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أهسم  للعودية لأل صندوق جي آي بي

GIB Saudi Equity Fund 

 مفتوح املدة عام محليصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 

أللشروط وألاحكام

 

 م11/11/8112: إلاصدار تاريخ

 م11/11/8112 ه واملوافق82/12/1241 :الصندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ

 

 

خاضعة لالئحة صناديق الاستثمار،  السعودية ألسهمل بي آي جي صندوق إن جميع املعلومات والبنود املذكورة في الشروط وألاحكام الخاصة ب

 وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

سهم أل ل الخاصة بصندوق جي آي بي ستندات ألاخر  املمذكرة املعلومات و الصندوق مع  حكامأشروط و لى املستثمرين املحتملين قراءة يجب ع

، فإنه ستثمار في هذا الصندوق مالئمعدم معرفة ما إذا كان الا السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال 

 املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.ر املحتمل استشارة أحد ثميجب على املست

 وقبولها عليها والتوقيع بعناية فيها املضمنة ألاخر   واملستندات املعلومات ومذكرة ق و الصند حكاموأ شروط قراءة الصندوق  في املستثمرين على يجب

 .إلاشتراك بعملية القيام عند
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 إشوار هام

 أسنننس ويننندار منننن قبنننل   (، هنننو صنننندوق أسنننهم مفتنننوح املننندة اسنننتثمر فننني ألاسنننهم السنننعودية.للصنننندوقأالسنننعودية   سنننهم أل ل صنننندوق جننني آي بننني

، املؤسسننننة والقائمننننة بموجننننب قننننوانين اململدننننة العر يننننة السننننعودية، شننننخح واحنننند  (، وهنننني شننننركةمنننندةر للصننننندوقأشننننركة جنننني آي بنننني كابيتننننال   

، والتننن  37-07078هنننن والتنننرخيح الصنننادر عنننن هيئنننة السنننوق املالينننة رقنننم  1429/02/06وتننناريخ  1010244294و موجنننب ال نننجل التجننناري رقنننم 

 عنوانها التالي:

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السدنية واملدتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 www.gibcapital.com  املوقع الالدتروني:

 

  توضننه هنننذش الاشنننرة الشنننروط وألاحكنننام التننن  سننتقوم بموجاهنننا شنننركة جننني آي بننني كابيتنننال بتقننديم خننندمات الاسنننتثمار للمسنننتثمرين. و شنننكل هنننذش

 الشروط وألاحكام الاتفاقية بين مدير الصندوق واملشترك.

 وألاحكننام الشننروط هننذش أعنندت  
 
-8112 رقننم القننرار بموجننب املاليننة السننوق  هيئننة مجلننس عننن الصننادرة إلاسننتثمار صننناديق الئحننة ألحكننام طبقننا

 وتناريخ 41/م رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر املالية، السوق  هيئة نظام على بناء   م82/18/8112 املوافق. هن1281/18/14 بتاريخ ،811-1

 .م84/10/8112 املوافق هن12/12/1241 وتاريخ 8112-21-1 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدل ،.هن1282/12/18

 سنوق فني أسنهم الشنركات السنعودية املدرجنة فني  عنن طرينق إلاسنتثمار  يهند  الصنندوق النى تحقينق نمنو فني رأ  املنال فني املند  املتوسن  وال وينل 

 S&P Saudi  الاسترشنننادي املؤشنننر عائننند علنننى يتفنننوق  عائننند وتحقينننقمنننو( الرئيسنننية أو سنننوق ألاسنننهم السنننعودية املوا ينننة  ن السنننعودية ألاسنننهم

Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index). 

  قبننل اتخننناذ أي سننهم السننعودية بعنايننة ودقنننة تامننة أل ل الخاصنننة بصننندوق جنني آي بننني علننى املسننتثمرين املحتملنننين قننراءة الشننروط وألاحكنناميجننب

املحتمننل استشننارة أحنند ر ثمذا الصننندوق، فإنننه يجننب علننى املسننت، وفنني حننال كننان هننناك شننال فنني منند  مالئمننة هننبالصننندوق قنرار اسننتثماري يتعلننق 

 املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 بننذل كننل الاهتمننام والعنايننة  إن كافنة وجهننات النظننر واراء الننواردة فنني أحكننام وشننروط الصننندوق تمثننل التقنندير الخنناص ملنندير الصننندوق  بعنند أن

ال ن املعقولننة للتأكنند مننن صننحسها( ولننيس هننناك أي ضننمانات بننأن تكننون تلننال اراء ووجهننات النظننر صننحيحة. ويجننب علننى املسننتثمرين املحتملننين أ

 بأي مسائل أخر . قانونية أو ضريبية أو شرعية أو أمور استثمارية أو  ألاحكام باعتبارها مشورة بشأن أيينظروا الى محتو  هذش الشروط و

  تكنون قيمننة وحندات الصننندوق عرضننة لتقلبنات أسننعار ألاسنهم اململوكننة مننن قبنل الصننندوق. ويابلني للمسننتثمرين املحتملننين أن يكوننوا علننى بينننة

  إن الاسننتثمار فني الصننندوق ال اعتثنر بمثابننة وداعنة لنند  أي بننال ومعرفنة تامنة بننأن الاسنتثمار فنني الصنندوق اشننتمل علنى مخنناطر مرتفعنة.
 
أو التزامننا

 من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسنؤولية عنن أي خسنائر مالينة قند تانتس عنن إلاسنتثمار فني الصنندوق 
 
منا  كما أنه ليس مضمونا

 عن تقصير 
 
 و إهمال من مدير الصندوق ألم يدن سبب الخسارة ناجما

  سنننالصنننندوق سننو  اكنننل مشننترك بنننأن منندير بننالتوقيع علننى هنننذش الشننروط وألاحكنننام، يوافننق 
 
تثمر مبننالالا الاشنننتراكات بالنيابننة عنننن املشننترك وطبقنننا

 لهذش الشروط وألاحكام.

 : م11/11/8112 تاريخ اصدار شروط وأحكام الصندوق. 

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

  

http://www.gibcapital.com/
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أألاطرلف ذوو للوالق 
 

أ:مدةر للصندوقأ

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

 وتاريخ 1111822812 رقم التجاري  ال جل و موجب السعودية، العر ية اململدة قوانين بموجب والقائمة

 .37-07078 رقم املالية السوق  هيئة عن الصادر والترخيح هن 1281/18/12

 وعنوانه:

 1ب رقم مبنى املنخفضة، املباني

 واملدتبية السدنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 11218 -الرياض ،21201. ب.ص

 السعودية العر ية اململدة

 +122110118811 فاكس:+            122110110011 هاتف:

 www.gibcapital.com املوقع إلالدتروني:

أ:أمين للحفظ

 ستثمارلال إلانماء شركة 

واملقدم بناء  على الئحة  37-09134وترخيح هيئة السوق املالية رقم  1111821122رقم سجل تجاري 

ألاشخاص املرخح لهم من قبل هيئة السوق املالية لتقديم خدمات إلادارة والتعامل والتعهد والترتيب 

 وتقديم املشورة والحفظ.

 وعنوانه:

 طريق امللال فهد

 برج العنود، الدور العشرون

 11022،الرياض  22212ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

  966112185970+فاكس:             966112185968+هاتف: 

 www.alinmainvestment.com املوقع إلالدتروني:

أ:لملحاهسب للقاندني

 براهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون شركة ا

 شارع ألامير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11241، الرياض 82400ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com املوقع إلالدتروني:

 

http://www.gibcapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.pkf.com/
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أتوريفات
 

  مص لحات مترادفة  ستخدم لإلشارة الى العميل   للدحدةمالك و   للوميلو   لملعتثمرينو   لملعتثمر لملحتملو   لملعتثمرو   لملشترك

 الذي يمتلال وحدات في الصندوق.

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

  لالئحة صناديق الاستثما الصندوق  يقوم مدير يقصد به مجلس   مجلس إلايلرةو   مجلس إيلرة للصندوقأ 
 
ر ملراقبة بتعيين أعضائه وفقا

 .أعمال مدير صندوق الاستثمار

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

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

  السعوديةسهم أل لصندوق جي آي بي  يقصد بها" للصندوقأ. 

  قواعد بموجب إدراجها وقبول    جيلها تم الت ألاسهم  فيها تتداول  الي  السوق  وهي السعودية، ألاسهم يقصد بها سوق   للعدق للرئيس ي 

 وإلادراج. الت جيل

   قواعد بموجب إدراجها وقبول   جيلها  تم الت  ألاسهم فيها تتداول  الت  السوق  وهي املوا ية، ألاسهم   يقصد بها سوق للعدق لملدلزي 

 وإلادراج. الت جيل

  ؤشر الذي من خالله يمدن قيا  أداء الصندوق الاستثماري،املهو   لملؤشر إلاهسترشايي 

 " هو مؤشر يتبع ألاسهم السعودية ويتم الحصول عليه من   "مؤشر إس آند بي للوائد للكلي لملحلي للهسم  للعودية  بالومل  لملحلي

 .بور شركة ستاندرد  آند 

  مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل و عامل وحدات، من يتكون  استثمار صندوق  أي في املالك  ، حصةللدحدلتو   وحدلت للصندوقأ 

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

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

 معنوية.

  املالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة الاستثمار صناديق   يقصد بها الئحةالئح  صنايةق إلاهستثمار 

  الاستثماري. القرار اتخاذ قبل منها والاحترا  بها إلاملام يجب الت  املحتملة املؤثرات من يقصد بها مجموعة  لملخاطر 

  يقصد بها العميل الذي استثمر أو يود إلاستثمار في للوميلو   لملعتثمر لملحتملو   لملعتثمرونو   مالك للدحدلتو   لملشتركدنأ  

 الصندوق.

  اململدة في عمل يوم يقصد به أي  ةدم عمل  
 
 السوق. في الرسمية العمل أليام العر ية السعودية طبقا

  في وحدات الصندوق  إلاشتراك أو إلاسترداد طلبات تنفيذ فيه يتم يوم   يقصد بها ةدم للتوامل. 

   الوحدة. سعر صافي تحديد فيه يتم الذي   يقصد بها اليومةدم للتقدي 

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

   ال روحات العامة لألسهم العادية في سوق ألاسهم بغرض  يادة رأ  املاليقصد بها   حقدق ألاولدي  أهسم. 

 “Benchmark Agnostic”الارشادي املؤشرال  عتمد على  ةستثماريإلا  والصناديق طريقة هيكلة للمحافظ. 

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

 "ألاجل قصيرة التجاري  التمويل وعقود الودائع  عن  "للنقد وأشباه نقد.  

 "الصندوق  بيع "لملكشدف على لملباع  لملالي  ألاورلق  
 
 .عليها تفقم دةم خالل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا

 " "املالية الاسواق في والبيع الشراء عموالتمصاريف للتوامل. 

  "أأيام عمل. 0هي ألاوراق املالية الت  يمدن التخارج منها خالل "أورلق مالي  ذلت هسيدل  جيدة
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  "أهي لجنة لد  مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته."لجن  إلاهستثمار

 " ريال سعودي. 1101110111وأفراد وهم من يزيد مبلالا اشتراكهم عن أو اساوي  مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي "(أ) للفئ  

 " ريال سعودي. 1101110111وهم من يقل مبلالا اشتراكهم عن  وأفراد، مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي "(ب) للفئ 

 " واملحفظة إلاستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنال الخليس  الدولي الخليس  نالو  الصندوق  مدير بماسوبي الخاصة وهي "(ج) للفئ

 الدولي.

 "صفقة يأ يفخر ا ال ر   اعن  "نظير طرف. 

  " أوهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة او قيمة الاشتراك اللت  تؤهل املستثمر ألي فئة من فئات وحدات الصندوق."للحد ألاينى للملكي
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أللصندوقأملخص 

سهم السعوديةأل ل صندوق جي آي بي   

GIB Saudi Equity Fund 
 لهس  للصندوقأ

جي آي بي كابيتالشركة   مدةر للصندوقأ  

 ندع للصندوقأ  مفتوح املدة عام صندوق أسهم محلي

لإلستثمارإلانماء شركة   أمين للحفظ  

جي آي بي كابيتالشركة   مدةر للخدمات إلايلري   

 عمل  للصندوقأ  الريال السعودي

في أسهم الشركات السعودية  عن طريق إلاستثمار  تحقيق نمو في رأ  املال في املد  املتوس  وال ويل

  الرئيسية وسوق ألاسهم السعودية املوا ية  نمو(املدرجة في سوق ألاسهم السعودية 
 أهدلف للصندوق إلاهستثماري 

بالعملة املحلية السعوديةاملحلي لألسهم العائد الدلي مؤشر إ  آند بي   

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

 معتدى لملخاطر  عالي

م41/11/8112م حتى نهاية يوم إلاربعاء املوافق 81/11/8112تبدأ من بداية يوم الاثنين املوافق   فترة إلاشترلك 

 ريال سعودي. 1101110111الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 110111الفئة  ب(: 

 ريال سعودي. 110111الفئة  ج(: 

 للحد ألاينى لالشترلك

 ريال سعودي. 101110111الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 80011الفئة  ب(: 

ريال سعودي. 80011الفئة  ج(:   

 لالشترلك إلاضافيللحد ألاينى 

 ريال سعودي. 101110111الفئة  أ(: 

 ريال سعودي. 80011الفئة  ب(: 

ريال سعودي. 80011الفئة  ج(:   

 للحد ألاينى لالهستريلي

على   من كل أسبوع لتقويم يوم الاربعاء يوم الثالثاء نهاية وقبل لتقويم يوم الاثنين ألاحديوم قبل نهاية 

    .(ان يكون يوم عمل

رلك تلملدعد للنهائي الهستالم طلبات الاش

 والاهستريلي

والذي اعتمد كسعر شراء واسترداد لجميع ال لبات املستوفية  الصندوق  سعر معلن من قبل مدير آخر 

 للشروط
 للعور لملوتمد لالشترلك والاهستريلي

  ديأةام للتق   على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوعالاثنين والاربعاء يوم 

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

من يوم التقويم ذي العالقة أيام عمل خالل أربعة  قيم  إلاهستريليمدعد يفع  

% من قيمة املبلالا إلاشتراك8.11  رهسدم الاشترلك 

 % من قيمة صافي أصول الصندوق.1.11الفئة  أ(: 

 % من قيمة صافي أصول الصندوق.1.10الفئة  ب(: 
 رهسدم إلايلرة
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الصندوق.% من قيمة صافي أصول 1.01الفئة  ج(:   

يوم 41قل من الوحدات املستردة واملستثمرة أل% من قيمة 1.11 أرهسدم إلاهستريلي لملبكر 

 أيهما أعلى 420111% من قيمة صافي أصول الصندوق أو 1.140
 
ريال سعودي سنويا أرهسدم أمين للحفظ 

 :أ عاب املحاسب القانوني -أ 

 بقيمةيدفع الصندوق مبلغ
 
 مق وعا

 
 كأ عاب للمحاسب القانوني 820801 ا

 
 .ريال سعودي سنويا

 مصاريف املؤشر إلاسترشادي: -ب 

 يدفع الصندوق مبلغ
 
 مق وعا

 
 28,125التالية  وفي السنوات ريال22,500  بقيمة في السنة ألاولى ا

 مقابل الحصول على بيانات املؤشر إلاسترشادي.ريال 
 
 سعودي سنويا

 الرسوم الرقابية: -ج 

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 10011 بقيمة مق وعا

 
 كرسوم رقابية. سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: -د 

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 00111 بقيمة مق وعا

 
مقابل نشر املعلومات على  سنويا

 موقع تداول.

 مكافآت أعضاء مجلس إلادارة: -ه 

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 800111 بقيمة مق وعا

 
لكل عضو مجلس بحد أعلى  سنويا

 إدارة مستقل.

 ضرائب وأي للصندوق  الاستثمارية أو البندية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفع

املضافة القيمة ضريبة ذلال في بما وجدت إن إضافية رسوم أو  

 للرهسدم لملصاريف ألاخرىأ

ي أ اء و يل املثال وليس الحصر عموالت الوس على سب والبيعيتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء 

  ضرائب أو رسوم حكومية( 
 مصاريف للتوامل

م41/11/8112م حتى نهاية يوم إلاربعاء املوافق 81/11/8112تبدأ من بداية يوم الاثنين املوافق   تاريخ للطرح 

لكل فئات وحدات الصندوق  ريال سعودي 11  ألاوليهسور للدحدة عند للطرح   
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 للشروط وألاحكام

 :مولدمات عام  .1

أ:مدةر للصندوقأ -أأ

، املؤسسة والقائمة بموجب قوانين اململدة شخح واحد ويشار إليها فيما بعد بن مدير الصندوق (، وهي شركة  شركة جي آي بي كابيتال

هن والترخيح الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  1429/02/06وتاريخ  1010244294العر ية السعودية، و موجب ال جل التجاري رقم 

07078-37. 

أملدةر للصندوق: لملقر للرئيس ي -بأ

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1املباني املنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السدنية واملدتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11218 -، الرياض21201ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 :لملدقع الالكتروني ملدةر للصندوقأعندلن  -جأ

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

 :أمين للحفظ -يأ

دارة والتعامل والتعهد والترتيب لتقديم خدمات إلا  37-09134، املرخح من هيئة السوق املالية بترخيح رقم لإلستثمارإلانماء شركة 

 تقديم املشورة والحفظ.و 

 مين للحفظ:عندلن لملدقع الالكتروني لأ -هأ

 www.alinmainvestment.comاملوقع إلالدتروني ألمين الحفظ: 

أللنظام لملطبق: .2

التنفيذية وألانظمة واللوائح ألاخر  ذات ولوائحه سهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق املالية أل ل جي آي بييخضع صندوق 

 .بقة في اململدة العر ية السعوديةالعالقة امل 

 صندوق:لللهدلف  .3

 :أهدلف للصندوق إلاهستثماري  -أأ

نمو في رأ  املال في املد  املتوس  وال ويل من لتحقيق ألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح املدة، لصندوق جي آي بي يهد  

 .الرئيسية أو سوق ألاسهم السعودية املوا ية  نمو( ألاسهم السعودية سوق خالل الاستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في 

أ:لهسترلتيجيات إلاهستثمار -بأ

مالية مقيمة بأقل من قيمسها العادلة عن طريق إلاستثمار في أوراق نمو في رأ  املال في املد  املتوس  وال ويل يهد  الصندوق لتحقيق 

 حسب ما يراش أو بيع ألاوراق املالية على املدشو   تقدير مدير الصندوق حسب 
 
 تباع الالية املفصلة ادناش:إب مدير الصندوق مناسبا

ألاوراق املالية وقيمها  الصندوق بتحديد املجال الاستثماري للصندوق وإدارة أصوله ب ريقة نش ة  عتمد على أساسياتيقوم مدير 

 حيث يقوم فريق العمل في جي آي بي كابيتال بأبحاث مفصلة ودقيقة في أساسيات ألاوراق املالية والت  يمدن تلخيصها فيما يلي: العادلة،

http://www.gibcapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/


 

-1- 
 

  وراق املالية وتحليلها  القوائم املالية، نشرات إلاصدار، عروض املستثمرين، وتقرير مجالس البحث في تقارير ُمصدري ألا

 إلادارة وأي ملف يصدرش ُمصدر الورقة املالية(.

 .صدري ألاوراق املالية من حيث مالئسها وقوتها
ُ
 تحليل املراكز املالية مل

   صدري ألاوراق املالية ومد
ُ
 استدامسها والتوقعات لهذش ألار اح.تحليل القوة الر حية مل

 .تحليل قدرة ُمصدري ألاوراق املالية على تحقيق تدفقات نقدية ومد  استدامة ذلال 

 .تحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدري ألاوراق املالية وموقعها في مختلف مستويات الصناعة الت   عمل بها 

 وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديات تحليل الصناعات والق اعات الت  اعمل بها ُمصدر أي ورقة م 
 
 دقيقا

 
الية تحليال

 دورية أو هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتميز بمستقبل واعد.

يقوم فريق العمل بزيارة ُمصدري ألاوراق املالية ومناقشسهم بمستقبل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهد  معرفة مستو  لذلال  ةاضاف

على أكثر قدر من املعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمسها العادلة. بعد ذلال يقوم الفريق أداء هذش الشركات والحصول 

 ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد املتوقعة من إلاستثمار فيها بالعوائد املتوقعة من ألاوراق املالية امل
 
شابهه سواء  في بمناقشسها داخليا

.نفس الق اع أو ق اعات 
 
 مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراش فريق العمل مناسبا

ويحق ملدير  (Benchmark Agnostic املؤشر إلاسترشادي في استثمر فيها  الت أو ان الشركات  ىلالصندوق في تنفيذ استراتيجيته ع وال اعتمد

 
 
 8الفرعية  رقم تركيز الاستثمارات من الفقرة   ةبما يتوافق مع سياس الصندوق تركيز استثمارش في أوراق مالية معينة بما يراش مناسبا

 .املذكورة ادناش

أ:أندلع ألاورلق لملالي  لملتاح  للصندوقأ .1

 :ةاتيإلاستثمار في التملال أو البيع على املدشو  في ألاوراق املالية  اسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل

 املوا ية  نمو(.سوق ألاسهم السعودية في  وأ السوق السعودية الرئيسيةاملدرجة في جميع أسهم الشركات  .1

الرئيسية أو  السعوديةسوق ألاسهم إلاصدارات ألاولية والثانوية وحقوق ألاولوية للشركات السعودية املدرجة في أسهم  .8

 .سوق ألاسهم السعودية املوا ية  نمو(

 .السوق السعودية الرئيسية أو في سوق ألاسهم السعودية املوا ية  نمو(املدرجة في  (ETFsصناديق املؤشرات املتداولة   .4

املدرجة في السوق السعودية الرئيسية أو في سوق ألاسهم السعودية  (REITsصناديق إلاستثمار العقارية املتداولة   .2

 .املوا ية  نمو(

 .املاليةالعامة واملرخصة من هيئة السوق  ألاسهم السعودية إلاستثمار في صناديق .0

 .العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية النقد نقد أو أشباش النقد بما في ذلال صناديق أسواق .2

العامة واملرخصة من هيئة السوق  أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك .1

 .املالية

أ:هسياهس  تركيز إلاهستثمارلت .2

 تخصيح أصول الصندوق بين مختلف أنواع إلاستثمار السابق ذكرها:أهدا  لخح الجدول التالي ي

أللحد ألاعلىأللحد ألاينىأإلاهستثمار ندع

أو املدرجة في السوق  الرئيسية  تداول(ألاسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية 

وإلاصدارات ألاولية والثانوية وحقوق ألاولوية للشركات السعودية املدرجة في  املوا ية  نمو(

يق دوالصنا سوق ألاسهم السعودية الرئيسية أو سوق ألاسهم السعودية املوا ية  نمو(

 املدرجة في السوق السعودية (REITs املتداولة  ةالعقاري

41% 111% 

 %80 %1 ألاوراق املالية املباعة على املدشو 

 العامة الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات

 املالية السوق  هيئة من واملرخصة
1% 81% 
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نقد وأشباش النقد
1

 1% 11% 

 %11 %1 املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامة صناديق املؤشرات املتداولة

 %11 %1 املالية السوق  هيئة من واملرخصة العامة صناديق إلاستثمار في ألاسهم السعودية

أ:مدة للصندوقأ .4

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

 .( من هذش الشروط وألاحكام12ثمانية عشر  للفقرة رقم 

أ:قيدي وحدوي إلاهستثمار .5

الصندوق بالقيود والحدود الت  تفرضها الئحة صناديق إلاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات خالل إدارته يلتزم مدير 

 بما في ذلال نظام تملال غير السعودين للعقار واستثمارش. .للصندوق 

أ:للومل  .6

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

الصندوق جميع الحوالات الواردة من خارج اململدة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمسها بالريال السعودي بناء  على أسعار الصر  

 عار الصر .في حينها، هذا ويتحمل مالال الوحدات أي تقلبات في أس

أ:رهسدم للخدمات وللومدالت وألاتواب .7

تحتسب على أسا  يومي وتدفع على  إن الرسوم الت  يتحملها الصندوق  .يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناش -و 

  ي:وهي كاآل أسا  يختلف من رسم الى آخر

  :من % 1.11 باسبةالصندوق رسوم إدارة يدفع رهسدم إلايلرة 
 
للفئة  ملدير الصندوق  صافي أصول الصندوق قيمة سنويا

 من قيمة صافي ألاصول ملدير الصندوق للفئة  ب( ونسبة 1.10 أ( ونسبة 
 
 من قيمة صافي ألاصول 1.01% سنويا

 
% سنويا

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

  :0.035 باسبة حفظ رسومالحفظ  ألمين الصندوق  يدفعرهسدم للحفظ % 
 
  420111 أو سنويا

 
  رياال

 
 صافي من سعوديا

 .ميالدية أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم. أعلى اأيهمالصندوق  أصول 

  :الصندوق  يدفعأتواب لملحاهسب للقاندني  
 
  مبلغا

 
 عن طريق دفعتين كل نصف سنة سعودي ريال 820801 قدرش مق وعا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل ضافةالقيمة املشاملة ضريبة  وهو القانوني للمحاسب

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

 السائدة في السوق.

