
    
       

       

 

 

 

ياصندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريق  
 صندوق أسهم عام مفتوح المدة

  

 املحتويات

 شروط وأحكام الصندوق  -1

 مذكرة معلومات الصندوق  -2

 ملخص معلومات الصندوق  -3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لفرص أسهم الشرق األوسط  صندوق جي آي بي

 وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 مفتوح المدة عامصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 الشروط واألحكام

 م..../../..: اإلصدار تاريخ

 م..../../.. ه والموافق..../../.. :الصندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ

 

خاضعة لالئحة  صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيابإن جميع المعلومات والبنود المذكورة في الشروط واألحكام الخاصة 

 وغير مضللة.صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة 

صندوق جي آي بي لفرص أسهم  الخاصة ب مستندات األخرى المذكرة المعلومات و الصندوق مع  حكامأشروط و لى المستثمرين املحتملين قراءة يجب ع

ستثمار في هذا اال عدم معرفة ما إذا كان بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ر املحتمل استشارة أحد المستشارين الماليين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.ثم، فإنه يجب على المستالصندوق مالئم

 وقبولها عليها والتوقيع بعناية فيها المضمنة األخرى  والمستندات المعلومات ومذكرة ق و الصند حكاموأ شروط قراءة الصندوق  في المستثمرين على يجب

 .اإلشتراك بعملية القيام عند
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 إشعار هام

 أسنننهم مفتنننوح المننندة  سنننتثمر فننني أسنننهم الشنننركات "(، هنننو صنننندوق الصنننندوق )" صنننندوق جننني آي بننني لفنننرص أسنننهم الشنننرق األوسنننط وشنننمال أفريقينننا

 "(، وهننني شننننركةمننندار الصننننندوق أسننننس ويننندار منننن قبننننل شنننركة جننني آي بنننني كابيتنننال )" .المدرجنننة فننني أسننننواق مناقنننة الشنننرق األوسننننط وشنننمال أفريقينننا

وتننننننناريخ  1010244294، المؤسسنننننننة والقائمنننننننة بموجنننننننب قنننننننوانين المملانننننننة العررينننننننة السنننننننعودية، ورموجنننننننب ال ننننننن ل التجننننننناري رقنننننننم شنننننننخ  واحننننننند

 التالي:، والتي عنوانها 37-07078هن والترخي  الصادر عن هيئة السوق المالية رقم  1429/02/06

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السانية والماتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملاة العررية السعودية

 www.gibcapital.com  الموقع االلاتروني:

 

  واألحكننننام التنننني سننننتقوم بموجآهننننا شننننركة جنننني آي بنننني كابيتننننال بتقننننديم خنننندمات االسننننتثمار للمسننننتثمرين. و شننننكل هننننذ  توضننننه هننننذ  الرشننننرة الشننننروط

 الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق والمشترك.

 واألحكنام الشنروط هذ  أعدت  
 
-612-6002 رقنم القنرار بموجنب المالينة السنوق  هيئنة مجلنس عنن الصنادرة اإلسنتثمار صنناديق الئحنة ألحكنام طبقنا

 وتننناريخ 00/م رقنننم الملكننني المرسنننوم بموجنننب الصنننادر المالينننة، السنننوق  هيئنننة نظنننام علنننى بنننناء   م62/16/6002 الموافنننق. هنننن1261/16/00 بتننناريخ ،1

 .م60/00/6012 الموافق هن12/00/1201 وتاريخ 6012-21-1 رقم المالية السوق  هيئة مجلس بقرار المعدل ،.هن1262/02/06

  درجننة فنني أسننواق األسننهم المالشننركات  أسننهم فنني اإلسننتثمارعننن طريننق  الننى تحقيننق نمننو فنني رأف المننال فنني المنندى المتوسننط والاويننل يهنندا الصننندوق

 S&P Pan Arab Composite Total) االسترشنادي المؤشنر عائند علنى يتفنوق  عائند وتحقينقا مناقنة الشنرق األوسنط وشنمال أفريقينفني المرخصنة 

Return Index). 

  بعناينة ودقنة صندوق جي آي بني لفنرص أسنهم الشنرق األوسنط وشنمال أفريقينا الخاصة ب المستثمرين املحتملين قراءة الشروط واألحكامعلى يجب

املحتمنل ر ثمذا الصنندوق، فإننه يجنب علنى المسنت، وفي حال كان هناك شك فني مندى مالئمنة هنقبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق تامة 

 تشارين الماليين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.استشارة أحد المس

  إن كافنننة وجهنننات النظنننر وارراء النننواردة فننني أحكنننام وشنننروط الصنننندوق تمثنننل التقننندير الخننناص لمننندير الصنننندوق بعننند أن بنننذل كنننل االهتمنننام والعناينننة

ال ن ولنننيس هنننناك أي ضننمانات بنننأن تكنننون تلنننك ارراء ووجهننات النظنننر صنننحيحة. ويجننب علنننى المسنننتثمرين املحتملنننين أ ،المعقولننة للتأكننند منننن صننح ها

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.أمور استثمارية أو  األحكام باعتبارها مشورة بشأن أيينظروا الى محتوى هذ  الشروط و 

 ويربغنني للمسنننتثمرين املحتملنننين أن يكونننوا علنننى بيننننة  األسننهم المملوكنننة منننن قبننل الصنننندوق.ات أسنننعار تكننون قيمنننة وحنندات الصنننندوق عرضنننة لتقلبنن

 كمنا  ومعرفة تامة بأن االستثمار في الصندوق  شتمل على مخاطر مرتفعة.
 
ًامنا إن االستثمار في الصندوق ال  عتبر بمثابنة ود عنة لندى أي بننك أو الت

 منن قبننل مندير الصننندو 
 
منا لننم  ق ويتحمنل المسننتثمر كامنل المسننؤولية عنن أي خسنائر ماليننة قند ترننت  عنن اإلسننتثمار فني الصننندوق أننه لنيس مضننمونا

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

  سنننكنننل مشنننترك بنننأن منننندير الصنننندوق سنننوا  بنننالتوقيع علنننى هنننذ  الشنننروط واألحكننننام، يوافنننق 
 
تثمر مبنننالال االشننننتراكات بالنيابنننة عنننن المشنننترك وطبقننننا

 .لشروط وأحكام الصندوق 

 : م تاريخ اصدار شروط وأحكام الصندوق..../../.. 

  : متاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته..../../.. 

  

http://www.gibcapital.com/


 

-2- 
 

 املحتويات

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

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

 6 ................................................................................................................... الصندوق  ملخص

 8 ................................................................................................................... واألحكام الشروط

 8 ................................................................................................................... عامة معلومات

 8 ................................................................................................................... المابق النظام

 8 ................................................................................................................ الصندوق  اهداا

 11 .................................................................................................................. الصندوق  مدة

 11 ......................................................................................................... اإلستثمار وحدود قيود

 11 .......................................................................................................................... العملة

 11 ........................................................................................... واأل عاب والعموالت الخدمات رسوم

 12 .............................................................................................. الصندوق  وحدات و سعير تقويم

 11 ...................................................................................................................... التعامالت

 11 ............................................................................................................. التوزيعات سياسة

 11 ............................................................................................. الوحدات مالكي الى التقارير تقديم

 11 .......................................................................................................... الوحدات مالكي س ل

 11 ........................................................................................................ الوحدات مالكي اجتماع

 18 ......................................................................................................... الوحدات مالك حقوق 

 18 ...................................................................................................... الوحدات مالك مسؤولية

 18 ............................................................................................................ الوحدات خصائ 

 11 ................................................................................................. واألحكام لشروطا في التغييرات

 21 ................................................................................................................. الصندوق  إنهاء

 21 ................................................................................................................. الصندوق  مدير

 21 .................................................................................................................... الحفظ أمين

 21 .............................................................................................................. القانوني املحاسب

 22 ............................................................................................................... الصندوق  أصول 

 22 ....................................................................................................... الوحدات مالك من إقرار

 33 .......................................................................... املخاطر ضبط وإجراءات سياسات(:  1)  رقم الملحق

 21 .................................................................................................. املخاطر ضبط وآلية إجراءات

ًام الماابقة  21 .............................................................................................................. واإللت

  



 

-1- 
 

 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدار الصندوق 

 المؤسسة ،شخ  واحد شركة وهي ،"(الصندوق  مدير"بن بعد فيما إليها ويشار) كابيتال بي آي جي شركة

 وتاريخ 1010622622 رقم التجاري  ال  ل ورموجب السعودية، العررية المملاة قوانين بموجب والقائمة

 .37-07078 رقم المالية السوق  هيئة عن الصادر والترخي  هن 1262/06/02

 وعنوانه:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والماتبية السانية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 11226 -الرياض ،02002. ب.ص

 السعودية العررية المملاة

 +222110116601 فاكس:+            222110110000 هاتف:

 www.gibcapital.com الموقع اإللاتروني:

 :أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

 الاابق الرابع –سمارت تاور 

 طريق الملك فهدتقاطع شارع التحلية مع 

 11211، الرياض 140ص.ب: 

 المملاة العررية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :املحاسب القانوني

 براهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون قانونيون شركة ا

 األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانيةشارع 

 11201، الرياض 60000ص.ب. 

 المملاة العررية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع اإللاتروني:

 

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

 "مصالحات مترادفة  ستخدم لإلشارة الى  "مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "املحتملالمستثمر و" "المستثمرو" "المشترك

 العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.

 " يقصد بها شركة جي آي بي كابيتال. "الشركةو" "المدار"و "مدار الصندوق 

 " لالئحة صناديق االستثمار لمراقبة  الصندوق  يقوم مديريقصد به مجلس  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق 
 
بتعيين أعضائه وفقا

 .أعمال مدير صندوق االستثمار

 "يقصد بها هيئة السوق المالية شاملة حيثما  سمح الن ، أي ل نة، أو ل نة فرعية، أو " هيئة السوق الماليةو" "هيئة السوق و" "الهيئة

 .وظائف الهيئة لقيام بأي وظيفة منموظف، أو وكيل يمان أن يتم تفويضه ل

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

 " "صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقصد بهاالصندوق. 

 "أفريقيامناقة الشرق األوسط وشمال في أسواق األسهم المرخصة يقصد بها  "األسواق. 

 "ان قياف أداء الصندوق االستثماري.مؤشر الذي من خالله يمالهو " المؤشر اإلسترشادي 

 "ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز آند بورز العرريةهو مؤشر يتبع األسهم   "مؤشر إس آند بي العائد الكلي لألسهم العربية. 

 " صة مشاعة في استثمار يتكون من وحدات، و عامل كل وحدة على أنها تمثل ح حصة المالك في أي صندوق "، الوحداتو" "وحدات الصندوق

 ر.أصول صندوق االستثما

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

 معنوية.

 "المالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق " يقصد بها الئحةالئحة صناداق اإلستثمار 

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

 " الذي  ستثمر أو يود اإلستثمار في " يقصد بها العميل العميلو" "المستثمر املحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتركون

 الصندوق.

 "المملاة في عمل يوم يقصد به أي "اوم عمل  
 
 الرسمية. العمل أليام العررية السعودية طبقا

 "في وحدات الصندوق  اإلشتراك أو اإلسترداد طلبات تنفيذ فيه يتم يوم " يقصد بها اوم التعامل. 

 "الوحدة. سعر صافي تحديد فيه يتم الذي " يقصد بها اليوماوم التقويم 

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

 "الاروحات العامة لألسهم العادية في سوق األسهم بغرض زيادة رأف الماليقصد بها  "حقوق األولوية أسهم. 

 “Benchmark Agnostic”االرشادي المؤشرال  عتمد على  ةستثماريإل ا والصناديق طريقة هيكلة للمحافظ. 

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

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

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل. 

  "أيام عمل. 0هي األوراق المالية التي يمان التخارج منها خالل "أوراق مالية ذات سيولة جيدة 

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

 "ريال سعودي. 1000000000وأفراد وهم من يزيد مبلال اشتراكهم عن أو  ساوي  مؤسسات من المستثمرينب الخاصة وهي "(أ) الفئة  

 "ريال سعودي. 1000000000وهم من يقل مبلال اشتراكهم عن  وأفراد، مؤسسات من المستثمرينب الخاصة وهي "(ب) الفئة 
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 "واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنك الخلي  الدولي. الدولي الخلي  رنكو  الصندوق  مدير بمرسوبي الخاصة وهي "(ج) الفئة 

 "صفقة يأ يفخر ر االارا   عني "نظير طرف. 

  "وهو أدنى قيمة للوحدات المملوكة او قيمة االشتراك اللتي تؤهل المستثمر ألي فئة من فئات وحدات الصندوق."الحد األدنى للملكية  
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 الصندوق ملخص 

 صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 اسم الصندوق 

جي آي بي كابيتالشركة   مدار الصندوق   

 نوع الصندوق   مفتوح المدة عامصندوق أسهم 

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

جي آي بي كابيتالشركة   اإلداريةمدار الخدمات   

 عملة الصندوق   الريال السعودي

ات المدرجة في أسهم الشركفي  عن طريق اإلستثمار تحقيق نمو في رأف المال في المدى المتوسط والاويل

  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسواق 
 أهداف الصندوق اإلستثمارية

 مؤشر إف آند بي العائد الالي لألسهم العررية

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 
 المؤشر االسترشادي

 مستوى املخاطر  عالي

 فترة اإلشتراك تبدأ من بداية يوم ... الموافق ../../....م حتى نهاية يوم يوم ... الموافق ../../....م

 ريال سعودي 1000000000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي 100000الفئة )ب(: 

 ريال سعودي 100000الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي. 100000000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 60000الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00006الفئة )ج(:   

 لالشتراك اإلضافيالحد األدنى 

 ريال سعودي. 100000000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي. 60000الفئة )ب(: 

ريال سعودي. 00006الفئة )ج(:   

 األدنى لالستردادالحد 

على ان ) ل أسبوعمن ك لتقويم يوم االربعاء يوم الثالثاء نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين األحديوم قبل نهاية 

   (يكون يوم عمل

راك تالموعد النهائي الستالم طلبات االش

 واالسترداد

توفية الالبات المس والذي  عتمد كسعر شراء واسترداد ل ميع الصندوق  سعر معلن من قبل مديرآخر 

 للشروط
 السعر المعتمد لالشتراك واالسترداد

 مويأاام التق  يوم االثنين واالربعاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع الثالثاءيوم االحد و  يوم  أاام التعامل 

من يوم التقويم ذي العالقة أيام عمل خالل أربعة  قيمة اإلستردادموعد دفع  

من قيمة المبلال اإلشتراك 6.00%  رسوم االشتراك 

 من قيمة صافي أصول الصندوق  %1.00الفئة )أ(: 

 صافي أصول الصندوق من قيمة  %1.10الفئة )ب(: 
 رسوم اإلدارة
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من قيمة صافي أصول الصندوق  %00.0الفئة )ج(:   

يوم 00قل من ألالوحدات المستردة والمستثمرة من قيمة  1.00%  رسوم اإلسترداد المبكر 

 من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ %0.10حفظ  عادل يدفع الصندوق رسوم 
 
م ، و رسو سنويا

  عامل وهي بحد أعلى 10 دوالر أمريكي
 رسوم أمين الحفظ

 :أ عاب املحاسب القانوني -أ

 بقيمةيدفع الصندوق مبلغ
 
 مقاوعا

 
 كأ عاب للمحاسب القانونيريال سعودي  21,000 ا

 
 سنويا

 مصاريف المؤشر اإلسترشادي: -ب

 يدفع الصندوق مبلغ
 
 مقاوعا

 
 مقابل الحص دوالر أمريكي 4,000بقيمة  ا

 
ول على بيانات سنويا

 المؤشر اإلسترشادي

 الرسوم الرقابية: -ج

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 10000 بقيمة مقاوعا

 
 كرسوم رقابية. سنويا

 المعلومات على موقع تداول: رسوم نشر -د

 بقيمة 
 
 مقاوعا

 
 على كل فئه من فئات الصندوق  00000يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

 مقابل نشر المعلومات على موقع تداول 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

  الصندوق  يدفع
 
  مبلغا

 
  سعودي ريال 600000 بقيمة مقاوعا

 
لكل عضو مجلس بحد أعلى  سنويا

 إدارة مستقل

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

المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم  

 الرسوم المصاريف األخرى 

ي أاء و االوس يل المثال وليس الحصر عموالت)على سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع

  ضرائب أو رسوم حكومية( 
 مصاريف التعامل

 تاريخ الطرح تبدأ من بداية يوم ... الموافق ../../....م حتى نهاية يوم يوم ... الموافق ../../....م

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

 :معلومات عامة .1

 :الصندوق مدار  -أ

، المؤسسة والقائمة بموجب قوانين المملاة شخ  واحد)ويشار إليها فيما بعد بن"مدير الصندوق"(، وهي شركة  شركة جي آي بي كابيتال

هن والترخي  الصادر عن هيئة السوق المالية رقم  1429/02/06وتاريخ  1010244294العررية السعودية، ورموجب ال  ل التجاري رقم 

07078-37. 

 لمدار الصندوق: المقر الرئيس ي -ب

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السانية والماتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11226 -، الرياض02002ص.ب. 

 المملاة العررية السعودية

 :الموقع االلكتروني لمدار الصندوق عنوان  -ج

 www.gibcapital.comعلى موقع الشركة االلاتروني  جي آي بي كابيتاليمان الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة 

 :أمين الحفظ -د

 تقديمو  والترتيب والتعهد والتعامل اإلدارة خدمات لتقديم37 – 08100  رقم بترخي  المالية السوق  هيئة من المرخ  ،شركة البالد كابيتال

 .والحفظ المشورة

 مين الحفظ:عنوان الموقع االلكتروني أل  -ه

 capital.com-www.albilad الموقع اإللاتروني ألمين الحفظ

 النظام المطبق: .2

التنفيذية واألنظمة ولوائحه ومدير الصندوق لنظام السوق المالية  صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيايخضع 

 .بقة في المملاة العررية السعوديةواللوائح األخرى ذات العالقة الما

 صندوق:الاهداف  .3

 :أهداف الصندوق اإلستثمارية .أ

نمو في رأف المال في لتحقيق وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة،  صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيايهدا 

بما فيها األسواق  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم الشركات المدرجة في أسواق المدى المتوسط والاويل من خالل االستثمار في 

اق الملاية العامة أو ال هات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أور  موازية، وأي سوق أخرى قد تالقها أو ترشئهاالسواق واأل الرئيسية، 

العالمية شرط أن تكون لهذ  الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات  مدرجة في البورصاتالشركات الكما  ستثمر الصندوق في أسهم  .تداولها

 .مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااستثمارية في 

 :استراتيجيات اإلستثمار

مالية مقيمة بأقل من قيم ها العادلة عن طريق اإلستثمار في أوراق نمو في رأف المال في المدى المتوسط والاويل يهدا الصندوق لتحقيق 

 حسب ما يرا   تقدير مدير الصندوق حسب 
 
 تباع االلية المفصلة ادنا :إب مدير الصندوق مناسبا

http://www.gibcapital.com/
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 األوراق المالية وقيمها العادلة، باريقة نشاة  عتمد على أساسياتيقوم مدير الصندوق بتحديد امل ال االستثماري للصندوق وإدارة أصوله 

 حيث يقوم فريق العمل في جي آي بي كابيتال بأبحاث مفصلة ودقيقة في أساسيات األوراق المالية والتي يمان تلخيصها فيما يلي:

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

 اإلدارة وأي ملف يصدر  ُمصدر الورقة المالية(.

