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 هسم  العودية األ لفرص صندوق جي آي بي

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

 جي آي بي كابيتال

 

 الشروط واألحكام

 م22/03/1028: اإلصدار تاريخ

 م12/21/1022هـ الموافق 00/00/2001: الصندوق تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ

 

وذلك بتعيين التي تعكس التغييرات التالية ) السعودية األسهم لفرص بي آي جي صندوق حكامألشروط واالهذه هي النسخة المعدلة من 

للحفظ بدال من شركة اإلنماء لالستثمار وكذلك اضافة رسوم تداول على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات  شركة البالد كابيتال أمينا  

 م11/00/1028( حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ الصندوق، حسب ماينص عليه نظام شركة تداول 

خاضعة لالئحة  السعودية األسهم لفرص بي آي جي صندوقة بإن جميع المعلومات والبنود المذكورة في الشروط واألحكام الخاص

 صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

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

 .االستثمارالمعينة لصندوق 

 

الخاصرة بصرندوق جري آي  مستندات األخررىال مذكرة المعلومات والصندوق مع  حكامأشروط ولى المستثمرين المحتملين قراءة يجب ع

سرتثمار عدم معرفة مرا إذا كران االسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال األ لفرص بي

 ، فإنه يجب على المستمثر المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.الصندوق مالئمفي هذا 

  

 

 إشوار هام
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 (، هررو صرندوق أسررهم مفترروح المرردة يسررتثمر فرري األسررهم السررعوديةالصننندوقسررهم السررعودية ) األ لفرررص صرندوق جرري آي برري  

  (، وهرري شررركةمنندةر الصننندوقأسررس ويرردار مررن قبررل شررركة جرري آي برري كابيتررال )  .المتوافقررة مررع أحكررام الشررريعة اإلسررالمية

 1010244294، المؤسسرة والقائمرة بموجرب قروانين المملكرة العربيرة السرعودية، وبموجرب السرجل التجراري رقرم شخص واحد

 ، والتي عنوانها التالي:37-07078ق المالية رقم هـ والترخيص الصادر عن هيئة السو 1429/02/06وتاريخ 

 2المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  الموقع االلكتروني:

 

  .توضح هرذه النشررة الشرروط واألحكرام التري سرتقوم بموجبهرا شرركة جري آي بري كابيترال بتقرديم خردمات االسرتثمار للمسرتثمرين

 وتشكل هذه الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق والمشترك.

 القررار بموجرب الماليرة السروق هيئرة مجلرس عرن الصرادرة سرتثماراال صرناديق الئحرة ألحكرام طبقا   واألحكام الشروط هذه أعدت 

 بموجرب الصرادر الماليرة، السروق هيئرة نظرام على بناء   م10/21/1002 الموافق. هـ2012/21/00 بتاريخ ،2-121-1002 رقم

 وترراريخ 1022-22-2 رقرم الماليررة السروق هيئررة مجلرس بقرررار المعردل ،.هررـ2012/02/01 وتراريخ 00/م رقررم الملكري المرسروم

 .م10/00/1022 الموافق هـ22/08/2002

  في أسهم الشرركات السرعودية  ستثمارعن طريق اال لى تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويلإيهدف الصندوق

 اإلسرالميةبما يتوافق مع أحكام الشرريعة الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(  السعودية األسهم سوقالمدرجة في 

 S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in) االسترشرادي المؤشرر عائرد علرى يتفروق عائرد وتحقيرق

Local Currency Index). 

  سرهم السرعودية بعنايرة ودقرة األ لفررص الخاصة بصندوق جري آي بري على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكاميجب

، وفي حال كان هناك شك في مردى مالئمرة هرذا الصرندوق، فإنره يجرب علرى قرار استثماري يتعلق بالصندوققبل اتخاذ أي تامة 

 المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.المستمثر 

  لمردير الصرندوق )بعرد أن برذل كرل إن كافة وجهات النظر واآلراء الرواردة فري أحكرام وشرروط الصرندوق تمثرل التقردير الخراص

االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من صحتها( وليس هناك أي ضمانات بأن تكرون تلرك اآلراء ووجهرات النظرر صرحيحة. ويجرب 

لى محتروى هرذه الشرروط واألحكرام باعتبارهرا مشرورة بشرأن أيرة أمرور اسرتثمارية أو إال ينظروا ن على المستثمرين المحتملين أ

 أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى. قانونية

  تكرون قيمرة وحردات الصررندوق عرضرة لتقلبرات أسرعار األسررهم المملوكرة مرن قبرل الصررندوق. وينبغري للمسرتثمرين المحتملررين أن

إن االسرتثمار فري الصرندوق ال يعتبرر  يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن االستثمار فري الصرندوق يشرتمل علرى مخراطر مرتفعرة.

مثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما  كما أنه ليس مضمونا  من قبرل مردير الصرندوق ويتحمرل المسرتثمر كامرل المسرؤولية عرن أي ب

 .و إهمال من مدير الصندوقأما لم يكن سبب الخسارة ناجما  عن تقصير  ستثمار في الصندوقخسائر مالية قد تنتج عن اال

  تثمر مبررالا االشررتراكات بالنيابررة عررن سرركررل مشررترك بررأن مرردير الصررندوق سرروف يبررالتوقيع علررى هررذه الشررروط واألحكررام، يوافررق

 المشترك وطبقا  لهذه الشروط واألحكام.

  م12/21/1022 صدار شروط وأحكام الصندوق :إتاريخ. 

  : م12/21/1022لموافق هـ ا00/00/2001تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. 

  

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

 :مدةر الصندوق

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

 التجاري السجل وبموجب السعودية، العربية المملكة قوانين بموجب والقائمة المؤسسة ،واحد

 المالية السوق هيئة عن الصادر والترخيص هـ 2011/01/02 وتاريخ 2020100110 رقم

 .37-07078 رقم

 وعنوانه:

 2ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري طريق

 22211 -الرياض ،81801. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +122220221102 فاكس:+            122220220000 هاتف:

 www.gibcapital.com الموقع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق الرابع –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 22022، الرياض 140ص.ب: 

 العربية السعوديةالمملكة 

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :المحاهسب القاندني

 شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 22002، الرياض 18000ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع اإللكتروني:

 اللجن  الشرعي :

 فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد القري

 فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي

 راشد الغنيم فضيلة الشيخ/

 

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

  مصطلحات مترادفة تستخدم   مالك الدحدةو   الوميلو   المعتثمرةنو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرو   المشترك

 لى العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.إلإلشارة 

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

   بتعيين أعضائه وفقا  لالئحة صناديق  الصندوق يقوم مديريقصد به مجلس   مجلس اإليارةو   الصندوقمجلس إيارة

 .االستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق االستثمار

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

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

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

  إدراجها وقبول تسجيلها تم التياألسهم  فيها تتداول يتال السوق وهي السعودية، األسهم سوق يقصد به  العدق الرئيعي 

 واإلدراج. التسجيل قواعد بموجب

   إدراجها وقبولتسجيلها  تم التي األسهم فيها تتداول التي السوق وهي الموازية، األسهم   يقصد بها سوقالعدق المدازة 

 واإلدراج. التسجيل قواعد بموجب

  بي آند إس مؤشرهنا يقصد به مؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، الهو   المؤشر اإلهسترشايي 

 .المحلية بالعملة الشرعية السعودية لألسهم المحلي الكلي العائد

  تمثل أنها على وحدة كل وتعامل وحدات، من تكونا استثمار صندوق أي في المالك  ، حصةالدحداتو   وحدات الصندوق 

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

22). 

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

 معنوية. أو مادية

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

  االستثماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراز بها اإللمام يجب التي المحتملة المؤثرات من يقصد بها مجموعة  المخاطر 

  يستثمر أو يود   يقصد بها العميل الذي الوميلو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرونو   مالك الدحداتو   المشتركدن

 ستثمار في الصندوق.اال

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

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

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

   يقصد بها أسهم الشركات المطروحة لإلكتتاب العام في السوق المالية ألول   اإلصدارات األولي و   أهسم  الطروحات األولي

 مرة.

   الطروحات العامة لألسهم العادية في سوق األسهم بغرض زيادة رأس الماليقصد بها   حقدق األولدة  أهسم. 

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

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

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

 "خالل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا   الصندوق بيع "المكشدف على المباع  المالي  األوراق 

 .عليها تفقم دةم

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموالتمصارةف التوامل. 

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

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

سهم السعوديةاأل لفرص صندوق جي آي بي   

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اهس  الصندوق

جي آي بي كابيتالشركة   الصندوقمدةر   

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

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

جي آي بي كابيتالشركة   مدةر الخدمات اإليارة   

 عمل  الصندوق  الريال السعودي

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

ة )نمو(الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازي السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية  
 هستثمارة أهداف الصندوق اال

بالعملة المحلية الشرعية المحلي لألسهم السعوديةالعائد الكلي مؤشر إس آند بي   

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

Index 

 المؤشر االهسترشايي

 معتدى المخاطر  عالي

م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 12/21/1022تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق 

م.18/21/1022  
 شتراكفترة اال

 ريال سعودي. 2000000000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 200000الفئة )ب(: 

 ريال سعودي. 200000الفئة )ج(: 
 الحد األينى لالشتراك

 ريال سعودي. 200000000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 10000الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00001الفئة )ج(:   
 لالشتراك اإلضافيالحد األينى 

 ريال سعودي. 200000000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 10000الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00001الفئة )ج(:   
 الحد األينى لالهسترياي

من كل  ربعاءلتقويم يوم اإل يوم الثالثاء نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين األحديوم قبل نهاية 

   (على ان يكون يوم عمل) أسبوع
راك تالمدعد النمائي الهستالم طلبات االش

 واالهسترياي

مستوفية الطلبات الوالذي يعتمد كسعر شراء واسترداد لجميع  سعر معلن من قبل المديرآخر 

 للشروط
 العور الموتمد لالشتراك واالهسترياي

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

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع الثالثاءيوم االحد ويوم  أةام التوامل 

من يوم التقويم ذي العالقة أيام عمل خالل أربعة  هستريايقيم  االمدعد يفع  

من قيمة المبلا اإلشتراك 1.00%  رهسدم االشتراك 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %2.00الفئة )أ(: 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %2.20الفئة )ب(: 

من قيمة صافي أصول الصندوق. %00.0الفئة )ج(:   
 رهسدم اإليارة

يوم. 00قل من والمستثمرة ألالوحدات المستردة من قيمة  2.00%  هسترياي المبكررهسدم اال 

ريال سعودي سنويا  أيهما أعلى، و  020000من قيمة صافي أصول الصندوق أو  0.00%

ريال لكل عملية 00رسوم تعامل بحد اعلى   
 رهسدم أمين الحفظ
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 :أتعاب المحاسب القانوني -أ

سنويا  كأتعاب للمحاسب ريال سعودي  120100 ا  مقطوعا  بقيمةيدفع الصندوق مبلغ

 .القانوني

 سترشادي:مصاريف المؤشر اال -ب

 وفي السنوات ريال22,500  بقيمة في السنة األولى ا  مقطوعا  يدفع الصندوق مبلغ

سعودي سنويا  مقابل الحصول على بيانات المؤشر ريال  28,125األخرى 

 سترشادي.اال

 الرسوم الرقابية: -ج

 كرسوم رقابية. سنويا   سعودي ريال 20000 بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفع

 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د

على كل فئه من  سنويا   سعودي ريال 00000 بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفع

 مقابل نشر المعلومات على موقع تداول. الفئات االخرى لوحدات الصندوق

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

لكل عضو بحد أعلى  سنويا   سعودي ريال 100000 بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفع

 مجلس إدارة مستقل.

 وأي للصندوق ةاالستثماري أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع

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

 الرهسدم المصارةف األخرى

موالت يل المثال وليس الحصر ع)على سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع

طاء واي ضرائب أو رسوم حكومية(الوس   
 مصارةف التوامل

م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 12/21/1022تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق 

م.18/21/1022  
 تارةخ الطرح

لكل فئات وحدات الصندوق ريال سعودي 20  هسور الدحدة عند الطرح األولي  
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 الشروط واألحكام

 :مولدمات عام  .1

 :مدةر الصندوق -أ

، المؤسسة والقائمة بموجب شخص واحد)ويشار إليها فيما بعد بـ مدير الصندوق (، وهي شركة  شركة جي آي بي كابيتال

هـ والترخيص  1429/02/06وتاريخ  1010244294قوانين المملكة العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري رقم 

 .37-07078الصادر عن هيئة السوق المالية رقم 

 لمدةر الصندوق: المقر الرئيعي -ب

 جي آي بي كابيتالشركة 

 2المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 غرناطة للمباني السكنية والمكتبيةواحة 

 طريق الدائري الشرقي

 22211 -، الرياض81801ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 :المدقع االلكتروني لمدةر الصندوقعندان  -ج

على موقع الشركة االلكتروني  جي آي بي كابيتاليمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة 

www.gibcapital.com. 

 :أمين الحفظ -ي

 والتعهد والتعامل اإلدارة خدمات لتقديم 08100-37  رقم بترخيص المالية السوق هيئة من المرخص ،شركة البالد كابيتال

 .والحفظ المشورة تقديمو والترتيب

 مين الحفظ:عندان المدقع االلكتروني أل -ه

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

 النظام المطبق: .2

التنفيذية واألنظمة واللوائح ولوائحه سهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق المالية األ لفرص جي آي بييخضع صندوق 

 .بقة في المملكة العربية السعوديةالمطاألخرى ذات العالقة 

 صندوق:الاهداف  .3

 :هستثمارة أهداف الصندوق اال -أ

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

الرئيسية أو  األسهم السعودية سوقالمدى المتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في 

 .بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(

 :هستثماراهستراتيجيات اال -ب

مالية مقيمة بأقل من ستثمار في أوراق عن طريق االنمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل يهدف الصندوق لتحقيق 

وبما  مدير الصندوق مناسبا  حسب ما يراه أو بيع األوراق المالية على المكشوف  تقدير مدير الصندوققيمتها العادلة حسب 

في يستثمر فيها  التيأوزان الشركات  ىلالصندوق في تنفيذ استراتيجيته ع وال يعتمد، اإلسالمية يتوافق مع أحكام الشريعة

ويحق لمدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه  (Benchmark Agnostic)المؤشر اإلسترشادي 

 .مناسبا  

 :أنداع األوراق المالي  المتاح  للصندوق .1

 :ةاآلتيستثمار في التملك أو البيع على المكشوف في األوراق المالية اال يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل

 الموازية )نمو(.سوق األسهم السعودية في  وأ المدرجة في السوق السعودية الرئيسيةجميع أسهم الشركات  .2

 السعوديةسوق األسهم اإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية المدرجة في أسهم  .1

 .الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(

http://www.gibcapital.com/
http://www.gibcapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/
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أو في سوق األسهم السعودية  المدرجة في السوق السعودية الرئيسية (ETFsالمتداولة )صناديق المؤشرات  .0

 .الموازية )نمو(

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

 .السعودية الموازية )نمو(

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

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

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

 .هيئة السوق المالية

 :هستثماراتهسياهس  تركيز اال .2

 ستثمار السابق ذكرها:أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع االلخص الجدول التالي ي

 الحد األعلى الحد األينى اإلهستثمار ندع

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

واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات  في السوق الموازية )نمو(

سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية السعودية المدرجة في 

المدرجة في السوق  (REITs)المتداولة  ةيق العقاريدوالصنا الموازية )نمو(

 السعودية

00% 200% 

 %10 %0 األوراق المالية المباعة على المكشوف

 الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات
 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة

0% 10% 

 %20 %0 1نقد وأشباه النقد

 %20 %0 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة صناديق المؤشرات المتداولة

 %20 %0 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة ستثمار في األسهم السعوديةصناديق اال

 
ستثماري لوب اللصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة يعتمد فيها على أس االستثماري المجالسيقوم مدير الصندوق بتحديد 

ودقيقة في مفصلة يقوم فريق العمل في جي آي بي كابيتال بأبحاث حيث . اسيات األوراق المالية وقيمها العادلةعلى أس يعتمد

 :فيما يليأساسيات األوراق المالية والتي يمكن تلخيصها 

  عروض المستثمرين، )القوائم المالية، نشرات اإلصدار، وتحليلها األوراق المالية  ُمصدريتقارير البحث في

 (.وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة المالية وتقرير مجالس اإلدارة

 األوراق المالية من حيث مالئتها وقوتها. يتحليل المراكز المالية لُمصدر 

 التوقعات لهذه األرباح.األوراق المالية ومدى استدامتها و يتحليل القوة الربحية لُمصدر 

 نقدية ومدى استدامة ذلك. تدفقاتتحقيق األوراق المالية على  يتحليل قدرة ُمصدر 

 في مختلف مستويات الصناعة التي تعمل بها. وموقعهااألوراق المالية  يتحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدر 

  تحليال  دقيقا  وما إذا كانت الصناعة تواجه تحليل الصناعات والقطاعات التي يعمل بها ُمصدر أي ورقة مالية

 .تتميز بمستقبل واعدصناعة الكانت  وما إذا دورية أو هيكلية تحديات

مستوى ل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة بومناقشتهم بمستقاألوراق المالية  صدرييقوم فريق العمل بزيارة مُ 

. بعد ذلك يقوم العادلة لى تقدير لقيمتهاإأداء هذه الشركات والحصول على أكبر قدر من المعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول 

األوراق  بالعوائد المتوقعة منها ستثمار فيمن اال ومقارنة العوائد المتوقعةالفريق بمناقشتها داخليا  ما إذا كانت مناسبة أم ال 

 .واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا   المالية األخرى

 :مدة الصندوق .4

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

 .( من هذه الشروط واألحكام28) ثمانية عشربحق إنهاءه وفقا  للفقرة رقم 

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

 التصنيف االئتماني. وكاالتفي تصنيفات 
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 :قيدي وحدوي اإلهستثمار .5

ستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق اال

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

 :الومل  .6

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

يعامل مدير الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج المملكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمتها بالريال 

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

 :رهسدم الخدمات والومدالت واألتواب .7

. إن الرسوم التي بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه -و

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

  لمدير  صافي أصول الصندوققيمة سنويا  من  %2.00 بنسبةالصندوق رسوم إدارة يدفع  اإليارة:رهسدم

 %0.00سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %2.20للفئة )أ( ونسبة  الصندوق

 أشهر ميالدية.ويتم دفع الرسوم كل ثالثة . سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ج(

  :من أعلى أيهم سعوديا   رياال   020000 أو سنويا   %0.03 بنسبة حفظ رسوم الصندوق يدفعرهسدم الحفظ 

 كل الرسوم دفع ويتم. ريال لكل عملية 00الحفظ و رسوم تعامل بحد اعلى  ألمين الصندوق أصول صافي

 .ميالدية أشهر ثالثة

  :للمحاسب سنويا   سعودي ريال 120100 قدره مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعأتواب المحاهسب القاندني 

 .الصندوق حسابات مراجعة مقابل ضافةمشاملة ضريبة القيمة ال وهو القانوني

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

 حسب األسعار السائدة في السوق.