  :بقيمة  يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت أعضاء مجلس إلايلرة 
 
  800111سنويا

 
رياال

 
 
 لكل عضو مستقل.بحد أعلى سعوديا

  : قدرش للرهسدم للرقابي 
 
 مق وعا

 
. ريال سعودي 10011يدفع الصندوق مبلغا

 
 سنويا

  :قدرش رهسدم نشر لملولدمات على مدقع تدلول 
 
 مق وعا

 
. 00111يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

  :الصندوق  يدفعمصاريف أخرى  
 
  مبلغا

 
 قيمة التاليةوفي السنوات  ريال 22,500 ألاولى بقيمة في السنة مق وعا

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

 إن إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  الاستثمارية أو البندية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق 

 .املضافة القيمة ضريبة ذلال في بما وجدت

                                                           
1
أو ما اعادلها في تصايفات   -BBBصندوق في أدوات نقد في بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصايف ائتماني أدنى استثمر ال 

 التصايف الائتماني. وكاالت
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  :ببيع وشراء ألاسهم وإلاكتتاب في  ةيتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل املتعلقمصاريف للتوامل

 سبيل على السنة  كل ربع في ملخح إلافصاح في نهاية إلاصدارات ألاولية وسيتم إلافصاح عن تلال الرسوم واملصاريف

أ.(حكومية رسوم  أو ضرائب واي الوس اء عموالت الحصر وليس املثال

  ال ألاخر   ألاطرا  أو لجي اي بي كابيتال املستحقة واملصروفات والعموالت املذكورة الرسوم : إنلملضاف  للقيم  ضريب 

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

مع مالحظة ان ا عاب املحاسب القانوني املذكورة أعالش  شمل ضريبة القيمة  .التنفيذية والئحته املضافة القيمة

 . 1/1/8112املضافة، و فيما عدا ذلال ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

 : حدلتمقابل للصفقات لملفروض  على إلاشترلك وإلاهستريلي ونقل لمللكي  للتي ةدفوما مالك للدأ -زأ

يقوم بها  من قيمة مبالالا كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %8.11 باسبة هايتم احتسابيحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك و 

 فرض سيتم من مبالالا إلاشتراك لحظة استالم املبالالا وتدفع ملدير الصندوق. ةيتم خصم قيمة رسوم إلاشتراك مرة واحدو املستثمر. 

  41 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبدر استرداد رسوم
 
 .%1.11باسبة  من تاريخ إلاشتراك يوما

 للومدالت للخاص  للتي ةبرمما مدةر للصندوق:

 رهسدم إلاهستريلي لملبكر:  -أأ

  41سيتم فرض رسوم استرداد مبدر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
 
من تاريخ  يوما

 . تحتسب الرسوم كاآل ي:إلاشتراك

  ويتم إعفاء 1.11سيتم فرض رسوم استرداد مبدر باسبة 
 
% على الوحدات في حالة استردادها مبدرا

. ستتم معاملة الوحدات في  41املشتركين من هذش الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
 
يوما

 يأخاملشتراة  الاشتراك والاسترداد على طريقة الوحدات
 
. ويتم خصم رسوم إلاسترداد املبدر  را

 
 سترد أوال

 من إجمالي قيمة املبلالا املسترد وتدفع ملدير الصندوق.

أ:تقدي  وتعوير وحدلت للصندوقأ .8

 تقدي  أصدل للصندوق: -أأ

 تقيم أصول الصندوق على ألاسا  التالي:

  إليه كل ألار اح  التعاملاململوكة من قبل الصندوق على أسا  سعر إلاغالق الرسم  في يوم ألاسهم يتم تقويم 
 
مضافا

 منه كل املصاريف والرسوم املستحقة.
 
 املستحقة ومخصوما

 لت   سبق تاريخ إلادراج في يتم تقويم أسهم إلاصدارات ألاولية اململوكة من قبل الصندوق بسعر إلاكتتاب في الفترة ا

 السوق.

  التعامليتم تقويم حقوق ألاولوية اململوكة من قبل الصندوق على أسا  سعر إلاغالق الرسم  في يوم. 

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

 .التعاملمدير الصندوق في يوم 

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

 .التعاملحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم تاملس

 يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:

أولهستحقاقما طريق  لحتعاب للرهسدم ولملصاريفأللرهسدم

 رسوم إلادارة
 كاآل ي: هابشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حساب  ستحق رسوم إلادارة

 رسوم إلادارة السنوية الخاصة بكل فئة

   
صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم     رسوم إلادارة في أي يوم 

 رسوم الحفظ
 كاآل ي: هابشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حساب الحفظ ستحق رسوم 

 رسوم الحفظ السنوية

   
صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم     رسوم الحفظ في أي يوم 

 أ عاب املحاسب القانوني
 كاآل ي: ها. يتم حسابسنةنصف  ستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف املحاسب القانوني

   
 مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم 
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 مكافآت أعضاء مجلس إلادارة
 كاآل ي: هامكافآت أعضاء مجلس إلادارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب ستحق 

 مكافآت أعضاء مجلس إلادارة

   
 مكافآت أعضاء مجلس إلادارة في أي يوم 

 الرسوم الرقابية
 كاآل ي: ها ستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

الرسوم الرقابية

   
ومي   الرسوم الرقابية في أي 

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
 كاآل ي: ها ستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

    
 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم 

  املبدر إلاسترداد رسوم
 . يتم حسابها كاآل ي:استرداد مبدرمرة واحدة في أي عملية املبدر  إلاستردادتدفع رسوم 

مبلالا إلاسترداد املبدر   رسوم إلاسترداد        رسوم إلاسترداد املبدر 

 رسوم إلاشتراك
 يتم حسابها كاآل ي:تدفع رسوم إلاشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. 

مبلالا إلاشتراك   رسوم إلاشتراك        رسوم إلاشتراك على أي مبلالا إشتراك 

 مصاريف أخر  
  ستحق رسوم املصاريف ألاخر  بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآل ي:

 املصاريف ألاخر   السنوية 

   
 رسوم املصاريف ألاخر   في أي يوم 

 سنة.ربع يتم إلافصاح عن مصاريف التعامل في ملخح إلافصاح املالي في نهاية كل  مصاريف التعامل

قسم
ُ
 املستثمرين من مؤسسات وأفرادب الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فئات( 4  ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

املستثمرين من ب الخاصة وهي( ب و ،ريال سعودي 1101110111وهم من يزيد مبلالا اشتراكهم عن أو اساوي 

 بماسوبي الخاصة وهي( ج و ،ريال سعودي 1101110111وهم من يقل مبلالا اشتراكهم عن  مؤسسات وأفراد

 إن. الدولي الخليس بنال و وق دالصن بمدير الخاصة إلاستثمارية واملحفظة ببنال الخليس الدوليو  الصندوق  مدير

 إلاضافي، لإلشتراك ألادنى الحد لإلشتراك، ألادنى الحد للملدية، ألادنى الحد في تدمن الفئات هذش بين الفروقات

 .إلادارة ورسوم لإلسترداد، ألادنى الحد

 أةام للتقدي : -بأ

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

 إلاجرلءلت لملتبو  في حال  وجدي خطأ في للتقدي  أو للتعوير: -جأ

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

 ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سباها خ أ من مدير الصندوق.كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .8

ثر على ما نسبته خ أ في التقويم أو التسعير بما يؤ يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي  .4

، كما سيتم إلافصاح عن ذلال في املوقع إلالدتروني ملدير الصندوق وفي املوقع دة الصندوق من سعر وح 1.01%

 للمادة رقم 
 
لإللدتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وفي تقارير الصندوق الت  اعدها مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق إلاستثمار.11 

 للمادة رقم  يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .2
 
( من الئحة 18لهيئة السوق املالية وذلال وفقا

 صناديق إلاستثمار و شتمل هذش التقارير على ملخح بجميع أخ اء التقويم أو التسعير.

 إلاشترلك وإلاهستريلي: أهسوارأطريق  لحتعاب  -يأ

لكل فئة من فئات  أصول الصندوق صافي قيمة قيمة  بحساباحتساب سعر الوحدة ألغراض إلاشتراك وإلاسترداد يتم 

 إليه أي أر اح مستحقة ذي العالقة في يوم التعامل  وحدات الصندوق 
 
 منه مضافا

 
 أي مصاريف ورسوم مستحقةومخصوما

يجو  ملدير  .يوم التعامل ذي العالقةفي لكل فئة على عدد الوحدات القائمة ومن ثم قسمة الناتس إلاجمالي  لكل فئة

قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول  ي حال وجود أي ظرو  استثنائيةالصندوق تأخير عملية التقويم ف

وسيتم (، الصندوق  مدير إرادة عن خارجة فنية ع الأ أو طبيعية كوارث،على سبيل املثال وليس الحصر  الالصندوق 

 الرجوع الى مجلس إلادارة للحصول على املوافقة.

 مكان ووقت نشر هسور للدحدة وتكرلرها: -هأ
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 قبل لكل فئة من فئات وحدات الصندوق  يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة

عثر املوقع إلالدتروني للسوق املالية السعودية  تداول(  التعامليوم التالي ليوم ال من مساء   0:11الساعة 

www.tadawul.com.sa. 

أ:للتوامالت .9

 معؤوليات مدةر للصندوق بشأن طلبات إلاشترلك وإلاهستريلي: -أأ

 عامل يوم في إال استردادها أو الصندوق  وحدات في الاشتراك يجو   ال . 

 املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في والاسترداد الاشتراك طلبات لتقديم النهائي املوعد تحديد تم 

 .به الخاصة

 للموعد التالية التقويم نق ة عند ُيحتسب الذي بالسعر الاسترداد أو الاشتراك طلبات الصندوق  مدير اعامل 

 .والاسترداد الاشتراك طلبات لتقديم النهائي

 الئحة تتضمنها أحكام أي مع تتعارض ال بحيث الاسترداد أو الاشتراك طلبات بتنفيذ الصندوق  مدير يقوم 

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط أو الاستثمار صناديق

 لنق ة التالي الرابع اليوم في العمل إقفال موعد قبل الاسترداد عوائد الوحدات ملالال الصندوق  مدير يدفع 

 .أقص ى كحد الاسترداد سعر عندها ُحدد الت  التقويم

 طلب إلاهستريلي ويفع مبالغ إلاهستريلي ملالك للدحدلت: لهستالمللفترة للزمني  بين  -بأ

يقوم مدير  يتم تحويل مبلالا إلاسترداد الدلي ملالال الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.

ذي العالقة،  الصندوق عند استالم طلب استرداد في أي يوم  عامل بتحديد قيمة الوحدات املستردة حسب يوم التقويم

 ومن ثم تحويل املبلالا إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم الرابع التالي ليوم التعامل ذي العالقة. 

 قيدي للتوامل بدحدلت للصندوق: -جأ

 من( 1  املادة من( ح  ةالفقر  في املوضحة املواعيد حسب واملقبولة املستلمة إلاشتراك وإلاستردادطلبات  جميع تنفيذ يتم

 النهائي املوعد بعد ال لب استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بناء   وألاحكام الشروط هذش

 .ال لب استالم يوم من القادم التعامل يوم في احتسابه سيتم

 للحاالت للتي ةؤجل فيها للتوامل بالدحدلت أو يولق، وإلاجرلءلت لملتبو  في تلك للحاالت: -يأ

 في أو اشتراك من يجو  ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :أو إلاشترلك إلاهستريليتأجيل عمليات  .1

 للمادة  الحاالت اتية أي من الصندوق في
 
 :الئحة صناديق إلاستثمار ( من62( واملادة رقم  61رقم  وفقا

 .في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلال من مدير الصندوق 

  أو أكثر من صافي قيمة  %11.11اساوي  الوحدات طلبات إلاسترداد ملالكيإذا كانت قيمة جميع

 الصندوق في أي يوم  عامل.

  في السوق الرئيسية الت  يتم فيها التعامل في ألاوراق املالية أو ألاصول تم  عليق التعامل في حال

والت  ير  مدير ألاخر  الت  يملدها الصندوق، إما بشكل عام أو بالاسبة إلى أصول الصندوق 

 .الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

 سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ إلاجراءات التالية في حال حدوث أي  عليق على وحدات الصندوق:

 .التأكد من عدم استمرار أي  عليق إال للمدة الضرورية واملثررة مع مراعاة مصاله مالك الوحدات 

 يق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلال مراجعة التعل

 بصورة منتظمة.

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

وإشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور انسهاء التعليق بال ريقة نفسها في إلاشعار عن 

 التعليق وإلافصاح عن ذلال في املوقع إلالدتروني ملدير الصندوق واملوقع إلالدتروني للسوق.

سيتم تلبية طلبات إلاسترداد في أقرب وقت  عامل ممدن كما سيتم التعامل مع طلبات إلاسترداد املؤجلة 

 بالاسبة والتناسب وتحويل مبالالا إلاسترداد الى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممدنة.

 ولوائح ألنظمة املشترك ت بيق عدم حال في اشتراك طلب أي رفض الصندوق  ملدير يحق رفض إلاشترلك: .8

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

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


 

-14- 
 

 إلاجرلءلت للتي ةجري بمقتضاها تحدةد طلبات إلاهستريلي للتي هستؤجل: -هأ

 السوق  هيئة من الصادرة الاستثمار صناديق الئحة من (21  املادة إلى تخضع الاسترداد عملياتجيل ألت املنظمة ألاحكام

 :املالية

  يجو  ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل الت  إذا بلالا

% أو أكثر من صافي قيمة أصول 11الوحدات في أي يوم  عامل إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد ملالكي 

 الصندوق.

  سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد امل لوب تأجيلها، وإلافصاح عن هذش

  إلاجراءات في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 

 آخرين:ألاحكام لملنظم  لنقل ملكي  للدحدلت إلي معتثمرين  -وأ

 ذات ألاخر   واللوائح وألانظمة التنفيذية ولوائحها السعودية املالية السوق  هيئة لنظام التابعة ألاحكام هي املنظمة ألاحكام

 .السعودية العر ية اململدة في امل بقة العالقة

 لهستثمار مدةر للصندوق في للصندوق: -زأ

  الصندوق  ملدير يمدن
 
 تخفيض في قهبح الصندوق  مدير ويحتفظ كمستثمر، الصندوق  في املشاركة، الخاص لتقديرش وفقا

  مشاركته
 
  أو كليا

 
  ذلال رأ  متى جزئيا

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

 
ربع سنة وفقا

 للصندوق. املالي إلافصاح ملخح في الصندوق  في له استثمار أي عن ( من الئحة صناديق إلاستثمار71املادة  

 للتاريخ لملحدي ولملدلعيد للنهائي  لتقدة  طلبات إلاشترلك وإلاهستريلي في أي ةدم توامل: -حأ

 :يمدن إلاشتراك في الصندوق  أةام قبدل إلاشترلك  
 
، ويقبل إلاشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب يوميا

  إلاشتراك
 
 الثالثاء ويوم نهاية وقبل الاثنين يوم لتقويم ألاحد يوم نهايةودفع كامل مبلالا إلاشتراك قبل  كامال

يوم  في، ويكون إلاشتراك بناء  على سعر الوحدة (عمل يوم يكون  نأ على  أسبوع كل من الاربعاء يوم لتقويم

 .التقويم ذي العالقة

 :يمدن إسترداد املبالالا من الصندوق  أةام قبدل إلاهستريلي 
 
نهاية ، ويقبل بعد تقديم طلب إلاسترداد قبل يوميا

، (عمل يوم يكون  ان على  أسبوع كل من الاربعاء يوم لتقويم الثالثاء ويوم نهاية وقبل الاثنين يوم لتقويم ألاحد

 .يوم التقويم ذي العالقة فيويكون إلاسترداد بناء  على سعر الوحدة 

 :إجرلءلت تقدة  طلبات إلاشترلك أو إلاهستريلي -طأ

 يقوم العميل عند إلاشتراك بتعبئة نموذج إلاشتراك وتوقيع هذش الشروط وألاحكام ومذكرة  إلاشترلك: إجرلءلت

 املعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق.

 يقوم العميل عند طلب إسترداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب إلاسترداد  :هستريليإلاأ إجرلءلت

أويقدمه الى مدير الصندوق.

 مدقع مدةر للصندوق  عن طريق وأأزيارة لملقر للرئيس ي ملدةر للصندوق ب للصندوقأ في الاشترلك ةمكن

 في حال تدفرها.إلالكتروني 

 للحد ألاينى للملكي  وإلاشترلك وإلاشترلك إلاضافي وإلاهستريلي: -يأ

وإلاشتراك إلاضافي  ب( و ج(. يتمثل الحد ألادنى للملدية وإلاشتراك و أ( اشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي 

 وإلاسترداد لكل فئة من فئات الوحدات في ا ي:

 :الحد ألادنى للملدية 

 :)ريال سعودي. 1101110111 الفئة  أ 

  :)ال يوجدالفئة  ب. 

  :)اليوجدالفئة  ج. 

 الحد ألادنى لإلشتراك: 

  :)ريال سعودي. 1101110111الفئة  أ 

  ريال سعودي. 110111 ب(: الفئة 

  :)ريال سعودي. 110111الفئة  ج 
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 :الحد ألادنى لإلشتراك إلاضافي 

  :)ريال سعودي. 101110111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 80011الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 80011الفئة  ج 

 :الحد ألادنى لإلسترداد 

  :)ريال سعودي. 101110111الفئة  أ 

  :)ريال سعودي. 80011الفئة  ب 

  :)ريال سعودي. 80011الفئة  ج 

 :تأثير عدم للدصدل للى ذلك للحد على للصندوقأللحد ألاينى للمبلغ للذي ةندي مدةر للصندوق جموه، ومدى  -كأ

جمعه خالل مدة ال رح ألاولي من  ( ماليين ريال أو ما اعادلها ملا يابلي11 هو الحد ألادنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه 

أأ.2018/01/31 شتراكات املستثمرين حتى تاريخا

 قيم  لصافي أينى كحد يوايلما ما أو هسوديي ريال مالةين( 11) عشرة متطلب إهستيفاء لضمان للالزم  للتصحيحي  إلاجرلءلت -لأ

 :للصندوقأ أصدلأ

سيقوم مدير  ،( أشهر2ملدة أقصاها   ( ماليين ريال سعودي11صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة   في حال انخفضت

بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات الت  تخدم مصاله مالك  املالية أوال، وبعد ذلالباشعار هيئة السوق  الصندوق 

 لب سيقوم مدير الصندوق ب ،الوحدات من  سييل أصول الصندوق أو طلب  يادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق 

يتوافق مع لوائح هيئة السوق  بما تصويت على الخيارات امل روحة من قبل مدير الصندوق وال إلجتماع مالك الوحدات

مالك الوحدات  تصو   حالفي و ،وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلال في موقعه إلالدتروني وفي موقع السوق  املالية

الصندوق سيقوم مدير  ( ماليين ريال سعودي11لى عشرة  إصوله أ يادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة بعدم 

 .خذ املوافقات الال مة من هيئة السوق املاليةأبتسييل أصول الصندوق بعد 

  .سيقوم مدير الصندوق باإللتزام بجميع لوائح و عليمات هيئة السوق املالية

أهسياهس  للتدزيوات: .11

 هسياهس  تدزيع للدخل وألارباح: -أأ

 يهد  مدير الصندوق إلى إعادة إستثمار جميع أر اح الصندوق.

 للتقريبي لإلهستحقاق وللتدزيع: للتاريخ -بأ

 ال يوجد.

 كيفي  تدزيع ألارباح: -جأ

 ال يوجد.

أتقدة  للتقارير للى مالكي للدحدلت: .11

 لملولدمات لملتولق  بالتقارير لملالي  للخاص  بالصندوق وللفترلت لملالي  ألاولي  وللعندي : -أأ

  املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  بما في ذلال القوائم

 ملت لبات امللحق رقم  
 
( من الئحة صناديق إلاستثمار، ويجب على مدير الصندوق 0املوجزة والتقارير ألاولية وفقا

 تزويد مالكي الوحدات بها عند ال لب ودون أي مقابل.

   11  سبعين تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاو)  
 
من نهاية فترة التقرير، وتاشر هذش يوما

 ( من هذش الشروط وألاحكام.11التقارير في ألاماكن و الوسائل املحددة في الفقرة  ب( من املادة  

   من نهاية فترة التقرير، (40خمسة وثالثين    عد التقارير ألاولية وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاو 
 
وتاشر هذش  يوما

 ( من هذش الشروط وألاحكام.11قارير في ألاماكن و الوسائل املحددة في الفقرة  ب( من املادة  الت

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات التالية 

 .صافي قيمة أصول الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق الت  يملدها املشترك وصافي قيمسها 

  من كل صفقة. (10  خمسة عشر املشترك خاللسجل بالصفقات الت  نفذها 
 
 يوما
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 خالل الوحدات تملال شخح أي ذلال في بما  الوحدات مالكي إلى سنوي  بيان الصندوق  مدير يرسل 

 خالل املالية السنة مدار على الصندوق الصفقات على وحدات  يلخح( البيان شأنها في املعد السنة

 ( 41  ثالثين
 
 مقابل وإجمالي املو عة ألار احعلى  البيان هذا ويحتوي  املالية، السنة نهاية من يوما

 مخالفات لجميع تفاصيل إلى باإلضافة الوحدات، مالال نم املخصومة وألا عاب واملصاريف الخدمات

 مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط في أو الاستثمار صناديق الئحة في عليها املنصوص الاستثمار قيود

 .املعلومات

 ووهسائل إتاح  للتقارير للتي يودها مدةر للصندوق:أماكن  -بأ

 تم إذا إال الحساب فتح نموذج في مبين هو كما الفاكس أو إلالدتروني الثريد أو الثريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ( 21  ستين خالل أخ اء بأي الصندوق  مدير إخ ار ويجب العنوان، في  غيير بأي الصندوق  مدير إشعار
 
  يوما

 
 من تقويميا

 التقارير هذشنشر  سيتم كما. وحاسمة نهائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلال وبعد التقارير تلال إصدار

 .املالية السعودية  تداول( للسوق  الالدتروني املوقع و الصندوق  مدير موقع على

 :وهسائل تزويد مالكي للدحدلت بالقدلئ  لملالي  للعندي  -جأ

( املراجعة السنوية املالية القوائم ذلال في بما  السنوية بالتقارير املحتملين والعمالء الصندوق  وحدات مالكي إطالع تمسي

 
 
 ( 11  تتجاو   ال مدة خالل باشرها وذلال مجانا

 
 الصندوق، بمدير الخاص إلالدتروني ملوقع في التقرير فترة نهاية من يوما

 .طلاها حال في الثريد طريق عن أواملالية السعودية  تداول(  للسوق  إلالدتروني واملوقع

أ:سجل مالكي للدحدلت .12

  إلاحتفاظ به في اململدة العر ية السعودية.ندوق بتجهيز سجل بمالكي الوحدات ويلتزم مدير الص

ألجتماع مالكي للدحدلت: .13

 للظروف للتي تعتدعي عقد لجتماع ملالكي للدحدلت: -أأ

  الدعوة لعقد إجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه.يجو  ملدير الصندوق 

   أيام من استالم طلب كتابي من 11سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة )

 أمين الحفظ بذلال.