 .تحليل المراكز المالية لُمصدري األوراق المالية من حيث مالئ ها وقوتها 

 .تحليل القوة الررحية لُمصدري األوراق المالية ومدى استدام ها والتوقعات لهذ  األرراح 

  األوراق المالية على تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلك.تحليل قدرة ُمصدري 

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

 وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديا 
 
 دقيقا

 
ت دورية تحليل الصناعات والقااعات التي  عمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

 أو هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتميً بمستقبل واعد.

يقوم فريق العمل بزيارة ُمصدري األوراق المالية ومناقش هم بمستقبل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدا معرفة مستوى لذلك  ةاضاف

قدير لقيم ها العادلة. بعد ذلك يقوم الفريق بمناقش ها أداء هذ  الشركات والحصول على أكبر قدر من المعرفة بكل شركة ومن ثم الوصول الى ت

 ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد المتوقعة من اإلستثمار فيها بالعوائد المتوقعة من األوراق المالية المشابهه سوا
 
ء  في نفس داخليا

.
 
 القااع أو قااعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يرا  فريق العمل مناسبا

ويحق لمدير  (Benchmark Agnostic)المؤشر اإلسترشادي في  ستثمر فيها  التيأوزان الشركات  ىلالصندوق في تنفيذ استراتيجيته ع وال  عتمد

 
 
المذكورة  6الفرعية  رقم تركيً االستثمارات من الفقرة   ةبما يتوافق مع سياس الصندوق تركيً استثمار  في أوراق مالية معينة بما يرا  مناسبا

 .ادنا 

 :أنواع األوراق المالية المتاحة للصندوق  .ب

 

 :ةارتيفي األوراق المالية  اإلستثمار في التملك  سعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل

  أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية شرط و  الشرق األوسط وشمال أفريقيا مناقةأسهم الشركات المدرجة في أسواق جميع

 بما فيها األسواق الرئيسية،، مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأن تكون لهذ  الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات استثمارية في 

يها إدراج أوراق الملاية العامة أو ال هات املختصة في المستقبل والتي يتم ف موازية، وأي سوق أخرى قد تالقها أو ترشئهاواألسواق 

 .تداولها

 

  مناقة الشرق أسواق المقرر إدراجها في أي  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياشركات من قبل اإلصدارات األولية والثانوية أسهم

مناقة الشرق البورصات العالمية شرط أن تكون لهذ  الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات استثمارية في و  األوسط وشمال أفريقيا

موازية، وأي سوق أخرى قد تالقها أو ترشئها ال هات املختصة في البما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق األوسط وشمال أفريقيا 

 العامة أو تداولها. المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملاية

 

  مناقة أسواق المدرجة أو المقرر إدراجها في  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياشركات حقوق األولوية المصدرة لزيادة رأسمال

في البورصات العالمية شرط أن تكون لهذ  الشركات نشاط عمل والشركات المدرجة أو المقرر إدراجها  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااس ي أو ارتباطات استثمارية في أس

 قد تالقها أو ترشئها ال هات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملاية العامة أو تداولها.

 

  المدرجة في والتي  ستثمر في األسهم  والمدارة من مدير الصندوق أو أي مدير آخر املختصةمرخصة من ال هات ال االستثمارصناديق

، بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تالقها أو ترشئها ال هات مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .لعامة أو تداولهاأوراق الملاية ااملختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج 

 

 ( صناديق المؤشرات المتداولةETFs) بما مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسواق  المدرجة فيو  المرخصة من ال هات املختصة ،

أوراق فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تالقها أو ترشئها ال هات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج 

 الملاية العامة أو تداولها.
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 ( صناديق اإلستثمار العقارية المتداولةREITs )المدرجة فيو  المرخصة من ال هات املختصة والمدارة من مدير الصندوق أو أي مدير آخر 

تالقها أو ترشئها ، بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسواق 

 ال هات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملاية العامة أو تداولها.

 

 وصناديق الصكوك العامة واالمرخصة من ال هات املختصة أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت. 

 

  المرخصة من ال هات املختصةنقد أو أشبا  النقد بما في ذلك صناديق أسواق النقد العامة. 

 

 سياسة تركيز اإلستثمارات: .ج

من ناحية سيركز الصندوق إستثماراته في األوراق المالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيم ها العادلة وتحقق أهدافه اإلستثمارية 

 .المس هدفةالعوائد 

 :األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق  .د

 أهداا تخصي  أصول الصندوق بين مختلف أنواع اإلستثمار السابق ذكرها:لخ  ال دول التالي ي

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمار نوع

أو المدرجة في  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسواق في أسهم الشركات المدرجة 

أسواق األسواق الموازية واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق الملاية للشركات المدرجة في 

أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية شرط و  مناقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وسط مناقة الشرق األ أن تكون لهذ  الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات استثمارية في 

مناقة الشرق األوسط المدرجة في  (REITs)المتداولة  ةيق العقاريدوالصناوشمال أفريقيا 

 وشمال أفريقيا

0% 100% 

 العامة الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات

 ال هات املختصة من والمرخصة
0% 60% 

 %100 %0 1نقد وأشبا  النقد

 %10 %0 ال هات املختصة من والمرخصة العامة المؤشرات المتداولةصناديق 

ال هات  من والمرخصةمناقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهم صناديق اإلستثمار في 

 املختصة
0% 10% 

 :مدة الصندوق  .4

صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير  هو صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقياإن 

 للفقرة رقم 
 
 .( من هذ  الشروط واألحكام10ثمانية عشر )الصندوق بحق إنهاء  وفقا

 :قيود وحدود اإلستثمار .5

ًم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة ا  .لمعلومات خالل إدارته للصندوق يلت

 بما في ذلك نظام تملك غير السعودين للعقار واستثمار .

                                                           
أو ما  عادلها  BBB- صندوق في أدوات نقد في بنوك عررية مرخ  لها من البنوك المركزية، كل في إطار اختصاصه، بحد تصريف ائتماني أدنى  ستثمر ال 1

 التصريف االئتماني. وكاالتفي تصريفات 
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 :العملة .6

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

هذا جميع الحواالت الواردة من خارج المملاة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيم ها بالريال السعودي بناء  على أسعار الصرا في حينها، 

 عار الصرا.ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبات في أس

 :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .7

تحتسب على أساف يومي وتدفع على أساف يختلف  إن الرسوم التي يتحملها الصندوق  .يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدنا 

  ي:وهي كار من رسم الى آخر

  :من  %1.00 برسبةالصندوق رسوم إدارة يدفع رسوم اإلدارة 
 
للفئة )أ(  لمدير الصندوق  صافي أصول الصندوق قيمة سنويا

 من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %1.10ونسبة 
 
 من قيمة صافي األصول  %0.00سنويا

 
سنويا

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

 :من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم  %0.10يدفع الصندوق رسوم حفظ  عادل  رسوم الحفظ 
 
سنويا

 .دوالر أمريكي 10 عامل وهي بحد أعلى 

  :الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني  
 
  مبلغا

 
 عن طريق دفعتين كل نصف سنة سعودي ريال 610000 قدر  مقاوعا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل ضافةمشاملة ضريبة القيمة ال وهو القانوني للمحاسب

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

 السائدة في السوق.

  :بقيمة  يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 
  600000سنويا

 
رياال

 
 
 مستقل. لكل عضوبحد أعلى سعوديا

  :قدر  الرسوم الرقابية 
 
 مقاوعا

 
. ريال سعودي 10000يدفع الصندوق مبلغا

 
 سنويا

  :قدر  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
 
 مقاوعا

 
 على كل فئه من  00000يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

. 100000الفئات االخرى لوحدات الصندوق وامل موع هو 
 
 ريال سعودي سنويا

  :بقيمة مصاريف أخرى 
 
 مقاوعا

 
 مقابل الحصول على بيانات المؤشر  20000يدفع الصندوق مبلغا

 
دوالر أمريكي سنويا

اإلسترشادي. كما يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البناية أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب أو 

 .ة المضافةرسوم إضافية إن وجدت بما في ذلك ضريبة القيم

  :ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب في اإلصدارات  ةيتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقمصاريف التعامل

 وليس المثال سبيل على)السنة  كل ربع في ملخ  اإلفصاح في نهاية األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف

 .(حكومية رسوم  أو ضرائب واي الوسااء عموالت الحصر

 ال األخرى  األطراا أو لجي اي بي كابيتال المستحقة والمصروفات والعموالت المذكورة الرسوم : إنالمضافة القيمة ضريبة 

 ضريبة نظام في عليها المنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة القيمة ضريبة  شمل

مع مالحظة ان ا عاب املحاسب القانوني المذكورة أعال   شمل ضريبة القيمة  .التنفيذية والئحته المضافة القيمة

 . 1/1/6010المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

 : مقابل الصفقات المفروضة على اإلشتراك واإلسترداد ونقل الملكية التي ادفعها مالك الوحدات

يقوم بها  من قيمة مبالال كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %6.00 برسبة هايتم احتسابم إشتراك و يحصل مدير الصندوق على رسو 

 فرض سيتم من مبالال اإلشتراك لحظة استالم المبالال وتدفع لمدير الصندوق. ةيتم خصم قيمة رسوم اإلشتراك مرة واحدو المستثمر. 

  00 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبار استرداد رسوم
 
 .%1.00برسبة  من تاريخ اإلشتراك يوما

 العموالت الخاصة التي ابرمها مدار الصندوق:

 رسوم اإلسترداد المبكر:  -أ

  00سيتم فرض رسوم استرداد مبار على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
 
. من تاريخ اإلشتراك يوما

 كار ي:تحتسب الرسوم 

  ويتم إعفاء  %1.00سيتم فرض رسوم استرداد مبار برسبة 
 
على الوحدات في حالة استردادها مبارا

. ستتم معاملة الوحدات في  00المشتركين من هذ  الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
 
يوما
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 يأخاالشتراك واالسترداد على طريقة الوحدات المشتراة 
 
.  را

 
ويتم خصم رسوم اإلسترداد المبار من  سترد أوال

 إجمالي قيمة المبلال المسترد وتدفع لمدير الصندوق.

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .8

 تقويم أصول الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساف التالي:

  إليه كل األرراح  التعاملالمملوكة من قبل الصندوق على أساف سعر اإلغالق الرسمي في يوم األسهم يتم تقويم 
 
مضافا

 منه كل المصاريف والرسوم المستحقة.
 
 المستحقة ومخصوما

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

 السوق.

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

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

 .التعاملالصندوق في يوم 

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

 .التعاملحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم تالمس

 يبين ال دول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم والمصاريف:

 واستحقاقها طريقة احتساب الرسوم والمصاريف الرسوم

 رسوم اإلدارة
 كار ي: ها ستحق 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
 كار ي: هابشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حساب الحفظ ستحق رسوم 

 رسوم الحفظ السنوية

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

 املحاسب القانونيأ عاب 
 كار ي: ها. يتم حسابسنةنصف  ستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل 

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 كار ي: ها ستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم

 الرسوم الرقابية
 كار ي: ها ستحق 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 
 كار ي: هامصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حساب ستحق 

رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 

365 
=  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول  في أي يوم

  المبار اإلسترداد رسوم
 كار ي:. يتم حسابها استرداد مبارمرة واحدة في أي عملية المبار  اإلستردادتدفع رسوم 

مبلال اإلسترداد المبار X رسوم اإلسترداد %1.00 =  رسوم اإلسترداد المبار

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

مبلال اإلشتراك X رسوم اإلشتراك %2.00 =  رسوم اإلشتراك على أي مبلال إشتراك

 مصاريف أخرى 
  ستحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كار ي:

 المصاريف األخرى  السنوية 

365
=  رسوم المصاريف األخرى  في أي يوم

 سنة.ربع يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخ  اإلفصاح المالي في نهاية كل  مصاريف التعامل
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قسم
ُ
وهم  المستثمرين من مؤسسات وأفرادب الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 0) ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

المستثمرين من مؤسسات ب الخاصة وهي( ب)و ،ريال سعودي 1000000000من يزيد مبلال اشتراكهم عن أو  ساوي 

و  الصندوق  مدير بمرسوبي الخاصة وهي( ج)و ،ريال سعودي 1000000000وهم من يقل مبلال اشتراكهم عن  وأفراد

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

 األدنى الحد اإلضافي، لإلشتراك األدنى الحد لإلشتراك، األدنى الحد للملاية، األدنى الحد في تامن الفئات

 .اإلدارة ورسوم لإلسترداد،

 أاام التقويم: -ب

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

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

 بتوثيق حدوث أي خاأ في تقويم أو  سعير أصول الصندوق.سيقوم مدير الصندوق  .1

 خسائر كان سبآها خاأ من مدير الصندوق.ي الوحدات المتضررين عن أي كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .6

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

، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللاتروني لمدير الصندوق وفي الموقع من سعر وحدة الصندوق  0.00%

 للمادة رقم لإللاتروني للسوق ا
 
لمالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.11)

 للمادة رقم )يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .2
 
( من الئحة صناديق 16لهيئة السوق المالية وذلك وفقا

   بجميع أخااء التقويم أو التسعير.اإلستثمار و شتمل هذ  التقارير على ملخ

 اإلشتراك واإلسترداد: أسعار طريقة احتساب  -د

لكل فئة من فئات وحدات  أصول الصندوق صافي قيمة قيمة  بحساباحتساب سعر الوحدة ألغراض اإلشتراك واإلسترداد يتم 

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

 
 لكل فئة مصاريف ورسوم مستحقة أيومخصوما

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

،على سبيل قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق  عملية التقويم في حال وجود أي ظروا استثنائية

وسيتم الرجوع الى مجلس اإلدارة (، الصندوق  مدير إرادة عن خارجة فنية عاالأ أو طبيعية كوارثوليس الحصر )الالمثال 

 للحصول على الموافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

 قبل لكل فئة من فئات وحدات الصندوق  يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة

عبر الموقع اإللاتروني للسوق المالية السعودية )تداول(  التعامليوم التالي ليوم ال من مساء   000:الساعة 

www.tadawul.com.sa. 

 :التعامالت .9

 مسؤوليات مدار الصندوق بشأن طلبات اإلشتراك واإلسترداد: -أ

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

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

 .به الخاصة

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

 .واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائي

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

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام شروط أو االستثمار

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

 .أقص ى كحد االسترداد سعر عندها ُحدد التي التقويم

 طلب اإلسترداد ودفع مبالغ اإلسترداد لمالك الوحدات: استالمالفترة الزمنية بين  -ب

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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يقوم مدير  العالقة.يتم تحويل مبلال اإلسترداد الالي لمالك الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي 

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

 تحويل المبلال إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم الرابع التالي ليوم التعامل ذي العالقة. 

 قيود التعامل بوحدات الصندوق: -ج

 من( 2) المادة من( ح) ةالفقر  في الموضحة المواعيد حسب والمقبولة المستلمة اإلشتراك واإلستردادطلبات  جميع تنفيذ يتم

 سيتم النهائي الموعد بعد الالب استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بناء   واألحكام الشروط هذ 

 .الالب استالم يوم من القادم التعامل يوم في احتسابه

 الحاالت التي اؤجل فيها التعامل بالوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت: -د

 في أو اشتراك من يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :أو اإلشتراك تأجيل عمليات اإلسترداد .1

 للمادة  الحاالت ارتية أي من الصندوق في
 
 :الئحة صناديق اإلستثمار ( من62والمادة رقم )( 61رقم )وفقا

 .في حال طلبت هيئة السوق المالية ذلك من مدير الصندوق 

 أو أكثر من صافي قيمة  %10.00 ساوي  الوحدات إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسترداد لمالكي

 الصندوق في أي يوم  عامل.

  فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى ق التي يتم اسو األ  أحد فيتم  عليق التعامل في حال

التي يملاها الصندوق، إما بشكل عام أو بالرسبة إلى أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق 

 .بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

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

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

 بصورة منتظمة.

 ح أسباب التعليق، إشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور حدوث أي  عليق مع توضي

وإشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور ان هاء التعليق بالاريقة نفسها في اإلشعار عن 

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

مع طلبات اإلسترداد المؤجلة  سيتم تلبية طلبات اإلسترداد في أقرب وقت  عامل ممان كما سيتم التعامل

 بالرسبة والتناسب وتحويل مبالال اإلسترداد الى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممانة.

. الهيئة ولوائح ألنظمة المشترك تابيق عدم حال في اشتراك طلب أي رفض الصندوق  لمدير يحق رفض اإلشتراك: .6

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

 اإلجراءات التي اجري بمقتضاها تحداد طلبات اإلسترداد التي ستؤجل: -ه

 السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (21) المادة إلى تخضع االسترداد عملياتجيل ألت المنظمة األحكام

 :المالية

  طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلال إجمالي يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. %10نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم  عامل 

   سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المالوب تأجيلها، واإلفصاح عن هذ

  إلجراءات في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. ا

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلي مستثمرين آخرين: -و

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

 .السعودية العررية المملاة في المابقة العالقة

 استثمار مدار الصندوق في الصندوق: -ز

  الصندوق  لمدير يمان
 
 تخفيض في قهبح الصندوق  مدير ويحتفظ كمستثمر، الصندوق  في المشاركة، الخاص لتقدير  وفقا

  مشاركته
 
  أو كليا

 
  ذلك رأى متى جزئيا

 
  كل نهاية في باإلفصاح الصندوق  مدير وسيقوم مناسبا

 
للفقرة )ح( من المادة ربع سنة وفقا

 للصندوق. المالي اإلفصاح ملخ  في الصندوق  في له استثمار أي عن ( من الئحة صناديق اإلستثمار71)

 التاريخ املحدد والمواعيد النهائية لتقدام طلبات اإلشتراك واإلسترداد في أي اوم تعامل: -ح
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 :يمان اإلشتراك في الصندوق  أاام قبول اإلشتراك  
 
 اإلشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب اإلشتراك، ويقبل يوميا

 
 
 االربعاء يوم لتقويم الثالثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم نهايةودفع كامل مبلال اإلشتراك قبل  كامال

 .يوم التقويم ذي العالقة في، ويكون اإلشتراك بناء  على سعر الوحدة (عمل يوم يكون  نأ على) أسبوع كل من

 :يمان إسترداد المبالال من الصندوق  أاام قبول اإلسترداد 
 
 األحدنهاية ، ويقبل بعد تقديم طلب اإلسترداد قبل يوميا

، ويكون (عمل يوم يكون  ان على) أسبوع كل من االربعاء يوم لتقويم الثالثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم

 .التقويم ذي العالقةيوم  فياإلسترداد بناء  على سعر الوحدة 

 :إجراءات تقدام طلبات اإلشتراك أو اإلسترداد -ط

 يقوم العميل عند اإلشتراك بتعبئة نموذج اإلشتراك وتوقيع هذ  الشروط واألحكام ومذكرة  اإلشتراك: إجراءات

 المعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق.

