يتمثل الحد األدنى للملكية واال يشتمل الصندوق ع ش
ي واال واال  راك اإلضا ي اآلتي:ش رداد لكل فئة من فئات الوحدات   س

 الحد األدنى للملكية: .1
  :(أ) ريال سعودي. 10,000,000الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 10,000الفئة 
  :(ج) ريال سعودي. 10,000الفئة 

راك:الحد األدنى لال  .2  ش
  :(أ) ريال سعودي. 10,000,000الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 10,000الفئة 
  :(ج) ريال سعودي. 10,000الفئة 

ي:الحد األدنى لال  .3 راك اإلضا  ش
  :(أ) ريال سعودي. 1,000,000الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 2,500الفئة 
  :(ج) ريال سعودي. 2,500الفئة 

رداد:الحد األدنى لال  .4  س
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  :(أ) سعودي.ريال  1,000,000الفئة 
  :(ب) ريال سعودي. 2,500الفئة 
  :(ج) سعودي. ريال 2,500الفئة 

 مكان تقديم الطلبات: .2

ي آي بي كابيتال وعنوانه: ي مقر شركة    يستقبل مدير الصندوق الطلبات 

  1املباني املنخفضة، مب رقم ب
  واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

ي   طريق الدائري الشر
  11692 -الرياض، 89859ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية

ــــي اململكــــة العربيــــة  رونيــــة الخاصــــة بمــــدير الصــــندوق وفــــروع بنــــك الخلــــيج الــــدول املتواجــــدة  ــــي القنــــوات اإللك و
  السعودية.

ن طلب اال  .3 رة زمنية ب رداد ودفع عوائد اال أق ف رداد ملالك الوحدات:س  س

ي  تحويل يتم رداد مبلغصا رداد  اإلس ي الرابـع اليـوم عمـل ايـة قبـل الوحـدات ملالـكبعـد خصـم رسـوم اإلسـ  التـا
  .العالقة ذي التقويم ليوم

 سجل مالك الوحدات: .4

  .اململكة ي وحفظه الوحداتبمالك  سجل بإعداد الصندوق  مدير يقوم .1
ى قاطعاً  دليالً  الوحداتمالك  سجل يعد .2   .فيه املثبتة الوحدات ملكية ع
  : أدنى كحد الوحداتمالك  سجل ي اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم .3

 وعنوانه الوحدات مالك اسم.  

 وسيلة أي أو  التجاري  سجله رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات ملالك الوطنية الهوية رقم 
  .الهيئة تحددها أخرى  تعريف

 الوحدات مالك جنسية.  

 السجل ي الوحداتمالك  تسجيل تاريخ.  

 وحدات مالك كل أجراها ال بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات.  

 ي الرصيد   .وحدات مالك لكل اململوكة) الوحدات أجزاء ذلك ي بما( الوحدات لعدد الحا

 ى حق أو قيد أي   .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات ع

ا، عند الهيئة ملعاينة جاهز الوحداتمالك  سجل يكون  .4  الوحداتمالك  لسجل ملخصاً  الصندوق  مدير يقدم كما طل
ى ى( الطلب عند مجاناً  وحدات مالك أي إ  املع الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص ذلك يظهر أن ع

  ).فقط
رات يعكس بحيث فوراً  الوحدات مالك سجل بتحديث الصندوق  مدير يقوم .5 ا املشار املعلومات ي التغي  الفقرة ي إل

 .املادة هذه من) 3(

رمة مع  .5 ي صفقات أسواق النقد م ي ودائع بنكية و راك ال يستلمها مدير الصندوق سوف ُتستثمر  إن أموال اإلش
ى الحد األدنى الذي طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململك ن الوصول إ ة لح

 .ينوي مدير الصندوق جمعه

 جمعه:لمدير الصندوق  ينوي الحد األدنى الذي  .6

ي من 10(هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه  ي جمعه خالل مدة الطرح األو ن ريال أو ما يعادلها ملا ينب ) مالي
راكات املستثمرين ح تاريخ ا   .2018/12/31ش

ي  )10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ( .7 ن ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصا مالي
 قيمة أصول الصندوق:

ي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ( ن ريال سعودي ملدة أقصاها (10ي حال انخفضت صا ) أشهر، سيقوم مدير 6) مالي
صندوق أو طلب الصندوق بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات ال تخدم مصالح مالك الوحدات من تسييل أصول ال
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ي الصندوق، ى سيقوم مدير الصندوق بطلب ال  زيادة استثمارات مالك الوحدات  جتماع مالك الوحدات والتصويت ع
الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق املالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن 

ي  ي موقع ذلك  روني و ي الصندوق لرفع السوق موقعه اإللك م  ي حال صّوت مالك الوحدات بعدم زيادة استثمارا ، و
ى عشرة ( ي قيمة أصوله إ ن ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ املوافقات 10صا ) مالي
 .الالزمة من هيئة السوق املالية

ام بجميع لوائح وتعليماسيقوم مدير الصندوق باال ي منهل ي حال قامت بطلب أي اجراء تصحي   .ت هيئة السوق املالية 

ي تلك الحاالت: .8 ي وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة   الحاالت ال يؤجل أو يعلق معها التعامل 

  ردادتأجيل عمليات اال راكأو اال  س رداد :ش راك يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب اس ي  من أو اش
 :ستثمار) من الئحة صناديق اال 62) واملادة رقم (61وفقًا للمادة رقم ( الحاالت اآلتية أي من يالصندوق 

  ي نسبةإذا رداد ملالكي  يلغ إجما ي قيمة  %10.00ي أي يوم تعامل طلبات اإلس ر من صا أو أك
ي أي يوم تعامل.  الصندوق 

  ي األوراق املالية أو األصول ي السوق الرئيسية ال يتم ي حال تم تعليق التعامل ا التعامل  ف
ى أصول الصندوق وال يرى مدير األخرى ال يملكها الصند وق، إما بشكل عام أو بالنسبة إ

ي قيمة أصول الصندوق  ا جوهرية لصا  .الصندوق بشكل معقول أ

ى وحدات ي حال حدوث أي تعليق ع   الصندوق: سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية 

 .ررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات  التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية وامل
  ن الحفظ حول ذلك مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأم

 بصورة منتظمة.

ح أسباب التعليق، وإشعار إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضي
ي اإلشعار عن التعليق  اء التعليق بالطريقة نفسها  هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور ان

روني للسوق. روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ي املوقع اإللك   واإلفصاح عن ذلك 

ي أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل رداد  رداد املؤجلة  سيتم تلبية طلبات اإلس مع طلبات اإلس
ي أقرب فرصة ممكنة.بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ اال  ى مالك الوحدات  رداد ا   س

  راك:رفض اال راك طلب أي رفض الصندوق  ملدير يحق ش رك تطبيق عدم حال ي اش  ولوائح ألنظمة املش
راك قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ى االش راك قيمة تقديم تاريخ من عمل يامأ ثالثة خالل العميل حساب إ  .االش

رداداال  طلبات تحديد بمقتضاها يجري  ال اإلجراءات .9  :ستؤجل ال س

رداد عمليات جيلألت املنظمة األحكام ى تخضع االس  السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من )61( املادة إ
ي:املالية ي كما ي   ، و

 رداد ملالكي  يجوز ملدير الصندوق تأجيل ي نسبة جميع طلبات االس رداد إذا بلغ إجما تنفيذ أي طلب اس
ي أي يوم تعامل  ي قيمة أصول الصندوق  %10.00الوحدات  ر من صا  .أو أك