  :سنويا  بقيمة  يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوقمكافآت أعضاء مجلس اإليارة

 لكل عضو مستقل.بحد أعلى رياال  سعوديا   100000

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

  :( الخاص 2الملحق ) الفقرة )ج( من هو موضح فييدفع الصندوق رسوم تطهير كما رهسدم التطمير

 بالضوابط الشرعية.

  : سنويا . ريال سعودي 20000يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره الرهسدم الرقابي 

  :ريال سعودي سنويا   00000يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره رهسدم نشر المولدمات على مدقع تداول

 ريال سعودي سنويا . 200000لوحدات الصندوق والمجموع هو على كل فئه من الفئات االخرى 

  :ريال وفي السنوات 22,500 في السنة األولى بقيمة  مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعمصارةف أخرى

 بيانات على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   سعودي ريال 28,125 قيمة األخرى

 للصندوق االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. سترشادياال المؤشر

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

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

في ملخص اإلفصاح في نهاية السنة  في اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف

 .(حكومية رسوم  أو ضرائب واي الوسطاء عموالت الحصر وليس المثال سبيل على)

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

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

مع مالحظة ان اتعاب المحاسب  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص

القانوني المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة 

 . 2/2/1028ابتداء من 

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

من قيمة مبالا كل عملية اشتراك أولي أو  %1.00 بنسبة هايتم احتسابشتراك وا يحصل مدير الصندوق على رسوم

شتراك لحظة استالم المبالا وتدفع شتراك مرة واحد من مبالا االيتم خصم قيمة رسوم االويقوم بها المستثمر.  إضافي

 00 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق وحدات على مبكر استرداد رسوم فرض سيتم لمدير الصندوق.

 .%2.00بنسبة  شتراكمن تاريخ اال يوما  

 الومدالت الخاص  التي ةبرمما مدةر الصندوق:

 هسترياي المبكر: رهسدم اال -أ

 يوما   00سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 

 كاآلتي:. تحتسب الرسوم ا من تاريخ اإلشتراك
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  على الوحدات في حالة استردادها مبكرا  ويتم  %2.00سيتم فرض رسوم استرداد مبكر بنسبة

يوما . ستتم معاملة  00إعفاء المشتركين من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 

خصم  تسترد أوال . ويتم أخرا  الوحدات في االشتراك واالسترداد على طريقة الوحدات المشتراة 

 سترداد المبكر من إجمالي قيمة المبلا المسترد وتدفع لمدير الصندوق.رسوم اال

 :تقدة  وتعوير وحدات الصندوق .8

 تقدة  أصدل الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

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

 كل األرباح المستحقة ومخصوما  منه كل المصاريف والرسوم المستحقة.

 لتي تسبق تاريخ يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية المملوكة من قبل الصندوق بسعر اإلكتتاب في الفترة ا

 اإلدراج في السوق.

 التعاملالق الرسمي في يوم يتم تقويم حقوق األولوية المملوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغ. 

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

 .التعاملقبل مدير الصندوق في يوم 

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

 .التعاملحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم تاألرباح المس

 يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم والمصاريف:

 واهستحقاقما طرةق  احتعاب الرهسدم والمصارةف الرهسدم

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

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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

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

 رسوم الحفظ السنوية

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

 المحاسب القانونيأتعاب 
 كاآلتي: ها. يتم حسابنهاية سنةتستحق مصاريف المحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف المحاسب القانوني

365
=  مصاريف المحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 هاتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

 كاآلتي:

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

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

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

رسوم نشر المعلومات على موقع 

 تداول

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

رسوم نشر المعلومات على موقع تداول

365 
=  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول في أي يوم

  المبكر سترداداال رسوم
 حسابها كاآلتي:. يتم استرداد مبكرمرة واحدة في أي عملية المبكر  سترداداالتدفع رسوم 

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

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

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

 أخرىمصاريف 
 تستحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:

 المصاريف األخرى السنوية 

365
=  رسوم المصاريف األخرى في أي يوم

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

بكبار المستثمرين من  الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 0) ثالثة إلى الصندوق وحدات تُقسم

 وهي( ج)و ،بصغار المستثمرين من مؤسسات وأفراد الخاصة وهي( ب)و ،مؤسسات وأفراد

 بمدير الخاصة اإلستثمارية والمحفظة ببنك الخليج الدوليو  الصندوق مدير بمنسوبي الخاصة
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 الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخليج بنك و وقدالصن

 .اإلدارة ورسوم سترداد،لال األدنى الحد اإلضافي، شتراكلال األدنى الحد شتراك،لال األدنى

 أةام التقدة : -ب

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

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

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

يقوم مدير الصندوق بتعويض مالي الوحدات المتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير  .1

 الصندوق.

ثر التقويم أو التسعير بما يؤخطأ في يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور وقوع أي  .0

، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني من سعر وحدة الصندوق %0.00على ما نسبته 

لمدير الصندوق وفي الموقع لإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي 

 اديق اإلستثمار.( من الئحة صن22يعدها مدير الصندوق وفقا  للمادة رقم )

( من 21لهيئة السوق المالية وذلك وفقا  للمادة رقم )يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .0

 الئحة صناديق اإلستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.

 اإلشتراك واإلهسترياي: أهسوارطرةق  احتعاب  -ي

لكل فئة من  أصول الصندوقصافي قيمة قيمة  بحسابسترداد شتراك واالألغراض االاحتساب سعر الوحدة يتم 

أي مصاريف ومخصوما  منه مضافا  إليه أي أرباح مستحقة ذي العالقة في يوم التعامل  فئات وحدات الصندوق

التعامل ذي يوم في لكل فئة على عدد الوحدات القائمة ومن ثم قسمة الناتج اإلجمالي  لكل فئة ورسوم مستحقة

وعلى سبيل المثال وليس  يجوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية .العالقة

قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد ( الصندوق مدير إرادة عن خارجة فنية اعطال أو طبيعية كوارثالالحصر )

 اإلدارة للحصول على الموافقة.قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع الى مجلس 

 مكان ووقت نشر هسور الدحدة وتكرارها: -ه

لكررل فئررة مررن فئررات وحرردات  يقرروم مرردير الصررندوق بتحررديث صررافي قيمررة أصررول الصررندوق وإعررالن سررعر الوحرردة

عبرر الموقرع اإللكترونري للسروق الماليرة السرعودية  التعامرليوم التالي ليوم ال من مساء   0:00الساعة  قبل الصندوق

 .www.tadawul.com.sa)تداول( 

 :التوامالت .9

 هسترياي:شتراك واالمعؤوليات مدةر الصندوق بشأن طلبات اال -أ

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

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

 .به الخاصة المعلومات

 التالية التقويم نقطة عند يُحتسب الذي بالسعر االسترداد أو االشتراك طلبات الصندوق مدير يعامل 

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي للموعد

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

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط أو االستثمار صناديق الئحة

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

 .أقصى كحد االسترداد سعر عندها ُحدد التي التقويم لنقطة

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

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

 قيدي التوامل بدحدات الصندوق: -ج

 من( ح) ةالفقر في الموضحة المواعيد حسب والمقبولة المستلمة ستردادشتراك واالاالطلبات  جميع تنفيذ يتم

 استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بناء   واألحكام الشروط هذه من( 1) المادة

 .الطلب استالم يوم من القادم بعد التعامل يوم في احتسابه سيتم النهائي الموعد بعد الطلب

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

أو  من يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :شتراكأو اال هستريايتأجيل عمليات اال .2

( من الئحة 62والمادة رقم )( 61وفقا  للمادة رقم ) الحاالت اآلتية أي من الصندوق في في اشتراك

 :ستثمارصناديق اال

 .في حال طلبت هيئة السوق المالية ذلك من مدير الصندوق 

 أو أكثر من  %20.00يساوي  الوحدات سترداد لمالكيإذا كانت قيمة جميع طلبات اال

 صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.

http://www.tadawul.com.sa/
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  فيها التعامل في األوراق المالية أو في السوق الرئيسية التي يتم تم تعليق التعامل في حال

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

 .والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق

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

 الصندوق:

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

 الوحدات.

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

 ذلك بصورة منتظمة.

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

التعليق، وإشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 والموقع اإللكتروني للسوق.

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

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

 المشترك تطبيق عدم حال في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير يحق شتراك:رفض اال .1

 تاريخ من عمل ايام ثالثة خالل العميل حساب إلى االشتراك قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ولوائح ألنظمة

 .االشتراك قيمة تقديم

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

 من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (22) المادة إلى تخضع االسترداد عملياتجيل ألت المنظمة األحكام

 :المالية السوق هيئة

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

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. %20.00لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

 اختيار طلبات االسترداد المطلوب  يجب على كل مدير صندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند

 وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.تأجيلها، واإلفصاح عن هذه اإلجراءات في الشر

 األحكام المنظم  لنقل ملكي  الدحدات إلي معتثمرةن آخرةن: -و

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

 .السعودية العربية المملكة في المطبقة العالقة ذات األخرى

 اهستثمار مدةر الصندوق في الصندوق: -ز

 في قهبح الصندوق مدير ويحتفظ كمستثمر، الصندوق في المشاركة، الخاص لتقديره وفقا   الصندوق لمدير يمكن

ربع سنة  كل نهاية في باإلفصاح الصندوق مدير وسيقوم مناسبا   ذلك رأى متى جزئيا   أو كليا   مشاركته تخفيض

 ملخص في الصندوق في له استثمار أي عن ستثمار( من الئحة صناديق اال71)وفقا  للفقرة )ح( من المادة 

 للصندوق. المالي اإلفصاح

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

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

 نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهايةشتراك قبل ودفع كامل مبلا اال كامال   شتراكطلب اال

، ويكون اإلشتراك بناء  (عمل يوم يكون نأ على) أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم الثاللثاء ويوم

 .يوم التقويم ذي العالقة فيعلى سعر الوحدة 

 سترداد قبل ، ويقبل بعد تقديم طلب االيوميا  سترداد المبالا من الصندوق ايمكن  هسترياي:أةام قبدل اال

 نأ على) أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم الثاللثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحدنهاية 

 .يوم التقويم ذي العالقة فيسترداد بناء  على سعر الوحدة ، ويكون اال(عمل يوم يكون

 :هستريايشتراك أو االإجراءات تقدة  طلبات اال -ط

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

 لى مدير الصندوق.حكام ومذكرة المعلومات وتقديمها إواأل

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

 لى مدير الصندوق.إسترداد ويقدمه اال

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

 في حال تدفرها.الصندوق اإللكتروني 

 هسترياي:شتراك اإلضافي واالشتراك واالالحد األينى للملكي  واال -ي
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شتراك )ب( و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية واال ،)أ(يشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي 

 سترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:شتراك اإلضافي واالواال

 :الحد األدنى للملكية 

 :)ريال سعودي. 2000000000 الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 200000الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 200000الفئة )ج 

 شتراكالحد األدنى لال: 

  :)ريال سعودي. 2000000000الفئة )أ 

  ريال سعودي. 200000)ب(: الفئة 

  :)ريال سعودي. 200000الفئة )ج 

 شتراك اإلضافي:الالحد األدنى ل 

  :)ريال سعودي. 200000000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 10000الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 10000الفئة )ج 

  سترداد:األدنى لالالحد 

  :)ريال سعودي. 200000000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 10000الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 10000الفئة )ج 

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

( ماليين ريال أو ما يعادلها لما ينبغي جمعه خالل مدة الطرح 20) هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه

 .2018/12/31األولي من أشتراكات المستثمرين حتى تاريخ 

 أينى كحد ةوايلما ما أو هسوديي رةال مالةين( 11) عشرة متطلب إهستيفاء لضمان الالزم  التصحيحي  اإلجراءات -ل

 :الصندوق أصدل قيم  لصافي

 ،( أشهر2لمدة أقصاها ) ( ماليين ريال سعودي20صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ) في حال انخفضت

سيقوم مدير الصندوق بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك الوحدات من تسييل 

جتماع طلب السيقوم مدير الصندوق ب ،أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق

بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق  تصويت على الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوقوال مالك الوحدات

 تصو   حالفي و ،وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني وفي موقع السوق المالية

( ماليين ريال 20لى عشرة )إصوله أزيادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة بعدم مالك الوحدات 

 .خذ الموافقات الالزمة من هيئة السوق الماليةأالصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد سيقوم مدير  سعودي

جراء إلتزام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب أي سيقوم مدير الصندوق باال

  .تصحيحي منه

 هسياهس  التدزةوات: .11

 تدزةع الدخل واألرباح: هسياهس  -أ

 ستثمار جميع أرباح الصندوق.يهدف مدير الصندوق إلى إعادة ا

 التارةخ التقرةبي لإلهستحقاق والتدزةع: -ب

 ال يوجد.

 كيفي  تدزةع األرباح: -ج

 ال يوجد.

 تقدة  التقارةر الى مالكي الدحدات: .11

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

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

ستثمار، ويجب ( من الئحة صناديق اال0السنوية الموجزة والتقارير األولية وفقا  لمتطلبات الملحق رقم )

 الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل.على مدير الصندوق تزويد مالكي 

 من نهاية فترة التقرير، يوما   (20) سبعين تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

( من هذه الشروط 22وتنشر هذه التقارير في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة )ب( من المادة )

 واألحكام.
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  يوما  من نهاية فترة التقرير، (00خمسة وثالثين ) وتتاح للجمهور خالل مدة ال تتجاوزتعد التقارير األولية 

( من هذه الشروط 22وتنشر هذه التقارير في األماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة )ب( من المادة )

 واألحكام.

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن المعلومات التالية 

 مة أصول الصندوق.صافي قي 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 يوما  من كل صفقة. (20) خمسة عشر سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل 

 الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالكي إلى سنوي بيان الصندوق مدير يرسل 

 السنة مدار على الصندوقالصفقات على وحدات  يلخص( البيان شأنها في المعد السنة خالل

 األرباحعلى  البيان هذا ويحتوي المالية، السنة نهاية من يوما  ( 00) ثالثين خالل المالية

 الوحدات، مالك نم المخصومة واألتعاب والمصاريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة

 صناديق الئحة في عليها المنصوص االستثمار قيود مخالفات لجميع تفاصيل إلى باإلضافة

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط في أو االستثمار

 أماكن ووهسائل إتاح  التقارةر التي ةودها مدةر الصندوق: -ب

 الحساب فتح نموذج في مبين هو كما الفاكس أو اإللكتروني البريد أو البريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ستين خالل أخطاء بأي الصندوق مدير إخطار ويجب العنوان، في تغيير بأي الصندوق مدير إشعار تم إذا إال

 نهائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير تلك إصدار من تقويميا   يوما  ( 20)

المالية السعودية  للسوق االلكتروني الموقع و الصندوق مدير موقع على التقارير هذهنشر  سيتم كما. وحاسمة

 .)تداول(

 :وهسائل تزوةد مالكي الدحدات بالقدائ  المالي  العندة  -ج

 السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية بالتقارير المحتملين والعمالء الصندوق وحدات مالكي إطالع تمسي

 اإللكتروني لموقع في التقرير فترة نهاية من يوما  ( 20) تتجاوز ال مدة خالل بنشرها وذلك مجانا  ( المراجعة

 حال في البريد طريق عن أوالمالية السعودية )تداول(  للسوق اإللكتروني والموقع الصندوق، بمدير  الخاص

 .طلبها

 :هسجل مالكي الدحدات .12

  اإلحتفاظ به في المملكة العربية السعودية.ندوق بتجهيز سجل بمالكي الوحدات ويلتزم مدير الص

 مالكي الدحدات:اجتماع  .13

 الظروف التي تعتدعي عقد اجتماع لمالكي الدحدات: -أ

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع لمالك الوحدات بمبادرة منه 

 ( أيام من استالم طلب 20سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة )

 كتابي من أمين الحفظ بذلك.