 يقوم العميل عند طلب إسترداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب اإلسترداد  :سترداداإل  إجراءات

 ويقدمه الى مدير الصندوق.

 موقع مدار الصندوق  عن طريق و أزيارة المقر الرئيس ي لمدار الصندوق ب الصندوق  في االشتراك امكن

 في حال توفرها.اإللكتروني 

 واإلشتراك اإلضافي واإلسترداد:الحد األدنى للملكية واإلشتراك  -ي

)ب( و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملاية واإلشتراك واإلشتراك اإلضافي و)أ(  شتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي 

 واإلسترداد لكل فئة من فئات الوحدات في ار ي:

 :الحد األدنى للملاية 

 :)ريال سعودي. 1000000000 الفئة )أ 

  :)يوجدال الفئة )ب. 

  :)اليوجدالفئة )ج. 

 الحد األدنى لإلشتراك: 

  :)ريال سعودي. 1000000000الفئة )أ 

  ريال سعودي. 100000)ب(: الفئة 

  :)ريال سعودي. 100000الفئة )ج 

 :الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي 

  :)ريال سعودي. 100000000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 60000الفئة )ب 

  :)سعودي.ريال  60000الفئة )ج 

 :الحد األدنى لإلسترداد 

  :)ريال سعودي. 100000000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 60000الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 60000الفئة )ج 

 :تأثير عدم الوصول الى ذلك الحد على الصندوق الحد األدنى للمبلغ الذي انوي مدار الصندوق جمعه، ومدى  -ك

شتراكات جمعه خالل مدة الارح األولي من ا ( ماليين ريال أو ما  عادلها لما يربغي10)هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه 

 ../../....م المستثمرين حتى تاريخ

 قيمة لصافي أدنى كحد يعادلها ما أو سعودي ريال مالاين( 11) عشرة متطلب إستيفاء لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات -ل

 :الصندوق  أصول 

سيقوم مدير  ،( أشهر2لمدة أقصاها ) ( ماليين ريال سعودي10صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة ) في حال انخفضت

بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصاله مالك  باشعار هيئة السوق المالية أوال، وبعد ذلك الصندوق 

الب سيقوم مدير الصندوق ب ،الوحدات من  سييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق 

 السوق الماليةبما يتوافق مع لوائح هيئة  تصويت على الخيارات الماروحة من قبل مدير الصندوق وال إلجتماع مالك الوحدات

زيادة بعدم مالك الوحدات  تصو   حالفي و ،وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللاتروني وفي موقع السوق 
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الصندوق بتسييل أصول سيقوم مدير  ( ماليين ريال سعودي10لى عشرة )إصوله أاستثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة 

 .الالزمة من هيئة السوق الماليةخذ الموافقات أالصندوق بعد 

ًام بجميع لوائح و عليمات هيئة السوق المالية   .سيقوم مدير الصندوق باإللت

 سياسة التوزيعات: .11

 سياسة توزيع الدخل واألرباح: -أ

 يهدا مدير الصندوق إلى إعادة إستثمار جميع أرراح الصندوق.

 التاريخ التقريبي لإلستحقاق والتوزيع: -ب

 الصندوق.  استثماراتالمتحصلة من  واألرراحينابق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل  ال -ج

 كيفية توزيع األرباح: -د

 ال ينابق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل واألرراح المتحصلة من استثمارات الصندوق.

 تقدام التقارير الى مالكي الوحدات: .11

 المالية الخاصة بالصندوق والفترات المالية األولية والسنوية:المعلومات المتعلقة بالتقارير  -أ

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

 لمتالبات الملحق رقم )
 
ى مدير الصندوق ( من الئحة صناديق اإلستثمار، ويجب عل0الموجزة والتقارير األولية وفقا

 تزويد مالكي الوحدات بها عند الالب ودون أي مقابل.

  (10) سبعين تكون التقارير السنوية متاحة لل مهور خالل مدة ال تتجاوز  
 
من نهاية فترة التقرير، وترشر هذ  التقارير يوما

 ام.( من هذ  الشروط واألحك11في األماكن ورالوسائل املحددة في الفقرة )ب( من المادة )

  من نهاية فترة التقرير، (00خمسة وثالثين )  عد التقارير األولية وتتاح لل مهور خالل مدة ال تتجاوز 
 
وترشر هذ   يوما

 ( من هذ  الشروط واألحكام.11التقارير في األماكن ورالوسائل املحددة في الفقرة )ب( من المادة )

 لمعلومات التالية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن ا 

 .صافي قيمة أصول الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملاها المشترك وصافي قيم ها 

 من كل صفقة. (10) خمسة عشر س ل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل 
 
 يوما

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

( 00) ثالثين خالل المالية السنة مدار على الصندوق الصفقات على وحدات  يلخ ( البيان شأنها في المعد

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

 المنصوص االستثمار قيود مخالفات ل ميع تفاصيل إلى باإلضافة الوحدات، مالك نم املخصومة واأل عاب

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

 أماكن ووسائل إتاحة التقارير التي يعدها مدار الصندوق: -ب

 إشعار تم إذا إال الحساب فتح نموذج في مبين هو كما الفاكس أو اإللاتروني البريد أو البريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ( 20) ستين خالل أخااء بأي الصندوق  مدير إخاار ويجب العنوان، في  غيير بأي الصندوق  مدير
 
  يوما

 
 تلك إصدار من تقويميا

 مدير موقع على التقارير هذ نشر  سيتم كما. وحاسمة نهائية الصندوق  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير

 .المالية السعودية )تداول( للسوق  االلاتروني الموقع و الصندوق 

 :وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية -ج

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

 
 
 ( 10) تتجاوز  ال مدة خالل برشرها وذلك مجانا

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

 .طلآها حال في البريد طريق عن أوالمالية السعودية )تداول(  للسوق  اإللاتروني والموقع

 :سجل مالكي الوحدات .12

 لمتالبات وفقا لمتالبات  .1
 
الئحة صناديق االستثمار وحفظه في يقوم مدير الصندوق بإعداد س ل بمالك الوحدات وفقا

 .المملاة العررية السعودية



 

-11- 
 

 على ملاية الوحدات المثبتة في .6
 
 قاطعا

 
 ه. عد س ل مالك الوحدات دليال

 :يقوم مدير الصندوق بحفظ المعلومات ارتية في س ل مالك الوحدات كحد أدنى .0

 .اسم مالك الوحدات وعنوانه 

  رقم اإلقامة أو رقم جواز سفر  أو رقم س له التجاري أو أي وسيلة  عريف رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو

 أخرى تحددها الهيئة.

 .جرسية مالك الوحدات 

 .تاريخ    يل مالك الوحدات في ال  ل 

 .بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات 

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

 .أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات 

 ل  ل مالك الوحدات إلى أي  .2
 
كون س ل مالك الوحدات جاهز لمعاينة الهيئة عند طلآها، كما يقدم مدير الصندوق ملخصا

 عند الالب )على أن يظهر ذلك الملخ  جميع المعلومات 
 
 .المرتباة بمالك الوحدات المعني فقط(مالك وحدات مجانا

 بحيث  عاس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة ) .0
 
( من 0يقوم مدير الصندوق بتحديث س ل مالك الوحدات فورا

 .هذ  المادة

 اجتماع مالكي الوحدات: .13

 الظروف التي تستدعي عقد اجتماع لمالكي الوحدات: -أ

  لعقد إجتماع لمالك الوحدات بمبادرة منه.يجوز لمدير الصندوق الدعوة 

 ( أيام من استالم طلب كتابي من أمين 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة )

 الحفظ بذلك.

 ( أيام من استالم طلب كتابي من مالك 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة )

من صافي قيمة  %60مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو  ساوي أو أكثر من 

 الصندوق.

 إجراءات الدعوة الى إجتماع مالك الوحدات: -ب

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

( أيام على 10وأمين الحفظ قبل عشرة )ورإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات اول( المالية السعودية )تد

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن 61األقل من اإلجتماع ورمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )
 
( يوما

ال ن خة الى هيئة السوق مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرس

 المالية من اإلشعار الاتابي المرسل الى مالك الوحدات.

 إال إذا حضر  من المالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين ال  عتبر إجتماع مالكي الوحدات إ 
 
 صحيحا

 
 %60جتماعا

 .إجمالي عدد وحدات الصندوق أو أكثر من 

  السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني باإلعالن عن إذا لم  ستوا النصاب المذكور في الفقرة

ورإرسال إشعار كتابي الى جميع  ذلك في موقعه اإللاتروني والموقع اإللاتروني للسوق المالية السعودية )تداول(

 كانت ( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صح0وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة )الوحدات  مالك
 
 أيا

 
يحا

 نسبة الوحدة الممثلة في اإلجتماع.

 :تصويت مالك الوحدات -ج

 :طريقة تصويت مالك الوحدات 

 .له لتمثيله في إجتماع مالك الوحدات 
 
 يجوز لمالك الوحدات  عيين وكيال

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

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

 للضوابط التي تضعها الهيئة.
 
 التقنية الحديثة وفقا

 :حقوق التصويت في إجتماعات مالك الوحدات 
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  قبل عشرة أيام على األقل من 
 
 كتابيا

 
اإلجتماع ورمدة ال يحق لمالك الوحدات وأمين الحفظ إستالم إشعار ا

 قبل اإلجتماع.
 
 تزيد عن واحد وعشرين يوما

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

 لالئحة صناديق اإلستثمار.
 
  غيرات تتالب موافقة مالك الوحدات وفقا

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

 للضوابط التي تضعها الهيئة.
 
 التقنية الحديثة وفقا

 :حقوق مالك الوحدات .14

 .الحصول على ن خة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العررية وردون مقابل 

 تمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلاها وصافي حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير  ش

 من كل 10المنفذة من قبل المالك على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )قيم ها، وس ل بجميع الصفقات 
 
( يوما

 صفقة.

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل 

  لنوع اإلشعار بأي  غيير في الشرو 
 
ط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخ  بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 التغيير والمدة املحددة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 .اإلشعار بأي  غيير في مجلس إدارة الصندوق 

  
 
بينالحصول على ن خة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا
ُ
الرسوم واأل عاب الفعلية  ت

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلآها.

 ( 61اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اإلستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين.
 
 ( يوما

 إلسترداد في األوقات املحددة لذلك.دفع مبالال ا 

 ا من مدير الصندوق.الخاصة بمعال ة الشكاوى عند طلآه الحصول على اإلجراءات 

 :مسؤولية مالك الوحدات .15

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

 :الوحداتخصائص  .16

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

 بنك و وق دالصن بمدير الخاصة اإلستثمارية واملحفظة الدولي الخلي  رنكو  الصندوق  مدير بمرسوبي الخاصة وهي( ج)و وأفراد، مؤسسات من

 األدنى الحد اإلضافي، لإلشتراك األدنى الحد لإلشتراك، األدنى الحد للملاية، األدنى الحد في تامن الفئات هذ  بين الفروقات إن. الدولي الخلي 

 . يوضه ال دول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم لإلسترداد،

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

 طبيعة المالك
كبار المستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

المستثمرين من صغار 

 مؤسسات وأفراد

مرسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق ورنك 

 الخلي  الدولي

 ال يوجد ال يوجد ريال سعودي 10,000,000 الحد األدنى للملاية

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

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

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة



 

-19- 
 

 التغييرات في الشروط واألحكام: .17

افقات واألشعارات املحددة بموجب الئحة صناداق اإلستثمار:األحكام  -أ  المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والمو

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

 حيث تنقسم األحكام المنظمة للتغيرات في الشروط واألحكاملى التوالي(. ع 00و 01، 02لالئحة صناديق اإلستثمار )المادة 

 كار ي:

 موافقة الهيئة ومالك الوحدات على التغييرات األساسية: .1

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

 المقترح من خالل قرار صندوق عادي.

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

 المادة، الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التغيير األساس ي المقترح للصندوق.

 :من الحاالت التالية 
 
 ُيقصد بمصاله "التغيير األساس ي" أيا

 طبيعته.التغيير المهم في أهداا الصندوق أو  .1

 له تأثير في وضع املخاطر للصندوق. يكون  الذيالتغيير  .6

 اإلن حاب الاوعي لمدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. .0

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين رخر وتبلال بها مدير الصندوق. .2

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

 رداد.إست

 إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي  غييرات مهمة: .6

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

 61يدير  مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن واحد وعشرين ) عام ألي صندوق 
 
( يوما

 قبل يوم سريان التغيير الذي يحدد مدير الصندوق.

 ( ألحكام المادة 
 
 وفقا

 
 أساسيا

 
( من الئحة صناديق 02 عني "التغيير المهم" أي  غيير ال  عد  غييرا

 اإلستثمار أو أي  غيير من شأنه أن:

 لمعتاد إلى أن  عيد مالك الوحدات النظر في مشارك هم في الصندوق.يؤدي في ا .1

يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من  .6

 لس إدارة الصندوق أو أي تابع لهما.جأعضاء م

 من المدفوعات  .0
 
 جديدا

 
 سدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري يقدم نوعا

 أنواع المدفوعات األخرى التي  سدد من أصول الصندوق.إلى زيادة 

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين رخر وتبلال بها مدير الصندوق. .2

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

  استرداد.

 :إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي  غييرات واجبة اإلشعار .0

  بأي  غيير واجب اإلشعار في 
 
 كتابيا

 
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات إشعارا

 ( أيام من سريان التغيير.0الصندوق الذي يدير  مدير الصندوق قبل ثمانية )

  ( من الئحة 01( و )02ضمن أحكام المادتين )يقصد بن "التغيير واجب اإلشعار" أي  غيير ال يقع

 اإلستثمار.صناديق 

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

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

 سريان التغيير.( أيام من 10الصندوق والموقع اإللاتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وذلك قبل عشرة )

 ( للمادة 
 
( من الئحة 11بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار.

  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللاتروني لمدير الصندوق والموقع اإللاتروني للسوق المالية

 ( أيام من سريان التغيير.10بالاريقة التي تحددها هيئة السوق المالية وذلك قبل عشرة )أو السعودية )تداول( 
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 ( للمادة 
 
( من الئحة 11بيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار.

  لسوق المالية والموقع اإللاتروني لدير الصندوق ملاإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللاتروني

 من سريان التغيير.61السعودية )تداول( وذلك خالل واحد وعشرين )
 
 ( يوما

  للمادة )بيان 
 
( من الئحة 11تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي  عدها مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار.

 :إنهاء الصندوق  .18

 الحاالت اللتي  ستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار هي ار ي:

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

 من التا61وعشرين )
 
 ريخ المس هدا إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.( يوما

وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات  يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور ان هائه، .6

 الخاصة بالصندوق.

موقعه اإللاتروني والموقع اإللاتروني للسوق المالية السعودية )تداول( عن ان هاء مدة الصندوق يجب على مدير الصندوق اإلعالن في  .0

 وتصفيته.

 مدار الصندوق: .19

 مهام مدار الصندوق وواجباته ومسؤولياته: -أ

 عمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص  .1

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.وأحكام الصندوق المرخ  لهم وشروط 

ًم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخ  لهم بما في ذلك  .6 يلت

 واجب األمانة اتجا  مالك الوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم ورذل الحرص المعقول.

 عن ار ي:فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، ي .0
 
 كون مدير الصندوق مسؤوال

 .إدارة الصندوق 

 .عمليات الصندوق لما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

  التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

ًام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته وواجباته بشكل إن مدير الصندوق مسؤول  .2 عن اإللت

 مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص المرخ  لهم.

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

 من مدير الصندوق.

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

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

ًام لكل صندوق استثمار يدير  ويزود الهيئة برتائ  التابيق يابق مدير الصندوق برنام  مراقبة الماابقة واإل .1 لت

 عند طلآها.

 حق مدار الصندوق في تعيين مدار صندوق من الباطن: -ب

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

 الصندوق أي أ عاب ومصاريف تابعة لذلك.

 األحكام المنظمة لعزل مدار الصندوق أو استبداله: -ج

  لتعيين مدير صندوق بديل 
 
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء ترا  مناسبا

، وذلك في حال حدوث أي من ار ي:
 
 أي اتخاذ أي تدبير آخر ترا  مناسبا
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دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص المرخ  توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة  .1

 لهم.

 من قبل الهيئة. ة نشاط اإلدارة أو سحبه أو  عليقهإلغاء ترخي  مدير الصندوق في ممارس .6

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

 الصندوق.

ًام بالنظام ولوائح -حسب ما ترا  الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .2  هباإللت

 التنفيذية.

وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو ع ز  أو استقالته مع عدم وجود شخ   .0

 آخر م  ل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 ذات أهمية جوهرية.أنها  -بناء  على أسس معقولة–الة أخرى ترى الهيئةأي ح .2

 للفقرة األولى من هذ  المادة، فيتعي 
 
 من صالحياتها وفقا

 
على مدير الصندوق التعاون بشكل  نإذا مارست الهيئة أيا

 م20كامل من أجل  سهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين )
 
ن  عيين مدير ( يوما

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

 
 ومناسبا

 
حيثما كان ضروريا

 جميع العقود المرتباة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل. -الهيئة

 :أمين الحفظ .21

 مهام أمين الحفظ: -أ

  ًاماته  عن إلت
 
 ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء  أدى مسؤولياته بشكل مباشر  عد أمين الحفظ مسؤوال

 
وفقا

 بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة األشخاص المرخ  لهم.
 
 أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجا  مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو 
 
 عد أمين الحفظ مسؤوال

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

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

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -ب

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

 أ عاب ومصاريف تابعة لذلك.

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -ج

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

 الحاالت ارتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخ   .1

 لهم.