 .رداد املطلوب تأجيلها   اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االس

  خصائص الوحدات: .8

ى الصندوق  وحدات ُتقسم ي للوحدات فئات) 3( ثالثة إ ي) أ( و ي) ب(و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بكبار الخاصة و  الخاصة و
ي) ج(و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بصغار ي الخليج ببنكو  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة و  اإلستثمارية واملحفظة الدو
ي الخليج بنك و وق دالصن بمدير الخاصة ن الفروقات إن. الدو راك،لال  األدنى الحد للملكية، األدنى الحد ي تكمن الفئات هذه ب  الحد ش
راكلال  األدنى ي، ش رداد،لال  األدنى الحد اإلضا ن فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم س   . يوضح الجدول الفروقات ب

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

  طبيعة املالك
كبار املستثمرين من مؤسسات 

  وأفراد
صغار املستثمرين من مؤسسات 

  وأفراد

منسوبي مدير الصندوق 
واملحفظة الخاصة ببنك الخليج 

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

راكالحد األدنى لال    ريال سعودي 10,000  ريال سعودي 10,000  ريال سعودي 10,000,000  ش

ياألدنى لال الحد  راك اإلضا   ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 1,000,000  ش

ردادالحد األدنى لال    ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 2,500  ريال سعودي 1,000,000  س

  %0.50  %1.75  %1.00  رسوم اإلدارة

  املحاسبة وتقديم التقارير: .9

 املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية:  -أ

ي ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة) والتقارير السنوية  .1 يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما 
ى مدير الصندوق  ) من الئحة صناديق اإلستثمار 5املوجزة والتقارير األولية وفقًا ملتطلبات امللحق رقم ( ويجب ع
ا عند الطلب ودون أي مقابل  .تزويد مالك الوحدات 

ن ( .2 ي األماكن 70تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبع رة التقرير وذلك  اية ف ) يومًا من 
روني ملدير الصندوق  ي املوقع اإللك ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و وبالوسائل املحددة 

روني للسوق.  واملوقع اإللك

ن ( .3 ي األماكن 35تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل خسمة وثالث رة التقرير وذلك  اية ف ) يومًا من 
ي شروط وأحكام   الصندوق ومذكرة املعلومات.وبالوسائل املحددة 

ن تتضمن املعلومات اآلتية: .4 رك  سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمش

  ي قيمة أصول وحدات الصندوق  .صا
 .ا ي قيم رك وصا  عدد وحدات الصندوق ال يملكها املش
 ) رك خالل خمشة عشر  ) يومًا من كل صفقة.15سجل بالصفقات ال نفذها املش
  ي ذلك أي شخص ى مالك الوحدات (بما  ى مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إ كما يجب ع

ا البيان)  ي شأ ى يلخص الصفتملك الوحدات خالل السنة املعد  ى وحدات الصندوق ع قات ع
ن (وُيرسل مدار السنة املالية  اية السنة املالية، ويجب أن يحتوي هذا 30خالل ثالث ) يومًا من 

ي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك  ى األرباح املوزعة وإجما البيان ع
ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوم ى تفاصيل لجميع الوحدات والواردة  ات، باإلضافة إ

ي الئحة صناديق اال مخالفات قيود اال  ا  ي شروط وأحكام ستثمار املنصوص عل ستثمار أو 
 الصندوق أو مذكرة املعلومات.

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

ى التقارير إرسال يتم ريدي العنوان ع ريد أو ال روني ال ن هو كما الفاكس أو الهاتف أو اإللك  إال الحساب فتح نموذج ي مب
ر بأي الصندوق  مدير إشعار تم إذا ن خالل أخطاء بأي الصندوق  مدير إخطار ويجب. العنوان ي تغي  يوماً ) 60( ست

ر سيتم كما. وحاسمة ائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير تلك إصدار من تقويمياً   توف
ى التقارير هذه رونياإل واملوقع www.gibcapital.com الصندوق  مدير موقع ع   .www.tadawul.com.sa للسوق  لك

ي   -ج اية السنة املالية للصندوق  ي  ر أول قائمة مالية مراجعة  ر  31يقر مدير الصندوق بتوف  .2018ديسم

ر القوايقر مدير الصندوق بتو   - د ا من قبل مالك وحدات ف ئم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانًا عند طل
 الصندوق.

  س إدارة الصندوق:مجل .10

م 3( ثالثةيتألف مجلس إدارة الصندوق من  ر األعضاء بعد أخذ  نيعضو ) أعضاء من بي ي تغي ن، وسيكون ملدير الصندوق الحق  مستقل
ي أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس  ر  ي ذلك وسيتم إشعار مالك الوحدات بأي تغي موافقة هيئة السوق املالية 

ى إنشاء الصندوق.إدارة الصندوق من تاريخ موافقة هيئة السوق املال   ية ع

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -أ
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 (مستقل) رئيس املجلس   صالح العقيلبن خالد  .1
  مستقلعضو     عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .2
  عضو      عبدهللا بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -ب

  صالح العقيلبن  الدخ

ـــــي  ـــــي مجـــــال الخـــــدمات املصـــــرفية  ـــــا الخزينـــــة وقطـــــاع الشـــــركات 1984عـــــام بـــــدأ العمـــــل  ـــــي عـــــدة أقســـــام م م 
ــــــا البنــــــك  ــــــي عــــــدد مــــــن البنــــــوك واملؤسســــــات املاليــــــة م والخــــــدمات املصــــــرفية لألفــــــراد. عمــــــل األســــــتاذ خالــــــد 
ريطــــاني وشــــركة جــــدوى لإلســــتثمار وبنــــك الــــبالد  ــــي والبنــــك الســــعودي ال الســــعودي الفرنســــ ومصــــرف الراج

  ية.وإتش إس بي س العربية السعود

  عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

ــا 2012يشــغل األســتاذ عمــرو العمــرو منصــب الــرئيس التنفيــذي لشــركة أبانــا منــذ عــام  ــ بــدأ العمــل ف م وال
ن. يحمـل 2004منذ عام  ي كل مـن سـامبا والشـركة التعاونيـة للتـأم ن  ي اإلستثمار والتأم ي مجا م، كما عمل 

ــــي اإلق ر  ــــي الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة ودرجــــة األســــتاذ عمــــرو درجــــة املاجســــت تصــــاد مــــن جامعــــة كونكورديــــا 
ي اململكة العربية السعودية. ي علوم املحاسبة من جامعة امللك سعود    البكالوريوس 

  عبدهللا بن صالح الحامد

ـي عـام  ي مجال الخدمات املاليـة  ريطـاني2000بدأ العمل  ـي البنـك السـعودي ال ـي قسـم الوسـاطة   م كمـدير 
ــي عــام  ــي عــام 2003ثــم عمــل   . ــي البنــك الســعودي الفرنســ ــي األســواق العربيــة  م كــرئيس لقســم الوســاطة 

ـــ2006 ـــي قســـم إدارة األصـــول  ي إتـــش إس بـــي ســـ العربيـــة الســـعودية وتـــم تنصـــيبه ليكـــون م، عمـــل عبـــدهللا 
ي عام  ـي عـام 2011رئيس إدارة املحافظ  ـي م ثـم رئ2015م ثم رئيسـًا لخـدمات الوسـاطة  يسـًا إلدارة األصـول 