  ( أيام من استالم طلب 20بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة )سيقوم مدير الصندوق

كتابي من مالك أو أكثر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو 

 من صافي قيمة الصندوق. %10.00تساوي 

 لى إجتماع مالك الدحدات:إجراءات الدعدة إ -ب

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

وأمين لى جميع مالك الوحدات وبإرسال إشعار كتابي إالمالية السعودية )تداول( اإللكتروني للسوق 

يوما  ( 12( أيام على األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )20الحفظ قبل عشرة )

قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات 

الية من اإلشعار الكتابي المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة الى هيئة السوق الم

 لى مالك الوحدات.المرسل إ

  من المالك ما يملكون مجتمعين أو ال يعتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا  صحيحا  إال إذا حضره

 .إجمالي عدد وحدات الصندوقأو أكثر من  %10.00منفردين 

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

 ل(باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداو

( 0وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة )الوحدات  لى جميع مالكإوبإرسال إشعار كتابي 

 أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت نسبة الوحدة الممثلة في اإلجتماع.

 :تصدةت مالك الدحدات -ج

 :طريقة تصويت مالك الوحدات 

  لتمثيله في إجتماع مالك الوحدات.يجوز لمالك الوحدات تعيين وكيال  له 
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  يجوز لكل مالك من مالك الوحدات اإلدالء بصوت واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدات

 الصندوق.

  يجوز عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا  للضوابط التي تضعها الهيئة.

 ق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات:حقو 

 جتماع ا  كتابيا  قبل عشرة أيام على األقل من االلوحدات وأمين الحفظ استالم إشعاريحق لمالك ا

 جتماع.وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين يوما  قبل اال

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

 ستثمار.على أي تغيرات تتطلب موافقة مالك الوحدات وفقا  لالئحة صناديق اال موافقته

  يجوز عقد إجتماعات مالك الوحدات واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا  للضوابط التي تضعها الهيئة.

 :حقدق مالك الدحدات .14

 شروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية وبدون الحصول على نسخة حديثة من ال

 مقابل.

  حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي

خالل خمسة المنفذة من قبل المالك على وحدات الصندوق يقدم يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات 

 ( يوما  من كل صفقة.20عشر )

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل 

  اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل

 ار.ستثملمحددة في الئحة صناديق االسريانه وفقا  لنوع التغيير والمدة ا

 .اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

   الرسوم  تُبينالحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا

 واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

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

 سترداد في األوقات المحددة لذلك.دفع مبالا اال 

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

 :معؤولي  مالك الدحدات .15

أي مسئولية عن ديون والتزامات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون لمالك الوحدات 

 .الصندوق

 :خصائص الدحدات .16

 الخاصة وهي( ب)و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ) وهي( فئات 0إلى ثالثة ) الصندوق وحدات تُقسم

 والمحفظة الدولي الخليج ببنكو الصندوق مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج)و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بصغار

 األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخليج وبنك وقدالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية

 . يوضح الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم سترداد،لال األدنى الحد اإلضافي، شتراكلال األدنى الحد شتراك،لال

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

 طبيعة المالك
كبار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

المستثمرين من صغار 

 مؤسسات وأفراد

 منسوبي مدير الصندوق

والمحفظة الخاصة ببنك 

 الخليج الدولي

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

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

الحد األدنى لإلشتراك 

 اإلضافي
 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000

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

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

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

شروط وأحكام الصندوق إلى ثالثة أقسام وذلك بناء  على نوعية المعلومات المراد تنقسم األحكام المنظمة لتغيير 

حيث تنقسم األحكام المنظمة على التوالي(.  08و 02، 02ستثمار )المادة وفقا  لالئحة صناديق االتغييرها 

 كاآلتي: للتغيرات في الشروط واألحكام

 موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسية: .2

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

 المقترح من خالل قرار صندوق عادي.األساسي 

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

وفقا  للفقرة السابقة من هذه المادة، الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير 

 األساسي المقترح للصندوق.

  الحاالت التالية:يُقصد بمصطلح  التغيير األساسي  أيا  من 

 التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته. .2

 له تأثير في وضع المخاطر للصندوق. يكون الذيالتغيير  .1

 اإلنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .0

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلا بها مدير الصندوق. .0

  دون فرض أي وداد وحداتهم قبل أي تغيير أساسي وحدات الصندوق استريحق لمالكي

 رسوم إسترداد.

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات مهمة: .1

  يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق كتابيا  بأي تغييرات

يديره مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن  عام مهمة مقترحة ألي صندوق

 ( يوما  قبل يوم سريان التغيير الذي يحدد مدير الصندوق.12واحد وعشرين )

 ( من الئحة 02تعني  التغيير المهم  أي تغيير ال يعد تغييرا  أساسيا  وفقا  ألحكام المادة )

 ستثمار أو أي تغيير من شأنه أن:صناديق اال

لمعتاد إلى أن يعيد مالك الوحدات النظر في مشاركتهم في يؤدي في ا .2

 الصندوق.

يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي  .1

 لس إدارة الصندوق أو أي تابع لهما.جعضو من أعضاء م

تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل يقدم نوعا  جديدا  من المدفوعات  .0

أنواع المدفوعات األخرى التي تسدد من أصول جوهري إلى زيادة 

 الصندوق.

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلا بها مدير الصندوق. .0

  يحق لمالك وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم ودون فرض

  أي رسوم استرداد.

 :إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغييرات واجبة اإلشعار .0

  يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارا  كتابيا  بأي تغيير واجب

 ( أيام من سريان التغيير.8اإلشعار في الصندوق الذي يديره مدير الصندوق قبل ثمانية )

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

 اإلستثمار.من الئحة صناديق 

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

  ُح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع صشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفي

اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وذلك قبل عشرة 

 ن التغيير.( أيام من سريا20)

   ( 22للمادة ) بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 ستثمار.من الئحة صناديق اال

  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني

( 20ريقة التي تحددها هيئة السوق المالية وذلك قبل عشرة )بالط أوللسوق المالية السعودية )تداول( 

 أيام من سريان التغيير.

   ( من 22للمادة ) بيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا

 ستثمار.الئحة صناديق اال

  والموقع اإللكتروني مدير الصندوق لاإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني

 ( يوما  من سريان التغيير.12لسوق المالية السعودية )تداول( وذلك خالل واحد وعشرين )ل
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  للمادة  تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا  بيان

 ستثمار.( من الئحة صناديق اال22)

 :إنماء الصندوق .18

 ستثمار هي اآلتي:الت اللتي يستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق االالحا

إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا  برغبته في ذلك قبل مدة ال  .2

المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة ( يوما  من التاريخ 12تقل عن واحد وعشرين )

 المعلومات الخاصة بالصندوق.

وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام  يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، .1

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

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

 انتهاء مدة الصندوق وتصفيته.

 مدةر الصندوق: .19

 ممام مدةر الصندوق وواجباته ومعؤولياته: -أ

ستثمار والئحة يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال .2

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق 

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم  .1

بما في ذلك واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص 

 لمعقول.ا

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

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق لما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها

 يحة وغير مضللة.ووضوحها وأن تكون صح

ستثمار، سواء  أدى مسؤولياته إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتزام بأحكام الئحة صناديق اال .0

ستثمار والئحة وواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال

 األشخاص المرخص لهم.

ن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة ع .0

 تقصير متعمد من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق،  .2

تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل  ويضمن سرعة التعامل معها.

 سنوي على األقل.

لتزام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة ير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة وااليطبق مد .2

 بنتائج التطبيق عند طلبها.

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

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

 مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 األحكام المنظم  لوزل مدةر الصندوق أو اهستبداله: -ج

  للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين مدير

 صندوق بديل أي اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا ، وذلك في حال حدوث أي من اآلتي:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص  .2

 المرخص لهم.

 من قبل الهيئة. ة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقهإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارس .1

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

 الصندوق.بمدير 

لتزام باال -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .0

 التنفيذية. هبالنظام ولوائح

وفاة مدير المحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم  .0

 الصندوق.وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول 
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 ذات أهمية جوهرية.أنها  -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .2

 على مدير الصندوق  نإذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعي

 التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين

حيثما –( يوما  من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل 20)

ستثمار ذي العالقة إلى جميع العقود المرتبطة بصندوق اال -كان ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 مدير الصندوق البديل.

 :أمين الحفظ .21

 ممام أمين الحفظ: -أ

  ستثمار، سواء  أدى مسؤولياته لتزاماته وفقا  ألحكام الئحة صناديق االايعد أمين الحفظ مسؤوال  عن

ستثمار أو الئحة األشخاص بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا  بموجب أحكام الئحة صناديق اال

 المرخص لهم.

  الصندوق الناتجة عن  يعد أمين الحفظ مسؤوال  اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر

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

  يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول

 عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

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

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

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 األحكام المنظم  لوزل أمين الحفظ أو اهستبداله: -ج

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

 أي من الحاالت اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص  .2

 المرخص لهم.

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

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

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .0

  إذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق

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

بديل خالل ستين المعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال

حيثما كان –( يوما  من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 20)

ستثمار ذي العالقة إلى جميع العقود المرتبطة بصندوق اال -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 أمين الحفظ البديل.

 اندني:قالمحاهسب ال .21

 هستثمار:ق االاهس  المحاهسب القاندني لصندو -أ

 .قانونيون محاسبون النمر وعبدالمحسن البسام إبراهيم شركة

 ممام المحاهسب القاندني وواجباته ومعؤولياته: -ب

 وق دة للصنقوائم الماليلل يعين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية مراجعة

 .السعودية يةبالمعمول بها في المملكة العربما يتماشى مع المعايير 

 ( أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب في هذه 1إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة )

 .السنة المالية األولىالحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية 

 ( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن في هذه 1إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تسعة )

 القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الثانية.الحالة 

 هستثمار:هستبدال المحاهسب القاندني لصندوق االاألحكام المنظم  ال -ج

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

 :اآلتية الحاالت من أي في المعين، القانوني المحاسب

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

 .مستقال   العام للصندوق القانوني المحاسب يعد لم إذا .1
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 الكافية والخبرات المؤهالت يملك ال القانوني المحاسب أن الصندوق إدارة مجلس  قرر إذا .0

 .مرض   بشكل المراجعة مهام لتأدية

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

 أصدل الصندوق: .22

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

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

 لصالح سمهاب بالصندوق الخاصة واألصول المالية األوراق الحفظ ينأم ويسجل أصولها بحفظ يقوم التي خريناأل

 بجميع باالحتفاظ ويقوم المحلية، البنوك حدأ يف الصندوقب خاص بنكي حسابويقوم أمين الحفظ بفتح  الصندوق

 .التعاقدية اللتزاماته تأديته تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية السجالت

 أن يجوز وال ،(مشاعة ملكية) مجتمعين الصندوق ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة االستثمار صندوق أصول تُعد   -ج

 أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير يكون

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

 ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو

 الصندوق وأحكام شروط في عنها وأفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا    كان أو

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

 :إقرار من مالك الدحدات .23

لمعلومات الرئيسة الخاص لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخص ا

فيها.بالصندوق، والموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت فيها/اشتركنا 

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 (: الضدابط الشرعي  1الملحق رق  ) 

يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق في جميع األوقات وفقا  للضوابط الشرعية، إن الضوابط الشرعية التي يتبعها مدير الصندوق هي 

 األتي.

 :هستثمار في األهسم الضدابط الشرعي  لال .1

 طبيو  النشاط: .أ

على مدير الصندوق أن يستثمر فقط في الشركات التي يكون نشاطها مباحا  وال يجوز لمدير الصندوق يجب 

 ستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي على سبيل المثال ال الحصر واحدا  أو أكثر مما يلي:اال

 ستثناء اآلتي:اشركات الدعاية والنشر ب .2

  أو أكثر من مبيعاتها في دول الخليج  65%شركات الدعاية والنشر التي تحصل على

 العربي.

 .شركات األخبار 

 .شركات الصحف 

 .شركات نقل الرياضة 

 الشركات التي تعمل بإنتاج أو توزيع المنتجات الكحولية. .1

 ستنساخ.الشركات التي تعمل في مجال اال .0

 ستثناء اآلتي:االشركات المالية ب .0

 .المصارف اإلسالمية 

 .المؤسسات المالية اإلسالمية 

 :شركات التأمين اإلسالمية والتي يتم تعريفها في اآلتي 

 لديها لجنة شرعية لمراقبة جميع التعامالت. .2

 جميع منتجاتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .1

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

 المحاسبية.

 الشركات اللتي تعمل في القمار. .0

 الشركات التي تنتج أو توزع لحوم الخنزير. .2

 الشركات اللتي تنتج أو توزع األفالم المخلة باآلداب اإلسالمية. .2

 الشركات المنتجة أو الموزعة للسجائر. .8

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

 القروض: .ب

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

 .33%أقل من شهر  02في أخر ألسهم الشركة 

 النقد: .ت

 اآلتي:يجب على مدير الصندوق أن يستثمر فقط في الشركات التي تكون فيها 

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

 في القيمة السوقية ألسهم الشركة  لى متوسطألوراق المالية المرتبطة بعمولة إنسبة مجموع النقد وا

 .33%شهر أقل من  02أخر 

 نعب  المبيوات غير المتدافق  مع أحكام الشرةو  اإلهسالمي : .ث

وبحسب ما تراه اللجنة  جود نسبة قليلة من المبيعات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةفي حال و

، يجب على مدير الصندوق أن يستثمر فقط في الشركات التي تكون فيها نسبة المبيعات الغير الشرعية مقبوال  

 من إجمالي المبيعات. %5أقل من  الفوائدمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي ال تمثل دخل 

 التطمير: .ج

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

 الشرعية، يتم التطهير حسب الخطوات التالية:

 ستثمار فيها.تحديد الدخل غير المشروع لكل شركة تم اال 

  ستثمار فيها.سهم لكل شركة تم االتحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل 

 .ضرب ناتج مقدار الدخل غير المشروع لكل سهم في عدد األسهم المملوكة في كل شركة 

 .تكرار نفس الخطوات لجميع الشركات المستثمر فيها 

لى حساب األعمال إستثمار فيها وتحويله جمالي الدخل غير المشروع لجميع الشركات التي تم االإتجنيب 

 من النسبة هذه تجنيب ويتم سنوي بشكل الصندوق فيها يستثمر شركة لكل التطهير نسبة حساب يتم الخيرية.

 :كاآلتي التطهير نسبة حساب يتم المستلمة، التوزيعات

 اإليرادات غير المشروعة

إجمالي اإليرادات
=  نسبة الدخل غير المشروع

المذكورة السابق ذكرها في الفقرة ) أ (. وعلى سبيل يقصد باإليرادات غير المشروعة اإليرادات من النشاطات 

من مبيعات أي شركة من الشركات التي يستثمر فيها  %20المثال، في حال أن نسبة الدخل غير المشروع هي 

من التوزيعات المستلمة من هذه الشركة وصرفه في األعمال  %20الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتجنيب 

 اللجنة الشرعية ويقوم مدير الصندوق بعمل ذلك لجميع أصول الصندوق. الخيرية بعد أخذ موافقة

 أيوات وطرق اإلهستثمار: .ح

 ستثمارية التالية:ء األسهم بأي أداة من األدوات االال يجوز لمدير الصندوق شرا

 .العقود المستقبلية 

 .عقود الخيارات 

 .عقود المناقلة 

 .األسهم الممتازة 

 الطروحات األولي : .خ

الصندوق صافي أصول الشركة بدال  من قيمتها السوقية لحساب النسب المالية لغرض تحديد ما إذا  يستخدم مدير

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

 :آلي  ضبط المخاطرإجراءات و .1

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

 المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف والمذكورة للصندوق المحددة ستثماريةاال األهداف تحقق

 اآلتي: من للتأكد وسعه في ما كل الصندوق مدير بذل ذلك ويشمل العالقة، ذات األخرى والمستندات

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

سترداد أكبر من النقد وأشباه ، في حال كان مجموع طلبات االللوفاء بأي طلب استرداد متوقع جيدة

 . الصندوقالنقد المتوفر في الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول 

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

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

ثمارات ستا، وفي حال تم تركيز بالصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة

الصندوق في ورقة مالية بما يخالف الشروط واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع 

 .يوما   10ستثمار في مدة أقصاها اال

  يلتزم الصندوق بنسب التملك في الشركات حسب النسبة المصرح بها في المادة الحادية واألربعين

، وفي حال تجاوز مدير الصندوق أي ق الماليةستثمار التابعة لهيئة السو( في الئحة صناديق اال02)

ستثمار فورا  وبمدة أقصاها من النسب الموضحة في المادة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اال

 .يوما   10

 ستثمارية المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات بكل تطبيق أهداف الصندوق اال

الصندوق باإلجتماع شهريا  لمراجعة أداء واستثمارات الصندوق ستثمار لدى مدير ، تقوم لجنة االدقة

والتأكد من توافقها مع أهداف الصندوق واتخاذ أي اجراءات تصحيحية أو تحسينية تخدم أهداف 

 .الصندوق

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

 ا  وتبعهيئة السوق المالية و وسيط آخر مرخص من أ الوساطة قسم عبر يتم والشراء البيع أوامر تنفيذ 

 كما الصندوق، وحدات حاملي مصالح وتراعي المالية السوق تعليمات مع تتوافق واضحة لسياسة

، وللتأكد من ذلك يقوم مدير الصندوق المالية السوق وشفافية مصلحة على المحافظة تراعي أنها

جميع أوامر البيع والشراء بشكل مستمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسيط  بمتابعة تنفيذ

 .يتعارض مع مصالح مالك الوحدات، سيقوم مدير الصندوق بتغيير الوسيط

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

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

 وفقا   الصندوق مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي على المصادقة -مناسبا   ذلك كان ومتى- اإلشراف 

 .االستثمار صناديق لالئحة

 األموال ليغس عن التبليا ومسؤول لتزامواال المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاال 

 .المتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير اإلرهاب لدى وتمويل

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

 العالقة ذات األخرى والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .االستثمار صناديق بالئحة

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

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق ولمصلحة بأمانة العمل. 

