
 

 

 

 

 

 

 هسم  العودية األ لفرص صندوق جي آي بي

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

 جي آي بي كابيتال

 الشروط واألحكام

 م2018/ 03/ 22اإلصدار: تاري    خ 

 م2017/ 12/ 21ـه الموافق 1439/ 04/ 03: تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس الصندوق

وط و أحكام الصندوق:   م2020/ 02/ 23ـه والموافق 1441/ 06/ 29تاري    خ تحديث شر

 

ي آي ب  لفرص األسهم السعودية وط واألحكام  لصندوق ج  ي تعكس التغيي   هذه هي النسخة المعدلة من الشر
ا  التالةة تتعدي  الت 

ن الحفظ ( اك وامي   م2020/ 2302/حسب خطابنا المرس  إىل هيئة السوق المالةة بتاري    خ  رسوم اإلشي 
 

وط واألحكام الخاصة ب ي الشر
ن
ي لفرص األسهم السعودية إن جميع المعلوما  والبنود المذكورة ف ي آي ب  حئحة خاضعة لل صندوق ج 
 كاملة وواضحة وصحةحة وغي  مضللة. صناديق االستثمار، وتتضمن معلوما   

ي كابيتال  ي آي ب  عةة المجازة من قب  لجنة الرقالقد تم اعتماد صندوق ج  عةة بعىل أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايي  الشر ة الشر
 .المعينة لصندوق االستثمار

ن قرا ة يجب ع وط و ىل المس  تثمنين المحتملي  ي  الخاص  ة بص  ندوق مس  تندا  األخر ال مذكرة المعلوما  و الص  ندوق مع  حكامأشر ج 
ي  ي حال األ  لفرص آي ب 

ن
ا إيا كان عدم معرفة مس        هم الس        عودية بعناية ودقة تامة قب  اتخاي أي قرار اس        تثماري يتعلق بالص        ندوق، وف

ي هذا الص   ندوق ملحئماال 
ن
ن قس   تثمار ف ن المس   تقلي    اتخاي أي ب، فإنه يجب عىل المس   تميل المحتم  اس   تح   ارة أحد المس   تح   ارين الماليي 

 قرار استثماري. 
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 إشوار هام
 هو صننندوق أسننهم مفتوح المدة يدننت مر في األسننهم الدننعو"يةالصننندوقسننهم الدننعو"ية   األ لفرص صننندوق جي آي بي ،)  

خص ش  (، وهي شركةمدةر الصندوقأسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتال    .المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

نة والقاومة بموجي قوامين المملكة العربية الدنننعو"ية، وبموجي الدنننقل التقاري رقم واحد وتاريخ  1010244294، المؤسننندن

 ، والتي عنوامها التالي:37-07078ق المالية رقم هـ والترخيص الصا"ر عن هيئة الدو 1429/02/06

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 www.gibcapital.com  الموقع االلكترومي:

 

  .توضننه ه ا النشننرة الشننروط واألحكام التي سننتقوم بموجبها شننركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدما  االسننت مار للمدننت مرين

 وتشكل ه ا الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير الصندوق والمشترك.

  قمر القرار بموجي المالية الدوق هيئة مقلس عن الصا"رة ست ماراال صنا"يق الوحة ألحكام طبقا   واألحكام الشروط ه ا أعد 

ننوق هيئة مظام على بناء   م24/12/2006 الموافق. هـنننننننننن1427/12/03 بتاريخ ،2006-219-1  بموجي الصننننا"ر المالية، الدن

 وتاريخ 2016-61-1 رقم المالية الدننوق هيئة مقلس بقرار المعدل ،.هـننننننننن1426/06/02 وتاريخ 30/م رقم الملكي المرسنننوم

 .م23/05/2016 الموافق هـ16/08/1437

  ة في أسهم الشركا  الدعو"ي ست مارعن طريق اال لى تحقيق ممو في رأس المال في المدى المتوسط والطويلإيهدف الصندوق

 الميةاإلسبما يتوافق مع أحكام الشريعة الرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو(  الدعو"ية األسهم سوقالمدرجة في 

 S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in  االسنننترشننا"ي المؤشننر عاود على يتفوق عاود وتحقيق

Local Currency Index). 

  ة سنهم الدنعو"ية بعناية و"قاأل لفرص الخاصنة بصنندوق جي آي بي على المدنت مرين المحتملين قراءة الشنروط واألحكاميقي

، وفي حال كان هناك شننف في مدى مالومة ه ا الصننندوق، فيمب يقي على قرار اسننت ماري يتعلق بالصننندوققبل اتخاذ أي تامة 

 المحتمل استشارة أحد المدتشارين الماليين المدتقلين قبل اتخاذ أي قرار است ماري.المدتم ر 

 مدير الصننننندوق  بعد أن ب ل كل إن كافة وجها  النظر واآلراء الوار"ة في أحكام وشنننننروط الصنننننندوق تم ل التقدير الخاص ل

االهتمام والعناية المعقولة للتأكد من صننحتها( وليس هناك أي ضننماما  بأن تكون تلف اآلراء ووجها  النظر صننحيحة. ويقي 

لى محتوى ه ا الشننروط واألحكام باعتبارها مشننورة بشننأن أية أمور اسننت مارية أو إال ينظروا ن على المدننت مرين المحتملين أ

 أو ضريبية أو شرعية أو بأي مداول أخرى.قامومية 

  تكون قيمة وحدا  الصنننندوق عرضنننة لتقلبا  أسنننعار األسنننهم المملوكة من قبل الصننندوق. وينبلي للمدننت مرين المحتملين أن

بر إن االسننت مار في الصننندوق ال يعت يكوموا على بينة ومعرفة تامة بأن االسننت مار في الصننندوق يشننتمل على مخاطر مرتفعة.

 ابة و"يعة لدى أي بنف أو التزاما  كما أمب ليس مضننموما  من قبل مدير الصننندوق ويتحمل المدننت مر كامل المدننؤولية عن أي بم

 .و إهمال من مدير الصندوقأما لم يكن سبي الخدارة ماجما  عن تقصير  ست مار في الصندوقخداور مالية قد تنتج عن اال

  ت مر مبالغ االشنننتراكا  بالنيابة عن دنننكل مشنننترك بأن مدير الصنننندوق سنننوف يبالتوقيع على ه ا الشنننروط واألحكام، يوافق

 المشترك وطبقا  له ا الشروط واألحكام

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

  : م21/12/2017 الموافقهـ 03/04/1439تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. 
 

  :م23/02/2020والموافق  ـه29/06/1441تاريخ تحديث شروط و أحكام الصندوق 
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 األطراف ذوو الوالق 
 

 :مدةر الصندوق

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

 قاريالت الدقل وبموجي الدعو"ية، العربية المملكة قوامين بموجي والقاومة المؤسدة ،واحد

 المالية الدوق هيئة عن الصا"ر والترخيص هـ 1429/02/06 وتاريخ 1010244294 رقم

 .37-07078 رقم

 وعنوامب:

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المبامي

 والمكتبية الدكنية للمبامي غرماطة واحة

 الشرقي الداوري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 الدعو"ية العربية المملكة

 +966115112201 فاكس:+            966118348400 هاتف:

 www.gibcapital.com الموقع اإللكترومي:

 :أمين الحفظ

 شركة البال" لالست مار

 البال" المالية، المركز الرويدي 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملف فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية الدعو"ية

 9669200003636+ هاتف: 

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

 :المحاهسب القاندني

 البدام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 الدليماميةشارع األمير محمد بن عبدالعزيز، حي 

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالموقع اإللكترومي: 

 اللجن  الشرعي :

 فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد القري

 يعقوبيفضيلة الشيخ الدكتور/ مظام 

 فضيلة الشيخ/ راشد اللنيم
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 تورةفات
 

  مصطلحا  مترا"فة تدتخدم   مالك الدحدةو   الوميلو   المعتثمرةنو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرو   المشترك

 لى العميل ال ي يمتلف وحدا  في الصندوق.إلإلشارة 

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

  بتعيين أعضاوب وفقا  لالوحة صنا"يق االست مار  الصندوق يقوم مديريقصد بب مقلس   مجلس اإليارةو   مجلس إيارة الصندوق

 .لمراقبة أعمال مدير صندوق االست مار

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

  يقصد بها الدوق المالية الدعو"ية  تداول(.  العدق المالي  العودية  )تداول(و   العدق المالي و   العدق 

  سهم الدعو"يةصندوق جي آي بي لفرص األ يقصد بب" الصندوق. 

  راجهاإ وقبول تدقيلها تم التياألسهم  فيها تتداول يتال الدوق وهي الدعو"ية، األسهم سوق يقصد بب  العدق الرئيعي" 

 واإل"راج. التدقيل قواعد بموجي

   جهاإ"را وقبولتدقيلها  تم التي األسهم فيها تتداول التي الدوق وهي الموازية، األسهم   يقصد بها سوقالعدق المدازة 

 واإل"راج. التدقيل قواعد بموجي

  بي آمد إس مؤشرهنا يقصد بب مؤشر ال ي من خاللب يمكن قياس أ"اء الصندوق االست ماري، الهو   المؤشر اإلهسترشايي 

 .المحلية بالعملة الشرعية الدعو"ية لألسهم المحلي الكلي العاود

  تم ل أمها على وحدة كل وتعامل وحدا ، من تكونا است مار صندوق أي في المالك  ، حصةالدحداتو   وحدات الصندوق 

 إن وحدا  الصندوق تنقدم إلى ثالثة فئا  في  أ( و ب( و ج(  راجع الفقرة رقم االست مار. صندوق أصول في مشاعة حصة

16). 

  خصيةش بمصلحة الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية فيب تتأثر ال ي الموقف أو يقصد بها الوضع  تضارب المصالح 

 معنوية. أو ما"ية

  المالية. الدوق هيئة مقلس عن الصا"رة االست مار صنا"يق   يقصد بها الوحةهستثمارالئح  صنايةق اال 

  االست ماري. القرار اتخاذ قبل منها واالحتراز بها اإللمام يقي التي المحتملة المؤثرا  من يقصد بها مقموعة  المخاطر 

  يدت مر أو يو"   يقصد بها العميل ال ي الوميلو   المعتثمر المحتملو   المعتثمرونو   مالك الدحداتو   المشتركدن

 ست مار في الصندوق.اال

  الدوق. في الرسمية العمل أليام العربية الدعو"ية طبقا   المملكة في عمل يوم يقصد بب أي  ةدم عمل 

  في وحدا  الصندوق اإلشتراك أو اإلستر"ا" طلبا  تنفي  فيب يتم يوم   يقصد بها ةدم التوامل. 

   الوحدة. سعر صافي تحديد فيب يتم ال ي   يقصد بها اليومةدم التقدة 

   يقصد بها أسهم الشركا  المطروحة لإلكتتاب العام في الدوق المالية ألول   اإلصدارات األولي و   أهسم  الطروحات األولي

 مرة.

   الطروحا  العامة لألسهم العا"ية في سوق األسهم بلرض زيا"ة رأس الماليقصد بها   حقدق األولدة  أهسم. 

 “Benchmark Agnostic”المؤشر االرشا"ي.ال تعتمد على  ةست ماريإلا والصنا"يق طريقة هيكلة للمحافظ 

 "است مارا  يكون العاود منها متفق عليب في بداية االست مار ولها عمر زمني محد". هي "الثابت الدخل أيوات 

 "األجل قصيرة التقاري التمويل وعقو" الو"اوع تعني "النقد وأشباه نقد.  

 "دةم لخال للُمقرض بيعا"تها يقوم أن على باقتراضها، قام مالية أوراقا   الصندوق بيع "المكشدف على المباع  المالي  األوراق 

 .عليها تفقم

 " "المالية االسواق في والبيع الشراء عموال مصارةف التوامل. 

  "أيام عمل. 5خالل  هي األوراق المالية التي يمكن التخارج منها"أوراق مالي  ذات هسيدل  جيدة 

 هي لقنة لدى مدير الصندوق مدؤولة عن إ"ارة ومتابعة است مارا  الصندوق وتنفي  استراتيقيتب.هستثمار" "لجن  اال 
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 ملخص الصندوق

سهم السووديةاأل لفرص صندوق جي آي بي   

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اهس  الصندوق

جي آي بي كابيتال شركة  الصندوقمدةر   

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

كابيتال البالد شركة  أمين الحفظ 

كابيتال بي آي جي شركة  مدةر الخدمات اإليارة   

 عمل  الصندوق  اللاير السوودي

االستثمار في أسهم الشركات تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خالل 
 السوودية المدرجة في سوق األسهم السوودية الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازية )نمو(

 هستثمارة أهداف الصندوق اال

المحلي لألسهم السوودية الشرعية بالوملة المحليةالكلي  الوائدمؤشر إس آند بي   

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

 المؤشر االهسترشايي

 معتدى المخاطر  عالي

 الموافق الخميس يوم نهاية حتىم 26/12/2017من بداية يوم الثالثاء الموافق  تبدأ
م.28/12/2017  

 شتراكفترة اال

 .سوودي لاير 10,000,000)أ(:  الفئة
 .سوودي لاير 10,000)ب(:  الفئة
 .سوودي لاير 10,000)ج(:  الفئة

 الحد األينى لالشتراك

 .سوودي لاير 1,000,000)أ(:  الفئة
 .سوودي لاير 2,500)ب(:  الفئة
.سوودي لاير 005,2)ج(:  الفئة  

 لالشتراك اإلضافيالحد األينى 

 .سوودي لاير 1,000,000)أ(:  الفئة
 .سوودي لاير 2,500)ب(:  الفئة
.سوودي لاير 005,2)ج(:  الفئة  

 األينى لالهستريايالحد 

 لىع) من كل أسبوع ربواءلتقويم يوم اإل الثالثاء يوم نهاية وقبل لتقويم يوم االثنين األحد يومنهاية  قبل
   (عمل يوم يكون ان

اك رتالمدعد النمائي الهستالم طلبات االش

 واالهسترياي

الطلبات المستوفية للشروطآخر سور مولن من قبل المدير والذي يوتمد كسور شراء واسترداد لجميع   العور الموتمد لالشتراك واالهسترياي 

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

)على أن يكون يوم عمل( من كل اسبوع الثالثاء يومو االحديوم  أةام التوامل 

الوالقة ذي التقويم يوم من أيام عمل أربوة خالل  هستريايقيم  االمدعد يفع  

اإلشتراك المبلغ قيمة منأقصى  بحد 2.00%  رهسدم االشتراك 

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

 رهسدم اإليارة

.يوم 30 من قلأل والمستثمرة المستردة الوحداتمن قيمة  1.00%  هسترياي المبكررهسدم اال 

قيمة  من صافيسنوياً بحد اقصى  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز 
األصول الخاضوة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم الومليات بحد اقصى 

لاير سوودي لكل عملية. 30  
 الحفظرهسدم أمين 

 الرهسدم المصارةف األخرى :القانوني المحاسب أتواب -أ
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ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 26,250 بقيمة مقطوعا  .القانوني للمحاسب كأتواب سنويا

 :سترشادياال المؤشر مصاريف -ب
ً مبلغ الصندوق يدفع ً  ا األخرى  وفي السنوات لاير22,500  بقيمة في السنة األولى مقطوعا

ً  سوودي لاير 28,125  .سترشادياال المؤشر بيانات على الحصول مقابل سنويا

 :الرقابية الرسوم -ج
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 7,500 بقيمة مقطوعا  كرسوم رقابية. سنويا

 :تداول موقع على المولومات نشر رسوم -د
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 5,000 بقيمة مقطوعا  االخرى الفئات من فئه كل على سنويا

 .تداول موقع على المولومات نشر مقابل الصندوق لوحدات

 :اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت -ه
ً  الصندوق يدفع ً  مبلغا ً  سوودي لاير 25,000 بقيمة مقطوعا  مجلس عضو لكلأعلى  بحد سنويا
 .مستقل إدارة

 ضرائب وأي للصندوق االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفولية التحويل رسوم الصندوق يدفع
.المضافة القيمة ضريبة ذلك في بما وجدت إن إضافية رسوم أو  

 طاءالوس عموالت الحصر وليس المثال يل)على سب يتحمل الصندوق جميع عموالت الشراء والبيع
ً  حكومية رسوم أو ضرائب واي .(قد تفرض الحقا   

 مصارةف التوامل

 الموافق الخميس يوم نهاية حتىم 26/12/2017من بداية يوم الثالثاء الموافق  تبدأ
م.28/12/2017  

 تارةخ الطرح

لاير سوودي لكل فئات وحدات الصندوق 10  هسور الدحدة عند الطرح األولي  

 

  



 

-7- 
 

 الشروط واألحكام

 :مولدمات عام  .1

 :مدةر الصندوق -أ

، المؤسدة والقاومة بموجي شخص واحد ويشار إليها فيما بعد بـ مدير الصندوق (، وهي شركة  شركة جي آي بي كابيتال

هـ والترخيص الصا"ر  1429/02/06وتاريخ  1010244294قوامين المملكة العربية الدعو"ية، وبموجي الدقل التقاري رقم 

 .37-07078عن هيئة الدوق المالية رقم 

 لمدةر الصندوق: المقر الرئيعي -ب

 جي آي بي كابيتالشركة 

 1المبامي المنخفضة، مبنى رقم ب

 واحة غرماطة للمبامي الدكنية والمكتبية

 طريق الداوري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية الدعو"ية

 :المدقع االلكتروني لمدةر الصندوقعندان  -ج

على موقع الشركة االلكترومي  يتالجي آي بي كابيمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول شركة 

www.gibcapital.com. 

 :أمين الحفظ -ي

 والتعهد والتعامل اإل"ارة خدما  لتقديم 08100-37  رقم بترخيص المالية الدوق هيئة من المرخص ،شركة البال" كابيتال

 .والحفظ المشورة تقديمو والترتيي

 مين الحفظ:المدقع االلكتروني ألعندان  -ه

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

 النظام المطبق: .2

للواوه واألمظمة واالتنفي ية ولواوحب سهم الدعو"ية ومدير الصندوق لنظام الدوق المالية األ لفرص جي آي بييخضع صندوق 

 .بقة في المملكة العربية الدعو"يةاألخرى ذا  العالقة المط

 صندوق:الاهداف  .3

 :هستثمارة أهداف الصندوق اال -أ

ممو في رأس المال في المدى لتحقيق صندوق جي آي بي لفرص األسهم الدعو"ية، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، يهدف 

سهم الرويدية أو سوق األ األسهم الدعو"ية سوقالمتوسط والطويل من خالل االست مار في أسهم الشركا  الدعو"ية المدرجة في 

 .بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الدعو"ية الموازية  ممو(

 :هستثماراهستراتيجيات اال -ب

ن مالية مقيمة بأقل مست مار في أوراق عن طريق االممو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل يهدف الصندوق لتحقيق 

بما يتوافق و مدير الصندوق مناسبا  حدي ما يراا أو بيع األوراق المالية على المكشوف  تقدير مدير الصندوققيمتها العا"لة حدي 

المؤشر ي فيدت مر فيها  التيأوزان الشركا   ىلالصندوق في تنفي  استراتيقيتب ع وال يعتمد، اإلسالمية مع أحكام الشريعة

 .ويحق لمدير الصندوق تركيز است مارا في أوراق مالية معينة بما يراا مناسبا   (Benchmark Agnostic اإلسترشا"ي 

 :أنداع األوراق المالي  المتاح  للصندوق .1

 :ةاآلتيست مار في التملف أو البيع على المكشوف في األوراق المالية اال يدعى الصندوق لتحقيق أهدافب من خالل

 الموازية  ممو(.سوق األسهم الدعو"ية في  وأ المدرجة في الدوق الدعو"ية الرويديةجميع أسهم الشركا   .1

 الدعو"يةسوق األسهم اإلصدارا  األولية وال اموية وحقوق األولوية للشركا  الدعو"ية المدرجة في أسهم  .2

 .الرويدية أو سوق األسهم الدعو"ية الموازية  ممو(
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 :قيدي وحدوي اإلهستثمار .5

ا  الصندوق وم كرة المعلومست مار وشروط وأحكام يلتزم مدير الصندوق بالقيو" والحدو" التي تفرضها الوحة صنا"يق اال

 بما في ذلف مظام تملف غير الدعو"ين للعقار واست مارا. .خالل إ"ارتب للصندوق

 :الومل  .6

ويقي على المدت مرين إيداع أموالهم في حداب مدير الصندوق بالريال الدعو"ي. يعامل  عملة الصندوق هي الريال الدعو"ي

ج المملكة أو أي عمال  غير الريال الدعو"ي بقيمتها بالريال الدعو"ي بناء  مدير الصندوق جميع الحواال  الوار"ة من خار

 على أسعار الصرف في حينها، ه ا ويتحمل مالف الوحدا  أي تقلبا  في أسعار الصرف.