   أيام من استالم طلب كتابي من 11سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة )

% من 80كثر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو  ساوي مالال أو أ

 صافي قيمة الصندوق.

 إجرلءلت للدعدة للى إجتماع مالك للدحدلت: -بأ

  يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن إلاجتماع في املوقع إلالدتروني ملدير الصندوق واملوقع إلالدتروني للسوق

( أيام 11وأمين الحفظ قبل عشرة  و إرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات املالية السعودية  تداول( 

 قبل إلاجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في 81على ألاقل من إلاجتماع و مدة ال تزيد عن واحد وعشرين  
 
( يوما

على مدير الصندوق إرسال ن خة الى هيئة إلاعالن مكان وتاريخ ووقت إلاجتماع والقرارات املقترحة، ويجب 

 السوق املالية من إلاشعار الدتابي املرسل الى مالك الوحدات.

 إال إذا حضرش من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين ال اعتثر إجتماع مالكي الوحدات إ 
 
 صحيحا

 
جتماعا

 .إجمالي عدد وحدات الصندوق % أو أكثر من 80

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

و إرسال إشعار كتابي الى  عن ذلال في موقعه إلالدتروني واملوقع إلالدتروني للسوق املالية السعودية  تداول(

إلاجتماع الثاني ( أيام، ويعد 0وأمين الحفظ قبل موعد إلاجتماع الثاني بخمسة  الوحدات  جميع مالك

 كانت نسبة الوحدة املمثلة في إلاجتماع.
 
 أيا

 
 صحيحا

 :تصديت مالك للدحدلت -جأ

 :طريقة تصويت مالك الوحدات 

 .له لتمثيله في إجتماع مالك الوحدات 
 
 يجو  ملالال الوحدات  عيين وكيال

 ندوق.يجو  لكل مالال من مالك الوحدات إلادالء بصوت واحد لكل وحدة يمتلدها من وحدات الص 
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  يجو  عقد إجتماعات مالك الوحدات وإلاشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواس ة وسائل

 للضواب  الت  تضعها الهيئة.
 
 التقنية الحديثة وفقا

 :حقوق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات 

  قبل عشرة أيام على 
 
 كتابيا

 
ألاقل من إلاجتماع و مدة يحق ملالال الوحدات وأمين الحفظ إستالم إشعار ا

 قبل إلاجتماع.
 
 ال تزيد عن واحد وعشرين يوما

  يحق ملالال الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في ذلال الحصول على موافقته على

 لالئحة صناديق إلاستثمار.
 
 أي  غيرات تت لب موافقة مالك الوحدات وفقا

  شتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواس ة وسائل يجو  عقد إجتماعات مالك الوحدات وإلا

 للضواب  الت  تضعها الهيئة.
 
 التقنية الحديثة وفقا

أ:حقدق مالك للدحدلت .14

 .الحصول على ن خة حديثة من الشروط وألاحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العر ية و دون مقابل 

  حصول كل مالال من مالك الوحدات على تقرير اشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات الت  يمتلدها

 من 10املنفذة من قبل املالال على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر  وصافي قيمسها، وسجل بجميع الصفقات 
 
( يوما

 كل صفقة.

 وق بدون مقابل.الحصول على القوائم املالية املراجعة للصند 

  
 
إلاشعار بأي  غيير في الشروط وألاحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخح بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 لنوع التغيير واملدة املحددة في الئحة صناديق إلاستثمار.

 .إلاشعار بأي  غيير في مجلس إدارة الصندوق 

 الحصول على ن خة محدثة من الشروط و 
 
بينألاحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

ُ
الرسوم وألا عاب  ت

 الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلاها.

   81إلاشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق إلاستثمار قبل إلانهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين.
 
 ( يوما

 .دفع مبالالا إلاسترداد في ألاوقات املحددة لذلال 

 ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالجة الشكاو  عند طلاه الحصول على إلاجراءات 

أ:معؤولي  مالك للدحدلت .15

 .فيما عدا خسارة مالال الوحدات الستثمارش في الصندوق أو جزء منه، ال يكون ملالال الوحدات أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق 

أ:خصائص للدحدلت .16

قسم
ُ
 املستثمرين بصغار الخاصة وهي( ب و وأفراد، مؤسسات من املستثمرين بدبار الخاصة وهي( أ  وهي( فئات 4إلى ثالثة   الصندوق  وحدات ت

 بنال و وق دالصن بمدير الخاصة إلاستثمارية واملحفظة الدولي الخليس  نالو  الصندوق  مدير بماسوبي الخاصة وهي( ج و وأفراد، مؤسسات من

 ألادنى الحد إلاضافي، لإلشتراك ألادنى الحد لإلشتراك، ألادنى الحد للملدية، ألادنى الحد في تدمن الفئات هذش بين الفروقات إن. الدولي الخليس

 . يوضه الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:إلادارة ورسوم لإلسترداد،

أللفئ  )ج(أللفئ  )ب(أللفئ  )أ(أللفروقات

 طبيعة املالك
كبار املستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

املستثمرين من مؤسسات صغار 

 وأفراد

ماسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق و نال 

 الخليس الدولي

 ال يوجد ال يوجد ريال سعودي 10,000,000 الحد ألادنى للملدية

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 الحد ألادنى لإلشتراك

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 لإلشتراك إلاضافيالحد ألادنى 

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد ألادنى لإلسترداد
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 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم إلادارة

أللتغييرلت في للشروط وألاحكام: .17

 ولملدلفقات وألاشوارلت لملحدية بمدجب الئح  صنايةق إلاهستثمار:ألاحكام لملنظم  لتغيير شروط وأحكام للصندوق  -أأ

 تنقسم ألاحكام املنظمة لتغيير 
 
شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقسام وذلال بناء  على نوعية املعلومات املراد  غييرها وفقا

 ظمة للتغيرات في الشروط وألاحكامحيث تنقسم ألاحكام املنعلى التوالي(.  02و 01، 02لالئحة صناديق إلاستثمار  املادة 

 كاآل ي:

 موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات ألاساسية: .1

    يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالك وحدات الصندوق على التغيير ألاساس

 املقترح من خالل قرار صندوق عادي.

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

 هذش املادة، الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير ألاساس   املقترح للصندوق.

 :من الحاالت التالية 
 
 ُيقصد بمص له  التغيير ألاساس    أيا

 التغيير املهم في أهدا  الصندوق أو طبيعته. .1

 ير في وضع املخاطر للصندوق.له تأث يكون  الذيالتغيير  .8

 إلان حاب ال وعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .4

 أي حاالت أخر  تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلالا بها مدير الصندوق. .2

  دون فرض أي رسوم و وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل أي  غيير أساس   يحق ملالكي

 إسترداد.

 بأي  غييرات مهمة: إشعار الهيئة ومالك الوحدات .8

  بأي  غييرات مهمة مقترحة 
 
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق كتابيا

 81يديرش مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة إلاشعار عن واحد وعشرين   عام ألي صندوق 
 
( يوما

 قبل يوم سريان التغيير الذي يحدد مدير الصندوق.

  ألحكام املادة   عن   التغيير 
 
 وفقا

 
 أساسيا

 
( من الئحة صناديق 02املهم  أي  غيير ال اعد  غييرا

 إلاستثمار أو أي  غيير من شأنه أن:

 يؤدي في املعتاد إلى أن اعيد مالك الوحدات النظر في مشاركسهم في الصندوق. .1

يؤدي إلى  يادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من  .8

 لس إدارة الصندوق أو أي تابع لهما.جأعضاء م

 من املدفوعات  .4
 
 جديدا

 
 سدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري يقدم نوعا

 إلى  يادة أنواع املدفوعات ألاخر  الت   سدد من أصول الصندوق.

 أي حاالت أخر  تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلالا بها مدير الصندوق. .2

 ندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي  غيير مهم ودون فرض أي رسوم يحق ملالك وحدات الص

  استرداد.

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي  غييرات واجبة إلاشعار: .4

  بأي  غيير واجب إلاشعار في 
 
 كتابيا

 
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارا

 ( أيام من سريان التغيير.2ة  الصندوق الذي يديرش مدير الصندوق قبل ثماني

  من الئحة 01( و  02ضمن أحكام املادتين  يقصد بن  التغيير واجب إلاشعار  أي  غيير ال يقع )

 صناديق إلاستثمار.

 إلاجرلءلت لملتبو  لإلشوار عن أي تغيير في شروط وأحكام للصندوق: -بأ

  ُألاساسية في املوقع إلالدتروني ملدير ه عن تفاصيل التغييرات صشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفا

 ( أيام من سريان التغيير.11الصندوق واملوقع إلالدتروني للسوق املالية السعودية  تداول( وذلال قبل عشرة  

   للمادة 
 
( من الئحة 11بيان تفاصيل التغييرات ألاساسية في تقارير الصندوق الت  اعدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق إلاستثمار.
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  فصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع إلالدتروني ملدير الصندوق واملوقع إلالدتروني للسوق املالية إلا

 ( أيام من سريان التغيير.11أو بال ريقة الت  تحددها هيئة السوق املالية وذلال قبل عشرة  السعودية  تداول( 

 للمادة  بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق الت  ا 
 
( من الئحة 11عدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق إلاستثمار.

  لسوق املالية واملوقع إلالدتروني لدير الصندوق ملإلافصاح عن التغييرات واجبة إلاشعار في املوقع إلالدتروني

 من سريان التغيير.81السعودية  تداول( وذلال خالل واحد وعشرين  
 
 ( يوما

  للمادة  تفاصيل التغييرات بيان 
 
( من 11واجبة إلاشعار في تقارير الصندوق الت  اعدها مدير الصندوق وفقا

 الئحة صناديق إلاستثمار.

أ:إنهاء للصندوقأ .18

 الحاالت اللت  استوجب فيها إنهاء الصندوق وإلاجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق إلاستثمار هي ا ي:

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

 من التاريخ املسسهد  إلنهاء الصندوق دون إلاخالل بالشروط وألاحكام ومذكرة املعلومات الخاصة 81واحد وعشرين  
 
( يوما

 بالصندوق.

وذلال دون إلاخالل بالشروط وألاحكام ومذكرة  الصندوق فور انسهائه،يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية  .8

 املعلومات الخاصة بالصندوق.

يجب على مدير الصندوق إلاعالن في موقعه إلالدتروني واملوقع إلالدتروني للسوق املالية السعودية  تداول( عن انسهاء مدة  .4

 الصندوق وتصفيته.

أمدةر للصندوق: .19

 وولجباته ومعؤولياته:ممام مدةر للصندوق  -أأ

اعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق إلاستثمار والئحة ألاشخاص  .1

 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.املرخح لهم وشروط وأحكام الصندوق 

م بما في ذلال يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات الت  نصت عليها الئحة ألاشخاص املرخح له .8

 واجب ألامانة اتجاش مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم و ذل الحرص املعقول.

 عن ا ي: .4
 
 فيما يتعلق بصناديق إلاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق ملا في ذلال الخدمات إلادارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

 دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها  التأكد من

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن إلالتزام بأحكام الئحة صناديق إلاستثمار، سواء  أد  مسؤولياته وواجباته  .2

ق إلاستثمار والئحة ألاشخاص املرخح بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صنادي

 لهم.

إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصر  أو تقصير  .0

 متعمد من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق السياسات وإلاجراءات لرصد املخاطر الت  تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  .2

 تتضمن تلال السياسات وإلاجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على ألاقل. التعامل معها.

ي بق مدير الصندوق برنامس مراقبة امل ابقة وإلالتزام لكل صندوق استثمار يديرش ويزود الهيئة باتائس الت بيق  .1

 عند طلاها.

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

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

 الصندوق أي أ عاب ومصاريف تابعة لذلال.
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 ألاحكام لملنظم  لوزل مدةر للصندوق أو لهستبدلله: -جأ

 ل 
 
تعيين مدير صندوق للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراش مناسبا

، وذلال في حال حدوث أي من ا ي:
 
 بديل أي اتخاذ أي تدبير آخر تراش مناسبا

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إلادارة دون إشعار الهيئة بذلال بموجب ألاشخاص املرخح  .1

 لهم.

 من قبل الهيئة. ة نشاط إلادارة أو سحبه أو  عليقهإلغاء ترخيح مدير الصندوق في ممارس .8

تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيح ممارسة نشاط إلادارة الخاص بمدير  .4

 الصندوق.

باإللتزام بالنظام  -حسب ما تراش الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .2

 التنفيذية. هولوائح

ر  أصول الصندوق أو عجزش أو استقالته مع عدم وجود شخح وفاة مدير املحفظة إلاستثمارية الذي يدي .0

 آخر م جل لد  مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

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

 للفقرة ألاولى من هذش املادة، فيتعي 
 
 من صالحياتها وفقا

 
على مدير الصندوق التعاون  نإذا مارست الهيئة أيا

 من  عيين 21بشكل كامل من أجل  سهيل نقل املسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلال خالل ستين  
 
( يوما

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

 
 ومناسبا

 
حيثما كان ضروريا

 دوق إلاستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل.جميع العقود املرتب ة بصن -الهيئة

أ:أمين للحفظ .21

 ممام أمين للحفظ: -أأ

  ألحكام الئحة صناديق إلاستثمار، سواء  أد  مسؤولياته بشكل 
 
 عن إلتزاماته وفقا

 
اعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق إلاستثمار أو الئحة 
 
 ألاشخاص املرخح لهم.مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجاش مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو 
 
اعد أمين الحفظ مسؤوال

 إهمال أو سوء تصر  أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايسها لصاله مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخ 
 
اذ اعد أمين الحفظ مسؤوال

 جميع إلاجراءات إلادارية الال مة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 حق أمين للحفظ في تويين أمين من للباطن: -بأ

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي 
 
يجو  ألمين الحفظ تكليف طر  ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه باملعمل أمينا

 أ عاب ومصاريف تابعة لذلال.

 لوزل أمين للحفظ أو لهستبدلله:ألاحكام لملنظم   -جأ

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

 الحاالت اتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلال بموجب الئحة ألاشخاص  .1

 املرخح لهم.

 من قبل الهيئة. في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو  عليقه إلغاء ترخيح أمين الحفظ .8

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيح ممارسة نشاط الحفظ. .4

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -ولةبناء  على أسس معق–أي حالة أخر  تر  الهيئة .0

  للفقرة ألاولى من هذش املادة، فيتعين على مدير الصندوق املعن   عيين 
 
 من صالحياتها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل 
 
أمين حفظ بديل وفقا

 من  عيين أمين 21للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين  كامل لتسهيل النقل السلس 
 
( يوما

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

 
 ومناسبا

 
 -حيثما كان ضروريا

 جميع العقود املرتب ة بصندوق إلاستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.
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أاندني:قلملحاهسب لل .21

 لهس  لملحاهسب للقاندني لصندوق إلاهستثمار: -أأ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام إبراهيم شركة

 ممام لملحاهسب للقاندني وولجباته ومعؤولياته: -بأ

 وق بما دة للصنقوائم املاليلل اعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلال للقيام بعملية مراجعة

 .ية السعودية املعمول بها في اململدة العر يتماش ى مع املعايير 

   أشهر قبل نهاية ساته املالية، يجب في هذش الحالة 1إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  سعة )

 .السنة املالية ألاولىالقيام بعملية املراجعة بنهاية 

   أشهر أو أقل قبل نهاية ساته املالية، يمدن في هذش الحالة ( 1إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة  سعة

 القيام بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية.

 ألاحكام لملنظم  إلهستبدلل لملحاهسب للقاندني لصندوق إلاهستثمار: -جأ

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

 :اتية الحاالت من أي في املعين،

 .مهامه بتأدية تتعلق القانوني للمحاسب املنه  السلوك سوء حول  ومهمة قائمة ادعاءات وجود .1

  العام للصندوق  القانوني املحاسب اعد لم إذا .8
 
 .مستقال

 مهام لتأدية الكافية والخثرات املؤهالت يملال ال القانوني املحاسب أن الصندوق  إدارة مجلس  قرر  إذا .4

 .مرض   بشكل املراجعة

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

أأصدل للصندوق: .22

 .الاستثمار صندوق  لصاله الحفظ أمين بواس ة محفوظة الاستثمار صندوق  أصول  إن -أ 

 يقوم الت  خرينألا  عمالئه أصول  وعن ألاخر   الصناديق وأ به الخاصة ألاصول  باقي عن الصندوق  أصول  بفصل الحفظ امين يقوم -ب 

ويقوم أمين الحفظ  الصندوق  لصاله سمهإب بالصندوق  الخاصة وألاصول  املالية ألاوراق الحفظ ينأم وي جل أصولها بحفظ

 املستندات من وغيرها الضرورية ال جالت بجميع باالحتفاظ ويقوم املحلية، البنوك حدأ يف الصندوق ب خاص بنكي حساببفتح 

 .التعاقدية اللتزاماته تأديته تؤيد الت 

عد   -ج 
ُ
 ملدير يكون  أن يجو   وال ،(مشاعة ملدية  مجتمعين الصندوق  ذلال في الوحدات ملالكي مملوكة الاستثمار صندوق  أصول   

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

 الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال فيها، م البة أي أو الصندوق  أصول 

  املو ع أو املشورة مقدم أو الباطن من
 
   كان أو ملديته، حدود في وذلال الصندوق، لوحدات مالكا

 
 بموجب امل البات بهذش مسموحا

 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. الصندوق  وأحكام شروط في عنها وأفصه الاستثمار صناديق الئحة أحكام

أ:إقرلر من مالك للدحدلت .23

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

خصائح الوحدات الت  اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 الاسم:

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

أ:آلي  ضبط لملخاطرإجرلءلت وأ .1

 تحقق الت  والحديمة الجيدة ستثمارإلا  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها الت  الاستثمار قرارات ستكون  . أ

 ذات ألاخر   واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط يف واملذكورة للصندوق  املحددة ستثماريةإلا  ألاهدا 

 ا ي: من للتأكد وسعه في ما كل الصندوق  مدير بذل ذلال ويشمل العالقة،

  للوفاء  في أوراق مالية ذات سيولة جيدةالاستثمار من خالل  الحرص على توفير السيولة الكافية في الصندوق

، في حال كان مجموع طلبات إلاسترداد أكثر من النقد وأشباش النقد املتوفر في بأي طلب استرداد متوقع

 .الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول الصندوق 

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

أو صناعة معينة، إال إذا تم إلافصاح عن ذلال في الشروط وألاحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات 

، وفي حال تم تركيز إستثمارات الصندوق في ورقة مالية بما يخالف الشروط واملستندات ألاخر  ذات العالقة

  11يح وضع إلاستثمار في مدة أقصاها وألاحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصح
 
 .يوما

   في الئحة 21يلتزم الصندوق باسب التملال في الشركات حسب الاسبة املصرح بها في املادة الحادية وألاربعين )

، وفي حال تجاو  مدير الصندوق أي من الاسب املوضحة في صناديق إلاستثمار التابعة لهيئة السوق املالية

 و مدة أقصاها  املادة، سيقوم مدير 
 
  11الصندوق بتصحيح وضع إلاستثمار فورا

 
 .يوما

 تقوم ت بيق أهدا  الصندوق إلاستثمارية املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقة ،

 ملراجعة أداء واستثمارات الصندوق والتأكد من توافقها 
 
لجنة إلاستثمار لد  مدير الصندوق باإلجتماع شهريا

 .أهدا  الصندوق واتخاذ أي اجراءات تصحيحية أو تحسياية تخدم أهدا  الصندوق مع 

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

 وتبعهيئة السوق املالية او وسي  آخر مرخح من  الوساطة قسم عثر يتم والشراء البيع أوامر تنفيذ 
 
 ا

 تراعي أنها كما الصندوق، وحدات حاملي مصاله وتراعي املالية السوق   عليمات مع تتوافق واضحة لسياسة

، وللتأكد من ذلال يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذ جميع املالية السوق  وشفافية مصلحة على املحافظة

مع مصاله مالك أوامر البيع والشراء بشكل مستمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسي  يتعارض 

 .الوحدات، سيقوم مدير الصندوق بتغيير الوسي 

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

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

  ذلال كان ومتى- إلاشرا  
 
  الصندوق  مدير عنه يفصه صالهم تضارب أي على املصادقة -مناسبا

 
 صناديق لالئحة وفقا

 .الاستثمار

  مرتين جتماعإلا  
 
إلارهاب  وتمويل ألاموال ليغس عن التبليالا ومسؤول لتزاموإلا امل ابقة مسؤول مع ألاقل على سنويا

 .املتبعة وألانظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير لتزامإ من للتأكد الصندوق، مدير لد 

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي ألاصول في حالة  عيينه 

 بالئحة العالقة ذات ألاخر   واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .الاستثمار صناديق

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

 .الاستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات واملستندات املعلومات ومذكرة

 فيه الوحدات ومالكي الاستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل. 

ألملطابق  وإلالتزلم: .2

 عن إلاشرا  على التالي:
 
 سيكون مسؤول امل ابقة وإلالتزام مسؤوال

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

 .العالقة ذات ألاخر   واملستندات
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 التنفيذية ولوائحه بالنظام لتزامإلا من الصندوق  مدير لتمدين املناسبة وإلاجراءات لسياساتا وضع من التأكد 

 .املفعول  السارية ألاخر   النظامية املت لبات وجميع

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

 الصندوق  مدير يتبعها الت  والالتزام امل ابقة ترتيبات مالئمة مد  ملراجعة ت لاها مستندات بأي الهيئة تزويد. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةلصندوق جي آي بي 

GIB Saudi Equity Fund 

 مفتوح املدة عام محليصندوق أسهم 

 مدير الصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 

 أمين الحفظ

 ستثمارإلانماء لل شركة 

 

 مذكرة املعلومات

 م11/11/8112: الاصدار تاريخ

 

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

 اسعتثماري  قعرار أي اتخعا  قبع  تامعة ودقعة بعنايعة السععودية ألسهمل بي آي جي بصندوق  الخاصة مذكرة املعلومات قراءة املحتملين املستثمرين على يجب

 املستشععارين أحععد استشععارة املحتمعع  رماملسععتث علععى يجععب فإنعع  ملئععم  الصععندوق  هععذا فععي سععتثمارالا  كععان إ ا مععا معرفععة عععدم حععال وفععي بالصععندوق  يتعلععق

 .استثماري  قرار أي اتخا  قب  املستقلين املاليين

  .تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات  ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي همها. وفي حالحتويات مذكرة املعلومات وفم بقراءة املستثمرين ننصح
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 إشعار هام

  أسعععي ويعععدار معععن قبععع    (  هعععو صعععندوق أسعععهم مفتعععوح املعععدة اسعععتثمر فعععي  سعععهم السععععودية.الصنننندوق ألسعععهم السععععودية   لصعععندوق جعععي آي بعععي

  املؤسسععععة والقائمععععة بموجععععب قععععوانين اململدععععة العر يععععة السعععععودية  شععععخح واحععععد (  وهععععي شععععركة منننندير الصننننندوق شعععركة جععععي آي بععععي كابيتععععال   

  والتعععي 37-07078هعععع واليعععلخيح الصعععادر ععععن هيلعععة السعععوق املاليعععة رقعععم  1429/02/06وتعععاريخ  1010244294و موجعععب ال عععج  التجعععاري رقعععم 

 عنوانها التالي:

 1املباني املنخفضة  مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السدنية واملدتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -  الرياض89859ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

  الصعععندوق  إدارة مجلعععي وأعضععاء الصعععندوق  مععدير ويتحمععع . عليهععا املوافقعععة وتمععع  الصععندوق  إدارة مجلعععي قبعع  معععن املعلومععات معععذكرة روجععع 

 الصعندوق  إدارة مجلعي أعضعاء ويؤكعد يقعر كمعا. املعلومعات معذكرة فعي العواردة املعلومعات واكتمال دقة عن املسلولية كام  ومنفردين مجتمعين

 معذكرة فعي العواردة والبيانعات املعلومعات أن علعى ويؤكعدون  يقعرون كمعا املعلومعات  معذكرة فعي الواردة املعلومات واكتمال بصحة الصندوق  ومدير

 .مضللة غيل املعلومات

  وطعرح وحداتع . ت تتحمع  الهيلعة أي مسعؤولية ععن محتويعات معذكرة املعلومعات  وت وافق  هيلة السوق املالية على تأسعيي صعندوق الاسعتثمار

تعطععععي أي تأكيععععد يتعلععععق بععععدق ها أو اكتمالهععععا  وتخلععععي نفسععععها صععععراحة مععععن أي مسععععؤولية مهمععععا كانعععع   ومععععن أي خسععععارة ت ععععت  عمععععا ورد فععععي مععععذكرة 

لية أي توصية بشعأن جعدوالا الاسعتثمار فعي الصعندوق معن عدمع  وت تعنعي املعلومات أو عن الاعتماد على أي جزء منها. وت تعطي هيلة السوق املا

موافق هععا علععى تأسععيي الصععندوق توصععي ها باتسععتثمار فيعع  أو تأكيععد اعععحة املعلومععات الععواردة فععي الشععروت و ح ععام ومععذكرة املعلومععات  وتؤكعععد 

 على أن قرار الاستثمار في الصندوق اعود للمستثمر أو من يمثل .