 المطابق  واإللتزام: .2

 لتزام مسؤوال  عن اإلشراف على التالي:سيكون مسؤول المطابقة واال

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

 .العالقة ذات األخرى والمستندات المعلومات

 ولوائحه بالنظام لتزاماال من الصندوق مدير لتمكين المناسبة واإلجراءات لسياساتا وضع من التأكد 

 .المفعول السارية األخرى النظامية المتطلبات وجميع التنفيذية

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

 مدير يتبعها التي وااللتزام المطابقة ترتيبات مالئمة مدى لمراجعة تطلبها مستندات بأي الهيئة تزويد 

 .الصندوق
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 ألسهم السعوديةلفرص اصندوق جي آي بي 

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

 مدير الصندوق

 جي آي بي كابيتال

 

 أمين الحفظ

 البالد كابيتالشركة 

 

 مذكرة المعلومات

التي تعكس التغييرات التالية  السعودية األسهم لفرص بي آي جي صندوق مذكرة المعلوماتهذه هي النسخة المعدلة من 

وكذلك اضافة رسوم تداول على كل فئه من  للحفظ بدال من شركة اإلنماء لالستثمار وذلك بتعيين شركة البالد كابيتال أمينا  )

( حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية  الفئات االخرى لوحدات الصندوق، حسب ماينص عليه نظام شركة تداول

 م22/30/2302بتاريخ 

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

 قبيل تامية ودقية بعنايية السيعودية األسيهم لفيرص بيي آي جيي بصندوق الخاصة مذكرة المعلومات قراءة المحتملين المستثمرين على يجب

 المسيتمثر على يجب فإنه مالئم، الصندوق هذا في ستثماراال كان إذا ما معرفة عدم حال وفي بالصندوق، يتعلق استثماري قرار أي اتخاذ

 .استثماري قرار أي اتخاذ قبل المستقلين الماليين المستشارين أحد استشارة المحتمل

همها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة حتويات مذكرة المعلومات وفم بقراءة المستثمرين ننصح

 .مستشار مهني

 

  

 

 إشعار هام
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  صيندوق أسيهم مفتيوح الميدة يسيتثمر فيي األسيهم السيعودية. (، هيو الصنندوقألسيهم السيعودية ) لفيرص اصندوق جيي آي بيي 

، المؤسسية والقائمية بموجيب شيخص واحيد (، وهيي شيركة مندير الصنندوقأسس ويدار من قبيل شيركة جيي آي بيي كابيتيال ) 

هييو والتييرخيص  1429/02/06وتيياريخ  1010244294قييوانين المملكيية العربييية السييعودية، وبموجييب السييجل التجيياري رقييم 

 ، والتي عنوانها التالي:37-07078الصادر عن هيئة السوق المالية رقم 

 0المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

  مجليس وأعضياء الصيندوق ميدير ويتحميل. عليهيا الموافقية وتمي  الصيندوق إدارة مجليس قبيل مين المعلوميات ميذكرة روجعي 

 ويؤكيد يقير كميا. المعلومات مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال دقة عن المسئولية كامل ومنفردين مجتمعين الصندوق إدارة

 يقييرون كمييا المعلومييات، مييذكرة فييي الييواردة المعلومييات واكتمييال بصييحة الصييندوق ومييدير الصييندوق إدارة مجلييس أعضيياء

 .مضللة غير المعلومات مذكرة في الواردة والبيانات المعلومات أن على ويؤكدون

 وطيرح وحداتيه. ال تتحميل الهيئية أي مسيؤولية عين محتوييات ميذكرة  وافق  هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار

وتخلي نفسها صراحة من أي مسيؤولية مهميا كاني ، ومين أي خسيارة  المعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها،

تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشأن جيدوى 

أو تأكييد صيحة المعلوميات االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فييه 

 الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 ةالرقابي لجنية قبيل مين المجازة الشرعية المعايير مع متوافق استثمار صندوق أنه على كابيتال بي آي جي صندوق اعتماد تم لقد 

 .االستثمار لصندوق المعينة الشرعية

  في أسهم الشيركات السيعودية  ستثمارعن طريق اال لى تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويلإيهدف الصندوق

 الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( بما يتوافق مع أحكام الشيريعة اإلسيالمية األسهم السعودية سوقالمدرجة في 

 S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in) االسترشيادي المؤشير عائيد عليى يتفيوق عائيد وتحقييق

Local Currency Index.) 

  سيتثمار الصيادرة عين مجليس هيئية السيوق الماليية بموجيب القيرار رقيم طبقا  ألحكام الئحة صيناديق االمذكرة المعلومات أعدت

وتياريخ  30صادر بموجب المرسوم الملكيي رقيم م/فقا  لنظام هيئة السوق المالية، الهو. و1427/12/03، بتاريخ 2006-219-1

 .هو1426/06/02

  الخاصية بصيندوق  لمستندات األخيرىالصندوق مع مذكرة المعلومات وا حكامأشروط ولى المستثمرين المحتملين قراءة عيجب

، وفي حال كيان هنياش شيك قرار استثماري يتعلق بالصندوققبل اتخاذ أي ألسهم السعودية بعناية ودقة تامة لفرص اجي آي بي 

المحتميل استشيارة أحيد المستشيارين المياليين المسيتقلين قبيل اتخياذ أي في مدى مالئمة هذا الصندوق، فإنه يجب عليى المسيتمثر 

 قرار استثماري.

 ميدير الصيندوق )بعيد أن بيذل كيل إن كافة وجهات النظر واآلراء اليواردة فيي أحكيام وشيروط الصيندوق تمثيل التقيدير الخياص ل

االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من صحتها( وليس هناش أي ضمانات بأن تكيون تليك اآلراء ووجهيات النظير صيحيحة. ويجيب 

قانونيية لى محتوى الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور اسيتثمارية أو إال ينظروا ن لمستثمرين المحتملين أعلى ا

 ريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.أو ض

  تكيون قيمية وحيدات الصييندوق عرضية لتقلبيات أسيعار األسييهم المملوكية مين قبيل الصييندوق. وينبغيي للمسيتثمرين المحتملييين أن

إن االسيتثمار فيي الصيندوق ال يعتبير  يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن االستثمار فيي الصيندوق يشيتمل عليى مخياطر مرتفعية.

عين أي وديعة لدى أي بنك أو التزاما  كما أنه ليس مضمونا  من قبيل ميدير الصيندوق ويتحميل المسيتثمر كاميل المسيؤولية  بمثابة

 .الصندوق مدير من إهمال وأ تقصير عن ناجما   الخسارة سبب يكن لم ما ستثمار في الصندوقخسائر مالية قد تنتج عن اال

  تثمر مبيال  االشيتراكات سيكيل مشيترش بيأن ميدير الصيندوق سيوف ي، يوافق واألحكاممذكرة المعلومات والشروط بالتوقيع على

  بالنيابة عن المشترش وطبقا  لهذه الشروط واألحكام.
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق

شيخص  شيركة وهيي ، (الصيندوق ميدير بيو بعيد فيميا إليهيا ويشيار) كابيتيال بيي آي جي شركة

 التجياري السيجل وبموجيب السيعودية، العربية المملكة قوانين بموجب والقائمة المؤسسة ،واحد

 الماليية السيوق هيئية عين الصيادر والتيرخيص ،هو1429/02/06 وتاريخ 0303211201 رقم

 37-07078. رقم

 وعنوانه:

 0ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري طريق

 00602 -الرياض ،20290. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +066009002230+                  فاكس:066009002233هاتف: 

 www.gibcapital.com  الموقع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق الرابع –سمارت تاور 

 طريق الملك فهدتقاطع شارع التحلية مع 

 00100، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :المحاسب القانوني

 

 شركة إبراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون

 األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية شارع

 00101، الرياض 22099ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:                   966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com :اإللكتروني الموقع

 

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

  مصطلحات مترادفة تستخدم   مالك الوحدةو   العميلو   المستثمرينو   المستثمر المحتملو   المستثمرو   المشترك

 لى العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.إلإلشارة 

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

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

 .االستثمار صندوقاالستثمار لمراقبة أعمال مدير 

  ا يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة شاملة حيثم يقصد بها هيئة السوق المالية" هيئة السوق الماليةو   هيئة السوقو   الهيئة

 .وظيفة من وظائف الهيئةللقيام بأي رعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه ف

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

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

  إدراجها وقبول تسجيلها تم التياألسهم  فيها تتداول يالت السوق وهي السعودية، األسهم سوق يقصد به  السوق الرئيسي 

 واإلدراج في السوق الرئيسية. التسجيل قواعد بموجب

  إدراجها وقبولتسجيلها  تم التي األسهم فيها تتداول التي السوق وهي الموازية، األسهم سوق   يقصد بهالسوق الموازية 

 واإلدراج في السوق الموازية. التسجيل قواعد بموجب

   بي آند إس مؤشرهنا يقصد به مؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، والهو   اإلسترشاديالمؤشر 

 .المحلية بالعملة الشرعية السعودية لألسهم المحلي الكلي العائد

  تمثل أنها على وحدة كل وتعامل وحدات، من تكونت استثمار صندوق أي في المالش حصة ، الوحداتو   وحدات الصندوق 

 االستثمار. صندوق أصول في مشاعة حصة

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

 معنوية. أو مادية

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

  االستثماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراز بها اإللمام يجب التي المحتملة المؤثرات من يقصد بها مجموعة  المخاطر 

  ها العميل الذي يستثمر أو يود   يقصد بالعميلو   المستثمر المحتملو   المستثمرونو   مالك الوحداتو   المشتركون

 ستثمار في الصندوق.اال

   الرسمية. العمل أليام العربية السعودية طبقا   المملكة في عمل يوم أي هيقصد ب  عمليوم 

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

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

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

 مرة.

  صدر بغرض زيادة رأس مال الُمصدر.يقصد بها أسهم اضافية تُطرح لمساهمي المُ   حقوق األولوية 

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

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

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

 "خالل للُمقرض بإعادتها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا   الصندوق بيع" المكشوف على المباعة المالية األوراق 

 .عليها متفق مدة

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل. 

 ملخص الصندوق

سهم السعوديةاأل لفرص صندوق جي آي بي   

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق

 مدير الصندوق شركة جي آي بي كابيتال
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متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية صندوق أسهم محلي مفتوح المدة  نوع الصندوق  

البالد كابيتالشركة   أمين الحفظ 

جي آي بي كابيتالشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق  الريال السعودي

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

ة )نمو(الموازيالسوق الرئيسية أو المدرجة في  السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية  
 أهداف الصندوق اإلستثمارية

بالعملة المحلية الشرعية المحلي لألسهم السعوديةالعائد الكلي مؤشر إس آند بي   

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

Index 

 المؤشر االسترشادي

 مستوى المخاطر  عالي

م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 26/02/2301تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق 

م.22/02/2301  
 فترة اإلشتراك

 ريال سعودي. 0303330333الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 030333الفئة )ب(: 

 سعودي.ريال  030333الفئة )ج(: 
 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي. 003330333الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 20933الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 33902الفئة )ج(:   
 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ريال سعودي. 003330333الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 20933الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 33902الفئة )ج(:   
 لالستردادالحد األدنى 

 كل من ربعاءاال يوم لتقويم الثالثاء يوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهاية قبل

(.عمل يوم يكون ان على) أسبوع  
راك تالموعد النهائي الستالم طلبات االش

 واالسترداد

مستوفية الوالذي يعتمد كسعر شراء واسترداد لجميع الطلبات  آخر سعر معلن من قبل المدير

 للشروط
 السعر المعتمد لالشتراك واالسترداد

 مويأيام التق  يوم االثنين واإلربعاء من كل أسبوع )على أن يكون يوم عمل(

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

من يوم التقويم ذي العالقةعمل  أيام خالل أربعة  اإلستردادقيمة موعد دفع   

شتراشمن قيمة مبل  اال 2.33%  رسوم االشتراك 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %0.33الفئة )أ(: 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %0.19الفئة )ب(: 

من قيمة صافي أصول الصندوق. %93.3الفئة )ج(:   

 رسوم اإلدارة

. يوما   03قل من المستردة والمستثمرة أل الوحداتمن قيمة  0.33%  سترداد المبكررسوم اال 

 :أتعاب المحاسب القانوني -أ

ريال سعودي سنويا  كأتعاب للمحاسب  260293 ا  مقطوعا  بقيمةيدفع الصندوق مبلغ

 .القانوني

 سترشادي:مصاريف المؤشر اال -ب

وفي السنوات  ريال22,500  في السنة األولى بقيمة ا  مقطوعا  يدفع الصندوق مبلغ

ابل الحصول على بيانات المؤشر ريال سعودي سنويا  مق 28,125 بقيمةاألخرى 

 سترشادي.اال

 الرسوم الرقابية: -ج

 الرسوم المصاريف األخرى
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 كرسوم رقابية. سنويا   سعودي ريال 10933 بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفع

 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د

فئه من  على كل سنويا   سعودي ريال 90333 بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفع

 مقابل نشر المعلومات على موقع تداول. الفئات االخرى لوحدات الصندوق

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

لكل عضو بحد أعلى  سنويا   سعودي ريال 290333 بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفع

 مجلس إدارة مستقل.

 وأي للصندوق ةاالستثماري أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع

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

 موالتع الحصر وليس المثال سبيل على) يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع

.(حكومية رسوم  أو ضرائب يوأ طاءالوس      
 مصاريف التعامل

م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 26/02/2301تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق 

م.22/02/2301  
 تاريخ الطرح

لكل فئات وحدات الصندوق ريال سعودي 03  سعر الوحدة عند الطرح األولي  
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 مذكرة المعلومات

 :ستثمارصندوق اال .1

 :اسم الصندوق -أ

 ألسهم السعودية.صندوق جي آي بي لفرص ا

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 م.20/02/2301

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

 م.20/02/2301هو الموافق 30/31/0100تم  الموافقة على طرح صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية بتاريخ 

 :مدة الصندوق -د

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

 .الصندوق وأحكام شروطمن ( 02) عشر ثمانية بحق إنهاءه وفقا  للفقرة رقم

 :العملة -ه

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

ق جميع الحواالت الواردة من خارج المملكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمتها بالريال يعامل مدير الصندو

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

 مين الحفظ:عنوان الموقع االلكتروني أل -و

 .www.alinmainvestment.com: الحفظ ألمين اإللكتروني الموقع

 :ستثمارسياسة اال .2

 :ستثماريةأهداف الصندوق اال -أ

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

أو  الرئيسية السعودية سوق األسهم في المدرجة الشركات أسهم جميع االستثمار فيسط والطويل من خالل المدى المتو

 الرئيسية السعوديةسوق األسهم أسهم اإلصدارات األولية المدرجة في  فيو (نمو) الموازيةالمدرجة في سوق األسهم السعودية 

 سوق األسهمفي المدرجة وحقوق األولوية المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( اإلصدارات األولية  أسهم أو

وصناديق المؤشرات المتداولة  المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(أو حقوق األولوية الرئيسية السعودية 

(ETFs )النقود وأشباه والنقد الثاب  الدخل السعودية وأدوات في األسهم ستثمارق العقارية المتداولة وصناديق االالصناديو 

 .وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 :األوراق المالية التي سيستثمر الصندوق فيها -ب

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

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

 السعودية األسهم سوق في المدرجة األولوية وحقوق( نمو) الموازية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولية اإلصدارات

( ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق( نمو) الموازية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولوية حقوق أو الرئيسية

 بما وذلك النقود وأشباه والنقد الثاب  الدخل وأدوات السعودية في األسهم ستثماراال وصناديق المتداولة العقارية والصناديق

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتوافق

 سياسة تركيز اإلستثمارات:  -ج

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

 .كما هو موضح في الفقرة )د( ستثمارية من ناحية العوائد المستهدفةاال

 :األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق -د

 يستثمر الصندوق في األسواق التالية:

http://www.alinmainvestment.com/
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 .(سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية الموازية)أسواق األسهم  .0