 :رهسدم الخدمات والومدالت واألتواب .7

 . إن الرسوم التيبيست ناء مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف الم كورة أ"ماا -و

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

 :لمدير  صافي أصول الصندوققيمة سنويا  من  %1.00 بندبةالصندوق رسوم إ"ارة يدفع  رهسدم اإليارة

 %0.50سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ب( ومدبة  %1.75للفئة  أ( ومدبة  الصندوق

 ويتم "فع الرسوم كل ثالثة أشهر ميال"ية.. سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة  ج(

  :من صافياقصى سنويا  بحد  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بندبة ال تتقاوز رهسدم الحفظ 

 30قيمة األصول الخاضعة لإل"ارة ويتم "فع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم العمليا  بحد اقصى 

 لاير سعو"ي لكل عملية.

  :القامومي للمحاسي سنويا   سعو"ي لاير 26,250 قدرا مقطوعا   مبللا   الصندوق يدفعأتواب المحاهسب القاندني 

 .الصندوق حدابا  مراجعة مقابل ضافةمشاملة ضريبة القيمة ال وهو

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

 األسعار الداودة في الدوق.

  :25,000سنويا  بقيمة  يدفع الصندوق مكافآ  ألعضاء مقلس إ"ارة الصندوقمكافآت أعضاء مجلس اإليارة 
 لكل عضو مدتقل.بحد أعلى رياال  سعو"يا  

  : يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآ  أعضاء اللقنة الشرعية.مكافأة أعضاء اللجن  الشرعي 

  :الخاص بالضوابط 1الملحق   الفقرة  ج( من يدفع الصندوق رسوم تطهير كما هو موضه فيرهسدم التطمير )

 الشرعية.

  : سنويا . لاير سعو"ي 7,500مبللا  مقطوعا  قدرا يدفع الصندوق الرهسدم الرقابي 

  :لاير سعو"ي سنويا  على  5,000يدفع الصندوق مبللا  مقطوعا  قدرا رهسدم نشر المولدمات على مدقع تداول

 لاير سعو"ي سنويا . 15,000كل فئب من الفئا  االخرى لوحدا  الصندوق والمقموع هو 

 :الصندوق يدفع مصارةف أخرى  ً ً  مبلغا  األخرى السنوات وفي لاير22,500 السنة األولى بقيمة  في مقطوعا
ً  سوودي لاير 28,125 قيمة  المؤشر بيانات على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا
 وأي ندوقللص االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفولية التحويل رسوم الصندوق يدفع. سترشادياال

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

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

في ملخص اإلفصاح في مهاية الدنة  في اإلصدارا  األولية وسيتم اإلفصاح عن تلف الرسوم والمصاريف

 .(قد تفرض الحقا   حكومية رسوم أو ضراوي واي الوسطاء عموال  الحصر وليس الم ال سبيل على 

  وأ لقي اي بي كابيتال المدتحقة والمصروفا  والعموال  الم كورة الرسوم : إنالمضاف  القيم  ضرةب 

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

ي مع مالحظة ان اتعاب المحاسي القاموم .التنفي ية والوحتب المضافة القيمة ضريبة مظام في عليها المنصوص

الم كورة أعالا تشمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلف ستخضع لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

1/1/2018 . 

 : التي ةدفوما مالك الدحداتهسترياي ونقل الملكي  شتراك واالمقابل الصفقات المفروض  على اال -ز

 من قيمة مبالغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي %2.00 بندبة هايتم احتدابشتراك وايحصل مدير الصندوق على رسوم 

شتراك لحظة استالم المبالغ وتدفع لمدير شتراك مرة واحد من مبالغ االيتم خصم قيمة رسوم االويقوم بها المدت مر. 

من  يوما   30 من أقل فترة في استر"ا"ها طلي حالة في الصندوق وحدا  على مبكر استر"ا" رسوم فرض سيتم الصندوق.

 .%1.00بندبة  شتراكتاريخ اال

 الومدالت الخاص  التي ةبرمما مدةر الصندوق:

 هسترياي المبكر: رهسدم اال -أ

 يوما   30أقل من سيتم فرض رسوم استر"ا" مبكر على وحدا  الصندوق في حالة طلي استر"ا"ها في فترة 

 . تحتدي الرسوم كاآلتي:ا من تاريخ اإلشتراك
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بكبار المدت مرين من  الخاصة وهي( أ  وهي للوحدا  فئا ( 3  ثالثة إلى الصندوق وحدا  تُقدم

 الخاصة وهي( ج و ،بصلار المدت مرين من مؤسدا  وأفرا" الخاصة وهي( ب و ،مؤسدا  وأفرا"

 بنف و وقدالصن بمدير الخاصة اإلست مارية والمحفظة ببنف الخليج الدوليو  الصندوق مدير بمندوبي

 الحد اك،شترلال األ"مى الحد للملكية، األ"مى الحد في تكمن الفئا  ه ا بين الفروقا  إن. الدولي الخليج

 .اإل"ارة ورسوم ستر"ا"،لال األ"مى الحد اإلضافي، شتراكلال األ"مى

 أةام التقدة : -ب

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

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

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

كان سببها خطأ من مدير  يقوم مدير الصندوق بتعويض مالي الوحدا  المتضررين عن أي خداور .2

 الصندوق.

ر على ثخطأ في التقويم أو التدعير بما يؤيقوم مدير الصندوق بيبالغ هيئة الدوق المالية فور وقوع أي  .3

، كما سيتم اإلفصاح عن ذلف في الموقع اإللكترومي لمدير من سعر وحدة الصندوق %0.50ما مدبتب 

المالية الدعو"ية  تداول( وفي تقارير الصندوق التي يعدها الصندوق وفي الموقع لإللكترومي للدوق 

 ( من الوحة صنا"يق اإلست مار.71مدير الصندوق وفقا  للما"ة رقم  

( من الوحة 72لهيئة الدوق المالية وذلف وفقا  للما"ة رقم  يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق  .4

 خص بقميع أخطاء التقويم أو التدعير.صنا"يق اإلست مار وتشتمل ه ا التقارير على مل

 اإلشتراك واإلهسترياي: أهسوارطرةق  احتعاب  -ي

من  لكل فئة أصول الصندوقصافي قيمة قيمة  بحدابستر"ا" شتراك واالاحتداب سعر الوحدة ألغراض االيتم 

أي مصاريف ومخصوما  منب مضافا  إليب أي أرباح مدتحقة ذي العالقة في يوم التعامل  فئا  وحدا  الصندوق

يوم التعامل ذي في لكل فئة على عد" الوحدا  القاومة ومن ثم قدمة الناتج اإلجمالي  لكل فئة ورسوم مدتحقة

ليس وعلى سبيل الم ال و يقوز لمدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجو" أي ظروف است ناوية .العالقة

قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد ( الصندوق مدير إرا"ة عن خارجة فنية اعطال أو طبيعية كوارثالالحصر  

 قيمة أصول الصندوق وسيتم الرجوع الى مقلس اإل"ارة للحصول على الموافقة.

 مكان ووقت نشر هسور الدحدة وتكرارها: -ه

لكل فئة من فئا  وحدا   يقوم مدير الصننننندوق بتحديث صننننافي قيمة أصننننول الصننننندوق وإعالن سننننعر الوحدة

عبر الموقع اإللكترومي للدنوق المالية الدنعو"ية  التعامليوم التالي ليوم ال من مدناء   005:الدنناعة  قبل الصنندوق

 .www.tadawul.com.sa تداول( 

 :التوامالت .9

 هسترياي:شتراك واالمعؤوليات مدةر الصندوق بشأن طلبات اال -أ

 تعامل يوم في إال استر"ا"ها أو الصندوق وحدا  في االشتراك يقوز ال. 

 وم كرة الصندوق وأحكام شروط في واالستر"ا" االشتراك طلبا  لتقديم النهاوي الموعد تحديد تم 

 .بب الخاصة المعلوما 

 تاليةال التقويم مقطة عند يُحتدي ال ي بالدعر االستر"ا" أو االشتراك طلبا  الصندوق مدير يعامل 

 .واالستر"ا" االشتراك طلبا  لتقديم النهاوي للموعد

 منهاتتض أحكام أي مع تتعارض ال بحيث االستر"ا" أو االشتراك طلبا  بتنفي  الصندوق مدير يقوم 

 .المعلوما  م كرة أو الصندوق وأحكام شروط أو االست مار صنا"يق الوحة

 ليالتا الرابع اليوم في العمل إقفال موعد قبل االستر"ا" عواود الوحدا  لمالف الصندوق مدير يدفع 

 .أقصى كحد االستر"ا" سعر عندها ُحد" التي التقويم لنقطة

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

 القة.ي العيتم تحويل مبلغ اإلستر"ا" الكلي لمالف الوحدا  قبل مهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذ

 قيدي التوامل بدحدات الصندوق: -ج

 الما"ة من( ح  ةالفقر في الموضحة المواعيد حدي والمقبولة المدتلمة ستر"ا"شتراك واالاالطلبا   جميع تنفي  يتم

 دبع الطلي استالم تم حال وفي. التالي التعامل يوم إلغالق الوحدة سعر على بناء   واألحكام الشروط ه ا من( 9 

 .الطلي استالم يوم من القا"م بعد التعامل يوم في احتدابب سيتم النهاوي الموعد

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

و أ من يقوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلي استر"ا" :شتراكأو اال هستريايتأجيل عمليات اال .1

( من الوحة 62( والما"ة رقم  61وفقا  للما"ة رقم   الحاال  اآلتية أي من الصندوق في في اشتراك

 :ست مارصنا"يق اال
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 .في حال طلبت هيئة الدوق المالية ذلف من مدير الصندوق 

 أو أك ر من  %10.00يداوي  الوحدا  ستر"ا" لمالكيإذا كامت قيمة جميع طلبا  اال

 صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.

  في الدوق الرويدية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو تم تعليق التعامل في حال

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

 .صافي قيمة أصول الصندوقوالتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أمها جوهرية ل

 سيقوم مدير الصندوق بيتخاذ اإلجراءا  التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدا  الصندوق:

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

 الوحدا .

  وأمين الحفظ حول مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مقلس إ"ارة الصندوق

 ذلف بصورة منتظمة.

  إشعار هيئة الدوق المالية ومالك الوحدا  فور حدوث أي تعليق مع توضيه أسباب

التعليق، وإشعار هيئة الدوق المالية ومالك الوحدا  فور امتهاء التعليق بالطريقة مفدها 

وقع صندوق والمفي اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلف في الموقع اإللكترومي لمدير ال

 اإللكترومي للدوق.

سيتم تلبية طلبا  اإلستر"ا" في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبا  اإلستر"ا" 

 المؤجلة بالندبة والتناسي وتحويل مبالغ اإلستر"ا" الى مالك الوحدا  في أقرب فرصة ممكنة.

 مةألمظ المشترك تطبيق عدم حال في اشتراك طلي أي رفض الصندوق لمدير يحق شتراك:رفض اال .2

 قيمة متقدي تاريخ من عمل ايام ثالثة خالل العميل حداب إلى االشتراك قيمة إرجاع ويتم. الهيئة ولواوه

 .االشتراك

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

 هيئة من الصا"رة االست مار صنا"يق الوحة من (61  الما"ة إلى تخضع االستر"ا" عمليا جيل ألت المنظمة األحكام

 :المالية الدوق

  يقوز لمدير الصندوق تأجيل تنفي  أي طلي استر"ا" إذا بلغ إجمالي مدبة جميع طلبا  االستر"ا" لمالكي

 أو أك ر من صافي قيمة أصول الصندوق. %10.00الوحدا  في أي يوم تعامل 

  اختيار طلبا  االستر"ا" المطلوب  عا"لة ومنصفة عند يقي على كل مدير صندوق اتباع إجراءا

 تأجيلها، واإلفصاح عن ه ا اإلجراءا  في الشروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما .

 األحكام المنظم  لنقل ملكي  الدحدات إلي معتثمرةن آخرةن: -و

 هواللواو واألمظمة التنفي ية ولواوحها الدعو"ية المالية الدوق هيئة لنظام التابعة األحكام هي المنظمة األحكام

 .الدعو"ية العربية المملكة في المطبقة العالقة ذا  األخرى

 اهستثمار مدةر الصندوق في الصندوق: -ز

 في قبحب الصندوق مدير ويحتفظ كمدت مر، الصندوق في المشاركة، الخاص لتقديرا وفقا   الصندوق لمدير يمكن

بع سنة وفقا  ر كل مهاية في باإلفصاح الصندوق مدير وسيقوم مناسبا   ذلف رأى متى جزويا   أو كليا   مشاركتب تخفيض

 اإلفصاح ملخص في الصندوق في لب است مار أي عن ست مار( من الوحة صنا"يق اال71للفقرة  ح( من الما"ة  

 للصندوق. المالي

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

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

 يومو مهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحد يوم مهايةشتراك قبل و"فع كامل مبلغ اال كامال   شتراكاال

، ويكون اإلشتراك بناء  على سعر (عمل يوم يكون نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم ال الل اء

 .يوم التقويم ذي العالقة فيالوحدة 

 ا" قبل ستر، ويقبل بعد تقديم طلي االيوميا  ستر"ا" المبالغ من الصندوق ايمكن  هسترياي:أةام قبدل اال"

 نأ على  أسبوع كل من ربعاءاإل يوم لتقويم ال الل اء ويوم مهاية وقبل االثنين يوم لتقويم األحدمهاية 

 .يوم التقويم ذي العالقة فيستر"ا" بناء  على سعر الوحدة ، ويكون اال(عمل يوم يكون

 :هستريايشتراك أو االإجراءات تقدة  طلبات اال -ط

 كام حيقوم العميل عند اإلشتراك بتعبئة مموذج اإلشتراك وتوقيع ه ا الشروط واأل شتراك:اال إجراءات

 مدير الصندوق.لى وم كرة المعلوما  وتقديمها إ

 ستر"ا" قيمة بعض أو كل وحداتب بتعبئة مموذج طلي ايقوم العميل عند طلي  :هسترياياال إجراءات

 لى مدير الصندوق.إستر"ا" ويقدمب اال

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

 في حال تدفرها.الصندوق اإللكتروني 
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 هسترياي:شتراك اإلضافي واالشتراك واالاألينى للملكي  واالالحد  -ي

شتراك شتراك واال ب( و ج(. يتم ل الحد األ"مى للملكية واال ، أ(يشتمل الصندوق على ثالث فئا  للوحدا  وهي 

 ستر"ا" لكل فئة من فئا  الوحدا  في اآلتي:اإلضافي واال

 :الحد األ"مى للملكية 

 :)سعو"ي. لاير 10,000,000 الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ج 

 شتراكالحد األ"مى لال: 

  :)لاير سعو"ي. 10,000,000الفئة  أ 

  لاير سعو"ي. 10,000 ب(: الفئة 

  :)لاير سعو"ي. 10,000الفئة  ج 

 شتراك اإلضافي:الالحد األ"مى ل 

  :)لاير سعو"ي. 1,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ج 

 ستر"ا":الحد األ"مى لال 

  :)لاير سعو"ي. 1,000,000الفئة  أ 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ب 

  :)لاير سعو"ي. 2,500الفئة  ج 

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

( ماليين لاير أو ما يعا"لها لما ينبلي جمعب خالل مدة الطرح 10  هو الحد األ"مى ال ي ينوي مدير الصندوق جمعب

 .2018/12/31األولي من أشتراكا  المدت مرين حتى تاريخ 

 أينى كحد ةوايلما ما أو هسوديي لاير مالةين( 10) عشرة متطلب إهستيفاء لضمان الالزم  التصحيحي  اإلجراءات -ل

 :الصندوق أصدل قيم  لصافي

 ،( أشهر6لمدة أقصاها   ( ماليين لاير سعو"ي10صافي قيمة أصول الصندوق عن عشرة   في حال امخفضت

سيقوم مدير الصندوق بتحليل و"راسة حالة الدوق والخيارا  التي تخدم مصاله مالك الوحدا  من تدييل أصول 

جتماع مالك طلي السيقوم مدير الصندوق ب ،را  مالك الوحدا  في الصندوقالصندوق أو طلي زيا"ة است ما

 بما يتوافق مع لواوه هيئة الدوق المالية تصويت على الخيارا  المطروحة من قبل مدير الصندوقوال الوحدا 

مالك   صو   حالفي و ،وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلف في موقعب اإللكترومي وفي موقع الدوق

 ( ماليين لاير سعو"ي10لى عشرة  إصولب أزيا"ة است ماراتهم في الصندوق لرفع صافي قيمة بعدم الوحدا  

 .خ  الموافقا  الالزمة من هيئة الدوق الماليةأالصندوق بتدييل أصول الصندوق بعد سيقوم مدير 

تصحيحي  جراءإلتزام بقميع لواوه وتعليما  هيئة الدوق المالية في حال قامت بطلي أي سيقوم مدير الصندوق باال

  .منب

 هسياهس  التدزةوات: .10

 هسياهس  تدزةع الدخل واألرباح: -أ

 ست مار جميع أرباح الصندوق.يهدف مدير الصندوق إلى إعا"ة ا

 التارةخ التقرةبي لإلهستحقاق والتدزةع: -ب

 ال يوجد.

 كيفي  تدزةع األرباح: -ج

 يوجد.ال 

 تقدة  التقارةر الى مالكي الدحدات: .11

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

  سيقوم مدير الصندوق بيعدا" التقارير الدنوية  بما في ذلف القواوم المالية الدنوية المراجعة( والتقارير

ست مار، ويقي على ( من الوحة صنا"يق اال5األولية وفقا  لمتطلبا  الملحق رقم  الدنوية الموجزة والتقارير 

 مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدا  بها عند الطلي و"ون أي مقابل.