  سعوق فعي أسعهم الشعركات السععودية املدرجعة فعي  ععن طريعق إلاسعتثمار  الصندوق الى تحقيق نمو في رأس املعال فعي املعدالا املتوسعل والطويع يهدف 

 S&P Saudi  الاسيلشععععادي املؤشععععر عائععععد علععععى يتفععععوق  عائععععد وتحقيععععقالرئيسععععية أو سععععوق  سععععهم السعععععودية املوا يععععة  نمععععو(   سععععهم السعععععودية

Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index.) 

  ألح ام تئحة صناديق إلاستثمار الصعادرة ععن مجلعي هيلعة السعوق املاليعة بموجعب القعرار رقعم مذكرة املعلومات أعدت هذه 
ً
-219-2006طبقا

 لنظام هيلة السوق املالية  ال1427/12/03  بتاريخ 1
ً
 هع.1426/06/02وتاريخ  30صادر بموجب املرسوم املل ي رقم م/هع. وفقا

  الخاصععة بصعععندوق جععي آي بعععي  الصععندوق معععع مععذكرة املعلومعععات وللمسععتندات  خعععرالا  ح عععامأعلععى املسعععتثمرين املحتملععين قعععراءة الشععروت و يجععب

  وفعععععي حعععععال كعععععان هنعععععاا شعععع  فعععععي معععععدالا ملئمعععععة هعععععذا قبعععع  اتخعععععا  أي قعععععرار اسعععععتثماري يتعلعععععق بالصععععندوق ألسععععهم السععععععودية بعنايعععععة ودقعععععة تامعععععة ل

 املحتم  استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قب  اتخا  أي قرار استثماري. ثمردوق  فإن  يجب على املستالصن

  إن كافعة وجهععات النظعر و راء الععواردة فععي أح عام وشععروت الصعندوق تمثعع  التقععدير الخعاص ملععدير الصعندوق  بعععد أن بععذل كع  الاهتمععام والعنايععة

ت ن ولععيي هنععاا أي ضععمانات بععأن ت ععون تلعع   راء ووجهععات النظععر اععحيحة. ويجععب علععى املسععتثمرين املحتملععين أاملعقولععة للتأكععد مععن اععح ها( 

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائ  أخرالا.أمور استثمارية أو   ح ام باعتبارها مشورة بشأن أيلى محتوالا الشروت وإينظروا 

 عار  سععهم اململوكعة مععن قبع  الصععندوق. وي بثعي للمسععتثمرين املحتملعين أن ي ونععوا علعى بينععة ت عون قيمععة وحعدات الصععندوق عرضعة لتقلبععات أسع

  ومعرفعة تامعة بعأن الاسعتثمار فعي الصعندوق اشعتم  علعى مخعاطر مرتفععة.
ً
إن الاسعتثمار فعي الصعندوق ت اعتبعل بمثابعة وداععة لعدالا أي بنع  أو الي امععا

 من قب  مدير الصندوق ويت
ً
 معا حم  املستثمر كام  املسؤولية عن أي خسعائر ماليعة قعد ت عت  ععن إلاسعتثمار فعي الصعندوق كما أن  ليي مضمونا

  الخسارة سبب يدن لم
ً
 .الصندوق  مدير من إهمال او تقصيل عن ناجما

  تثمر مبعععالش الاشعععيلاكات بالنيابعععة ععععن سعععكععع  مشعععيلا بعععأن معععدير الصعععندوق سعععوف ا  يوافعععق معععذكرة املعلومعععات والشعععروت و ح عععامبعععالتوقيع علعععى

 
ً
  .الصندوق  ح امأشروت و لاملشيلا وطبقا
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 ألاطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق 

 املؤسسة  شخح واحد شركة وهي   (الصندوق  مدير بع بعد فيما إليها ويشار  كابيتال بي آي جي شركة

 وتاريخ 1111811801 رقم التجاري  ال ج  و موجب السعودية  العر ية اململدة قوانين بموجب والقائمة

 37-07078. رقم املالية السوق  هيلة عن الصادر واليلخيح  هع1429/02/06

 وعنوان :

 1ب رقم مبنى املنخفضة  املباني

 واملدتبية السدنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 11608 -الرياض  20290. ب.ص

 السعودية العر ية اململدة

 +066119118811+                  فاكي:066119118811هاتف: 

 www.gibcapital.com  املوقع إلالديلوني:

 :أمين الحفظ

 

 ستثمارلل إلانماء شركة 

 واملقدم بناًء على تئحة 09134-37 وترخيح هيلة السوق املالية رقم  1111860061سج  تجاري رقم 

 شخاص املرخح لهم من قب  هيلة السوق املالية لتقديم خدمات إلادارة والتعام  والتعهد واليلتيب 

 وتقديم املشورة والحفظ.

 وعنوان :

 العشرون  الدور  العنود  برج

 املل  فهدطريق 

 11926 الرياض  66601ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 966112185970+فاكي:                   966112185968+هاتف: 

 www.alinmainvestment.com :إلالديلوني املوقع

 :املحاسب القانوني

 

 براهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون اشركة 

 شارع  ميل محمد بن عبدالعزيز  حي السليمانية

 11130  الرياض 82399ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 966112065444+فاكي:                   966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com :إلالديلوني املوقع

 

http://www.gibcapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/
http://www.pkf.com/
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 تعريفات
 

  مصطلحات ميلادفة تستخدم لإلشارة الى العمي    الوحدةمالك و   العميلو   املستثمرينو   املستثمر املحتملو   املستثمرو   املشترك

 الذي يمتل  وحدات في الصندوق.

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

   يقوم يقصد ب  مجلي   مجلس إلادارةو   مجلس إدارة الصندوق 
ً
حة صناديق الاستثمار ملراقبة ئلل  مدير الصندوق بتعيين أعضائ  وفقا

 .الاستثمار صندوق أعمال مدير 

  رعية  أو ا اسمح النح  أي لجنة  أو لجنة فشاملة حيثم يقصد بها هيلة السوق املالية" هيئة السوق املاليةو   هيئة السوق و   الهيئة

 .للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيلةموظف  أو وكي  يمدن أن يتم تفويض  

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

   ألسهم السعودية.ليقصد بها صندوق جي آي بي " الصندوق 

  قواعد بموجب إدراجها وقبول  ت جيلها تم التي سهم  فيها تتداول  يالت السوق  وهي السعودية   سهم يقصد بها سوق   السوق الرئيس ي 

 وإلادراج في السوق الرئيسية. الت جي 

  قواعد بموجب إدراجها وقبول ت جيلها  تم التي  سهم فيها تتداول  التي السوق  وهي املوا ية   سهم   يقصد بها سوق السوق املوازية 

 وإلادراج في السوق املوا ية. الت جي 

  أداء الصندوق الاستثماري ؤشر الذي من خلل  يمدن قياس املهو   املؤشر إلاسترشادي. 

 "هو مؤشر يتبع  سهم السعودية ويتم الحصول علي  من   "مؤشر إس آند بي العائد الكلي املحلي لألسهم السعودية بالعملة املحلية

 شركة ستاندرد  آند بور .

   مشاعة حصة تمث  أنها على وحدة ك  وتعام  وحدات  من يت ون  استثمار صندوق  أي في امللا    حصةالوحداتو   وحدات الصندوق 

 الاستثمار. صندوق  أصول  في

  أو مادية شخصية بمصلحة الصندوق  مدير قرار واستقللية موضوعية في  تتأثر الذي املوقف أو يقصد بها الوضع  تضارب املصالح 

 معنوية.

  املالية. السوق  هيلة مجلي عن الصادرة الاستثمار صناديق   يقصد بها تئحةالئحة صناديق إلاستثمار 

  الاستثماري. القرار اتخا  قب  منها والاحيلا  بها إلاملام يجب التي املحتملة املؤثرات من يقصد بها مجموعة  املخاطر 

   يقصد بها العمي  الذي استثمر أو يود إلاستثمار في العميلو   املستثمر املحتملو   املستثمرونو   مالك الوحداتو   املشتركون  

 الصندوق.

  اململدة في عم  يوم أي  يقصد ب  يوم عمل  
ً
 الرسمية. العم  أليام العر ية السعودية طبقا

  في وحدات الصندوق  إلاشيلاا أو إلاسيلداد طلبات تنفيذ في  يتم يوم   يقصد بها أييوم التعامل. 

  الوحدة. سعر صافي تحديد في  يتم الذي   يقصد بها اليوميوم التقويم 

   يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لإلكتتاب العام في السوق املالية ألول مرة.  إلاصدارات ألاوليةو   ألاوليةأسهم الطروحات 

  حقوق ألاولوية   
ُ
طرح ملساهمي امل

ُ
صدر.يقصد بها أسهم اضافية ت

ُ
 صدر بغرض  يادة رأس مال امل

 Benchmark Agnostic”" الارشادي املؤشر على تعتمد ت إلاستثمارية والصناديق للمحافظ هي لة طريقة. 

 "محدد  مني عمر ولها الاستثمار بداية في علي  متفق منها العائد ي ون  استثمارات" الثابت الدخل أدوات. 

 "ج  قصيلة التجاري  التموي  وعقود الودائع تعني" النقد وأشباه نقد . 

 "الصندوق  بيع "املكشوف على املباعة املالية ألاوراق  
ً
 .عليها متفق مدة خلل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقيلاضها  قام مالية أوراقا

 " "املالية الاسواق في والبيع الشراء عموتتمصاريف التعامل. 
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 "ريال سعودي. 1101110111وأفراد وهم من يزيد مبلش اشيلاكهم عن أو اساوي  مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي "(أ) فئةال  

 "ريال سعودي. 1101110111وهم من يق  مبلش اشيلاكهم عن  وأفراد  مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي "(ب) فئةال 

 "واملحفظة إلاستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بن  الخلي   الدولي الخلي   ن و  الصندوق  مدير بم سوبي الخاصة وهي "(ج) فئةال

 الدولي 

 "صفقةي أ يفخر   الطرف  نياع "رنظي طرف. 

  "و قيمة الاشيلاا اللتي تؤه  املستثمر ألي فلة من فلات وحدات الصندوق.أوهو أدنى قيمة للوحدات اململوكة "الحد ألادنى للملكية 
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 ملخص الصندوق 

سهم السعوديةأل ل صندوق جي آي بي   

GIB Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  شركة جي آي بي كابيتال

مفتوح املدة عام صندوق أسهم محلي  نوع الصندوق  

لإلستثمارإلانماء شركة   أمين الحفظ  

جي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات إلادارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

تحقيق نمو في رأس املال في املدالا املتوسل والطوي  في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق 

  (املوا ية  نموالسوق الرئيسية أو املدرجة في   سهم السعودية
 أهداف الصندوق إلاستثمارية

بالعملة املحلية املحلي لألسهم السعوديةالعائد الدلي مؤشر إس آند بي   

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

 مستوى املخاطر  عالي

م31/11/8112م حتى نهاية يوم إلاربعاء املوافق 80/11/8112املوافق  الاثنينتبدأ من بداية يوم   فترة إلاشتراك 

 ريال سعودي. 1101110111الفلة  أ(: 

 ريال سعودي. 110111الفلة  ب(: 

 ريال سعودي. 110111الفلة  ج(: 

 الحد ألادنى لالشتراك

 ريال سعودي. 101110111الفلة  أ(: 

 ريال سعودي. 80911الفلة  ب(: 

ريال سعودي. 80911الفلة  ج(:   

 الحد ألادنى لالشتراك إلاضافي

 ريال سعودي. 101110111الفلة  أ(: 

 ريال سعودي. 80911الفلة  ب(: 

ريال سعودي. 80911الفلة  ج(:   

 الحد ألادنى لالسترداد

 على  أسبوع ك  من الاربعاء يوم لتقويم الثلثاء يوم نهاية وقب  الاثنين يوم لتقويم  حد يوم نهاية قب 

(.   عم  يوم ي ون  ان  

راك تاملوعد النهائي الستالم طلبات الاش

 والاسترداد

والذي اعتمد كسعر شراء واسيلداد لجميع الطلبات املستوفية  الصندوق  آخر سعر معلن من قب  مدير 

 للشروت
 السعر املعتمد لالشتراك والاسترداد

 مويأيام التق   على أن ي ون يوم عم ( من ك  اسبوعالاثنين والاربعاء يوم 

 أيام التعامل  على أن ي ون يوم عم ( من ك  اسبوع الاحد ويوم الثلثاءيوم 

من يوم التقويم  ي العلقةعم   أيام خلل أربعة  قيمة إلاستردادموعد دفع   

% من قيمة مبلش إلاشيلاا8.11  رسوم الاشتراك 

 % من قيمة صافي أصول الصندوق.1.11الفلة  أ(: 

 % من قيمة صافي أصول الصندوق.1.09الفلة  ب(: 
 رسوم إلادارة
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% من قيمة صافي أصول الصندوق.1.91الفلة  ج(:   

  31ق  من املسيلدة واملستثمرة أل الوحدات% من قيمة 1.11
ً
. يوما  رسوم إلاسترداد املبكر 

 :أتعاب املحاسب القانوني -أ 

 بقيمةيدفع الصندوق مبلغ
ً
 مقطوعا

ً
 كأتعاب للمحاسب القانوني 860891 ا

ً
 .ريال سعودي سنويا

 مصاريف املؤشر إلاسيلشادي: -ب 

 يدفع الصندوق مبلغ
ً
 مقطوعا

ً
 قيمةبالتالية وفي السنوات  ريال 22,500 في السنة  ولى بقيمة ا

 مقاب  الحصول على بيانات املؤشر إلاسيلشادي. 28,125
ً
 ريال سعودي سنويا

 الرسوم الرقابية: -ج 

  الصندوق  يدفع
ً
  مبلغا

ً
  سعودي ريال 00911 بقيمة مقطوعا

ً
 كرسوم رقابية. سنويا

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: -د 

  الصندوق  يدفع
ً
  مبلغا

ً
  سعودي ريال 90111 بقيمة مقطوعا

ً
مقاب  نشر املعلومات على  سنويا

 موقع تداول.

 م افآت أعضاء مجلي إلادارة: -ه 

  الصندوق  يدفع
ً
  مبلغا

ً
  سعودي ريال 890111 بقيمة مقطوعا

ً
ل   عضو مجلي بحد أعلى  سنويا

 إدارة مستق .

 ضرائب وأي للصندوق  الاستثمارية أو البندية الحسابات بين ما الفعلية التحوي  رسوم الصندوق  يدفع

املضافة القيمة ضريبة  ل  في بما وجدت إن إضافية رسوم أو   

 الرسوم املصاريف ألاخرى 

 واي طاءالوس عموتت الحصر وليي املثال سبي  على .يتحم  الصندوق جميع عموتت الشراء والبيع

(ح ومية رسوم  أو ضرائب      
 مصاريف التعامل

م31/11/8112نهاية يوم إلاربعاء املوافق م حتى 80/11/8112تبدأ من بداية يوم الاثنين املوافق   تاريخ الطرح 

ل   فلات وحدات الصندوق  ريال سعودي 11  سعر الوحدة عند الطرح ألاولي  
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 مذكرة املعلومات

 :ستثمارصندوق الا  .1

 :اسم الصندوق  -أ 

 ألسهم السعودية.لصندوق جي آي بي 

 :تاريخ إصدار الشروط وألاحكام -ب 

 م.11/11/8112

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

 م.11/11/8112 ه واملوافق81/11/1130بتاريخ تم  املوافقة على طرح صندوق جي آي بي لألسهم السعودية 

 :مدة الصندوق  -د 

 ألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة  أي أن  ت يوجد ل  عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق لإن صندوق جي آي بي 
ً
إنهاءه وفقا

 .الصندوق  وأح ام شروتمن ( 12  عشر ثمانية للفقرة رقم

 :العملة -ه 

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

السعودي بقيم ها بالريال السعودي بناًء على أسعار الصرف الصندوق جميع الحوالات الواردة من خارج اململدة أو أي عملت غيل الريال 

 في حينها  هذا ويتحم  مال  الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف.

 عنوان املوقع الالكتروني المين الحفظ: -و 

 www.alinmainvestment.com: الحفظ ألمين إلالديلوني املوقع

 :سياسة إلاستثمار .2

 :أهداف الصندوق إلاستثمارية -أ 

سل والطوي  نمو في رأس املال في املدالا املتو لتحقيق ألسهم السعودية  وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح املدة  لصندوق جي آي بي يهدف 

 املوا يةأو املدرجة في سوق  سهم السعودية  الرئيسية السعودية سوق  سهم في املدرجة الشركات أسهم جميع من خلل الاستثمار في

املدرجة في سوق  سهم إلاصدارات  ولية  أسهم أو  الرئيسية السعوديةسوق  سهم أسهم إلاصدارات  ولية املدرجة في  فيو (نمو 

املدرجة في سوق  سهم السعودية أو حقوق  ولوية الرئيسية السعودية  سوق  سهمفي املدرجة وحقوق  ولوية السعودية املوا ية  نمو( 

 الدخ  السعودية وأدوات في  سهم الصناديق العقارية املتداولة وصناديق إلاستثمار و ( ETFsوصناديق املؤشرات املتداولة   املوا ية  نمو(

 .النقود وأشباه والنقد الثاب 

 :ألاوراق املالية التي سيستثمر الصندوق فيها -ب 

 سوق  في املدرجة أو الرئيسية السعودية  سهم سوق  في املدرجة الشركات أسهم جميعأهداف  باإلستثمار في  الصندوق لتحقيقيهدف 

  ولية إلاصدارات أسهم أو الرئيسية السعودية  سهم سوق  في املدرجة  ولية إلاصدارات أسهم وفي( نمو  املوا ية السعودية  سهم

 في املدرجة  ولوية حقوق  أو الرئيسية السعودية  سهم سوق  في املدرجة  ولوية وحقوق ( نمو  املوا ية السعودية  سهم سوق  في املدرجة

 في  سهم إلاستثمار  وصناديق املتداولة العقارية والصناديق( ETFs  املتداولة املؤشرات وصناديق( نمو  املوا ية السعودية  سهم سوق 

 .النقود وأشباه والنقد الثاب  الدخ  وأدوات السعودية

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

أنها مقيمة بأق  من قيم ها العادلة وتحقق أهداف  إلاستثمارية من تي يرالا مدير الصندوق ستثمارات  في  وراق املالية السيلكز الصندوق إ

 و  ه( من هذا البند كما هو موضح في الفقرة  د( ناحية العوائد املس هدفة

 :ألاسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق  -د 

 استثمر الصندوق في  سواق التالية:

 .(سوق  سهم السعودية الرئيسية وسوق  سهم السعودية املوا يةأسواق  سهم   .1

 أسواق أدوات النقد. .8

 أسواق أدوات الدخ  الثاب . .3

 السوق املوا ية  نمو(. .1

 أهداف تخصيح أصول الصندوق بين مختلف أنواع إلاستثمار:لخح الجدول التالي ي

 الحد ألاعلى الحد ألادنى إلاستثمار نوع

 سهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية  تداول( أو املدرجة في السوق 

املوا ية  نمو( وإلاصدارات  ولية والثانوية وحقوق  ولوية للشركات السعودية املدرجة في 

سوق  سهم السعودية الرئيسية أو سوق  سهم السعودية املوا ية  نمو( والصناديق 

 املدرجة في السوق السعودية (REITs رية املتداولة العقا

31% 111% 

 %89 %1  وراق املالية املباعة على املدشوف

 العامة الص وا وصناديق الثاب  الدخ  أدوات وصناديق والص وا الثاب  الدخ  أدوات

 املالية السوق  هيلة من واملرخصة
1% 81% 

نقد وأشباه النقد
1

 1% 01% 

 %11 %1 املالية السوق  هيلة من واملرخصة العامةصناديق املؤشرات املتداولة 

 %11 %1 املالية السوق  هيلة من واملرخصة العامة صناديق إلاستثمار في  سهم السعودية

 :ساليب وألادوات التي سيقوم املدير بسستخدامها في إدارت  للصندوق املعامالت وألا  -ه 

 وراق املالية وقيمها العادلة   ةاملجال الاستثماري للصندوق وإدارة أصول  بطريقة نشطة تعتمد على أساسييقوم مدير الصندوق بتحديد 

 حيث يقوم فريق العم  في جي آي بي كابيتال بأبحاث مفصلة ودقيقة في أساسيات  وراق املالية والتي يمدن تلخيصها فيما يلي:

  وتحليلها  القوائم املالية  نشرات إلاصدار  عروض املستثمرين  وتقرير مجالي البحث في تقارير ُمصدري  وراق املالية

 إلادارة وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة املالية(.

 .صدري  وراق املالية من حيث ملئ ها وقوتها
ُ
 تحلي  املراكز املالية مل

 صدري  وراق املالية ومدالا استدام ها والتوقعات ل
ُ
 هذه  ر اح.تحلي  القوة الر حية مل

 . تحلي  قدرة ُمصدري  وراق املالية على تحقيق تدفقات نقدية ومدالا استدامة  ل 

 .تحلي  نشات وطريقة عم  ُمصدري  وراق املالية وموقعها في مختلف مستويات الصناعة التي تعم  بها 

  و 
ً
 دقيقا

ً
ما إ ا كان  الصناعة تواج  تحديات تحلي  الصناعات والقطاعات التي اعم  بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليل

 دورية أو هي لية وما إ ا كان  الصناعة تتمي  بمستقب  واعد.