ي عام م. ا2016عام  ي آي بي كابيتال  ى    م كرئيس املشورة اإلستثمارية للعمالء.2017نضم عبدهللا إ

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -ج

  تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي:

 ى املوافقة ا طرفاً  الصندوق  يكون  ال الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع ع  .ف
 ى املصادقة - مناسباً  ذلك كان وم-  اإلشراف  الصندوق  مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي ع

 .االستثمار صناديق لالئحة وفقاً 
  ن جتماعاإل ى سنوياً  مرت امواإل املطابقة مسؤول مع األقل ع  ليغس عن التبليغ ومسؤول ل

اما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب وتمويل األموال  اللوائح بجميع الصندوق  مدير ل
 .املتبعة واألنظمة

 .ي حالة تعيينه  إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول 
 ام اكتمال من التأكد  ذات األخرى  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط وال

 .االستثمار صناديق بالئحة العالقة
 لشروط وفقاً  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد 

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام
 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  - د

ي: ى النحو التا ي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته ع   يدفع الصندوق مكافآت مالية من صا
  مستقل.ريااًل سعوديًا لكل عضو  25,000مكافأة سنوية بقيمة 
  ي م  ر عضوي ي الشركة أي مكافآت أو بدالت نظ ن  لن يتقا أعضاء مجلس إدارة الصندوق من املوظف

 مجلس إدارة الصندوق.
  ى أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء توزع ى الصندوق بشكل تناس ع الرسوم املستحقة ع

ن كل اثنا عشر (  ) شهرًا ميالديًا.12مجلس اإلدارة املستقل

ن مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:  - ه  بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل ب

ي حال حدوث أي تضارب  ممارسة أي منيحرص مدير الصندوق عدم  ى تعارض للمصالح، و تابعيه ألي عمل ينطوي ع
ن مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح  جوهري للمصالح ب

ي أقرب فرصة ممكنة.   عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق 
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 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  - و

  ال يوجد  صالح العقيل بن لداخ

  عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

  منصب عضو مجلس إدارة كل من الصناديق التالية:يشغل عمرو العمرو 

 صندوق عودة املرن لألسهم السعودية. .1
 صندوق عودة للطروحات األولية. .2
 صندوق الفرص العربية. .3
  صندوق عودة للمرابحة. .4

  ال يوجد  عبدهللا بن صالح الحامد

  الرقابة الشرعية:لجنة  .11

 أعضاء اللجنة الشرعية:  -أ

فضيلة الشيخ الدكتور 
  محمد القري 

ا شريعة مجالس عدة عضوية القري  محمد الدكتور  يشغل  الفرنس السعودي البنك شريعة مجلس م
ي والبنك األول  والبنك ريطاني السعودي والبنك األه ره ستثمارلال  السعودي والبنك ال  املؤسسات من وغ
 جامعة من اإلقتصاد ي الدكتوراه درجة القري  محمد الدكتور  يحمل. والعاملية السعودية املالية

ي كاليفورنيا رك   .ب

  الدكتور نظام يعقوبي
ر ي الشريعة مجالس عضوية يعقوبي نظام الدكتور  يشغل  من ويعد عاملية مالية مؤسسة 50 من أك
ي املجلس عضوية أيضا ويشغل اإلسالمية املالية ي املؤثرة الشخصيات أهم  املحاسبة لهيئة الشر

  .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة

  الشيخ راشد الغنيم

ي شركة أمالك العاملية وشركة  املتوسط والخليج يشغل الشيخ راشد الغنيم عضوية مجلس الشريعة 
ن التعاوني ن وإعادة التأم ن  للتأم ي كل من التعاونية للتأم ي مجلس الشريعة  وشغل منصب عضو 

ي. ي الفقه اإلسالمي  وشركة الشرق األوسط لإلستثمار املا ر  يحمل الشيخ راشد الغنيم درجة املاجست
ي للقضاء.   املقارن من املعهد العا

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية:  -ب

ى باإلضافة والعقود واالتفاقيات املستندات جميع مراجعة .1  وإصدار بالصندوق، الخاص االستثماري  الهيكل إ
ي االعتماد شهادة ا الضرورية التعديالت إجراء بعد املستندات لهذه الشر  مع توافقهامن  والتحقق عل

ر الضوابط  .الشرعية واملعاي
 .بالصندوق  املتعلقة املسائل ملناقشة األمر تطلب إن االجتماع .2
ى الرد .3  الهيكل أو أنشطته أو الصندوق  بعمليات واملتعلقة الصندوق  مدير من املوجهة االستفسارات ع

ام والخاص االستثماري  ر الضوابط مع باالل  .الشرعية واملعاي
ي التدقيق تقرير مراجعة .4 ي التدقيق فريق قبل من املعد الشر  الالزمة والتوصيات التوجيه وتقديم الشر

ي االعتماد تقرير وإصدار  .الشر
رها والصكوك والوثائق االتفاقيات مسودات مراجعة .5  أي ذلك ي بما( بالصندوق  املتعلقة املستندات من وغ

رة خالل) الصندوق  تمويل أو/و يكلة تتعلق وأدوات ووثائق اتفاقيات وأية خاصة اكتتاب مذكرات  التطوير ف
ى باإلضافة الصندوق، وهيكلة  االتفاقيات هذه بتوافق يتعلق فيما واملساعدة والتوجيه املشورة تقديم إ
ر الضوابط مع والوثائق  .الشرعية واملعاي

ى املستمرة والرقابة اإلشراف .6 ر الضوابط مع توافقها لضمان الصندوق  وأنشطة عمليات ع  .الشرعية واملعاي

 مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية:  -ج

  .أي مكافآت للجنة الشرعية الصندوق  يتحمل مدير 
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ر املطبقة لتحديد  - د  ستثمار:ومراجعة شرعية األصول املعدة لال  تفاصيل املعاي

م حول توافق األصول املعدة لال  ر وضوابط إلصدار قرارا ى معاي ستثمار مع أحكام اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية ع
ي امللحق رقم ( ن   .ي الشروط واالحكام )1الشريعة اإلسالمية كما هو مب

  مدير الصندوق: .12

 اسم مدير الصندوق:  -أ

ي آي بي كابيتال.   شركة 

رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:  -ب  رقم ال

رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو    .37-07078رقم ال

 دير الصندوق:العنوان املسجل وعنوان العمل مل  -ج

ي آي بي كابيتال   شركة 
  1املباني املنخفضة، مب رقم ب

  السكنية واملكتبيةواحة غرناطة للمباني 
ي   طريق الدائري الشر

  11692 -، الرياض89859ص.ب. 
  اململكة العربية السعودية

روني:   +966115112201 فاكس:  +966115115500 هاتف:   www.gibcapital.comاملوقع اإللك

رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:  - د  تاريخ ال

ي تاريخ  رخيص  راير  14هـ واملوافق  1429صفر  6تم إصدار ال  م.2008ف

 رأس املال املدفوع للصندوق:  - ه

ي آي بي كابيتال    ريال سعودي.  200,000,000بقيمة برأس مال مدفوع بالكامل  شركة شخص واحدشركة 

 املالية السابقة:ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة   - و

  2016/12/31 البند (بآالف الرياالت السعودية)
  26,424  اإليرادات
  34,686  املصاريف
  0  الزكاة

ي الدخل   )1,392(  صا

 :يسية لكل عضوة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئأسماء أعضاء مجلس إدار   - ز

  عبدهللا بن محمد الزامل
ر  –(رئيس مجلس اإلدارة  غ

  تنفيذي)