 من قبل الهيئة. إلغاء ترخي  أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو  عليقه .6

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

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

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

  للفقرة األولى من هذ  المادة، فيتعين على مدير الصندوق المعني  عيين 
 
 من صالحياتها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

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

 من  عيين أمين الحفظ 20بديل خالل ستين )كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ ال
 
( يوما

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

 
 ومناسبا

 
جميع  -حيثما كان ضروريا

 العقود المرتباة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.

 انوني:قاملحاسب ال .21

 لصندوق اإلستثمار:اسم املحاسب القانوني  -أ
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 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام إبراهيم شركة

 مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته: -ب

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

 .ية السعوديةرالعر المعمول بها في المملاة يتماش ى مع المعايير 

 ( أشهر قبل نهاية سرته المالية، يجب في هذ  الحالة القيام 2إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  سعة )

 .السنة المالية األولىبعملية المراجعة بنهاية 

 ( أشهر أو أقل قبل نهاية سرته المالية، يمان في هذ  الحا2إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة  سعة ) لة القيام

 بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الثانية.

 األحكام المنظمة إلستبدال املحاسب القانوني لصندوق اإلستثمار: -ج

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

 :ارتية الحاالت من أي في المعين،

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

  العام للصندوق  القانوني املحاسب  عد لم إذا .6
 
 .مستقال

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

 .مرض   بشكل المراجعة

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

 أصول الصندوق: .22

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

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

ويقوم أمين الحفظ بفتح  الصندوق  لصاله سمهإب بالصندوق  الخاصة واألصول  المالية األوراق الحفظ ينأم وي  ل أصولها بحفظ

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

ًاماته تأديته  .التعاقدية اللت

عد   -ج
ُ
 لمدير يكون  أن يجوز  وال ،(مشاعة ملاية) مجتمعين الصندوق  ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول   

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

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

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

 
 الئحة أحكام بموجب الماالبات بهذ  مسموحا

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

 :إقرار من مالك الوحدات .23

لمعلومات الخاص بالصندوق، والموافقة على لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخ  ا

يها.خصائ  الوحدات التي اشتركت فيها/اشتركنا ف

 

 االسم:

  التاريخ:        التوقيع:
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 (: سياسات وإجراءات ضبط املخاطر 1الملحق رقم ) 

 :آلية ضبط املخاطرإجراءات و  .1

 األهداا تحقق التي والحايمة ال يدة ستثماراإل  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها التي االستثمار قرارات ستكون  .أ

 العالقة، ذات األخرى  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط يف والمذكورة للصندوق  املحددة ستثماريةاإل 

 ار ي: من للتأكد وسعه في ما كل الصندوق  مدير بذل ذلك ويشمل

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

، في حال كان مجموع طلبات اإلسترداد أكبر من النقد وأشبا  النقد المتوفر في الصندوق، طلب استرداد متوقع

 .سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول الصندوق 

 اع أو عدم تركيً إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو مناقة جغرافية معينة أو قا

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

، وفي حال تم تركيً إستثمارات الصندوق في ورقة مالية بما يخالف الشروط والمستندات األخرى ذات العالقة

  20ا واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اإلستثمار في مدة أقصاه
 
 .يوما

 ( ًم الصندوق برسب التملك في الشركات حسب الرسبة المصرح بها في المادة الحادية واألربعين ( في الئحة 21يلت

، وفي حال تجاوز مدير الصندوق أي من الرسب الموضحة في صناديق اإلستثمار التابعة لهيئة السوق المالية

 ورمدة أقصاها  المادة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع اإلستثمار
 
  20فورا

 
 .يوما

 تقوم تابيق أهداا الصندوق اإلستثمارية املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات بكل دقة ،

 لمراجعة أداء واستثمارات الصندوق والتأكد من توافقها مع 
 
ل نة اإلستثمار لدى مدير الصندوق باإلجتماع شهريا

 .اجراءات تصحيحية أو تحسيرية تخدم أهداا الصندوق أهداا الصندوق واتخاذ أي 

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

 وتبعهيئة السوق المالية او وسيط آخر مرخ  من  الوساطة قسم عبر يتم والشراء البيع أوامر تنفيذ 
 
 لسياسة ا

 على املحافظة تراعي أنها كما الصندوق، وحدات حاملي مصاله وتراعي المالية السوق   عليمات مع تتوافق واضحة

، وللتأكد من ذلك يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذ جميع أوامر البيع والشراء المالية السوق  وشفافية مصلحة

يقوم مدير بشكل مستمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسيط يتعارض مع مصاله مالك الوحدات، س

 .الصندوق بتغيير الوسيط

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

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

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

 
 صناديق لالئحة وفقا

 .االستثمار

  مرتين جتماعاإل  
 
ًامواإل الماابقة مسؤول مع األقل على سنويا  اإلرهاب لدى وتمويل األموال ليغس عن التبليال ومسؤول لت

ًامإ من للتأكد الصندوق، مدير  .المتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير لت

  يرفعها مصفي األصول في حالة  عيينه.إقرار أي توصية 

 ًام اكتمال من التأكد  صناديق بالئحة العالقة ذات األخرى  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط والت

 .االستثمار

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

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات معلوماتال

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ولمصلحة بأمانة العمل. 

 المطابقة واإللتزام: .2

 عن اإلشراا على التالي:
 
ًام مسؤوال  سيكون مسؤول الماابقة واإللت

 ًام من التأكد  المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام وبشروط العالقة، ذات والقوانين باللوائح الصندوق  مدير الت

 .العالقة ذات األخرى  والمستندات
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 ًاماإل من الصندوق  مدير لتماين المناسبة واإلجراءات لسياساتا وضع من التأكد  وجميع التنفيذية ولوائحه بالنظام لت

 .المفعول  السارية األخرى  النظامية المتالبات

  الصندوق  مدير س الت جميع على طالعاإل  وصالحية المناسبة الموارد على الحصول. 

 ًام الماابقة ترتيبات مالئمة مدى لمراجعة تالآها مستندات بأي الهيئة تزويد  .الصندوق  مدير يتبعها التي وااللت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لفرص أسهم الشرق األوسط  صندوق جي آي بي

 وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 مفتوح المدة عامصندوق أسهم 

 

 المعلومات ملخص

 

 صتتتت ج   ي  ي  فر لأاه  اتتتت ا ال تتتتتا  األ اتتتت    تتتتتما    امل  ابالخاصتتتتت    مذكاش المعقومات  األحكاميجب على المستتتتينماملح الينمقرا ةاالش ال تتتتا   

ا منذا الصتتتتتتتتتتتتت ج  د  لمس يجب على المستتتتتتتتتتتتتيبع اي   دة  تام  ةبل اتخاذ    ةاار ااتتتتتتتتتتتتتينمار  ينعقف بالصتتتتتتتتتتتتت ج  د  م  حا   اا   ا   تتتتتتتتتتتتت  م  مج  م  م   

 لمسن قرا ةبل اتخاذ    ةاار ااينمار .الينمل ااي ارش  حج المسي ارملح المال را ا
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 المعلومات ملخص

 :المعلومات الرئيسية حول صندوق اإلستثمار .1

 :ونوعه اسم الصندوق  -أ

 مأنوح المجش.   و ص ج    ا ا دص ج   ي  ي  فر لأاه  ا ا ال ا  األ ا    ما    امل  ا

 :موجز أهداف الصندوق اإلستثمارية -ب

  و ص ج    ا ا عام مأنوح المجشد لنح  ف ممو م  ر س الما  م  المج    ا ا ال ا  األ ا    ما    امل  اص ج   ي  ي  فر لأاه يهجف 

يس  د بما  يها األاوا  الا  م ط   ال ا  األ ا    ما    امل  االمنوا   الطوملل مح خ   االاينمار م   ا ا ال ا ات المجرج  م   اوا  

ا ل ا. كما ج األاوا  الموازمل د     او   خا  ةج تطق  ا    تن ئها الج ات الخنص  م  المسن بل  التي ينا  يها إدراج   را  المقك   العام     ت

ارمل  م  مل  ااس ي    ارتباطات ااينميسينما الص ج   م   ا ا ال ا ات المجرج  م  البورصات العالم    ا   ا تكوا ل ذه ال ا ات ن ا  ع

 .م ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ا

 :الصندوق استثمار سياسات  موجز  -ج

  التي يستثمر فيها الصندوق:أنواع األوراق المالية 

 م  األ را  المال   اآلت  : لنمق باا س مح خ   اإلاينمار يسعى الص ج   لنح  ف   ج    

 ا ا ال ا ات المجرج  م  البورصات العالم    ا      ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ام ا ا ال ا ات المجرج  م   اوا  م ع ج 

  يس  دبما  يها األاوا  الا د  ام ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ا تكوا ل ذه ال ا ات ن ا  عمل  ااس ي    ارتباطات ااينمارمل  م  

 .الج ات الخنص  م  المسن بل  التي ينا  يها إدراج   را  المقك   العام     تجا ل ا  خا  ةج تطق  ا    تن ئها موازمل د     او   األاوا  

 

  ط   ال ا  م اوا  الم ار إدراج ا م     ا م ط   ال ا  األ ا    ما    امل   ا ات أل ل    النامومل  مح ةبل اإلصجارات ا ا ا  

  ال ا   ط مالعالم    ا   ا تكوا ل ذه ال ا ات ن ا  عمل  ااس ي    ارتباطات ااينمارمل  م   البورصات  ا األ ا    ما    امل  

موازمل د     او   خا  ةج تطق  ا    تن ئها الج ات الخنص  م  المسن بل البما  يها األاوا  الا يس  د  األاوا   األ ا    ما    امل  ا

    تجا ل ا. التي ينا  يها إدراج   را  المقك   العام  

 

   ات  ال ا م ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ا ح و  األ لومل  المصجرش لزملادش ر اما  ال ا ات المجرج     الم ار إدراج ا م   اوا

ط   م م  البورصات العالم    ا   ا تكوا ل ذه ال ا ات ن ا  عمل  ااس ي    ارتباطات ااينمارمل  م  المجرج     الم ار إدراج ا 

بما  يها األاوا  الا يس  د  األاوا  موازمل د     او   خا  ةج تطق  ا    تن ئها الج ات الخنص  م     األ ا    ما    امل  اال ا 

 المسن بل  التي ينا  يها إدراج   را  المقك   العام     تجا ل ا.

 

  اوا   المجرج  م مجيا يخا  التي تسينما م  األا ا  المجارش مح مجيا الص ج          ماخص  مح الج ات الخنص ال االاينمارص اديف 

د بما  يها األاوا  الا يس  د  األاوا  موازمل د     او   خا  ةج تطق  ا    تن ئها الج ات الخنص   ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ام

 .م  المسن بل  التي ينا  يها إدراج   را  المقك   العام     تجا ل ا

 

  ص اديف(  المؤ اات المنجا لETFs)  د بما  يها ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ام اوا   المجرج  م    الماخص  مح الج ات الخنص 

ك   قاألاوا  الا يس  د  األاوا  موازمل د     او   خا  ةج تطق  ا    تن ئها الج ات الخنص  م  المسن بل  التي ينا  يها إدراج   را  الم

  ل ا.العام     تجا

 

 (  ص اديف اإلاينمار الع ارمل  المنجا لREITs الماخص  مح الج ات الخنص   المجارش مح مجيا الص ج         مجيا يخا )   المجرج  م 

د بما  يها األاوا  الا يس  د  األاوا  موازمل د     او   خا  ةج تطق  ا    تن ئها الج ات  ط   ال ا  األ ا    ما    امل  ام اوا  

 الخنص  م  المسن بل  التي ينا  يها إدراج   را  المقك   العام     تجا ل ا.
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 . د ات الجخل النابت  الصكو   ص اديف  د ات الجخل النابت  ص اديف الصكو  العام   االماخص  مح الج ات الخنص  

 

 لخنص م ج      باه ال  ج بما م  ذل  ص اديف  اوا  ال  ج العام  الماخص  مح الج ات ا. 
 

 سياسة تركيز اإلستثمار: 

ح ماح   العوا ج مارركز الص ج   إاينماراتس م  األ را  المال   التي يا  مجيا الص ج    نها م  م  بأةل مح ة متها العادل   تح ف   جا س اإلاينمارمل  

 المستهج  

 :املخاطر المرتبطة باإلستثمار في صندوق اإلستثمار -د

عال  الخاطاشد  على المسينماملح  المسينماملح الينمقرا  خذ ذل  بعرا االعنبار   ا يكوموا على معا   تام  يص ف الص ج   على  مس  - 

 بجم ع ال ا    األحكام الخاص  بالص ج   ع ج ال  ام بأ  ةاار ااينمار  ينعقف بالص ج  .

 على األدال المنوةع م  المسن بل كما ال يوجج  إا     دال اابف لقص ج      إلاترات ج نس    لقمؤ ا اإلاتر اد  الخاه بس ال -ب
ً
يعج مؤ اا

 ضماا  ا األدال المطقف لقص ج       داله م ارم  بالمؤ ا م  المسن بل اوف ينكار  ملماثل األدال السابف.

ل بل    ا ماثإا مجيا الص ج   ال يضمح لم   الوحجات  ا  داله المطقف    الم ارا بالمؤ ا اإلاتر اد  اوف ينكار م  المسن  -ج

  دا س السابف.

 لج     ب  . -د
ً
 ال يعج االاينمار م  الص ج   بأ  حا  مح األحوا  بمناب  إيجاعا

ي ا مال  الوحجات  ملنحمل المسؤ ل   عح    خسارش مال   ةج تترتب على اإلاينمار م  الص ج   إال إذا  امت ماتج  عح إ ما     ت صرر  -ه

 مح مجيا الص ج  .

 لقمخاطا الا يس   لإلاينمار م  الص ج  :   ما يل د ةا م  - 

 

 مخاطر تقلبات أسعار األسهم والوحدات المتداولة: .1

 فإا االاينمار م   اوا  األا ا ياتب  عادش بن قبات عال   م   اعار األا ا  التي بج ر ا تؤد  الى ت قبات عال   م   اعار  حجات ص ادي

ة م  ااينمارات الص ج    خسارش جزل مح ر س الما . يحجث الن قب م   اعار األا ا مي ج  األا ا  التي ةج يننج عح ذل  امخأاض حاد م  

لعوامل كنررش خارج  عح إرادش مجيا الص ج    مح تق  العوامل على اب ل المنا  ال اليصاد األحجاث الس اا    االةنصادي   االجنماع   

 دال ال ا ات    على ةاارات المنعامقرا م  األاوا . ال اموم   لق ا ات المسينما بها التي ةج تؤثا على  

 

  املخاطر السياسية أو النظامية: .2

 عل
ً
ت   ا  ىالن قب الس اس ي م  الم ط    النطورات م  األمظم   ال وامرا العالم    /   لقج   التي يسينما  يها الص ج    صولس  ةج تؤثا اقبا

.  ذا بج ره ةج يؤثا على ت   ا  صو  الص ج    اعا األا ا     دال ال ا ات المعاض  لبعض الم اط
ً
ف اإلةق م   الغرر مسن اش ا اا ا

  حجاتس. 

 

 املخاطر اإلقتصادية: .3

 م  
ً
    إيجابا

ً
لمج  اةج ينأثا  دال الص ج   بالنغررات االةنصادي  التي يما االةنصاد العالمي  /   لقج   التي يسينما  يها الص ج   اقبا

 وا  مما ةج يؤد  الى تذبذب م   اعار  ا ا  ذه ال ا ات  بالنال   اعار  صو  الص ج    اعا  حجاتس. ال صرر الى المن

 

 مخاطر السيولة: .4

 على  اعار  صو  الص ج  . 
ً
 ةج ينعاض الص ج   إلى مخاطا الس ول  م  حا  إمخأاض النعام ت م  السو  ب كل حاد  الذ  ةج يؤثا اقبا

 

 مخاطر العملة: .5

 ات م   اعار عم ت األ را  المال   المجارش م  الص ج   ةج تؤد  إلى خسا ا      رباح  ا ةات العمق   بالنال  إلى تغرر ة م  الوحجاتإا الن قب

 بال  ص    الزملادش.

 

 مخاطر  االستثمار في صناديق أخرى: .6

ح  ذه م المذ ورش م  ةسا "الخاطا الا يس  "الص اديف األخا  التي يهجف الص ج   ل اينمار  يها ةج تكوا عاض  ل أس الخاطا 

 على ااينمارات الص ج    اعا  حجاتس. المذكاشد
ً
  ةج يؤثا ذل  اقبا

 



 

-3- 
 

 مخاطر التقنية: .7

يعنمج مجيا الص ج   م  إدارش الص ج    حأظ  صو  العم ل على اانخجام الن     مح خ    مظم  المعقومات المنو اه لج  مجيا 

 ا ةج تنعاض أل  عطل جزئر    كل  خارج عح إرادش مجيا الص ج  د  بالنال  ةج يؤد  ذل  إلى تأخرر م  بعض عمق ات الص ج  د  التي بج ر 

 على ااينمارات الص ج    اعا  حجاتس.
ً
 مجيا الص ج    النأثرر اقبا

 

 املخاطر التشريعية والقانونية: .8

ع  لقاةاب   الي ايعات مح ةبل السقطات الاام  د  ذا يعاض الص ج   إا الص ج   يسينما م    را  مال   مجرج  م   اوا  مال   خاض

اوم ا إلى مخاطا النغرر م  الي ايعات    ال وامرا الخاص  بهذه األ را  المال      األاوا  المال  . إا مح ضمح  ذه الخاطا مخاطا تغرر ال

 على الص اديف اإلاينمارمل   التي تج ع مح  صو  الص ج  .

 

 ار الفائدة:مخاطر أسع .9

 على اعا  حجا
ً
    إيجابا

ً
 على ت   مات  صو  الص ج    بالنال  ةج تؤثا اقبا

ً
    إيجابا

ً
 الص ج  . تإا الن قبات م   اعار الأا جش ةج تؤثا اقبا

 

 مخاطر اإلشتراك أو اإلسترداد: .11

المال      النعام ت الب ك    التي تكوا خارج  ةج يؤجل مجيا الص ج      عمق   إ ترا     إاترداد م  حا  حج ث صعوبات م  األاوا  

 عح إرادتس  الذ  ةج يؤثا على اعا الوحجش القتي يأترض  ا ينعامل بها المسينما.

 

 مخاطر البيانات: .11

ال  د ع يعنمج مجيا الص ج   م   اقوبس اإلاينمار  على تحق ل ب امات ال ا ات الُمصجرش مح ةبق ا  التي يعنبر ا مجيا الص ج   ذات جودش

 إال  مس م  حرا إغأا     معقومات جو امل     حج ث    مماراات غرر ةاموم       خطال  لا ذل  ةج يؤثا على إاينمارات الص ج  .