                                                           
1
أو ما اعادلها في تص يفات   -BBBصندوق في أدوات نقد في بنوا مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تص يف ائتماني أدنى استثمر ال 

 وكاتت التص يف إلائتماني.
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لذل  يقوم فريق العم  بزيارة ُمصدري  وراق املالية ومناقش هم بمستقب  الشركة والصناعة بش   متواص  بهدف معرفة مستوالا  ةاضاف

فة ب   شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيم ها العادلة. بعد  ل  يقوم الفريق أداء هذه الشركات والحصول على أكبل قدر من املعر 

 ما إ ا كان  مناسبة أم ت ومقارنة العوائد املتوقعة من إلاستثمار فيها بالعوائد املتوقعة من  وراق املالية امل
ً
شابه  سواًء في بمناقش ها داخليا

. نفي القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخا  القرار 
ً
 الذي يراه فريق العم  مناسبا

ويحق ملدير  (Benchmark Agnostic املؤشر إلاسيلشادي في استثمر فيها  التيأو ان الشركات وت اعتمد الصندوق في تنفيذ اسيلاتيجيت  على 

 بما يتوافق مع سياسا
ً
تركي  الاستثمارات املذكورة في الفقرة د من هذا   ةالصندوق تركي  استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

 البند.

 أنواع ألاوراق املالية التي ال يمكن للصندوق إلاستثمار فيها: -و 

  .لن استثمر الصندوق في أوراق مالية غيل التي تم  كرها في شروت وأح ام الصندوق ومذكرة املعلومات

 :ألاخرى التي يمكن للصندوق إلاستثمار فيهاأي قيد آخر على نوع ألاوراق املالية أو ألاصول  -ز 

 .بما في  ال  نظام تمل  غيل السعودين للعقار واستثماره يلي م الصندوق بقيود إلاستثمار الواردة في تئحة صناديق إلاستثمار 

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

 :مديرو صناديق آخرون

 استثمار 
ً
  سهم السعودية % كحد أقص ى من أصول الصندوق في صناديق إستثمار11.11يحق ملدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا

 في اململدة العر ية السعودية ومرخصة من قب  هيلة السوق املالية. خرالا 
ً
 عاما

ً
 على أن ت ون وحداتها مطروحة طرحا

 :إلاستثمار في إلاقتراضصالحية صندوق  -ط 

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

 .من إجمالي أصول الصندوق % 10.00على أت تتجاو  نسبة القروض استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات إلاسيلداد 

 للتعامل مع أي طرف نظير:الحد ألاعلى  -ي 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.89.11ت يجو  للصندوق أن تتجاو  تعاملت  مع طرف واحد نظيل 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ك 

 ألفض  ممارسات إلاستثمار  التي تحقق أهداف الصندوق واملتماش .1
ً
ية مع يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقا

وت وأح ام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات  خرالا  ات العلقة. اشم   ل  أن اسيلاتيجيت  املذكورة في شر 

 يحرص مدير الصندوق على  تي:

 .توفيل السيولة ال افية لدالا الصندوق للوفاء بأي طلب اسيلداد متوقع 

 نص  علي  الشروت و ح ام الخاصة  عدم تركي  استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة بخلف ما

 بالصندوق.

 . عدم تحم  الصندوق مخاطر استثمارية غيل ضرورية لتحقيق أهداف 

 سيش   مدير الصندوق مجلي إدارة خاص بالصندوق وت ون طبيعة الخدمات التي يقدمها املجلي كاآلتي: .8

 الصندوق  ي ون  التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على املوافقة  
ً
 .فيها طرفا

 ل  كان ومتى- إلاشراف   
ً
  الصندوق  مدير عن  يفصح مصالح تضارب أي على املصادقة -مناسبا

ً
 للئحة وفقا

 .الاستثمار صناديق

 مرتين إلاجتماع  
ً
 وتموي   موال غسي  عن التبليش ومسؤول وإلالي ام املطابقة مسؤول مع  ق  على سنويا

 .املتبعة و نظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير إلي ام من للتأكد الصندوق  مدير لدالا إلارهاب

 تعيين  حالة في  صول  مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

 بلئحة العلقة  ات  خرالا  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح ام شروت والي ام اكتمال من التأكد 

 .الاستثمار صناديق

 الوحدات مال ي مصلحة يحقق بما بمسؤوليات  الصندوق  مدير قيام من التأكد  
ً
 وأح ام لشروت وفقا

 .الاستثمار صناديق تئحة وأح ام العلقة   ات واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق 
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  في  الوحدات ومال ي الاستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العم. 

  :املؤشر إلاسترشادي -ل 

 املحلية بالعملة السعودية لألسهم املحلي العائد الدلي بي آند إس مؤشر

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

عتمد في حساب  على القيمة السوقية لألسهم الحرة للشركات ااملدرجة في السوق املالية السعودية اُ وهو مؤشر لألسهم السعودية 

 آند بور .يتم الحصول علي  من شركة ستاندرد  الرئيسية و 

 : التعامل في أسواق املشتقات املالية -م 

.
ً
 يمدن للصندوق إلاستثمار في املشتقات املالية ومنها حقوق  ولوية حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبا

 أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على إلاستثمار: -ن 

 ت يوجد.

 :املخاطر الرئيسية .3

 على ي ونوا وأن الاعتبار بعين  ل  أخذ املحتملين واملستثمرين املستثمرين وعلى املخاطرة  عالي أن  على الصندوق  يصنف -أ 

 بالصندوق. يتعلق استثماري  قرار بأي القيام عند بالصندوق  الخاصة و ح ام الشروت بجميع تامة معرفة

 على  داء املتو إلسيلاتيجيت  أو للمؤشر إن أي أداء سابق للصندوق أو  -ب 
ً
قع في املستقب  إلاسيلشادي الخاص ب  ت اعد مؤشرا

 سوف يتدرر ويماث   داء السابق.كما ت يوجد ضمان أن  داء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر في املستقب  

دي سوف يتدرر في املستقب  أو إن مدير الصندوق ت يضمن مللا الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر إلاسيلشا -ج 

 سيماث  أدائ  السابق.

 لدي أي بن . بأي حال من  حوال الاستثمار في الصندوق عد ت ا -د 
ً
 بمثابة إيداعا

يقر مال  الوحدات ويتحم  املسؤولية عن أي خسارة مالية قد تيلتب على إلاستثمار في الصندوق إت إ ا كان  ناتجة عن  -ه 

 صندوق.إهمال أو تقصيل من مدير ال

 فيما يلي  قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق: -و 

 :والوحدات املتداولة ألاسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

 أسعار في عالية تقلبات الى تؤدي بدورها والتي  سهم أسعار في عالية بتقلبات عادة يرتبل  سهم أسواق في الاستثمار إن

 يحدث. املال رأس من جزء وخسارة الصندوق  استثمارات قيمة في حاد خفاضنا  ل  عن ي ت  قدو   سهم صناديق وحدات

 ت املثال سبي  على العوام  تل  ومن الصندوق  مدير إرادة عن خارجة كثيلة لعوام  نتيجة  سهم أسعار في التقلب

 . سواق في املتعاملين قرارات على أو الشركات أداء على تؤثر قد التي والاجتماعية والاقتصادية السياسية  حداث الحصر 

  :النظامية أو السياسية املخاطر .2

 املنطقة في السياس ي التقلب أن إت مستقرة  ونظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العر ية اململدة إن

  يؤثر قد
ً
  مستقرة الغيل إلاقليمية املناطق لبعض املعرضة الشركات أداء أو  سهم تقييم على سلبا

ً
 قد بدوره هذا. سياسيا

 . وحدات  وسعر الصندوق  أصول  تقييم على يؤثر

 :إلاقتصادية املخاطر .3

 في واملدرجة السعودية في العاملة الشركات على تؤثر قد السعودية العر ية اململدة بها تمر التي إلاقتصادية التغيلات إن

  السعودية أسواق  سهم
ً
  أو سلبا

ً
 أسهم أسعار في تذبذب الى يؤدي قد مماأو الطوي   املتوسل أو القصيل املدالا في إيجابا

 . وحدات  وسعر الصندوق  أصول  أسعار و التالي الشركات هذه

 :مخاطر السيولة .4

 على أسعار 
ً
قد يتعرض الصندوق إلى مخاطر السيولة في حال إنخفاض التعاملت في السوق بش   حاد والذي قد يؤثر سلبا

 . الصندوق أصول 
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 :العملة مخاطر .5

عملت  وراق املالية املدارة في املحفظة قد تؤدي إلى خسائر أو أر اح فروقات العملة و التالي إلى تغيل في أسعار  التقلبات إن

 قيمة الوحدات بالنقح أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونية املخاطر .6

مالية خاضعة للرقابة والتشريعات من قب  السلطات الرسمية  هذا مدرجة في أسواق إن الصندوق استثمر في أوراق مالية 

إن من ضمن  .اعرض الصندوق إلى مخاطر التغيل في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه  وراق املالية أو  سواق املالية

 هذه املخاطر مخاطر تغيل الرسوم على الصناديق إلاستثمارية والتي تدفع من أصول الصندوق.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

 على سعر 
ً
 أو إيجابا

ً
 على تقييمات أصول الصندوق و التالي قد تؤثر سلبا

ً
 أو إيجابا

ً
إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

 وحدات الصندوق.

 إلاشتراك أو إلاسترداد:مخاطر  .8

 سواق املالية أو التعاملت البندية قد يؤج  مدير الصندوق أي عملية إشيلاا أو إسيلداد في حال حدوث صعو ات في 

 والتي ت ون خارجة عن إرادت  والذي قد يؤثر على سعر الوحدة اللتي يفيلض أن يتعام  بها املستثمر.

 مخاطر البيانات: .9

صدرة من قبلها والتي اعتبلها مدير الصندوق 
ُ
اعتمد مدير الصندوق في أسلو   إلاستثماري على تحلي  بيانات الشركات امل

من قب   أو أخطاء  ات جودة عالية  إت أن  في حين إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غيل قانونية

 .فإن  ل  قد يؤثر على إستثمارات الصندوق  مصدري هذه البيانات

 مخاطر تضارب املصالح: .11

في إدارة الصندوق اشيلا ت إت أن  يحرص مدير الصندوق في إدارت  على أن ت ون أهداف  ك  ما هو من صالح ملا الوحدا

الذين قد ت ون مصالحهم متضار ة مع مصالح الصندوق  هذا قد الفروع التابعة ل  و  وأمدراء وموظفي مدير الصندوق 

 على أداء الصندوق.
ً
 ي ت  عن  تأثيل على موضوعية واستقللية مدير الصندوق وقرارات  إلاستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 إلاعتماد على موظفي مدير الصندوق:مخاطر  .11

 
ً
 ما اعتمد على فريق عم  مدير الصندوق وإن تغيل ك  أو بعض أعضاء فريق العم  قد يؤثر سلبا

ً
إن أداء الصناديق غالبا

 .على أداء الصندوق في املستقب 

 :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

  خر والبعض نفس  الصندوق  في الاستثمار على ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق  في الاستثمار ينطوي 

 الوحدات مال و يتدبدها التي الضرائب تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة  ات ت ون  قد معينة ظروف على ينطبق

 املحتملين املستثمرين على ويجب. الوحدة سعر في وانخفاض الصندوق  في باتستثمار املرتبطة العوائد تخفيض إلى بالضرورة

 إلادارة رسوم إن. و يعها وتملدها الوحدات في الاستثمار على امليلتبة الضرائب بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور 

 وفقا منفص  بش   تحميلها يتم التي املضافة القيمة ضريبة تشم  ت كابيت  بي اي جي شركة إلى املستحقة الرسوم وجميع

 .املضافة القيمة ضريبة وتئحة نظام في عليها املنصوص للمواد

 :معلومات عامة .4

 الفئة املستهدفة لإلستثمار في الصندوق: -أ 

املطلعين على املخاطر الرئيسية املذكورة في ك  مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الح ومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو  جانب 

 .املخاطر الرئيسية( 3مادة  

 توزيع ألارباح:سياسة  -ب 

 ستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.ايقوم مدير الصندوق بإعادة 
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 ألاداء السابق لصندوق إلاستثمار: -ج 

 .ت يوجد

 قائمة حقوق مالك الوحدات: -د 

 . الحصول على ن خة حديثة من الشروت و ح ام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العر ية و دون مقاب 

  حصول ك  مال  من ملا الوحدات على تقرير اشتم  على صافي قيمة وحدات الصندوق  وعدد الوحدات التي يمتلدها

 19املنفذة من قب  املال  على وحدات الصندوق يقدم خلل خمسة عشر  وصافي قيم ها  وسج  بجميع الصفقات 
ً
( يوما

 من ك  صفقة.

 وق بدون مقاب .الحصول على القوائم املالية املراجعة للصند 

  
ً
إلاشعار بأي تغييل في الشروت و ح ام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخح بهذا التغييل قب  سريان  وفقا

 لنوع التغييل واملدة املحددة في تئحة صناديق إلاستثمار.

 .إلاشعار بأي تغييل في مجلي إدارة الصندوق 

 بين الرسوم و تعاب الحصول على ن خة محدثة من الشروت و
ُ
 ت

ً
 ح ام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

 الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

   81إلاشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق إلاستثمار قب  إلانهاء بمدة ت تق  عن واحد وعشرين.
ً
 ( يوما

 . دفع مبالش إلاسيلداد في  وقات املحددة لذل 

 ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعالجة الش اوالا عند طلبه الحصول على إلاجراءات 

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه 

 منها  
ً
 أي إلي امات أخرالا.فإن ملا الوحدات غيل ملي مين بفيما عدا خسارة مال  الوحدات إلستثمارات  في الصندوق أو جزءا

 الخاصة باإلنهاء:الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق وإلاجراءات  -و 

 الحاتت اللتي استوجب فيها إنهاء الصندوق وإلاجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أح ام تئحة صناديق إلاستثمار هي  تي:

 برغبت  في  ل  قب  مدة ت تق  عن  .1
ً
إ ا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق  فيجب علي  إشعار الهيلة وملا الوحدات كتابيا

 من التاريخ املس هدف إلنهاء الصندوق دون إلاخلل بالشروت و ح ام ومذكرة املعلومات الخاصة 81واحد وعشرين  
ً
( يوما

 بالصندوق.

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور ان هائ   و ل  دون إلاخلل بالشروت و ح ام ومذكرة  .8

 املعلومات الخاصة بالصندوق.

الصندوق إلاعلن في موقع  إلالديلوني واملوقع إلالديلوني للسوق املالية السعودية  تداول( عن ان هاء مدة يجب على مدير  .3

 الصندوق وتصفيت .

 إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق: -ز 

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

 ستثماريةإلا   هداف تحقق التي والحديمة الجيدة ستثمارإلا  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها التي الاستثمار قرارات ست ون 

 مدير بذل  ل  ويشم  العلقة   ات  خرالا  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح ام شروت يف واملذكورة للصندوق  املحددة

 ومن اهم اليات ضبل املخاطر:   واتباع سياسات و اليات محددة. وسع  في ما ك  الصندوق 

  توفيل السيولة ال افية في الصندوق. اجراءات ملتابعة والتاكد من 

  عدم تركي  إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة.اجراءات ملتابعة والتاكد من  

  التمل  في الشركات حسب ال سبة املصرح بها.إلي م الصندوق ب سب اجراءات ملتابعة والتاكد من 

 .والاح ام الشروت في املخاطر ضبل وإجراءات سياسات(: 1   رقم امللحق قراءة نرجو املعلومات من للمزيد              
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 :مقابل الخدمات والعموالت وألاتعاب .5

يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على يتحم  الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. إن الرسوم التي  .1

 أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:

 :1.11 ب سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع رسوم إلادارة % 
ً
 الصندوق  ملدير الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا

 % 1.09 ونسبة( أ  للفلة
ً
 % 1.91 ونسبة( ب  للفلة الصندوق  ملدير  صول  صافي قيمة من سنويا

ً
 قيمة من سنويا

 .ميلدية أشهر ثلثة ك  الرسوم دفع ويتم(. ج  للفلة الصندوق  ملدير  صول  صافي

  :0.035 ب سبة حفظ رسوم الصندوق  يدفعرسوم الحفظ % 
ً
  360111 أو سنويا

ً
  ريات

ً
 صافي من أعلى أيهم سعوديا

 .ميلدية أشهر ثلثة ك  الرسوم دفع ويتم. الحفظ ألمين الصندوق  أصول 

  :الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني  
ً
  مبلغا

ً
 نصف ك  دفعتين طريق عن سعودي ريال 860891  قدره مقطوعا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقاب  وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة القانوني للمحاسب سنة

  :مصاريف التموي  كافة حسب في حال حصول الصندوق على تموي   فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل

  سعار السائدة في السوق.

  :الصندوق  إدارة مجلي ألعضاء م افآت الصندوق  يدفع: مكافآت أعضاء مجلس إلادارة  
ً
  25,000 بقيمة سنويا

ً
 ريات

 
ً
 .مستق  عضو ل  بحد أعلى  سعوديا

  :قدره الرسوم الرقابية 
ً
 مقطوعا

ً
.ريال سعودي  00911يدفع الصندوق مبلغا

ً
 سنويا

  :قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 
ً
 مقطوعا

ً
. 90111يدفع الصندوق مبلغا

ً
 ريال سعودي سنويا

  :الصندوق  يدفعمصاريف أخرى  
ً
  مبلغا

ً
 بقيمةالتالية وفي السنوات  ريال 22,500 في السنة  ولى بقيمة مقطوعا

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

 إضافية رسوم أو ضرائب وأي للصندوق  الاستثمارية أو البندية الحسابات بين ما الفعلية التحوي  رسوم الصندوق 

 .املضافة القيمة ضريبة  ل  في بما وجدت إن

 ببيع وشراء  سهم وإلاكتتاب في  يع مصاريف ورسوم التعام  املتعلقة: يتحم  الصندوق جممصاريف التعامل

 للفقرة إلاصدارات  ولية وسيتم إلافصاح عن تل  الرسوم واملصاريف في ملخح إلافصاح في نهاية 
ً
ك  ربع سنة وفقا

  أو ضرائب واي الوسطاء عموتت الحصر وليي املثال سبي  على   ( من تئحة صناديق إلاستثمار71 ح( من املادة  

 .(ح ومية رسوم

 خرالا   طراف أو جي اي بي كابيتالل املستحقة واملصروفات والعموتت املذكورة الرسوم : إناملضافة القيمة ضريبة  

 نظام في عليها املنصوص لألسعار وفقا منفص  بش   الضريبة تحمي  وسيتم املضافة القيمة ضريبة تشم  ت

املذكورة أعله تشم  ضريبة  املحاسب القانونيمع ملحظة ان اتعاب  .التنفيذية وتئحت  املضافة القيمة ضريبة

 . 11/11/8112القيمة املضافة  و فيما عدا  ل  ستخضع لضريبة القيمة املضافة ابتداء من 

 مقاب  الصفقات املفروضة على إلاشيلاا وإلاسيلداد ونق  امللدية التي يدفعها ملا الوحدات:  .8

لش ك  عملية اشيلاا أولي أو إضافي يقوم بها % من قيمة مب8.11احتسابها ب سبة يحص  مدير الصندوق على رسوم إشيلاا ويتم 

 سيتم من مبالش إلاشيلاا لحظة استلم املبالش وتدفع ملدير الصندوق. ةاملستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم إلاشيلاا مرة واحد

  31 من أق  فيلة في اسيلدادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبدر اسيلداد رسوم فرض
ً
ب سبة  من تاريخ إلاشيلاا يوما

1.11%. 

 العموتت الخاصة التي يبلمها مدير الصندوق: .3

 رسوم إلاسيلداد املبدر:  -أ 

 من تاريخ  31سيتم فرض رسوم اسيلداد مبدر على وحدات الصندوق في حالة طلب اسيلدادها في فيلة أق  من 
ً
يوما

 . تحتسب الرسوم كاآلتي:لااإلاشي

  ويتم إعفاء 1.11سيتم فرض رسوم اسيلداد مبدر ب سبة 
ً
% على الوحدات في حالة اسيلدادها مبدرا

. ستتم معاملة الوحدات في  31املشيلكين من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثل من 
ً
يوما

 يأخالاشيلاا والاسيلداد على طريقة الوحدات املشيلاة 
ً
. ويتم خصم رسوم إلاسيلداد املبدر  لا

ً
تسيلد أوت

 من إجمالي قيمة املبلش املسيلد وتدفع ملدير الصندوق.

 الرسوم واملصاريف:جميع يوضح الجدول التالي طريقة احتساب 
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 طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها الرسوم

 رسوم إلادارة
 ثلثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:تستحق رسوم إلادارة بش   يومي وتدفع ك  

 رسوم إلادارة السنوية الخاصة ب   فلة

   
صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم     رسوم إلادارة في أي يوم 

 رسوم الحفظ
 تستحق رسوم الحفظ بش   يومي وتدفع ك  ثلثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:

 رسوم الحفظ السنوية 

   
صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم     رسوم الحفظ في أي يوم 

 أتعاب املحاسب القانوني
 سنة. يتم حسابها كاآلتي: نصفتستحق مصاريف املحاسب القانوني بش   يومي وتدفع ك  

 مصاريف املحاسب القانوني

   
 مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم 

 م افآت أعضاء مجلي إلادارة
 م افآت أعضاء مجلي إلادارة بش   يومي وتدفع ك  نهاية سنة. يتم حسابها كاآلتي:تستحق 

 م افآت أعضاء مجلي إلادارة

   
 م افآت أعضاء مجلي إلادارة في أي يوم 

 الرسوم الرقابية
 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بش   يومي وتدفع ك  نهاية سنة. يتم حسابها كاآلتي:

الرسوم الرقابية

   
 الرسوم الرقابية في أي يوم 

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

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

    
 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  في أي يوم 

  املبدر رسوم إلاسيلداد
 إلاسيلداد املبدر مرة واحدة في أي عملية اسيلداد مبدر. يتم حسابها كاآلتي:تدفع رسوم 

مبلش إلاسيلداد املبدر   رسوم إلاسيلداد        رسوم إلاسيلداد املبدر 

 رسوم إلاشيلاا
 تدفع رسوم إلاشيلاا مرة واحدة في أي عملية اشيلاا أولي أو إضافي. يتم حسابها كاآلتي:

مبلش إلاشيلاا   رسوم إلاشيلاا        رسوم إلاشيلاا على أي مبلش إشيلاا 

 مصاريف أخرالا 
 تستحق رسوم املصاريف  خرالا بش   يومي وتدفع ك  ثلثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:

 رسوم املصاريف  خرالا  السنوية 

   
صافي أصول  الصندوق  في آخر يوم تقويم     رسوم املصاريف  خرالا  في أي يوم 

 سنة.ربع يتم إلافصاح عن مصاريف التعام  في ملخح إلافصاح املالي في نهاية ك   مصاريف التعام 

قسم
ُ
 وأفراد مؤسسات من املستثمرينب الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فلات( 3  ثلثة إلى الصندوق  وحدات ت

 من املستثمرينب الخاصة وهي( ب و  ريال سعودي 1101110111وهم من يزيد مبلش اشيلاكهم عن أو اساوي 

 بم سوبي الخاصة وهي( ج و  ريال سعودي 1101110111وهم من يق  مبلش اشيلاكهم عن  وأفراد مؤسسات

 إن. وق و بن  الخلي  الدوليدواملحفظة إلاستثمارية الخاصة بمدير الصن الدولي الخلي   ن و  الصندوق  مدير

 إلاضافي  لإلشيلاا  دنى الحد لإلشيلاا   دنى الحد للملدية   دنى الحد في تدمن الفلات هذه بين الفروقات

 .إلادارة ورسوم لإلسيلداد   دنى الحد

 :الوحدات مال  قب  من أو الصندوق  أصول  من تدفع التي الصفقات ومقاب  واملصاريف الرسوم جميع يوضح إفيلاض ي مثال .1

بلش ت في بداية السنة الصندوق بإفيلاض أن أصول الصندوق يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب رسوم ومقاب  الخدمات في 

هو  ةإلافيلاضيريال سعودي وأن عائد الصندوق في هذه السنة  1180111وقيمة اشيلاا املشيلا هي  مليون ريال سعودي 11

 :فلة هي  ب(ال جميع وحدات الصندوق من وأن 11.11%

 قيمة الرسوم صافي أصول الصندوق 
صافي قيمة النسبة من 

 الاستثمار
 الرسوم

SAR 102,014  
  

 مبلش إلاشيلاا

 
 SAR 2,014  

 

 رسوم إلاشيلاا
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SAR 011,000       إلاشتراكصافي قيمة 

 
 SAR 063  0.3600%  ريال( 360111رسوم الحفظ  وهي 

 
 SAR 260  0.2625%  ريال( 860891أتعاب املحاسب القانوني  وهي 

 
 SAR 033  0.5000%  ريال( 910111مجلي إلادارة  وهي م افآت أعضاء 

 
 SAR 225  0.2250%  ريال( 880911رسوم املؤشر إلاسيلشادي  وهي 

 
 SAR 03  0.0500%  ريال( 90111رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  وهي 

 
 SAR 50  0.0750%  ريال( 00911رسوم رقابية  وهي 

 
 SAR 433  0.1000%  إفيلاضية(مصاريف أخرالا  نسبة 

 
 SAR 1,073    قب  رسوم إلادارة إجمالي الرسوم 

SAR 89,489       الاستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم إلادارةصافي قيمة 

 
 SAR 1,722  *1.7500%  قيمة إلاستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قب  رسوم إلادارة% من صافي 1.09رسوم إلادارة  وهي) 

 

 SAR 0,290  

 

 إجمالي الرسوم

SAR 43,333  
  

 إجمالي عائد الصندوق 

SAR 6,530       صافي عائد الصندوق 

SAR 106,517      في نهاية السنة إلاستثمارصافي قيمة 

  ويحسب على أساس صافي قيمة الاشيلاا( عائد الصندوق بعد خصم جميع املصاريف     6.5303%

 إلاستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قب  رسوم إلادارة% من صافي قيمة 1.09*وهي    

 11.11رسوم إلاسيلداد املبدر بإفيلاض أن سعر الوحدة في يوم التقويم  ي العلقة هو يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب 

 :وحدة 90111املشيلا يرغب باسيلداد وأن ل سعودي للوحدة ريا

 يوم( 31الوحدات تم إلاشتراك فيها في مدة أقل من رسوم إلاسترداد املبكر )في حال أن 

 SAR 10  

  

 سعر الوحدة في يوم التقويم  ي العلقة

5,000  

  

 عدد الوحدات التي ينوي مال  الوحدات إسيلدادها

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

 SAR 500  

  

 % من إجمالي قيمة الوحدات1.11رسوم إلاسيلداد املبدر = 

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

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .6

 تقويم أصول الصندوق: -أ 

 تقيم أصول الصندوق على  ساس التالي:

 إلي  ك   يتم تقويم  سهم اململوكة 
ً
من قب  الصندوق على أساس سعر إلاغلق الرسمي في يوم التعام  مضافا

 من  ك  املصاريف والرسوم املستحقة.
ً
  ر اح املستحقة ومخصوما

  يتم تقويم أسهم إلاصدارات  ولية اململوكة من قب  الصندوق بسعر إلاكتتاب في الفيلة التي تسبق تاريخ

 إلادراج في السوق.