 من مهاية فترة التقرير، وتنشر يوما   (70  سبعين تكون التقارير الدنوية متاحة للقمهور خالل مدة ال تتقاوز

 ( من ه ا الشروط واألحكام11ماكن وبالوساول المحد"ة في الفقرة  ب( من الما"ة  ه ا التقارير في األ

 يوما  من مهاية فترة التقرير، (35خمدة وثالثين   تعد التقارير األولية وتتاح للقمهور خالل مدة ال تتقاوز 

 ه ا الشروط واألحكام. ( من11وتنشر ه ا التقارير في األماكن وبالوساول المحد"ة في الفقرة  ب( من الما"ة  
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 :يقوم مدير الصندوق بيتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن المعلوما  التالية 

 .صافي قيمة أصول الصندوق 

 .عد" وحدا  الصندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

 يوما  من كل صفقة. (15  خمدة عشر سقل بالصفقا  التي مف ها المشترك خالل 

 الوحدا  تملف شخص أي ذلف في بما  الوحدا  مالكي إلى سنوي بيان الصندوق مدير يرسل 

 الدنة مدار على الصندوقالصفقا  على وحدا   يلخص( البيان شأمها في المعد الدنة خالل

 الموزعة األرباحعلى  البيان ه ا ويحتوي المالية، الدنة مهاية من يوما  ( 30  ثالثين خالل المالية

 إلى باإلضافة الوحدا ، مالف نم المخصومة واألتعاب والمصاريف الخدما  مقابل وإجمالي

 في وأ االست مار صنا"يق الوحة في عليها المنصوص االست مار قيو" مخالفا  لقميع تفاصيل

 .المعلوما  م كرة أو الصندوق وأحكام شروط

 أماكن ووهسائل إتاح  التقارةر التي ةودها مدةر الصندوق: -ب

 الحداب هفت مموذج في مبين هو كما الفاكس أو اإللكترومي البريد أو البريدي العنوان على تقاريرال إرسال سيتم

 ستين خالل أخطاء بأي الصندوق مدير إخطار ويقي العنوان، في تليير بأي الصندوق مدير إشعار تم إذا إال

. وحاسمة مهاوية الصندوق مدير عن الصا"رة التقارير تصبه ذلف وبعد التقارير تلف إصدار من تقويميا   يوما  ( 60 

 .المالية الدعو"ية  تداول( للدوق االلكترومي الموقع و الصندوق مدير موقع على التقارير ه امشر  سيتم كما

 :وهسائل تزوةد مالكي الدحدات بالقدائ  المالي  العندة  -ج

 لدنويةا المالية القواوم ذلف في بما  الدنوية بالتقارير المحتملين والعمالء الصندوق وحدا  مالكي إطالع تمسي

 اإللكترومي لموقعا في التقرير فترة مهاية من يوما  ( 70  تتقاوز ال مدة خالل بنشرها وذلف مقاما  ( المراجعة

 .طلبها لحا في البريد طريق عن أوالمالية الدعو"ية  تداول(  للدوق اإللكترومي والموقع الصندوق، بمدير صالخا

 :هسجل مالكي الدحدات .12

  اإلحتفاظ بب في المملكة العربية الدعو"ية.ندوق بتقهيز سقل بمالكي الوحدا  ومدير الصيلتزم 

 اجتماع مالكي الدحدات: .13

 الظروف التي تعتدعي عقد اجتماع لمالكي الدحدات: -أ

 .يقوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد إجتماع لمالك الوحدا  بمبا"رة منب 

  أيام من استالم طلي كتابي 10الوحدا  خالل عشرة  سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك )

 من أمين الحفظ ب لف.

   أيام من استالم طلي كتابي 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الوحدا  خالل عشرة )

من مالف أو أك ر من مالك الوحدا  ال ين يملكون مقتمعين أو منفر"ين ما مدبتب أك ر من أو تداوي 

 صافي قيمة الصندوق. من 25.00%

 لى إجتماع مالك الدحدات:إجراءات الدعدة إ -ب

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

ن وأميلى جميع مالك الوحدا  وبيرسال إشعار كتابي إالمالية الدعو"ية  تداول( اإللكترومي للدوق 

( يوما  قبل 21على األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين   ( أيام10الحفظ قبل عشرة  

اإلجتماع، وسيحد" مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والقرارا  المقترحة، 

لى الية من اإلشعار الكتابي المرسل إويقي على مدير الصندوق إرسال مدخة الى هيئة الدوق الم

 مالك الوحدا .

 يعتبر إجتماع مالكي الوحدا  اجتماعا  صحيحا  إال إذا حضرا من المالك ما يملكون مقتمعين أو  ال

 .إجمالي عد" وحدا  الصندوقأو أك ر من  %25.00منفر"ين 

 ي لى إجتماع ثامقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إإذا لم يدتوف النصاب الم كور في الفقرة الداب

بيرسال و اإللكترومي والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول(باإلعالن عن ذلف في موقعب 

( أيام، ويعد 5وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع ال امي بخمدة  الوحدا   لى جميع مالكإإشعار كتابي 

 اإلجتماع ال امي صحيحا  أيا  كامت مدبة الوحدة المم لة في اإلجتماع.

 :تصدةت مالك الدحدات -ج

  تصويت مالك الوحدا :طريقة 

 . يقوز لمالف الوحدا  تعيين وكيال  لب لتم يلب في إجتماع مالك الوحدا 

 .يقوز لكل مالف من مالك الوحدا  اإل"الء بصو  واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدا  الصندوق 

  يقوز عقد إجتماعا  مالك الوحدا  واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة

 ول التقنية الحدي ة وفقا  للضوابط التي تضعها الهيئة.وسا

 : حقوق التصويت في إجتماعا  مالك الوحدا 
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  يقي على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالك وحدا  الصندوق على التليير

 األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عا"ي.

  موافقة مالك الوحدا  والهيئة الشرعية وفقا  يقي على مدير الصندوق بعد الحصول على

للفقرة الدابقة من ه ا الما"ة، الحصول على موافقة هيئة الدوق المالية على التليير 

 األساسي المقترح للصندوق.

 :يُقصد بمصطله  التليير األساسي  أيا  من الحاال  التالية 

 التليير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعتب. .1

 لب تأثير في وضع المخاطر للصندوق. يكون ال يالتليير  .2

 اإلمدحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصي إ"ارة الصندوق. .3

 أي حاال  أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

  ون فرض أي ووحدا  الصندوق استر"ا" وحداتهم قبل أي تليير أساسي يحق لمالكي"

 رسوم إستر"ا".

 مالك الوحدا  بأي تلييرا  مهمة:إشعار الهيئة و .2

  يقي على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدا  الصندوق كتابيا  بأي تلييرا  مهمة

يديرا مدير الصندوق، ويقي أال تقل فترة اإلشعار عن واحد  عام مقترحة ألي صندوق

 ( يوما  قبل يوم سريان التليير ال ي يحد" مدير الصندوق.21وعشرين  

  من الوحة 56 التليير المهم  أي تليير ال يعد تلييرا  أساسيا  وفقا  ألحكام الما"ة  تعني )

 ست مار أو أي تليير من شأمب أن:صنا"يق اال

 يؤ"ي في المعتا" إلى أن يعيد مالك الوحدا  النظر في مشاركتهم في الصندوق. .1

ي يؤ"ي إلى زيا"ة المدفوعا  من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أ .2

 لس إ"ارة الصندوق أو أي تابع لهما.قعضو من أعضاء م

تدد" من أصول الصندوق أو يؤ"ي بشكل يقدم موعا  جديدا  من المدفوعا   .3

 جوهري إلى زيا"ة أمواع المدفوعا  األخرى التي تدد" من أصول الصندوق.

 أي حاال  أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

  وحدا  الصندوق استر"ا" وحداتهم قبل سريان أي تليير مهم و"ون فرض أي يحق لمالك

  رسوم استر"ا".

 إشعار الهيئة ومالك الوحدا  بأي تلييرا  واجبة اإلشعار: .3

  يقي على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدا  إشعارا  كتابيا  بأي تليير واجي

 ( أيام من سريان التليير.8قبل ثمامية  اإلشعار في الصندوق ال ي يديرا مدير الصندوق 

  من 57( و  56ضمن أحكام الما"تين  يقصد بـ  التليير واجي اإلشعار  أي تليير ال يقع )

 الوحة صنا"يق اإلست مار.

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

  ُالتلييرا  األساسية في الموقع اإللكترومي ه عن تفاصيل صشعر مدير الصندوق مالك الوحدا  ويفي

( أيام من 10لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( وذلف قبل عشرة  

 سريان التليير.

   من 71لما"ة  ل بيان تفاصيل التلييرا  األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا )

 ست مار.الوحة صنا"يق اال

  اإلفصاح عن تفاصيل التلييرا  المهمة في الموقع اإللكترومي لمدير الصندوق والموقع اإللكترومي

( 10بالطريقة التي تحد"ها هيئة الدوق المالية وذلف قبل عشرة   أوللدوق المالية الدعو"ية  تداول( 

 أيام من سريان التليير.

  من 71للما"ة   الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا  بيان تفاصيل التلييرا  المهمة في تقارير )

 ست مار.الوحة صنا"يق اال

  والموقع اإللكتروميمدير الصندوق لاإلفصاح عن التلييرا  واجبة اإلشعار في الموقع اإللكترومي 

 ( يوما  من سريان التليير.21لدوق المالية الدعو"ية  تداول( وذلف خالل واحد وعشرين  ل

  لما"ة ل تفاصيل التلييرا  واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا  بيان

 ست مار.( من الوحة صنا"يق اال71 

 :إنماء الصندوق .18

 :ست مار هي اآلتيالحاال  اللتي يدتوجي فيها إمهاء الصندوق واإلجراءا  الخاصة باإلمهاء بموجي أحكام الوحة صنا"يق اال

مدير الصندوق بيمهاء الصندوق، فيقي عليب إشعار الهيئة ومالك الوحدا  كتابيا  برغبتب في ذلف قبل مدة ال إذا رغي  .1

( يوما  من التاريخ المدتهدف إلمهاء الصندوق "ون اإلخالل بالشروط واألحكام وم كرة 21تقل عن واحد وعشرين  

 المعلوما  الخاصة بالصندوق.
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وذلف "ون اإلخالل بالشروط واألحكام  إجراءا  تصفية الصندوق فور امتهاوب، يقي على مدير الصندوق البدء في .2

 وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.

يقي على مدير الصندوق اإلعالن في موقعب اإللكترومي والموقع اإللكترومي للدوق المالية الدعو"ية  تداول( عن امتهاء  .3

 مدة الصندوق وتصفيتب.

 مدةر الصندوق: .19

 مدةر الصندوق وواجباته ومعؤولياته:ممام  -أ

ست مار والوحة يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق اال .1

 وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق.األشخاص المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق 

األشخاص المرخص لهم بما يلتزم مدير الصندوق بقميع المبا"ئ والواجبا  التي مصت عليها الوحة  .2

 في ذلف واجي األمامة اتقاا مالك الوحدا ، وال ي العمل بما يحقق مصالحهم وب ل الحرص المعقول.

 ست مار، يكون مدير الصندوق مدؤوال  عن اآلتي:فيما يتعلق بصنا"يق اال .3

 .إ"ارة الصندوق 

 .عمليا  الصندوق لما في ذلف الخدما  اإل"ارية للصندوق 

 لصندوق.طرح وحدا  ا 

  التأكد من "قة شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق واكتمالها

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

ست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب إن مدير الصندوق مدؤول عن اإللتزام بأحكام الوحة صنا"يق اال .4

ست مار والوحة أحكام الوحة صنا"يق االوواجباتب بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجي 

 األشخاص المرخص لهم

إن مدير الصندوق مدؤول عن خداور الصندوق الناتقة عن إحتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو  .5

 تقصير متعمد من مدير الصندوق.

يضع مدير الصندوق الدياسا  واإلجراءا  لرصد المخاطر التي تؤثر على است مارا  الصندوق،  .6

تتضمن تلف الدياسا  واإلجراءا  القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل  رعة التعامل معها.ويضمن س

 سنوي على األقل.

لتزام لكل صندوق است مار يديرا ويزو" الهيئة يطبق مدير الصندوق برمامج مراقبة المطابقة واال .7

 بنتاوج التطبيق عند طلبها.

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

يقوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أك ر أو أي من تابعيب بالمعمل مديرا  للصندوق من الباطن، وسيدفع 

 مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة ل لف.

 األحكام المنظم  لوزل مدةر الصندوق أو اهستبداله: -ج

  إجراء تراا مناسبا  لتعيين مدير للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إ"ارة الصندوق واتخاذ أي

 صندوق بديل أي اتخاذ أي تدبير آخر تراا مناسبا ، وذلف في حال حدوث أي من اآلتي:

توقف مدير الصندوق عن ممارسة مشاط اإل"ارة "ون إشعار الهيئة ب لف بموجي األشخاص  .1

 المرخص لهم

 من قبل الهيئة. تعليقبة مشاط اإل"ارة أو سحبب أو إللاء ترخيص مدير الصندوق في ممارس .2

تقديم طلي إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إلللاء ترخيص ممارسة مشاط اإل"ارة الخاص  .3

 بمدير الصندوق.

لتزام بالنظام باال -حدي ما تراا الهيئة–إذا رأ  الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

 التنفي ية. بولواوح

ال ي يدير  أصول الصندوق أو عقزا أو استقالتب مع عدم وجو" وفاة مدير المحفظة اإلست مارية  .5

 شخص آخر مدقل لدى مدير الصندوق قا"ر على إ"ارة أصول الصندوق.

 ذا  أهمية جوهرية.أمها  -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .6

 على مدير الصندوق  نتعيإذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من ه ا الما"ة، في

( 60التعاون بشكل كامل من أجل تدهيل مقل المدؤوليا  إلى مدير الصندوق البديل وذلف خالل ستين  

حي ما كان –يوما  من تعيين مدير الصندوق البديل. ويقي على مدير الصندوق المعزول أن ينقل 

دير ست مار ذي العالقة إلى مبصندوق اال جميع العقو" المرتبطة -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 الصندوق البديل.

 :أمين الحفظ .20

 ممام أمين الحفظ: -أ
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  تم تعيين شركة البال" لالست مار أمين للحفظ وهو مدؤوال  عن التزاماتب وفقا  ألحكام الوحة صنا"يق

الوحة صنا"يق االست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثال ا  بموجي أحكام 

 االست مار أو الوحة األشخاص المرخص لهم.

  ست مار، سواء  أ"ى مدؤولياتب لتزاماتب وفقا  ألحكام الوحة صنا"يق االايعد أمين الحفظ مدؤوال  عن

ست مار أو الوحة األشخاص بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثال ا  بموجي أحكام الوحة صنا"يق اال

 المرخص لهم

 ظ مدؤوال  اتقاا مدير الصندوق ومالك الوحدا  عن خداور  الصندوق الناتقة عن يعد أمين الحف

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

  يعد أمين الحفظ مدؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصاله مالك الوحدا ، وهو مدؤول عن

 ة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.اتخاذ جميع اإلجراءا  اإل"ارية الالزم

 حق أمين الحفظ في تويين أمين من الباطن: -ب

يقوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أك ر أو أي من تابعيب بالمعمل أمينا  للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين 

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة ل لف.

 األحكام المنظم  لوزل أمين الحفظ أو اهستبداله: -ج

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

 أي من الحاال  اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة مشاط الحفظ "ون إشعار الهيئة ب لف بموجي الوحة األشخاص  .1

 المرخص لهم

 من قبل الهيئة. أو تعليقب إللاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة مشاط الحفظ أو سحبب .2

 تقديم طلي إلى الهيئة من أمين الحفظ إلللاء ترخيص ممارسة مشاط الحفظ. .3

 لتزام بالنظام ولواوحب التنفي ية.باال -حدي ما ترا الهيئة–إذا رأ  الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 أمها ذا  أهمية جوهرية. -بناء  على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة .5

  إذا مارست الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة األولى من ه ا الما"ة، فيتعين على مدير الصندوق

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

ين بديل خالل ستالمعزول التعاون بشكل كامل لتدهيل النقل الدلس للمدؤوليا  إلى أمين الحفظ ال

حي ما كان –( يوما  من تعيين أمين الحفظ البديل. ويقي على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 60 

مين ست مار ذي العالقة إلى أجميع العقو" المرتبطة بصندوق اال -ضروريا  ومناسبا  ووفقا  لتقدير الهيئة

 الحفظ البديل.

 اندني:قالمحاهسب ال .21

 هستثمار:ق االاهس  المحاهسب القاندني لصندو -أ

 البدام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 ممام المحاهسب القاندني وواجباته ومعؤولياته: -ب

 وق دنة للصقواوم الماليلل يعين المحاسي القامومي من قبل مدير الصندوق وذلف للقيام بعملية مراجعة

 .ية الدعو"يةبالمعمول بها في المملكة العربما يتماشى مع المعايير 

   أشهر قبل مهاية سنتب المالية، يقي في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تدعة )

 .الدنة المالية األولىالحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية 

   أشهر أو أقل قبل مهاية سنتب المالية، يمكن في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تدعة )

 لمراجعة بنهاية الدنة المالية ال امية.الحالة القيام بعملية ا

 هستثمار:هستبدال المحاهسب القاندني لصندوق االاألحكام المنظم  ال -ج

 لمحاسيا بتليير الصندوق مدير يوجب أن أو القامومي المحاسي تعيين يرفض أن الصندوق إ"ارة قلسم على يقي

 :اآلتية الحاال  من أي في المعين، القامومي

 .مهامب بتأ"ية تتعلق القامومي للمحاسي المهني الدلوك سوء حول ومهمة قاومة ا"عاءا  وجو" .1

 .مدتقال   العام للصندوق القامومي المحاسي يعد لم إذا .2

 ةلتأ"ي الكافية والخبرا  المؤهال  يملف ال القامومي المحاسي أن الصندوق إ"ارة مقلس  قرر إذا .3

 .مرض   بشكل المراجعة مهام

 .بالصندوق يتعلق فيما المعين القامومي المحاسي تليير -لتقديرها وفقا  - الهيئة طلبت إذا .4

 أصدل الصندوق: .22

 .االست مار صندوق لصاله الحفظ أمين بواسطة محفوظة االست مار صندوق أصول إن -أ

 عمالوب أصول وعن األخرى الصنا"يق وأ بب الخاصة األصول باقي عن الصندوق أصول بفصل الحفظ امين يقوم -ب

 هلصال سمباب بالصندوق الخاصة واألصول المالية األوراق الحفظ ينأم ويدقل أصولها بحفظ يقوم التي خريناأل
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 الدقال  قميعب باالحتفاظ ويقوم المحلية، البنوك حدأ يف الصندوقب خاص بنكي حدابويقوم أمين الحفظ بفته  الصندوق

 .التعاقدية اللتزاماتب تأ"يتب تؤيد التي المدتندا  من وغيرها الضرورية

 كوني أن يقوز وال ،(مشاعة ملكية  مقتمعين الصندوق ذلف في الوحدا  لمالكي مملوكة االست مار صندوق أصول تُعد   -ج

 أي الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير

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

 مدموحا    كان أو ملكيتب، حدو" في وذلف الصندوق، لوحدا  مالكا   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو

وم كرة المعلوما   الصندوق وأحكام شروط في عنها وأفصه االست مار صنا"يق الوحة أحكام بموجي المطالبا  به ا

 الخاصة بالصندوق.

 :إقرار من مالك الدحدات .23

لمعلوما  الرويدة الخاص لقد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  الخاصة بالصندوق وملخص ا

بالصندوق، والموافقة على خصاوص الوحدا  التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

 التاريخ:        التوقيع:
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 (: الضدابط الشرعي 1الملحق رق  )

يقوم مدير الصندوق بي"ارة الصندوق في جميع األوقا  وفقا  للضوابط الشرعية، إن الضوابط الشرعية التي يتبعها مدير الصندوق هي 

 األتي:

 االهستثمارات البدةل  و االيوات االهستثمارة  األخرى:الضدابط الشرعي  لالهستثمار في الصكدك،  .1

 لقنة الشرعية التابعة لبنف الخليج الدولي. ال الموضوعة من قبل لمعاييرل جميع الصكوك التي سيتم االست مار فيها مطابقة

 :الضدابط الشرعي  لالهستثمار في األهسم  .2

ان تكون ضمن  او ا"ماا اجتاز  جميع المعايير الموضحةأسهم الشركا  يقي ان تكون الشركة في  في حال االست مار .أ

 المعتمدة من قبل شركة الراجحي المالية والتي يتم تحدي ها بشكل ربع سنوي.قاومة ا حدي الالشركا  المقاز

 طبيو  النشاط: .ب

مار في االست يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي يكون مشاطها مباحا  وال يقوز لمدير الصندوق 

 الشركا  التي يكون مقال مشاطها الرويدي على سبيل الم ال ال الحصر واحدا  أو أك ر مما يلي:

 شركا  الدعاية والنشر بيست ناء اآلتي: .1

  أو أك ر من مبيعاتها في "ول الخليج العربي. %65شركا  الدعاية والنشر التي تحصل على 

 .شركا  األخبار 

 .شركا  الصحف 

  الرياضة.شركا  مقل 

 .الكحولية المنتقا  توزيع أو بيمتاج تعمل التي الشركا  .2

 .اإلستنداخ مقال في تعمل التي الشركا  .3

 :اآلتي بيست ناء المالية الشركا  .4

 اإلسالمية المصارف. 