 أسواق أدوات النقد. .2

 أسواق أدوات الدخل الثاب . .0

 السوق الموازية )نمو(. .1

 ستثمار:أصول الصندوق بين مختلف أنواع االأهداف تخصيص لخص الجدول التالي ي

 الحد األعلى الحد األدنى ستثماراال نوع

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

في السوق الموازية )نمو( واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات 

السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية 

المدرجة في السوق  (REITs)رية المتداولة الموازية )نمو( والصناديق العقا

 السعودية

03% 033% 

 %29 %3 األوراق المالية المباعة على المكشوف

 الصكوش وصناديق الثاب  الدخل أدوات وصناديق والصكوش الثاب  الدخل أدوات
 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة

3% 23% 

 %13 %3 1نقد وأشباه النقد

 %03 %3 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامةصناديق المؤشرات المتداولة 

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

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

 يعتمدستثماري لوب اللصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة يعتمد فيها على أس العالم االستثمارييقوم مدير الصندوق بتحديد 

قيقة عن طريق تحليل أساسيات األوراق بأبحاث عميقة ودمدير الصندوق  . يقوماسيات األوراق المالية وقيمها العادلةعلى أس

مستوى أداء هذه ل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة باألوراق المالية ومناقشتهم بمستق صدريزيارة مُ المالية و

. بعد ذلك يقوم الفريق العادلة الشركات والحصول على أكبر قدر من المعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى تقدير لقيمتها

بالعوائد  المالية محل الدراسة ستثمار في الورقةمن اال ومقارنة العوائد المتوقعةبمناقشتها داخليا  ما إذا كان  مناسبة أم ال 

 .واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا   بشكل عام السوقاألوراق المالية األخرى و المتوقعة من

 ستثمار فيها:المالية التي ال يمكن للصندوق االأنواع األوراق  -و

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

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

لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية أو أصول غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبل اللجنة 

بما في ذلك نظام تملك غير  ستثمارثمار الواردة في الئحة صناديق االستاالللصندوق ويلتزم الصندوق بقيود الشرعية 

 .السعودين للعقار واستثماره

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

 :الصندوق أو مديرو صناديق آخرون

األسهم  ستثماراكحد أقصى من أصول الصندوق في صناديق  %03.33ر يحق لمدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا  استثما

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

 العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

                                                           
أو ما يعادلها  BBB- صندوق في أدوات نقد في بنوش مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحد تصنيف ائتماني أدنىيستثمر ال 1

 في تصنيفات وكاالت التصنيف اإلئتماني.
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 :ستثمار في اإلقتراضصالحية صندوق اال -ط

حسب ما يراه مدير الصندوق الحصول على قرض من مديره أو أي من تابعيه أو من أي من البنوش المحلية يحق للصندوق 

من إجمالي أصول  %10.00على أال تتجاوز نسبة القروض سترداد لدعم استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات االمناسبا  

 .الصندوق

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %29.33ال يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ك

ستثمار التي تحقق أهداف الصندوق الصندوق وفقا  ألفضل ممارسات اال يحرص مدير الصندوق على إدارة .0

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات شرية مع استراتيجيته المذكورة في والمتماش

 العالقة. يشمل ذلك أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي:

 .توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع 

  معينة عدم تركيز استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة أو صناعة

 بخالف ما نص  عليه الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.

 .عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه 

 سيشكل مدير الصندوق مجلس إدارة خاص بالصندوق وتكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كاآلتي: .2

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

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

 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا  

 األموال غسيل عن التبلي  ومسؤول واإللتزام المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاال 

 واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب وتمويل

 .المتبعة

 تعيينه حالة في األصول مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

 ذات األخرى والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط لتزاماو اكتمال من التأكد 

 .االستثمار صناديق بالئحة العالقة

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

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق ولمصلحة بأمانة العمل. 

  :المؤشر اإلسترشادي -ل

 المحلية بالعملة الشرعية السعودية لألسهم المحلي العائد الكلي بي آند إس مؤشر

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

 : التعامل في أسواق المشتقات المالية -م

 مناسبا .يمكن للصندوق اإلستثمار في المشتقات المالية ومنها حقوق األولوية حسب ما يراه مدير الصندوق 

 ستثمار:أو حدود على االأي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود  -ن

 ال يوجد.

 :المخاطر الرئيسية .3

 االعتبار بعين ذلك أخذ المحتملين والمستثمرين المستثمرين وعلى المخاطرة، عالي أنه على الصندوق يصنف -أ

 يتعلق استثماري قرار بأي القيام عند بالصندوق الخاصة واألحكام الشروط بجميع تامة معرفة على يكونوا وأن

 بالصندوق.

قع سترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا  على األداء المتوإلستراتيجيته أو للمؤشر االإن أي أداء سابق للصندوق أو  -ب

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

 ويماثل األداء السابق.

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

 المستقبل أو سيماثل أدائه السابق.

 حوال االستثمار في الصندوق بمثابة إيداعا  لدي أي بنك.ن األي حال معد بأال ي -د

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

 ناتجة عن إهمال أو تقصير من مدير الصندوق.
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 ستثمار في الصندوق:فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لال -و

 :والوحدات المتداولة األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

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

 جزء وخسارة الصندوق استثمارات قيمة في حاد خفاضنا ذلك عن ينتج قدو األسهم صناديق وحدات أسعار في

 تلك ومن الصندوق مدير إرادة عن خارجة كثيرة لعوامل نتيجة األسهم أسعار في التقلب يحدث. المال رأس من

 أداء على تؤثر قد التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية األحداث الحصر، ال المثال سبيل على العوامل

 .األسواق في المتعاملين قرارات على أو الشركات

  :النظامية أو السياسية المخاطر .2

 في السياسي التقلب أن إال مستقرة، ونظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العربية المملكة إن

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

 . وحداته وسعر الصندوق أصول تقييم على يؤثر قد بدوره هذا. سياسيا  

 :اإلقتصادية المخاطر .3

 السعودية في العاملة الشركات على تؤثر قد السعودية العربية المملكة بها تمر التي اإلقتصادية التغيرات إن

 لىإ يؤدي قد مماأو الطويل  المتوسط أو القصير المدى في إيجابا   أو سلبا   السعودية أسواق األسهم في والمدرجة

 .وحداته وسعر الصندوق أصول أسعار وبالتالي الشركات هذه أسهم أسعار في تذبذب

 :مخاطر السيولة .4

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

 . على أسعار أصول الصندوق

 :العملة مخاطر .5

المدارة في المحفظة قد تؤدي إلى خسائر أو أرباح فروقات العملة عمالت األوراق المالية في أسعار  التقلبات إن

 وبالتالي إلى تغير قيمة الوحدات بالنقص أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونية المخاطر .6

مدرجة في أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشريعات من قبل السلطات إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية 

الصندوق إلى مخاطر التغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق المالية أو الرسمية، هذا يعرض 

إن من ضمن هذه المخاطر مخاطر تغير الرسوم على الصناديق اإلستثمارية والتي تدفع من  .األسواق المالية

 أصول الصندوق.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

أو إيجابا  على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا  أو إيجابا  إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا  

 على سعر وحدات الصندوق.

 اإلشتراك أو اإلسترداد:مخاطر  .8

قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراش أو إسترداد في حال حدوث صعوبات في األسواق المالية أو 

والذي قد يؤثر على سعر الوحدة اللتي يفترض أن يتعامل بها التعامالت البنكية والتي تكون خارجة عن إرادته 

 المستثمر.

 مخاطر البيانات: .9

يعتمد مدير الصندوق في أسلوبه اإلستثماري على تحليل بيانات الشركات الُمصدرة من قبلها والتي يعتبرها مدير 

أو  ممارسات غير قانونية الصندوق ذات جودة عالية، إال أنه في حين إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي

 .فإن ذلك قد يؤثر على إستثمارات الصندوق من قبل مصدري هذه البيانات أخطاء

 مخاطر تضارب المصالح: .11

في يشترش يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالش الوحدات إال أنه 

الذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع الفروع التابعة له و وأإدارة الصندوق مدراء وموظفي مدير الصندوق 

ستثمارية مصالح الصندوق، هذا قد ينتج عنه تأثير على موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اال

 والذي قد يؤثر سلبا  على أداء الصندوق.

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

على فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد إن أداء الصناديق غالبا  ما يعتمد 

 .يؤثر سلبا  على أداء الصندوق في المستقبل

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12
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 نفسه الصندوق في االستثمار على ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق في االستثمار ينطوي

 التي الضرائب تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة ذات تكون قد معينة ظروف على ينطبق اآلخر والبعض

 سعر في وانخفاض الصندوق في باالستثمار المرتبطة العوائد تخفيض إلى بالضرورة الوحدات الشم يتكبدها

 على المترتبة الضرائب بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور المحتملين المستثمرين على ويجب. الوحدة

 لاكابيت بي اي جي شركة إلى المستحقة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات في االستثمار

 والئحة نظام في عليها المنصوص للمواد وفقا   منفصل بشكل تحميلها يتم التي المضافة القيمة ضريبة تشمل ال

 .المضافة القيمة ضريبة

 :معلومات عامة .4

 ستثمار في الصندوق:المستهدفة لالالفئة  -أ

كل مستثمر فرد أو مؤسسي من القطاع الحكومي أو الخاص من المستثمرين المحليين أو األجانب الملمين بمعرفة عن مخاطر 

 الصندوق.

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 ستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.يقوم مدير الصندوق بإعادة ا

 ار:األداء السابق لصندوق اإلستثم -ج

 .ال يوجد

 قائمة حقوق مالك الوحدات: -د

  الحصول على نسخة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية وبدون

 مقابل.

  حصول كل مالك من مالش الوحدات على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي

المنفذة من قبل المالك على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات 

 ( يوما  من كل صفقة.09عشر )

 وق بدون مقابل.الحصول على القوائم المالية المراجعة للصند 

  اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير

 قبل سريانه وفقا  لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 .اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

 األحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا  تُبين الرسوم الحصول على نسخة محدثة من الشروط و

 واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( يوما .20ستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين )اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اال 

 .دفع مبال  اإلسترداد في األوقات المحددة لذلك 

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

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

أي إلتزامات فإن مالش الوحدات غير ملتزمين بستثماراته في الصندوق أو جزءا  منها، فيما عدا خسارة مالك الوحدات ال

 أخرى.

 الخاصة باإلنهاء:الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات  -و

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

إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالش الوحدات كتابيا  برغبته في ذلك قبل مدة ال  .0

( يوما  من التاريخ المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة 20)تقل عن واحد وعشرين 

 المعلومات الخاصة بالصندوق.

يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام  .2

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

لصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( عن يجب على مدير ا .0

 انتهاء مدة الصندوق وتصفيته.

 إقرار بوجود آلية لتقويم المخاطر في الصندوق: -ز

 ستثمار في الصندوق.لية لتقويم المخاطر المتعلقة بااليقر مدير الصندوق بوجود آلية داخ
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 :والعموالت واألتعابمقابل الخدمات  .5

. إن الرسوم التي بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه .0

 لى آخر وهي كاآلتي:إيتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم 

 :لمدير الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   %0.33 بنسبة إدارة رسوم الصندوق يدفع رسوم اإلدارة 

 ونسبة( ب) للفئة الصندوق لمدير األصول صافي قيمة من سنويا   %0.19 ونسبة( أ) للفئة الصندوق

 أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم ،(ج) للفئة الصندوق لمدير األصول صافي قيمة من سنويا   3.93%

 .ميالدية

  :من أعلى أيهم سعوديا   رياال   060333 أو سنويا   %0.03 بنسبة حفظ رسوم الصندوق يدفعرسوم الحفظ 

 كل الرسوم دفع ويتم. ريال لكل عملية 03و رسوم تعامل بحد اعلى  الحفظ ألمين الصندوق أصول صافي

 .ميالدية أشهر ثالثة

  :للمحاسب سنويا   سعودي ريال 260293 قدره مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعأتعاب المحاسب القانوني 

 .الصندوق حسابات مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة القانوني

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

 حسب األسعار السائدة في السوق.

  :بقيمة سنويا   الصندوق إدارة مجلس ألعضاء مكافآت الصندوق يدفع: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 .مستقل عضو لكلبحد أعلى  سعوديا   رياال   25,000

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

 الخاص( 0) الملحق الفقرة )ج( من في موضح هو كما تطهير رسوم الصندوق يدفع :التطهير رسوم 

 .الشرعية بالضوابط

  :ريال سعودي سنويا . 10933يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره الرسوم الرقابية 

  :ريال سعودي سنويا   90333يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
 .سنويا   ريال سعودي 090333والمجموع هو  على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات الصندوق

  :وفي السنوات  ريال22,500  في السنة األولى بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعمصاريف أخرى

 على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   سعودي ريال 28,125 بقيمة األخرى

 االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. اإلسترشادي المؤشر بيانات

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

 ببيع وشراء األسهم  يع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة: يتحمل الصندوق جممصاريف التعامل

 واإلكتتاب في اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف في ملخص اإلفصاح في

 وليس المثال سبيل على، ( من الئحة صناديق اإلستثمار71كل ربع سنة وفقا  للفقرة )ح( من المادة )نهاية 

 .حكومية رسوم  أو ضرائب يأو الوسطاء عموالت الحصر

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

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

المحاسب تعاب أن أمع مالحظة  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص

المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة  القانوني

 . 0/0/2302ابتداء من 

 سترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالش الوحدات: شتراش واالمقابل الصفقات المفروضة على اال .2

ل  كل عملية اشتراش أولي أو قيمة مب من %2.33احتسابها بنسبة شتراش ويتم ايحصل مدير الصندوق على رسوم 

شتراش لحظة استالم المبال  وتدفع شتراش مرة واحد من مبال  االإضافي يقوم بها المستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم اال

 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق وحدات على مبكر استرداد رسوم فرض سيتم لمدير الصندوق.

 .%0.33بنسبة  شتراشمن تاريخ اال يوما   03

 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق: .0

 سترداد المبكر: رسوم اال -أ

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

 . تحتسب الرسوم كاآلتي:شتراشاالمن تاريخ 

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

يوما . ستتم معاملة  03إعفاء المشتركين من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 

تسترد أوال . ويتم خصم  أخرا  الوحدات في االشتراش واالسترداد على طريقة الوحدات المشتراة 

 م اإلسترداد المبكر من إجمالي قيمة المبل  المسترد وتدفع لمدير الصندوق.رسو

 الرسوم والمصاريف:جميع يوضح الجدول التالي طريقة احتساب 

 طريقة احتساب الرسوم والمصاريف واستحقاقها الرسوم
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 رسوم اإلدارة
 تستحق رسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلتي:

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

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

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

 رسوم الحفظ السنوية 

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

 أتعاب المحاسب القانوني
 سنة. يتم حسابها كاآلتي: نصفتستحق مصاريف المحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف المحاسب القانوني

365
=  مصاريف المحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

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

 كاآلتي:

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

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

الرسوم الرقابية

365
=  الرسوم الرقابية في أي يوم

لمعلومات على موقع رسوم نشر ا

 تداول

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

رسوم نشر المعلومات على موقع تداول

365 
=  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول في أي يوم

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

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

 شتراشرسوم اال
 شتراش مرة واحدة في أي عملية اشتراش أولي أو إضافي. يتم حسابها كاآلتي:تدفع رسوم اال

مبل  اإلشتراش X رسوم اإلشتراش %2.00 =  رسوم االشتراش على أي مبل  إشتراش

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

 رسوم المصاريف األخرى السنوية 

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

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

 من المستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 0) ثالثة إلى الصندوق وحدات تُقسم

 وهي( ج)و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بصغار الخاصة وهي( ب)و وأفراد، مؤسسات

ستثمارية الخاصة بمدير والمحفظة اال الدولي الخليج بنكو الصندوق مدير بمنسوبي الخاصة

 الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. وق و بنك الخليج الدوليدالصن

 .اإلدارة ورسوم سترداد،لال األدنى الحد اإلضافي، شتراشلال األدنى الحد شتراش،لال األدنى

 مالك قبل من أو الصندوق أصول من تدفع التي الصفقات ومقابل والمصاريف الرسوم جميع يوضح فتراضيا مثال .1

 :الوحدات

في  فتراض أن أصول الصندوقايوضح الجدول التالي طريقة إحتساب رسوم ومقابل الخدمات في الصندوق ب

ريال سعودي وأن عائد  0320310وقيمة اشتراش المشترش هي  مليون ريال سعودي 03بل  ت بداية السنة

 :فئة )ب(ال جميع وحدات الصندوق من وأن %03.33هو  ةفتراضياالالصندوق في هذه السنة 

 قيمة الرسوم صافي أصول الصندوق

النسبة من 

صافي قيمة 

 االستثمار

 الرسوم

SAR 102,014 
  

 شتراشمبل  اال

 
SAR 2,014 

 
 شتراشرسوم اال

SAR 011,000 
  

 شتراكاالصافي قيمة 

 
SAR 063 0.3600%  ريال( 060333رسوم الحفظ )وهي 

 
SAR 260 0.2625%  ريال( 260293أتعاب المحاسب القانوني )وهي 
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SAR 033 0.5000%  ريال( 930333مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )وهي 

 
SAR 225 0.2250%  ريال( 220933رسوم المؤشر اإلسترشادي )وهي 

 
SAR 103 0.1500%  ريال( 90333المعلومات على موقع تداول )وهي رسوم نشر 

 
SAR 50 0.0750%  ريال( 10933رسوم رقابية )وهي 

 
SAR 433 0.1000%  فتراضية(ارسوم تطهير )نسبة 

 
SAR 433 0.1000%  فتراضية(امصاريف أخرى )نسبة 

 
SAR 1,773 

 
 قبل رسوم اإلدارة إجمالي الرسوم

SAR 89,2 72  
  

 بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة االستثمارصافي قيمة 

 
SAR 1,721 1.7500% 

ستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل قيمة االمن صافي  %0.19رسوم اإلدارة )وهي 

 (رسوم اإلدارة

 
SAR 0,491 

 
 إجمالي الرسوم

SAR 43,333 
  

 إجمالي عائد الصندوق

SAR 6,5 63  
  

 صافي عائد الصندوق

SAR 106,5 61  
  

 في نهاية السنة اإلستثمارصافي قيمة 

6.5 803 % 
  

 )ويحسب على أساس صافي قيمة االشتراش( عائد الصندوق بعد خصم جميع المصاريف
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فتراض أن سعر الوحدة في يوم التقويم ذي اب سترداد المبكررسوم االحتساب يوضح الجدول التالي طريقة ا

 :وحدة 90333المشترش يرغب باسترداد وأن ل سعودي للوحدة ريا 03.33العالقة هو 

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

 SAR 10  

  

 سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة

5,000  

  

 ستردادهااعدد الوحدات التي ينوي مالك الوحدات 

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

 SAR 500  

  
 من إجمالي قيمة الوحدات %0.33سترداد المبكر = رسوم اال

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

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق .6

 الصندوق:تقويم أصول  -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

  يتم تقويم األسهم المملوكة من قبل الصندوق على أساس سعر اإلغالق الرسمي في يوم التعامل

 مضافا  إليه كل األرباح المستحقة ومخصوما  منه كل المصاريف والرسوم المستحقة.