  يم حقوق  ولوية اململوكة من قب  الصندوق على أساس سعر إلاغلق الرسمي في يوم التعام .يتم تقو 

  يتم تقويم وحدات الصناديق إلاستثمارية اململوكة من قب  الصندوق على أساس آخر سعر معلن للوحدة من

 قب  مدير الصندوق في يوم التعام .

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

  ر اح املستحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم التعام .

 :أيام التقويم -ب 

 .عم  أسبوع ك  من ربعاءإلاثنين وإلا  يوم في الصندوق  أصول  تقويم يتم

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

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

 ي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق. يقوم مدير الصندوق بتعويض مال .8

يقوم مدير الصندوق بإبلغ هيلة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعيل بما يؤثر على ما نسبت   .3

من سعر وحدة الصندوق  كما سيتم إلافصاح عن  ل  في املوقع إلالديلوني ملدير الصندوق وفي املوقع  1.91%
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 للمادة رقم 
ً
لإللديلوني للسوق املالية السعودية  تداول( وفي تقارير الصندوق التي اعدها مدير الصندوق وفقا

 ( من تئحة صناديق إلاستثمار.01 

 للمادة رقم  يقوم مدير الصندوق بتقديم  .1
ً
( من تئحة 08تقارير الصندوق لهيلة السوق املالية و ل  وفقا

 صناديق إلاستثمار وتشتم  هذه التقارير على ملخح بجميع أخطاء التقويم أو التسعيل.

 طريقة احتساب أسعار إلاشتراك وإلاسترداد: -د 

ل   فلة من فلات وحدات ول الصندوق يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض إلاشيلاا وإلاسيلداد بحساب قيمة صافي أص

 من  أي مصاريف ورسوم مستحقةالصندوق 
ً
 إلي  أي أر اح مستحقة ومخصوما

ً
 ل   فلة في يوم التعام   ي العلقة مضافا

في يوم التعام   ي العلقة. يجو  ملدير الصندوق تأخيل ل   فلة ومن ثم قسمة النات  إلاجمالي على عدد الوحدات القائمة 

 خارجة فنية اعطال أو طبيعية ال وارث  الحصر وليي املثال سبي  وعلى التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية عملية

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

 للحصول على املوافقة.

 وتكرارها:مكان ووقت نشر سعر الوحدة  -ه 

قب  ل   فلة من فلات وحدات الصندوق الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعلن سعر الوحدة يقوم مدير 

عبل املوقع إلالديلوني للسوق املالية السعودية  تداول(  عام التالي ليوم الت اليوم مساًء من 9:11الساعة 

www.tadawul.com.sa. 

 التعامل: .7

 تفاصيل الطرح ألاولي: .1

 :تاريخ البدء واملدة 

 م80/11/8112 تاريخ بدء الطرح  ولي هو

 .الطرح  ولي ايام من تاريخ بدء 3مدة الطرح هي 

 :الطرح  ولي 

  (11  هو التأسيي عند الوحدة سعر سي ون 
ً
 سعوديا

ً
 استثمار يتم وقدل   فلة من فلات وحدات الصندوق  ريات

  املحلية البنوا لدالا( أشهر 3 من اق    ج  قصيلة ودائع في إما  ولى الطرح فيلة خلل املحصلة  موال جميع

 1101110111 هو  ولى الطرح فيلة خلل للشيلاا  دنى الحد وسي ون . أن ت ون غيل مستثمرة وعلى ش   نقد

 
ً
 للفلة  أ( و سعودي ريات

ً
  110111ا

ً
 للفلة  ب( و ريات

ً
 للفلة  ج( 110111سعوديا

ً
 سعوديا

ً
 عم  وسيبدأ  ريات

 . ولى الطرح نهاية فور  الصندوق 

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات إلاشتراك وإلاسترداد: .2

 :الصندوق  في إلاشيلاا يمدن أيام قبول طلبات إلاشتراك  
ً
 طلب تقديم بعد الصندوق  في إلاشيلاا ويقب   يوميا

  إلاشيلاا
ً
 الثللثاء ويوم نهاية وقب  الاثنين يوم لتقويم  حد يومنهاية  قب  إلاشيلاا مبلش كام  ودفع كامل

يوم  من الوحدة سعر على بناءً  إلاشيلاا وي ون   (عم  يوم ي ون  ان على  أسبوع ك  من الاربعاء يوم لتقويم

 .التقويم  ي العلقة

  الصندوق  من املبالش إسيلداد يمدن إلاسترداد:أيام قبول طلبات  
ً
 قب  إلاسيلداد طلب تقديم بعد ويقب   يوميا

 ي ون  ان على  أسبوع ك  من الاربعاء يوم لتقويم الثللثاء ويوم نهاية وقب  الاثنين يوم لتقويم  حد  يوم نهاية

 .العلقة يوم التقويم  ي من الوحدة سعر على بناءً  إلاسيلداد وي ون   (عم  يوم

 إجراءات إلاشتراك وإلاسترداد: .3

 :عند طلب إلاشيلاا يقوم العمي  بتعبلة نمو ج إلاشيلاا وتوقيع الشروت و ح ام  إجراءات إلاشتراك

 ومذكرة املعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 :ق.إلى مدير الصندو إلاسيلداد ويقدم  عند طلب إلاسيلداد يقوم العمي  بتعبلة نمو ج  إجراءات إلاسترداد 

  عن طريق موقع مدير الصندوق  و أزيارة املقر الرئيس ي ملدير الصندوق بيمكن الاشتراك في الصندوق

  إلالكتروني في حال توفرها.

 :وإلاسترداد إلاضافي وإلاشتراك وإلاشتراك للملكية ألادنى الحد  .1

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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الحد  دنى للملدية وإلاشيلاا اشتم  الصندوق على ثلث فلات للوحدات وهي  أ( و ب( و ج(. يتمث  

 وإلاشيلاا إلاضافي وإلاسيلداد ل   فلة من فلات الوحدات في  تي:

 الحد  دنى للملدية: .1

  :)ريال سعودي. 1101110111الفلة  أ 

  :)ت يوجدالفلة  ب. 

  :)ت يوجدالفلة  ج. 

 الحد  دنى لإلشيلاا: .8

  :)ريال سعودي. 1101110111الفلة  أ 

  :)ريال سعودي. 110111الفلة  ب 

  :)ريال سعودي. 110111الفلة  ج 

 الحد  دنى لإلشيلاا إلاضافي: .3

  :)ريال سعودي. 101110111الفلة  أ 

  :)ريال سعودي. 80911الفلة  ب 

  :)ريال سعودي. 80911الفلة  ج 

 الحد  دنى لإلسيلداد: .1

  :)ريال سعودي. 101110111الفلة  أ 

  :)ريال سعودي. 80911الفلة  ب 

  :)سعودي. ريال 80911الفلة  ج 

 مكان تقديم الطلبات: .2

 استقب  مدير الصندوق الطلبات في مقر شركة جي آي بي كابيتال وعنوان :

 1املباني املنخفضة  مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السدنية واملدتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -  الرياض89859ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

املتواجدة في اململدة العر ية  يوفي القنوات إلالديلونية الخاصة بمدير الصندوق وفروع بن  الخلي  الدول

 السعودية.

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

 التالي الرابع اليوم عم  نهاية قب  الوحدات ملال بعد خصم رسوم إلاسيلداد  إلاسيلداد مبلشصافي  تحوي  يتم

يقوم مدير الصندوق عند استلم طلب اسيلداد في أي يوم تعام  بتحديد قيمة  .العلقة  ي التقويم ليوم

الوحدات املسيلدة حسب يوم التقويم  ي العلقة  ومن ثم تحوي  املبلش إلى حساب العمي  قب  نهاية اليوم 

 الرابع التالي ليوم التعام   ي العلقة.

 سجل مالك الوحدات: .4

 .اململدة في وحفظ  الوحداتبملا  سج  بإعداد الصندوق  مدير يقوم .1

  الوحداتملا  سج  اعد .8
ً
  دليل

ً
 .في  املثبتة الوحدات ملدية على قاطعا

 : أدنى كحد الوحداتملا  سج  في  تية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم .3

 وعنوان  الوحدات مال  اسم. 

 وسيلة أي أو  التجاري  سجل  رقم أو سفره جوا  رقم أو إلاقامة رقم أو الوحدات ملال  الوطنية الهوية رقم 

 .الهيلة تحددها أخرالا  تعريف

 الوحدات مال  ج سية. 

 ال ج  في الوحداتملا  ت جي  تاريخ. 

 وحدات مال  ك  أجراها التي بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات. 
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 وحدات مال  ل   اململوكة( الوحدات أجزاء  ل  في بما  الوحدات لعدد الحالي الرصيد. 

 وحدات مال  ل   اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي. 

  الصندوق  مدير يقدم كما طلبها  عند الهيلة ملعاينة جاهز الوحداتملا  سج  ي ون  .1
ً
 الوحداتمال   ل ج  ملخصا

  وحدات مال  أي إلى
ً
 املعني الوحدات بمال  املرتبطة املعلومات جميع امللخح  ل  يظهر أن على  الطلب عند مجانا

 (.فقل

  الوحدات ملا سج  بتحديث الصندوق  مدير يقوم .9
ً
 الفقرة في إليها املشار املعلومات في التغييلات اعدي بحيث فورا

 .املادة هذه من( 3 

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

ة لحين الوصول إلى الحد ألادنى الذي طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململك

 .ينوي مدير الصندوق جمع 

 جمع :لمدير الصندوق  ينوي الحد ألادنى الذي  .6

عادلها ملا ي بثي جمع  خلل مدة الطرح  ولي ( مليين ريال أو ما ا11 هو الحد  دنى الذي ينوي مدير الصندوق جمع  إن 

 .2018/12/31شيلاكات املستثمرين حتى تاريخ إمن 

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

 قيمة أصول الصندوق:

( أشهر  سيقوم مدير 6( مليين ريال سعودي ملدة أقصاها  11قيمة أصول الصندوق عن عشرة  في حال انخفض  صافي 

بتحلي  ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح ملا وبعد  ل   شعار هيلة السوق املالية أوت إب الصندوق 

سيقوم مدير الصندوق بطلب  الصندوق الوحدات من تسيي  أصول الصندوق أو طلب  يادة استثمارات ملا الوحدات في 

إلجتماع ملا الوحدات والتصوي  على الخيارات املطروحة من قب  مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيلة السوق 

  وفي حال صّوت ملا الوحدات موقع  إلالديلوني وفي موقع السوق املالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعلن عن  ل  في 

( مليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق 11ثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة أصول  إلى عشرة  بعدم  يادة است

 .بتسيي  أصول الصندوق بعد أخذ املوافقات الل مة من هيلة السوق املالية

 .سيقوم مدير الصندوق باإللي ام بجميع لوائح وتعليمات هيلة السوق املالية

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

 في  من أو اشيلاا يجو  ملدير الصندوق تأجي  تلبية أي طلب اسيلداد :أو إلاشتراك تأجيل عمليات إلاسترداد

 للمادة  الحاتت  تية أي من الصندوق في
ً
 :صناديق إلاستثمار ( من تئحة62( واملادة رقم  61رقم  وفقا

  أو أكثل من صافي قيمة الصندوق في 11.11إ ا كان  قيمة جميع طلبات إلاسيلداد ملال ي اساوي %

 أي يوم تعام .

   في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعام  في  وراق املالية أو  صول في حال تم تعليق التعام

بال سبة إلى أصول الصندوق والتي يرالا مدير  وق  إما بش   عام أو  خرالا التي يملدها الصند

 .الصندوق بش   معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

 سيقوم مدير الصندوق بإتخا  إلاجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق:

  ملا الوحدات.التأكد من عدم استمرار أي تعليق إت للمدة الضرورية واملبلرة مع مراعاة مصالح 

   مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلي إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول  ل

 بصورة منتظمة.

إشعار هيلة السوق املالية وملا الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق  وإشعار 

نفسها في إلاشعار عن التعليق هيلة السوق املالية وملا الوحدات فور ان هاء التعليق بالطريقة 

 وإلافصاح عن  ل  في املوقع إلالديلوني ملدير الصندوق واملوقع إلالديلوني للسوق.

سيتم تلبية طلبات إلاسيلداد في أقرب وق  تعام  ممدن كما سيتم التعام  مع طلبات إلاسيلداد املؤجلة 

 في أقرب فرصة ممدنة.بال سبة والتناسب وتحوي  مبالش إلاسيلداد الى ملا الوحدات 

 :ولوائح ألنظمة املشيلا تطبيق عدم حال في اشيلاا طلب أي رفض الصندوق  ملدير يحق رفض إلاشتراك 

 .الاشيلاا قيمة تقديم تاريخ من عم  ايام ثلثة خلل العمي  حساب إلى الاشيلاا قيمة إرجاع ويتم. الهيلة

 :ستؤجل التي إلاسترداد طلبات تحديد بمقتضاها يجري  التي إلاجراءات .9
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 السوق  هيلة من الصادرة الاستثمار صناديق تئحة من (61  املادة إلى تخضع الاسيلداد عمليات جي ألت املنظمة  ح ام

   وهي كما يلي:املالية

  يجو  ملدير الصندوق تأجي  تنفيذ أي طلب اسيلداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعام  التي إ ا بلش

% أو أكثل من صافي قيمة أصول 11نسبة جميع طلبات الاسيلداد ملال ي الوحدات في أي يوم تعام  إجمالي 

 .الصندوق 

  اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسيلداد املطلوب تأجيلها  وإلافصاح عن هذه سيتم

 إلاجراءات في شروت وأح ام الصندوق ومذكرة املعلومات.

 خصائص الوحدات: .8

قسم
ُ
 الخاصة وهي( ب و وأفراد  مؤسسات من املستثمرين بدبار الخاصة وهي( أ  وهي للوحدات فلات( 3  ثلثة إلى الصندوق  وحدات ت

 إلاستثمارية واملحفظة الدولي الخلي  ببن و  الصندوق  مدير بم سوبي الخاصة وهي( ج و وأفراد  مؤسسات من املستثمرين بصغار

 الحد لإلشيلاا   دنى الحد للملدية   دنى الحد في تدمن الفلات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخلي  بن  و وق دالصن بمدير الخاصة

 . يوضح الجدول الفروقات بين فلات الصندوق:إلادارة ورسوم لإلسيلداد   دنى الحد إلاضافي  لإلشيلاا  دنى

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

 طبيعة امللا
كبار املستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

صغار املستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

م سوبي أو املحفظة الخاصة 

ب   من مدير الصندوق و ن  

 الخلي  الدولي

 ت يوجد ت يوجد ريال سعودي 10,000,000 الحد  دنى للملدية

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 الحد  دنى لإلشيلاا

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد  دنى لإلشيلاا إلاضافي

 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000 الحد  دنى لإلسيلداد

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم إلادارة

 املحاسبة وتقديم التقارير: .9

 بالتقارير املالية: املعلومات املتعلقة -أ 

يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  بما في  ل  القوائم املالية السنوية املراجعة( والتقارير السنوية  .1

 ملتطلبات امللحق رقم  
ً
ويجب على مدير الصندوق  ( من تئحة صناديق إلاستثمار 9املوجزة والتقارير  ولية وفقا

 الطلب ودون أي مقاب . تزويد ملا الوحدات بها عند

 من نهاية فيلة التقرير و ل  في  ماكن 01تتاح التقارير السنوية للجمهور خلل مدة ت تتجاو  سبعين   .2
ً
( يوما

و الوسائ  املحددة في شروت وأح ام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع إلالديلوني ملدير الصندوق واملوقع 

 إلالديلوني للسوق.

 من نهاية فيلة التقرير و ل  في  ماكن 39تعد التقارير  ولية وتتاح للجمهور خلل خسمة وثلثين   .3
ً
( يوما

 الصندوق ومذكرة املعلومات.و الوسائ  املحددة في شروت وأح ام 

 سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشيلكين تتضمن املعلومات  تية: .4

  الصندوق.صافي قيمة أصول وحدات 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملدها املشيلا وصافي قيم ها 

   من ك  صفقة.19سج  بالصفقات التي نفذها املشيلا خلل خمشة عشر 
ً
 ( يوما

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى ملا الوحدات  بما في  ل  أي شخح

خح الصفقات على وحدات الصندوق على يلتمل  الوحدات خلل السنة املعد في شأنها البيان( 

 من نهاية السنة املالية  ويجب أن يحتوي هذا 31خلل ثلثين  وُيرس  مدار السنة املالية 
ً
( يوما

البيان على  ر اح املو عة وإجمالي مقاب  الخدمات واملصاريف و تعاب املخصومة من مال  
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املعلومات  باإلضافة إلى تفاصي  لجميع الوحدات والواردة في شروت وأح ام الصندوق ومذكرة 

مخالفات قيود إلاستثمار املنصوص عليها في تئحة صناديق إلاستثمار أو في شروت وأح ام 

 الصندوق أو مذكرة املعلومات.

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

 إت الحساب فتح نمو ج في مبين هو كما الفاكي أو الهاتف أو إلالديلوني البليد أو البليدي العنوان على التقارير إرسال يتم

 ( 61  ستين خلل أخطاء بأي الصندوق  مدير إخطار ويجب. العنوان في تغييل بأي الصندوق  مدير إشعار تم إ ا
ً
 يوما

 
ً
 توفيل سيتم كما. وحاسمة نهائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح  ل  وبعد التقارير تل  إصدار من تقويميا

 .www.tadawul.com.sa للسوق  تلديلوني ا واملوقع www.gibcapital.com الصندوق  مدير موقع على التقارير هذه

في املوقع  2118ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في  -ج 

 .إلالكتروني للسوق املالية السعودية للمستثمرين واملستثمرين املحتملين

 عند طلبها فير القوايقر مدير الصندوق بتو  -د 
ً
من قبل مالك وحدات ئم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا

 الصندوق.

 س إدارة الصندوق:مجل .11

مستقلين  وسي ون ملدير الصندوق الحق في تغييل  عضاء بعد أخذ  نيعضو ( أعضاء من بينهم 3  ثلثةيتألف مجلي إدارة الصندوق من 

موافقة هيلة السوق املالية في  ل  وسيتم إشعار ملا الوحدات بأي تغييل في أعضاء مجلي إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلي 

 إدارة الصندوق من تاريخ موافقة هيلة السوق املالية على إنشاء الصندوق.

 لس إدارة الصندوق:أعضاء مج -أ 

  مستق (رئيي املجلي   صالح العقي بن خالد  .1

 مستق عضو   عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .8

 عضو   عبدهللا بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب 

 صالح العقيلبن  الدخ

الخزينة وقطاع الشركات م في عدة أقسام منها 1021بدأ العم  في مجال الخدمات املصرفية في عام 

والخدمات املصرفية لألفراد. عم   ستا  خالد في عدد من البنوا واملؤسسات املالية منها البن  السعودي 

الفرنس ي ومصرف الراجحي والبن  السعودي البليطاني وشركة جدوالا لإلستثمار و ن  البلد وإتش إس بي 

 س ي العر ية السعودية.

عمرو بن عبدالعزيز 

 و العمر 

م والتي بدأ العم  فيها منذ 8118اشغ   ستا  عمرو العمرو منصب الرئيي التنفيذي لشركة أبانا منذ عام 

م  كما عم  في مجالي إلاستثمار والتأمين في ك  من سامبا والشركة التعاونية للتأمين. يحم  8111عام 

الوتيات املتحدة  مريدية ودرجة  ستا  عمرو درجة املاجستيل في إلاقتصاد من جامعة كون ورديا في 

 الب الوريوس في علوم املحاسبة من جامعة املل  سعود في اململدة العر ية السعودية.