 

 مخاطر تضارب المصالح: .12

مجرال  موظأر يحاه مجيا الص ج   م  إدارتس على  ا تكوا   جا س  ل ما  و مح صالح م   الوحجات إال  مس ي تر  م  إدارش الص ج   

مجيا الص ج      الأا ع النابع  لس  الذيح ةج تكوا مصالي ا منضارب  مع مصالح الص ج  د  ذا ةج يننج ع س تأثرر على موضوع   

 على  دال الص ج  .
ً
  اان  ل   مجيا الص ج    ةااراتس اإلاينمارمل   الذ  ةج يؤثا اقبا

 

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .13

 على  دال الص ج   إا 
ً
 ما يعنمج على  املف عمل مجيا الص ج    إا تغرر  ل    بعض  عضال  املف العمل ةج يؤثا اقبا

ً
 دال الص اديف غالبا

 م  المسن بل.

 

 مخاطر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة: .14

لى ظا ف م  الص ج   مأسس  البعض اآلخا ي طبف عي طو  االاينمار م  الص ج   على مخاطا ضاملب   من وع   بعض ا ي طبف على االاينمار 

مع    ةج تكوا ذات صق  بمسينما معرا.  اوف تؤد  الضاا ب التي ينكبج ا مالكو الوحجات بالضا رش إلى تخأ ض العوا ج الماتبط  

ا الضاا ب الضاملب را ب أ باالاينمار م  الص ج    امخأاض م  اعا الوحجش.  ملجب على المسينماملح الينمقرا الي ا ر مع مسي اريها

  بالمترتب  على االاينمار م  الوحجات  تمقك ا  ب ع ا. إا راوم اإلدارش  جم ع الااوم المسنح   إلى  اك  ي  ا  فر  ابينا  ال ت مل ضامل

 .ال  م  المضا   التي ينا تحم ق ا ب كل م أصل    ا لقمواد الم صوه عقيها م  مظام  ال ح  ضاملب  ال  م  المضا  

 :البيانات السابقة ألداء الصندوق  -ه

 ال يوجج.

 :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .2

الااوم التي ينحمق ا الص ج   تحيسب على  ااس يومر  تج ع على  ااس ينحمل الص ج    ا   الااوم  المصارملف المذ ورش  دماه. إا  - 

 يخنقف مح راا الى يخا  ه   اآلتر:

  :مح ة م  صام   صو  الص ج   لمجيا الص ج   لقأئ  ) (  %1.00راوم إدارش بنسب  يج ع الص ج   رسوم اإلدارة 
ً
ا وملا

 مح ة م  صام  األصو  لمجيا الص ج   لقأئ  )ب(  نسب   %1..1 نسب  
ً
 مح ة م  صام  األصو  لمجيا  %0.10ا وملا

ً
ا وملا

 الص ج   لقأئ  )ج(.  ملنا د ع الااوم  ل ث ث     ا م  دي .
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  :مح ة م  صام   صو  الص ج   ألمرا اليأظد   راوم  %0.10يج ع الص ج   راوم حأظ تعاد  رسوم الحفظ 
ً
ا وملا

 .د الر  ماملكر 0.تعامل  ه  بحج  على 

  :الص ج    يج عأتعاب املحاسب القانوني  
ً
  مبقغا

ً
  ا   مصف  ل د عنرا طاملف عح اعود  رملا 21,000  ةجره م طوعا

 .الص ج    حسابات مااجع  م ابل   و  امق  ضاملب  ال  م  الضا   ال امونر لقمحااب

  :م  حا  حصو  الص ج   على تمومللد  لا الص ج   ا ج ع مصارملف النموملل  ا   حسب األاعار مصاريف التمويل

 السا جش م  السو .

  :ب  م  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
 ر  25,000يج ع الص ج   مكا آت ألعضال مجقس إدارش الص ج   ا وملا

ً
 اعوديا

ً
ملاال

 لكل عضو مسن ل.بحج  على 

  :ةجره الرسوم الرقابية 
ً
 م طوعا

ً
. 0100.يج ع الص ج   مبقغا

ً
 رملا  اعود  ا وملا

  :ةجره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
ً
 م طوعا

ً
 على  ل  ئس مح رمل 10000يج ع الص ج   مبقغا

ً
ا  اعود  ا وملا

. 110000الأئات االخا  لوحجات الص ج    الجموع  و 
ً
 رملا  اعود  ا وملا

  :ب  م  مصاريف أخرى 
ً
 م طوعا

ً
 م ابل اليصو  على ب امات المؤ ا  00000يج ع الص ج   مبقغا

ً
د الر  ماملكر ا وملا

ا اليسابات الب ك      االاينمارمل  لقص ج       ضاا ب    اإلاتر اد . كما يج ع الص ج   راوم النحوملل الأعق   ما بر

 .راوم إضا    إا  ججت بما م  ذل  ضاملب  ال  م  المضا  

  :ينحمل الص ج   جم ع مصارملف  راوم النعامل المنعق   بب ع   اال األا ا  اإلكنناب م  اإلصجارات مصاريف التعامل

س )على اب ل المنا   لي  ل رفع ا  األ ل    اينا اإل صاح عح تق  الااوم  المصارملف م  ملخص اإل صاح م  نهاي  

  اليصا عموالت الواطال  ا  ضاا ب     راوم حكوم  (

 ال ا  األخ األطااف      فر  ابينا يلج   المسنح    المصا  ات  العموالت المذ ورش الااوم : إاالمضافة القيمة ضريبة 

 ال  م  املب ض مظام م  عقيها الم صوه لألاعار    ا م أصل ب كل الضاملب  تحم ل  اينا المضا   ال  م  ضاملب  ت مل

مع م حظ  اا اتعاب اليااب ال امونر المذ ورش  ع ه ت مل ضاملب  ال  م  المضا  د     ما  .الن أ ذي   ال حنس المضا  

 .01/01/8012عجا ذل  انخضع لضاملب  ال  م  المضا   ابنجال مح 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته.  .3

 مذكاش معقومات الص ج    الص ج     احكام  ا     الص ج    مجيا موةع . 

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

مساًل  1:00الساع  ةبل  لكل  ئ  مح  ئات  حجات الص ج    ي وم مجيا الص ج   بنحجيث صام  ة م   صو  الص ج    إع ا اعا الوحجش

 .www.tadawul.com.saعبر الموةع اإللكتر نر لقسو  المال   السعودي  )تجا  ( النعامل  وم النال  ل وم ال  مح

 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به .5

  اك  ي  ي  فر  ابينا د  ع وامس:

 1ب رةا مبنى الم خأض د المبانر

  المكنب   السك    لقمبانر غاماط   اح 

 ال اق  الجا ا   طاملف

 11688 -الاملاض د28218. ب.ه

 السعودي  العاب   الممقك 

 www.gibcapital.comالموةع اإللكتر نر:  +866111118801 اكس:  +866111111100 اتف: 

 :اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به .6

 ل اينمار الب د  اك 

 الاابع الطابف – تا ر  امارت

   ج المق  طاملف مع النحق    ارع ت اطع

 11011 الاملاض د100: ب.ه

 السعودي  العاب   الممقك 

  capital.com -www.albiladالموةع اإللكتر نر:     9669200003636+ اتف: 

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


 

 

 

 

 

 

لفرص أسهم الشرق األوسط  صندوق جي آي بي

 وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 

 مفتوح المدة عامصندوق أسهم 

 

 مدير الصندوق 

 جي آي بي كابيتال

 

 أمين الحفظ

 شركة البالد كابيتال

 

 مذكرة المعلومات

 

 لالئحة خاضعةبصندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا  الخاصة مذكرة المعلومات في المذكورة والبنود المعلومات جميع إن

 وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.، االستثمار صناديق

 قبل تامة ودقة بعناية صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقياب الخاصة المعلوماتمذكرة  قراءة املحتملين المستثمرين على يجب

 استشارة املحتمل رمالمستث 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

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



 

-1- 
 

 إشعار هام

  أسهم الشركات "(، هو صندوق أسهم مفتوح المدة يستثمر في الصندوق )"صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

"(، وهي شركة مدير الصندوق أسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال )" .المدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وتاريخ  1010244294رقم  ، المؤسسة والقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري شخص واحد

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

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 www.gibcapital.com  االلكتروني: الموقع

 الصندوق  إدارة مجلس وأعضاء الصندوق  مدير ويتحمل. عليها الموافقة وتمت الصندوق  إدارة مجلس قبل من المعلومات مذكرة روجعت 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ويؤكد يقر كما. المعلومات مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال دقة عن المسئولية كامل ومنفردين مجتمعين

 مذكرة في الواردة والبيانات المعلومات أن على ويؤكدون  يقرون كما المعلومات، مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال بصحة الصندوق  ومدير

 .مضللة غير المعلومات

  االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، وال وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق

ات تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلوم

السوق المالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة 

تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار 

 االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 هدف الصندوق الى تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق اإلستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم ي

 S&P Pan Arab Composite Totalوتحقيق عائد يتفوق على عائد المؤشر االسترشادي ) نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامالمرخصة في 

Return Index.) 

  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم مذكرة المعلومات أعدت هذه 
ً
-219-2006طبقا

 لنظام هيئة السوق المالية، ال1427/12/03، بتاريخ 1
ً
 هـ.1426/06/02وتاريخ  30صادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/هـ. وفقا

  صندوق جي آي بي بالخاصة  الصندوق مع مذكرة المعلومات وللمستندات األخرى  حكامأاملحتملين قراءة الشروط و على المستثمرين يجب

، وفي حال كان هناك شك في مدى قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق بعناية ودقة تامة  لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 املحتمل استشارة أحد المستشارين الماليين المستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ثمرالمستمالئمة هذا الصندوق، فإنه يجب على 

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

ال ن بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على المستثمرين املحتملين أ وليس هناك أي ضمانات، المعقولة للتأكد من صحتها

 قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.أمور استثمارية أو  األحكام باعتبارها مشورة بشأن أيلى محتوى الشروط و إينظروا 

 من قبل الصندوق. وينبغي للمستثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة  تكون قيمة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار األسهم المملوكة

 كما  ومعرفة تامة بأن االستثمار في الصندوق يشتمل على مخاطر مرتفعة.
ً
إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما

 من قبل مدير الصندوق ويتحمل المستثمر كامل ا
ً
 لم ما لمسؤولية عن أي خسائر مالية قد تنتج عن اإلستثمار في الصندوق أنه ليس مضمونا

  الخسارة سبب يكن
ً
 .الصندوق  مدير من إهمال او تقصير عن ناجما

  تثمر مبالغ االشتراكات بالنيابة عن سكل مشترك بأن مدير الصندوق سوف ي، يوافق مذكرة المعلومات والشروط واألحكامبالتوقيع على

 
ً
  .الصندوق  حكامأشروط و لالمشترك وطبقا

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

 :مدير الصندوق 

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

 وتاريخ 1414111101 رقم التجاري  السجل وبموجب السعودية، العربية المملكة قوانين بموجب والقائمة

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

 وعنوانه:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 11601 -الرياض ،80890. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +066119111141+                  فاكس:066119111144هاتف: 

 www.gibcapital.com  الموقع اإللكتروني:

 :أمين الحفظ

 

 شركة البالد لالستثمار

 الطابق الرابع –سمارت تاور 

 التحلية مع طريق الملك فهدتقاطع شارع 

 11111، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :املحاسب القانوني

 

 قانونيون براهيم البسام وعبداملحسن النمر محاسبون اشركة 

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي السليمانية

 11131، الرياض 18399ص.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 لإلشارة الى  "مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "المستثمر املحتملو" "المستثمرو" "المشترك

 العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.

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

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

 .االستثمار صندوق أعمال مدير 

 "رعية، أو ا يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فشاملة حيثم يقصد بها هيئة السوق المالية" هيئة السوق الماليةو" "هيئة السوق و" "الهيئة

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

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

 " صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيايقصد بها " الصندوق. 

 "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيايقصد بها أسواق األسهم المرخصة في  "األسواق. 

 "مؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري الهو " المؤشر اإلسترشادي. 

 "آند بورز هو مؤشر يتبع األسهم العربية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز  " مؤشر إس آند بي العائد الكلي لألسهم العربية. 

 " في مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل وحدات، من يتكون  استثمار صندوق  أي في المالك "، حصةالوحداتو" "وحدات الصندوق 

 االستثمار. صندوق  أصول 

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

 معنوية.

 "المالية. السوق  هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق " يقصد بها الئحةالئحة صناديق اإلستثمار 

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

 " يقصد بها العميل الذي يستثمر أو يود اإلستثمار في العميلو" "المستثمر املحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتركون "

 الصندوق.

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

 "في وحدات الصندوق  اإلشتراك أو اإلسترداد طلبات تنفيذ فيه يتم يوم " يقصد بها أييوم التعامل. 

 "الوحدة. سعر صافي تحديد فيه يتم الذي " يقصد بها اليوميوم التقويم 

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

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

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

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

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

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموالتمصاريف التعامل. 

 ""أيام عمل 9هي األوراق المالية التي يمكن التخارج منها خالل  أوراق مالية ذات سيولة جيدة. 

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

 "ريال سعودي. 1404440444وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي  مؤسسات من المستثمرينب الخاصة وهي "(أ) فئةال  

 "ريال سعودي. 1404440444وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  وأفراد، مؤسسات من المستثمرينب الخاصة وهي "(ب) فئةال 
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 "واملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنك الخليج الدولي  الدولي الخليج بنكو  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة وهي "(ج) فئةال 

 "صفقةي أ يفخر آل االطرف  نييع "رنظي طرف. 

  "من فئات وحدات الصندوق.و قيمة االشتراك اللتي تؤهل المستثمر ألي فئة أوهو أدنى قيمة للوحدات المملوكة "الحد األدنى للملكية 
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 ملخص الصندوق 

 صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

GIB Opportunistic MENA Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  شركة جي آي بي كابيتال

مفتوح المدة عامصندوق أسهم   نوع الصندوق  

 أمين الحفظ شركة البالد كابيتال

بي كابيتال جي آيشركة   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق   الريال السعودي

ات المدرجة في تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق اإلستثمار في أسهم الشرك

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسواق   
 أهداف الصندوق اإلستثمارية

لألسهم العربيةمؤشر إس آند بي العائد الكلي   

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 
 المؤشر االسترشادي

 مستوى املخاطر  عالي

م..../../يوم ... الموافق ..م حتى نهاية يوم ..../../..الموافق  ...تبدأ من بداية يوم   فترة اإلشتراك 

 ريال سعودي 1404440444الفئة )أ(: 

 سعوديال ري 140444الفئة )ب(: 

 ريال سعودي 140444الفئة )ج(: 

 الحد األدنى لالشتراك

 ريال سعودي 104440444الفئة )أ(: 

 ريال سعودي 10944الفئة )ب(: 

ريال سعودي 44901الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ريال سعودي 104440444الفئة )أ(: 

 ريال سعودي 10944الفئة )ب(: 

سعودي ريال 44901الفئة )ج(:   

 الحد األدنى لالسترداد

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

(.   عمل يوم يكون   

راك تالموعد النهائي الستالم طلبات االش

 واالسترداد

توفية واسترداد لجميع الطلبات المسوالذي يعتمد كسعر شراء  الصندوق  آخر سعر معلن من قبل مدير

 للشروط
 السعر المعتمد لالشتراك واالسترداد

 مويأيام التق  يوم االثنين واالربعاء من كل اسبوع )على أن يكون يوم عمل(

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

العالقةمن يوم التقويم ذي عمل  أيام خالل أربعة  قيمة اإلستردادموعد دفع   

من قيمة مبلغ اإلشتراك 1.44%  رسوم االشتراك 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %1.44الفئة )أ(: 

 من قيمة صافي أصول الصندوق. %1.19الفئة )ب(: 
 رسوم اإلدارة
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من قيمة صافي أصول الصندوق. %94.4الفئة )ج(:   

  34قل من المستردة والمستثمرة أل الوحداتمن قيمة  1.44%
ً
يوما  رسوم اإلسترداد المبكر 

 من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ، و رسوم  %4.14يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل 
ً
سنويا

 دوالر أمريكي 14تعامل وهي بحد أعلى 
 رسوم أمين الحفظ

 :أتعاب املحاسب القانوني -أ

 يدفع الصندوق مبلغ
ً
 مقطوعا

ً
 كأتعاب للمحاسب القانوني 110444 بقيمةا

ً
 ريال سعودي سنويا

 مصاريف المؤشر اإلسترشادي: -ب

 بقيمة 
ً
 مقطوعا

ً
 مقابل الحصول على بيانات  10444يدفع الصندوق مبلغا

ً
دوالر أمريكي سنويا

 المؤشر اإلسترشادي

 الرسوم الرقابية: -ج

  الصندوق  يدفع
ً
  مبلغا

ً
  سعودي ريال 10944 بقيمة مقطوعا

ً
 كرسوم رقابية سنويا

 رسوم نشر المعلومات على موقع تداول: -د

  الصندوق  يدفع
ً
  مبلغا

ً
  سعودي ريال 90444 بقيمة مقطوعا

ً
 الصندوق  فئات من فئه كل على سنويا

 تداول  موقع على المعلومات نشر مقابل

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -ه

  الصندوق  يدفع
ً
  مبلغا

ً
  سعودي ريال 190444 بقيمة مقطوعا

ً
لكل عضو مجلس بحد أعلى  سنويا

 إدارة مستقل

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

المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم   

 الرسوم المصاريف األخرى 

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

(حكومية رسوم  أو ضرائب      
 مصاريف التعامل

 تاريخ الطرح تبدأ من بداية يوم ... الموافق ../../....م حتى نهاية يوم يوم ... الموافق ../../....م

لكل فئات وحدات الصندوق  ريال سعودي 14  سعر الوحدة عند الطرح األولي  
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 مذكرة المعلومات

 :ستثمارصندوق اال  .1

 :اسم الصندوق  -أ

 .صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 ../../....م

 :فقة هيئة السوق المالية على تأسيس وطرح الصندوق اتاريخ مو  -ج

 م...../../.. ه والموافق..../../..بتاريخ  وشمال أفريقياصندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط تمت الموافقة على طرح 

 :مدة الصندوق  -د

صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير هو  صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقياإن 

 للفقرة رقم
ً
 .الصندوق  وأحكام شروطمن ( 18) عشر ثمانية الصندوق بحق إنهاءه وفقا

 :العملة -ه

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

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

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

 عنوان الموقع االلكتروني المين الحفظ: -و

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

 :سياسة اإلستثمار .2

 :أهداف الصندوق اإلستثمارية -أ

وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لتحقيق نمو في رأس المال في  آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا صندوق جييهدف 

بما فيها األسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المدى المتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق 

أي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو الرئيسية، واألسواق الموازية، و 

تداولها. كما يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية شرط أن تكون لهذه الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات 

 .وسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق األ استثمارية في 

 :أنواع األوراق المالية المتاحة للصندوق  -ب

 في األوراق المالية اآلتية: التملكب افه من خالل اإلستثماريسعى الصندوق لتحقيق أهد

  وأسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية شرط منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جميع أسهم الشركات المدرجة في أسواق

، بما فيها األسواق الرئيسية، نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامأن تكون لهذه الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات استثمارية في 

فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في المستقبل والتي يتم 

 تداولها.