ي كمهندس م1987 عام ي الزامل مكيفات لدى العمل ي العملية حياته الزامل عبدهللا بدأ  ثم ومن صنا
ريات وإدارة والتسويق للمبيعات الرئيس نائب ملنصب ترقيته تمت ى والحقاً  واملوارد، املش  الرئيس منصب إ
ى. الشركة ي األول  ي لالستثمار لالزام شركة ي للعمليات التنفيذي الرئيس مسؤوليات تو  الزامل( الصنا

ن ثم م،2003 عام ي) للصناعة   م.2009 عام ي لها التنفيذي الرئيس ع

ى الزامل عبدهللا حصل  املتحدة الواليات واشنطن، جامعة من الصناعية الهندسة ي البكالوريوس درجة ع
ى حاز كما م،1987 عام ي االمريكية ر درجة ع  فهد امللك جامعة من” MBA“ األعمال إدارة ي املاجست
رول   .م1993 عام ي وذلك السعودية العربية اململكة الظهران، واملعادن، للب

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
  الحليس

ر تنفيذي) – عضو(   غ

ي الخليج لبنك التنفيذي الرئيس منصب الحليس عبدالعزيز ىتو راير ي) GIB( الدو  وقبل. م2016 ف
ى انضمامه ي الخليج بنك إ  أيضاً  شغل كما. السعودي العربي النقد مؤسسة ملحافظ كمستشار عمل الدو
ى م2013 مايو من وذلك لإلشراف السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ نائب منصب ر إ . م2015 سبتم
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رته وتشمل  املصرفية الخدمات ورئيس املنتدب والعضو األول  املنطقة مسئول  ملنصب شغله العملية، خ
 تاريخ من وذلك الرياض تشيس، مورغان بي ي ي افريقيا وشمال األوسط الشرق  ملنطقة العاملية للشركات
ر ى م2010 سبتم  البنك ي العليا املناصب من عددا الحليس عبدالعزيز شغل كما. م2013 أبريل إ

ريطاني السعودي رة ي الهولندي السعودي والبنك الوط العربي البنك ،)”ساب(“ ال  م1990 عام من الف
  .م2010 عام وح

ى الحليس عبدالعزيز حصل ن، تكساس، جامعة من االقتصاد ي البكالوريوس درجة ع  بالواليات أوس
  .م1989 عام ي األمريكية املتحدة

  ماثيو شارلز سنايدر
ر تنفيذي) – عضو(   غ

ي الخليج بنك مع العمل سنايدر ماثيو بدء  بالبنك سابقا املعروف) (GIB UK( املتحدة اململكة – الدو
ي السعودي ي الخليج لبنك التنفيذي والرئيس املنتدب العضو منصب وشغل. م1993 عام منذ) الدو  الدو

 الخليج لبنك تنفيذي ورئيس منتدب كعضو عاد وقد. م2008 عام ح م1999 عام من املتحدة اململكة ي
ي ر الربع ي املتحدة اململكة ي الدو  ذلك قبل شغل وقد. أخرى  سنوات أربع ملدة م2009 عام من األخ
ي السعودي بنكلل العام واملدير الشركات تمويل رئيس منصب  مجلس عضو وكان. نيويورك لفرع الدو
ي الخليج بنك إدارة ي الخليج بنك إدارة ملجلس ومستشاراً  – املتحدة اململكة – الدو ). GIB( البحرين – الدو
ي الدولية، الغانم ملجموعة التنفيذي الرئيس منصب يشغل كان ذلك وقبل رى  صناعية مجموعة و  كما. ك
 مجال ي املهنية حياته بدأ أن بعد املصرفية، شرودرز  ملجموعة التنفيذي الرئيس نائب منصب شغل

  .م1968 عام ي شرودرز  مع التجارية املصرفية الخدمات

ى سنايدر ماثيو حصل  املعروفة( بوست يو أي ال جامعة من الشرف مرتبة مع البكالوريوس درجة ع
ى حاز كما. م1964 عام ي األمريكية املتحدة بالواليات نيويورك ي) بوست دبليو س بجامعة سابقا  ع
ر درجة ى الشرف مرتبة مع املاجست  ي األمريكية املتحدة بالواليات نيويورك ي لونجايالند جامعة من األو
  .م1965 عام

  امانويل اكزيفوسجون 
ر تنفيذي) – عضو(   غ

ى انضم عندما م1980 عام ي السعودية العربية اململكة ي اكزيفوس جون  عمل بداية كانت  بيكر شركة إ
ي  آند ن ذلك ومنذ. األوسط الشرق  ي ماكي  ي املال رأس وأسواق الشركات تمويل مجال ي برز  الح

ن وعمالء حكومية هيئات لعدة املشورة تقديم ي شارك وقد. السعودية العربية اململكة ر محلي ن وغ  محلي
ى  استشارية أعمال قدمه ما أبرز  ومن. السعودية العربية اململكة ي التجارية أعمالهم نشاط اختالف ع

 املال رأس وأسواق التجارية املصرفية بالخدمات الصلة ذات القضايا بشأن سعودية لبنوك ومشورات
ي  آند بيكر من تقاعد وقد. املعقدة املالية واملعامالت ر ي ماكي ن ذلك ومنذ م،2010 سبتم  يعمل الح
 اململكة ي التجارية األعمال ملمارسة والقانونية والتجارية السياسية الجوانب ي املشورة يقدم كمستشار
 إدارة مجلس عضوية اكزيفوس جون  يشغل .األوسط الشرق  ومنطقة العربي والخليج السعودية العربية

ي الخليج بنك ى باالضافة – املتحدة اململكة – الدو ن نقابة ي عضويته إ ن املحام ن ونقابة األمريكي  محام
  .األمريكية الينوي  والية

ى اكزيفوس جون  حصل  االمريكية املتحدة بالواليات نيويورك، كورنيل، جامعة من البكالوريوس درجة ع
ى حاز كما. م1976 عام ي  ي األمريكية املتحدة بالواليات بينسلفينيا، جامعة من) JD( الدكتوراه درجة ع

  .م1980 عام

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
  العمران

  )مستقل – عضو(

 وهو. م2006 عام منذ العمران وعبدالعزيز خالد لشركة الرئيس نائب منصب العمران عبدالعزيز يشغل
 املالية سامبا مجموعة ي سابقاً  يعمل كان كما. م2002 عام ي تأسيسها تم وال زيج مطابع مؤسس يضاً أ

  .م2002 ح م2000 عام من االستثمارية املصرفية الخدمات ي أول  كمدير

ى العمران عبدالعزيز حصل رول فهد امللك جامعة من املالية اإلدارة ي البكالوريوس درجة ع  واملعادن، للب
ى حاز كما. م2000 عام ي السعودية العربية اململكة الظهران، ر درجة ع ) MBA( األعمال إدارة ي املاجست

  .م2010 عام ي وذلك املتحدة، اململكة ي) LBS( لألعمال لندن مدرسة من

عبدالعزيز بن عبدهللا 
  CFAالنعيم, 

  )مستقل – عضو(

 ي يستثمر الذي Mayar Fund صندوق  ومدير كابيتال ميار بشركة الرئيس منصب عبدالعزيز يشغل
 يريم شركة ي االستثمارية املحفظة ومدير الرئيس منصب العزيز عبد شغل ذلك قبل. العاملية املال أسواق