  اإلسالمية المالية المؤسدا. 

  اآلتي في تعريفها يتم والتي اإلسالمية التأمين شركا: 

 جميع التعامال .لديها لقنة شرعية لمراقبة  .1

 جميع منتقاتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .2

 جميع است ماراتها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. .3

 يتم تصنيفها على أمها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا  للمتطلبا  المحاسبية. .4

 الشركا  اللتي تعمل في القمار. .5

 ع لحوم الخنزير.الشركا  التي تنتج أو توز .6

 الشركا  اللتي تنتج أو توزع األفالم المخلة باآل"اب اإلسالمية. .7

 الشركا  المنتقة أو الموزعة للدقاور. .8

 الشركا  اللتي تتعامل في عقو" ال هي والفضة المدتقبلية. .9

 القروض: .ت

ة ألسهم القيمة الدوقي متوسط الىالقروض يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي تكون فيها مدبة 

 .%30أقل من او الى قيمب اجمالي اصول الشركب  ايهما اعال(  شهر 36في أخر  الشركة

 النقد: .ث

 اآلتي:يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي تكون فيها 

  شهر او الى قيمب اجمالي اصول الشركب  ايهما  36في أخر القيمة الدوقية ألسهم الشركة  متوسطمدبة المدينون الى

 .%49أقل من اعلى( 

 شهر  او  36في أخر القيمة الدوقية ألسهم الشركة  مدبة مقموع النقد واألوراق المالية المرتبطة بعمولة الى متوسط

 .%33الى قيمب اجمالي اصول الشركب  ايهما اعلى( أقل من 

 مع أحكام الشرةو  اإلهسالمي : نعب  المبيوات غير المتدافق  .ج

خليج وبحدي ما تراا اللقنة الشرعية لبنف ال في حال وجو" مدبة قليلة من المبيعا  غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ام ك، يقي على مدير الصندوق أن يدت مر فقط في الشركا  التي تكون فيها مدبة المبيعا  اللير متوافقة مع أحالدولي مقبوال  

 من إجمالي المبيعا . %5أقل من  الفواودالشريعة اإلسالمية والتي ال تم ل "خل 
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 التطمير: .ح

 يتم ة،الشرعي اللقنة موافقة أخ  بعد الخيرية األعمال في وصرفب خاصيتم تقنيي الدخل غير المشروع وإيداعب في حداب 

 :التالية الخطوا  حدي التطهير

 تم االست مار فيها. تحديد الدخل غير المشروع لكل شركة 

 .تحديد مقدار الدخل غير المشروع لكل سهم لكل شركة تم االست مار فيها 

 .ضرب ماتج مقدار الدخل غير المشروع لكل سهم في عد" األسهم المملوكة في كل شركة 

 .تكرار مفس الخطوا  لقميع الشركا  المدت مر فيها 

 تي تم االست مار فيها وتحويلب الى حداب األعمال الخيرية.تقنيي اجمالي الدخل غير المشروع لقميع الشركا  ال 

 هستثمار:أيوات وطرق اال .خ

 ال يقوز لمدير الصندوق شراء األسهم بأي أ"اة من األ"وا  االست مارية التالية:

 .العقو" المدتقبلية 

 . عقو" الخيارا 

 .عقو" المناقلة 

 .األسهم الممتازة 

 

 الطروحات األولي : .ي

صافي أصول الشركة بدال  من قيمتها الدوقية لحداب الندي المالية للرض تحديد ما إذا كامت الشركة  يدتخدم مدير الصندوق

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

 :آلي  ضبط المخاطرإجراءات و .1

 تيال والحكيمة القيدة ست ماراال ممارسا  مع متماشية الصندوق مدير يتخ ها التي االست مار قرارا  ستكون .ذ

 المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام شروط يف والم كورة للصندوق المحد"ة ست ماريةاال األهداف تحقق

 اآلتي: من للتأكد وسعب في ما كل الصندوق مدير ب ل ذلف ويشمل العالقة، ذا  األخرى والمدتندا 

 االست مار في أوراق مالية ذا  سيولة جيدةمن خالل  الحرص على توفير الديولة الكافية في الصندوق 

ستر"ا" أكبر من النقد وأشباا النقد ، في حال كان مقموع طلبا  االللوفاء بأي طلي استر"ا" متوقع

 . المتوفر في الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتدييل جزء من أصول الصندوق

  ست مارا  الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة جلرافية معينة اعدم تركيز

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

الصندوق في ست مارا  ا، وفي حال تم تركيز وم كرة المعلوما  والمدتندا  األخرى ذا  العالقة

ست مار في مدة ورقة مالية بما يخالف الشروط واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيه وضع اال

 .يوما   90أقصاها 

  يلتزم الصندوق بندي التملف في الشركا  حدي الندبة المصرح بها في الما"ة الحا"ية واألربعين

، وفي حال تقاوز مدير الصندوق أي الماليةست مار التابعة لهيئة الدوق ( في الوحة صنا"يق اال41 

ست مار فورا  وبمدة أقصاها من الندي الموضحة في الما"ة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيه وضع اال

 .يوما   90

 ست مارية المحد"ة في شروط وأحكام الصندوق وم كرة المعلوما  بكل تطبيق أهداف الصندوق اال

صندوق باإلجتماع شهريا  لمراجعة أ"اء واست مارا  الصندوق ست مار لدى مدير ال، تقوم لقنة اال"قة

والتأكد من توافقها مع أهداف الصندوق واتخاذ أي اجراءا  تصحيحية أو تحدينية تخدم أهداف 

 .الصندوق

 جوهرية. مخالفا  هناك يكون عندما فورا   الصندوق إ"ارة مقلس بتبليغ الصندوق مدير يقومس 

  ا  تبعوهيئة الدوق المالية و وسيط آخر مرخص من أ الوساطة قدم عبر يتم والشراء البيع أوامر تنفي 

 مهاأ كما الصندوق، وحدا  حاملي مصاله وتراعي المالية الدوق تعليما  مع تتوافق واضحة لدياسة

، وللتأكد من ذلف يقوم مدير الصندوق بمتابعة المالية الدوق وشفافية مصلحة على المحافظة تراعي

أوامر البيع والشراء بشكل مدتمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسيط يتعارض تنفي  جميع 

 .مع مصاله مالك الوحدا ، سيقوم مدير الصندوق بتليير الوسيط

 :كالتالي المقلس يقدمها التي الخدما  طبيعة وستكون للصندوق إ"ارة مقلس هناك سيكون .ر

 فيها طرفا   الصندوق يكون التي القوهرية والتقارير والقرارا  العقو" جميع على الموافقة. 

 الوحةل وفقا   الصندوق مدير عنب يفصه صالهم تضارب أي على المصا"قة -مناسبا   ذلف كان ومتى- اإلشراف 

 .االست مار صنا"يق

 مويلوت األموال ليغد عن التبليغ ومدؤول لتزامواال المطابقة مدؤول مع األقل على سنويا   مرتين جتماعاال 

 .المتبعة واألمظمة اللواوه بقميع الصندوق مدير لتزاما من للتأكد الصندوق، مدير لدى اإلرهاب

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينب 

 العالقة ذا  األخرى والمدتندا  المعلوما  وم كرة الصندوق وأحكام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .االست مار صنا"يق بالوحة

 دوقالصن وأحكام لشروط وفقا   الوحدا  مالكي مصلحة يحقق بما بمدؤولياتب الصندوق مدير قيام من التأكد 

 .االست مار صنا"يق الوحة وأحكام العالقة، ذا  والمدتندا  المعلوما  وم كرة

 فيب الوحدا  ومالكي االست مار صندوق ولمصلحة بأمامة العمل. 

 المطابق  واإللتزام: .2

 لتزام مدؤوال  عن اإلشراف على التالي:المطابقة واالسيكون مدؤول 

 وم كرة الصندوق وأحكام وبشروط العالقة، ذا  والقوامين باللواوه الصندوق مدير التزام من التأكد 

 .العالقة ذا  األخرى والمدتندا  المعلوما 

 لتنفي يةا ولواوحب بالنظام لتزاماال من الصندوق مدير لتمكين المناسبة واإلجراءا  لدياسا ا وضع من التأكد 

 .المفعول الدارية األخرى النظامية المتطلبا  وجميع

 الصندوق مدير سقال  جميع على طالعاإل وصالحية المناسبة الموار" على الحصول. 

 ديرم يتبعها التي وااللتزام المطابقة ترتيبا  مالومة مدى لمراجعة تطلبها مدتندا  بأي الهيئة تزويد 

 .الصندوق
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 ألسهم السعوديةفرص اصندوق جي آي بي ل

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

 

 المعلومات ملخص

 
ي آي ب  لفرص األسهم السعوديةهذه هي النسخة المعدلة من  ات التالية )تعديل  ملخص معلومات  صندوق ج  ي تعكس التغيير

الت 
ن الحفظ (حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ  اك وامير  م2020/ 02/ 23رسوم اإلشي 

 

وو واألحمام ن رراة  الر ط ي  ومذكر  المعلومات يجب عىل المس ثمميين المحتملير ي الخاص ة صن ندوق ج  س عودية ألس هم اللفرص ا  آي ب 
ي مدال مة مة هذا الن ندوقو  يجب يجب 

ن
ي حاك ناه هناك ش   ي

ن
صعناية ودرة تامة ربل اتخاذ أي ررار اس ثمماري تتعل  صالن ندوقو وي

ن ربل اتخاذ أي ررار اسثمماري.  ن المستقلير  عىل المستمير المحتمل اسثشار  أحد المسثشارين الماليير
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 %10 %0 المالية السوق هيئة من والمرخصة العامة صناديق اإلستثمار في األسهم السعودية

 :ستثمارستثمار في صندوق االالمخاطر المرتبطة باال -د

 ستثمار في الصندوق:فيما يلي، قائمة للمخاطر الرئيسية لال

 :والوحدات المتداولة  األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

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

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

 ال ثالالم سبيل على العوامل تلك ومن الصندوق مدير إرادة عن خارجة كثيرة لعوامل نتيجة األسهم أسعار في التقلب يحدث

 .األسواق يف المتعاملين قرارات على أو الشركات أداء على تؤثر قد التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية األحداث الحصر،

  :النظامية أو السياسية المخاطر .2

 يؤثر قد المنطقة يف السياسي التقلب أن إال مستقرة، ونظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العربية المملكة إن

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

 . وحداته وسعر الصندوق أصول

 :اإلقتصادية المخاطر .3

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

 لشركاتا هذه أسهم أسعار في تذبذب الى يؤدي قد مما المتوسط الى القصير المدى في إيجابا   أو سلبا   السعودية المالية السوق

 . وحداته وسعر الصندوق أصول أسعار وبالتالي

 :مخاطر السيولة .4

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

 . أصول الصندوق

 :العملة مخاطر .5

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

 تغير قيمة الوحدات بالنقص أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونية المخاطر .6

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

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

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

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

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

 وحدات الصندوق.

 مخاطر اإلشتراك أو اإلسترداد: .8

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

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

 مخاطر البيانات: .9

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

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

 .على إستثمارات الصندوق

 مخاطر تضارب المصالح: .10

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

لفروع التابعة له والذين قد تكون مصالحهم متضاربة مع مصالح الصندوق، هذا قد ينتج مدراء وموظفي مدير الصندوق أو ا

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

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

لى فريق عمل مدير الصندوق وإن تغير كل أو بعض أعضاء فريق العمل قد يؤثر سلبا  إن أداء الصناديق غالبا  ما يعتمد ع

 على أداء الصندوق في المستقبل.
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 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

بعضتتها ينطبق على االستتتثمار في الصتندوق نفستته والبعض  ينطوي االستتتثمار في الصتندوق على مخاطر ضتريبية متنوعة 

دات الوح الكوستتتوف تؤدي الضتتترائب التي يتكبدها م. ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صتتتلة بمستتتثمر معيناآلخر 

ويجب على المستتتتثمرين  .بالضتتترورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة باالستتتتثمار في الصتتتندوق وانخفاض في ستتتتعر الوحدة

إن  .بة على االستتتتثمار في الوحدات وتملكها وبيعهاالمحتملين التشتتاور مع مستتتشتتاريهم الضتتريبيين بشتتتأن الضتترائب المترت

ل ال تشمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحميلها بشكل ارسوم اإلدارة وجميع الرسوم المستحقة إلى شركة جي اي بي كابيت

 .منفصل وفقا للمواد المنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة المضافة

 :الصندوقالبيانات السابقة ألداء  -ه

 ال يوجد.

 :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .2

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

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

  :سنويا  من قيمة صافي أصول الصندوق لمدير  %1.00يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة رسوم اإلدارة

 %0.50سنويا  من قيمة صافي األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %1.75الصندوق للفئة )أ( ونسبة 

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

  :من صافي سنويا  بحد اقصى %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز رسوم الحفظ 

 30سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد اقصى شهريا كما ويتم دفع الرسوم  قيمة األصول الخاضعة لإلدارة

  لاير سعودي لكل عملية

  :القانوني للمحاسب سنويا   سعودي لاير 26,250 قدره مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعأتعاب المحاسب القانوني 

 .الصندوق حسابات مراجعة مقابل وهو شاملة ضريبة القيمة الضافة

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

 األسعار السائدة في السوق.

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

 لكل عضو مستقل.بحد أعلى ياال  سعوديا  ر

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

  :بالضوابط الشرعية. ( الخاص1يدفع الصندوق رسوم تطهير كما هو موضح في الملحق )رسوم التطهير 

  :لاير سعودي سنويا . 7,500يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره الرسوم الرقابية 

  :لاير سعودي سنويا  على  5,000يدفع الصندوق مبلغا  مقطوعا  قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول

 دي سنويا .لاير سعو 15,000كل فئه من الفئات االخرى لوحدات الصندوق والمجموع هو 

  :وفي السنوات األخرى  لاير22,500  السنة األولى بقيمة مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعمصاريف أخرى

 المؤشر بيانات على الحصول مقابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا   سعودي لاير 28,125 قيمةب

 وأي ندوقللص االستثمارية أو البنكية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. اإلسترشادي

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

  :يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب مصاريف التعامل

 ةنهاية السن اإلفصاح في في اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف في ملخص
  .(قد تفرض الحقا   )على سبيل المثال وليس الحصر عموالت الوسطاء واي ضرائب أو رسوم حكومية

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

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

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

قيمة المضافة ابتداء من المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لضريبة ال

1/1/2018. 

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

 .ومذكرة معلومات الصندوق الصندوق واحكام شروط و الصندوق مدير موقع

 :مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها .4

الساعة بل ق لكل فئة من فئات وحدات الصندوق يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة

عبر الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( التعامل يوم التالي ليوم ال  مساء  من 5:00

www.tadawul.com.sa. 
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 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به .5

 آي بي كابيتال، وعنوانه: شركة جي

 1ب رقم مبنى المنخفضة، المباني

 والمكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني:  +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 :اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به .6

 شركة البالد لالستثمار

 البالد المالية، المركز الرئيسي 

 فهد الملك طريق مع التحلية شارع تقاطع

 11411 الرياض ،140.ب: ص

 السعودية العربية المملكة

 9669200003636+ : هاتف

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةلفرص اصندوق جي آي بي 

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

 مدير الصندوق

ي كابيتال ي آي ب   ج 

ن الحفظ  أمي 

كة   البالد كابيتالشر

 مذكرة المعلومات

 
ي لفرص األسهم السعودية ي آي ب  ات التالية )تعديل  هذه هي النسخة المعدلة من مذكرة معلومات  صندوق ج  ي تعكس التغيير

الت 
ن الحفظ ( اك وامير  م2020/ 02/ 23حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ  رسوم اإلشي 

 
ي كابيتال خاضعة لالئحة صناديق االستثمارإن جميع المعلومات  ي آي ب  ي مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق ج 

ن
 .والبنود المذكورة ف
ن ةرا ة  ي لفرص األس    هم الس    عودية بعناية ودةة تامة  مذكرة المعلوماتيجب عىل المس    تثماين المحتملير ي آي ب  الخاص    ة بص    ندوق ج 

ي حال عدم معرنة ما إذا كان 
ن
ي هذا الص      ندوق مالئمد ن    يجب عىل اال ةبل اتخاذ أي ةرار اس      تثماري يتعلق بالص      ندوقد وف

ن
س      تثمار ف

ن ةبل اتخاذ أي ةرار  ن المستقلير  . استثماريالمستمير المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليير

ي حال تعذر نهم محتويات مذكرة المعلوماتد  نصح باألخذ بمشورة حتويات مذكرة المعلومات ون نصح المستثماين بقرا ة م
ن
همها. وف

ي 
 .مستشار مهتن
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 إشعار هام
  سس أ "(، هو صندوق أسهم مفتوح المدة يستثمر في األسهم السعودية.الصندوقألسهم السعودية )"لفرص اصندوق جي آي بي

، المؤسررسررة والةابمة بموجا قوا ين شرر و واحد"(، وهي شررر ة مدير الصننندوقويدار من قبل شررر ة جي آي بي  ابيتا) )"

هـررر والترايو ال ادر  ن  1429/02/06وتاريخ  1010244294قم المملكة العربية السعودية، وبموجا السجل التجاري ر

 ، والتي  نوا ها التالي:37-07078هيئة السوق المالية رقم 

 1المبا ي المن فضة، مبنى رقم ب

 واحة غر اطة للمبا ي السكنية والمكتبية

 طريق الدابري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 إدارة مجلس وأ ضاء ال ندوق مدير ويتحمل.  ليها الموافةة وتمت ال ندوق إدارة مجلس قبل من المعلومات مذ رة روجعت 

 ويؤ د يةر  ما. المعلومات مذ رة في الواردة المعلومات وا تما) دقة  ن المسررررررئولية  امل ومنفردين مجتمعين ال رررررررندوق

 يةرون  ما المعلومات، مذ رة في الواردة المعلومات وا تما) ب ررررررحة ال ررررررندوق ومدير ال ررررررندوق إدارة مجلس أ ضرررررراء

 .مضللة غير المعلومات مذ رة في الواردة والبيا ات المعلومات أن  لى ويؤ دون

 وطرح وحداته. ر تتحمل الهيئة أي مسرؤولية  ن محتويات مذ رة  وافةت هيئة السرروق المالية  لى تيسريس صرندوق ارسرتثمار

أي تي يد يتعلق بدقتها أو ا تمالها، وت لي  فسرها صررراحة من أي مسرؤولية مهما  ا ت، ومن أي اسرارة  المعلومات، ور تعطي

تنتج  ما ورد في مذ رة المعلومات أو  ن ار تماد  لى أي جزء منها. ور تعطي هيئة السوق المالية أي توصية بشين جدوى 

سيس ال ندوق توصيتها بارستثمار فيه أو تي يد صحة المعلومات ارستثمار في ال ندوق من  دمه ور تعني موافةتها  لى تي

 الواردة في الشروط واألحكام ومذ رة المعلومات، وتؤ د  لى أن قرار ارستثمار في ال ندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 ستثمار صندوق أ ه  لى  ابيتا) بي آي جي صندوق ا تماد تم لةد  ةالرقاب ةلجن قبل من لمجازةا الشر ية المعايير مع متوافق ا

 .ارستثمار ل ندوق المعينة الشر ية

  ة في أسهم الشر ات السعودي ستثمار ن طريق ار لى تحةيق  مو في رأس الما) في المدى المتوسط والطويلإيهدف ال ندوق

 يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةالربيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية ) مو( بما  األسهم السعودية سوقالمدرجة في 

 S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in) ارسررترشررادي المؤشررر  ابد  لى يتفوق  ابد وتحةيق

Local Currency Index.) 