 

  المقرر إدراجها في أي  صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا شركاتأسهم اإلصدارات األولية والثانوية من قبل

والبورصات العالمية شرط أن تكون لهذه الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات  نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامأسواق 

http://www.albilad-capital.com/
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بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق الموازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااستثمارية في 

 ة العامة أو تداولها.الجهات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكي

 

  منطقة المدرجة أو المقرر إدراجها في أسواق  نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيام شركاتحقوق األولوية المصدرة لزيادة رأسمال

والشركات المدرجة أو المقرر إدراجها في البورصات العالمية شرط أن تكون لهذه الشركات نشاط عمل  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياساس ي أو ارتباطات استثمارية في أ

 قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو تداولها.

 

 املختصة والمدارة من مدير الصندوق أو أي مدير آخر والتي تستثمر في األسهم المدرجة في  صناديق االستثمار المرخصة من الجهات

، بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامأسواق 

 ملكية العامة أو تداولها.الجهات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق ال

 

 ( صناديق المؤشرات المتداولةETFs المرخصة من الجهات املختصة والمدرجة في أسواق )بما نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيام ،

إدراج أوراق فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات املختصة في المستقبل والتي يتم فيها 

 الملكية العامة أو تداولها.

 

 ( صناديق اإلستثمار العقارية المتداولةREITs المرخصة من الجهات املختصة والمدارة من مدير الصندوق أو أي مدير آخر والمدرجة في )

تطلقها أو تنشئها الجهات ، بما فيها األسواق الرئيسية، واألسواق موازية، وأي سوق أخرى قد نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيام

 املختصة في المستقبل والتي يتم فيها إدراج أوراق الملكية العامة أو تداولها.

 

 .أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك العامة واالمرخصة من الجهات املختصة 

 

  العامة المرخصة من الجهات املختصة.نقد أو أشباه النقد بما في ذلك صناديق أسواق النقد  

 سياسة تركيز اإلستثمارات:  -ج

أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه اإلستثمارية من تي يرى مدير الصندوق ستثماراته في األوراق المالية السيركز الصندوق إ

 .ناحية العوائد المستهدفة

 :األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق  -د

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

 الحد األعلى الحد األدنى اإلستثمار نوع

أو المدرجة في  ط وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوسأسواق في أسهم الشركات المدرجة 

أسواق األسواق الموازية واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق الملكية للشركات المدرجة في 

أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية شرط و منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

سط نطقة الشرق األو مأن تكون لهذه الشركات نشاط عمل أساس ي أو ارتباطات استثمارية في 

منطقة الشرق أسواق المدرجة في  (REITs)والصناديق العقارية المتداولة  وشمال أفريقيا

 األوسط وشمال أفريقيا

%0 144% 

 العامة الصكوك وصناديق الثابت الدخل أدوات وصناديق والصكوك الثابت الدخل أدوات

 الجهات املختصة من والمرخصة
4% 14% 
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 %14 %4 1نقد وأشباه النقد

 %14 %4 الجهات املختصة من والمرخصة المؤشرات المتداولة العامة صناديق

الجهات  من والمرخصة امنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيأسهم صناديق اإلستثمار في 

 املختصة
4% 14% 

 

 :ساليب واألدوات التي سيقوم المدير بسستددامها في إدارت  للصندوق المعامالت واأل  -ه

األوراق المالية وقيمها العادلة،  ةبتحديد املجال االستثماري للصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة تعتمد على أساسييقوم مدير الصندوق 

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

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

 اإلدارة وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة المالية(.

 .تحليل المراكز المالية لُمصدري األوراق المالية من حيث مالئتها وقوتها 

 توقعات لهذه األرباح.تحليل القوة الربحية لُمصدري األوراق المالية ومدى استدامتها وال 

 .تحليل قدرة ُمصدري األوراق المالية على تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلك 

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

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

ً
دقيقا

 أو هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتميز بمستقبل واعد.

لذلك يقوم فريق العمل بزيارة ُمصدري األوراق المالية ومناقشتهم بمستقبل الشركة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة مستوى  ةاضاف

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

 ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد المتوقعة من اإلستثمار فيها بالعوائد المتوقعة من األوراق المالية المشابهه سوا
ً
ًء في نفس داخليا

.القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخا
ً
 ذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا

ويحق لمدير  (Benchmark Agnostic)المؤشر اإلسترشادي في يستثمر فيها  التيأوزان الشركات وال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على 

 بما يتوافق مع سياسا
ً
 تركيز االستثمارات المذكورة في الفقرة د من هذا البند.  ةالصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا

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

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

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

 .نظام تملك غير السعودين للعقار واستثماره ذلكبما في  يلتزم الصندوق بقيود اإلستثمار الواردة في الئحة صناديق اإلستثمار

 والمدارة من مدير الصندوق  الحد الذي يمكن في  استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق إستثمار ي -ح

 :أو أي مدير آخر

 استثمار 
ً
والتي تستثمر في األسهم  كحد أقص ى من أصول الصندوق في صناديق إستثمار %14.44يحق لمدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا

 .من الجهات املختصة مرخصة على أن تكون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المدرجة في أسواق 

 :اإلقتراضصالحية صندوق اإلستثمار في  -ط

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

 .من إجمالي أصول الصندوق  %10.00على أال تتجاوز نسبة القروض استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات اإلسترداد 

                                                           
أو ما يعادلها   -BBBيستثمر الصندوق في أدوات نقد في بنوك عربية مرخص لها من البنوك المركزية، كل في إطار اختصاصه، بحد تصنيف ائتماني أدنى  1

 في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.
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 طرف نظير:الحد األعلى للتعامل مع أي  -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %19.44ال يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مداطر الصندوق: -ك

 ألفضل ممارسات اإلستثمار  التي تحقق أهداف الصندوق والمتماش .1
ً
ية مع يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفقا

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة. يشمل ذلك أن المذكورة في شر استراتيجيته 

 يحرص مدير الصندوق على اآلتي:

 .توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع 

 شروط واألحكام الخاصة عدم تركيز استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة بخالف ما نصت عليه ال

 بالصندوق.

 .عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه 

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

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

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

ً
 لالئحة وفقا

 .االستثمار صناديق

 مرتين اإلجتماع  
ً
 وتمويل األموال غسيل عن التبليغ ومسؤول واإللتزام المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

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

 تعيينه حالة في األصول  مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

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

 .االستثمار صناديق

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

 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ولمصلحة بأمانة العمل. 

  :المؤشر اإلسترشادي -ل

 العربيةمؤشر إس آند بي العائد الكلي لألسهم 

S&P Pan Arab Composite Total Return Index  

 .مؤشر يتبع األسهم العربية ويتم الحصول عليه من شركة ستاندردز آند بورز وهو

 : التعامل في أسواق المشتقات المالية -م

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

افق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على اإلستثمار: -ن  أي إعفاءات مو

 ال يوجد.

 :املخاطر الرئيسية .3

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

 بالصندوق. يتعلق استثماري  قرار بأي القيام عند بالصندوق  الخاصة واألحكام الشروط بجميع تامة معرفة

 على األداء المتو إن أي أداء سابق للصندوق أو  -ب
ً
قع في المستقبل إلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا

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

إن مدير الصندوق ال يضمن لمالك الوحدات أن أداءه المطلق أو المقارن بالمؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر في المستقبل أو  -ج

 سيماثل أدائه السابق.

 لدي أي بنك. بأي حال من األحوال االستثمار في الصندوق عد ال ي -د
ً
 بمثابة إيداعا
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ويتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على اإلستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إهمال يقر مالك الوحدات  -ه

 أو تقصير من مدير الصندوق.

 فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار في الصندوق: -و

 :والوحدات المتداولة األسهم أسعار تقلبات مداطر .1

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

وحدات صناديق األسهم والتي قد ينتج عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس المال. 

لصندوق ومن تلك العوامل على سبيل المثال ال يحدث التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادة مدير ا

لى التي قد تؤثر على أداء الشركات أو ع والقانونية للشركات المستثمر بها الحصر، األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 .قرارات المتعاملين في األسواق

  :النظامية أو السياسية املخاطر .2

في األنظمة والقوانين العالمية و/أو للدول التي يستثمر فيها الصندوق أصوله  قد تؤثر التقلب السياس ي في المنطقة والتطورات 

. هذا بدوره قد يؤثر على 
ً
 على تقييم األسهم أو أداء الشركات المعرضة لبعض المناطق اإلقليمية الغير مستقرة سياسيا

ً
سلبا

 . تقييم أصول الصندوق وسعر وحداته

 :اإلقتصادية املخاطر .3

  قد يتأثر
ً
 أو إيجابا

ً
أداء الصندوق بالتغيرات االقتصادية التي يمر االقتصاد العالمي و/أو للدول التي يستثمر فيها الصندوق سلبا

في المدى القصير الى المتوسط مما قد يؤدي الى تذبذب في أسعار أسهم هذه الشركات وبالتالي أسعار أصول الصندوق وسعر 

 . وحداته

 :مداطر السيولة .4

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

 . أصول الصندوق 

 :العملة مداطر .5

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

 .قيمة الوحدات بالنقص أو الزيادة

 :التركيز مداطر .6

قد يتعرض الصندوق ملخاطر التركيز وذلك نتيجة التركيز على أحد القطاعات أو الدول التي يستثمر فيها الصندوق أصوله 

 على أسعار أصول الصندوق  تؤثرقد  تيواليعرض الصندوق ملخاطر تركيز االستثمارت  والذي بدوره
ً
 . سلبا

 :مداطر  االستثمار في صناديق أخرى  .7

 لنفس املخاطر المذكورة في قسم "املخاطر الرئيسية"عرضة تكون قد فيها لالستثمار الصندوق  يهدفالصناديق األخرى التي 

 ، وقد يؤثر ذلك من هذه المذكرة
ً
 .وحداتهعلى استثمارات الصندوق وسعر  سلبا

 :مداطر التقنية .8

المتوفره المعلومات  أنظمةخالل على استخدام التقنية من الء إدارة الصندوق وحفظ أصول العميعتمد مدير الصندوق في 

وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عطل جزئي أو كلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، ألي قد تتعرض بدورها والتي لدى مدير الصندوق، 

 على استثمارات الصندوق وسعر وحداتهفي بعض عمليات مدير الصندوق والتأثير  تأخير
ً
 .سلبا

 

 :التشريعية والقانونية املخاطر .9

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

وق إلى مخاطر التغير في التشريعات أو القوانين الخاصة بهذه األوراق المالية أو األسواق المالية. إن من ضمن يعرض الصند

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

 :مداطر أسعار الفائدة .11
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 أو 
ً
 على سعر إن التقلبات في أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

ً
 أو إيجابا

ً
 على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلبا

ً
إيجابا

 .وحدات الصندوق 

 اإلشتراك أو اإلسترداد:مداطر  .11

قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في حال حدوث صعوبات في األسواق المالية أو التعامالت البنكية والتي 

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

 مداطر البيانات: .12

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

ممارسات غير قانونية أو أخطاء فإن ذلك قد يؤثر على  جودة عالية، إال أنه في حين إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي

 .إستثمارات الصندوق 

 مداطر تضارب المصالح: .13

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

كون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد ينتج مدراء وموظفي مدير الصندوق أو الفروع التابعة له والذين قد ت

 على أداء الصندوق 
ً
 .عنه تأثير على موضوعية واستقاللية مدير الصندوق وقراراته اإلستثمارية والذي قد يؤثر سلبا

 مداطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .14

 ما يعتمد على فريق عمل مدير الصندوق وإن
ً
 على  إن أداء الصناديق غالبا

ً
تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبا

 .أداء الصندوق في المستقبل

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مداطر .15

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

ت صلة بمستثمر معين. وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات بالضرورة إلى ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذا

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

ملكها وبيعها. إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب المترتبة على االستثمار في الوحدات وت

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

 .المنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة المضافة

 :معلومات عامة .4

 الفئة المستهدفة لإلستثمار في الصندوق: -أ

المطلعين على املخاطر الرئيسية المذكورة في كل مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الحكومي أو الخاص من المستثمرين املحليين أو األجانب 

 .املخاطر الرئيسية( 3مادة )

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 ستثمار أي عوائد يحققها الصندوق.ايقوم مدير الصندوق بإعادة 

 اإلستثمار:األداء السابق لصندوق  -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 مالك الوحدات على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي

 من كل 19المنفذة من قبل المالك على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )قيمتها، وسجل بجميع الصفقات 
ً
( يوما

 صفقة.

 وق بدون مقابل.الحصول على القوائم المالية المراجعة للصند 
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ً
اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 لنوع التغيير والمدة املحددة في الئحة صناديق اإلستثمار.

 .اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق 

  بين الرسوم واألتعاب الفعلية الحصول على نسخة محدثة من الشروط و
ُ
 ت
ً
األحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( 11اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اإلستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين.
ً
 ( يوما

 .دفع مبالغ اإلسترداد في األوقات املحددة لذلك 

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

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 منها، 
ً
 أي إلتزامات أخرى.فإن مالك الوحدات غير ملتزمين بفيما عدا خسارة مالك الوحدات إلستثماراته في الصندوق أو جزءا

 الخاصة باإلنهاء:الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات  -و

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

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

 من التاريخ المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.11وعشرين )
ً
 ( يوما

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

 الخاصة بالصندوق.

صندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( عن انتهاء مدة الصندوق يجب على مدير ال .3

 وتصفيته.

 إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق: -ز

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

 ستثماريةاإل  األهداف تحقق التي والحكيمة الجيدة ستثماراإل  ممارسات مع متماشية الصندوق  مدير يتخذها التي االستثمار قرارات ستكون 

 مدير بذل ذلك ويشمل العالقة، ذات األخرى  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط يف والمذكورة للصندوق  املحددة

 ومن اهم اليات ضبط املخاطر:   واتباع سياسات و اليات محددة. وسعه في ما كل الصندوق 

  توفير السيولة الكافية في الصندوق. اجراءات لمتابعة والتاكد من 

  عدم تركيز إستثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة.اجراءات لمتابعة والتاكد من  

  التملك في الشركات حسب النسبة المصرح بها.إلتزم الصندوق بنسب اجراءات لمتابعة والتاكد من 

 .واالحكام الشروط في املخاطر ضبط وإجراءات سياسات(: 1)  رقم الملحق قراءة نرجو المعلومات من للمزيد              

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي وتدفع على يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه. إن الرسوم التي  .1

 أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:

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

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

ً
 األصول  صافي قيمة من سنويا

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

 :من قيمة صافي أصول الصندوق ألمين الحفظ، و  %4.14يدفع الصندوق رسوم حفظ تعادل  رسوم الحفظ 
ً
سنويا

 .دوالر أمريكي 14رسوم تعامل وهي بحد أعلى 

  :الصندوق  يدفعأتعاب املحاسب القانوني  
ً
  مبلغا

ً
 سنة نصف كل دفعتين طريق عن سعودي ريال 110444  قدره مقطوعا

 .الصندوق  حسابات مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة القانوني للمحاسب

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

 السائدة في السوق.
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  :الصندوق  إدارة مجلس ألعضاء مكافآت الصندوق  يدفع: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
ً
  25,000 بقيمة سنويا

ً
 رياال

 
ً
 .مستقل عضو لكلبحد أعلى  سعوديا

  :قدره الرسوم الرقابية 
ً
 مقطوعا

ً
. 10944يدفع الصندوق مبلغا

ً
 ريال سعودي سنويا

  :قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 
ً
 مقطوعا

ً
 على كل فئه من  90444يدفع الصندوق مبلغا

ً
ريال سعودي سنويا

. 190444الفئات االخرى لوحدات الصندوق واملجموع هو 
ً
 ريال سعودي سنويا

  :بقيمة  يدفعمصاريف أخرى 
ً
 مقطوعا

ً
  10444الصندوق مبلغا

ً
 المؤشر بيانات على ول الحص مقابلدوالر أمريكي سنويا

 ضرائب وأي للصندوق  االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق  يدفعكما . اإلسترشادي

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

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

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

  أو ضرائب واي الوسطاء عموالت الحصر وليس المثال سبيل على)  ( من الئحة صناديق اإلستثمار71)ح( من المادة )

 .(حكومية رسوم

 األطراف أو جي اي بي كابيتالل المستحقة والمصروفات والعموالت المذكورة الرسوم : إنالمضافة القيمة ضريبة 

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

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

 . 41/41/1418المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

 مقابل الصفقات المفروضة على اإلشتراك واإلسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالك الوحدات:  .1

لغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها من قيمة مب %1.44احتسابها بنسبة م إشتراك ويتم يحصل مدير الصندوق على رسو 

 فرض سيتم من مبالغ اإلشتراك لحظة استالم المبالغ وتدفع لمدير الصندوق. ةالمستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم اإلشتراك مرة واحد

  34 من أقل فترة في استردادها طلب حالة في الصندوق  وحدات على مبكر استرداد رسوم
ً
 .%1.44بنسبة  من تاريخ اإلشتراك يوما

 العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق: .3

 رسوم اإلسترداد المبكر:  -أ

 من تاريخ  34سيتم فرض رسوم استرداد مبكر على وحدات الصندوق في حالة طلب استردادها في فترة أقل من 
ً
. اإلشتراكيوما

 كاآلتي:تحتسب الرسوم 

  ويتم إعفاء  %1.44سيتم فرض رسوم استرداد مبكر بنسبة 
ً
على الوحدات في حالة استردادها مبكرا

. ستتم معاملة الوحدات في  34المشتركين من هذه الرسوم في حال احتفاظهم بالوحدات ألكثر من 
ً
يوما

 يأخاالشتراك واالسترداد على طريقة الوحدات المشتراة 
ً
.  را

ً
ويتم خصم رسوم اإلسترداد المبكر من تسترد أوال

 إجمالي قيمة المبلغ المسترد وتدفع لمدير الصندوق.