ي املحدودة،  اإلدارة مجلس رئيس منصب شغل كما العاملية املال أسواق ي تستثمر استثمارّية شركة و
ي العربية يريم لشركة التنفيذي واملدير ي املطاعم وإدارة بتطوير متخصصة شركة و  يشغل .واملقا
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ا أمناء ومجالس إدارة مجالس عدة عضوية عبدالعزيز  س بي“ األساسية الكيميائية الصناعات شركة م
 عضوية سابقاً  عبدالعزيز شغل. األهلية الظهران مدارس و السنوي، الجري  سباق ،”مستثمر“ جمعية ،”اي

 ادارة ومجلس 2013-2010 الدورة خالل الشرقية تجارة غرفة ي األعمال شباب ملجلس التنفيذّية اللجنة
  .الشرقية ”عقال“

 ي مصاحب تخصص مع املالية بتخصص اإلدارية العلوم ي البكالوريوس درجة العزيز عبد يحمل
ى حصلو  األمريكية املتحدة بالواليات MIT جامعة من اإلقتصاد ي محلل( CFA شهادة ع  وهو) معتمد ما

ا ي عضو ريطاني فرع   .والبحري ال

 ستثمار:األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال   -ح

ستثمار والئحة األشخاص يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال  .1
 بالصندوق.املرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة 

ي ذلك  .2 ا الئحة األشخاص املرخص لهم بما  م مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات ال نصت عل يل
 واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.

 ستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤواًل عن اآلتي:فيما يتعلق بصناديق اال  .3
 ة الصندوق.إدار   - أ
ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.  - ب  عمليات الصندوق ملا 
 طرح وحدات الصندوق.  -ج
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها   - د

ر مضللة.  ووضوحها وأن تكون صحيحة وغ
ام بأحكام الئحة صناديق إن مدير الصندوق مسؤول عن اال .4 اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته وواجباته ل

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

ر متعمد اإن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن  .5 حتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقص
 من مدير الصندوق.

ى استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  يضع مدير  .6 الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر ال تؤثر ع
ى األقل.  التعامل معها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي ع

ام لكل صندوق استثمار يديره وي .7 زود الهيئة بنتائج التطبيق يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة واإلل
ا.   عند طل

ا تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال   - ط  ستثمار:املهام ال تم 

  ستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام باملهام التالية:يتعامل صندوق اال 

ن الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .1  أم
 واملراجعة.املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق  .2
ي إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير  .3 مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق 

ة املعلومات ر الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ومذك
 ستثمار.واملستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اال 

 ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق:أنشطة عمل أو مصالح أخرى   - ي

    ال يوجد.

 ستبداله:ااألحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو   - ك

  ن مدير صندوق ي عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لتعي للهيئة الحق 
ي حال حدوث أي من اآلتي: و بديل أ ر آخر تراه مناسبًا، وذلك   اتخاذ أي تدب

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

ي ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2  إلغاء ترخيص مدير الصندوق 
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ى الهيئة  .3 من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير تقديم طلب إ
 الصندوق.

ام بالنظام  - حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4 باإلل
 ولوائحه التنفيذية.

ع عدم وجود شخص وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته م .5
ى إدارة أصول الصندوق.  آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر ع

ى أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6 ا ذات أهمية جوهرية. -بناًء ع  أ

  ى مدير الصندوق التعاون ن ع ى من هذه املادة، فيتع ا وفقًا للفقرة األو إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا
ن ( ى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ست ن 60بشكل كامل من أجل تسهيل نقل املسؤوليات إ ) يومًا من تعي

ى مدير الصندوق املعزول أن ينق حيثما كان ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير –ل مدير الصندوق البديل. ويجب ع
ى مدير الصندوق البديل.جميع العقود املرتبطة بصندوق اال  - الهيئة  ستثمار ذي العالقة إ

ن الحفظ: .13   أم

ن الحفظ:  -أ  اسم أم

رخيص املالية السوق  هيئة من املرخص ،ستثمارلال  اإلنماءشركة   والتعامل اإلدارة خدمات لتقديم 37- 09134 رقم ب
رتيب والتعهد  .والحفظ املشورة تقديمو  وال

رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:  -ب  رقم ال

رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية هو    .37- 09134رقم ال

ن الحفظ:  -ج  العنوان املسجل وعنوان العمل ألم

  فهد امللك طريق
  العشرون الدور  العنود، برج
  11586 ،الرياض 66674. ب.ص

  السعودية العربية اململكة
  966112185970+: فاكس         966112185968+: هاتف

روني:   www.alinmainvestment.com املوقع االلك

رخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:  - د  تاريخ ال

ي تاريخ  رخيص   م. 2009/04/14تم إصدار ال

ن الحفظ:األدوار   - ه  األساسية ومسؤوليات أم

  اماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل ن الحفظ مسؤواًل عن إل يعد أم
ا طرفا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق اال   ستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.مباشر أم كلف 

  ن الحفظ مسؤواًل اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو يعد أم
ن الحفظ. ر  معتمد من قبل أم  إهمال أو سوء تصرف أو تقص

  ا لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ ن الحفظ مسؤواًل عن حفظ أصول الصندوق وحماي يعد أم
 ل الصندوق.جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصو 

ن من الباطن:  - و ن أم ي تعي ن الحفظ   حق أم

ن الحفظ أي  ر أو أي من تابعيه باملعمل أمينًا للحفظ من الباطن، وسيدفع أم ن الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك يجوز ألم
  أتعاب ومصاريف تابعة لذلك

ن الحفظ طرفًا ثالثًا:  - ز ا أم  املهام ال كلف 

  ال يوجد.

ن الحفظ أو استبداله:األحكام املنظمة   -ح  لعزل أم
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  ي حال وقوع أي من ر تراه مناسبًا  ن من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدب ن الحفظ املع للهيئة عزل أم
 الحاالت اآلتية:

ن الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص  .1 توقف أم
 املرخص لهم.

ن الحفظ .2  ي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. إلغاء ترخيص أم
ن الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ. .3 ى الهيئة من أم  تقديم طلب إ
ن الحفظ قد أخل  .4 ام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أم  باإلل
ى أسس معق–أي حالة أخرى ترى الهيئة .5 ا ذات أهمية جوهرية. -ولةبناًء ع  أ

  ن ى مدير الصندوق املع تعي ن ع ى من هذه املادة، فيتع ا وفقًا للفقرة األو إذا مارست الهيئة أيًا من صالحيا
ن الحفظ املعزول التعاون بشكل  ى مدير الصندوق وأم ن ع ن حفظ بديل وفقًا لتعليمات الهيئة، كما يتع أم

ن (كامل لتسهيل النقل السلس  ن الحفظ البديل خالل ست ى أم ن 60للمسؤوليات إ ن أم ) يومًا من تعي
ن الحفظ املعزول أن ينقل  ى أم  - حيثما كان ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير الهيئة–الحفظ البديل. ويجب ع

ن الحفظ البديل. ى أم  جميع العقود املرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إ

  ستثمار:مستشار اال  .14

  ال يوجد.

  املوزع: .15

  ال يوجد.