 عبدهللا بن صالح الحامد

م كمدير في قسم الوساطة في البن  السعودي البليطاني 8111بدأ العم  في مجال الخدمات املالية في عام 

لقسم الوساطة في  سواق العر ية في البن  السعودي الفرنس ي. في عام م كرئيي 8113ثم عم  في عام 

ي إتش إس بي س ي العر ية السعودية وتم تنصيب  لي ون رئيي م  عم  عبدهللا في قسم إدارة  صول ف8116

 لخدمات الوساطة في عام 8111إدارة املحافظ في عام 
ً
 إلدارة  صول في عام 8119م ثم رئيسا

ً
م ثم رئيسا

 م كرئيي املشورة إلاستثمارية للعملء.8110م. إنضم عبدهللا إلى جي آي بي كابيتال في عام 8116

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج 

 تشم  مسؤوليات أعضاء مجلي إدارة الصندوق  تي:

 الصندوق  ي ون  التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على املوافقة  
ً
 .فيها طرفا

 ل  كان ومتى- إلاشراف   
ً
 الصندوق  مدير عن  يفصح صالحم تضارب أي على املصادقة -مناسبا

 
ً
 .الاستثمار صناديق للئحة وفقا

http://www.gibcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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  مرتين جتماعإلا  
ً
  يغس عن التبليش ومسؤول لي اموإلا املطابقة مسؤول مع  ق  على سنويا

 اللوائح بجميع الصندوق  مدير لي امإ من للتأكد الصندوق  مدير إلارهاب لدالا وتموي   موال

 .املتبعة و نظمة

 . إقرار أي توصية يرفعها مصفي  صول في حالة تعيين 

 ات  خرالا  واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح ام شروت والي ام اكتمال من التأكد  

 .الاستثمار صناديق بلئحة العلقة

 الوحدات مال ي مصلحة يحقق بما بمسؤوليات  الصندوق  مدير قيام من التأكد  
ً
 لشروت وفقا

 .الاستثمار صناديق تئحة وأح ام العلقة   ات واملستندات املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح ام

  في  الوحدات ومال ي الاستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العم. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د 

 صافي قيمة أصول  ألعضاء مجلي إدارت  على النحو التالي:يدفع الصندوق م افآت مالية من 

  ل   عضو  25,000م افأة سنوية بقيمة 
ً
 سعوديا

ً
 مستق .ريات

  لن يتقاض ى أعضاء مجلي إدارة الصندوق من املوظفين في الشركة أي م افآت أو بدتت نظيل عضوي هم في

 مجلي إدارة الصندوق.

  بش   تناسبي على أيام السنة  ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء تو ع الرسوم املستحقة على الصندوق

.18مجلي إلادارة املستقلين ك  اثنا عشر  
ً
 ميلديا

ً
 ( شهرا

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

تعارض للمصالح  وفي حال حدوث أي تضارب ممارسة أي من تابعي  ألي عم  ينطوي على يحرص مدير الصندوق عدم 

جوهري للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح 

 عن  ل  بش   كام  ملجلي إدارة الصندوق في أقرب فرصة ممدنة.

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و 

 السعودية  سهم لفرص بي أي جي صندوق  صالح العقيل بن الدخ

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

 منصب عضو مجلي إدارة ك  من الصناديق التالية:اشغ  عمرو العمرو 

 صندوق عودة املرن لألسهم السعودية. .1

 صندوق عودة للطروحات  ولية. .8

 صندوق الفرص العر ية. .3

 صندوق عودة للمرابحة. .1

 صندوق جي أي بي لفرص  سهم السعودية .9

 صندوق جي أي بي لفرص  سهم السعودية عبدهللا بن صالح الحامد

 لجنة الرقابة الشرعية: .11

 .ت ينطبق

 مدير الصندوق: .12

 اسم مدير الصندوق: -أ 

 شركة جي آي بي كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ب 

 .37-07078رقم اليلخيح الصادر عن هيلة السوق املالية هو 

 دير الصندوق:املسجل وعنوان العمل ملالعنوان  -ج 
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 شركة جي آي بي كابيتال

 1املباني املنخفضة  مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السدنية واملدتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11608 -  الرياض20290ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع إلالديلوني:  +066119118811 فاكي: +066119119911 هاتف:

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د 

 م. 8112فبلاير  11هع واملوافق  1180صفر  6تم إصدار اليلخيح في تاريخ 

 رأس املال املدفوع للصندوق: -ه 

 ريال سعودي.  81101110111بقيمة برأس مال مدفوع بال ام   شركة شخح واحدشركة جي آي بي كابيتال 

 ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح إلايرادات وألارباح للسنة املالية السابقة: -و 

 2116/12/31 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 264424 إلايرادات

 344686 املصاريف

 1 الزكاة

 (14392) صافي الدخل

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

 عبدهللا بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس إلادارة 

 تنفيذي(

 ثم ومن صناعي كمهندس م1020 عام في الزام  مديفات لدالا العم  في العملية حيات  الزام  عبدهللا بدأ

  واملوارد  املشيليات وإدارة والتسويق للمبيعات الرئيي نائب ملنصب ترقيت  تم 
ً
 الرئيي منصب إلى وتحقا

 الزام   الصناعي للستثمار الزام  شركة في للعمليات التنفيذي الرئيي مسؤوليات تولى. الشركة في  ول 

 م.8110 عام في لها التنفيذي الرئيي عين ثم م 8113 عام في( للصناعة

 املتحدة الوتيات واشنطن  جامعة من الصناعية الهندسة في الب الوريوس درجة على الزام  عبدهللا حص 

 فهد املل  جامعة من” MBA“  عمال إدارة في املاجستيل درجة على حا  كما م 1020 عام في الامريدية

 .م1003 عام في و ل  السعودية العر ية اململدة الظهران  واملعادن  للبيلول

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 الحليس ي
 غير تنفيذي( – عضو)

 وقب . م8116 فبلاير في( GIB  الدولي الخلي  لبن  التنفيذي الرئيي منصب الحليس ي عبدالعزيز ىتول

  شغ  كما. السعودي العربي النقد مؤسسة ملحافظ كمستشار عم  الدولي الخلي  بن  إلى انضمام 
ً
 أيضا

. م8119 سبتمبل إلى م8113 مايو من و ل  لإلشراف السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ نائب منصب

 املصرفية الخدمات ورئيي املنتدب والعضو  ول  املنطقة مسلول  ملنصب شغل  العملية  خبلت  وتشم 

 تاريخ من و ل  الرياض تشيي  مورغان بي جي في افريقيا وشمال  وسل الشرق  ملنطقة العاملية للشركات

 البن  في العليا املناصب من عددا الحليس ي عبدالعزيز شغ  كما. م8113 أبري  إلى م8111 سبتمبل

 م1001 عام من الفيلة في الهولندي السعودي والبن  الوطني العربي البن   (”ساب “ البليطاني السعودي

 .م8111 عام وحتى

 بالوتيات أوسين  تدساس  جامعة من الاقتصاد في الب الوريوس درجة على الحليس ي عبدالعزيز حص 

 .م1020 عام في  مريدية املتحدة

 ماثيو شارلز سنايدر
 غير تنفيذي( – عضو)

 بالبن  سابقا املعروف(  GIB UK  املتحدة اململدة – الدولي الخلي  بن  مع العم  سنايدر ماثيو بدء

 الدولي الخلي  لبن  التنفيذي والرئيي املنتدب العضو منصب وشغ . م1003 عام منذ( الدولي السعودي

 الخلي  لبن  تنفيذي ورئيي منتدب كعضو عاد وقد. م8112 عام حتى م1000 عام من املتحدة اململدة في

  ل  قب  شغ  وقد. أخرالا  سنوات أربع ملدة م8110 عام من  خيل الربع في املتحدة اململدة في الدولي

 مجلي عضو وكان. نيويورا لفرع الدولي السعودي بن لل العام واملدير الشركات تموي  رئيي منصب

http://www.gibcapital.com/
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  – املتحدة اململدة – الدولي الخلي  بن  إدارة
ً
(. GIB  البحرين – الدولي الخلي  بن  إدارة ملجلي ومستشارا

 كما. كبلالا  صناعية مجموعة وهي الدولية  الغانم ملجموعة التنفيذي الرئيي منصب اشغ  كان  ل  وقب 

 مجال في املهنية حيات  بدأ أن بعد املصرفية  شرودر   ملجموعة التنفيذي الرئيي نائب منصب شغ 

 .م1062 عام في شرودر   مع التجارية املصرفية الخدمات

 املعروفة  بوس  يو أي ال جامعة من الشرف مرتبة مع الب الوريوس درجة على سنايدر ماثيو حص 

 على حا  كما. م1061 عام في  مريدية املتحدة بالوتيات نيويورا في( بوس  دبليو س ي بجامعة سابقا

 في  مريدية املتحدة بالوتيات نيويورا في لونجايلند جامعة من  ولى الشرف مرتبة مع املاجستيل درجة

 .م1069 عام

 جون امانويل اكزيفوس
 غير تنفيذي( – عضو)

 بيدر شركة إلى انضم عندما م1021 عام في السعودية العر ية اململدة في اكزيفوس جون  عم  بداية كان 

 في املال رأس وأسواق الشركات تموي  مجال في بر   الحين  ل  ومنذ.  وسل الشرق  في ماكين ي  آند

 محليين وغيل محليين وعملء ح ومية هيلات لعدة املشورة تقديم في شارا وقد. السعودية العر ية اململدة

 استشارية أعمال قدم  ما أبر   ومن. السعودية العر ية اململدة في التجارية أعمالهم نشات اختلف على

 املال رأس وأسواق التجارية املصرفية بالخدمات الصلة  ات القضايا بشأن سعودية لبنوا ومشورات

 اعم  الحين  ل  ومنذ م 8111 سبتمبل في ماكين ي  آند بيدر من تقاعد وقد. املعقدة املالية واملعاملت

 اململدة في التجارية  عمال ملمارسة والقانونية والتجارية السياسية الجوانب في املشورة يقدم كمستشار

 إدارة مجلي عضوية اكزيفوس جون  اشغ  . وسل الشرق  ومنطقة العربي والخلي  السعودية العر ية

 محامين ونقابة  مريديين املحامين نقابة في عضويت  إلى باتضافة – املتحدة اململدة – الدولي الخلي  بن 

 . مريدية الينوي  وتية

 الامريدية املتحدة بالوتيات نيويورا  كورني   جامعة من الب الوريوس درجة على اكزيفوس جون  حص 

 في  مريدية املتحدة بالوتيات بي سلفي يا  جامعة من( JD  الدكتوراه درجة على حا  كما. م1006 عام في

 .م1021 عام

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 العمران
 (مستقل – عضو)

 وهو. م8116 عام منذ العمران وعبدالعزيز خالد لشركة الرئيي نائب منصب العمران عبدالعزيز اشغ 

 
ً
  اعم  كان كما. م8118 عام في تأسيسها تم والتي  ي  مطابع مؤسي ايضا

ً
 املالية سامبا مجموعة في سابقا

 .م8118 حتى م8111 عام من الاستثمارية املصرفية الخدمات في أول  كمدير

 واملعادن  للبيلول فهد املل  جامعة من املالية إلادارة في الب الوريوس درجة على العمران عبدالعزيز حص 

( MBA   عمال إدارة في املاجستيل درجة على حا  كما. م8111 عام في السعودية العر ية اململدة الظهران 

 .م8111 عام في و ل  املتحدة  اململدة في( LBS  لألعمال لندن مدرسة من

عبدالعزيز بن عبدهللا 

 CFAالنعيم4 
 (مستقل – عضو)

 في استثمر الذي Mayar Fund صندوق  ومدير كابيتال ميار بشركة الرئيي منصب عبدالعزيز اشغ 

 يريم شركة في الاستثمارية املحفظة ومدير الرئيي منصب العزيز عبد شغ   ل  قب . العاملية املال أسواق

 إلادارة مجلي رئيي منصب شغ  كما العاملية املال أسواق في تستثمر استثمارّية شركة وهي املحدودة 

 اشغ  .واملقاهي املطاعم وإدارة بتطوير متخصصة شركة وهي العر ية يريم لشركة التنفيذي واملدير

 س ي بي“  ساسية الديميائية الصناعات شركة منها أمناء ومجالي إدارة مجالي عدة عضوية عبدالعزيز

  عبدالعزيز شغ .  هلية الظهران مدارس و السنوي  الجري  سباق  ”مستثمر“ جمعية  ”اي
ً
 عضوية سابقا

 ادارة ومجلي 8113-8111 الدورة خلل الشرقية تجارة غرفة في  عمال شباب ملجلي التنفيذّية اللجنة

 .الشرقية ”عقال“

 في مصاحب تخصح مع املالية بتخصح إلادارية العلوم في الب الوريوس درجة العزيز عبد يحم 

 وهو( معتمد مالي محل   CFA شهادة على حص و   مريدية املتحدة بالوتيات MIT جامعة من إلاقتصاد

 .والبحريني البليطاني فرعيها في عضو

 ألادوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق إلاستثمار: -ح 

اعم  مدير الصندوق ملصلحة ملا الوحدات بموجب أح ام تئحة صناديق إلاستثمار وتئحة  شخاص  .1

 املرخح لهم وشروت وأح ام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
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يلي م مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نص  عليها تئحة  شخاص املرخح لهم بما في  ل   .8

  مانة اتجاه ملا الوحدات  والذي العم  بما يحقق مصالحهم و ذل الحرص املعقول.واجب 

 عن  تي: .3
ً
 فيما يتعلق بصناديق إلاستثمار  ي ون مدير الصندوق مسؤوت

 إدارة الصندوق. -أ 

 عمليات الصندوق ملا في  ل  الخدمات إلادارية للصندوق. -ب 

 طرح وحدات الصندوق. -ج 

الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها التأكد من دقة شروت وأح ام  -د 

 ووضوحها وأن ت ون احيحة وغيل مضللة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن إلالي ام بأح ام تئحة صناديق إلاستثمار  سواًء أدالا مسؤوليات  وواجبات   .1

ة  شخاص املرخح بش   مباشر أو قام بت ليف جهة خارجية بموجب أح ام تئحة صناديق إلاستثمار وتئح

 لهم.

إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيل متعمد  .9

 من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق السياسات وإلاجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق  ويضمن سرعة  .6

 ات وإلاجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بش   سنوي على  ق .التعام  معها. تتضمن تل  السياس

يديره ويزود الهيلة ب تائ  التطبيق  يطبق مدير الصندوق برنام  مراقبة املطابقة وإلالي ام ل   صندوق استثمار .0

 عند طلبها.

 مار:املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق إلاستث -ط 

 يتعام  صندوق إلاستثمار مع طرف ثالث و ل  للقيام باملهام التالية:

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .1

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق واملراجعة. .8

مجلي إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير  .3

 لشروت وأح ام الصندوق ومذكالصندوق 
ً
ة املعلومات ر بمسؤوليات  بما يحقق مصلحة ملا الوحدات وفقا

 واملستندات  ات العلقة وأح ام تئحة صناديق إلاستثمار.

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

  ت يوجد.

 املنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبدال :ألاحكام  -ك 

  لتعيين مدير صندوق 
ً
للهيلة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخا  أي إجراء تراه مناسبا

  و ل  في حال حدوث أي من  تي: و بدي  أ
ً
 اتخا  أي تدبيل آخر تراه مناسبا

الهيلة بذل  بموجب  شخاص املرخح  توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشات إلادارة دون إشعار  .1

 لهم.

 إلغاء ترخيح مدير الصندوق في ممارسة نشات إلادارة أو سحب  أو تعليق  من قب  الهيلة. .8

تقديم طلب إلى الهيلة من قب  مدير الصندوق إللغاء ترخيح ممارسة نشات إلادارة الخاص بمدير  .3

 الصندوق.

باإللي ام بالنظام  -حسب ما تراه الهيلة–  جوهري إ ا رأت الهيلة أن مدير الصندوق قد أخ  بش  .1

 ولوائح  التنفيذية.

وفاة مدير املحفظة إلاستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالت  مع عدم وجود شخح  .9

 آخر م ج  لدالا مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها  ات أهمية جوهرية. -بناًء على أسي معقولة–أي حالة أخرالا ترالا الهيلة .6

  للفقرة  ولى من هذه املادة  فيتعين على مدير الصندوق التعاون 
ً
 من صلحياتها وفقا

ً
إ ا مارس  الهيلة أيا

 من تعيين 61بش   كام  من أج  تسهي  نق  املسؤوليات إلى مدير الصندوق البدي  و ل  خلل ستين  
ً
( يوما

 لتقدير –  مدير الصندوق البدي . ويجب على مدير الصندوق املعزول أن ينق
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
حيثما كان ضروريا

 جميع العقود املرتبطة بصندوق إلاستثمار  ي العلقة إلى مدير الصندوق البدي . -الهيلة
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 أمين الحفظ: .13

 اسم أمين الحفظ: -أ 

 والتعام  إلادارة خدمات لتقديم 30-10131 رقم بيلخيح املالية السوق  هيلة من املرخح  لإلستثمار إلانماءشركة 

 .والحفظ املشورة تقديمو  واليلتيب والتعهد

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -ب 

 .30-10131رقم اليلخيح الصادر عن هيلة السوق املالية هو 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج 

 فهد املل  طريق

 العشرون الدور  العنود  برج

 11926  الرياض 66601. ب.ص

 السعودية العر ية اململدة

 966112185970+: فاكي         966112185968+: هاتف

 www.alinmainvestment.com املوقع الالديلوني:

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: -د 

 م. 2009/04/14تم إصدار اليلخيح في تاريخ 

 ألاساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:ألادوار  -ه 

    ألح ام تئحة صناديق إلاستثمار  سواًء أدالا مسؤوليات  بش 
ً
 عن إلي امات  وفقا

ً
اعد أمين الحفظ مسؤوت

 بموجب أح ام تئحة صناديق إلاستثمار أو تئحة  شخاص املرخح لهم.
ً
 مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجاه مدير 
ً
الصندوق وملا الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو اعد أمين الحفظ مسؤوت

 إهمال أو سوء تصرف أو تقصيل  معتمد من قب  أمين الحفظ.

   عن حفظ أصول الصندوق وحماي ها لصالح ملا الوحدات  وهو مسؤول عن اتخا 
ً
اعد أمين الحفظ مسؤوت

 أصول الصندوق.جميع إلاجراءات إلادارية الل مة فيما يتعلق بحفظ 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -و 

 للحفظ من الباطن  وسيدفع أمين الحفظ أي 
ً
يجو  ألمين الحفظ ت ليف طرف ثالث أو أكثل أو أي من تابعي  باملعم  أمينا

 أتعاب ومصاريف تابعة لذل 

: -ز 
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ت يوجد.

 لعزل أمين الحفظ أو استبدال : ألاحكام املنظمة -ح 

  في حال وقوع أي يحق 
ً
للهيلة عزل أمين الحفظ املعين من قب  مدير الصندوق أو اتخا  أي تدبيل تراه مناسبا

 من الحاتت  تية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشات الحفظ دون إشعار الهيلة بذل  بموجب تئحة  شخاص  .1

 املرخح لهم.

 الحفظ في ممارسة نشات الحفظ أو سحب  أو تعليق  من قب  الهيلة.إلغاء ترخيح أمين  .8

 تقديم طلب إلى الهيلة من أمين الحفظ إللغاء ترخيح ممارسة نشات الحفظ. .3

 باإللي ام بالنظام ولوائح  التنفيذية. -حسب ما ترا الهيلة–إ ا رأت الهيلة أن أمين الحفظ قد أخ   .1

 أنها  ات أهمية جوهرية. -ي معقولةبناًء على أس–أي حالة أخرالا ترالا الهيلة .9

  للفقرة  ولى من هذه املادة  فيتعين على مدير الصندوق املعني تعيين 
ً
 من صلحياتها وفقا

ً
إ ا مارس  الهيلة أيا

 لتعليمات الهيلة  كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بش   
ً
أمين حفظ بدي  وفقا

 من تعيين أمين 61لسلي للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البدي  خلل ستين  كام  لتسهي  النق  ا
ً
( يوما

http://www.alinmainvestment.com/
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 لتقدير الهيلة–الحفظ البدي . ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينق  
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
 -حيثما كان ضروريا

 جميع العقود املرتبطة بصندوق إلاستثمار  ي العلقة إلى أمين الحفظ البدي .

 إلاستثمار:مستشار  .14

 ت يوجد.

 املوزع: .15

 ت يوجد.

 املحاسب القانوني: .16

 اسم املحاسب القانوني: -أ 

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام براهيما شركة

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب 

  السليمانية حي عبدالعزيز  بن محمد  ميل شارع

 11130 الرياض  82399. ب.ص

 السعودية العر ية اململدة

 966112065444+فاكي:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com املوقع الالديلوني:

 ألادوار ألاساسية واملسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج 

 .اعين املحاسب القانوني من قب  مدير الصندوق و ل  للقيام بعملية املراجعة 

  أشهر قب  نهاية س ت  املالية  يجب في هذه الحالة 0مض ى على تأسيي الصندوق مدة تزيد على تسعة  إ ا )

 القيام بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية  ولى.

   أشهر أو أق  قب  نهاية س ت  املالية  يمدن في هذه الحالة 0إ ا مض ى على تأسيي الصندوق مدة تسعة )

 جعة بنهاية السنة املالية الثانية.القيام بعملية املرا

 معلومات أخرى: .17

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طلبها إن السياسات وإلاجراءات التي ستتبع ملعالجة  -أ 

 من الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب 

ا املحتم  ويوافق على أن  يجو  ملدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة  بحيث يحص  يقر املشيلا واملشيل 

مدير الصندوق بموجب  على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقاب  العمولة املدفوعة على الصفقات 

 يلي:خلل  ل  الوسيل. يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما  املوجهة من

 .أن يقدم الوسيل املعني خدمة التنفيذ بأفض  الشروت 

 .أن  يمدن اعتبار السلع والخدمات التي يحص  عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة ملا الوحدات 

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلش يتم دفع  إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلش معقول 

 أو الضريبة إن وجدت:املعلومات املتعلقة بالزكاة  -ج 

  خر والبعض نفس  الصندوق  في الاستثمار على ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق  في الاستثمار ينطوي 

 الوحدات مال و يتدبدها التي الضرائب تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة  ات ت ون  قد معينة ظروف على ينطبق

 املحتملين املستثمرين على ويجب. الوحدة سعر في وانخفاض الصندوق  في باتستثمار املرتبطة العوائد تخفيض إلى بالضرورة

 إلادارة رسوم إن. و يعها وتملدها الوحدات في الاستثمار على امليلتبة الضرائب بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور 

http://www.pkf.com/
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 وفقا منفص  بش   تحميلها يتم التي املضافة القيمة ضريبة تشم  ت لاكابيت بي اي جي شركة إلى املستحقة الرسوم وجميع

 .املضافة القيمة ضريبة وتئحة نظام في عليها املنصوص للمواد

 املضافة القيمة ضريبة تشم  ت والعموتت واملصروفات املذكورة في الشروت و ح ام و مذكرة املعلومات الرسوم إن

 مع. التنفيذية وتئحت  املضافة القيمة ضريبة نظام في عليها املنصوص لألسعار وفقا منفص  بش   الضريبة تحمي  وسيتم

من رسوم و   ل  عدا فيما و املضافة  القيمة ضريبة تشم ( 9.1في الفقرة   املذكورة القانوني املحاسب اتعاب ان ملحظة

 .11/11/8112 من ابتداء املضافة القيمة لضريبة ستخضععموتت و مصاريف 

 إجتماع مالك الوحدات: معلومات وتفاصيل -د 

 . يجو  ملدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع مللا الوحدات بمبادرة من 

   أيام من استلم طلب كتابي من 11سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع مللا الوحدات خلل عشرة )

 أمين الحفظ بذل .

   أيام من استلم طلب كتابي من 11سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع مللا الوحدات خلل عشرة )

% من 89مال  أو أكثل من ملا الوحدات الذين يمل ون مجتمعين أو منفردين ما نسبت  أكثل من أو تساوي 

 صافي قيمة الصندوق.

  يقوم مدير الصندوق باإلعلن عن إلاجتماع في املوقع إلالديلوني ملدير الصندوق واملوقع إلالديلوني للسوق

( أيام 11ودية  تداول( و إرسال إشعار كتابي الى جميع ملا الوحدات وأمين الحفظ قب  عشرة  املالية السع

 قب  إلاجتماع  وسيحدد مدير الصندوق في 81على  ق  من إلاجتماع و مدة ت تزيد عن واحد وعشرين  
ً
( يوما

ندوق إرسال ن خة الى هيلة إلاعلن م ان وتاريخ ووق  إلاجتماع والقرارات املقيلحة  ويجب على مدير الص

 السوق املالية من إلاشعار الدتابي املرس  الى ملا الوحدات.