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

 تاريخ اإلدراج في السوق.

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

 التعامل.

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

 دير الصندوق في يوم التعامل.للوحدة من قبل م

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

 وإضافة كافة األرباح المستحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل.

 :أيام التقويم -ب

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

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

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

ي الوحدات المتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .2

 الصندوق.

المالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق  .0

من سعر وحدة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني  %3.93على ما نسبته 

لمدير الصندوق وفي الموقع لإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي 

 ستثمار.( من الئحة صناديق اال10للمادة رقم )يعدها مدير الصندوق وفقا  

( من 12يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك وفقا  للمادة رقم ) .1

 ستثمار وتشتمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.الئحة صناديق اال

 سترداد:شتراك واالطريقة احتساب أسعار اال -د

لكل فئة من سترداد بحساب قيمة صافي قيمة أصول الصندوق شتراش وااليتم احتساب سعر الوحدة ألغراض اال

في يوم التعامل ذي العالقة مضافا  إليه أي أرباح مستحقة ومخصوما  منه أي مصاريف فئات وحدات الصندوق 

في يوم التعامل ذي لكل فئة القائمة ومن ثم قسمة الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات  لكل فئة ورسوم مستحقة

 وليس المثال سبيل وعلى العالقة. يجوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية

قد تؤثر على عملية التقويم أو  ( الصندوق مدير إرادة عن خارجة فنية عطالأ أو طبيعية الكوارث) الحصر

 تحديد قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع الى مجلس اإلدارة للحصول على الموافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

لكييل فئيية ميين فئييات وحييدات الصييندوق بتحييديف صييافي قيميية أصييول الصييندوق وإعييالن سييعر الوحييدة يقييوم مييدير 

عبير الموقيع اإللكترونيي للسيوق الماليية السيعودية  عاميلالتالي ليوم الت اليوم مساء  من 9:33الساعة قبل الصندوق 

 .www.tadawul.com.sa)تداول( 

 التعامل: .7

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 م.26/02/2301يوم الثالثاء الموافق  تاريخ بدء الطرح األولي هو

 .الطرح األولي ايام من تاريخ بدء 0مدة الطرح هي 

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


 

-16- 
 

 :الطرح األولي 

 خالل المحصلة األموال جميع استثمار يتم وقد رياال  سعوديا   (03) هو التأسيس عند الوحدة سعر سيكون

 صناديق أو المحلية البنوش لدى( أشهر 0 من قلأ) األجل قصيرة ودائع في إما األولى الطرح فترة

 ومرخصة عاما   طرحا   وحداتها والمطروحة المخاطر والمنخفضة السعودي بالريال المقيمة النقد أسواق

 فترة خالل لالشتراش األدنى الحد وسيكون. أو أن تكون غير مستثمرة وعلى شكل نقد الهيئة قبل من

 030333رياال  سعوديا  للفئة )ب( و 030333و  ا  للفئة )أ(سعودي رياال   0303330333 هو األولى الطرح

 .األولى الطرح نهاية فور الصندوق عمل وسيبدأ ،رياال  سعوديا  للفئة )ج(

 سترداد:شتراك واالالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات اال .2

 بعد الصندوق في شتراشاال ويقبل ،يوميا   الصندوق في شتراشاال يمكن شتراك:أيام قبول طلبات اال 

 وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يومنهاية  قبل شتراشاال مبل  كامل ودفع كامال   شتراشاال طلب تقديم

 شتراشاال ويكون ،(عمل يوم يكون نأ على) أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم الثاللثاء ويوم نهاية

 .يوم التقويم ذي العالقة من الوحدة سعر على بناء  

  طلب تقديم بعد ويقبل ،يوميا   الصندوق من المبال  ستردادا يمكن سترداد:طلبات االأيام قبول 

 كل من ربعاءاإل يوم لتقويم الثاللثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهاية قبل سترداداال

التقويم ذي يوم  من الوحدة سعر على بناء   سترداداال ويكون ،(عمل يوم يكون نأ على) أسبوع

 .العالقة

 سترداد:شتراك واالإجراءات اال .3

 شتراش وتوقيع الشروط شتراش يقوم العميل بتعبئة نموذج االعند طلب اال شتراك:إجراءات اال

 واألحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 ويقدمه إلى مدير  سترداداالسترداد يقوم العميل بتعبئة نموذج عند طلب اال سترداد:إجراءات اال

 ق.الصندو

  عن طريق موقع مدير  وأزيارة المقر الرئيسي لمدير الصندوق بيمكن االشتراك في الصندوق

  الصندوق اإللكتروني في حال توفرها.

 :ستردادواال اإلضافي شتراكواال شتراكواال للملكية األدنى الحد .1

و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية يشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي )أ( و)ب( 

 سترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:شتراش اإلضافي واالشتراش واالواال

 الحد األدنى للملكية: .0

  :)ريال سعودي. 0303330333الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة )ج 

 شتراش:الحد األدنى لال .2

  :)ريال سعودي. 0303330333الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 030333الفئة )ج 

 شتراش اإلضافي:الحد األدنى لال .0

  :)ريال سعودي. 003330333الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 20933الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 20933الفئة )ج 

 سترداد:الحد األدنى لال .1

  :)سعودي.ريال  003330333الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 20933الفئة )ب 

  :)سعودي. ريال 20933الفئة )ج 

 مكان تقديم الطلبات: .2

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

 0المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -الرياض، 89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

وفي القنوات اإللكترونية الخاصة بمدير الصيندوق وفيروع بنيك الخلييج اليدول المتواجيدة فيي المملكية 

 العربية السعودية.
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 سترداد لمالك الوحدات:سترداد ودفع عوائد االأقصى فترة زمنية بين طلب اال .3

 الييوم عميل نهايية قبيل الوحيدات لماليكبعيد خصيم رسيوم اإلسيترداد  اإلسترداد مبل صافي  تحويل يتم

 .العالقة ذي التقويم ليوم التالي الرابع

 سجل مالك الوحدات: .4

 .المملكة في وحفظه الوحداتبمالش  سجل بإعداد الصندوق مدير يقوم .0

 .فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا   دليال   الوحداتمالش  سجل يعد .2

 : أدنى كحد الوحداتمالش  سجل في اآلتية المعلومات بحفظ الصندوق مدير يقوم .0

 وعنوانه الوحدات مالك اسم. 

 أي أو التجاري سجله رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أخرى تعريف وسيلة

 الوحدات مالك جنسية. 

 السجل في الوحداتمالش  تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي بالوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

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

 وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات على حق أو قيد أي. 

مالك  لسجل ملخصا   الصندوق مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة لمعاينة جاهز الوحداتمالش  سجل يكون .1

 المرتبطة المعلومات جميع الملخص ذلك يظهر أن على) الطلب عند مجانا   وحدات مالك أي إلى الوحدات

 (.فقط المعني الوحدات بمالك

 إليها المشار المعلومات في التغييرات يعكس بحيف فورا   الوحدات مالش سجل بتحديف الصندوق مدير يقوم .9

 .المادة هذه من( 0) الفقرة في

إن أموال اإلشتراك التي يستلمها مدير الصندوق سوف تُستثمر في ودائع بنكية وفي صفقات أسواق النقد  .5

ة لحين الوصول مبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملك

 .إلى الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه

 جمعه:لمدير الصندوق  ينويالحد األدنى الذي  .6

( ماليين ريال أو ما يعادلها لما ينبغي جمعه خالل مدة 03)هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه 

 .2018/12/31شتراكات المستثمرين حتى تاريخ االطرح األولي من 

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

 أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:

( أشهر، 6( ماليين ريال سعودي لمدة أقصاها )03في حال انخفض  صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

سيقوم مدير الصندوق بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالش الوحدات من تسييل 

جتماع سيقوم مدير الصندوق بطلب ال صندوق أو طلب زيادة استثمارات مالش الوحدات في الصندوق،أصول ال

مالش الوحدات والتصوي  على الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق 

، وفي حال صّوت سوقموقعه اإللكتروني وفي موقع الالمالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في 

( ماليين ريال 03مالش الوحدات بعدم زيادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى عشرة )

 .سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في حال قام  بطلب أي اجراء لتزام بجميع لوائح وتعليمات سيقوم مدير الصندوق باال

 .تصحيحي منه

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

 من أو  يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :شتراكأو اال ستردادتأجيل عمليات اال

( من الئحة 62( والمادة رقم )61وفقا  للمادة رقم ) الحاالت اآلتية أي من الصندوق فيفي  اشتراش

 :ستثمارصناديق اال

  أو أكثر من  %03.33في أي يوم تعامل طلبات اإلسترداد لمالكي  يل  إجمالي نسبةإذا

 صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.

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

وق، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق األصول األخرى التي يملكها الصند

 .والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق

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

 الصندوق:

  التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالش

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

 ذلك بصورة منتظمة.

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

وإشعار هيئة السوق المالية ومالش الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار 

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

 للسوق.

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

 سترداد الى مالش الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.المؤجلة بالنسبة والتناسب وتحويل مبال  اال

 المشترش تطبيق عدم حال في اشتراش طلب أي رفض الصندوق لمدير يحق شتراك:رفض اال 

 تاريخ من عمل يامأ ثالثة خالل العميل حساب إلى االشتراش قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ولوائح ألنظمة

 .االشتراش قيمة تقديم

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

 من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (60) المادة إلى تخضع االسترداد عمليات جيلألت المنظمة األحكام

 ، وهي كما يلي:المالية السوق هيئة

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

 .أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق %03.33لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

 .اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها 

 خصائص الوحدات: .8

( ب)و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 0) ثالثة إلى الصندوق وحدات تُقسم

 الدولي الخليج ببنكو  الصندوق مدير بمنسوبي الخاصة وهي( ج)و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بصغار الخاصة وهي

 األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخليج بنك و وقدالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية والمحفظة

. يوضح الجدول اإلدارة ورسوم سترداد،لال األدنى الحد اإلضافي، شتراشلال األدنى الحد شتراش،لال األدنى الحد للملكية،

 الفروقات بين فئات الصندوق:

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

 طبيعة المالش
كبار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

صغار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي مدير الصندوق 

والمحفظة الخاصة ببنك 

 الخليج الدولي

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

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 شتراشالحد األدنى لال

شتراش األدنى لالالحد 

 اإلضافي
 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 2,500 ريال سعودي 1,000,000

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 المحاسبة وتقديم التقارير: .9

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية: -أ

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

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار9السنوية الموجزة والتقارير األولية وفقا  لمتطلبات الملحق رقم )

 .ويجب على مدير الصندوق تزويد مالش الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل

( يوما  من نهاية فترة التقرير وذلك 13تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين ) .2

في األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع 

 اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

( يوما  من نهاية فترة التقرير وذلك في 09تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل خسمة وثالثين ) .3

 الصندوق ومذكرة المعلومات.األماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام 

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

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترش وصافي قيمتها 
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 ( يوما  من كل صفقة.09سجل بالصفقات التي نفذها المشترش خالل خمشة عشر ) 

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالش الوحدات )بما في ذلك أي

قات على وحدات يلخص الصفشخص تملك الوحدات خالل السنة المعد في شأنها البيان( 

( يوما  من نهاية السنة المالية، 03خالل ثالثين )ويُرسل الصندوق على مدار السنة المالية 

ويجب أن يحتوي هذا البيان على األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف 

واألتعاب المخصومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

ستثمار المنصوص عليها في ات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات قيود االالمعلوم

 ستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.الئحة صناديق اال

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

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

 خالل أخطاء بأي الصندوق مدير إخطار ويجب. العنوان في تغيير بأي الصندوق مدير إشعار تم إذا إال الحساب

 نهائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير تلك إصدار من تقويميا   يوما  ( 63) ستين

 والموقع www.gibcapital.com الصندوق مدير موقع على التقارير هذه توفير سيتم كما. وحاسمة

 .www.tadawul.com.sa للسوق لكترونياإل

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

ئم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من قبل مالك وحدات فير القوايقر مدير الصندوق بتو -د

 الصندوق.

 س إدارة الصندوق:مجل .11

مستقلين، وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير  نيعضو( أعضاء من بينهم 0) ثالثةيتألف مجلس إدارة الصندوق من 

األعضاء بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية في ذلك وسيتم إشعار مالش الوحدات بأي تغيير في أعضاء مجلس إدارة 

 ية على إنشاء الصندوق.الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من تاريخ موافقة هيئة السوق المال

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -أ

 )مستقل( رئيس المجلس   صالح العقيلبن خالد  .0

 مستقلعضو   عمرو بن عبدالعزيز العمرو .2

 عضو   عبدالله بن صالح الحامد .0

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

 صالح العقيلبن  الدخ

م فييي عييدة أقسييام منهييا الخزينيية وقطيياع 0021عييام بييدأ العمييل فييي مجييال الخييدمات المصييرفية فييي 

الشركات والخدمات المصرفية لألفراد. عمل األستاذ خالد في عدد من البنوش والمؤسسات الماليية 

منهييا البنييك السييعودي الفرنسييي ومصييرف الراجحييي والبنييك السييعودي البريطيياني وشييركة جييدوى 

 ية.لإلستثمار وبنك البالد وإتش إس بي سي العربية السعود

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو

م والتييي بييدأ 2302يشييغل األسييتاذ عمييرو العمييرو منصييب الييرئيس التنفيييذي لشييركة أبانييا منييذ عييام 

م، كما عمل في مجالي اإلستثمار والتيأمين فيي كيل مين سيامبا والشيركة 2331العمل فيها منذ عام 

تصياد مين جامعية كونكوردييا فيي التعاونية للتأمين. يحمل األستاذ عمرو درجة الماجسيتير فيي اإلق

الواليات المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس في عليوم المحاسيبة مين جامعية المليك سيعود فيي 

 المملكة العربية السعودية.

 عبدالله بن صالح الحامد

م كمدير في قسيم الوسياطة فيي البنيك السيعودي 2333بدأ العمل في مجال الخدمات المالية في عام 

م كرئيس لقسم الوساطة في األسواق العربية في البنك السيعودي 2330ثم عمل في عام  البريطاني

ي إتييش إس بييي سييي العربييية م، عمييل عبدالليه فييي قسييم إدارة األصييول في2336الفرنسيي. فييي عييام 

م ثم رئيسا  لخدمات الوسياطة فيي 2300السعودية وتم تنصيبه ليكون رئيس إدارة المحافظ في عام 

نضم عبدالله إلى جي آي بيي كابيتيال فيي م. ا2306يسا  إلدارة األصول في عام م ثم رئ2309عام 

 م كرئيس المشورة اإلستثمارية للعمالء.2301عام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي:

 طرفا   الصندوق يكون التي الجوهرية والتقارير والقرارات العقود جميع على الموافقة 

 .فيها

 مدير عنه يفصح صالحم تضارب أي على المصادقة -مناسبا   ذلك كان ومتى- اإلشراف 

 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا   الصندوق

http://www.gibcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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 عن التبلي  ومسؤول لتزامواإل المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاإل 

 الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب وتمويل األموال ليغس

 .المتبعة واألنظمة اللوائح بجميع

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

 والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .االستثمار صناديق بالئحة العالقة ذات األخرى

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

 صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام

 .االستثمار

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق ولمصلحة بأمانة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د

 يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:

  مستقل.رياال  سعوديا  لكل عضو 25,000مكافأة سنوية بقيمة 

  لن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير

 عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.

  الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية توزع

 ( شهرا  ميالديا .02ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين كل اثنا عشر )

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

تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث  ممارسة أي منيحرص مدير الصندوق عدم 

أي تضارب جوهري للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم 

 مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق في أقرب فرصة ممكنة.

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 ال يوجد صالح العقيل بن لداخ

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو

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

 صندوق عودة المرن لألسهم السعودية. .0

 صندوق عودة للطروحات األولية. .2

 صندوق الفرص العربية. .0

 صندوق عودة للمرابحة. .1

 ال يوجد عبدالله بن صالح الحامد

 الرقابة الشرعية:لجنة  .11

 أعضاء اللجنة الشرعية: -أ

فضيلة الشيخ الدكتور 

 محمد القري

 السعودي البنك شريعة مجلس منها شريعة مجالس عدة عضوية القري محمد الدكتور يشغل

 ستثمارلال السعودي والبنك البريطاني السعودي والبنك األهلي والبنك األول والبنك الفرنسي

 الدكتوراه درجة القري محمد الدكتور يحمل. والعالمية السعودية المالية المؤسسات من وغيره

 .بيركلي كاليفورنيا جامعة من اإلقتصاد في

 الدكتور نظام يعقوبي
 عالمية مالية مؤسسة 93 من أكثر في الشريعة مجالس عضوية يعقوبي نظام الدكتور يشغل

 الشرعي المجلس عضوية أيضا ويشغل اإلسالمية المالية في المؤثرة الشخصيات أهم من ويعد

 .اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة لهيئة

 الشيخ راشد الغنيم

المتوسط يشغل الشيخ راشد الغنيم عضوية مجلس الشريعة في شركة أمالش العالمية وشركة 

وشغل منصب عضو في مجلس الشريعة في كل من  والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

يحمل الشيخ راشد الغنيم درجة  التعاونية للتأمين وشركة الشرق األوسط لإلستثمار المالي.

 الماجستير في الفقه اإلسالمي المقارن من المعهد العالي للقضاء.

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: -ب
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 بالصندوق، الخاص االستثماري الهيكل إلى باإلضافة والعقود واالتفاقيات المستندات جميع مراجعة .0

من  والتحقق عليها الضرورية التعديالت إجراء بعد المستندات لهذه الشرعي االعتماد شهادة وإصدار

 .الشرعية والمعايير الضوابط مع توافقها

 .بالصندوق المتعلقة المسائل لمناقشة األمر تطلب إن االجتماع .2

 أو أنشطته أو الصندوق بعمليات والمتعلقة الصندوق مدير من الموجهة االستفسارات على الرد .0

 .الشرعية والمعايير الضوابط مع بااللتزام والخاص االستثماري الهيكل

 والتوصيات التوجيه وتقديم الشرعي التدقيق فريق قبل من المعد الشرعي التدقيق تقرير مراجعة .1

 .الشرعي االعتماد تقرير وإصدار الالزمة

 في بما) بالصندوق المتعلقة المستندات من وغيرها والصكوش والوثائق االتفاقيات مسودات مراجعة .9

( الصندوق تمويل أو/و بهيكلة تتعلق وأدوات ووثائق اتفاقيات وأية خاصة اكتتاب مذكرات أي ذلك

 يتعلق فيما والمساعدة والتوجيه المشورة تقديم إلى باإلضافة الصندوق، وهيكلة التطوير فترة خالل

 .الشرعية والمعايير الضوابط مع والوثائق االتفاقيات هذه بتوافق

 والمعايير الضوابط مع توافقها لضمان الصندوق وأنشطة عمليات على المستمرة والرقابة اإلشراف .6

 .الشرعية

 مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية: -ج

 .أي مكافآت للجنة الشرعية الصندوق يتحمل مدير

 ستثمار:ومراجعة شرعية األصول المعدة لال تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد -د

ستثمار اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية على معايير وضوابط إلصدار قراراتهم حول توافق األصول المعدة لال

 .في الشروط واالحكام (0مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما هو مبين في الملحق رقم )

 مدير الصندوق: .12

 اسم مدير الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .37-07078رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 دير الصندوق:مالعنوان المسجل وعنوان العمل ل -ج

 شركة جي آي بي كابيتال

 0المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 السكنية والمكتبيةواحة غرناطة للمباني 

 طريق الدائري الشرقي

 00602 -، الرياض20290ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:  +066009002230 فاكس: +066009009933 هاتف:

www.gibcapital.com 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -د

 م.2332فبراير  01هو والموافق  0120صفر  6تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 رأس المال المدفوع للصندوق: -ه

 ريال سعودي.  23303330333بقيمة برأس مال مدفوع بالكامل  شركة شخص واحدشركة جي آي بي كابيتال 

 المالية السابقة:ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة  -و

 2116/12/31 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 264424 اإليرادات

 344686 المصاريف

 1 الزكاة

 (14392) صافي الدخل

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

 عبدالله بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 صناعي كمهندس م0021 عام في الزامل مكيفات لدى العمل في العملية حياته الزامل عبدالله بدأ

http://www.gibcapital.com/
http://www.gibcapital.com/
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 والموارد، المشتريات وإدارة والتسويق للمبيعات الرئيس نائب لمنصب ترقيته تم  ثم ومن تنفيذي(

 في للعمليات التنفيذي الرئيس مسؤوليات تولى. الشركة في األول الرئيس منصب إلى والحقا  

 التنفيذي الرئيس عين ثم م،2330 عام في( للصناعة الزامل) الصناعي لالستثمار لالزام شركة

 م.2330 عام في لها

 واشنطن، جامعة من الصناعية الهندسة في البكالوريوس درجة على الزامل عبدالله حصل

 األعمال إدارة في الماجستير درجة على حاز كما م،0021 عام في االمريكية المتحدة الواليات

“MBA ”في وذلك السعودية العربية المملكة الظهران، والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة من 

 .م0000 عام

عبدالعزيز بن 

 عبدالرحمن الحليسي
 غير تنفيذي( – عضو)

 فبراير في( GIB) الدولي الخليج لبنك التنفيذي الرئيس منصب الحليسي عبدالعزيز ىتول

 العربي النقد مؤسسة لمحافظ كمستشار عمل الدولي الخليج بنك إلى انضمامه وقبل. م2306

 من وذلك لإلشراف السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ نائب منصب أيضا   شغل كما. السعودي

 األول المنطقة مسئول لمنصب شغله العملية، خبرته وتشمل. م2309 سبتمبر إلى م2300 مايو

 وشمال األوسط الشرق لمنطقة العالمية للشركات المصرفية الخدمات ورئيس المنتدب والعضو

. م2300 أبريل إلى م2303 سبتمبر تاريخ من وذلك الرياض تشيس، مورغان بي جي في افريقيا

 ،(”ساب)“ البريطاني السعودي البنك في العليا المناصب من عددا الحليسي عبدالعزيز شغل كما

 .م2303 عام وحتى م0003 عام من الفترة في الهولندي السعودي والبنك الوطني العربي البنك

 أوستن، تكساس، جامعة من االقتصاد في البكالوريوس درجة على الحليسي عبدالعزيز حصل

 .م0020 عام في األمريكية المتحدة بالواليات

 ماثيو شارلز سنايدر
 غير تنفيذي( – عضو)

 سابقا المعروف( )GIB UK) المتحدة المملكة – الدولي الخليج بنك مع العمل سنايدر ماثيو بدء

 لبنك التنفيذي والرئيس المنتدب العضو منصب وشغل. م0000 عام منذ( الدولي السعودي بالبنك

 منتدب كعضو عاد وقد. م2332 عام حتى م0000 عام من المتحدة المملكة في الدولي الخليج

 لمدة م2330 عام من األخير الربع في المتحدة المملكة في الدولي الخليج لبنك تنفيذي ورئيس

 بنكلل العام والمدير الشركات تمويل رئيس منصب ذلك قبل شغل وقد. أخرى سنوات أربع

 المتحدة المملكة – الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضو وكان. نيويورش لفرع الدولي السعودي

 منصب يشغل كان ذلك وقبل(. GIB) البحرين – الدولي الخليج بنك إدارة لمجلس ومستشارا   –

 نائب منصب شغل كما. كبرى صناعية مجموعة وهي الدولية، الغانم لمجموعة التنفيذي الرئيس

 الخدمات مجال في المهنية حياته بدأ أن بعد المصرفية، شرودرز لمجموعة التنفيذي الرئيس

 .م0062 عام في شرودرز مع التجارية المصرفية

 بوس  يو أي ال جامعة من الشرف مرتبة مع البكالوريوس درجة على سنايدر ماثيو حصل

 عام في األمريكية المتحدة بالواليات نيويورش في( بوس  دبليو سي بجامعة سابقا المعروفة)

 في لونجايالند جامعة من األولى الشرف مرتبة مع الماجستير درجة على حاز كما. م0061

 .م0069 عام في األمريكية المتحدة بالواليات نيويورش

 امانويل اكزيفوسجون 
 غير تنفيذي( – عضو)

 إلى انضم عندما م0023 عام في السعودية العربية المملكة في اكزيفوس جون عمل بداية كان 

 الشركات تمويل مجال في برز الحين ذلك ومنذ. األوسط الشرق في ماكينزي آند بيكر شركة

 هيئات لعدة المشورة تقديم في شارش وقد. السعودية العربية المملكة في المال رأس وأسواق

 العربية المملكة في التجارية أعمالهم نشاط اختالف على محليين وغير محليين وعمالء حكومية

 ذات القضايا بشأن سعودية لبنوش ومشورات استشارية أعمال قدمه ما أبرز ومن. السعودية

 تقاعد وقد. المعقدة المالية والمعامالت المال رأس وأسواق التجارية المصرفية بالخدمات الصلة

 في المشورة يقدم كمستشار يعمل الحين ذلك ومنذ م،2303 سبتمبر في ماكينزي آند بيكر من

 السعودية العربية المملكة في التجارية األعمال لممارسة والقانونية والتجارية السياسية الجوانب

 الخليج بنك إدارة مجلس عضوية اكزيفوس جون يشغل .األوسط الشرق ومنطقة العربي والخليج

 محامين ونقابة األمريكيين المحامين نقابة في عضويته إلى باالضافة – المتحدة المملكة – الدولي

 .األمريكية الينوي والية

 المتحدة بالواليات نيويورش، كورنيل، جامعة من البكالوريوس درجة على اكزيفوس جون حصل

 بالواليات بينسلفينيا، جامعة من( JD) الدكتوراه درجة على حاز كما. م0016 عام في االمريكية

 .م0023 عام في األمريكية المتحدة

عبدالعزيز بن 

 عبدالرحمن العمران
 (مستقل – عضو)

 عام منذ العمران وعبدالعزيز خالد لشركة الرئيس نائب منصب العمران عبدالعزيز يشغل

 سابقا   يعمل كان كما. م2332 عام في تأسيسها تم والتي زيج مطابع مؤسس يضا  أ وهو. م2336

 حتى م2333 عام من االستثمارية المصرفية الخدمات في أول كمدير المالية سامبا مجموعة في

 .م2332

 فهد الملك جامعة من المالية اإلدارة في البكالوريوس درجة على العمران عبدالعزيز حصل
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 درجة على حاز كما. م2333 عام في السعودية العربية المملكة الظهران، والمعادن، للبترول

 المتحدة، المملكة في( LBS) لألعمال لندن مدرسة من( MBA) األعمال إدارة في الماجستير

 .م2303 عام في وذلك

عبدالعزيز بن عبدالله 

 CFAالنعيم4 
 (مستقل – عضو)

 الذي Mayar Fund صندوق ومدير كابيتال ميار بشركة الرئيس منصب عبدالعزيز يشغل

 المحفظة ومدير الرئيس منصب العزيز عبد شغل ذلك قبل. العالمية المال أسواق في يستثمر

 العالمية المال أسواق في تستثمر استثماريّة شركة وهي المحدودة، يريم شركة في االستثمارية

 شركة وهي العربية يريم لشركة التنفيذي والمدير اإلدارة مجلس رئيس منصب شغل كما

 إدارة مجالس عدة عضوية عبدالعزيز يشغل .والمقاهي المطاعم وإدارة بتطوير متخصصة

 ،”مستثمر“ جمعية ،”اي سي بي“ األساسية الكيميائية الصناعات شركة منها أمناء ومجالس

 التنفيذّية اللجنة عضوية سابقا   عبدالعزيز شغل. األهلية الظهران مدارس و السنوي، الجري سباق

 ادارة ومجلس 2300-2303 الدورة خالل الشرقية تجارة غرفة في األعمال شباب لمجلس

 .الشرقية ”عقال“

 تخصص مع المالية بتخصص اإلدارية العلوم في البكالوريوس درجة العزيز عبد يحمل

 CFA شهادة على حصلو األمريكية المتحدة بالواليات MIT جامعة من اإلقتصاد في مصاحب

 .والبحريني البريطاني فرعيها في عضو وهو( معتمد مالي محلل)

 ستثمار:األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال -ح

ستثمار والئحة يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالش الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اال .0

 بالصندوق.األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة 

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نص  عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما  .2

في ذلك واجب األمانة اتجاه مالش الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص 

 المعقول.

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

 ة الصندوق.إدار -أ

 عمليات الصندوق لما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها  -د

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته لتزام بأحكام الئحة صناديق إن مدير الصندوق مسؤول عن اال .1

ستثمار والئحة وواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اال

 األشخاص المرخص لهم.

حتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو اإن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن  .9

 تقصير متعمد من مدير الصندوق.

الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق،  يضع مدير .6

ويضمن سرعة التعامل معها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل 

 سنوي على األقل.

زود الهيئة يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار يديره وي .1

 بنتائج التطبيق عند طلبها.

 ستثمار:المهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال -ط

 ستثمار مع طرف ثالف وذلك للقيام بالمهام التالية:يتعامل صندوق اال

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .0

 والمراجعة.المحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق  .2

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام  .0

ة رمدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالش الوحدات وفقا  لشروط وأحكام الصندوق ومذك

 ستثمار.المعلومات والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اال

لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة أنشطة عمل أو مصالح أخرى  -ي

 الصندوق:

  ال يوجد.

 ستبداله:ااألحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو  -ك

  للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا  لتعيين مدير

 اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا ، وذلك في حال حدوث أي من اآلتي: وصندوق بديل أ
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توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص  .0

 المرخص لهم.

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. .2

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

 بمدير الصندوق.

باإللتزام  -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .1

 بالنظام ولوائحه التنفيذية.

ع عدم وفاة مدير المحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته م .9

 وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

  إذا مارس  الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق

التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين 

حيثما –ل ( يوما  من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينق63)

ستثمار ذي العالقة إلى جميع العقود المرتبطة بصندوق اال -كان ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 مدير الصندوق البديل.

 أمين الحفظ: .13

 اسم أمين الحفظ: -أ

 اإلدارة خدمات لتقديم 08100-37  رقم بترخيص المالية السوق هيئة من المرخص ،البالد كابيتالشركة 

 .والحفظ المشورة تقديمو والترتيب والتعهد والتعامل

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .08100-37 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

  الطابق الرابع –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 00100الرياض ، 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 )capital.com-www.albilad(الموقع االلكتروني :    9669200003636+هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -أ

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 ومسؤوليات أمين الحفظ:األدوار األساسية  -ب

  يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن إلتزاماته وفقا  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته

ستثمار أو الئحة األشخاص بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا  بموجب أحكام الئحة صناديق اال

 المرخص لهم.

  ومالش الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن يعد أمين الحفظ مسؤوال  اتجاه مدير الصندوق

 إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

  يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالش الوحدات، وهو مسؤول

 ق.عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندو

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -ج

يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالف أو أكثر أو أي من تابعيه بالمعمل أمينا  للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين 

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً: -د

 ال يوجد.

 الحفظ أو استبداله:األحكام المنظمة لعزل أمين  -ه

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


 

-21- 
 

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

 أي من الحاالت اآلتية:

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

 المرخص لهم.

 نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة .2

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

 باإللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .1

 ذات أهمية جوهرية.أنها  -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .9

  إذا مارس  الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق

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

بديل خالل ستين المعزول التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال

حيثما كان –( يوما  من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 63)

جميع العقود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى  -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 أمين الحفظ البديل.

 ستثمار:مستشار اال .14

 ال يوجد.

 الموزع: .15

 ال يوجد.

 المحاسب القانوني: .16

 اسم المحاسب القانوني: -أ

 .قانونيون محاسبون النمر وعبدالمحسن البسام إبراهيم شركة

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليمانية حي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 00101 الرياض ،22099. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع االلكتروني:

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 .يعين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة 

 ( أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب في هذه 0) إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة

 الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األولى.

 ( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن في هذه 0إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تسعة )

 الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الثانية.

 ات أخرى:معلوم .17

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة  -أ

 طلبها من الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب

ندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، يقر المشترش والمشترش المحتمل ويوافق على أنه يجوز لمدير الص

بحيف يحصل مدير الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة 

 خالل ذلك الوسيط. يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي: المدفوعة على الصفقات الموجهة من

 بأفضل الشروط. أن يقدم الوسيط المعني خدمة التنفيذ 

  أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالش

 الوحدات.