  ال ادرة  ن مجلس هيئة السوق المالية بموجا الةرار رقم  ستثمارارطبةاً ألحكام ربحة صناديق  مذ رة المعلوماتأ دت

وتاريخ  30وفةاً لنظام هيئة السوق المالية، ال ادر بموجا المرسوم الملكي رقم م/ ،هـ1427/12/03، بتاريخ 2006-219-1

وافق هـ الم 16/08/1437وتاريخ  2016 – 61-1المعدلة بةرار مجلس هيئة السواق المالية رقم   هـ.1424/06/02

 م  23/05/2016

  ال اصة ب ندوق لمستندات األارىال ندوق مع مذ رة المعلومات وا حكامأشروط ولى المستثمرين المحتملين قراءة  يجا 

ك ، وفي حا)  ان هناك شقبل ات اذ أي قرار استثماري يتعلق بال ندوقألسهم السعودية بعناية ودقة تامة لفرص اجي آي بي 

المحتمل اسررتشررارة أحد المسررتشررارين الماليين المسرتةلين قبل ات اذ أي في مدى مالبمة هذا ال رندوق، فه ه يجا  لى المسررتمثر 

 قرار استثماري.

  إن  افة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشرررررروط ال رررررندوق تمثل التةدير ال اص لمدير ال ررررندوق )بعد أن بذ)  ل

ارهتمام والعناية المعةولة للتي د من صررحتها( وليس هناك أي اررما ات بين تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صررحيحة. ويجا 

ا و ية قلى محتوى الشروط واألحكام با تبارها مشورة بشين أية أمور استثمارية أو إر ينظروا ن لمستثمرين المحتملين أ لى ا

 أارى.أو اريبية أو شر ية أو بيي مسابل 

  تكون قيمة وحدات ال رررندوق  رارررة لتةلبات أسرررعار األسرررهم المملو ة من قبل ال ررندوق. وينبلي للمسررتثمرين المحتملين أن

بر إن ارسررتثمار في ال ررندوق ر يعت يكو وا  لى بينة ومعرفة تامة بين ارسررتثمار في ال ررندوق يشررتمل  لى م اطر مرتفعة.

 ً ن أي   ما أ ه ليس مضررمو اً من قبل مدير ال ررندوق ويتحمل المسررتثمر  امل المسررؤولية  بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما

ً  ال سارة سبا يكن لم ما ستثمار في ال ندوقاسابر مالية قد تنتج  ن ار  .ال ندوق مدير من إهما) وأ تة ير  ن  اجما

  ت تثمر مبالغ ارشررترا اسررمدير ال ررندوق سروف ي ل مشررترك بين ، يوافق مذ رة المعلومات والشررروط واألحكامبالتوقيع  لى

  بالنيابة  ن المشترك وطبةاً لهذه الشروط واألحكام.



 

-2- 
 

 المحتويات

 1 .......................................................................................................................... إشعار هام

 2 .......................................................................................................................... المحتويات

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

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

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

 7 .................................................................................................................. مذكرة المعلومات

 7 ............................................................................................................ ارستثمار: صندوق 

 7 .............................................................................................................. ارستثمار: سياسة 

 9 ............................................................................................................. الربيسية: الم اطر 

 11 ..............................................................................................................  امة: معلومات 

 11 ..................................................................................... واألتعاب: والعمورت ال دمات مةابل

 14 .......................................................................................... ال ندوق: وحدات وتسعير تةويم 

 15 ........................................................................................................................ التعامل: 

 17 ......................................................................................................... الوحدات: ا ابو 

 17 ................................................................................................... التةارير: وتةديم المحاسبة 

 18 ..................................................................................................... ال ندوق: إدارة مجلس 

 19 ........................................................................................................ الشر ية: الرقابة لجنة

 20 .............................................................................................................. ال ندوق: مدير 

 23 ................................................................................................................... الحفظ: أمين 

 24 .......................................................................................................... ارستثمار: مستشار 

 24 ....................................................................................................................... الموزع: 

 24 ........................................................................................................... الةا و ي: المحاسا 

 25 ............................................................................................................. أارى: معلومات 

 27 ................................................................................................... الوحدات: مالك من إقرار 

 

  



 

-3- 
 

 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق

 ش و شر ة وهي ،"(ال ندوق مدير"بـرررررر بعد فيما إليها ويشار)  ابيتا) بي آي جي شر ة

 جاريالت السجل وبموجا السعودية، العربية المملكة قوا ين بموجا والةابمة المؤسسة ،واحد

 المالية السوق هيئة  ن ال ادر والترايو ،هـررر1429/02/06 وتاريخ 1010244294 رقم

 37-07078. رقم

 و نوا ه:

 1ب رقم مبنى المن فضة، المبا ي

 والمكتبية السكنية للمبا ي غر اطة واحة

 الشرقي الدابري طريق

 11692 -الرياض ،89859. ب.ص

 السعودية العربية المملكة

 +966115112201+            فا س: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإللكترو ي: 

 :أمين الحفظ

 

 شر ة البالد لالستثمار

 البالد المالية، المر ز الربيسي 

 مع طريق الملك فهد تةاطع شارع التحلية

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 9669200003636+ هاتف: 

 )capital.com-www.albilad(الموقع ارلكترو ي : 

 :المحاسب القانوني

 

 البسام وشر اه المحاسبون المتحالفون.

 بن  بدالعزيز، حي السليما يةشارع األمير محمد 

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966112065444+فا س:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالموقع اإللكترو ي: 
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 تعريفات
 

 "م طلحات مترادفة تست دم  "مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرو" "المشترك

 لى العميل الذي يمتلك وحدات في ال ندوق.إلإلشارة 

 "ية د بها شر ة جي آي بي  ابيتا). "الشركةو" "المدير"و "مدير الصندوق 

 "مدير ال ندوق بتعيين أ ضابهيةوم ية د به مجلس  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق  ً ستثمار حة صناديق اربلال وفةا

 .ارستثمار صندوقلمراقبة أ ما) مدير 

 "ا يسمح النو، أي لجنة، أو لجنة شاملة حيثم ية د بها هيئة السوق المالية" هيئة السوق الماليةو" "هيئة السوقو" "الهيئة

 .للةيام بيي وظيفة من وظابف الهيئةر ية، أو موظف، أو و يل يمكن أن يتم تفويضه ف

 "ية د بها السوق المالية السعودية )تداو)(. "السوق المالية السعودية )تداول(و" "السوق الماليةو" "السوق 

 "ألسهم السعودية.لفرص اصندوق جي آي بي  ية د به" الصندوق 

 "دراجهاإ وقبو) تسجيلها تم التياألسهم  فيها تتداو) يالت السوق وهي السعودية، األسهم سوق ية د به "السوق الرئيسي 

 واإلدراج في السوق الربيسية. التسجيل قوا د بموجا

 "بموجا هاإدراج وقبو)تسجيلها  تم التي األسهم فيها تتداو) التي السوق وهي الموازية، األسهم سوق " ية د بهالسوق الموازية 

 واإلدراج في السوق الموازية. التسجيل قوا د

 "بي آ د إس مؤشرهنا ية د به االله يمكن قياس أداء ال ندوق ارستثماري، ومؤشر الذي من الهو " المؤشر اإلسترشادي 

 .المحلية بالعملة الشر ية السعودية لألسهم المحلي الكلي العابد

 "تمثل أ ها  لى وحدة  ل وتعامل وحدات، من تكونت استثمار صندوق أي في المالك ح ة ،"الوحداتو" "وحدات الصندوق 

 ارستثمار. صندوق أصو) في مشا ة ح ة

 "يةش بم لحة ال ندوق مدير قرار واستةاللية مواو ية فيه تتيثر الذي الموقف أو ية د به الواع "تضارب المصالح   

 معنوية. أو مادية

 "المالية. السوق هيئة مجلس  ن ال ادرة ارستثمار صناديق " ية د بها ربحةستثمارالئحة صناديق اال 

 "ارستثماري. الةرار ات اذ قبل منها وارحتراز بها اإللمام يجا التي المحتملة المؤثرات من مجمو ةية د بها  "المخاطر 

 "ها العميل الذي يستثمر أو يود " ية د بالعميلو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتركون

 ستثمار في ال ندوق.ار

 "المملكة في  مل يوم أي هية د ب "يوم عمل  ً  الرسمية. العمل أليام العربية السعودية طبةا

 "في وحدات ال ندوق سترداداإلشتراك أو ار طلبات تنفيذ فيه يتم يوم أي " ية د بهيوم التعامل. 

 "الوحدة. سعر صافي تحديد فيه يتم الذي اليوم " ية د بهيوم التقويم 

 "بها أسهم الشر ات المطروحة لإل تتاب العام في السوق المالية ألو) ية د  "اإلصدارات األوليةو" "أسهم الطروحات األولية

 مرة.

 "در بلرض زيادة رأس ما) الُم در.ية د بها أسهم ااافية تُطرح لمساهمي المُ  "حقوق األولوية  

 Benchmark Agnostic”" اررشادي المؤشر  لى تعتمد ر ستثماريةار وال ناديق للمحافظ هيكلة طريةة. 

 "محدد زمني  مر ولها ارستثمار بداية في  ليه متفق منها العابد يكون استثمارات هي" الثابت الدخل أدوات. 

 "األجل ق يرة التجاري التمويل و ةود الودابع تعني" النقد وأشباه نقد. 

 "ال ندوق بيع" المكشوف على المباعة المالية األوراق  ً  مدة )اال للُمةرض به ادتها يةوم أن  لى باقترااها، قام مالية أوراقا

 . ليها متفق

 " "المالية ارسواق في والبيع الشراء  مورتمصاريف التعامل. 
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 ملخص الصندوق

هسم  الهسوودة األصندوق جي آي بي لفرص    

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق

 مدير الصندوق شرك  جي آي بي كابةتال

المدة متوافق مع أحكا  الشرةو  اإلهسالمة صندوق أهسم  محلي مفتوح   نوع الصندوق  

كابةتال البالد شرك   أمين الحفظ 

كابةتال بي آي جي شرك   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق  اللاير الهسوودي

في أهسم  الشركات الهسوودة  المدرج   من خالل االهستثمار تحقةق نمو في رأس المال في المدى المتوهسط والطوةل
)نمو( الموازة  الهسوقالرئةهسة  أو المدرج  في  في هسوق األهسم  الهسوودة   

 أهداف الصندوق اإلستثمارية

المحلي لألهسم  الهسوودة  الشرعة  بالومل  المحلة الكلي  الوائدمؤشر إس آند بي   

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

 مستوى المخاطر  عالي

 فترة اإلشتراك  .28/12/2017 الموافق الخمةس ةو  نماة  حتى  26/12/2017من بداة  ةو  الثالثاء الموافق  تبدأ

 .هسوودي لاير 10,000,000)أ(:  الفئ 
 .هسوودي لاير 10,000)ب(:  الفئ 
 .هسوودي لاير 10,000)ج(:  الفئ 

 الحد األدنى لالشتراك

 .هسوودي لاير 1,000,000)أ(:  الفئ 
 .هسوودي لاير 2,500)ب(:  الفئ 
.هسوودي لاير 005,2)ج(:  الفئ   

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 .هسوودي لاير 1,000,000)أ(:  الفئ 
 .هسوودي لاير 2,500)ب(:  الفئ 
.هسوودي لاير 005,2)ج(:  الفئ   

 لالستردادالحد األدنى 

 ةكون ان على) أهسبوع كل من االربواء ةو  لتقوة  الثالثاء ةو  نماة  وقبل االثنةن ةو  لتقوة  األحد ةو  نماة  قبل
(.عمل ةو   

اك رتالموعد النهائي الستالم طلبات االش

 واالسترداد

المهستوفة  للشروطآخر هسور مولن من قبل المدةر والذي ةوتمد كهسور شراء واهسترداد لجمةع الطلبات   السعر المعتمد لالشتراك واالسترداد 

 مويأيام التق  ةو  االثنةن واإلربواء من كل أهسبوع )على أن ةكون ةو  عمل(

)على أن ةكون ةو  عمل( هسبوعأمن كل  الثالثاء وةو  االحد ةو   أيام التعامل 

الوالق  ذي التقوة  ةو  من عمل أةا  أربو  خالل  اإلستردادقيمة موعد دفع   

شتراكاال مبلغ قةم  مناقصى  بحد 2.00%  رسوم االشتراك 

 .الصندوق أصول صافي قةم  من %1.00)أ(:  الفئ 
 .الصندوق أصول صافي قةم  من %1.75)ب(:  الفئ 
.الصندوق أصول صافي قةم  من %50.0)ج(:  الفئ   

 رسوم اإلدارة

ً بحد اقصى  %0.03ةدفع الصندوق ألمةن الحفظ رهسو  حفظ بنهسب  ال تتجاوز  قةم  األصول  من صافيهسنوةا
لاير هسوودي لكل  30الخاضو  لإلدارة وةت  دفع الرهسو  شمرةا كما هسةدفع الصندوق رهسو  الوملةات بحد اقصى 

 عملة 

 رسوم أمين الحفظ

ً  30من  قلالمهستردة والمهستثمرة أل الوحداتمن قةم   1.00% . ةوما  سترداد المبكررسوم اال 

 :القانوني المحاهسب أتواب -أ
ً  الصندوق ةدفع ً  مبلغا ً  هسوودي لاير 26,250 بقةم  مقطوعا  .القانوني للمحاهسب كأتواب هسنوةا

 الرسوم المصاريف األخرى
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 :هسترشادياال المؤشر مصارةف -ب
ً  الصندوق ةدفع ً  مبلغا  28,125 بقةم وفي الهسنوات األخرى  لاير22,500 في الهسن  األولى بقةم   مقطوعا

 .هسترشادياال المؤشر بةانات على الحصول ابللاير هسوودي هسنوةاً مق

 :الرقابة  الرهسو  -ج
ً  الصندوق ةدفع ً  مبلغا ً  هسوودي لاير 7,500 بقةم  مقطوعا  .رقابة  كرهسو  هسنوةا

 :تداول موقع على المولومات نشر رهسو  -د
ً  الصندوق ةدفع ً  مبلغا ً  هسوودي لاير 5,000 بقةم  مقطوعا على كل فئه من الفئات االخرى لوحدات  هسنوةا

 مقابل نشر المولومات على موقع تداول. الصندوق

 :اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت -ه
ً  الصندوق ةدفع ً  مبلغا ً  هسوودي لاير 25,000 بقةم  مقطوعا  إدارة مجلس عضو لكلأعلى  بحد هسنوةا

 .مهستقل

 رهسو  أو ضرائب وأي للصندوق االهستثمارة  أو البنكة  الحهسابات بةن ما الفولة  التحوةل رهسو  الصندوق ةدفع
المضاف  القةم  ضرةب  ذلك في بما وجدت إن إضافة    

 ضرائب يوأ طاءالوهس عموالت الحصر ولةس المثال هسبةل على) ةتحمل الصندوق جمةع عموالت الشراء والبةع
ً  حكومة  رهسو   أو .(قد تفرض الحقا      

 مصاريف التعامل

 تاريخ الطرح  .28/12/2017 الموافق الخمةس ةو  نماة  حتى  26/12/2017من بداة  ةو  الثالثاء الموافق  تبدأ

لاير هسوودي لكل فئات وحدات الصندوق 10  سعر الوحدة عند الطرح األولي  
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 مذكرة المعلومات

 :ستثمارصندوق اال .1

 :اسم الصندوق -أ

 ألسهم السعودية.صندوق جي آي بي لفرص ا

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 م.21/12/2017

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

 م.21/12/2017هـ الموافق 03/04/1439تمت الموافةة  لى طرح صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية بتاريخ 

 :مدة الصندوق -د

السعودية صندوق مفتوح المدة، أي أ ه ر يوجد له  مر محدد ويحتفظ مدير ال ندوق ألسهم لفرص اإن صندوق جي آي بي 

 .ال ندوق وأحكام شروطمن ( 18)  شر ثما ية بحق إ هاءه وفةاً للفةرة رقم

 :العملة -ه

عامل ي ملة ال ندوق هي الريا) السعودي ويجا  لى المستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير ال ندوق بالريا) السعودي. 

مدير ال ندوق جميع الحوارت الواردة من اارج المملكة أو أي  مالت غير الريا) السعودي بةيمتها بالريا) السعودي بناًء 

  لى أسعار ال رف في حينها، هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تةلبات في أسعار ال رف.

 مين الحفظ:عنوان الموقع االلكتروني أل -و

 www.albilad-capital.com: الحفظ ألمين اإللكترو ي الموقع

 :ستثمارسياسة اال .2

 :ستثماريةأهداف الصندوق اال -أ

 مو في رأس الما) في لتحةيق ألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح المدة، لفرص اصندوق جي آي بي يهدف 

مدرجة أو ال الربيسية السعودية األسهمسوق  في المدرجة الشر ات أسهم جميع سط والطويل من اال) ارستثمار فيالمدى المتو

 سهمأ أو الربيسية السعوديةسوق األسهم أسهم اإلصدارات األولية المدرجة في  فيو ( مو) الموازيةفي سوق األسهم السعودية 

السعودية  سوق األسهمفي المدرجة وحةوق األولوية المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية ) مو( اإلصدارات األولية 

( ETFsوصناديق المؤشرات المتداولة ) المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية ) مو(أو حةوق األولوية الربيسية 

ذلك بما يتوافق و النةود وأشباه والنةد الثابت الدال السعودية وأدوات في األسهم ستثمارق العةارية المتداولة وصناديق ارال ناديو

 .مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 :األوراق المالية التي سيستثمر الصندوق فيها -ب

 في لمدرجةا أو الربيسية السعودية األسهم سوق في المدرجة الشر ات أسهم جميعستثمار في أهدافه بار يهدف ال ندوق لتحةيق

 أسهم أو الربيسية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولية اإلصدارات أسهم وفي(  مو) الموازية السعودية األسهم سوق

 السعودية األسهم سوق في المدرجة األولوية وحةوق(  مو) الموازية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولية اإلصدارات

( ETFs) لمتداولةا المؤشرات وصناديق(  مو) الموازية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولوية حةوق أو الربيسية

 يتوافق بما ذلكو النةود وأشباه والنةد الثابت الدال وأدوات السعودية في األسهم ستثمارار وصناديق المتداولة العةارية وال ناديق

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع

 سياسة تركيز اإلستثمارات:  -ج

أ ها مةيمة بيقل من قيمتها العادلة وتحةق أهدافه تي يرى مدير ال ندوق ستثماراته في األوراق المالية السير ز ال ندوق ا

 . ما هو مواح في الفةرة )د( ستثمارية من  احية العوابد المستهدفةار

 :األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق -د

 يستثمر ال ندوق في األسواق التالية:
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 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ي

 من صافي قيمة أصو) ال ندوق. %25.00ر يجوز لل ندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد  ظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ك

ستثمار التي تحةق أهداف ال ندوق ال ندوق وفةاً ألفضل ممارسات ار يحرص مدير ال ندوق  لى إدارة .1

وط وأحكام ال ندوق ومذ رة المعلومات والمستندات األارى ذات شرية مع استراتيجيته المذ ورة في والمتماش

 العالقة. يشمل ذلك أن يحرص مدير ال ندوق  لى اآلتي:

 .توفير السيولة الكافية لدى ال ندوق للوفاء بيي طلا استرداد متوقع 

  ة معين دم تر يز استثمارات ال ندوق في أي ورقة مالية معينة أو منطةة جلرافية معينة أو صنا ة

 ب الف ما   ت  ليه الشروط واألحكام ال اصة بال ندوق.

 .دم تحمل ال ندوق م اطر استثمارية غير ارورية لتحةيق أهدافه  

 سيشكل مدير ال ندوق مجلس إدارة ااص بال ندوق وتكون طبيعة ال دمات التي يةدمها المجلس  اآلتي: .2

 ال ندوق يكون التي الجوهرية والتةارير والةرارات العةود جميع  لى الموافةة  ً  .فيها طرفا

 ذلك  ان ومتى- اإلشراف  ً  ةاً وف ال ندوق مدير  نه يف ح م الح تضارب أي  لى الم ادقة -مناسبا

 .ارستثمار صناديق لالبحة

 مرتين جتماعار  ً  ا)األمو غسيل  ن التبليغ ومسؤو) واإللتزام المطابةة مسؤو) مع األقل  لى سنويا

 .تبعةالم واأل ظمة اللوابح بجميع ال ندوق مدير لتزاما من للتي د ال ندوق، مدير لدى اإلرهاب وتمويل

 تعيينه حالة في األصو) م في يرفعها توصية أي إقرار. 