  املحاسب القانوني: .16

 اسم املحاسب القانوني:  -أ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام إبراهيم شركة

  العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني:  -ب

ر شارع     السليمانية ي عبدالعزيز، بن محمد األم
  11437 الرياض ،28355. ب.ص

  السعودية العربية اململكة
  966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

روني:  www.pkf.com املوقع االلك

  األدوار األساسية واملسؤوليات للمحاسب القانوني:  -ج

 .ن املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية املراجعة  يع
 ى تسعة ( إذا م ى تأسيس الصندوق مدة تزيد ع ي هذه الحالة 9ع اية سنته املالية، يجب  ) أشهر قبل 

ى. اية السنة املالية األو  القيام بعملية املراجعة ب
 ) ى تأسيس الصندوق مدة تسعة ي هذه الحالة 9إذا م ع اية سنته املالية، يمكن  ) أشهر أو أقل قبل 

اية السنة املالية الثانية. القيام بعملية املراجعة  ب

  معلومات أخرى: .17

ا من إن السياسات واإلجراءات ال ستتبع ملعالجة   -أ تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طل
 الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:  -ب
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رك  رك واملش ي ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل يقر املش ى أنه يجوز ملدير الصندوق الدخول  املحتمل ويوافق ع
ى الصفقات  ى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة املدفوعة ع ى سلع وخدمات إضافة إ مدير الصندوق بموجبه ع

ي هذه الحالة ما ي املوجهة من ى مدير الصندوق  ن ع   ي:خالل ذلك الوسيط. يتع

 .أن يقدم الوسيط املع خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 
 .ا مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات  أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات ال يحصل عل
 .ى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول   أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إ

  الضريبة إن وجدت: املعلومات املتعلقة بالزكاة أو   -ج

ى الصندوق  ي االستثمار ينطوي  ـى ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر ع  اآلخـر والـبعض نفسـه الصـندوق  ـي االسـتثمار ع
ـــــى ينطبـــــق ن بمســـــتثمر صـــــلة ذات تكـــــون  قـــــد معينـــــة ظـــــروف ع ـــــ الضـــــرائب تـــــؤدي وســـــوف. معـــــ  الوحـــــدات الكمـــــ يتكبـــــدها ال

ى بالضرورة ى ويجب. الوحدة سعر ي وانخفاض الصندوق  ي باالستثمار املرتبطة العوائد تخفيض إ ن املسـتثمرين ع  املحتملـ
م مــــع التشــــاور  ن مستشــــار رتبــــة الضــــرائب بشــــأن الضــــريبي ــــى امل  اإلدارة رســــوم إن. وبيعهــــا وتملكهــــا الوحــــدات ــــي االســــتثمار ع
ى املستحقة الرسوم وجميع  وفقـا منفصـل بشكل تحميلها يتم ال املضافة القيمة ضريبة تشمل ال لاكابيت بي يآ ي شركة إ
ا املنصوص للمواد   .املضافة القيمة ضريبة والئحة نظام ي عل

 املضـــــافة القيمـــــة ضـــــريبة تشـــــمل ال ــــي الشـــــروط واألحكـــــام و مـــــذكرة املعلومــــات املـــــذكورة واملصـــــروفات والعمـــــوالت الرســــوم إن
ا املنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم  مـع. التنفيذيـة والئحتـه املضـافة القيمـة ضـريبة نظام ي عل
مـن رســوم و  ذلــك عـدا فيمــا و املضـافة، القيمــة ضـريبة تشـمل )5.1(ـي الفقــرة  املــذكورة القـانوني املحاســب تعـابأ نأ مالحظـة

  . 1/1/2018 من ابتداء املضافة القيمة لضريبة ستخضععموالت و مصاريف 

  مالك الوحدات:معلومات وتفاصيل إجتماع   - د

 .يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه 
 ) أيام من استالم طلب كتابي من 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة (

ن الحفظ بذلك.  أم
 ) من استالم طلب كتابي من  ) أيام10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة

ر من أو تساوي  ن أو منفردين ما نسبته أك ر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمع من  %25.00مالك أو أك
ي قيمة الصندوق.  صا

  روني للسوق روني ملدير الصندوق واملوقع اإللك ي املوقع اإللك يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع 
ن الحفظ قبل عشرة (إ(تداول) وبإرسال إشعار كتابي املالية السعودية  ) أيام 10ى جميع مالك الوحدات وأم

ى األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين ( ي 21ع ) يومًا قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق 
ى مدير الصندوق  رحة، ويجب ع ى هيئة إإرسال نسخة اإلعالن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات املق

 ى مالك الوحدات.إالسوق املالية من اإلشعار الكتابي املرسل 
  ن أو منفردين ر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعًا صحيحًا إال إذا حضره من املالك ما يملكون مجتمع ال يعت

ي عدد وحدات الصندوق. 25.00% ر من إجما  أو أك
  ي الفقر ى إجتماع ثاني باإلعالن إة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إذا لم يستوف النصاب املذكور 

روني للسوق املالية السعودية (تداول) وبإرسال إشعار كتابي  روني واملوقع اإللك ي موقعه اإللك ى إعن ذلك 
ن الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة ( ) أيام، ويعد اإلجتماع الثاني 5جميع مالك الوحدات وأم

ي اإلجتماع.  صحيحًا أيًا كانت نسبة الوحدة املمثلة 

اء وتصفية صندوق اال   - ه  ستثمار:اإلجراءات املتبعة إل

  ي ذلك اء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيًا برغبته  إذا رغب مدير الصندوق بإ
دف 21قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين ( اء الصندوق دون اإلخالل بالشروط ) يومًا من التاريخ املس إل

 واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 
 .تسوية جميع معامالت الصندوق 
  روني آخر كموقع تداول أو روني ملدير الصنوق أو أي موقع إلك ي املوقع اإللك حذف أي معلومات عن الصندوق 

 هيئة السوق املالية.
 .ى مالك الوحدات  تحويل النقد إ
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 .إغالق الحساب البنكي للصندوق والحساب لدى الوسيط 

 إجراءات الشكاوى:  - و

ي ملدير الصندوق: ى العنوان التا م بدون مقابل ع   تتاح إجراءات معالجة الشكاوى ملالك الوحدات عند طل

ي آي بي كابيتال   شركة 
  1املباني املنخفضة، مب رقم ب

  للمباني السكنية واملكتبيةواحة غرناطة 
ي   طريق الدائري الشر

  11692 -، الرياض89859ص.ب. 
  اململكة العربية السعودية

روني:   +966115112201فاكس:   +966115115500هاتف:    www.gibcapital.comاملوقع اإللك

ي حال عدم الرد خالل سبعة ( ي هيئة  يحق ملالك الوحدات إيداع شكواه لدى) أيام عمل، 7و إدارة شكاوى املستثمرين 
ن ( ي حال لم يتم الرد خالل تسع ) يومًا من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق ملالك الوحدات إيداع 90السوق املالية و

ي منازعات األو  الشكوى لدى راق املالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل لجنة الفصل 
  إنقضاء املدة.