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبل  يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبل  معقول 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج

http://www.pkf.com/
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 نفسيه الصيندوق فيي االسيتثمار عليى ينطبق بعضها متنوعة ضريبية مخاطر على الصندوق في االستثمار ينطوي

 التييي الضييرائب تييؤدي وسييوف. معييين بمسييتثمر صييلة ذات تكيون قييد معينيية ظييروف علييى ينطبييق اآلخيير واليبعض

 سيعر فيي وانخفياض الصيندوق فيي باالسيتثمار المرتبطية العوائيد تخفييض إليى بالضيرورة الوحدات الشم يتكبدها

 عليى المترتبية الضيرائب بشيأن الضيريبيين مستشياريهم ميع التشياور المحتمليين المسيتثمرين عليى ويجيب. الوحدة

 لاكابيتي بيي يآ جي شركة إلى المستحقة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات في االستثمار

 والئحية نظيام فيي عليهيا المنصيوص للميواد وفقيا منفصيل بشيكل تحميلهيا يتم التي المضافة القيمة ضريبة تشمل ال

 .المضافة القيمة ضريبة

 القيمة ضريبة تشمل ال في الشروط واألحكام و مذكرة المعلومات المذكورة والمصروفات والعموالت الرسوم إن

 المضيافة القيمية ضيريبة نظيام فيي عليهيا المنصيوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة

 القيميية ضييريبة تشييمل (9.0)فييي الفقييرة  المييذكورة القييانوني المحاسييب تعييابأ نأ مالحظيية مييع. التنفيذييية والئحتييه

 ميين ابتييداء المضييافة القيميية لضييريبة ستخضييعميين رسييوم و عمييوالت و مصيياريف  ذلييك عييدا فيمييا و المضييافة،

0/0/2302 . 

 معلومات وتفاصيل إجتماع مالك الوحدات: -د

  الدعوة لعقد إجتماع لمالش الوحدات بمبادرة منه.يجوز لمدير الصندوق 

 ( أيام من استالم طلب 03سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالش الوحدات خالل عشرة )

 كتابي من أمين الحفظ بذلك.

 ( أيام من استالم طلب 03سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالش الوحدات خالل عشرة )

كثر من مالش الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو كتابي من مالك أو أ

 من صافي قيمة الصندوق. %29.33تساوي 

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

ميع مالش الوحدات وأمين لى جإاإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي 

( يوما  20( أيام على األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )03الحفظ قبل عشرة )

قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووق  اإلجتماع والقرارات 

من اإلشعار الكتابي  لى هيئة السوق الماليةإالمقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة 

 لى مالش الوحدات.إالمرسل 

  ال يعتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا  صحيحا  إال إذا حضره من المالش ما يملكون مجتمعين أو

 أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق. %29.33منفردين 

 لى إجتماع ثاني إدعوة إذا لم يستوف النصاب المذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بال

باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( 

( 9لى جميع مالش الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة )إوبإرسال إشعار كتابي 

 ثلة في اإلجتماع.أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا  أيا  كان  نسبة الوحدة المم

 ستثمار:اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اال -ه

  إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالش الوحدات كتابيا  برغبته

( يوما  من التاريخ المستهدف إلنهاء الصندوق دون 20في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين )

 بالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.اإلخالل 

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تسوية جميع معامالت الصندوق 

  حذف أي معلومات عن الصندوق في الموقع اإللكتروني لمدير الصنوق أو أي موقع إلكتروني آخر

 كموقع تداول أو هيئة السوق المالية.

 .تحويل النقد إلى مالش الوحدات 

 .إغالق الحساب البنكي للصندوق والحساب لدى الوسيط 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى لمالش الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي لمدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 0المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 الدائري الشرقي طريق

 00602 -، الرياض20290ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكتروني:  +066009002230فاكس:  +066009009933هاتف: 

www.gibcapital.com 

إدارة شكاوى المستثمرين  شكواه لدىيحق لمالك الوحدات إيداع ( أيام عمل، 1وفي حال عدم الرد خالل سبعة )

( يوما  من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق 03في هيئة السوق المالية وفي حال لم يتم الرد خالل تسعين )

http://www.gibcapital.com/
http://www.gibcapital.com/
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لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى  لمالك الوحدات إيداع الشكوى لدى

 لجنة قبل إنقضاء المدة.بجواز إيداعها لدى ال

 ستثمار:ستثمار في صناديق االالجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ عن اال -ز

 في الفصل لجنة هي االستثمار صناديق في االستثمار عن ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية الجهة إن

 .المالية األوراق منازعات

 مة المستندات المتاحة لمالك الوحدات:قائ -ح

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخص المعلومات الرئيسية 

  مذكرة المعلومات والعقود المذكورة فيها )عقد المحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء

 مجلس اإلدارة(.

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 ملكية أصول الصندوق: -ط

 يجوز وال ،(مشاعة ملكية) مجتمعين الصندوق ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة االستثمار صندوق أصول تُعدّ 

 مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير يكون أن

 مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أي أو الصندوق أصول في مصلحة أي الموزع أو المشورة

 لوحدات مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا    كان أو ملكيته، حدود في وذلك الصندوق،

 .بالصندوق الخاصة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في عنها وأفصح

 وقد معقول بشكل الصندوق إدارة مجلس أو الصندوق مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى معلومة أي -ي

 أن المتوقع من أو المهنيون مستشاروهم أو المحتملون أو الحاليون الوحدات الكم –معقول بشكل– يطلبها

 :عليهبناًء  االستثمار قرار سيتخذ التي المعلومات مذكرة تتضمنها

 ال يوجد.

 في كرتذُ  التي عدا ما المالية السوق هيئة عليها وافقت ستثماراال صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ك

 :وممارساته ستثماراال سياسات

 ال يوجد.

 :يديره الذيمملوكة من الصندوق  أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسات -ل

حقوق المستثمرين بما في ذلك حقوق التصوي  وحضور يفوض مالك الوحدات مدير الصندوق لممارسة جميع 

 الجمعيات العمومية للشركات الُمستثمر فيها.

 :إقرار من مالك الوحدات .18

لقد قم /قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخص المعلومات الرئيسية الخاصة 

 /اشتركنا فيها.الوحدات التي اشترك ة على خصائص بالصندوق، والموافق

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 

 



 

 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةفرص اصندوق جي آي بي ل

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

 

 المعلومات ملخص

وذلك بتعيين التي تعكس التغييرات التالية ) السعودية األسهم لفرص بي آي جي صندوق ملخص المعوماتهذه هي النسخة المعدلة من 

للحفظ بدال من شركة اإلنماء لالستثمار وكذلك اضافة رسوم تداول على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات  شركة البالد كابيتال أمينا  

 م22/30/2302سب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ( حالصندوق، حسب ماينص عليه نظام شركة تداول 

 

ألسرهم السرعودية لفررص ا الخاصرة بصرندوق جري آي بري ومرذكر  المعلومرات يجب على المستثمرين المحتملين قرراء  الررروو واألحكرام

دى مالئمة هذا الصندوق، فإنه يجب علرى بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال كان هناك شك في م

 المستمثر المحتمل استرار  أحد المسترارين الماليين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 

 

 

 

  

 

 

  



 

-1- 
 

 المعلومات ملخص

 :ستثمارالمعلومات الرئيسية حول صندوق اال .1

 :ونوعه اسم الصندوق -أ

 .متوافق مع أحكام الرريعة اإلسالمية عام مفتوح المد  محلي وهو صندوق أسهم ألسهم السعودية،لفرص اصندوق جي آي بي 

 :ستثماريةموجز أهداف الصندوق اال -ب

 السعودية الرركات أسهم في االستثمار خالل من والطويل المتوسط المدى في المال رأس في نمو لتحقيق الصندوق يهدف

بما يتوافق مع أحكام  الرئيسية أو المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( السعودية سوق األسهم في المدرجة

 .الرريعة اإلسالمية

 :الصندوقاستثمار سياسات  موجز -ج

  التي يستثمر فيها الصندوق:أنواع األوراق المالية 

 سوق األسهم في المدرجة تابعيها أو الرركات أسهم جميع في باإلستثمار أهدافه لتحقيق الصندوق يهدف

 اإلصدارات أسهم في أيضا   الصندوق سيستثمر ،(نمو) الموازيةسوق األسهم السعودية  وفي الرئيسية السعودية

 األولوية وحقوق سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( أو الرئيسية السعودية سوق األسهم في المدرجة األولية

 المؤشرات وصناديق سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( أو الرئيسية السعودية سوق األسهم في المدرجة

 وأدوات السعودية في األسهم ستثماراال وصناديق (REITs) المتداولة العقارية الصناديقو( ETFs) المتداولة

 .النقود وأشباه والنقد الثابت الدخل

 ستثمارسياسة تركيز اال: 

 :ستثماراال أنواع مختلف بين الصندوق أصول تخصيص أهداف التالي الجدول يلخص

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمار نوع

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

في السوق الموازية )نمو( واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للرركات 

السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية 

المدرجة في السوق  (REITs)رية المتداولة الموازية )نمو( والصناديق العقا

 السعودية

03% 033% 

 %22 %3 األوراق المالية المباعة على المكروف

 الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات
 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة

3% 23% 

 %03 %3 1نقد وأشباه النقد

 %03 %3 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامةصناديق المؤشرات المتداولة 

 %03 %3 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة صناديق اإلستثمار في األسهم السعودية

 :ستثمارستثمار في صندوق االالمخاطر المرتبطة باال -د

 ستثمار في الصندوق:فيما يلي، قائمة للمخاور الرئيسية لال

 :والوحدات المتداولة  األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

 أسعار في عالية تقلبات الى تؤدي بدورها والتي األسهم أسعار في عالية بتقلبات عاد  يرتبط األسهم أسواق في االستثمار إن

. المال رأس من جزء وخسار  الصندوق استثمارات قيمة في حاد اخفاض ذلك عن ينتج قد والتي األسهم صناديق وحدات

 ال المثال سبيل على العوامل تلك ومن الصندوق مدير إراد  عن خارجة كثير  لعوامل نتيجة األسهم أسعار في التقلب يحدث

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

 في تصنيفات وكاالت التصنيف اإلئتماني.



 

-2- 
 

 في المتعاملين قرارات على أو الرركات أداء على تؤثر قد التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية األحداث الحصر،

 .األسواق

  :النظامية أو السياسية المخاطر .2

 قد المنطقة في السياسي التقلب أن إال مستقر ، ونظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العربية المملكة إن

 يؤثر قد بدوره هذا. سياسيا   مستقر  الغير اإلقليمية المناوق لبعض المعرضة الرركات أداء أو األسهم تقييم على سلبا   يؤثر

 . وحداته وسعر الصندوق أصول تقييم على

 :اإلقتصادية المخاطر .3

 في والمدرجة السعودية في العاملة الرركات على تؤثر قد السعودية العربية المملكة بها تمر التي اإلقتصادية التغيرات إن

 الرركات هذه أسهم أسعار في تذبذب الى يؤدي قد مما المتوسط الى القصير المدى في إيجابا   أو سلبا   السعودية المالية السوق

 . وحداته وسعر الصندوق أصول أسعار وبالتالي

 :مخاطر السيولة .4

قد يتعرض الصندوق إلى مخاور السيولة في حال إنخفاض التعامالت في السوق بركل حاد والذي قد يؤثر سلبا  على أسعار 

 . أصول الصندوق

 :العملة مخاطر .5

في أسعار عمالت األوراق المالية المدار  في المحفظة قد تؤدي إلى خسائر  أو أرباح فروقات العملة وبالتالي  التقلبات إن

 إلى تغير قيمة الوحدات بالنقص أو الزياد .

 :التشريعية والقانونية المخاطر .6

بل السلطات الرسمية، هذا إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية خاضعة للرقابة والترريعات من ق

يعرض الصندوق إلى مخاور التغير في الترريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق المالية أو األسواق المالية. إن من 

 ضمن هذه المخاور مخاور تغير الرسوم على الصناديق اإلستثمارية والتي تدفع من أصول الصندوق.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

أسعار الفائد  قد تؤثر سلبا  أو إيجابا  على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا  أو إيجابا  على سعر إن التقلبات في 

 وحدات الصندوق.

 مخاطر اإلشتراك أو اإلسترداد: .8

 قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في حال حدوث صعوبات في األسواق المالية أو التعامالت البنكية

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

 مخاطر البيانات: .9

يعتمد مدير الصندوق في أسلوبه اإلستثماري على تحليل بيانات الرركات الُمصدر  من قبلها والتي يعتبرها مدير الصندوق 

أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غير قانونية أو أخطاء فإن ذلك قد ذات جود  عالية، إال أنه في حين إغفال 

 .يؤثر على إستثمارات الصندوق

 مخاطر تضارب المصالح: .11

يحرص مدير الصندوق في إدارته على أن تكون أهدافه كل ما هو من صالح مالك الوحدات إال أنه يرترك في إدار  

لفروع التابعة له والذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، الصندوق مدراء وموظفي مدير الصندوق أو ا

هذا قد ينتج عنه تأثير على موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اإلستثمارية والذي قد يؤثر سلبا  على أداء 

 الصندوق.

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

لى فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبا  إن أداء الصناديق غالبا  ما يعتمد ع

 على أداء الصندوق في المستقبل.

 

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .02

بعضرها ينطبرق علرى االسرتثمار فري الصرندوق نفسره والربعض  ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاور ضرريبية متنوعرة 

الوحردات  الكوسروف ترؤدي الضررائب التري يتكبردها مر. ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صرلة بمسرتثمر معريناآلخر 

ويجرب علرى المسررتثمرين  .بالضررور  إلرى تخفريض العوائرد المرتبطررة باالسرتثمار فري الصرندوق وانخفرراض فري سرعر الوحرد 

إن  .برة علرى االسررتثمار فري الوحرردات وتملكهرا وبيعهرراالمحتملرين الترراور مررع مسترراريهم الضررريبيين بررأن الضرررائب المترت

ل ال ترمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحميلها برركل ارسوم اإلدار  وجميع الرسوم المستحقة إلى شركة جي اي بي كابيت

 .منفصل وفقا للمواد المنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة المضافة



 

-3- 
 

 :الصندوقالبيانات السابقة ألداء  -ه

 ال يوجد.

 :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .2

الرسوم التي . إن بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الررعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكور  أدناه -أ

 يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:

  :سنويا  من قيمة صافي أصول الصندوق لمدير  %0.33يدفع الصندوق رسوم إدار  بنسبة رسوم اإلدارة

 %3.23سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %0.02الصندوق للفئة )أ( ونسبة 

 ة.سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ج(. ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدي

  :من أعلى أيهم سعوديا   رياال   000333 أو سنويا   %0.03 بنسبة حفظ رسوم الصندوق يدفعرسوم الحفظ 

 كل الرسوم دفع ويتم. ريال لكل عملية 03الحفظ و رسوم تعامل بحد اعلى  ألمين الصندوق أصول صافي

 .ميالدية أشهر ثالثة

  :للمحاسب سنويا   سعودي ريال 200223 قدره مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعأتعاب المحاسب القانوني 

 .الصندوق حسابات مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة القانوني

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

 حسب األسعار السائد  في السوق.

  :يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدار  الصندوق سنويا  بقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 لكل عضو مستقل.بحد أعلى ياال  سعوديا  ر 25,000

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

  :بالضوابط الررعية. ( الخاص0يدفع الصندوق رسوم تطهير كما هو موضح في الملحق )رسوم التطهير 

  :ريال سعودي سنويا . 00233يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره الرسوم الرقابية 

  :ريال سعودي سنويا   20333يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول

 دي سنويا .ريال سعو 020333على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات الصندوق والمجموع هو 

  :وفي السنوات  ريال22,500  السنة األولى بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعمصاريف أخرى

 بيانات على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   سعودي ريال 28,125 قيمةاألخرى ب

 للصندوق االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. اإلسترشادي المؤشر

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

  :يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب مصاريف التعامل

 نهاية السنة اإلفصاح في في اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف في ملخص
  .)على سبيل المثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي ضرائب أو  رسوم حكومية(

 أو لجي اي بي كابيتال المستحقة والمصروفات والعموالت المذكور  الرسوم : إنالمضافة القيمة ضريبة 

 لألسعار وفقا منفصل بركل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة ترمل ال األخرى األوراف

مع مالحظة ان اتعاب المحاسب القانوني  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص

قيمة المضافة ابتداء من المذكور  أعاله ترمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة ال

0/0/2302. 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته.  .3

 .ومذكر  معلومات الصندوق الصندوق واحكام شروو و الصندوق مدير موقع

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

قبل  لكل فئة من فئات وحدات الصندوق يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحد 

عبر الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( التعامل يوم التالي ليوم ال  مساء  من 2:33الساعة 

www.tadawul.com.sa. 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به .5

 آي بي كابيتال، وعنوانه: شركة جي

 0ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناوة واحة

 الررقي الدائري وريق

 00082 -الرياض ،28228. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +800002002230فاكس:  +800002002233هاتف: 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.gibcapital.com/
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 :اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به .6

 لالستثمار البالد شركة

 الرابع الطابق – تاور سمارت

 فهد الملك وريق مع التحلية شارع تقاوع

 00400 الرياض ،043: ب.ص

 السعودية العربية المملكة

.www.albilad www-الموقع اإللكتروني:     9669200003636+هاتف: 

capital.com  

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