 العالقة ذات األارى والمستندات المعلومات ومذ رة ال ندوق وأحكام شروط لتزاماو ا تما) من التي د 

 .ارستثمار صناديق بالبحة

 الوحدات مالكي م لحة يحةق بما بمسؤولياته ال ندوق مدير قيام من التي د  ً  وأحكام لشروط وفةا

 .ارستثمار صناديق ربحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذ رة ال ندوق

 فيه الوحدات ومالكي ارستثمار صندوق ولم لحة بيما ة العمل. 

  :المؤشر اإلسترشادي -ل

 المحلية بالعملة الشر ية السعودية لألسهم المحلي العابد الكلي بي آ د إس مؤشر

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

 : التعامل في أسواق المشتقات المالية -م

 مناسباً.يمكن لل ندوق اإلستثمار في المشتةات المالية ومنها حةوق األولوية حسا ما يراه مدير ال ندوق 

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

 ر يوجد.

 :المخاطر الرئيسية .3

 وأن تبارار  بعين ذلك أاذ المحتملين والمستثمرين المستثمرين و لى الم اطرة،  الي أ ه  لى ال ندوق ي نف -أ

 يتعلق استثماري قرار بيي الةيام  ند بال ندوق ال اصة واألحكام الشروط بجميع تامة معرفة  لى يكو وا

 بال ندوق.

ع قسترشادي ال اص به ر يعد مؤشراً  لى األداء المتوإلستراتيجيته أو للمؤشر ارإن أي أداء سابق لل ندوق أو  -ب

كرر سوف يت ما ر يوجد امان أن األداء المطلق لل ندوق أو أداءه مةار ة بالمؤشر في المستةبل في المستةبل 

 ويماثل األداء السابق.

سترشادي سوف يتكرر في إن مدير ال ندوق ر يضمن لمالك الوحدات أن أداءه المطلق أو المةارن بالمؤشر ار -ج

 المستةبل أو سيماثل أدابه السابق.

 حوا) ارستثمار في ال ندوق بمثابة إيدا اً لدي أي بنك.ن األي حا) معد بير ي -د

ستثمار في ال ندوق إر إذا  ا ت يةر مالك الوحدات ويتحمل المسؤولية  ن أي اسارة مالية قد تترتا  لى ار -ه

  اتجة  ن إهما) أو تة ير من مدير ال ندوق.

 ستثمار في ال ندوق:فيما يلي، قابمة للم اطر الربيسية لال -و

 :والوحدات المتداولة األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

  الية باتتةل لىإ تؤدي بدورها والتي األسهم أسعار في  الية بتةلبات  ادة يرتبط األسهم أسواق في ارستثمار إن

 ءجز واسارة ال ندوق استثمارات قيمة في حاد  فاض ا ذلك  ن ينتج قدو األسهم صناديق وحدات أسعار في

 تلك ومن ال ندوق مدير إرادة  ن اارجة  ثيرة لعوامل  تيجة األسهم أسعار في التةلا يحدث. الما) رأس من
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 الشر ات أداء  لى تؤثر قد التي وارجتما ية وارقت ادية السياسية األحداث الح ر، ر المثا) سبيل  لى العوامل

 .األسواق في المتعاملين قرارات  لى أو

  :النظامية أو السياسية المخاطر .2

 في سياسيال التةلا أن إر مستةرة، و ظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العربية المملكة إن

ً  يؤثر قد المنطةة ً  ةرةمست اللير اإلقليمية المناطق لبعض المعراة الشر ات أداء أو األسهم تةييم  لى سلبا . سياسيا

 . وحداته وسعر ال ندوق أصو) تةييم  لى يؤثر قد بدوره هذا

 :اإلقتصادية المخاطر .3

 عوديةالس في العاملة الشر ات  لى تؤثر قد السعودية العربية المملكة بها تمر التي اإلقت ادية التليرات إن

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

 .وحداته وسعر ال ندوق أصو) أسعار وبالتالي الشر ات هذه أسهم أسعار في تذبذب

 :مخاطر السيولة .4

قد يتعرض ال ندوق إلى م اطر السيولة في حا) إ  فاض التعامالت في السوق بشكل حاد والذي قد يؤثر سلباً 

 .  لى أسعار أصو) ال ندوق

 :العملة مخاطر .5

المدارة في المحفظة قد تؤدي إلى اسابر أو أرباح فروقات العملة  مالت األوراق المالية في أسعار  التةلبات إن

 وبالتالي إلى تلير قيمة الوحدات بالنةو أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونية المخاطر .6

مدرجة في أسواق مالية اااعة للرقابة والتشريعات من قبل السلطات إن ال ندوق يستثمر في أوراق مالية 

ال ندوق إلى م اطر التلير في التشريعات أو الةوا ين ال اصة بهذه األوراق المالية أو الرسمية، هذا يعرض 

إن من امن هذه الم اطر م اطر تلير الرسوم  لى ال ناديق اإلستثمارية والتي تدفع من  .األسواق المالية

 أصو) ال ندوق.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

اً أو إيجاباً  لى تةييمات أصو) ال ندوق وبالتالي قد تؤثر سلباً أو إيجابإن التةلبات في أسعار الفابدة قد تؤثر سلباً 

  لى سعر وحدات ال ندوق.

 اإلشتراك أو اإلسترداد:مخاطر  .8

قد يؤجل مدير ال ندوق أي  ملية إشتراك أو إسترداد في حا) حدوث صعوبات في األسواق المالية أو التعامالت 

 والذي قد يؤثر  لى سعر الوحدة اللتي يفترض أن يتعامل بها المستثمر.البنكية والتي تكون اارجة  ن إرادته 

 مخاطر البيانات: .9

يعتمد مدير ال ندوق في أسلوبه اإلستثماري  لى تحليل بيا ات الشر ات الُم درة من قبلها والتي يعتبرها مدير 

أو  ممارسات غير قا و ية ال ندوق ذات جودة  الية، إر أ ه في حين إغفا) أي معلومات جوهرية أو حدوث أي

 .فهن ذلك قد يؤثر  لى إستثمارات ال ندوق من قبل م دري هذه البيا ات أاطاء

 مخاطر تضارب المصالح: .10

في يشترك يحرص مدير ال ندوق في إدارته  لى أن تكون أهدافه  ل ما هو من صالح مالك الوحدات إر أ ه 

الذين قد تكون م الحهم متضاربة مع الفروع التابعة له و وأإدارة ال ندوق مدراء وموظفي مدير ال ندوق 

ة والذي ستثماريم الح ال ندوق، هذا قد ينتج  نه تيثير  لى مواو ية واستةاللية مدير ال ندوق وقراراته ار

 قد يؤثر سلباً  لى أداء ال ندوق.

 مخاطر اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق: .11

 لى فريق  مل مدير ال ندوق وإن تلير  ل أو بعض أ ضاء فريق العمل قد إن أداء ال ناديق غالباً ما يعتمد 

 .يؤثر سلباً  لى أداء ال ندوق في المستةبل

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

  فسه قال ندو في ارستثمار  لى ينطبق بعضها متنو ة اريبية م اطر  لى ال ندوق في ارستثمار ينطوي

 تكبدهاي التي الضرابا تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة ذات تكون قد معينة ظروف  لى ينطبق اآلار والبعض

. وحدةال سعر في وا  فاض ال ندوق في بارستثمار المرتبطة العوابد ت فيض إلى بالضرورة الوحدات الكم

 في ارستثمار ى ل المترتبة الضرابا بشين الضريبيين مستشاريهم مع التشاور المحتملين المستثمرين  لى ويجا

 ريبةا تشمل ر )ا ابيت بي اي جي شر ة إلى المستحةة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات

ً  منف ل بشكل تحميلها يتم التي المضافة الةيمة  لةيمةا اريبة وربحة  ظام في  ليها المن وص للمواد وفةا

 .المضافة
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 :معلومات عامة .4

 ستثمار في الصندوق:المستهدفة لالالفئة  -أ

 ل مستثمر فرد أو مؤسسي من الةطاع الحكومي أو ال اص من المستثمرين المحليين أو األجا ا الملمين بمعرفة  ن م اطر 

 ال ندوق.

 سياسة توزيع األرباح: -ب

 ستثمار أي  وابد يحةةها ال ندوق.يةوم مدير ال ندوق به ادة ا

 ار:األداء السابق لصندوق اإلستثم -ج

 .ر يوجد

 قائمة حقوق مالك الوحدات: -د

  الح و)  لى  س ة حديثة من الشروط واألحكام ال اصة بال ندوق ومذ رة المعلومات بالللة العربية وبدون

 مةابل.

  ح و)  ل مالك من مالك الوحدات  لى تةرير يشتمل  لى صافي قيمة وحدات ال ندوق، و دد الوحدات التي

المنفذة من قبل المالك  لى وحدات ال ندوق يةدم اال) امسة يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع ال فةات 

 ( يوماً من  ل صفةة.15 شر )

 وق بدون مةابل.الح و)  لى الةوابم المالية المراجعة لل ند 

  اإلشعار بيي تليير في الشروط واألحكام ال اصة بال ندوق ومذ رة المعلومات وإرسا) مل و بهذا التليير قبل

 سريا ه وفةاً لنوع التليير والمدة المحددة في ربحة صناديق اإلستثمار.

 .اإلشعار بيي تليير في مجلس إدارة ال ندوق 

 تُبين الرسوم الح و)  لى  س ة محدثة من الشروط و ً األحكام ال اصة بال ندوق ومذ رة المعلومات سنويا

 واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء ال ندوق  ند طلبها.

 ( يوماً.21ستثمار قبل اإل هاء بمدة ر تةل  ن واحد و شرين )اإلشعار برغبة مدير ال ندوق به هاء صندوق ار 

 .دفع مبالغ اإلسترداد في األوقات المحددة لذلك 

 ا من مدير ال ندوق.ال اصة بمعالجة الشكاوى  ند طلبه الح و)  لى اإلجراءات 

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 يي إلتزامات أارى.فهن مالك الوحدات غير ملتزمين بستثماراته في ال ندوق أو جزءاً منها، فيما  دا اسارة مالك الوحدات ر

 الخاصة باإلنهاء:الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات  -و

 :ستثمار هي اآلتيالحارت اللتي يستوجا فيها إ هاء ال ندوق واإلجراءات ال اصة باإل هاء بموجا أحكام ربحة صناديق ار

إذا رغا مدير ال ندوق به هاء ال ندوق، فيجا  ليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات  تابياً برغبته في ذلك قبل مدة ر  .1

ً من التاريخ المستهدف إل هاء ال ندوق دون اإلاال) بالشروط واألحكام ومذ رة 21)تةل  ن واحد و شرين  ( يوما

 المعلومات ال اصة بال ندوق.

يجا  لى مدير ال ندوق البدء في إجراءات ت فية ال ندوق فور ا تهابه، وذلك دون اإلاال) بالشروط واألحكام  .2

 ومذ رة المعلومات ال اصة بال ندوق.

ل ندوق اإل الن في موقعه اإللكترو ي والموقع اإللكترو ي للسوق المالية السعودية )تداو)(  ن ا تهاء يجا  لى مدير ا .3

 مدة ال ندوق وت فيته.

 إقرار بوجود آلية لتقويم المخاطر في الصندوق: -ز

 ستثمار في ال ندوق.لية لتةويم الم اطر المتعلةة باريةر مدير ال ندوق بوجود آلية داا

 :والعموالت واألتعابمقابل الخدمات  .5

ي . إن الرسوم التبهستثناء مكافآت أ ضاء اللجنة الشر ية يتحمل ال ندوق  افة الرسوم والم اريف المذ ورة أد اه .1

 لى آار وهي  اآلتي:إيتحملها ال ندوق تحتسا  لى أساس يومي وتدفع  لى أساس ي تلف من رسم 

 :لمدير ال ندوق أصو) صافي قيمة من سنوياً  %1.00 بنسبة إدارة رسوم ال ندوق يدفع رسوم اإلدارة 

 %0.50 و سبة( ب) للفئة ال ندوق لمدير األصو) صافي قيمة من سنوياً  %1.75 و سبة( أ) للفئة ال ندوق

 .ميالدية أشهر ثالثة  ل الرسوم دفع ويتم ،(ج) للفئة ال ندوق لمدير األصو) صافي قيمة من سنوياً 
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لكل فئة من فئات وحدات ال ررررندوق بتحديف صررررافي قيمة أصررررو) ال ررررندوق وإ الن سررررعر الوحدة يةوم مدير 

 بر الموقع اإللكترو ي للسروق المالية السرعودية  عاملالتالي ليوم الت اليوم مسراًء من 5:00السررا ة قبل ال رندوق 

 .www.tadawul.com.sa)تداو)( 

 التعامل: .7

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 م26/12/2017يوم الثالثاء الموافق  تاريخ بدء الطرح األولي هو

 .الطرح األولي ايام من تاريخ بدء 3هي مدة الطرح 

 :الطرح األولي 

ً  (10) هو التيسيس  ند الوحدة سعر سيكون  اال) المح لة األموا) جميع استثمار يتم وقد ريارً سعوديا

 أسواق صناديق أو المحلية البنوك لدى( أشهر 3 من قلأ) األجل ق يرة ودابع في إما األولى الطرح فترة

ً  وحداتها والمطروحة الم اطر والمن فضة السعودي بالريا) المةيمة النةد ً  طرحا  قبل من ومرا ة  اما

 ألولىا الطرح فترة اال) لالشتراك األد ى الحد وسيكون. أو أن تكون غير مستثمرة و لى شكل  ةد الهيئة

ريارً سعودياً  10,000ريارً سعودياً للفئة )ب( و 10,000اً للفئة )أ( و سعودي ريارً  10,000,000 هو

 .األولى الطرح  هاية فور ال ندوق  مل وسيبدأ ،للفئة )ج(

 سترداد:شتراك واالالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات اال .2

 ال ندوق في شتراكار يمكن شتراك:أيام قبول طلبات اال  ً  عدب ال ندوق في شتراكار ويةبل ،يوميا

  هاية قبلو ارثنين يوم لتةويم األحد يوم هاية  قبل شتراكار مبلغ  امل ودفع  امالً  شتراكار طلا تةديم

  لى اءً بن شتراكار ويكون ،( مل يوم يكون نأ  لى) أسبوع  ل من ربعاءاإل يوم لتةويم الثاللثاء ويوم

 .يوم التةويم ذي العالقة من الوحدة سعر

 ستردادرا طلا تةديم بعد ويةبل ،يومياً  ال ندوق من المبالغ ستردادا يمكن سترداد:أيام قبول طلبات اال 

 أسبوع ل  من ربعاءاإل يوم لتةويم الثاللثاء ويوم  هاية وقبل ارثنين يوم لتةويم األحد يوم  هاية قبل

 .يوم التةويم ذي العالقة من الوحدة سعر  لى بناءً  ستردادار ويكون ،( مل يوم يكون نأ  لى)

 سترداد:شتراك واالإجراءات اال .3

 شتراك وتوقيع الشروط واألحكام شتراك يةوم العميل بتعبئة  موذج ار ند طلا ار شتراك:إجراءات اال

 ومذ رة المعلومات وتةديمها إلى مدير ال ندوق.

 سترداد ويةدمه إلى مدير ارسترداد يةوم العميل بتعبئة  موذج  ند طلا ار سترداد:إجراءات اال

 ق.ال ندو

 عن طريق موقع مدير  وأزيارة المقر الرئيسي لمدير الصندوق بي الصندوق يمكن االشتراك ف

  الصندوق اإللكتروني في حال توفرها.

 :ستردادواال اإلضافي شتراكواال شتراكواال للملكية األدنى الحد .1

تراك شيشتمل ال ندوق  لى ثالث فئات للوحدات وهي )أ( و)ب( و)ج(. يتمثل الحد األد ى للملكية وار

 سترداد لكل فئة من فئات الوحدات في اآلتي:شتراك اإلاافي واروار

 الحد األد ى للملكية: .1

  :)لاير سعودي. 10,000,000الفئة )أ 

  :)لاير سعودي. 10,000الفئة )ب 

  :)لاير سعودي. 10,000الفئة )ج 

 شتراك:الحد األد ى لال .2

  :)لاير سعودي. 10,000,000الفئة )أ 

  :)سعودي.لاير  10,000الفئة )ب 

  :)لاير سعودي. 10,000الفئة )ج 

 شتراك اإلاافي:الحد األد ى لال .3

  :)لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الفئة )ب 

  :)لاير سعودي. 2,500الفئة )ج 

 سترداد:الحد األد ى لال .4

  :)لاير سعودي. 1,000,000الفئة )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الفئة )ب 

  :)سعودي. لاير 2,500الفئة )ج 
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 مكان تقديم الطلبات: .2

 يستةبل مدير ال ندوق الطلبات في مةر شر ة جي آي بي  ابيتا) و نوا ه:

 1المبا ي المن فضة، مبنى رقم ب

 واحة غر اطة للمبا ي السكنية والمكتبية

 طريق الدابري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

اإللكترو ية ال اصررررة بمدير ال ررررندوق وفروع بنك ال ليج الدو) المتواجدة في المملكة وفي الةنوات 

 العربية السعودية.

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

 ومالي  مل  هاية قبل الوحدات لمالكبعد ا ررم رسرروم اإلسررترداد  اإلسررترداد مبلغصررافي  تحويل يتم

 .العالقة ذي التةويم ليوم التالي الرابع

 سجل مالك الوحدات: .4

 .المملكة في وحفظه الوحداتبمالك  سجل به داد ال ندوق مدير يةوم .1

ً  دليالً  الوحداتمالك  سجل يعد .2  .فيه المثبتة الوحدات ملكية  لى قاطعا

 : أد ى  حد الوحداتمالك  سجل في اآلتية المعلومات بحفظ ال ندوق مدير يةوم .3

 و نوا ه الوحدات مالك اسم. 

 أي أو التجاري سجله رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم 

 .الهيئة تحددها أارى تعريف وسيلة

 الوحدات مالك جنسية. 

 السجل في الوحداتمالك  تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك  ل أجراها التي بالوحدات المتعلةة ال فةات جميع بيا ات. 

 وحدات مالك لكل المملو ة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لعدد الحالي الرصيد. 

 وحدات مالك لكل المملو ة الوحدات  لى حق أو قيد أي. 