ئ عن اال   - ز ي أي نزاع نا ي صناديق اال الجهة املختصة بالنظر    ستثمار:ستثمار 

ئ نزاع أي ي بالنظر املختصة القضائية الجهة إن  منازعات ي الفصل لجنة ي االستثمار صناديق ي االستثمار عن نا
  .املالية األوراق

  مة املستندات املتاحة ملالك الوحدات:قائ  -ح

 .شروط وأحكام الصندوق 
 .ملخص املعلومات الرئيسية 
  ن الحفظ، وعقود أعضاء مجلس ا (عقد املحاسب القانوني، عقد أم مذكرة املعلومات والعقود املذكورة ف

 اإلدارة).
 .القوائم املالية ملدير الصندوق 

 أصول الصندوق:ملكية   - ط

ن الصندوق  ذلك ي الوحدات ملالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  ُتعّد   يكون  أن يجوز  وال ،)مشاعة ملكية( مجتمع
ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  ملدير ن أو الحفظ أم  أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

ا، مطالبة أي أو الصندوق  أصول  ي مصلحة ن أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال ف  الحفظ أم
ن أو  مسموحاً   كان أو ملكيته، حدود ي وذلك الصندوق، لوحدات مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أم

ا وأفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات ذه  املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط ي ع
  .بالصندوق  الخاصة

ي أو معروفة أخرى  معلومة أي  - ي ا وقد معقول  بشكل الصندوق  إدارة مجلس أو الصندوق  مدير يعرفها أن ينب – يطل
ا أن املتوقع من أو املهنيون  مستشاروهم أو املحتملون  أو الحاليون  الوحدات الكم –معقول  بشكل  مذكرة تتضم

 :عليهبناًء  االستثمار قرار سيتخذ ال املعلومات

  ال يوجد.

ا وافقت ستثماراال  صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات   - ك  سياسات ي كرتذُ  ال عدا ما املالية السوق  هيئة عل
  :وممارساته ستثماراال 

  ال يوجد.

  :يديره الذيمملوكة من الصندوق  أصول  بأي املرتبطة التصويت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسات  - ل

ي ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات  يفوض مالك الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما 
ا.   العمومية للشركات امُلستثمر ف
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  :إقرار من مالك الوحدات .18

ى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة  بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة بالصندوق، لقد قمت/قمنا باإلطالع ع
ركتواملوافق ى خصائص الوحدات ال اش ا.ة ع ركنا ف   /اش

  

  االسم:

  التاريخ:                التوقيع:
  

  



 

 

 

 
  

  

ي آي بي ل   ألسهم السعوديةفرص اصندوق 
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

  متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية صندوق أسهم سعودية مفتوح املدة

  

  املعلومات ملخص

  

ــى املســتثمرين  ن قــراءة الشــروط واألحكــاميجــب ع ــي آي بــي ومــذكرة املعلومــات املحتملــ ألســهم الســعودية بعنايــة ودقــة تامــة لفــرص ا الخاصــة بصــندوق 
ر املحتمــل استشــا ــى املســتم ــي مــدى مالئمــة هــذا الصــندوق، فإنــه يجــب ع ــي حــال كــان هنــاك شــك  رة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري يتعلــق بالصــندوق، و

ن قبل اتخاذ أي قرار استثماري.أحد املستشارين امل ن املستقل  الي
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 املعلومات ملخص

 :ستثماراملعلومات الرئيسية حول صندوق اال  .1

  :ونوعه اسم الصندوق   - أ

ي آي بي  ي وهو صندوق أسهم ألسهم السعودية،لفرص اصندوق    .متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية عام مفتوح املدة مح

  :ستثماريةموجز أهداف الصندوق اال   -ب

سوق  ي املدرجة السعودية الشركات أسهم ي االستثمار خالل من والطويل املتوسط املدى ي املال رأس ي نمو لتحقيق الصندوق  دف
ي سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) السعودية األسهم   .بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الرئيسية أو املدرجة 

  :الصندوق استثمار سياسات  موجز   -ج

  ا الصندوق:أنواع األوراق املالية  ال يستثمر ف
ا أو الشركات أسهم جميع ي باإلستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق  دف  الرئيسية السعودية سوق األسهم ي املدرجة تابع
ي  سوق األسهم ي املدرجة األولية اإلصدارات أسهم ي أيضاً  الصندوق  سيستثمر ،)نمو( املوازيةسوق األسهم السعودية  و

 أو  الرئيسية السعودية سوق األسهم ي املدرجة األولوية وحقوق  سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) أو  الرئيسية السعودية
 وصناديق )REITs( املتداولة العقارية الصناديقو ) ETFs( املتداولة املؤشرات وصناديق سوق األسهم السعودية املوازية (نمو)

  .النقود وأشباه والنقد الثابت الدخل وأدوات السعودية ي األسهم ستثمار اال 

  ستثمارسياسة ترك اال:  
ي الجدول  يلخص ن الصندوق  أصول  تخصيص أهداف التا   :ستثماراال  أنواع مختلف ب

ى  الحد األدنى  اإلستثمار نوع   الحد األع

ي السوق  ي السوق املالية السعودية الرئيسية (تداول) أو املدرجة  األسهم السعودية املدرجة 
ي  املوازية (نمو) واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة 
سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) والصناديق 

ي السوق السعودية )REITs(رية املتداولة العقا   املدرجة 

30%  100%  

ى املكشوف   %25  %0  األوراق املالية املباعة ع

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

0%  20%  

  %70  %0  1نقد وأشباه النقد

  %10  %0  املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامةصناديق املؤشرات املتداولة 

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

ي صندوق اال املخاطر املرتبطة باال   -د   :ستثمارستثمار 

ي، قائمة للمخاطر الرئيسية لال  ي الصندوق:فيما ي  ستثمار 

                                                            
ي بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنى يستثمر ال 1 ي أدوات نقد  ي تصنيفات أ BBB- صندوق  و ما يعادلها 

 وكاالت التصنيف اإلئتماني.
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  :والوحدات املتداولة  األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

ى تؤدي بدورها وال األسهم أسعار ي عالية بتقلبات عادة يرتبط األسهم أسواق ي االستثمار إن  وحدات أسعار ي عالية تقلبات ا
 أسعار ي التقلب يحدث. املال رأس من جزء وخسارة الصندوق  استثمارات قيمة ي حاد اخفاض ذلك عن ينتج قد وال األسهم صناديق
رة لعوامل نتيجة األسهم ى العوامل تلك ومن الصندوق  مدير إرادة عن خارجة كث  السياسية األحداث الحصر، ال املثال سبيل ع

ى تؤثر قد ال واالجتماعية واالقتصادية ى أو الشركات أداء ع ن قرارات ع   .األسواق ي املتعامل

    :النظامية أو السياسية املخاطر .2

 سلباً  يؤثر قد املنطقة ي السياس التقلب أن إال مستقرة، ونظامية سياسية بحالة تتمتع الل البلدان من السعودية العربية اململكة إن
ى ر اإلقليمية املناطق لبعض املعرضة الشركات أداء أو األسهم تقييم ع ى يؤثر قد بدوره هذا. سياسياً  مستقرة الغ  أصول  تقييم ع

  . وحداته وسعر الصندوق 

  :اإلقتصادية املخاطر .3

رات إن ى تؤثر قد السعودية العربية اململكة ا تمر ال اإلقتصادية التغ  املالية السوق  ي واملدرجة السعودية ي العاملة الشركات ع
ر املدى ي إيجاباً  أو سلباً  السعودية ى القص ى يؤدي قد مما املتوسط ا ي الشركات هذه أسهم أسعار ي تذبذب ا  أصول  أسعار وبالتا
  . وحداته وسعر الصندوق 

  :مخاطر السيولة .4

ى أسعار أصول  ي السوق بشكل حاد والذي قد يؤثر سلبًا ع ي حال إنخفاض التعامالت  ى مخاطر السيولة  قد يتعرض الصندوق إ
  . الصندوق 

  :العملة مخاطر .5

ر قيمة  التقلبات إن ى تغ ي إ ى خسائر  أو أرباح فروقات العملة وبالتا ي املحفظة قد تؤدي إ ي أسعار عمالت األوراق املالية املدارة 
  الوحدات بالنقص أو الزيادة.