  إت إ ا حضره من امللا ما يمل ون مجتمعين أو منفردين 
ً
 احيحا

ً
ت اعتبل إجتماع مال ي الوحدات اجتماعا

 % أو أكثل من إجمالي عدد وحدات الصندوق.89

  الفقرة السابقة  سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني باإلعلن إ ا لم استوف النصاب املذكور في

عن  ل  في موقع  إلالديلوني واملوقع إلالديلوني للسوق املالية السعودية  تداول( و إرسال إشعار كتابي الى 

 ( أيام  ويعد إلاجتماع ال9جميع ملا الوحدات وأمين الحفظ قب  موعد إلاجتماع الثاني بخمسة  
ً
ثاني احيحا

 كان  نسبة الوحدة املمثلة في إلاجتماع.
ً
 أيا

 إلاجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق إلاستثمار: -ه 

   برغبت  في  ل 
ً
إ ا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق  فيجب علي  إشعار الهيلة وملا الوحدات كتابيا

 من التاريخ املس81قب  مدة ت تق  عن واحد وعشرين  
ً
 هدف إلنهاء الصندوق دون إلاخلل بالشروت ( يوما

 و ح ام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

 .إبلغ  طراف  وي العلقة 

 .تسوية جميع معاملت الصندوق 

  في املوقع إلالديلوني ملدير الصندوق واملوقع إلالديلوني للسوق عن انهاء مدة اعلن عن أنهاء الصندوق

  الصندوق ومدة تصفيت .

 .تحوي  النقد إلى ملا الوحدات 

 .إغلق الحساب البن ي للصندوق والحساب لدالا الوسيل 

 إجراءات الشكاوى: -و 

 تتاح إجراءات معالجة الش اوالا مللا الوحدات عند طلبهم بدون مقاب  على العنوان التالي ملدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 1املباني املنخفضة  مبنى رقم ب

 للمباني السدنية واملدتبيةواحة غرناطة 

 طريق الدائري الشرقي

 11608 -  الرياض20290ص.ب. 

 اململدة العر ية السعودية

 www.gibcapital.comاملوقع إلالديلوني:  +066119118811فاكي:  +066119119911هاتف: 

http://www.gibcapital.com/
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إدارة ش اوالا املستثمرين في هيلة  يحق ملال  الوحدات إيداع ش واه لدالا  ( أيام عم 0وفي حال عدم الرد خلل سبعة  

 من تاريخ إيداع الش والا لدالا الهيلة يحق ملال  الوحدات إيداع 01السوق املالية وفي حال لم يتم الرد خلل تسعين  
ً
( يوما

لش والا بجوا  إيداعها لدالا اللجنة قب  لجنة الفص  في منا عات  وراق املالية إت إ ا أخطرت الهيلة مقدم ا الش والا لدالا

 إنقضاء املدة.

 الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن إلاستثمار في صناديق إلاستثمار: -ز 

 منا عات في الفص  لجنة هي الاستثمار صناديق في الاستثمار عن ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة إن

 .املالية  وراق

 املستندات املتاحة ملالك الوحدات:مة قائ -ح 

 .شروت وأح ام الصندوق 

 .ملخح املعلومات الرئيسية 

  مذكرة املعلومات والعقود املذكورة فيها  عقد املحاسب القانوني  عقد أمين الحفظ  وعقود أعضاء مجلي

 إلادارة(.

 .القوائم املالية ملدير الصندوق 

 ملكية أصول الصندوق: -ط 

عّد  
ُ
 ملدير ي ون  أن يجو   وت  (مشاعة ملدية  مجتمعين الصندوق   ل  في الوحدات ملال ي مملوكة الاستثمار صندوق  أصول  ت

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

 أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إ ا إت فيها  مطالبة أي أو الصندوق  أصول  في

  املو ع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ
ً
   كان أو ملديت   حدود في و ل  الصندوق  لوحدات مال ا

ً
 بهذه مسموحا

 الخاصة املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح ام شروت في عنها وأفصح الاستثمار صناديق تئحة أح ام بموجب املطالبات

 .بالصندوق 

– يطلبها وقد معقول  بشكل الصندوق  إدارة مجلس أو الصندوق  مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى  معلومة أي -ي 

 مذكرة تتضمنها أن املتوقع من أو املهنيون  مستشاروهم أو املحتملون  أو الحاليون  الوحدات الكم –معقول  بشكل

 :علي بناًء  الاستثمار قرار سيتخذ التي املعلومات

 ت يوجد.

  التي عدا ما املالية السوق  هيئة عليها وافقت ستثمارإلا  صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ك 
ُ
 سياسات في كرتذ

 :وممارسات  ستثمارإلا 

 ت يوجد.

 :يديره الذيمملوكة من الصندوق  أصول  بأي املرتبطة التصويت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسات -ل 

يفوض مال  الوحدات مدير تصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في  ل  حقوق التصوي  وحضور الجمعيات 

ستثمر فيها.
ُ
 العمومية للشركات امل

 :إقرار من مالك الوحدات .18

الرئيسية الخاصة بالصندوق  لقد قم /قمنا باإلطلع على شروت وأح ام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخح املعلومات 

 /اشيلكنا فيها.ة على خصائح الوحدات التي اشيلك واملوافق

 

 الاسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 



 

 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةلصندوق جي آي بي 

GIB Saudi Equity Fund 

 مفتوح املدة محلي عامصندوق أسهم 

 

 املعلومات ملخص

 

ألسبببالىر نبببمتنيصى مي يبببصى ن بببصى  مبببصى  ببب ى ىرلخ صبببصىدوبببي  يىبببب ى  ى ببب ى مبببة ل ىريم تمببب  ىيجبببلى ابببثىرينبببحتملينىرياءم بببروى بببلرم ىر  بببل  ى    ببب  

لىرياءمبب ىرسح بب ت ى  بب ىتمةرىر وببي  يكىنه بببىيجببلى اببثىرينببحر خبب أى  ى ببلرتىرسببحتم ت ىيءم ببوىد  وببي  يكى  بب ى بب فى بب وىاليبب هى بب ى بب ىمبب  ىم  مببصىالبب

 رينح  تينىري  يروىرينءق روى   ىر خ أى  ى لرتىرسحتم ت .
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 املعلومات ملخص

 :املعلومات الرئيسية حول صندوق إلاستثمار .1

 :ونوعه اسم الصندوق  -أ 

    ىمفءتحىري  .ىماا ى التىصي  يى سالىألسالىر نمتنيصك صي  يىب ى  ى  ى

 :موجز أهداف الصندوق إلاستثمارية -ب 

ستيىى  ىري تجصىر نمتنيصىر  ل   ى سالى  ىالاسحتم تىخ فىمنى ر طتي ىريءتسطىري  ى  ىري فىت سى  ى متى ءاقيوىر وي  ي ىيه ف

 .ر ل ينيصى  ىري تجصى  ىستيى سالىر نمتنيصىريترزيصى) مت(ىر نمتنيصى سال

 :الصندوق استثمار سياسات  موجز  -ج 

  التي يستثمر فيها الصندوق:أنواع ألاوراق املالية 

ىر ل ينيصىر نمتنيصىستيى سالى  ىري تجصى   ميه ى  ىر  ل   ى سالىجميعى  ىد إلسحتم تى ال رنبى ءاقيوىر وي  ي ىيه ف

 ىر وي  ي ىسينحتملىك( مت)ىريترزيصستيى سالىر نمتنيصىى   
 
ىستيى سالى  ىري تجصى   يصىإلاص رتر ى سالى  ى يض 

ى   ىر ل ينيصىر نمتنيصىستيى سالى  ىري تجصى   تيصى  قتي ىستيى سالىر نمتنيصىريترزيصى) مت(ى   ىر ل ينيصىر نمتنيص

ى صي نيوى(REITs)ىريء ر  صىر مق تيصىر وي نيو  (ىETFs)ىريء ر  صىريؤ لر ى صي نيوىستيى سالىر نمتنيصىريترزيصى) مت(

 .ر يقتنى     هى ر يق ىر ت دتىر  خ ى  ن ر ىر نمتنيصى  ى سالىإلاسحتم ت 

 سياسة تركيز إلاستثمار: 

 :إلاسحتم تى  ترعىمخء فىدروىر وي  ي ى صتف ى خويصى ال رفىر ء ل ىرلج  ف ىيلخص

 الحد ألاعلى الحد ألادنى إلاستثمار نوع

 سالىر نمتنيصىري تجصى  ىر نتيىري  يصىر نمتنيصىر ل ينيصى)  ر ف(ى  ىري تجصى  ىر نتيى

ىر نمتنيصىري تجصى  ى ى إلاص رتر ى   يصى ر ت  تيصى  قتيى   تيصى   ل    ريترزيصى) مت(

ى ر وي نيوى ى) مت( ىريترزيص ىر نمتنيص ى سال ىستي ى   ىر ل ينيص ىر نمتنيص ى سال ستي

 ري تجصى  ىر نتيىر نمتنيص (REITs)تيصىريء ر  صىر مق 

03% 033% 

 %52 %3   تريىري  يصىري   صى اثىريك تف

ىر م مص ر و تهى صي نيوىر ت دتىر  خ ى ن ر ى صي نيوى ر و تهىر ت دتىر  خ ى ن ر 

 ري  يصىر نتي ىاليئصىمنى ريلخوص
3% 53% 

 ق ى     هىر يق 
1

 3% 03% 

 %03 %3 ري  يصىر نتي ىاليئصىمنى ريلخوصىر م مصصي نيوىريؤ لر ىريء ر  صى

 %03 %3 ري  يصىر نتي ىاليئصىمنى ريلخوصىر م مص صي نيوىإلاسحتم تى  ى سالىر نمتنيص

 :املخاطر املرتبطة باإلستثمار في صندوق إلاستثمار -د 

 نيم ىيا كى   مصى  مخ طلىر ل ينيصى إلسحتم تى  ىر وي  ي:

                                                           
1

 ىم ىيم ن ا ى  ى ونيف  ى  -BBB وي  يى  ى ن ر ى ق ى  ىديتهىملخوصىمنىمؤسنصىر يق ىر مل  ىر نمتن ىدا ى ونيفىر ءم ن ى ننىىينحتملىر ى

    ال ىر ءونيفىإلا ءم ن .
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 :والوحدات املتداولة  ألاسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

ى   ر ى سم تى  ى   يصى ق    ىرلثى ؤن ىد  تال ى ر تيى سالى سم تى  ى   يصىدءق    ى  ن ىيل  طى سالى ستريى  ىالاسحتم تىإو

ى سم تى  ىر ءق لىيا ث.ىري فىت سىمنىجزمى خن ت ىر وي  ي ىرسحتم تر ى يمصى  ى  نىرخف ضىأ  ى نىينءجى  ى ر تيى سالىصي نيو

ىر ني سيصى   رثىرلحولكىالىريت فىسبي ى اثىر مترم ى   ى منىر وي  ي ىم يلىإترن ى نىخ تجصى ترر ى مترم ى حيجصى سال

 . ستريى  ىريءم م روى لرتر ى اثى  ىر  ل   ى نرمى اثى ؤثلى  ىر تيى الاجءم  يصى الا ءو نيص

  :النظامية أو السياسية املخاطر .2

 ىيؤثلى  ىرييطقصى  ىر ني س يىر ءق لى وىإالىمنءقل كى  ظ ميصىسي سيصىدا  صى ءمءعىر  تيىر    روىمنىر نمتنيصىر ملبيصىريم كصىإو
 
ىس   

 ىمنءقل ىر غررىإلا  يميصىريي طوى  مضىريملضصىر  ل   ى نرمى  ى سالى قييلى اث
 
ىسي سي  ى صتف ى قييلى اثىيؤثلى  ىد  تهىالةر.

 .ى   ر بى سملىر وي  ي 

 :إلاقتصادية املخاطر .3

ىري  يصىر نتي ى  ى ري تجصىر نمتنيصى  ىر م م صىر  ل   ى اثى ؤثلى  ىر نمتنيصىر ملبيصىريم كصىبه ى ملىر تيىإلا ءو نيصىر ءغررر ىإو

 ىر نمتنيص
 
 ى  ىس   

 
ى صتف ى سم تى ب  ء ل ىر  ل   ىالةهى سالى سم تى  ى ةدةبىرلثىيؤن ى  ىمم ىريءتسطىرلثىر قوررىري  ى  ىإيج د 

 .ى   ر بى سملىر وي  ي 

 :مخاطر السيولة .4

ى سم تى صتفى ى اث
 
ىيؤثلىس    ى   ى ر ة  ى  ن ى     ىر نتي ى   ىر ءم م   ىإ خف ض ى  ف ى   ىمخ طلىر نيت ص ىإلث ىر وي  ي ىيءملض   

 .ىر وي  ي 

 :العملة مخاطر .5

ىتغررى يمصىىر ءق    ىإو ىإلث ىر مم صى ب  ء ل  ى  ى تب حىنل     ىريافظصى  ى ؤن ىإلثىخن  لى ى   ىري  يصىري رت  ى سم تى م  ى  تري   

 ر ت  ر ىد  يقصى  ىر زي ن .

 :التشريعية والقانونية املخاطر .6

ى  ىمن ى ر ح ليم   ى  ل  دص ىخ ضمص ىم  يص ى ستري ى   ىم تجص ىم  يص ى  تري ىينحتملى   ىر وي  ي ىيملضىإو ىالةر   ىر ن ط  ىر لسميصك

ىر وي  يىإلثىمخ طلىر ءغررى  ىر ح ليم  ى  ىر قتر روىرلخ صصىبهةهى  تريىري  يصى  ى ستريىري  يص.ىإوىمنىضمنىالةهىريخ طلىمخ طل 

 تغررىر لست ى اثىر وي نيوىإلاسحتم تيصى ر تيى  نعىمنى صتفىر وي  ي.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

ى اثىسملى   ر ىإوىر ءق    ى  ى
 
ى  ىإيج د 

 
ى اثى قييم  ى صتفىر وي  يى ب  ء ل ى  ى ؤثلىس   

 
ى  ىإيج د 

 
 سم تىر ف    ى  ى ؤثلىس   

 ر وي  ي.

 مخاطر إلاشتراك أو إلاسترداد: .8

ىر  يكيص ى  ىر ءم م   ى  ى ستريىري  يص ىصمتب   ى  ى  فى   ث ىإ تررهى  ىإسترنرن ى  توىى  ىيؤج ىم يلىر وي  يى  ى م يص  ر تي

 خ تجصى نىإترن بى ر ة ى  ىيؤثلى اثىسملىر ت   ىر  تيىيفترضى وىيءم م ىبه ىرينحتمل.

 مخاطر البيانات: .9

ىأر ىجتن ى ىم يلىر وي  ي ىيمءبرال  ى ر تي ىمنى   ا  و ت 
ُ
ىدي    ىر  ل   ىري ى ا ي  ىإلاسحتم ت ى اث ى س تبب يمءم ىم يلىر وي  يى  

ىإالى  بى  ى روىإغف فى ىإسحتم تر ى   يصك ىأ  ى  ىيؤثلى اث ىنهو ى  ى   ثى  ىمم تس  ىغررى   ت يصى  ى خط م   ىمم تم  ىجتالليص

 .ر وي  ي 

 مخاطر تضارب املصالح: .11

ىم ترمى ىر وي  ي ىإنرت  ىإالى  بىي ترهى   ىر ت  ر  ىالتىمنىص لحىم ه ى وى  توى ال رنبى  ىم  ىإنرت بى اث يالصىم يلىر وي  يى  

 فل عىر ء  مصى بى ر ةينى  ى  توىمو لحالىمءض تبصىمعىمو لحىر وي  يكىالةرى  ىينءجى يبى أثررى اثى متظف ىم يلىر وي  يى  ىر

ى اثى نرمىر وي  ي.
 
 متضت يصى رسءق  يصىم يلىر وي  يى  لرتر بىإلاسحتم تيصى ر ة ى  ىيؤثلىس   

 مخاطر إلاعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11
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ىيمءم ى  ىم 
 
ىر وي نيوىغ     ى نرمىإوى نرم ى اث

 
ىر مم ى  ىيؤثلىس    ىنليو ى  ى مضى  ض م ىنليوى م ىم يلىر وي  يى إوىتغررى   اث

 ر وي  يى  ىرينءق  .

 

 :املضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .05

ييط وى اثى مضا ىييط وى اثىالاسحتم تى  ىر وي  يى فنبى ر  مضىآلاخلى ييطت ىالاسحتم تى  ىر وي  يى اثىمخ طلىضليبيصىمءيت صى

 ستفى ؤن ىر ضلر لىر تيىيءك  ال ىم   تىر ت  ر ىد  ضل ت ىإلثى خفيضىر متر  ى .ظل فىممييصى  ى  توىأر ىص صىدمنحتملىممرو

 يجلى اثىرينحتملينىرياءم روىر ح   تىمعىمنح  تيهلىر ضليبيروى  أوى .ريل  طصىد السحتم تى  ىر وي  يى ر خف ضى  ىسملىر ت   

فىالى إوىتست ىإلانرت ى جميعىر لست ىرينءاقصىإلثى ل صىب ىر ى  ى  ديء .  صى اثىالاسحتم تى  ىر ت  ر ى  م كا ى بيما ر ضلر لىريتر 

 .ت م ىضلي صىر قيمصىريض نصىر تيىيءلى امي ا ى    ىميفو ى نق ى  مترنىرييوتصى  يه ى  ى ظ  ى ال اصىضلي صىر قيمصىريض نص

 :دوق البيانات السابقة ألداء الصن -ه 

 الىيتج .

 :رسوم الخدمات والعموالت وألاتعاب .2

ر لست ىر تيىيءام ا ىر وي  يى احنلى اثى س سىيتم ى   نعى اثىيءام ىر وي  يى  نصىر لست ى ريو تيفىرية تت ى ن  ه.ىإوى -  

  س سىيخء فىمنىتسلىرلثى خلى ه ى  آلت :

  :ى0.33ي نعىر وي  يىتست ىإنرت ىدنن صىرسوم إلادارة
 
منى يمصىص   ى صتفىر وي  يىي يلىر وي  يى  فئصى%ىسيتي 

ىمنى يمصىص   ى صتفىي يلىر وي  يى  فئصى)ب(ى نن صى0.02) (ى نن صى
 
ىمنى يمصىص   ى صتفى3.23%ىسيتي 

 
%ىسيتي 

 ي يلىر وي  يى  فئصى)ج(.ى يءلىننعىر لست ى  ىث ثصى  الىمي نيص.

  :ى0.035ىدنن صى فظىتست رلحفظىىألمروىر وي  ي ىي نعرسوم الحفظ% 
 
 ى000333ى  ىسيتي 

 
 ىتي ال

 
ىص   ىمنىسمتني 

 .مي نيصى  الىث ثصى  ىر لست ىننعى يءل.ى  اثىر وي  يى يهم ى صتف 

  :ىر وي  ي ىي نعأتعاب املحاسب القانوني 
 
 ىم  غ 

 
ى وفى  ىننمءروىطليوى نىسمتن ىتي فى500523ى  تهىمقطت  

 .ر وي  ي ى ن د  ىملرجمصىمق د ى التىر قيمصىر ض نصى  م صىضلي صىر ق  تن ى  ما سلىىسيص

  :ى  فى وتفىر وي  يى اثى متي كىنهوىر وي  يىسي نعىمو تيفىر ءمتي ى  نصى نلى سم تىمصاريف التمويل  

 ر ن    ى  ىر نتي.

  :ىمكافآت أعضاء مجلس إلادارة ىدقيمص
 
ىسيتي  ىر وي  ي ىإنرت  ىمج س ىأل ض م ىم  نآ  ىر وي  ي ىت ى25,000ي نع

 
ي ال

ى
 
    ى ضتىمنءق .دا ى  اثىسمتني 

  :ى  تهىالرسوم الرقابية
 
ىمقطت  

 
.ى00233ي نعىر وي  يىم  غ 

 
 تي فىسمتن ىسيتي 

  :ى  تهىرسوم نشر املعلومات على موقع تداول
 
ىمقطت  

 
.ى20333ي نعىر وي  يىم  غ 

 
 تي فىسمتن ىسيتي 

  :ىر وي  ي ىي نعمصاريف أخرى 
 
 ىم  غ 

 
ى  لث دقيمصىمقطت   ىىتي فى22,500ىر نيص ىر نيتر  ى    ىقيمصدر ء  يص

 ىسمتن ىتي فى28,125
 
ىي نع.ىإلاستر  ن ىريؤ لىدي    ى اثىرلحوتف ىمق د ىر وي  ي ى صتف ىص   ى يمصىمنىسيتي 

ىإوىإض نيصىتست ى  ىضلر لى   ى  وي  ي ىالاسحتم تيصى  ىر  يكيصىرلحن د  ىدروىم ىر فم يصىر ءاتي ىتست ىر وي  ي 

 .ريض نصىر قيمصىضلي صىأ  ى  ىدم ى ج  

  :ى  ىمصاريف التعامل ى إلا ءء ب ى سال ى  لرم ىدبيع ىريءم قص ىر ءم م  ى تست  ىمو تيف ىجميع ىر وي  ي يءام 

) اثىسبي ىى  ىت عىسيصإلاص رتر ى   يصى سيءلىإلانو حى نى   ىر لست ى ريو تيفى  ىملخصىإلانو حى  ىنه يصى

   متال ىر تسط مى ر ىضلر لى  ىىتست ى  تميص(ريت فى  يسىرلحولى

 ىالى خل  ى طلرفى  ى ى  ى  ديء ف  ج ىىرينءاقصى ريول ن  ى ر ممتال ىرية تت ىر لست ى:ىإواملضافة القيمة ضريبة

ىضلي صى ظ  ى  ى  يه ىرييوتصى ألسم تى نق ىميفو ى    ىر ضلي صى امي ى سيءلىريض نصىر قيمصىضلي صىت م 

ىر قيمصىى.ر ءيفيةيصى ال اءبىريض نصىر قيمص ىضلي ص ىت م  ى   ه ىرية تت  ىر ق  تن  ىريا سل ىرتم ب ىرو ىم  ظص مع

 .30/30/5302ريض نصكى ىنيم ى  رىأ  ىسءخضعى ضلي صىر قيمصىريض نصىردء رمىمنى

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

 مة ل ىمم تم  ىر وي  ي ىر وي  ي ى ر    ى ل  ى ىر وي  ي ىم يلىمت ع . 
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 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

ى2:33ر ن  صى   ىى   ىنئصىمنىنئ  ى   ر ىر وي  ي ىيقت ىم يلىر وي  يىدءا يثىص   ى يمصى صتفىر وي  يى إ  وىسملىر ت   

ىمن  .www.tadawul.com.sa برىريت عىإلا كتر ن ى  نتيىري  يصىر نمتنيصى)  ر ف(ىر ءم م ىيت ىر ء ل ى يت ىر ى من م 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات الاتصال الخاصة به .5

  ل صىب ى  ى  ى  ديء فكى  يتر ب:

 0بىت لىم نىىرييخفضصكىري  ن 

  ريكءبيصىر نكييصى  م  ن ىغل  طصى ر ص

 ر  لق ىر  ر ل  ىطليو

 00085ى-ر لي ضىك28228.ىب.ص

 ر نمتنيصىر ملبيصىريم كص

 www.gibcapital.comريت عىإلا كتر ن :ى +800002005530ن  س:ى +800002002233ال  ف:ى

 :اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات الاتصال الخاصة به .6

 كى  يتر ب: إلسحتم تإلا م مى ل صى

 طليوىري  ىنا 

 دلجىر ميتنكىر   تىر م ل و

 00220كر لي ضىى00006ص.ب.ى

 ريم كصىر ملبيصىر نمتنيص

 www.alinmainvestment.comريت عىإلا كتر ن :ى ى966112185970+ن  س:ى 966112185968+ال  ف:ى

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