ً  ال ندوق مدير يةدم  ما طلبها،  ند الهيئة لمعاينة جاهز الوحداتمالك  سجل يكون .4 مالك  لسجل مل  ا

ً  وحدات مالك أي إلى الوحدات  المرتبطة المعلومات جميع المل و ذلك يظهر أن  لى) الطلا  ند مجا ا

 (.فةط المعني الوحدات بمالك

 إليها رالمشا المعلومات في التلييرات يعكس بحيف فوراً  الوحدات مالك سجل بتحديف ال ندوق مدير يةوم .5

 .المادة هذه من( 3) الفةرة في

الصندوق سوف تُستثمر في ودائع بنكية وفي صفقات أسواق النقد مبرمة  إن أموال اإلشتراك التي يستلمها مدير .5

ة لحين الوصول إلى الحد مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملك

 .األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمعه

 جمعه:لمدير الصندوق  ينويالحد األدنى الذي  .6

( ماليين لاير أو ما يعادلها لما ينبلي جمعه اال) مدة الطرح 10)هو الحد األد ى الذي ينوي مدير ال ندوق جمعه 

 .2018/12/31شترا ات المستثمرين حتى تاريخ ااألولي من 

( ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشرة ) .7

 لصافي قيمة أصول الصندوق:

( أشهر، 6( ماليين لاير سعودي لمدة أق اها )10في حا) ا  فضت صافي قيمة أصو) ال ندوق  ن  شرة )

سيةوم مدير ال ندوق بتحليل ودراسة حالة السوق وال يارات التي ت دم م الح مالك الوحدات من تسييل أصو) 

جتماع مالك سيةوم مدير ال ندوق بطلا ر في ال ندوق،ال ندوق أو طلا زيادة استثمارات مالك الوحدات 

الوحدات والت ويت  لى ال يارات المطروحة من قبل مدير ال ندوق بما يتوافق مع لوابح هيئة السوق المالية 

، وفي حا) صّوت مالك موقعه اإللكترو ي وفي موقع السوقوسيةوم مدير ال ندوق باإل الن  ن ذلك في 

( ماليين لاير سعودي 10استثماراتهم في ال ندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى  شرة )الوحدات بعدم زيادة 

 .سيةوم مدير ال ندوق بتسييل أصو) ال ندوق بعد أاذ الموافةات الالزمة من هيئة السوق المالية

ء ت حيحي التزام بجميع لوابح وتعليمات هيئة السوق المالية في حا) قامت بطلا أي اجرسيةوم مدير ال ندوق بار

 .منه

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

 من أو يجوز لمدير ال ندوق تيجيل تلبية أي طلا استرداد :شتراكأو اال ستردادتأجيل عمليات اال 

ً للمادة رقم ) الحارت اآلتية أي من ال ندوق فيفي  اشتراك ( من ربحة 62( والمادة رقم )61وفةا

 :ستثمارصناديق ار
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( يوماً من  هاية فترة التةرير وذلك في 70اال) مدة ر تتجاوز سبعين )تتاح التةارير السنوية للجمهور  .2

األما ن وبالوسابل المحددة في شروط وأحكام ال ندوق ومذ رة المعلومات وفي الموقع اإللكترو ي 

 لمدير ال ندوق والموقع اإللكترو ي للسوق.

من  هاية فترة التةرير وذلك في  ( يوماً 35تعد التةارير األولية وتتاح للجمهور اال) اسمة وثالثين ) .3

 ال ندوق ومذ رة المعلومات.األما ن وبالوسابل المحددة في شروط وأحكام 

 سيةوم مدير ال ندوق بهتاحة تةارير للمشتر ين تتضمن المعلومات اآلتية: .4

 .صافي قيمة أصو) وحدات ال ندوق 

 .دد وحدات ال ندوق التي يملكها المشترك وصافي قيمتها  

  ( يوماً من  ل صفةة.15فةات التي  فذها المشترك اال) امشة  شر )سجل بال 

  ما يجا  لى مدير ال ندوق إرسا) بيان سنوي إلى مالك الوحدات )بما في ذلك أي 

يل و ال فةات  لى وحدات ش و تملك الوحدات اال) السنة المعد في شي ها البيان( 

( يوماً من  هاية السنة المالية، 30ن )اال) ثالثيويُرسل ال ندوق  لى مدار السنة المالية 

ويجا أن يحتوي هذا البيان  لى األرباح الموز ة وإجمالي مةابل ال دمات والم اريف 

واألتعاب الم  ومة من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام ال ندوق ومذ رة 

ي ليها فستثمار المن وص  المعلومات، باإلاافة إلى تفاصيل لجميع م الفات قيود ار

 ستثمار أو في شروط وأحكام ال ندوق أو مذ رة المعلومات.ربحة صناديق ار

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

 فتح موذج  في مبين هو  ما الفا س أو الهاتف أو اإللكترو ي البريد أو البريدي العنوان  لى التةارير إرسا) يتم

 اال) أاطاء بيي ال ندوق مدير إاطار ويجا. العنوان في تليير بيي ال ندوق مدير إشعار تم إذا إر الحساب

ً ( 60) ستين ً  يوما  هابية  ال ندوق مدير  ن ال ادرة التةارير ت بح ذلك وبعد التةارير تلك إصدار من تةويميا

 لكترو ياإل والموقع www.gibcapital.com ال ندوق مدير موقع  لى التةارير هذه توفير سيتم  ما. وحاسمة

 .www.tadawul.com.sa للسوق

 .2018ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية للصندوق في  -ج

ئم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها من قبل مالك وحدات فير القواالصندوق بتويقر مدير  -د

 الصندوق.

 س إدارة الصندوق:مجل .10

مستةلين، وسيكون لمدير ال ندوق الحق في تليير  ني ضو( أ ضاء من بينهم 3) ثالثةيتيلف مجلس إدارة ال ندوق من 

األ ضاء بعد أاذ موافةة هيئة السوق المالية في ذلك وسيتم إشعار مالك الوحدات بيي تليير في أ ضاء مجلس إدارة ال ندوق. 

 تبدأ  ضوية أ ضاء مجلس إدارة ال ندوق من تاريخ موافةة هيئة السوق المالية  لى إ شاء ال ندوق.

 مجلس إدارة الصندوق:أعضاء  -أ

 )مستةل( ربيس المجلس   صالح العةيلبن االد  .1

 مستةل ضو    مرو بن  بدالعزيز العمرو .2

  ضو    بدهللا بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

 صالح العقيلبن  الدخ

ررررفية في  ام  ال زينة وقطاع م في  دة أقسرررررام منها 1984بدأ العمل في مجا) ال دمات الم ر

الشرررر ات وال دمات الم رررفية لألفراد.  مل األسررتاذ االد في  دد من البنوك والمؤسررسررات 

المالية منها البنك السرعودي الفر سري وم ررف الراجحي والبنك السررعودي البريطا ي وشرر ة 

 جدوى لإلستثمار وبنك البالد وإتش إس بي سي العربية السعودية.

عمرو بن عبدالعزيز 

 والعمر

م والتي بدأ 2012يشررلل األسررتاذ  مرو العمرو من ررا الربيس التنفيذي لشررر ة أبا ا منذ  ام 

م،  ما  مل في مجالي اإلسررررررتثمار والتيمين في  ل من سرررررررامبا 2004العمل فيها منذ  ام 

ررتاذ  مرو درجة الماجسرررتير في اإلقت رررراد من جامعة  والشرررر ة التعاو ية للتيمين. يحمل األسر

لوريات المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس في  لوم المحاسرربة من جامعة  و كورديا في ا

 الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

 عبدهللا بن صالح الحامد

م  مدير في قسررررررم الوسررررررراطة في البنك 2000بدأ العمل في مجا) ال دمات المالية في  ام 

لةسررم الوسرراطة في األسررواق العربية في م  ربيس 2003السررعودي البريطا ي ثم  مل في  ام 

ي إتش إس بي م،  مل  بدهللا في قسم إدارة األصو) ف2006البنك السعودي الفر سي. في  ام 

م ثم ربيسرررراً 2011سررررري العربية السرررررعودية وتم تن رررريبه ليكون ربيس إدارة المحافظ في  ام 
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 ضم  بدهللا إلى م ا2016م ثم ربيساً إلدارة األصو) في  ام 2015ل دمات الوساطة في  ام 

 م  ربيس المشورة اإلستثمارية للعمالء.2017جي آي بي  ابيتا) في  ام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 تشمل مسؤوليات أ ضاء مجلس إدارة ال ندوق اآلتي:

 ال ندوق يكون التي الجوهرية والتةارير والةرارات العةود جميع  لى الموافةة  ً  .يهاف طرفا

 ذلك  ان ومتى- اإلشراف  ً  مدير  نه يف ح  الحم تضارب أي  لى الم ادقة -مناسبا

ً  ال ندوق  .ارستثمار صناديق لالبحة وفةا

 مرتين جتماعاإل  ً  ليسغ  ن التبليغ ومسؤو) لتزامواإل المطابةة مسؤو) مع األقل  لى سنويا

 بجميع ال ندوق مدير لتزاما من للتي د ال ندوق، مدير اإلرهاب لدى وتمويل األموا)

 .المتبعة واأل ظمة اللوابح

 .إقرار أي توصية يرفعها م في األصو) في حالة تعيينه 

 األارى والمستندات المعلومات ومذ رة ال ندوق وأحكام شروط والتزام ا تما) من التي د 

 .ارستثمار صناديق بالبحة العالقة ذات

 الوحدات مالكي م لحة يحةق بما بمسؤولياته ال ندوق مدير قيام من التي د  ً  طلشرو وفةا

 صناديق ربحة وأحكام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذ رة ال ندوق وأحكام

 .ارستثمار

 فيه الوحدات ومالكي ارستثمار صندوق ولم لحة بيما ة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د

 صافي قيمة أصوله أل ضاء مجلس إدارته  لى النحو التالي:يدفع ال ندوق مكافآت مالية من 

  مستةل.ريارً سعودياً لكل  ضو 25,000مكافية سنوية بةيمة 

  لن يتةااى أ ضاء مجلس إدارة ال ندوق من الموظفين في الشر ة أي مكافآت أو بدرت  ظير

  ضويتهم في مجلس إدارة ال ندوق.

  بشكل تناسبي  لى أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية أل ضاء توزع الرسوم المستحةة  لى ال ندوق

 ( شهراً ميالدياً.12مجلس اإلدارة المستةلين  ل اثنا  شر )

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

ارض للم الح، وفي حا) حدوث ممارسة أي من تابعيه ألي  مل ينطوي  لى تعيحرص مدير ال ندوق  دم 

أي تضارب جوهري للم الح بين مدير ال ندوق أو مدير ال ندوق من الباطن وم الح ال ندوق فسيةوم مدير 

 ال ندوق باإلف اح  ن ذلك بشكل  امل لمجلس إدارة ال ندوق في أقرب فرصة ممكنة.

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 ر يوجد صالح العقيل بن الدخ

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو

 من ا  ضو مجلس إدارة  ل من ال ناديق التالية:يشلل  مرو العمرو 

 صندوق  ودة المرن لألسهم السعودية. .1

 صندوق  ودة للطروحات األولية. .2

 صندوق الفرص العربية. .3

 صندوق  ودة للمرابحة. .4

 ر يوجد عبدهللا بن صالح الحامد

 لجنة الرقابة الشرعية: .11

 اللجنة الشرعية:أعضاء  -أ

فضيلة الشيخ الدكتور 

 محمد القري

 السعودي البنك شريعة مجلس منها شريعة مجالس  دة  ضوية الةري محمد الد تور يشلل

 ستثمارالل السعودي والبنك البريطا ي السعودي والبنك األهلي والبنك األو) والبنك الفر سي

 راهالد تو درجة الةري محمد الد تور يحمل. والعالمية السعودية المالية المؤسسات من وغيره

 .بير لي  اليفور يا جامعة من اإلقت اد في

 الدكتور نظام يعقوبي
  المية مالية مؤسسة 50 من أ ثر في الشريعة مجالس  ضوية يعةوبي  ظام الد تور يشلل

 لشر يا المجلس  ضوية أيضا ويشلل اإلسالمية المالية في المؤثرة الش  يات أهم من ويعد

 .اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة لهيئة
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 34,686 المصاريف

 0 الزكاة

 (1,392) صافي الدخل

 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسية لكل عضو: -أ

 عبدهللا بن محمد الزامل
غير  –)رئيس مجلس اإلدارة 

 تنفيذي(

 صنا ي  مهندس م1987  ام في الزامل مكيفات لدى العمل في العملية حياته الزامل  بدهللا بدأ

 الموارد،و المشتريات وإدارة والتسويق للمبيعات الربيس  ابا لمن ا ترقيته تمت ثم ومن

 ً  في عملياتلل التنفيذي الربيس مسؤوليات تولى. الشر ة في األو) الربيس من ا إلى ورحةا

 التنفيذي الربيس  ين ثم م،2003  ام في( لل نا ة الزامل) ال نا ي ستثمارلإل الزامل شر ة

 ويشلل ايضاً رباسة و ضوية  دة مجالس إدارات في شر ات األارى. م.2009  ام في لها

 واشنطن، جامعة من ال نا ية الهندسة في البكالوريوس درجة  لى الزامل  بدهللا ح ل

 األ ما) إدارة في الماجستير درجة  لى حاز  ما م،1987  ام في ارمريكية المتحدة الوريات

“MBA ”وذلك السعودية العربية المملكة الظهران، والمعادن، للبترو) فهد الملك جامعة من 

 .م1993  ام في

 جون امانويل اكزيفوس
 – نائب رئيس مجلس اإلدارة)

 غير تنفيذي(

 ندما ا ضم  ،م1980جون ا زيفوس في المملكة العربية السعودية في  ام  ا ت بداية  مل 

إلى شر ة بيكر آ د ما ينزي في الشرق األوسط. ومنذ ذلك الحين برز في مجا) تمويل الشر ات 

وأسواق رأس الما) في المملكة العربية السعودية. وقد شارك في تةديم المشورة لعدة هيئات 

ر محليين  لى ااتالف  شاط أ مالهم التجارية في المملكة العربية حكومية و مالء محليين وغي

السعودية. ومن أبرز ما قدمه أ ما) استشارية ومشورات لبنوك سعودية بشين الةضايا ذات 

ال لة بال دمات الم رفية التجارية وأسواق رأس الما) والمعامالت المالية المعةدة. وقد تةا د 

م، ومنذ ذلك الحين يعمل  مستشار يةدم المشورة في 2010بر من بيكر آ د ما ينزي في سبتم

الجوا ا السياسية والتجارية والةا و ية لممارسة األ ما) التجارية في المملكة العربية السعودية 

وال ليج العربي ومنطةة الشرق األوسط. يشلل جون ا زيفوس  ضوية مجلس إدارة بنك ال ليج 

اافة إلى  ضويته في  ةابة المحامين األمريكيين و ةابة محامين بار –المملكة المتحدة  –الدولي 

 ورية الينوي األمريكية.

ح ل جون ا زيفوس  لى درجة البكالوريوس من جامعة  ور يل،  يويورك، بالوريات 

( من جامعة بينسلفينيا، JDم  ما حاز  لى درجة الد توراه )1976المتحدة ارمريكية في  ام 

 م.1980حدة األمريكية في  ام بالوريات المت

عبدالعزيز بن 

 عبدالرحمن الحليسي
 غير تنفيذي( – عضو)

 فبراير في( GIB) الدولي ال ليج لبنك التنفيذي الربيس من ا الحليسي  بدالعزيز ىتول

 ربيالع النةد مؤسسة لمحافظ  مستشار  مل الدولي ال ليج بنك إلى ا ضمامه وقبل. م2016

ً  شلل  ما. السعودي  ذلكو لإلشراف السعودي العربي النةد مؤسسة محافظ  ابا من ا أيضا

 المنطةة مسئو) لمن ا شلله العملية، ابرته وتشمل. م2015 سبتمبر إلى م2013 مايو من

 وسطاأل الشرق لمنطةة العالمية للشر ات الم رفية ال دمات وربيس المنتدب والعضو األو)

 أبريل إلى م2010 سبتمبر تاريخ من وذلك الرياض تشيس، مورغان بي جي في افريةيا وشما)

 ريطا يالب السعودي البنك في العليا المناصا من  ددا الحليسي  بدالعزيز شلل  ما. م2013

 وحتى م1990  ام من الفترة في الهولندي السعودي والبنك الوطني العربي البنك ،(”ساب)“

 .م2010  ام

 وستن،أ تكساس، جامعة من ارقت اد في البكالوريوس درجة  لى الحليسي  بدالعزيز ح ل

 .م1989  ام في األمريكية المتحدة بالوريات

بدر بن عبدالرحمن 

 السياري
 (مستقل –عضو)

 اماً من ال برة في األسواق المالية واإلستثمارية. حيف بدأ حياته  25يمتلك السياري أ ثر من 

( في ادارة اإلستثمار حيف شلل العديد من SAMAالمهنية في مؤسسة النةد العربي السعودي )

المناصا في مؤسسة النةد العربي السعودي الى ان أصبح  ضو في المجمو ة ارستشارية 

ومن ثم، التحق بشر ة  التي تدير مليارات الدوررات  بر العديد من فئات األصو) الم تلفة.

( وقام بتطوير سياسة CIOإلستثمار )العزيزية لإلستثمار التجاري في من ا الربيس التنفيذي ل

ً إلى شر ة الشرق األوسط  اإلستثمار بالشر ة وترأس أ شطتها اإلستثمارية.  ما ا ضم رحةا

(  ربيس تنفيذي للشر ة حيف لعا دوراً اساسياً في تيسيس الشر ة. MIFICلإلستثمار المالي )

اد اال) يذي لإلستثمار، حيف قبعد ذلك، ا تةل بدر إلى مجمو ة الفي لية الةابضة  ربيس تنف

 فترة  مله مع مجمو ة الفي لية األ شطة اإلستثمارية و فذ استراتيجية التحو) بالمجمو ة.

لل بدر حالياً ويش  بعد ذلك ا ضم إلى شر ة فينشر  ابيتا) السعودية  ربيس تنفيذي للشر ة.

حده من لةابضة وهي وامن ا الربيس التنفيذي لإلستثمار في شر ة اوقاف سليمان الراجحي ا

م. باإلاافة إلى ما سبق، ادم بدر وما زا) يعمل 2018أ بر اروقاف في المنطةة في أوابل  ام 
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في العديد من المجالس واللجان اإلستثمارية لم تلف الشر ات ال اصة والمدرجة، ال ناديق، 

 األوقاف والمؤسسات.

 .جامعة الملك سعودح ل السياري  لى درجة البكالوريوس في المحاسبة من 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
 (مستقل – عضو)

. الذي Mayar Fundيشلل  بدالعزيز من ا الربيس بشر ة ميار  ابيتا) ومدير صندوق 

يستثمر في أسواق الما) العالمية. قبل ذلك شلل  بد العزيز من ا الربيس ومدير المحفظة 

ة ّية تستثمر في أسواق الما) العالميإستثمارية في شر ة يريم المحدودة، وهي شر ة اإلستثمار

 ما شلل من ا ربيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشر ة يريم العربية وهي شر ة 

يشلل  بدالعزيز  ضوية  دة مجالس إدارة  مت   ة بتطوير وإدارة المطا م والمةاهي.

جي اي بي “، شر ة ”بي سي اي“ا ات الكيميابية األساسية ومجالس أمناء منها شر ة ال ن

 ابيتا)، جمعية مستثمر، سباق الجري السنوي، ومدارس الظهران األهلية. شلل  بدالعزيز 

سابةاً  ضوية اللجنة التنفيذيّة لمجلس شباب األ ما) في غرفة تجارة الشرقية اال) الدورة 

 الشرقية.”  ةا)“و مجلس ادارة  2010-2013

العالمية )محلل مالي معتمد( وهو  ضو في فر يها  CFAح ل  بد العزيز  لى شهادة 

البريطا ي والبحريني. يحمل  بد العزيز شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية بت  و 

 بالوريات المتحدة األمريكية. MITالمالية مع ت  و م احا في اإلقت اد من جامعة 

 أسامة بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضو

أ ضم أسامة بن محمد شا ر  ربيس تنفيذي جديد لشر ة جي آي بي  ابيتا)، المملو ة بالكامل 

م  ما اصبح  ضواً لمجلس إدارة للشر ة 2016يو يو  29لبنك ال ليج الدولي، وذلك أ تباراً من

 يحظى أسامة ب برة م رفية وإستثمارية واسعة في العمل مع م2018مايو  16إ تباراً من 

مؤسسات مالية دولية ومحلية بالمملكة العربية السعودية. وقد شلل مؤاراً من ا المدير العام 

للرقابة  لى البنوك بمؤسسة النةد العربي السعودي )ساما(،  ما  مل  مستشار او) لو يل 

 اماً في العمل الم رفي واإلستثماري بالمملكة  16ولدى أسامة ابرة أ ثر من  المحافظ للرقابة.

العربية السعودية مع البنك السعودي البريطا ي وإتش اس بي سي السعودية، حيف شلل اال) 

 المدير التنفيذي وربيس“ مله مع إتش اس بي سي السعودية مناصا تنفيذية قيادية منها 

يضا  ما سبق أن  مل أ ”.المدير التنفيذي وربيس األسواق المالية“، ومن ثم من ا ”اإلستثمار

دريس في معهد اردارة العامة بالرياض، قام االلها بتدريس اإلح اء وتةديم  عضو هيئة ت

 اإلستشارات اإلح ابية.

بكالوريوس في العلوم اإلدارية ت  و أساليا  مية من جامعة الملك سعود  ح ل أسامة  لى

بالرياض باراافه الى ح وله  لى ماجستير في العلوم في اإلح اء من جامعة  ولورادو 

 ية، بمدينة فورت  ولينز في ورية  ولورادو األمريكيةالحكوم

 عبدالرحمن بن زيد

 القويز

 في والميزا ية والت طيط المالية اردارة في بالعمل م1987 العملية ام حياته الةويز زيد بدأ

 حيف ساب، ببنك م1990  ام التحق ثَم، ومن. بالرياض الت   ي في ل الملك مستشفى

 تولى ما  للشر ات، الم رفية فريق منها،مدير البنك في الةيادية المناصا من العديد شلل

 الم رفية ال دمات  ام مدير من ا إلى باراافة والم اطر اربتمان مدراء  بير من ا

 لشر ة المنتدب العضو  ابا من ا الةوير زيد تولى م2003  ام وفي. البنك في للشر ات

  لى الةويز زيد ح ل .م2007  ام حتي وذلك المحدودة السعودية العربية سي بي اس اتش

 يشلل .م1987  ام في الرياض – سعود الملك جامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة

ً  زيد  ،مستةل إدارة مجلس  ضو  :التالية الشر ات ولجان إدارات مجلس  ضوية الةويزحاليا

 إدارة مجلس  ضو ,السعودية – التعاو ي للتيمين العربية بوبا لشر ة المراجعة لجنة و ضو

 لتجاريا ارهلي للبنك والمكافيت الترشيحات لجنة وربيس التنفيذية اللجنة  ضو مستةل،

 شر ة – ماسك لشر ة الم اطر لجنة وربيس والمطلوبات ارصو) لجنة ربيس ,السعودية

 ون  لشر ة المراجعة لجنة ربيس السعودية –لالستثمار اورده و السبيعي ابراهيم بن محمد

 السعودية – لالستثمار

 ستثمار:األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال -ب

ستثمار وربحة يعمل مدير ال ندوق لم لحة مالك الوحدات بموجا أحكام ربحة صناديق ار .1

 المعلومات ال اصة بال ندوق.األش اص المراو لهم وشروط وأحكام ال ندوق ومذ رة 

يلتزم مدير ال ندوق بجميع المبادئ والواجبات التي   ت  ليها ربحة األش اص المراو لهم بما  .2

 في ذلك واجا األما ة اتجاه مالك الوحدات، والذي العمل بما يحةق م الحهم وبذ) الحرص المعةو).

   ن اآلتي:ستثمار، يكون مدير ال ندوق مسؤورً فيما يتعلق ب ناديق ار .3

 إدارة ال ندوق. -أ

  مليات ال ندوق لما في ذلك ال دمات اإلدارية لل ندوق. -ب

 طرح وحدات ال ندوق. -ج
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التي د من دقة شروط وأحكام ال ندوق ومذ رة المعلومات ال اصة بال ندوق وا تمالها  -د

 وواوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

ربحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته لتزام بيحكام إن مدير ال ندوق مسؤو)  ن ار .4

ستثمار وربحة وواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة اارجية بموجا أحكام ربحة صناديق ار

 األش اص المراو لهم.

حتيا) أو إهما) أو سوء ت رف أو اإن مدير ال ندوق مسؤو)  ن اسابر ال ندوق الناتجة  ن  .5

 دوق.تة ير متعمد من مدير ال ن

يضع مدير ال ندوق السياسات واإلجراءات لرصد الم اطر التي تؤثر  لى استثمارات ال ندوق،  .6

ويضمن سر ة التعامل معها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات الةيام بعملية تةويم الم اطر بشكل 

 سنوي  لى األقل.

ابج ثمار يديره ويزود الهيئة بنتيطبق مدير ال ندوق بر امج مراقبة المطابةة واإللتزام لكل صندوق است .7

 التطبيق  ند طلبها.

 ستثمار:المهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اال -ج

 ستثمار مع طرف ثالف وذلك للةيام بالمهام التالية:يتعامل صندوق ار

 أمين الحفظ للةيام بمهام الحفظ. .1

 بمهام التدقيق والمراجعة.المحاسا الةا و ي للةيام  .2

مجلس إدارة ال ندوق للةيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير ال ندوق في إدارة ال ندوق والتي د من قيام  .3

 ةرمدير ال ندوق بمسؤولياته بما يحةق م لحة مالك الوحدات وفةاً لشروط وأحكام ال ندوق ومذ 

 ستثمار.ار المعلومات والمستندات ذات العالقة وأحكام ربحة صناديق

لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة أنشطة عمل أو مصالح أخرى  -د

 الصندوق:

  ر يوجد.

 ستبداله:ااألحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو  -ه

  للهيئة الحق في  ز) مدير ال ندوق من إدارة ال ندوق وات اذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير

 ات اذ أي تدبير آار تراه مناسباً، وذلك في حا) حدوث أي من اآلتي: وصندوق بديل أ

توقف مدير ال ندوق  ن ممارسة  شاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجا األش اص  .1

 المراو لهم

 إللاء ترايو مدير ال ندوق في ممارسة  شاط اإلدارة أو سحبه أو تعليةه من قبل الهيئة. .2

إلى الهيئة من قبل مدير ال ندوق إلللاء ترايو ممارسة  شاط اإلدارة ال اص  تةديم طلا .3

 بمدير ال ندوق.

باإللتزام بالنظام  -حسا ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير ال ندوق قد أال بشكل جوهري  .4

 ولوابحه التنفيذية.

و استةالته مع  دم وجود وفاة مدير المحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصو) ال ندوق أو  جزه أ .5

 ش و آار مسجل لدى مدير ال ندوق قادر  لى إدارة أصو) ال ندوق.

 أ ها ذات أهمية جوهرية. -بناًء  لى أسس معةولة–أي حالة أارى ترى الهيئة .6

  للفةرة األولى من هذه المادة، فيتعين  لى مدير ال ندوق ً إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفةا

( 60التعاون بشكل  امل من أجل تسهيل  ةل المسؤوليات إلى مدير ال ندوق البديل وذلك اال) ستين )

ً من تعيين مدير ال ندوق البديل. ويجا  لى مدير ال ندوق المعزو) أن ينة حيثما  ان –ل يوما

دير ستثمار ذي العالقة إلى مجميع العةود المرتبطة ب ندوق ار -ارورياً ومناسباً ووفةاً لتةدير الهيئة

 ال ندوق البديل.

 أمين الحفظ: .13

 اسم أمين الحفظ: -أ

 اإلدارة ادمات لتةديم 08100-37  رقم بترايو المالية السوق هيئة من المراو ،لإلستثمارالبالد شر ة 

 .والحفظ المشورة تةديمو والترتيا والتعهد والتعامل

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .08100-37 رقم الترايو ال ادر  ن هيئة السوق المالية هو 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

 شر ة البالد لالستثمار

 البالد المالية، المر ز الربيسي 
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 طريق الملك فهدتةاطع شارع التحلية مع 

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 9669200003636هاتف:  +

 (capital.com-www.albiladالموقع ارلكترو ي : )

 :المالية السوق هيئة  ن ال ادر الترايو تاريخ

 م. 2009/04/14تم إصدار الترايو في تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: -أ

  يعد أمين الحفظ مسؤورً  ن إلتزاماته وفةاً ألحكام ربحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته

ً بموجا أحكام ربحة صناديق ار ستثمار أو ربحة األش اص بشكل مباشر أم  لف بها طرفا ثالثا

 المراو لهم

  الحفظ مسؤورً اتجاه مدير ال ندوق ومالك الوحدات  ن اسابر  ال ندوق الناتجة  ن يعد أمين

 إحتيا) أو إهما) أو سوء ت رف أو تة ير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

  يعد أمين الحفظ مسؤورً  ن حفظ أصو) ال ندوق وحمايتها ل الح مالك الوحدات، وهو مسؤو)  ن

 الزمة فيما يتعلق بحفظ أصو) ال ندوق.ات اذ جميع اإلجراءات اإلدارية ال

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -ب

ً للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين  يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالف أو أ ثر أو أي من تابعيه بالمعمل أمينا

 الحفظ أي أتعاب وم اريف تابعة لذلك

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً: -ج

 يوجد. ر

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله: -د

  للهيئة  ز) أمين الحفظ المعين من قبل مدير ال ندوق أو ات اذ أي تدبير تراه مناسباً في حا) وقوع

 أي من الحارت اآلتية:

توقف أمين الحفظ  ن ممارسة  شاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجا ربحة األش اص  .1

 المراو لهم

 إللاء ترايو أمين الحفظ في ممارسة  شاط الحفظ أو سحبه أو تعليةه من قبل الهيئة. .2

 تةديم طلا إلى الهيئة من أمين الحفظ إلللاء ترايو ممارسة  شاط الحفظ. .3

 باإللتزام بالنظام ولوابحه التنفيذية. -حسا ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أال  .4

 أ ها ذات أهمية جوهرية. -بناًء  لى أسس معةولة–الهيئةأي حالة أارى ترى  .5

  للفةرة األولى من هذه المادة، فيتعين  لى مدير ال ندوق ً إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفةا

ً لتعليمات الهيئة،  ما يتعين  لى مدير ال ندوق وأمين الحفظ  المعني تعيين أمين حفظ بديل وفةا

 امل لتسهيل النةل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل اال) ستين المعزو) التعاون بشكل 

ً من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجا  لى أمين الحفظ المعزو) أن ينةل 60) حيثما  ان –( يوما

جميع العةود المرتبطة ب ندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين  -ارورياً ومناسباً ووفةاً لتةدير الهيئة

 البديل.الحفظ 

 ستثمار:مستشار اال .14

 ر يوجد.

 الموزع: .15

 ر يوجد.

 المحاسب القانوني: .16

 اسم المحاسب القانوني: -أ

 البسام وشر اه المحاسبون المتحالفون.

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليما ية حي  بدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 11557 الرياض ،69658. ب.ص
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 السعودية العربية المملكة

 966112065444+فا س:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع ارلكترو ي:

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 .يعين المحاسا الةا و ي من قبل مدير ال ندوق وذلك للةيام بعملية المراجعة 

 ( أشهر قبل  هاية سنته المالية، يجا في هذه 9 لى تيسيس ال ندوق مدة تزيد  لى تسعة ) إذا مضى

 الحالة الةيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األولى.

 ( أشهر أو أقل قبل  هاية سنته المالية، يمكن في هذه 9إذا مضى  لى تيسيس ال ندوق مدة تسعة )

 بنهاية السنة المالية الثا ية. الحالة الةيام بعملية المراجعة

 معلومات أخرى: .17

تعارض للم الح أو أي تعارض م الح محتمل سيتم تةديمها  ند إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة  -أ

 طلبها من الجمهور أو أي جهة رسمية دون مةابل.

 المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب

المحتمل ويوافق  لى أ ه يجوز لمدير ال ندوق الداو) في ترتيبات العمولة ال اصة، يةر المشترك والمشترك 

بحيف يح ل مدير ال ندوق بموجبه  لى سلع وادمات إاافة إلى ادمات تنفيذ ال فةات مةابل العمولة المدفو ة 

 يلي:اال) ذلك الوسيط. يتعين  لى مدير ال ندوق في هذه الحالة ما   لى ال فةات الموجهة من

 .أن يةدم الوسيط المعني ادمة التنفيذ بيفضل الشروط 

  أ ه يمكن ا تبار السلع وال دمات التي يح ل  ليها مدير ال ندوق بدرجة معةولة لم لحة مالك

 الوحدات.

 .(أن يتي د مدير ال ندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مةدم السلع وال دمات هو مبلغ معةو 

 أو الضريبة إن وجدت:المعلومات المتعلقة بالزكاة  -ج

  فسه قال ندو في ارستثمار  لى ينطبق بعضها متنو ة اريبية م اطر  لى ال ندوق في ارستثمار ينطوي

 التي الضرررررابا تؤدي وسرررروف. معين بمسررررتثمر صررررلة ذات تكون قد معينة ظروف  لى ينطبق اآلار والبعض

رندوق في بارسرررتثمار المرتبطة العوابد ت فيض إلى بالضررررورة الوحدات الكم يتكبدها  سرررعر يف وا  فاض ال ر

تشرراريهم مع التشرراور المحتملين المسررتثمرين  لى ويجا. الوحدة ين الضررريبيين مسر   لى بةالمترت الضرررابا بشر

 )ات ابي بي يآ جي شر ة إلى المستحةة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتملكها الوحدات في ارستثمار

افة الةيمة اررريبة تشررمل ر  وربحة ظام  في  ليها المن رروص للمواد وفةا منف ررل بشرركل تحميلها يتم التي المضر

 .المضافة الةيمة اريبة

 الةيمة اريبة تشمل ر في الشروط واألحكام و مذ رة المعلومات المذ ورة والم روفات والعمورت الرسوم إن

 المضافة مةالةي اريبة  ظام في  ليها المن وص لألسعار وفةا منف ل بشكل الضريبة تحميل وسيتم المضافة

ررررمل (5.1)في الفةرة  المذ ورة الةا و ي المحاسررررررا تعابأ نأ مالحظة مع. التنفيذية وربحته  الةيمة اررررررريبة تشر

 من ابتداء المضرررافة الةيمة لضرررريبة سررررت ضررررعمن رسرررروم و  مورت و م ررراريف  ذلك  دا فيما و المضرررافة،

1/1/2018 . 

 مالك الوحدات:معلومات وتفاصيل إجتماع  -د

 .يجوز لمدير ال ندوق الد وة لعةد إجتماع لمالك الوحدات بمبادرة منه 

 ( ( أيام من استالم طلا  تابي 10سيةوم مدير ال ندوق بالد وة إلجتماع لمالك الوحدات اال)  شرة

 من أمين الحفظ بذلك.

 ( من استالم طلا  تابي  ( أيام10سيةوم مدير ال ندوق بالد وة إلجتماع لمالك الوحدات اال)  شرة

من مالك أو أ ثر من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما  سبته أ ثر من أو تساوي 

 من صافي قيمة ال ندوق. 25.00%

  يةوم مدير ال ندوق باإل الن  ن اإلجتماع في الموقع اإللكترو ي لمدير ال ندوق والموقع اإللكترو ي

لى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل إ)تداو)( وبهرسا) إشعار  تابي للسوق المالية السعودية 

( يوماً قبل اإلجتماع، 21( أيام  لى األقل من اإلجتماع وبمدة ر تزيد  ن واحد و شرين )10 شرة )

وسيحدد مدير ال ندوق في اإل الن مكان وتاريخ ووقت اإلجتماع والةرارات المةترحة، ويجا  لى 

 لى مالك الوحدات.إلى هيئة السوق المالية من اإلشعار الكتابي المرسل إإرسا)  س ة مدير ال ندوق 

  ر يعتبر إجتماع مالكي الوحدات اجتما اً صحيحاً إر إذا حضره من المالك ما يملكون مجتمعين أو

 أو أ ثر من إجمالي  دد وحدات ال ندوق. %25.00منفردين 

 ي لى إجتماع ثا إة السابةة، سيةوم مدير ال ندوق بالد وة إذا لم يستوف الن اب المذ ور في الفةر

باإل الن  ن ذلك في موقعه اإللكترو ي والموقع اإللكترو ي للسوق المالية السعودية )تداو)( وبهرسا) 

( أيام، ويعد 5لى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل مو د اإلجتماع الثا ي ب مسة )إإشعار  تابي 

 صحيحاً أياً  ا ت  سبة الوحدة الممثلة في اإلجتماع.اإلجتماع الثا ي 
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 ستثمار:اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اال -ه

  إذا رغا مدير ال ندوق به هاء ال ندوق، فيجا  ليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات  تابياً برغبته في

إل هاء ال ندوق دون اإلاال) ( يوماً من التاريخ المستهدف 21ذلك قبل مدة ر تةل  ن واحد و شرين )

 بالشروط واألحكام ومذ رة المعلومات ال اصة بال ندوق.

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تسوية جميع معامالت ال ندوق 

  حذف أي معلومات  ن ال ندوق في الموقع اإللكترو ي لمدير ال نوق أو أي موقع إلكترو ي آار

  موقع تداو) أو هيئة السوق المالية.

 .تحويل النةد إلى مالك الوحدات 

 .إغالق الحساب البنكي لل ندوق والحساب لدى الوسيط 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى لمالك الوحدات  ند طلبهم بدون مةابل  لى العنوان التالي لمدير ال ندوق:

 شر ة جي آي بي  ابيتا)

 1المبا ي المن فضة، مبنى رقم ب

 للمبا ي السكنية والمكتبيةواحة غر اطة 

 طريق الدابري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

  +966115112201فا س:  +966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإللكترو ي: 

إدارة شكاوى المستثمرين  يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى( أيام  مل، 7وفي حا)  دم الرد اال) سبعة )

ً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق 90في هيئة السوق المالية وفي حا) لم يتم الرد اال) تسعين ) ( يوما

راق المالية إر إذا أاطرت الهيئة مةدم الشكوى لجنة الف ل في مناز ات األو لمالك الوحدات إيداع الشكوى لدى

 بجواز إيدا ها لدى اللجنة قبل إ ةضاء المدة.

 ستثمار:ستثمار في صناديق االالجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ عن اال -ز

 في  لالف لجنة هي ارستثمار صناديق في ارستثمار  ن  اشئ  زاع أي في بالنظر الم ت ة الةضابية الجهة إن

 .المالية األوراق مناز ات

 مة المستندات المتاحة لمالك الوحدات:قائ -ح

 .شروط وأحكام ال ندوق 

 .مل و المعلومات الربيسية 

  مذ رة المعلومات والعةود المذ ورة فيها ) ةد المحاسا الةا و ي،  ةد أمين الحفظ، و ةود أ ضاء

 مجلس اإلدارة(.

 .الةوابم المالية لمدير ال ندوق 

 أصول الصندوق:ملكية  -ط

 نأ يجوز ور ،(مشا ة ملكية) مجتمعين ال ندوق ذلك في الوحدات لمالكي مملو ة ارستثمار صندوق أصو) تُعدّ 

 وأ المشورة مةدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من ال ندوق مدير أو ال ندوق لمدير يكون

 من ال ندوق مدير أو ال ندوق مدير  ان إذا إر فيها، مطالبة أي أو ال ندوق أصو) في م لحة أي الموزع

ً  الموزع أو المشورة مةدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن  في وذلك ال ندوق، لوحدات مالكا

ً    ان أو ملكيته، حدود  شروط في  نها وأف ح ارستثمار صناديق ربحة أحكام بموجا المطالبات بهذه مسموحا

 .بال ندوق ال اصة المعلومات ومذ رة ال ندوق وأحكام

 وقد معقول بشكل الصندوق إدارة مجلس أو الصندوق مدير يعرفها أن ينبغي أو معروفة أخرى معلومة أي -ي

 أن المتوقع من أو المهنيون مستشاروهم أو المحتملون أو الحاليون الوحدات الكم –معقول بشكل– يطلبها

 :عليهبناًء  االستثمار قرار سيتخذ التي المعلومات مذكرة تتضمنها

 ر يوجد.

 اتسياس في كرتذُ  التي عدا ما المالية السوق هيئة عليها وافقت ستثماراال صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ك

 :وممارساته ستثماراال

 ر يوجد.

 :رهيدي الذيمملوكة من الصندوق  أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسات -ل
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يفوض مالك الوحدات مدير رصندوق لممارسة جميع حةوق المستثمرين بما في ذلك حةوق الت ويت وحضور 

 الجمعيات العمومية للشر ات الُمستثمر فيها.

 :إقرار من مالك الوحدات .18

بال ندوق ومل و المعلومات الربيسية ال اصة لةد قمت/قمنا باإلطالع  لى شروط وأحكام ال ندوق ومذ رة المعلومات ال اصة 

 /اشتر نا فيها.ة  لى ا ابو الوحدات التي اشتر تبال ندوق، والموافة

 

 ارسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