  :التشريعية والقانونية املخاطر .6

ي أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعات من ق ي أوراق مالية مدرجة  بل السلطات الرسمية، هذا يعرض إن الصندوق يستثمر 
ذه األوراق املالية أو األسواق املالية. إن من ضمن هذه املخاطر مخاطر  ن الخاصة  ي التشريعات أو القوان ر  ى مخاطر التغ  الصندوق إ

ى الصناديق اإلستثمارية وال تدفع من أصول الصندوق. ر الرسوم ع   تغ

  :مخاطر أسعار الفائدة .7

ي  ى سعر وحدات إن التقلبات  ي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا ع ى تقييمات أصول الصندوق وبالتا أسعار الفائدة قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا ع
  الصندوق.

رداد: .8 راك أو اإلس  مخاطر اإلش

ي األسواق املالية أو التعامالت البنكية ي حال حدوث صعوبات  رداد  راك أو إس وال تكون  قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إش
ا املستثمر. رض أن يتعامل  ى سعر الوحدة الل يف   خارجة عن إرادته والذي قد يؤثر ع

 مخاطر البيانات: .9

رها مدير الصندوق ذات جودة  ى تحليل بيانات الشركات املُصدرة من قبلها وال يعت ي أسلوبه اإلستثماري ع يعتمد مدير الصندوق 
ن إغفال  ي ح ى إستثمارات عالية، إال أنه  ر قانونية أو أخطاء فإن ذلك قد يؤثر ع أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غ

  .الصندوق 

 مخاطر تضارب املصالح: .10

ي إدارة الصندوق مدراء  رك  ى أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالك الوحدات إال أنه يش ي إدارته ع يحرص مدير الصندوق 
ى وموظفي مدير الصندوق أو ا ر ع لفروع التابعة له والذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد ينتج عنه تأث

ى أداء الصندوق.   موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اإلستثمارية والذي قد يؤثر سلبًا ع

ى موظفي مدير الصندوق: .11  مخاطر اإلعتماد ع
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ى أداء إن أداء الصناديق غالبًا ما يعتمد ع ر كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبًا ع ى فريق عمل مدير الصندوق وإن تغ
ي املستقبل.   الصندوق 

  
 :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

ــى مخــاطر ضــريبية متنوعـة  ــي الصـندوق ع ــي الصــندوق نفســه والـبعض اآلخــر  ينطـوي االســتثمار  ــى االسـتثمار  ــى بعضــها ينطبــق ع ينطبــق ع
ن ــ يتكبــدها مــ. ظــروف معينــة قــد تكــون ذات صــلة بمســتثمر معــ ــى تخفــيض العوائــد  الكوســوف تــؤدي الضــرائب ال الوحــدات بالضــرورة إ

ــي ســعر الوحــدة ــي الصــندوق وانخفــاض  ن بشــأن  .املرتبطــة باالســتثمار  م الضــريبي ن التشــاور مــع مستشــار ــى املســتثمرين املحتملــ ويجــب ع
رت ــي الوحــدات وتملكهــا وبيعهــاالضــرائب امل ــى االســتثمار  ــي اي بــي كابيتــ .بــة ع ــى شــركة  ل ال اإن رســوم اإلدارة وجميــع الرســوم املســتحقة إ

ي نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة ا    .تشمل ضريبة القيمة املضافة ال يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عل

  :الصندوق البيانات السابقة ألداء   -ه

 ال يوجد.

  :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .2

الرسوم ال يتحملها . إن بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه  - أ
ي كاآلتي: ى آخر و ى أساس يختلف من رسم ا ى أساس يومي وتدفع ع  الصندوق تحتسب ع

  :ي أصول الصندوق ملدير الصندوق للفئة  %1.00يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة رسوم اإلدارة سنويًا من قيمة صا
ي األصول ملدير الصندوق للفئة (ب) ونسبة  %1.75(أ) ونسبة  ي األصول  %0.50سنويًا من قيمة صا سنويًا من قيمة صا

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

  :ن الصندوق  يدفعرسوم الحفظ ي من سعودياً  رياالً  36,000 أو سنوياً  %0.035 بنسبة حفظ الحفظ رسوم ألم  صا
ما أصول  ى الصندوق أ  .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم. أع

  :شاملة  القانوني للمحاسب سنوياً  سعودي ريال 26,250 قدره مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني
 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل وهو ضريبة القيمة الضافة

  :ى تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة حسب األسعار مصاريف التمويل ي حال حصول الصندوق ع
ي السوق.  السائدة 

  :يااًل ر  25,000يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويًا بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ى سعوديًا   لكل عضو مستقل.بحد أع

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

  :ر ي امللحق (رسوم التطه ر كما هو موضح   بالضوابط الشرعية. ) الخاص1يدفع الصندوق رسوم تطه

  :ريال سعودي سنويًا. 7,500يدفع الصندوق مبلغًا مقطوعًا قدره الرسوم الرقابية 

  :ى موقع تداول  ريال سعودي سنويًا. 5,000يدفع الصندوق مبلغًا مقطوعًا قدره رسوم نشر املعلومات ع

  :ى بقيمة مقطوعاً  مبلغاً  الصندوق  يدفعمصاريف أخرى ي السنوات األخرى ب ريال22,500  السنة األو  قيمةو
ي قيمة من سنوياً  سعودي ريال 28,125 ى الحصول  مقابل الصندوق  أصول  صا رشادي املؤشر بيانات ع  يدفع. اإلس

ن ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق   إن إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  االستثمارية أو البنكية الحسابات ب
 .املضافة القيمة ضريبة ذلك ي بما وجدت

  :ي مصاريف التعامل يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقة ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب 
ي ي ملخص اإلفصاح  ى سبيل املثال  اية السنة اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم واملصاريف  (ع

  .رسوم حكومية)وليس الحصر عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  

 ي اي بي كابيتال املستحقة واملصروفات والعموالت املذكورة الرسوم : إناملضافة القيمة ضريبة  ال األخرى  األطراف أو ل
ا املنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم املضافة القيمة ضريبة تشمل  ضريبة نظام ي عل
مع مالحظة ان اتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة  .التنفيذية والئحته املضافة القيمة

 .1/1/2018قيمة املضافة ابتداء من املضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة ال
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ى معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته.  .3   مكان وكيفية الحصول ع

  .ومذكرة معلومات الصندوق  الصندوق  واحكام شروط و الصندوق  مدير موقع

  :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

ي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة  5:00الساعة قبل  لكل فئة من فئات وحدات الصندوق  يقوم مدير الصندوق بتحديث صا
ي ليوم ال  مساًء من روني للسوق املالية السعودية (تداول) التعامل يوم التا ر املوقع اإللك   .www.tadawul.com.saع

  :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به .5

ي آي بي كابيتال، وعنوانه:   شركة 
  1ب رقم مب املنخفضة، املباني
  واملكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة
ي الدائري  طريق   الشر
  11692 -الرياض ،89859. ب.ص

  السعودية العربية اململكة
روني:   +966115112201فاكس:   +966115115500هاتف:    www.gibcapital.comاملوقع اإللك

ن الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به .6   :اسم وعنوان أم

  ، وعنوانه:ستثمارلال اإلنماء شركة 
  طريق امللك فهد

 برج العنود، الدور العشرون
  11586،الرياض  66674ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية
روني:    966112185970+فاكس:   966112185968+هاتف:   www.alinmainvestment.comاملوقع اإللك
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