 الرسوم والمصاريف:جميع يوضح الجدول التالي طريقة احتساب 

 طريقة احتساب الرسوم والمصاريف واستحقاقها الرسوم

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

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

 مصاريف املحاسب القانوني

365
=  مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم

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

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم
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 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 تداول رسوم نشر ا
 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 رسوم اإلسترداد
 استرداد مبكر. يتم حسابها كاآلتي: تدفع رسوم اإلسترداد المبكر مرة واحدة في أي عملية

مبلغ اإلسترداد المبكر X رسوم اإلسترداد %1.00 =  رسوم اإلسترداد المبكر

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

مبلغ اإلشتراك X رسوم اإلشتراك %2.00 =  رسوم اإل شتراك على أي مبلغ إشتراك

 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 يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل في ملخص اإلفصاح المالي في نهاية كل  مصاريف التعامل

قسم
ُ
وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي  وأفراد مؤسسات من المستثمرينب الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 3) ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

 وهي( ج)و ،ريال سعودي 1404440444وهم من يقل مبلغ اشتراكهم عن  وأفراد مؤسسات من المستثمرينب الخاصة وهي( ب)و ،ريال سعودي 1404440444

 الفئات هذه بين الفروقات إن. وق و بنك الخليج الدوليدواملحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير الصن الدولي الخليج بنكو  الصندوق  مدير بمنسوبي الخاصة

 .اإلدارة ورسوم لإلسترداد، األدنى الحد اإلضافي، لإلشتراك األدنى الحد لإلشتراك، األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن

 :الوحدات مالك قبل من أو الصندوق  أصول  من تدفع التي الصفقات ومقابل والمصاريف الرسوم جميع يوضح إفتراض ي مثال .1

 لمالك الوحدات بافتراض أن قيمة استثمار مالك الوحدات  يوضح الجدول التالي
ً
 افتراضيا

ً
 :آالف ريال سعودي 14استثمارا

 

 قيمة الرسوم المبلغ التقديري 
النسبة من صافي أصول 

 الصندوق 
 الوصف

 SAR 10,000  
  

 مبلغ اإلشتراك

 
SAR 200.0 2.0000% رسوم اإلشتراك 

SAR 9,800.0 
  

 صافي قيمة اإلشتراك   

  SAR 9.8 0.1000% )رسوم الحفظ )نسبة إفتراضية 

 
SAR 20.6 0.2100% أتعاب املحاسب القانوني 

 
SAR 49.0 0.5000% مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 
SAR 14.7 0.1500% رسوم المؤشر اإلسترشادي 

 
SAR 4.9 0.0500%  رسوم نشر المعلومات على موقع تداول 

 
SAR 7.3 0.0750%  رسوم رقابية 

 
SAR 9.8 0.1000% )مصاريف أخرى )نسبة إفتراضية 

  SAR 116.1 
 

 إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة   

SAR 9,683.9 
  

 صافي قيمة االستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة

 
SAR 169.5 1.7500%  الرسوم قبل رسوم اإلدارة(من صافي قيمة اإلستثمار بعد خصم إجمالي  %1.19رسوم اإلدارة )وهي 

  SAR 285.6 
 

 إجمالي الرسوم   

 SAR 1,000  
 

 إجمالي عائد الصندوق  10.00%

 
SAR 714.4 

 
 صافي عائد الصندوق 

SAR 10,514.4 
 

 صافي قيمة اإلستثمار في نهاية السنة

  
 االشتراك(عائد الصندوق بعد خصم جميع المصاريف )ويحسب على أساس صافي قيمة  5.1438%
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 14.44رسوم اإلسترداد المبكر بإفتراض أن سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة هو يوضح الجدول التالي طريقة إحتساب 

 :وحدة 90444المشترك يرغب باسترداد وأن ل سعودي للوحدة ريا

 يوم( 31رسوم اإلسترداد المبكر )في حال أن الوحدات تم اإلشتراك فيها في مدة أقل من 

 SAR 10  

  

 سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة

5,000  

  

 عدد الوحدات التي ينوي مالك الوحدات إستردادها

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

 SAR 500  

  

 إجمالي قيمة الوحداتمن  %1.44رسوم اإلسترداد المبكر = 

 SAR 49,500       رسوم اإلسترداد المبكر -صافي مبلغ اإلسترداد = إجمالي قيمة الوحدات 

 :تقويم وتسعير وحدات الصندوق  .6

 تقويم أصول الصندوق: -أ

 تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:

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

 منه كل المصاريف والرسوم المستحقة.
ً
 األرباح المستحقة ومخصوما

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

 في السوق.

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

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

 مدير الصندوق في يوم التعامل.

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

 األرباح المستحقة على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل.

 :أيام التقويم -ب

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

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

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

 ي الوحدات المتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق.كيقوم مدير الصندوق بتعويض مال .1

يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته  .3

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

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

 ( من الئحة صناديق اإلستثمار.11)

 للمادة رقم )يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك  .1
ً
( من الئحة صناديق 11وفقا

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

 طريقة احتساب أسعار اإلشتراك واإلسترداد: -د

لكل فئة من فئات وحدات يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض اإلشتراك واإلسترداد بحساب قيمة صافي أصول الصندوق 

 منه أي مصاريف ورسوم مستحقةالصندوق 
ً
 إليه أي أرباح مستحقة ومخصوما

ً
 لكل فئة في يوم التعامل ذي العالقة مضافا

في يوم التعامل ذي العالقة. يجوز لمدير الصندوق تأخير لكل فئة ومن ثم قسمة الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات القائمة 

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

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

 للحصول على الموافقة.

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: -ه

قبل لكل فئة من فئات وحدات الصندوق الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة يقوم مدير 

عبر الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول(  عاملالتالي ليوم الت اليوم مساًء من 9:44الساعة 

m.sawww.tadawul.co. 

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

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 م..../../.. تاريخ بدء الطرح األولي هو

 .الطرح األولي من تاريخ بدء ...مدة الطرح هي 

 :الطرح األولي 

  (14) هو التأسيس عند الوحدة سعر سيكون 
ً
 سعوديا

ً
 استثمار يتم وقدلكل فئة من فئات وحدات الصندوق  رياال

أن   املحلية البنوك لدى( أشهر 3 من اقل) األجل قصيرة ودائع في إما األولى الطرح فترة خالل املحصلة األموال جميع

  1404440444 هو األولى الطرح فترة خالل لالشتراك األدنى الحد وسيكون . تكون غير مستثمرة وعلى شكل نقد
ً
 رياال

 للفئة )أ( و سعودي
ً
 للفئة  140444ا

ً
 سعوديا

ً
 للفئة )ج( 140444)ب( ورياال

ً
 سعوديا

ً
 فور  الصندوق  عمل وسيبدأ ،رياال

 .األولى الطرح نهاية

 التاريخ املحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد: .2

 :الصندوق  في اإلشتراك يمكن أيام قبول طلبات اإلشتراك  
ً
 طلب تقديم بعد الصندوق  في اإلشتراك ويقبل ،يوميا

  اإلشتراك
ً
 لتقويم الثالثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يومنهاية  قبل اإلشتراك مبلغ كامل ودفع كامال

يوم التقويم ذي  من الوحدة سعر على بناءً  اإلشتراك ويكون  ،(عمل يوم يكون  ان على) أسبوع كل من االربعاء يوم

 .العالقة

 :الصندوق  من المبالغ إسترداد يمكن أيام قبول طلبات اإلسترداد  
ً
 قبل اإلسترداد طلب تقديم بعد ويقبل ،يوميا

 يوم يكون  ان على) أسبوع كل من االربعاء يوم لتقويم الثاللثاء ويوم نهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد  يوم نهاية

 .يوم التقويم ذي العالقة من الوحدة سعر على بناءً  اإلسترداد ويكون  ،(عمل

 اإلشتراك واإلسترداد:إجراءات  .3

 :عند طلب اإلشتراك يقوم العميل بتعبئة نموذج اإلشتراك وتوقيع الشروط واألحكام ومذكرة  إجراءات اإلشتراك

 المعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق.

 :ق.اإلسترداد ويقدمه إلى مدير الصندو عند طلب اإلسترداد يقوم العميل بتعبئة نموذج  إجراءات اإلسترداد 

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

  اإللكتروني في حال توفرها.

 :واإلسترداد اإلضافي واإلشتراك واإلشتراك للملكية األدنى الحد .1

واإلشتراك واإلشتراك يشتمل الصندوق على ثالث فئات للوحدات وهي )أ( و)ب( و)ج(. يتمثل الحد األدنى للملكية 

 اإلضافي واإلسترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:

 الحد األدنى للملكية: .1

  :)ريال سعودي. 1404440444الفئة )أ 

  :)ال يوجدالفئة )ب. 

  :)ال يوجدالفئة )ج. 

 الحد األدنى لإلشتراك: .1

  :)ريال سعودي. 1404440444الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 140444الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 140444الفئة )ج 

 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي: .3

  :)ريال سعودي. 104440444الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 10944الفئة )ب 

  :)ريال سعودي. 10944الفئة )ج 

 الحد األدنى لإلسترداد: .1
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  :)ريال سعودي. 104440444الفئة )أ 

  :)ريال سعودي. 10944الفئة )ب 

  :)سعودي. ريال 10944الفئة )ج 

 مكان تقديم الطلبات: .2

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

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

المتواجدة في المملكة العربية  ياإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق وفروع بنك الخليج الدولوفي القنوات 

 السعودية.

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

 التالي الرابع اليوم عمل نهاية قبل الوحدات لمالكبعد خصم رسوم اإلسترداد  اإلسترداد مبلغصافي  تحويل يتم

يقوم مدير الصندوق عند استالم طلب استرداد في أي يوم تعامل بتحديد قيمة  .العالقة ذي التقويم ليوم

الوحدات المستردة حسب يوم التقويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل المبلغ إلى حساب العميل قبل نهاية اليوم 

 الرابع التالي ليوم التعامل ذي العالقة.

 الوحدات:سجل مالك  .4

 لمتطلبات  الوحداتبمالك  سجل بإعداد الصندوق  مدير يقوم .1
ً
 في وحفظه وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثماروفقا

 .العربية السعودية المملكة

  الوحداتمالك  سجل يعد .1
ً
  دليال

ً
 .فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 : أدنى كحد الوحداتمالك  سجل في اآلتية المعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم .3

 وعنوانه الوحدات مالك اسم. 

 تعريف وسيلة أي أو التجاري  سجله رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أخرى 

 الوحدات مالك جنسية. 

 السجل في الوحداتمالك  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. 

  الصندوق  مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة لمعاينة جاهز الوحداتمالك  سجل يكون  .1
ً
 إلى الوحداتمالك  لسجل ملخصا

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

 (.فقط

  الوحدات مالك سجل بتحديث الصندوق  مدير يقوم .9
ً
 الفقرة في إليها المشار المعلومات في التغييرات يعكس بحيث فورا

 .المادة هذه من( 3)

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

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

 .مدير الصندوق جمع 

 جمع :ل مدير الصندوق  ينوي الحد األدنى الذي  .6

عادلها لما ينبغي جمعه خالل مدة الطرح األولي من ( ماليين ريال أو ما ي14)هو الحد األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه إن 

 ../../....مشتراكات المستثمرين حتى تاريخ إ
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كحد أدنى لصافي  ( ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها11اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ) .7

 قيمة أصول الصندوق:

( أشهر، سيقوم مدير 6( ماليين ريال سعودي لمدة أقصاها )14في حال انخفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة )

بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك وبعد ذلك  شعار هيئة السوق المالية أوال،إب الصندوق 

سيقوم مدير الصندوق بطلب  تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق،الوحدات من 

إلجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية 

، وفي حال صّوت مالك الوحدات بعدم زيادة ي وفي موقع السوق موقعه اإللكترونوسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في 

( ماليين ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول 14استثماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى عشرة )

 .الصندوق بعد أخذ الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية

 .لوائح وتعليمات هيئة السوق الماليةسيقوم مدير الصندوق باإللتزام بجميع 

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

 في  من أو اشتراك يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد :أو اإلشتراك تأجيل عمليات اإلسترداد

 للمادة  الحاالت اآلتية أي من الصندوق في
ً
 :صناديق اإلستثمار ( من الئحة62( والمادة رقم )61رقم )وفقا

  أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في  %14.44إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسترداد لمالكي يساوي

 أي يوم تعامل.

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

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

 .الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

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

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

 بصورة منتظمة.

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

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

 عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

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

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

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

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

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

 السوق  هيئة من الصادرة االستثمار صناديق الئحة من (61) المادة إلى تخضع االسترداد عمليات جيلألت المنظمة األحكام

 ، وهي كما يلي:المالية

  مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام

 .أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق  %14نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

  اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها، واإلفصاح عن هذه سيتم

 الصندوق ومذكرة المعلومات.اإلجراءات في شروط وأحكام 

 خصائص الوحدات: .8

قسم
ُ
 الخاصة وهي( ب)و وأفراد، مؤسسات من المستثمرين بكبار الخاصة وهي( أ) وهي للوحدات فئات( 3) ثالثة إلى الصندوق  وحدات ت

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

 األدنى الحد لإلشتراك، األدنى الحد للملكية، األدنى الحد في تكمن الفئات هذه بين الفروقات إن. الدولي الخليج بنك و وق دالصن بمدير

 . يوضح الجدول الفروقات بين فئات الصندوق:اإلدارة ورسوم لإلسترداد، األدنى الحد اإلضافي، لإلشتراك

 



 

-21- 
 

 

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

 طبيعة المالك
كبار المستثمرين من مؤسسات 

 وأفراد

صغار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي أو املحفظة الخاصة 

بكل من مدير الصندوق وبنك 

 الخليج الدولي

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

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

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

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 املحاسبة وتقديم التقارير: .9

 المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية: -أ

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

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

 تزويد مالك الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل.

 من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 14تتاح التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين ) .2
ً
( يوما

الصندوق وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع اإللكتروني لمدير 

 والموقع اإللكتروني للسوق.

 من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن 39تعد التقارير األولية وتتاح للجمهور خالل خسمة وثالثين ) .3
ً
( يوما

 الصندوق ومذكرة المعلومات.وبالوسائل املحددة في شروط وأحكام 

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

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 ( من كل صفقة.19سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمشة عشر 
ً
 ( يوما

  كما يجب على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي شخص تملك

يلخص الصفقات على وحدات الصندوق على مدار سنة المعد في شأنها البيان( الوحدات خالل ال

 من نهاية السنة المالية، ويجب أن يحتوي هذا البيان 34خالل ثالثين )وُيرسل السنة المالية 
ً
( يوما

على األرباح الموزعة وإجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات 

ي شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، باإلضافة إلى تفاصيل لجميع مخالفات والواردة ف

قيود اإلستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق اإلستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو 

 مذكرة المعلومات.

 

 

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

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

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

ً
 من تقويميا

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

 .www.tadawul.com.sa للسوق  اللكتروني ا والموقع www.gibcapital.com الصندوق  مدير موقع

http://www.gibcapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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في الموقع  2118ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق في  -ج

 .اإللكتروني للسوق المالية السعودية للمستثمرين والمستثمرين املحتملين

 عند طلبها فير القوايقر مدير الصندوق بتو  -د
ً
 من قبل مالك وحدات الصندوق.ئم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا

 س إدارة الصندوق:مجل .11

مستقلين، وسيكون لمدير الصندوق الحق في تغيير األعضاء بعد أخذ  نيعضو ( أعضاء من بينهم 3) ثالثةيتألف مجلس إدارة الصندوق من 

موافقة هيئة السوق المالية في ذلك وسيتم إشعار مالك الوحدات بأي تغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء الصندوق.

 لس إدارة الصندوق:أعضاء مج -أ

 مستقل – رئيس املجلس  عمرو بن عبدالعزيز العمرو  .1

 مستقل –عضو    أحمد بن عبدالله الفوزان .1

 عضو   عبدالله بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

 العمرو  عمرو بن عبدالعزيز

م والتي بدأ العمل فيها منذ 1411منذ عام يشغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبانا 

م، كما عمل في مجالي اإلستثمار والتأمين في كل من سامبا والشركة التعاونية للتأمين. يحمل األستاذ 1441عام 

عمرو درجة الماجستير في اإلقتصاد من جامعة كونكورديا في الواليات المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس 

 من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. في علوم املحاسبة

 أحمد بن عبدالل  الفوزان

 في املجال الصناعي في مجال تأسيس وتشييد المصانع ابتداًء من المشاركة  11يمتلك األستاذ أحمد خبرة 
ً
عاما

المعدات بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية إلى وضع املخططات والتأسيس والتوظيف وتقييم اعتماد 

وخطوط اإلنتاج والتشغيل والمشاركة بوضع أنظمة الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية واملحلية. يحمل 

 لغة فرنسية. –األستاذ أحمد دبلوم في برمجة الحاسب اآللي ودرجة البكالوريوس في اللغات والترجمة 

 عبدالل  بن صالح الحامد

م كمدير في قسم الوساطة في البنك السعودي البريطاني ثم 1444ي عام بدأ العمل في مجال الخدمات المالية ف

م، 1446م كرئيس لقسم الوساطة في األسواق العربية في البنك السعودي الفرنس ي. في عام 1443عمل في عام 

ي إتش إس بي س ي العربية السعودية وتم تنصيبه ليكون رئيس إدارة عمل عبدالله في قسم إدارة األصول ف

 لخدمات الوساطة في عام 1411املحافظ في عام 
ً
 إلدارة األصول في عام 1419م ثم رئيسا

ً
م. 1416م ثم رئيسا

 م كرئيس المشورة اإلستثمارية للعمالء.1411إنضم عبدالله إلى جي آي بي كابيتال في عام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 الصندوق اآلتي:تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة 

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

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

ً
 وفقا

 .االستثمار صناديق لالئحة

  مرتين جتماعاإل  
ً
 األموال ليغس عن التبليغ ومسؤول لتزامواإل المطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

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

 .المتبعة

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه 

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

 .االستثمار صناديق بالئحة العالقة

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

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

 فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  ولمصلحة بأمانة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د
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 يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:

  لكل عضو  25,000مكافأة سنوية بقيمة 
ً
 سعوديا

ً
 مستقل.رياال

 الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في  لن يتقاض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفين في

 مجلس إدارة الصندوق.

  توزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس

.11اإلدارة المستقلين كل اثنا عشر )
ً
 ميالديا

ً
 ( شهرا

 جلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو م -ه

ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث أي تضارب جوهري يحرص مدير الصندوق عدم 

للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك 

 دارة الصندوق في أقرب فرصة ممكنة.بشكل كامل ملجلس إ

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 عمرو بن عبدالعزيز العمرو 

 ندوق عودة المرن لألسهم السعوديةص -

 ندوق عودة للطروحات األوليةص -

 صندوق الفرص العربية -

 صندوق عودة للمرابحة -

 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية -

 صندوق جي آي بي لألسهم السعودية -

 سهم السعوديةلأل  صندوق جي أي بي - أحمد بن عبدالل  الفوزان

 عبدالل  بن صالح الحامد
 صندوق جي أي بي لفرص األسهم السعودية -

 سهم السعوديةلأل  صندوق جي أي بي -

 لجنة الرقابة الشرعية: .11

 .ال ينطبق

 مدير الصندوق: .12

 اسم مدير الصندوق: -أ

 شركة جي آي بي كابيتال.

 الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:رقم  -ب

 .37-07078رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 دير الصندوق:مالعنوان المسجل وعنوان العمل ل -ج

 شركة جي آي بي كابيتال

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 طريق الدائري الشرقي

 11601 -الرياض ،80890ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +066119111141 فاكس: +066119119944 هاتف:

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -د

 م. 1448فبراير  11هـ والموافق  1110صفر  6تم إصدار الترخيص في تاريخ 

http://www.gibcapital.com/


 

-21- 
 

 رأس المال المدفوع للصندوق: -ه

 ريال سعودي.  14404440444بقيمة برأس مال مدفوع بالكامل  شركة شخص واحدشركة جي آي بي كابيتال 

 ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة: -و

 2118/12/31 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 535528 اإليرادات

 755836 المصاريف

 112 الزكاة

 (165464) صافي الدخل

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

 عبدالل  بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي(

 تمت ثم ومن صناعي كمهندس م1081 عام في الزامل مكيفات لدى العمل في العملية حياته الزامل عبدالله بدأ

  والموارد، المشتريات وإدارة والتسويق للمبيعات الرئيس نائب لمنصب ترقيته
ً
 األول  الرئيس منصب إلى والحقا

( للصناعة الزامل) الصناعي لالستثمار الزامل شركة في للعمليات التنفيذي الرئيس مسؤوليات تولى. الشركة في

 م.1440 عام في لها التنفيذي الرئيس عين ثم م،1443 عام في

 المتحدة الواليات واشنطن، جامعة من الصناعية الهندسة في البكالوريوس درجة على الزامل عبدالله حصل

 فهد الملك جامعة من” MBA“ األعمال إدارة في الماجستير درجة على حاز كما م،1081 عام في االمريكية

 .م1003 عام في وذلك السعودية العربية المملكة الظهران، والمعادن، للبترول

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 الحليس ي
 غير تنفيذي( – عضو)

 وقبل. م1416 فبراير في( GIB) الدولي الخليج لبنك التنفيذي الرئيس منصب الحليس ي عبدالعزيز ىتول

  شغل كما. السعودي العربي النقد مؤسسة ملحافظ كمستشار عمل الدولي الخليج بنك إلى انضمامه
ً
 أيضا

. م1419 سبتمبر إلى م1413 مايو من وذلك لإلشراف السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ نائب منصب

 المصرفية الخدمات ورئيس المنتدب والعضو األول  المنطقة مسئول  لمنصب شغله العملية، خبرته وتشمل

 تاريخ من وذلك الرياض تشيس، مورغان بي جي في افريقيا وشمال األوسط الشرق  لمنطقة العالمية للشركات

 السعودي البنك في العليا المناصب من عددا الحليس ي عبدالعزيز شغل كما. م1413 أبريل إلى م1414 سبتمبر

 عام وحتى م1004 عام من الفترة في الهولندي السعودي والبنك الوطني العربي البنك ،(”ساب)“ البريطاني

 أوستن، تكساس، جامعة من االقتصاد في البكالوريوس درجة على الحليس ي عبدالعزيز حصل .م1414

 .م1080 عام في األمريكية المتحدة بالواليات

 جون امانويل اكزيفوس
 غير تنفيذي( – عضو)

 آند بيكر شركة إلى انضم عندما م1084 عام في السعودية العربية المملكة في اكزيفوس جون  عمل بداية كانت

 المملكة في المال رأس وأسواق الشركات تمويل مجال في برز  الحين ذلك ومنذ. األوسط الشرق  في ماكينزي 

 على محليين وغير محليين وعمالء حكومية هيئات لعدة المشورة تقديم في شارك وقد. السعودية العربية

 ومشورات استشارية أعمال قدمه ما أبرز  ومن. السعودية العربية المملكة في التجارية أعمالهم نشاط اختالف

 والمعامالت المال رأس وأسواق التجارية المصرفية بالخدمات الصلة ذات القضايا بشأن سعودية لبنوك

 يقدم كمستشار يعمل الحين ذلك ومنذ م،1414 سبتمبر في ماكينزي  آند بيكر من تقاعد وقد. المعقدة المالية

 السعودية العربية المملكة في التجارية األعمال لممارسة والقانونية والتجارية السياسية الجوانب في المشورة

 – الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضوية اكزيفوس جون  يشغل .األوسط الشرق  ومنطقة العربي والخليج

 .األمريكية الينوي  والية محامين ونقابة األمريكيين املحامين نقابة في عضويته إلى باالضافة – المتحدة المملكة

 في االمريكية المتحدة بالواليات نيويورك، كورنيل، جامعة من البكالوريوس درجة على اكزيفوس جون  حصل

 عام في األمريكية المتحدة بالواليات بينسلفينيا، جامعة من( JD) الدكتوراه درجة على حاز كما. م1016 عام

 .م1084

 بدر بن عبدالرحمن السياري 
 (مستقل –عضو)

 من الخبرة في األسواق المالية واالستثمارية. حيث بدأ حياته المهنية في  19السيد السياري أكثر من يمتلك 
ً
عاما

( في ادارة االستثمار حيث شغل العديد من المناصب في مؤسسة SAMAمؤسسة النقد العربي السعودي )

مليارات الدوالرات عبر العديد  النقد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في املجموعة االستشارية التي تدير

ومن ثم، التحق بشركة العزيزية لالستثمار التجاري في منصب الرئيس التنفيذي  من فئات األصول املختلفة.

 إلى CIOلالستثمار )
ً
( وقام بتطوير سياسة االستثمار بالشركة وترأس أنشطتها االستثمارية. كما انضم الحقا
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 في تأسيس MIFICالي )شركة الشرق األوسط لالستثمار الم
ً
 اساسيا

ً
( كرئيس تنفيذي للشركة حيث لعب دورا

الشركة. بعد ذلك، انتقل بدر إلى مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لالستثمار، حيث قاد خالل فترة 

 عمله مع مجموعة الفيصلية األنشطة االستثمارية ونفذ استراتيجية التحول باملجموعة.

 منصب   ركة فينشر كابيتال السعودية كرئيس تنفيذي للشركة.بعد ذلك انضم إلى ش
ً
ويشغل بدر حاليا

الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة وهي واحده من أكبر االوقاف في 

للجان م. باإلضافة إلى ما سبق، خدم بدر وما زال يعمل في العديد من املجالس وا1418المنطقة في أوائل عام 

 االستثمارية ملختلف الشركات الخاصة والمدرجة، الصناديق، األوقاف والمؤسسات.
 

 .حصل السيد السياري على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة الملك سعود

 عبدالعزيز عبدالل  النعيم
 (مستقل – عضو)

. الذي يستثمر في أسواق Mayar Fundيشغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

المال العالمية. قبل ذلك  شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير املحفظة االستثمارية في شركة يريم 

املحدودة، وهي شركة استثمارّية تستثمر في أسواق المال العالمية كما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة 

يشغل  تخصصة بتطوير وإدارة المطاعم والمقاهي.والمدير التنفيذي لشركة يريم العربية وهي شركة م

، ”بي س ي اي“عبدالعزيز عضوية عدة مجالس إدارة ومجالس أمناء منها شركة الصناعات الكيميائية األساسية 

، سباق الجري السنوي، و مدارس الظهران األهلية. شغل ”مستثمر“كابيتال، جمعية ” جي اي بي“شركة 

 عضوية اللجنة التنفيذّية ملجلس شباب األعمال في غرف
ً
ة تجارة الشرقية خالل الدورة عبدالعزيز سابقا

العالمية )محلل مالي   CFAالشرقية . حصل عبد العزيز على شهادة ” عقال“و مجلس ادارة  1414-1413

معتمد( وهو عضو في فرعيها البريطاني و البحريني. يحمل عبد العزيز شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية 

 بالواليات المتحدة األمريكية.  MITد من جامعة بتخصص المالية مع تخصص مصاحب في اإلقتصا

 أسامة بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضو

أنضم السيد/ أسامة بن محمد شاكر كرئيس تنفيذي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، المملوكة بالكامل لبنك 

 من
ً
 ملجلس إدارة للشركة   م.1416يونيو  10الخليج الدولي، وذلك أعتبارا

ً
 من كما اصبح عضوا

ً
مايو  16إعتبارا

يحظى أسامة بخبرة مصرفية واستثمارية واسعة في العمل مع مؤسسات مالية دولية ومحلية بالمملكة  م.1418

 منصب المدير العام للرقابة على البنوك بمؤسسة النقد العربي 
ً
العربية السعودية. وقد شغل مؤخرا

 في  16ولدى أسامة خبرة أكثر من  للرقابة.السعودي )ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل املحافظ 
ً
عاما

العمل المصرفي واالستثماري بالمملكة العربية السعودية مع البنك السعودي البريطاني وإتش اس بي س ي 

المدير “السعودية، حيث شغل خالل عمله مع إتش اس بي س ي السعودية مناصب تنفيذية قيادية منها 

كما سبق أن عمل  ”.المدير التنفيذي ورئيس االسواق المالية“ثم منصب ، ومن ”التنفيذي ورئيس االستثمار

أيضا كعضو هيئة تدريس في معهد االدارة العامة بالرياض، قام خاللها بتدريس اإلحصاء وتقديم اإلستشارات 

 اإلحصائية.

ود بكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص أساليب كمية من جامعة الملك سع حصل السيد/ أسامة على

بالرياض باالضافه الى حصوله على ماجستير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية، بمدينة 

 فورت كولينز في والية كولورادو األمريكية

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ح

الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك  .1

 المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في ذلك واجب  .1

 العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. األمانة اتجاه مالك الوحدات، والذي

 عن اآلتي: .3
ً
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق. -أ

 عمليات الصندوق لما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. -ب

 طرح وحدات الصندوق. -ج

لصندوق واكتمالها التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة با -د

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتزام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل  .1

 مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم.
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دوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد إن مدير الصن .9

 من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  .6

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

يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق  يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة واإللتزام لكل صندوق استثمار .1

 عند طلبها.

 المهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ط

 ثالث وذلك للقيام بالمهام التالية: يتعامل صندوق اإلستثمار مع طرف

 أمين الحفظ للقيام بمهام الحفظ. .1

 املحاسب القانوني للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. .1

مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير  .3

 لشروط وأحكام الصندوق ومذكالصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك 
ً
ة المعلومات ر الوحدات وفقا

 والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار.

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

  ال يوجد.

 إستبدال :األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو  -ك

 لتعيين مدير صندوق بديل أ 
ً
 وللهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

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

مرخص توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب األشخاص ال .1

 لهم.

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

تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير  .3

 الصندوق.

باإللتزام بالنظام ولوائحه  -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .1

 التنفيذية.

وفاة مدير املحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص  .9

 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

  للفقرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل 
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
إذا مارست الهيئة أيا

 من تعيين مدير 64كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستين )
ً
( يوما

 لتقدير –ل الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينق
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
حيثما كان ضروريا

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

 أمين الحفظ: .13

 اسم أمين الحفظ: -أ

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

 .والحفظ المشورة تقديمو  والترتيب

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .37 – 08100 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

  الطابق الرابع –سمارت تاور 
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 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 11111الرياض ، 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 )capital.com-www.albilad( الموقع االلكتروني :   966+-9200003636هاتف: 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -د

 م. 2009/04/14تم إصدار الترخيص في تاريخ 

 ومسؤوليات أمين الحفظ:األدوار األساسية  -ه

  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر 
ً
 عن إلتزاماته وفقا

ً
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم.
ً
 أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجاه مدير الصندوق و 
ً
مالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو يعد أمين الحفظ مسؤوال

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

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

 .جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -و

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

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك

: -ز
ً
 ثالثا

ً
 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد.

 الحفظ أو استبدال :األحكام المنظمة لعزل أمين  -ح

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

 الحاالت اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص  .1

 لهم.

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

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ. .3

 باإللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .1

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .9

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

ً
إذا مارست الهيئة أيا

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

 من تعيين أمين الحفظ 64ؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خالل ستين )كامل لتسهيل النقل السلس للمس
ً
( يوما

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

ً
 ومناسبا

ً
جميع  -حيثما كان ضروريا

 العقود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين الحفظ البديل.

 مستشار اإلستثمار: .14

 يوجد. ال

 الموزع: .15

 ال يوجد.

http://www.albilad-capital.com/
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 املحاسب القانوني: .16

 اسم املحاسب القانوني: -أ

 .قانونيون  محاسبون  النمر وعبداملحسن البسام براهيما شركة

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليمانية حي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 11131 الرياض ،18399. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع االلكتروني:

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 .يعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة 

  ( أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب في هذه الحالة القيام 0تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة )إذا مض ى على

 بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األولى.

 ( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن في هذه الحالة القيام 0إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تسعة )

 ية السنة المالية الثانية.بعملية المراجعة بنها

 معلومات أخرى: .17

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها عند طلبها من إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة  -أ

 الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 المعلومات المتعلقة بالتدفيضات والعموالت الخاصة: -ب

املحتمل ويوافق على أنه يجوز لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل يقر المشترك والمشترك 

مدير الصندوق بموجبه على سلع وخدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة على الصفقات 

 ي:خالل ذلك الوسيط. يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يل الموجهة من

 .أن يقدم الوسيط المعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط 

 .أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالك الوحدات 

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول 

 الضريبة إن وجدت: المعلومات المتعلقة بالزكاة أو  -ج

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

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

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

 الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات في االستثمار على المترتبة الضرائب بشأن الضريبيين مستشاريهم

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

 .المضافة القيمة ضريبة والئحة نظام في عليها المنصوص

 المضافة القيمة ضريبة تشمل ال والعموالت والمصروفات المذكورة في الشروط واألحكام و مذكرة المعلومات الرسوم إن

 مع. التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة نظام في عليها المنصوص لألسعار وفقا منفصل بشكل الضريبة تحميل وسيتم

من رسوم و  ذلك عدا فيما و المضافة، القيمة ضريبة تشمل( 9.1في الفقرة ) المذكورة القانوني املحاسب اتعاب ان مالحظة

 .41/41/1418 من ابتداء المضافة القيمة لضريبة ستخضععموالت و مصاريف 

 مالك الوحدات: معلومات وتفاصيل إجتماع -د

 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع لمالك الوحدات بمبادرة منه 

 ( أيام من استالم طلب كتابي من أمين 14سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة )

 الحفظ بذلك.

http://www.pkf.com/
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 ( أيا14سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدات خالل عشرة ) م من استالم طلب كتابي من مالك

من صافي قيمة  %19أو أكثر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو تساوي 

 الصندوق.

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

( أيام على 14داول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة )المالية السعودية )ت

 قبل اإلجتماع، وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن 11األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين )
ً
( يوما

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

 المالية من اإلشعار الكتابي المرسل الى مالك الوحدات.

  إال إذا حضره من المالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين 
ً
 صحيحا

ً
 %19ال يعتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتماعا

 أو أكثر من إجمالي عدد وحدات الصندوق.

 ابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى إجتماع ثاني باإلعالن عن إذا لم يستوف النصاب المذكور في الفقرة الس

ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال إشعار كتابي الى جميع 

 9مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بخمسة )
ً
 كانت  ( أيام، ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

ً
أيا

 نسبة الوحدة الممثلة في اإلجتماع.

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اإلستثمار: -ه

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

 من التاريخ المستهدف إلنها11مدة ال تقل عن واحد وعشرين )
ً
ء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ( يوما

 ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تسوية جميع معامالت الصندوق 

  في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق عن انهاء مدة اعالن عن أنهاء الصندوق

  الصندوق ومدة تصفيته.

  النقد إلى مالك الوحدات.تحويل 

 .إغالق الحساب البنكي للصندوق والحساب لدى الوسيط 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى لمالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي لمدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 1المباني المنخفضة، مبنى رقم ب

 للمباني السكنية والمكتبيةواحة غرناطة 

 طريق الدائري الشرقي

 11601 -، الرياض80890ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +066119111141فاكس:  +066119119944هاتف: 

إدارة شكاوى المستثمرين في هيئة  يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى، ( أيام عمل1وفي حال عدم الرد خالل سبعة )

 من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق لمالك الوحدات إيداع 04السوق المالية وفي حال لم يتم الرد خالل تسعين )
ً
( يوما

لشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم ا الشكوى لدى

 إنقضاء المدة.

 الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن اإلستثمار في صناديق اإلستثمار: -ز

 األوراق منازعات في الفصل لجنة هي االستثمار صناديق في االستثمار عن ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة إن

 .المالية

 المستندات المتاحة لمالك الوحدات:مة قائ -ح

 .شروط وأحكام الصندوق 

 .ملخص المعلومات الرئيسية 

http://www.gibcapital.com/
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  مذكرة المعلومات والعقود المذكورة فيها )عقد املحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ، وعقود أعضاء مجلس

 اإلدارة(.

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 ملكية أصول الصندوق: -ط

عّد 
ُ
 لمدير يكون  أن يجوز  وال ،(مشاعة ملكية) مجتمعين الصندوق  ذلك في الوحدات لمالكي مملوكة االستثمار صندوق  أصول  ت

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

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

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

ً
 المطالبات بهذه مسموحا

 .بالصندوق  الخاصة المعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في عنها وأفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

 بشكل– يطلبها وقد معقول  بشكل الصندوق  إدارة مجلس أو الصندوق  مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى  معلومة أي -ي

 المعلومات مذكرة تتضمنها أن المتوقع من أو المهنيون  مستشاروهم أو املحتملون  أو الحاليون  الوحدات الكم –معقول 

 :علي بناًء  االستثمار قرار سيتدذ التي

 ال يوجد.

افقت ستثماراإل  صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ك   التي عدا ما المالية السوق  هيئة عليها و
ُ
 سياسات في كرتذ

 :وممارسات  ستثماراإل 

 ال يوجد.

 :يديره الذيمملوكة من الصندوق  أصول  بأي المرتبطة التصويت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير سياسات -ل

يفوض مالك الوحدات مدير الصندوق لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات 

 العمومية للشركات الُمستثمر فيها.
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الرئيسية الخاصة بالصندوق، لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق وملخص المعلومات 

 /اشتركنا فيها.ة على خصائص الوحدات التي اشتركتوالموافق
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 التاريخ:        التوقيع:


