
 

 

 

 

 

 

 هسم  للعودية ألل صندوق جي آي بي

GIB Saudi Equity Fund 
 مفتوح المدة عام محليصندوق أسهم 

 جي آي بي كابيتال

 للشروط ولألحكام

 م2018/ 03/ 22: تاري    خ اإلصدار 

 م2018/ 01/ 11 ه والموافق1439/ 04/ 24 : الصندوقتاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس 

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

 

وط واألحكام  لصندوق ج  آي ب  لألسهم السعودية ن  هذه هي النسخة المعدلة من الشر اك وامير ات التالية )تعديل رسوم اإلشير ي تعكس التغيير
التر

 م2020/ 02/ 23الحفظ (حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ 
 

وط واألحكام الخاصة ب  الشر
ن
 خاضعة لالئحة صناديق االستثمار،ألسهم السعودية لصندوق ج  آي ب  إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف

 لومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. وتتضمن مع

ن قراءة يجب ع وط و ىل المستثمرين المحتملير سهم أل ل الخاصة بصندوق ج  آي ب   مستندات األخرىالمذكرة المعلومات و الصندوق مع  حكامأشر
 حال 

ن
 هذا الصندوق مال كان اال عدم معرفة ما إذا  السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وف

ن
، فإنه ئمستثمار ف

ن قبل اتخاذ أي قرار استثماري. يجب عىل المستثم ن المستقلير  ر المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليير

وط   الصندوق قراءة شر
ن
ليها عاألخرى المضمنة فيها بعناية والتوقيع  والمستنداتق ومذكرة المعلومات و حكام الصندوأيجب عىل المستثمرين ف

اك.   وقبولها عند القيام بعملية اإلشير
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 إشوار هام
 دار أسس وة  (، هو صندوق أسهم مفتوح المدة ةعتثمر في األسهم العووية .للصندوقسهم العووية  " ألل صندوق جي آي بي

، المؤسررعر  والةابم  بموجا قوااين الممل   شر و وا د  (، وهي شررك مدةر للصنندوقمن قبل شررك  جي آي بي كابيتال " 

هـررررررر والترديو الهراير عن هي    1429/02/06وتارةخ  1010244294الوربي  العرووية ، وبموجا العر ل الت اري رقم 

 التالي:، والتي عنوااها 37-07078العوق المالي  رقم 

 1المبااي المن فض ، مبنى رقم ب

 وا   غرااط  للمبااي الع ني  والم تبي 

 طرةق الدابري الشرقي

 11692 -، الرةاض89859ص.ب. 

 الممل   الوربي  العووية 

 www.gibcapital.com  الموقع االل ترواي:

 

  واأل  ام التي سررتةوم بموجبها شرررك  جي آي بي كابيتال بتةدةم ددماس االسررتثمار للمعررتثمرةن. توضرره ه ا النشرررة الشررروط

 وتش ل ه ا الشروط واأل  ام االتفاقي  بين مدةر الهندوق والمشترك.

 قمر الةرار بموجا المالي  العوق هي   م لس عن الهايرة اإلستثمار صنايةق البح  أل  ام طبةا   واأل  ام الشروط ه ا أعدس 

رروق هي   اظام على بناء   م24/12/2006 الموافق. هـرررررررررر1427/12/03 بتارةخ ،2006-219-1  بموجا الهرررراير المالي ، العر

 وتارةخ 2016-61-1 رقم المالي  العرروق هي   م لس بةرار المودل ،.هـررررررررر1426/06/02 وتارةخ 30/م رقم المل ي المرسررروم

 .م23/05/2016 الموافق هـ16/08/1437

 في أسهم الشركاس العووية عن طرةق اإلستثمار الى تحةيق امو في رأس المال في المدى المتوسط والطوةل ةهدف الهندوق  

 لمؤشرا عابد على ةتفوق عابد وتحةيقالربيعي  أو سوق األسهم العووية  الموازة  "امو(  العووية  األسهم سوقالمدرج  في 

 .(S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index" االسترشايي

  بل قسهم العووية  بوناة  ويق  تام  ألل ال اص  بهندوق جي آي بي على المعتثمرةن المحتملين قراءة الشروط واأل  امة ا

ستثماري ةتولق بالهندوق ر مث ا الهندوق، فإاه ة ا على المعت، وفي  ال كان هناك شك في مدى مالبم  هات اذ أي قرار ا

 المحتمل استشارة أ د المعتشارةن الماليين المعتةلين قبل ات اذ أي قرار استثماري.

  إن كاف  وجهاس النظر واآلراء الوارية في أ  ام وشرررررروط الهرررررندوق تمثل التةدةر ال اص لمدةر الهررررندوق "بود أن ب ل كل

ن تلك اآلراء ووجهاس النظر صررحيح . وة ا االهتمام والوناة  الموةول  للتأكد من صررحتها( وليس هناك أي ضررماااس بأن ت و

أمور اسررتثمارة  أو  األ  ام باعتبارها مشررورة بشررأن أيال ةنظروا الى محتوى ه ا الشررروط ون على المعررتثمرةن المحتملين أ

 قااواي  أو ضرةبي  أو شرعي  أو بأي معابل أدرى.

  قبل الهررندوق. وةنبلي للمعررتثمرةن المحتملين أن ت ون قيم  و داس الهرررندوق عرضررر  لتةلباس أسررروار األسرررهم المملوك  من

بر إن االسررتثمار في الهررندوق ال ةوت ة واوا على بين  ومورف  تام  بأن االسررتثمار في الهررندوق ةشررتمل على م اطر مرتفو .

أي  ولي  عنبمثاب  ويةو  لدى أي بنك أو التزاما  كما أاه ليس مضررمواا  من قبل مدةر الهررندوق وةتحمل المعررتثمر كامل المعررؤ

 و إهمال من مدةر الهندوقأما لم ة ن سبا ال عارة ااجما  عن تةهير  دعابر مالي  قد تنتج عن اإلستثمار في الهندوق

  تثمر مبالغ االشرررتراكاس بالنياب  عن عررركل مشرررترك بأن مدةر الهرررندوق سررروف ةبالتوقيع على ه ا الشرررروط واأل  ام، ةوافق

 واأل  امالمشترك وطبةا  له ا الشروط 

 : م11/01/2018 تارةخ اصدار شروط وأ  ام الهندوق. 

  : م2018/01/11تارةخ موافة  الهي   على تأسيس الهندوق وطرح و داته. 

 

  م23/02/2020والموافق  ـه29/06/1441الهندوق: تارةخ تحدةث شروط و أ  ام 
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 لألطرلف ذوو للوالق 
 

 :مدةر للصندوق

 ش و شرك  وهي ، (الهندوق مدةر بـ بود فيما إليها وةشار" كابيتال بي آي جي شرك 

  اريالت الع ل وبموجا العووية ، الوربي  الممل   قوااين بموجا والةابم  المؤسع  ،وا د

 المالي  العوق هي   عن الهاير والترديو هـ 1429/02/06 وتارةخ 1010244294 رقم

 .37-07078 رقم

 وعنوااه:

 1ب رقم مبنى المن فض ، المبااي

 والم تبي  الع ني  للمبااي غرااط  وا  

 الشرقي الدابري طرةق

 11692 -الرةاض ،89859. ب.ص

 العووية  الوربي  الممل  

 +966115112201+            فاكس: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإلل ترواي: 

 :أمين للحفظ

 شرك  البالي لالستثمار

 البالي المالي ، المركز الربيعي 

 تةاطع شارع التحلي  مع طرةق الملك فهد

 11411، الرةاض 140ص.ب: 

 الممل   الوربي  العووية 

 9669200003636+ هاتف: 

 )capital.com-www.albilad(الموقع االل ترواي : 

 :للمحاهسب للقاندني

 البعام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 شارع األمير محمد بن عبدالوزةز،  ي العليمااي 

 11557، الرةاض 69658ص.ب. 

 الممل   الوربي  العووية 

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 www.pkf.comالموقع اإلل ترواي: 
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 تورةفات
 

  مهطلحاس مترايف  تعت دم لإلشارة الى مالك للدحدةو   للوميلو   للمعتثمرةنو   للمعتثمر للمحتملو   للمعتثمرو   للمشترك  

 الهندوقالوميل ال ي ةمتلك و داس في 

  ةةهد بها شرك  جي آي بي كابيتال.  للشرك و   للمدةر و  مدةر للصندوق 

  بتويين أعضابه وفةا  لالبح  صنايةق االستثمار لمراقب   الهندوق ةةوم مدةرةةهد به م لس   مجلس لإليلرةو   مجلس إيلرة للصندوق

 .أعمال مدةر صندوق االستثمار

   ةةهد بها هي   العوق المالي .هيئ  للعدق للمالي " و   هيئ  للعدقو   للميئ 

  ةةهد بها العوق المالي  العووية  "تداول(.  للعدق للمالي  للعودية  )تدلول(و   للعدق للمالي و   للعدق 

   "سهم العووية أللصندوق جي آي بي  ةةهد بهاللصندوق. 

  قواعد بموجا إيراجها وقبول تع يلها تم التياألسهم  فيها تتداول اليي العوق وهي العووية ، األسهم ةةهد بها سوق  للعدق للرئيعي 

 واإليراج. التع يل

   اعدقو بموجا إيراجها وقبولتع يلها  تم التي األسهم فيها تتداول التي العوق وهي الموازة ، األسهم   ةةهد بها سوقللعدق للمدلزة 

 واإليراج. التع يل

  ال ي من دالله ةم ن قياس أياء الهندوق االستثماري،مؤشر الهو   للمؤشر لإلهسترشايي 

 " هو مؤشر ةتبع األسهم العووية  وةتم الحهول عليه من شرك    "مؤشر إس آند بي للوائد للكلي للمحلي لألهسم  للعودية  بالومل  للمحلي

 .ستاادريز آاد بورز

  مشاع   ه  تمثل أاها على و دة كل وتوامل و داس، من ةت ون استثمار صندوق أي في المالك  ،  ه للدحدلتو   وحدلت للصندوق 

 .(16 إن و داس الهندوق تنةعم إلى ثالث  ف اس في "أ( و"ب( و"ج( "راجع الفةرة رقم االستثمار. صندوق أصول في

  مونوة . أو ية ما ش هي  بمهلح  الهندوق مدةر قرار واستةاللي  موضوعي  فيه تتأثر ال ي الموقف أو ةةهد بها الوضع  تضارب للمصالح 

  المالي . العوق هي   م لس عن الهايرة االستثمار صنايةق   ةةهد بها البح الئح  صنايةق لإلهستثمار 

  االستثماري. الةرار ات اذ قبل منها واال تراز بها اإللمام ة ا التي المحتمل  المؤثراس من ةةهد بها م موع   للمخاطر 

  ةةهد بها الوميل ال ي ةعتثمر أو ةوي اإلستثمار في للوميلو   للمعتثمر للمحتملو   للمعتثمرونو   مالك للدحدلتو   للمشتركدن  

 الهندوق.

  العوق في الرسمي  الومل ألةام الوربي  العووية  طبةا   الممل   في عمل ةوم ةةهد به أي  ةدم عمل 

  في و داس الهندوق اإلسترياياإلشتراك أو  طلباس تنفي  فيه ةتم ةوم   ةةهد بها ةدم للتوامل. 

   الو دة. سور صافي تحدةد فيه ةتم ال ي   ةةهد بها اليومةدم للتقدة 

   ةةهد بها أسهم الشركاس المطرو   لإلكتتاب الوام في العوق المالي  ألول مرة.  لإلصدلرلت لألولي و   أهسم  للطروحات لألولي 

   لألسهم الواية  في سوق األسهم بلرض زةاية رأس المال الطرو اس الوام ةةهد بها   حقدق لألولدة  أهسم. 

 “Benchmark Agnostic”االرشايي المؤشرال توتمد على   ستثمارةإلا والهنايةق طرةة  هي ل  للمحافظ. 

 "استثماراس ة ون الوابد منها متفق عليه في بداة  االستثمار ولها عمر زمني محدي."للثابت للدخل أيولت 

 "األجل قهيرة الت اري التموةل وعةوي الويابع توني "للنقد وأشباه نقد.  

 "ليها.ع متفق مدة دالل للُمةرض بإعايتها ةةوم أن على باقتراضها، قام مالي  أوراقا   الهندوق بيع "للمكشدف على للمباع  للمالي  لألورلق 

 " "المالي  االسواق في والبيع الشراء عموالسمصارةف للتوامل. 

  "أةام عمل. 5هي األوراق المالي  التي ةم ن الت ارج منها دالل "أورلق مالي  ذلت هسيدل  جيدة 

  "هي ل ن  لدى مدةر الهندوق معؤول  عن إيارة ومتابو  استثماراس الهندوق وتنفي  استراتي يته."لجن  لإلهستثمار 

 " لاير سوويي. 10,000,000وأفراي وهم من ةزةد مبلغ اشتراكهم عن أو ةعاوي  مؤسعاس من المعتثمرةنب ال اص  وهي "(أ) للفئ  

 " لاير سوويي. 10,000,000وهم من ةةل مبلغ اشتراكهم عن  وأفراي، مؤسعاس من المعتثمرةنب ال اص  وهي "(ب) للفئ 

 " ولي.ال اص  بمدةر الهندوق و بنك ال ليج الد الدولي والمحفظ  اإلستثمارة  ال ليج الهندوق وبنك مدةر بمنعوبي ال اص  وهي "(ج) للفئ 

 "صفة  يأ يدر فآلاالطرف  ةوني "نظير طرف 

  " وهو أياى قيم  للو داس المملوك  او قيم  االشتراك اللتي تؤهل المعتثمر ألي ف   من ف اس و داس الهندوق."للحد لألينى للملكي 
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 ملخص للصندوق

سهم العووية ألل صندوق جي آي بي   

GIB Saudi Equity Fund 
 لهس  للصندوق

جي آي بي كابيتال شرك   مدةر للصندوق  

 ندع للصندوق  مفتوح المدة عام صندوق أسهم محلي

كابيتال البالي شرك   أمين للحفظ 

كابيتال بي آي جي شرك   مدةر للخدمات لإليلرة   

 عمل  للصندوق  الرةال العوويي

في أسهم الشركاس العووية  المدرج   عن طرةق اإلستثمار المتوسط والطوةلتحةيق امو في رأس المال في المدى 

  "امو( الموازة  العووية  األسهم وسوق الربيعي في سوق األسهم العووية  
 أهدلف للصندوق لإلهستثمارة 

المحلي لألسهم العووية  بالومل  المحلي ال لي  الوابدمؤشر إس آاد بي   

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

 معتدى للمخاطر  عالي

م31/01/2018 الموافق اإلربواء ةوم اهاة   تىم 29/01/2018 الموافق االثنين ةوم بداة  من تبدأ  فترة لإلشترلك 

 .سوويي لاير 10,000,000"أ(:  الف  

 .سوويي لاير 10,000"ب(:  الف  

 .سوويي لاير 10,000"ج(:  الف  
 للحد لألينى لالشترلك

 .سوويي لاير 1,000,000"أ(:  الف  

 .سوويي لاير 2,500"ب(:  الف  

.سوويي لاير 005,2"ج(:  الف    

 لالشترلك لإلضافيللحد لألينى 

 .سوويي لاير 1,000,000"أ(:  الف  

 .سوويي لاير 2,500"ب(:  الف  

.سوويي لاير 005,2"ج(:  الف    

 للحد لألينى لالهستريلي

 ومة ة ون ان على" من كل أسبوع لتةوةم ةوم االربواء الثالثاء ةوم اهاة  وقبل لتةوةم ةوم االثنين األ د ةوماهاة   قبل

    .(عمل

لك رتللمدعد للنمائي الهستالم طلبات لالش

 ولالهستريلي

وال ي ةوتمد كعور شراء واسترياي ل ميع الطلباس المعتوفي  للشروط الهندوق آدر سور مولن من قبل مدةر  للعور للموتمد لالشترلك ولالهستريلي 

  دةأةام للتق  ةوم االثنين واالربواء من كل اسبوع "على أن ة ون ةوم عمل(

"على أن ة ون ةوم عمل( من كل اسبوع الثالثاء ةومو اال د ةوم  أةام للتوامل 

الوالق  ذي التةوةم ةوم من أةام عمل أربو  دالل  قيم  لإلهستريليمدعد يفع  

.اإلشتراك المبلغ قيم  منأقهى  بحد 2.00%  رهسدم لالشترلك 

 .الهندوق أصول صافي قيم  من %1.00"أ(:  الف  

 .الهندوق أصول صافي قيم  من %1.75"ب(:  الف  

.الهندوق أصول صافي قيم  من %50.0"ج(:  الف    

 لإليلرةرهسدم 

ةوم 30 من قلأل والمعتثمرة المعترية الو داسمن قيم   1.00%  رهسدم لإلهستريلي للمبكر 

قيم  األصول  من صافيسنوةا  بحد اقهى  %0.03ةدفع الهندوق ألمين الحفظ رسوم  فظ بنعب  ال تت اوز 

لاير سوويي ل ل  30ال اضو  لإليارة وةتم يفع الرسوم شهرةا كما سيدفع الهندوق رسوم الوملياس بحد اقهى 

 عملي .
 رهسدم أمين للحفظ

 :الةااواي المحاسا أتواب -أ

 .الةااواي للمحاسا كأتواب سنوةا   سوويي لاير 26,250 بةيم  مةطوعا   مبللا   الهندوق ةدفع

 :اإلسترشايي المؤشر مهارةف -ب

 لاير 28,125 التالي  وفي العنواس لاير22,500  بةيم  في العن  األولى مةطوعا   ا  مبلل الهندوق ةدفع

 .اإلسترشايي المؤشر بياااس على الحهول مةابل سنوةا   سوويي

 للرهسدم للمصارةف لألخرى
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 :الرقابي  الرسوم -ج

 كرسوم رقابي . سنوةا   سوويي لاير 7,500 بةيم  مةطوعا   مبللا   الهندوق ةدفع

 :تداول موقع على المولوماس اشر رسوم -ي

 لو داس االدرى الف اس من ف ه كل على سنوةا   سوويي لاير 5,000 بةيم  مةطوعا   مبللا   الهندوق ةدفع

 .تداول موقع على المولوماس اشر مةابل الهندوق

 :اإليارة م لس أعضاء م افآس -ا

 .معتةل إيارة م لس عضو ل لأعلى  بحد سنوةا   سوويي لاير 25,000 بةيم  مةطوعا   مبللا   الهندوق ةدفع

 رسوم أو ضرابا وأي للهندوق االستثمارة  أو البن ي  الحعاباس بين ما الفولي  التحوةل رسوم الهندوق ةدفع

المضاف  الةيم  ضرةب  ذلك في بما وجدس إن إضافي   

ضرابا أو  يأو طاءالوس عموالس الحهر وليس المثال يل"على سب ةتحمل الهندوق جميع عموالس الشراء والبيع

  رسوم   ومي ( 
 مصارةف للتوامل

م31/01/2018 الموافق اإلربواء ةوم اهاة   تىم 29/01/2018 الموافق االثنين ةوم بداة  من تبدأ  تارةخ للطرح 

لاير سوويي ل ل ف اس و داس الهندوق 10  هسور للدحدة عند للطرح لألولي  
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 ولألحكامللشروط 

 :مولدمات عام  .1

 :مدةر للصندوق -أ

، المؤسع  والةابم  بموجا ش و وا د"وةشار إليها فيما بود بـ مدةر الهندوق (، وهي شرك   شرك  جي آي بي كابيتال

هـ والترديو الهاير  1429/02/06وتارةخ  1010244294قوااين الممل   الوربي  العووية ، وبموجا الع ل الت اري رقم 

 .37-07078عن هي   العوق المالي  رقم 

 لمدةر للصندوق: للمقر للرئيعي -ب

 جي آي بي كابيتالشرك  

 1المبااي المن فض ، مبنى رقم ب

 وا   غرااط  للمبااي الع ني  والم تبي 

 طرةق الدابري الشرقي

 11692 -، الرةاض89859ص.ب. 

 الممل   الوربي  العووية 

 :للمدقع لاللكتروني لمدةر للصندوقعندلن  -ج

على موقع الشرك  االل ترواي  جي آي بي كابيتالةم ن الحهول على المزةد من التفاصيل  ول شرك  

www.gibcapital.com 

 :أمين للحفظ -ي

 والتوهد والتوامل اإليارة ددماس لتةدةم 08100-37  رقم بترديو المالي  العوق هي   من المردو ،شرك  البالي كابيتال

 .والحفظ المشورة تةدةمو والترتيا

 مين للحفظ:عندلن للمدقع لاللكتروني أل -ه

 capital.com-www.albilad الموقع اإلل ترواي ألمين الحفظ

 للنظام للمطبق: .2

 التنفي ة  واألاظم  واللوابه األدرىولوابحه سهم العووية  ومدةر الهندوق لنظام العوق المالي  ألل جي آي بية ضع صندوق 

 .بة  في الممل   الوربي  العووية ذاس الوالق  المط

 صندوق:لللهدلف  .3

 :أهدلف للصندوق لإلهستثمارة  -أ

امو في رأس المال في المدى المتوسط لتحةيق ألسهم العووية ، وهو صندوق أسهم عام مفتوح المدة، لصندوق جي آي بي ةهدف 

  الربيعي  أو سوق األسهم العووية األسهم العووية  سوقوالطوةل من دالل االستثمار في أسهم الشركاس العووية  المدرج  في 

 .الموازة  "امو(

 :لهسترلتيجيات لإلهستثمار -ب

ن مالي  مةيم  بأقل معن طرةق اإلستثمار في أوراق امو في رأس المال في المدى المتوسط والطوةل ةهدف الهندوق لتحةيق 

تباع إب مدةر الهندوق مناسبا   عا ما ةراا أو بيع األوراق المالي  على الم شوف  تةدةر مدةر الهندوققيمتها الوايل   عا 

 االلي  المفهل  ايااا:

مالي  األوراق ال اشط  توتمد على أساسياسةةوم مدةر الهندوق بتحدةد الم ال االستثماري للهندوق وإيارة أصوله بطرةة  

 يث ةةوم فرةق الومل في جي آي بي كابيتال بأبحاث مفهل  ويقية  في أساسياس األوراق المالي  والتي ةم ن  وقيمها الوايل ،

 تل يهها فيما ةلي:

 ةن، المعتثمر البحث في تةارةر ُمهدري األوراق المالي  وتحليلها "الةوابم المالي ، اشراس اإلصدار، عروض

 وتةرةر م الس اإليارة وأي ملف ةهدرا ُمهدر الورق  المالي (.

 .تحليل المراكز المالي  لُمهدري األوراق المالي  من  يث مالبتها وقوتها 

 .تحليل الةوة الربحي  لُمهدري األوراق المالي  ومدى استدامتها والتوقواس له ا األرباح 
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 :قيدي وحدوي لإلهستثمار .5

ماس ندوق وم كرة المولوةلتزم مدةر الهندوق بالةيوي والحدوي التي تفرضها البح  صنايةق اإلستثمار وشروط وأ  ام اله

 بما في ذلك اظام تملك غير العوويةن للوةار واستثمارا. .دالل إيارته للهندوق

 :للومل  .6

وة ا على المعتثمرةن إةداع أموالهم في  عاب مدةر الهندوق بالرةال العوويي. ةوامل  عمل  الهندوق هي الرةال العوويي

مدةر الهندوق جميع الحواالس الوارية من دارج الممل   أو أي عمالس غير الرةال العوويي بةيمتها بالرةال العوويي بناء  

 وار الهرف.على أسوار الهرف في  ينها، ه ا وةتحمل مالك الو داس أي تةلباس في أس

 :رهسدم للخدمات وللومدالت ولألتواب .7

تحتعا على أساس ةومي  إن الرسوم التي ةتحملها الهندوق .ةتحمل الهندوق كاف  الرسوم والمهارةف الم كورة أيااا -و

 تي:وهي كاآل وتدفع على أساس ة تلف من رسم الى آدر

  :لمدةر  صافي أصول الهندوققيم  سنوةا  من  %1.00 بنعب الهندوق رسوم إيارة ةدفع رهسدم لإليلرة

 %0.50سنوةا  من قيم  صافي األصول لمدةر الهندوق للف   "ب( واعب   %1.75للف   "أ( واعب   الهندوق

 وةتم يفع الرسوم كل ثالث  أشهر ميالية .. سنوةا  من قيم  صافي األصول لمدةر الهندوق للف   "ج(

  :من صافيسنوةا  بحد اقهى  %0.03ةدفع الهندوق ألمين الحفظ رسوم  فظ بنعب  ال تت اوز رهسدم للحفظ 

 30قيم  األصول ال اضو  لإليارة وةتم يفع الرسوم شهرةا كما سيدفع الهندوق رسوم الوملياس بحد اقهى 

 لاير سوويي ل ل عملي .

  :عن طرةق يفوتين كل  سوويي لاير 26,250 قدرا مةطوعا   مبللا   الهندوق ةدفعأتواب للمحاهسب للقاندني

 .الهندوق  عاباس مراجو  مةابل ضاف مشامل  ضرةب  الةيم  ال وهو الةااواي للمحاسا اهف سن 

  :في  ال  هول الهندوق على تموةل، فإن الهندوق سيدفع مهارةف التموةل كاف   عا مصارةف للتمدةل

 األسوار العابدة في العوق.

  :25,000سنوةا  بةيم   ةدفع الهندوق م افآس ألعضاء م لس إيارة الهندوقمكافآت أعضاء مجلس لإليلرة 
 ل ل عضو معتةل.بحد أعلى رةاال  سوويةا  

  : سنوةا . لاير سوويي 7,500ةدفع الهندوق مبللا  مةطوعا  قدرا للرهسدم للرقابي 

  :لاير سوويي سنوةا  على  5,000مبللا  مةطوعا  قدرا ةدفع الهندوق رهسدم نشر للمولدمات على مدقع تدلول

 لاير سوويي سنوةا . 15,000كل ف ه من الف اس االدرى لو داس الهندوق والم موع هو 

  :التالي لاير وفي العنواس  22,500في العن  األولى بةيم   مةطوعا   مبللا   الهندوق ةدفعمصارةف أخرى 

 المؤشر بياااس على الحهول مةابل الهندوق أصول صافي قيم  من سنوةا   سوويي لاير 28,125 قيم 

 وأي ندوقلله االستثمارة  أو البن ي  الحعاباس بين ما الفولي  التحوةل رسوم الهندوق ةدفع. اإلسترشايي

 .المضاف  الةيم  ضرةب  ذلك في بما وجدس إن إضافي  رسوم أو ضرابا

  :ببيع وشراء األسهم واإلكتتاب   ورسوم التوامل المتولةةتحمل الهندوق جميع مهارةف مصارةف للتوامل

 ربع كل في مل و اإلفهاح في اهاة  في اإلصداراس األولي  وسيتم اإلفهاح عن تلك الرسوم والمهارةف

 .(  ومي  رسوم  أو ضرابا واي الوسطاء عموالس الحهر وليس المثال سبيل على"العن  

  أو ل ي اي بي كابيتال المعتحة  والمهروفاس والوموالس الم كورة الرسوم : إنللمضاف  للقيم  ضرةب 

 ارلألسو وفةا منفهل بش ل الضرةب  تحميل وسيتم المضاف  الةيم  ضرةب  تشمل ال األدرى األطراف

 مع مال ظ  ان اتواب المحاسا الةااواي .التنفي ة  والبحته المضاف  الةيم  ضرةب  اظام في عليها المنهوص

الم كورة أعالا تشمل ضرةب  الةيم  المضاف ، و فيما عدا ذلك ست ضع لضرةب  الةيم  المضاف  ابتداء من 

1/1/2018 . 

 : مقابل للصفقات للمفروض  على لإلشترلك ولإلهستريلي ونقل للملكي  للتي ةدفوما مالك للدحدلت -ز

 من قيم  مبالغ كل عملي  اشتراك أولي أو إضافي %2.00 بنعب  هاةتم ا تعابإشتراك و ةحهل مدةر الهندوق على رسوم

من مبالغ اإلشتراك لحظ  استالم المبالغ وتدفع لمدةر  ةةتم دهم قيم  رسوم اإلشتراك مرة وا دوةةوم بها المعتثمر. 

من  ةوما   30 من أقل فترة في استريايها طلا  ال  في الهندوق و داس على مب ر استرياي رسوم فرض سيتم الهندوق.

 .%1.00بنعب   تارةخ اإلشتراك

 للومدالت للخاص  للتي ةبرمما مدةر للصندوق:

 رهسدم لإلهستريلي للمبكر:  -أ

 ةوما   30سيتم فرض رسوم استرياي مب ر على و داس الهندوق في  ال  طلا استريايها في فترة أقل من 

 كاآلتي:. تحتعا الرسوم من تارةخ اإلشتراك

   على الو داس في  ال  استريايها مب را  وةتم  %1.00سيتم فرض رسوم استرياي مب ر بنعب

ةوما . ستتم موامل   30إعفاء المشتركين من ه ا الرسوم في  ال ا تفاظهم بالو داس ألكثر من 
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المعتثمرةن من مؤسعاس ب ال اص  وهي( أ" وهي للو داس ف اس( 3" ثالث  إلى الهندوق و داس تُةعم

 ال اص  وهي( ب"و ،لاير سوويي 10,000,000وهم من ةزةد مبلغ اشتراكهم عن أو ةعاوي  وأفراي

( ج"و ،لاير سوويي 10,000,000وهم من ةةل مبلغ اشتراكهم عن  المعتثمرةن من مؤسعاس وأفرايب

 مدةرب ال اص  اإلستثمارة  والمحفظ  ببنك ال ليج الدوليو  الهندوق مدةر بمنعوبي ال اص  وهي

 األياى حدال للمل ي ، األياى الحد في ت من الف اس ه ا بين الفروقاس إن. الدولي ال ليج بنك و وقدالهن

 .اإليارة ورسوم لإلسترياي، األياى الحد اإلضافي، لإلشتراك األياى الحد لإلشتراك،

 أةام للتقدة : -ب

 من كل أسبوع عمل.اإلربواء ةوم ثنين وإلاةتم تةوةم أصول الهندوق في ةوم 

 لإلجرلءلت للمتبو  في حال  وجدي خطأ في للتقدة  أو للتعوير: -ج

 بتوثيق  دوث أي دطأ في تةوةم أو تعوير أصول الهندوق.سيةوم مدةر الهندوق  .1

دعابر كان سببها دطأ من مدةر ي الو داس المتضررةن عن أي  ةةوم مدةر الهندوق بتووةض مال .2

 الهندوق.

ر على ثدطأ في التةوةم أو التعوير بما ةؤةةوم مدةر الهندوق بإبالغ هي   العوق المالي  فور وقوع أي  .3

، كما سيتم اإلفهاح عن ذلك في الموقع اإلل ترواي لمدةر من سور و دة الهندوق %0.50ما اعبته 

لمالي  العووية  "تداول( وفي تةارةر الهندوق التي ةودها الهندوق وفي الموقع لإلل ترواي للعوق ا

 ( من البح  صنايةق اإلستثمار.71مدةر الهندوق وفةا  للماية رقم "

( من البح  72لهي   العوق المالي  وذلك وفةا  للماية رقم "ةةوم مدةر الهندوق بتةدةم تةارةر الهندوق  .4

 مل و ب ميع أدطاء التةوةم أو التعوير.صنايةق اإلستثمار وتشتمل ه ا التةارةر على 

 لإلشترلك ولإلهستريلي: أهسوارطرةق  لحتعاب  -ي

من  ل ل ف   أصول الهندوقصافي قيم  قيم   بحعابا تعاب سور الو دة ألغراض اإلشتراك واإلسترياي ةتم 

أي مهارةف وم هوما  منه مضافا  إليه أي أرباح معتحة  ذي الوالق  في ةوم التوامل  ف اس و داس الهندوق

ةوم التوامل ذي في ل ل ف   على عدي الو داس الةابم  ومن ثم قعم  الناتج اإلجمالي  ل ل ف   ورسوم معتحة 

لتةوةم قد تؤثر على عملي  ا ة وز لمدةر الهندوق تأدير عملي  التةوةم في  ال وجوي أي ظروف استثنابي  .الوالق 

 نع دارج  فني  عطالأ أو طبيوي   وارثى سبيل المثال وليس الحهر "ال،علأو تحدةد قيم  أصول الهندوق 

 وسيتم الرجوع الى م لس اإليارة للحهول على الموافة .(، الهندوق مدةر إراية

 مكان ووقت نشر هسور للدحدة وتكرلرها: -ه

 ل ل ف   من ف اس و داس الهندوق ةةوم مدةر الهندوق بتحدةث صافي قيم  أصول الهندوق وإعالن سور الو دة

عبر الموقع اإلل ترواي للعوق المالي  العووية  "تداول(  التوامليوم التالي ليوم ال من معاء   005:العاع   قبل

www.tadawul.com.sa. 

 :للتوامالت .9

 ولإلهستريلي:معؤوليات مدةر للصندوق بشأن طلبات لإلشترلك  -أ

 توامل ةوم في إال استريايها أو الهندوق و داس في االشتراك ة وز ال. 

 وم كرة الهندوق وأ  ام شروط في واالسترياي االشتراك طلباس لتةدةم النهابي الموعد تحدةد تم 

 .به ال اص  المولوماس

 تالي ال التةوةم اةط  عند ةُحتعا ال ي بالعور االسترياي أو االشتراك طلباس الهندوق مدةر ةوامل 

 .واالسترياي االشتراك طلباس لتةدةم النهابي للموعد

 منهاتتض أ  ام أي مع تتوارض ال بحيث االسترياي أو االشتراك طلباس بتنفي  الهندوق مدةر ةةوم 

 .المولوماس م كرة أو الهندوق وأ  ام شروط أو االستثمار صنايةق البح 

 ليالتا الرابع اليوم في الومل إقفال موعد قبل االسترياي عوابد الو داس لمالك الهندوق مدةر ةدفع 

 .أقهى كحد االسترياي سور عندها ُ دي التي التةوةم لنةط 

 طلب لإلهستريلي ويفع مبالغ لإلهستريلي لمالك للدحدلت: لهستالمللفترة للزمني  بين  -ب

ةوم ة الرابع التالي ليوم التةوةم ذي الوالق .ةتم تحوةل مبلغ اإلسترياي ال لي لمالك الو داس قبل اهاة  عمل اليوم 

مدةر الهندوق عند استالم طلا استرياي في أي ةوم توامل بتحدةد قيم  الو داس المعترية  عا ةوم التةوةم ذي 

 الوالق ، ومن ثم تحوةل المبلغ إلى  عاب الوميل قبل اهاة  اليوم الرابع التالي ليوم التوامل ذي الوالق . 

 ل بدحدلت للصندوق:قيدي للتوام -ج

 الماية من( ح" ةالفةر في الموضح  المواعيد  عا والمةبول  المعتلم  اإلشتراك واإلستريايطلباس  جميع تنفي  ةتم

 دبو الطلا استالم تم  ال وفي. التالي التوامل ةوم إلغالق الو دة سور على بناء   واأل  ام الشروط ه ا من( 9"

 .الطلا استالم ةوم من الةايم التوامل ةوم في ا تعابه سيتم النهابي الموعد

 للحاالت للتي ةؤجل فيما للتوامل بالدحدلت أو ةولق، ولإلجرلءلت للمتبو  في تلك للحاالت: -ي
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و أ من ة وز لمدةر الهندوق تأجيل تلبي  أي طلا استرياي :أو لإلشترلك تأجيل عمليات لإلهستريلي .1

البح   ( من62( والماية رقم "61رقم "وفةا  للماية  الحاالس اآلتي  أي من الهندوق في في اشتراك

 :صنايةق اإلستثمار

 .في  ال طلبت هي   العوق المالي  ذلك من مدةر الهندوق 

 أو أكثر من  %10.00ةعاوي  الو داس إذا كاات قيم  جميع طلباس اإلسترياي لمال ي

 صافي قيم  الهندوق في أي ةوم توامل.

  العوق الربيعي  التي ةتم فيها التوامل في األوراق المالي  أو في تم توليق التوامل في  ال

األصول األدرى التي ةمل ها الهندوق، إما بش ل عام أو بالنعب  إلى أصول الهندوق 

 .والتي ةرى مدةر الهندوق بش ل موةول أاها جوهرة  لهافي قيم  أصول الهندوق

  دوث أي توليق على و داس الهندوق: سيةوم مدةر الهندوق بإت اذ اإلجراءاس التالي  في  ال

  التأكد من عدم استمرار أي توليق إال للمدة الضرورة  والمبررة مع مراعاة مهاله مالك

 الو داس.

  مراجو  التوليق بهورة منتظم  والتشاور مع م لس إيارة الهندوق وأمين الحفظ  ول

 ذلك بهورة منتظم .

  فور  دوث أي توليق مع توضيه أسباب إشوار هي   العوق المالي  ومالك الو داس

التوليق، وإشوار هي   العوق المالي  ومالك الو داس فور ااتهاء التوليق بالطرةة  افعها 

في اإلشوار عن التوليق واإلفهاح عن ذلك في الموقع اإلل ترواي لمدةر الهندوق والموقع 

 اإلل ترواي للعوق.

امل مم ن كما سيتم التوامل مع طلباس اإلسترياي سيتم تلبي  طلباس اإلسترياي في أقرب وقت تو

 المؤجل  بالنعب  والتناسا وتحوةل مبالغ اإلسترياي الى مالك الو داس في أقرب فرص  مم ن .

 م ألاظ المشترك تطبيق عدم  ال في اشتراك طلا أي رفض الهندوق لمدةر ةحق رفض لإلشترلك: .2

 قيم  متةدة تارةخ من عمل اةام ثالث  دالل الوميل  عاب إلى االشتراك قيم  إرجاع وةتم. الهي   ولوابه

 .االشتراك

 لإلجرلءلت للتي ةجري بمقتضاها تحدةد طلبات لإلهستريلي للتي هستؤجل: -ه

 هي   من الهايرة االستثمار صنايةق البح  من (61" الماية إلى ت ضع االسترياي عملياسجيل ألت المنظم  األ  ام

 :المالي  العوق

  الهندوق تأجيل تنفي  أي طلا استرياي من صندوق عام مفتوح  تى ةوم التوامل التي إذا ة وز لمدةر

أو أكثر من صافي  %10بلغ إجمالي اعب  جميع طلباس االسترياي لمال ي الو داس في أي ةوم توامل 

 قيم  أصول الهندوق.

 يلها، واإلفهاح عن سيتم اتباع إجراءاس عايل  ومنهف  عند ادتيار طلباس االسترياي المطلوب تأج

  ه ا اإلجراءاس في شروط وأ  ام الهندوق وم كرة المولوماس. 

 لألحكام للمنظم  لنقل ملكي  للدحدلت إلي معتثمرةن آخرةن: -و

 هواللواب واألاظم  التنفي ة  ولوابحها العووية  المالي  العوق هي   لنظام التابو  األ  ام هي المنظم  األ  ام

 .العووية  الوربي  الممل   في المطبة  الوالق  ذاس األدرى

 لهستثمار مدةر للصندوق في للصندوق: -ز

 في ةهحب الهندوق مدةر وةحتفظ كمعتثمر، الهندوق في المشارك ، ال اص لتةدةرا وفةا   الهندوق لمدةر ةم ن

بع سن  وفةا  ر كل اهاة  في باإلفهاح الهندوق مدةر وسيةوم مناسبا   ذلك رأى متى جزبيا   أو كليا   مشاركته ت فيض

 اإلفهاح مل و في الهندوق في له استثمار أي عن ( من البح  صنايةق اإلستثمار71للفةرة "ح( من الماية "

 للهندوق. المالي

 للتارةخ للمحدي وللمدلعيد للنمائي  لتقدة  طلبات لإلشترلك ولإلهستريلي في أي ةدم توامل: -ح

 :وةةبل اإلشتراك في الهندوق بود تةدةم طلا ةوميا   الهندوقةم ن اإلشتراك في  أةام قبدل لإلشترلك ،

 ةومو اهاة  وقبل االثنين ةوم لتةوةم األ د ةوم اهاة ويفع كامل مبلغ اإلشتراك قبل  كامال   اإلشتراك

، وة ون اإلشتراك بناء  على سور (عمل ةوم ة ون نأ على" أسبوع كل من االربواء ةوم لتةوةم الثالثاء

 .ةوم التةوةم ذي الوالق  فيالو دة 

 :وةةبل بود تةدةم طلا اإلسترياي قبل ةوميا  ةم ن إسترياي المبالغ من الهندوق  أةام قبدل لإلهستريلي ،

 ان على" أسبوع كل من االربواء ةوم لتةوةم الثالثاء وةوم اهاة  وقبل االثنين ةوم لتةوةم األ داهاة  

 .ةوم التةوةم ذي الوالق  في، وة ون اإلسترياي بناء  على سور الو دة (عمل ةوم ة ون

 :إجرلءلت تقدة  طلبات لإلشترلك أو لإلهستريلي -ط

 ةةوم الوميل عند اإلشتراك بتوب   اموذج اإلشتراك وتوقيع ه ا الشروط واأل  ام  لإلشترلك: إجرلءلت

 وم كرة المولوماس وتةدةمها الى مدةر الهندوق.
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 ةةوم الوميل عند طلا إسترياي قيم  بوض أو كل و داته بتوب   اموذج طلا  :هستريليلإل إجرلءلت

 اإلسترياي وةةدمه الى مدةر الهندوق.

 مدقع مدةر  عن طرةق وأزةارة للمقر للرئيعي لمدةر للصندوق ب للصندوق في لالشترلك ةمكن

 في حال تدفرها.للصندوق لإللكتروني 

 ولإلشترلك لإلضافي ولإلهستريلي:للحد لألينى للملكي  ولإلشترلك  -ي

"ب( و"ج(. ةتمثل الحد األياى للمل ي  واإلشتراك واإلشتراك و"أ( ةشتمل الهندوق على ثالث ف اس للو داس وهي 

 اإلضافي واإلسترياي ل ل ف   من ف اس الو داس في اآلتي:

 : الحد األياى للمل ي 

 :)لاير سوويي. 10,000,000 الف   "أ 

  :)ةوجدال الف   "ب. 

  :)الةوجدالف   "ج. 

 الحد األياى لإلشتراك: 

  :)لاير سوويي. 10,000,000الف   "أ 

    لاير سوويي. 10,000"ب(: الف 

  :)لاير سوويي. 10,000الف   "ج 

 :الحد األياى لإلشتراك اإلضافي 

  :)لاير سوويي. 1,000,000الف   "أ 

  :)لاير سوويي. 2,500الف   "ب 

  :)سوويي.لاير  2,500الف   "ج 

 :الحد األياى لإلسترياي 

  :)لاير سوويي. 1,000,000الف   "أ 

  :)لاير سوويي. 2,500الف   "ب 

  :)لاير سوويي. 2,500الف   "ج 

 :تأثير عدم للدصدل للى ذلك للحد على للصندوقللحد لألينى للمبلغ للذي ةندي مدةر للصندوق جموه، ومدى  -ك

جموه دالل مدة الطرح  ( مالةين لاير أو ما ةوايلها لما ةنبلي10"هو الحد األياى ال ي ةنوي مدةر الهندوق جموه 

 .2018/01/31 شتراكاس المعتثمرةن  تى تارةخاألولي من ا

 أينى كحد ةوايلما ما أو هسوديي لاير مالةين( 10) عشرة متطلب إهستيفاء لضمان للالزم  للتصحيحي  لإلجرلءلت -ل

 :للصندوق أصدل قيم  لصافي

 ،( أشهر6لمدة أقهاها " ( مالةين لاير سوويي10صافي قيم  أصول الهندوق عن عشرة " في  ال اا فضت

بتحليل ويراس   ال  العوق وال ياراس التي  باشوار هي   العوق المالي  أوال، وبود ذلك سيةوم مدةر الهندوق

 ،ت دم مهاله مالك الو داس من تعييل أصول الهندوق أو طلا زةاية استثماراس مالك الو داس في الهندوق

 تهوةت على ال ياراس المطرو   من قبل مدةر الهندوقوال طلا إلجتماع مالك الو داسسيةوم مدةر الهندوق ب

وسيةوم مدةر الهندوق باإلعالن عن ذلك في موقوه اإلل ترواي وفي  العوق المالي بما ةتوافق مع لوابه هي   

لى إ صولهأزةاية استثماراتهم في الهندوق لرفع صافي قيم  بودم مالك الو داس  سصو    الفي و ،موقع العوق

من  الالزم د  الموافةاس أالهندوق بتعييل أصول الهندوق بود سيةوم مدةر  ( مالةين لاير سوويي10عشرة "

 .هي   العوق المالي 

  .سيةوم مدةر الهندوق باإللتزام ب ميع لوابه وتوليماس هي   العوق المالي 

 هسياهس  للتدزةوات: .10

 هسياهس  تدزةع للدخل ولألرباح: -أ

 ةهدف مدةر الهندوق إلى إعاية إستثمار جميع أرباح الهندوق.

 للتارةخ للتقرةبي لإلهستحقاق وللتدزةع: -ب

 ال ةوجد.

 تدزةع لألرباح:كيفي   -ج

 ال ةوجد.

 تقدة  للتقارةر للى مالكي للدحدلت: .11

 للمولدمات للمتولق  بالتقارةر للمالي  للخاص  بالصندوق وللفترلت للمالي  لألولي  وللعندة : -أ

  سيةوم مدةر الهندوق بإعداي التةارةر العنوة  "بما في ذلك الةوابم المالي  العنوة  المراجو ( والتةارةر

( من البح  صنايةق اإلستثمار، وة ا على 5الموجزة والتةارةر األولي  وفةا  لمتطلباس الملحق رقم "العنوة  

 مدةر الهندوق تزوةد مال ي الو داس بها عند الطلا ويون أي مةابل.
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 من اهاة  فترة التةرةر، وتنشر ةوما   (70" سبوين ت ون التةارةر العنوة  متا   لل مهور دالل مدة ال تت اوز

 ( من ه ا الشروط واأل  ام11 ا التةارةر في األماكن وبالوسابل المحدية في الفةرة "ب( من الماية "ه

 ةوما  من اهاة  فترة التةرةر، (35دمع  وثالثين " تود التةارةر األولي  وتتاح لل مهور دالل مدة ال تت اوز 

 ( من ه ا الشروط واأل  ام.11من الماية " وتنشر ه ا التةارةر في األماكن وبالوسابل المحدية في الفةرة "ب(

 : ةةوم مدةر الهندوق بإتا   تةارةر للمشتركين وتتضمن المولوماس التالي 

 .صافي قيم  أصول الهندوق 

 .عدي و داس الهندوق التي ةمل ها المشترك وصافي قيمتها 

 ةوما  من كل صفة . (15" دمع  عشر س ل بالهفةاس التي اف ها المشترك دالل 

 الو داس تملك ش و أي ذلك في بما" الو داس مال ي إلى سنوي بيان الهندوق مدةر ةرسل 

 العن  مدار على الهندوقالهفةاس على و داس  ةل و( البيان شأاها في المود العن  دالل

 الموزع  األرباحعلى  البيان ه ا وةحتوي المالي ، العن  اهاة  من ةوما  ( 30" ثالثين دالل المالي 

 إلى باإلضاف  الو داس، مالك نم الم هوم  واألتواب والمهارةف ال دماس مةابل وإجمالي

 في وأ االستثمار صنايةق البح  في عليها المنهوص االستثمار قيوي م الفاس ل ميع تفاصيل

 .المولوماس م كرة أو الهندوق وأ  ام شروط

 أماكن ووهسائل إتاح  للتقارةر للتي ةودها مدةر للصندوق: -ب

 الحعاب هفت اموذج في مبين هو كما الفاكس أو اإلل ترواي البرةد أو البرةدي الونوان على تةارةرال إرسال سيتم

 ستين دالل أدطاء بأي الهندوق مدةر إدطار وة ا الونوان، في تليير بأي الهندوق مدةر إشوار تم إذا إال

. و اسم  اهابي  الهندوق مدةر عن الهايرة التةارةر تهبه ذلك وبود التةارةر تلك إصدار من تةوةميا   ةوما  ( 60"

 .المالي  العووية  "تداول( للعوق االل ترواي الموقع و الهندوق مدةر موقع على التةارةر ه ااشر  سيتم كما

 :وهسائل تزوةد مالكي للدحدلت بالقدلئ  للمالي  للعندة  -ج

 لعنوة ا المالي  الةوابم ذلك في بما" العنوة  بالتةارةر المحتملين والومالء الهندوق و داس مال ي إطالع تمسي

 ال اص اإلل ترواي لموقع في التةرةر فترة اهاة  من ةوما  ( 70" تت اوز ال مدة دالل بنشرها وذلك م ااا  ( المراجو 

 .طلبها  ال في البرةد طرةق عن أوالمالي  العووية  "تداول(  للعوق اإلل ترواي والموقع الهندوق، بمدةر

 :هسجل مالكي للدحدلت .12

  اإل تفاظ به في الممل   الوربي  العووية .ندوق بت هيز س ل بمال ي الو داس وةلتزم مدةر اله

 لجتماع مالكي للدحدلت: .13

 للظروف للتي تعتدعي عقد لجتماع لمالكي للدحدلت: -أ

 .ة وز لمدةر الهندوق الدعوة لوةد إجتماع لمالك الو داس بمبايرة منه 

  أةام من استالم طلا كتابي 10الهندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الو داس دالل عشرة "سيةوم مدةر )

 من أمين الحفظ ب لك.

 " أةام من استالم طلا كتابي 10سيةوم مدةر الهندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الو داس دالل عشرة )

بته أكثر من أو تعاوي من مالك أو أكثر من مالك الو داس ال ةن ةمل ون م تموين أو منفريةن ما اع

 من صافي قيم  الهندوق. 25%

 إجرلءلت للدعدة للى إجتماع مالك للدحدلت: -ب

  ةةوم مدةر الهندوق باإلعالن عن اإلجتماع في الموقع اإلل ترواي لمدةر الهندوق والموقع

ن يوأموبإرسال إشوار كتابي الى جميع مالك الو داس المالي  العووية  "تداول( اإلل ترواي للعوق 

( ةوما  قبل 21( أةام على األقل من اإلجتماع وبمدة ال تزةد عن وا د وعشرةن "10الحفظ قبل عشرة "

اإلجتماع، وسيحدي مدةر الهندوق في اإلعالن م ان وتارةخ ووقت اإلجتماع والةراراس المةتر  ، 

المرسل الى وة ا على مدةر الهندوق إرسال اع   الى هي   العوق المالي  من اإلشوار ال تابي 

 مالك الو داس.

 جتماعا  صحيحا  إال إذا  ضرا من المالك ما ةمل ون م تموين أو ال ةوتبر إجتماع مال ي الو داس إ

 .إجمالي عدي و داس الهندوقأو أكثر من  %25منفريةن 

  إذا لم ةعتوف النهاب الم كور في الفةرة العابة ، سيةوم مدةر الهندوق بالدعوة الى إجتماع ثااي

بإرسال و باإلعالن عن ذلك في موقوه اإلل ترواي والموقع اإلل ترواي للعوق المالي  العووية  "تداول(

( أةام، وةود 5وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثااي ب مع  "الو داس  إشوار كتابي الى جميع مالك

 اإلجتماع الثااي صحيحا  أةا  كاات اعب  الو دة الممثل  في اإلجتماع.

 :ت مالك للدحدلتتصدة -ج

 :طرةة  تهوةت مالك الو داس 

 .ة وز لمالك الو داس تويين وكيال  له لتمثيله في إجتماع مالك الو داس 





 

-16- 
 

شروط وأ  ام الهندوق إلى ثالث  أقعام وذلك بناء  على اوعي  المولوماس المراي تنةعم األ  ام المنظم  لتليير 

ظم  للتليراس  يث تنةعم األ  ام المنعلى التوالي(.  58و 57، 56تلييرها وفةا  لالبح  صنايةق اإلستثمار "الماية 

 كاآلتي: في الشروط واأل  ام

 موافة  الهي   ومالك الو داس على التلييراس األساسي : .1

  ة ا على مدةر الهندوق الحهول على موافة  مالك و داس الهندوق على التليير

 األساسي المةترح من دالل قرار صندوق عايي.

  وفةا  للفةرة العابة  من على موافة  مالك الو داس ة ا على مدةر الهندوق بود الحهول

ه ا الماية، الحهول على موافة  هي   العوق المالي  على التليير األساسي المةترح 

 للهندوق.

 : ةُةهد بمهطله  التليير األساسي  أةا  من الحاالس التالي 

 التليير المهم في أهداف الهندوق أو طبيوته. .1

 ير في وضع الم اطر للهندوق.له تأث ة ون ال يالتليير  .2

 اإلاعحاب الطوعي لمدةر الهندوق من منها إيارة الهندوق. .3

 أي  االس أدرى تةررها الهي   من  ين آلدر وتبلغ بها مدةر الهندوق. .4

  يون فرض أي وو داس الهندوق استرياي و داتهم قبل أي تليير أساسي ةحق لمال ي

 رسوم إسترياي.

 بأي تلييراس مهم : إشوار الهي   ومالك الو داس .2

   ة ا على مدةر الهندوق إشوار الهي   ومالك و داس الهندوق كتابيا  بأي تلييراس مهم

ةدةرا مدةر الهندوق، وة ا أال تةل فترة اإلشوار عن وا د  عام مةتر   ألي صندوق

 ( ةوما  قبل ةوم سرةان التليير ال ي ةحدي مدةر الهندوق.21وعشرةن "

  من البح  56المهم  أي تليير ال ةود تلييرا  أساسيا  وفةا  أل  ام الماية "توني  التليير )

 صنايةق اإلستثمار أو أي تليير من شأاه أن:

 ةؤيي في الموتاي إلى أن ةويد مالك الو داس النظر في مشاركتهم في الهندوق. .1

ةؤيي إلى زةاية المدفوعاس من أصول الهندوق إلى مدةر الهندوق أو أي  .2

 لس إيارة الهندوق أو أي تابع لهما. أعضاء معضو من 

تعدي من أصول الهندوق أو ةؤيي بش ل ةةدم اوعا  جدةدا  من المدفوعاس  .3

 جوهري إلى زةاية أاواع المدفوعاس األدرى التي تعدي من أصول الهندوق.

 أي  االس أدرى تةررها الهي   من  ين آلدر وتبلغ بها مدةر الهندوق. .4

  الهندوق استرياي و داتهم قبل سرةان أي تليير مهم ويون فرض أي ةحق لمالك و داس

  رسوم استرياي.

 إشوار الهي   ومالك الو داس بأي تلييراس واجب  اإلشوار: .3

  ة ا على مدةر الهندوق إشوار الهي   ومالك الو داس إشوارا  كتابيا  بأي تليير واجا

 ( أةام من سرةان التليير.8ااي  "اإلشوار في الهندوق ال ي ةدةرا مدةر الهندوق قبل ثم

  من 57( و "56ضمن أ  ام المايتين "ةةهد بـ  التليير واجا اإلشوار  أي تليير ال ةةع )

 البح  صنايةق اإلستثمار.

 لإلجرلءلت للمتبو  لإلشوار عن أي تغيير في شروط وأحكام للصندوق: -ب

  ُي األساسي  في الموقع اإلل تروا ه عن تفاصيل التلييراسهشور مدةر الهندوق مالك الو داس وةفة

( أةام من 10لمدةر الهندوق والموقع اإلل ترواي للعوق المالي  العووية  "تداول( وذلك قبل عشرة "

 سرةان التليير.

 " من 71بيان تفاصيل التلييراس األساسي  في تةارةر الهندوق التي ةودها مدةر الهندوق وفةا  للماية )

 البح  صنايةق اإلستثمار.

 إلفهاح عن تفاصيل التلييراس المهم  في الموقع اإلل ترواي لمدةر الهندوق والموقع اإلل ترواي ا

( 10أو بالطرةة  التي تحديها هي   العوق المالي  وذلك قبل عشرة "للعوق المالي  العووية  "تداول( 

 أةام من سرةان التليير.

  من 71ةودها مدةر الهندوق وفةا  للماية "بيان تفاصيل التلييراس المهم  في تةارةر الهندوق التي )

 البح  صنايةق اإلستثمار.

  والموقع اإلل تروايمدةر الهندوق لاإلفهاح عن التلييراس واجب  اإلشوار في الموقع اإلل ترواي 

 ( ةوما  من سرةان التليير.21لعوق المالي  العووية  "تداول( وذلك دالل وا د وعشرةن "ل

  واجب  اإلشوار في تةارةر الهندوق التي ةودها مدةر الهندوق وفةا  للماية  تفاصيل التلييراسبيان

 ( من البح  صنايةق اإلستثمار.71"
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 :إنماء للصندوق .18

 الحاالس اللتي ةعتوجا فيها إاهاء الهندوق واإلجراءاس ال اص  باإلاهاء بموجا أ  ام البح  صنايةق اإلستثمار هي اآلتي:

الهندوق، في ا عليه إشوار الهي   ومالك الو داس كتابيا  برغبته في ذلك قبل مدة ال  إذا رغا مدةر الهندوق بإاهاء .1

( ةوما  من التارةخ المعتهدف إلاهاء الهندوق يون اإلدالل بالشروط واأل  ام وم كرة 21تةل عن وا د وعشرةن "

 المولوماس ال اص  بالهندوق.

وذلك يون اإلدالل بالشروط واأل  ام  دوق فور ااتهابه،ة ا على مدةر الهندوق البدء في إجراءاس تهفي  الهن .2

 وم كرة المولوماس ال اص  بالهندوق.

ة ا على مدةر الهندوق اإلعالن في موقوه اإلل ترواي والموقع اإلل ترواي للعوق المالي  العووية  "تداول( عن ااتهاء  .3

 مدة الهندوق وتهفيته.

 مدةر للصندوق: .19

 ومعؤولياته:ممام مدةر للصندوق وولجباته  -أ

ةومل مدةر الهندوق لمهلح  مالك الو داس بموجا أ  ام البح  صنايةق اإلستثمار والبح   .1

 وم كرة المولوماس ال اص  بالهندوق.األش اص المردو لهم وشروط وأ  ام الهندوق 

ةلتزم مدةر الهندوق ب ميع المبايئ والواجباس التي اهت عليها البح  األش اص المردو لهم بما  .2

 ذلك واجا األماا  ات اا مالك الو داس، وال ي الومل بما ةحةق مهالحهم وب ل الحرص الموةول.في 

 فيما ةتولق بهنايةق اإلستثمار، ة ون مدةر الهندوق معؤوال  عن اآلتي: .3

 .إيارة الهندوق 

 .عملياس الهندوق لما في ذلك ال دماس اإليارة  للهندوق 

 .طرح و داس الهندوق 

 وأ  ام الهندوق وم كرة المولوماس ال اص  بالهندوق واكتمالها  التأكد من يق  شروط

 ووضو ها وأن ت ون صحيح  وغير مضلل .

إن مدةر الهندوق معؤول عن اإللتزام بأ  ام البح  صنايةق اإلستثمار، سواء  أيى معؤولياته  .4

  ار والبحوواجباته بش ل مباشر أو قام بت ليف جه  دارجي  بموجا أ  ام البح  صنايةق اإلستثم

 األش اص المردو لهم

إن مدةر الهندوق معؤول عن دعابر الهندوق النات   عن إ تيال أو إهمال أو سوء تهرف أو  .5

 تةهير متومد من مدةر الهندوق.

ةضع مدةر الهندوق العياساس واإلجراءاس لرصد الم اطر التي تؤثر على استثماراس الهندوق،  .6

ك العياساس واإلجراءاس الةيام بوملي  تةوةم الم اطر بش ل تتضمن تل وةضمن سرع  التوامل موها.

 سنوي على األقل.

ةطبق مدةر الهندوق براامج مراقب  المطابة  واإللتزام ل ل صندوق استثمار ةدةرا وةزوي الهي    .7

 بنتابج التطبيق عند طلبها.

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

طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابويه بالمومل مدةرا  للهندوق من الباطن، وسيدفع  ة وز لمدةر الهندوق ت ليف

 مدةر الهندوق أي أتواب ومهارةف تابو  ل لك.

 لألحكام للمنظم  لوزل مدةر للصندوق أو لهستبدلله: -ج

  للهي   الحق في عزل مدةر الهندوق من إيارة الهندوق وات اذ أي إجراء تراا مناسبا  لتويين مدةر

 صندوق بدةل أي ات اذ أي تدبير آدر تراا مناسبا ، وذلك في  ال  دوث أي من اآلتي:

توقف مدةر الهندوق عن ممارس  اشاط اإليارة يون إشوار الهي   ب لك بموجا األش اص  .1

 المردو لهم

 من قبل الهي  .   اشاط اإليارة أو سحبه أو توليةهإللاء ترديو مدةر الهندوق في ممارس .2

إلى الهي   من قبل مدةر الهندوق إلللاء ترديو ممارس  اشاط اإليارة ال اص  تةدةم طلا .3

 بمدةر الهندوق.

باإللتزام بالنظام  - عا ما تراا الهي  –إذا رأس الهي   أن مدةر الهندوق قد أدل بش ل جوهري  .4

 التنفي ة . هولوابح

و استةالته مع عدم وجوي وفاة مدةر المحفظ  اإلستثمارة  ال ي ةدةر  أصول الهندوق أو ع زا أ .5

 ش و آدر مع ل لدى مدةر الهندوق قاير على إيارة أصول الهندوق.

 ذاس أهمي  جوهرة .أاها  -بناء  على أسس موةول –أي  ال  أدرى ترى الهي   .6

 على مدةر الهندوق  نإذا مارست الهي   أةا  من صال ياتها وفةا  للفةرة األولى من ه ا الماية، فيتوي

( 60ل كامل من أجل تعهيل اةل المعؤولياس إلى مدةر الهندوق البدةل وذلك دالل ستين "التواون بش 

 يثما كان –ةوما  من تويين مدةر الهندوق البدةل. وة ا على مدةر الهندوق الموزول أن ةنةل 
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دةر مجميع الوةوي المرتبط  بهندوق اإلستثمار ذي الوالق  إلى  -ضرورةا  ومناسبا  ووفةا  لتةدةر الهي  

 الهندوق البدةل.

 :أمين للحفظ .20

 ممام أمين للحفظ: -أ

 

  تم تويين شرك  البالي لالستثمار أمين للحفظ وهو معؤوال  عن التزاماته وفةا  أل  ام البح  صنايةق

االستثمار، سواء  أيى معؤولياته بش ل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا  بموجا أ  ام البح  صنايةق 

 األش اص المردو لهم.االستثمار أو البح  

  ةود أمين الحفظ معؤوال  عن إلتزاماته وفةا  أل  ام البح  صنايةق اإلستثمار، سواء  أيى معؤولياته

بش ل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا  بموجا أ  ام البح  صنايةق اإلستثمار أو البح  األش اص 

 المردو لهم

 ك الو داس عن دعابر  الهندوق النات   عن ةود أمين الحفظ معؤوال  ات اا مدةر الهندوق ومال

 إ تيال أو إهمال أو سوء تهرف أو تةهير  موتمد من قبل أمين الحفظ.

  ةود أمين الحفظ معؤوال  عن  فظ أصول الهندوق و ماةتها لهاله مالك الو داس، وهو معؤول عن

 ات اذ جميع اإلجراءاس اإليارة  الالزم  فيما ةتولق بحفظ أصول الهندوق.

 حق أمين للحفظ في تويين أمين من للباطن: -ب

ة وز ألمين الحفظ ت ليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابويه بالمومل أمينا  للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين 

 الحفظ أي أتواب ومهارةف تابو  ل لك.

 لألحكام للمنظم  لوزل أمين للحفظ أو لهستبدلله: -ج

 دةر الهندوق أو ات اذ أي تدبير تراا مناسبا  في  ال وقوع للهي   عزل أمين الحفظ الموين من قبل م

 أي من الحاالس اآلتي :

توقف أمين الحفظ عن ممارس  اشاط الحفظ يون إشوار الهي   ب لك بموجا البح  األش اص  .1

 المردو لهم

 من قبل الهي  . إللاء ترديو أمين الحفظ في ممارس  اشاط الحفظ أو سحبه أو توليةه .2

 إلى الهي   من أمين الحفظ إلللاء ترديو ممارس  اشاط الحفظ.تةدةم طلا  .3

 باإللتزام بالنظام ولوابحه التنفي ة . - عا ما ترا الهي  –إذا رأس الهي   أن أمين الحفظ قد أدل  .4

 أاها ذاس أهمي  جوهرة . -بناء  على أسس موةول –أي  ال  أدرى ترى الهي   .5

  إذا مارست الهي   أةا  من صال ياتها وفةا  للفةرة األولى من ه ا الماية، فيتوين على مدةر الهندوق

الموني تويين أمين  فظ بدةل وفةا  لتوليماس الهي  ، كما ةتوين على مدةر الهندوق وأمين الحفظ 

ين بدةل دالل ستالموزول التواون بش ل كامل لتعهيل النةل العلس للمعؤولياس إلى أمين الحفظ ال

 يثما كان –( ةوما  من تويين أمين الحفظ البدةل. وة ا على أمين الحفظ الموزول أن ةنةل 60"

جميع الوةوي المرتبط  بهندوق اإلستثمار ذي الوالق  إلى أمين  -ضرورةا  ومناسبا  ووفةا  لتةدةر الهي  

 الحفظ البدةل.

 اندني:قللمحاهسب لل .21

 ق لإلهستثمار:لهس  للمحاهسب للقاندني لصندو -أ

 البعام وشركاا المحاسبون المتحالفون.

 ممام للمحاهسب للقاندني وولجباته ومعؤولياته: -ب

  وق دن  للهةوابم الماليلل ةوين المحاسا الةااواي من قبل مدةر الهندوق وذلك للةيام بوملي  مراجو

 .ي  العووية بالمومول بها في الممل   الوربما ةتماشى مع المواةير 

 "  أشهر قبل اهاة  سنته المالي ، ة ا في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الهندوق مدة تزةد على تعو )

 .العن  المالي  األولىالحال  الةيام بوملي  المراجو  بنهاة  

 "  أشهر أو أقل قبل اهاة  سنته المالي ، ةم ن في ه ا 9إذا مضى على تأسيس الهندوق مدة تعو )

 المراجو  بنهاة  العن  المالي  الثااي .الحال  الةيام بوملي  

 لألحكام للمنظم  إلهستبدلل للمحاهسب للقاندني لصندوق لإلهستثمار: -ج

 لمحاساا بتليير الهندوق مدةر ةوجه أن أو الةااواي المحاسا تويين ةرفض أن الهندوق إيارة  لسم على ة ا

 :اآلتي  الحاالس من أي في الموين، الةااواي

 .مهامه بتأية  تتولق الةااواي للمحاسا المهني العلوك سوء  ول ومهم  قابم  ايعاءاس وجوي .1

 .معتةال   الوام للهندوق الةااواي المحاسا ةود لم إذا .2
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  لتأية ال افي  وال براس المؤهالس ةملك ال الةااواي المحاسا أن الهندوق إيارة م لس  قرر إذا .3

 .مرض   بش ل المراجو  مهام

 .بالهندوق ةتولق فيما الموين الةااواي المحاسا تليير -لتةدةرها وفةا  - الهي   طلبت إذا .4

 أصدل للصندوق: .22

 .االستثمار صندوق لهاله الحفظ أمين بواسط  محفوظ  االستثمار صندوق أصول إن -أ

 عمالبه أصول وعن األدرى الهنايةق وأ به ال اص  األصول باقي عن الهندوق أصول بفهل الحفظ امين ةةوم -ب

 هلهال سمهإب بالهندوق ال اص  واألصول المالي  األوراق الحفظ ينأم وةع ل أصولها بحفظ ةةوم التي درةناأل

 الع الس  ميعب باال تفاظ وةةوم المحلي ، البنوك  دأ يف الهندوقب داص بن ي  عابوةةوم أمين الحفظ بفته  الهندوق

 .التواقدة  اللتزاماته تأيةته تؤةد التي المعتنداس من وغيرها الضرورة 

  ونة أن ة وز وال ،(مشاع  مل ي " م تموين الهندوق ذلك في الو داس لمال ي مملوك  االستثمار صندوق أصول تُود   -ج

 أي الموزع أو المشورة مةدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الهندوق مدةر أو الهندوق لمدةر

 ظالحف أمين أو الباطن من الهندوق مدةر أو الهندوق مدةر كان إذا إال فيها، مطالب  أي أو الهندوق أصول في مهلح 

 معمو ا    كان أو مل يته،  دوي في وذلك الهندوق، لو داس مال ا   الموزع أو المشورة مةدم أو الباطن من الحفظ أمين أو

وم كرة المولوماس  الهندوق وأ  ام شروط في عنها وأفهه االستثمار صنايةق البح  أ  ام بموجا المطالباس به ا

 ال اص  بالهندوق.

 :إقرلر من مالك للدحدلت .23

لمولوماس ال اص بالهندوق، لةد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأ  ام الهندوق وم كرة المولوماس ال اص  بالهندوق ومل و ا

والموافة  على دهابو الو داس التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.

 

 االسم:

  التارةخ:        التوقيع:
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 (: هسياهسات وإجرلءلت ضبط للمخاطر 1للملحق رق  ) 

 :آلي  ضبط للمخاطرإجرلءلت و .1

 تيال والح يم  ال يدة ستثماراإل ممارساس مع متماشي  الهندوق مدةر ةت  ها التي االستثمار قراراس ست ون .أ

 المولوماس وم كرة الهندوق وأ  ام شروط يف والم كورة للهندوق المحدية ستثمارة اإل األهداف تحةق

 اآلتي: من للتأكد وسوه في ما كل الهندوق مدةر ب ل ذلك وةشمل الوالق ، ذاس األدرى والمعتنداس

 االستثمار في أوراق مالي  ذاس سيول  جيدةمن دالل  الحرص على توفير العيول  ال افي  في الهندوق 

م موع طلباس اإلسترياي أكبر من النةد وأشباا النةد ، في  ال كان للوفاء بأي طلا استرياي متوقع

 .المتوفر في الهندوق، سيةوم مدةر الهندوق بتعييل جزء من أصول الهندوق

   عدم تركيز إستثماراس الهندوق في أي ورق  أو أوراق مالي  موين  أو في بلد أو منطة  جلرافي  موين

ذلك في الشروط واأل  ام ال اص  بالهندوق أو قطاع أو صناع  موين ، إال إذا تم اإلفهاح عن 

، وفي  ال تم تركيز إستثماراس الهندوق في وم كرة المولوماس والمعتنداس األدرى ذاس الوالق 

ورق  مالي  بما ة الف الشروط واأل  ام، سيةوم مدةر الهندوق بتهحيه وضع اإلستثمار في مدة 

 .ةوما   90أقهاها 

  الشركاس  عا النعب  المهرح بها في الماية الحاية  واألربوين ةلتزم الهندوق بنعا التملك في

، وفي  ال ت اوز مدةر الهندوق أي ( في البح  صنايةق اإلستثمار التابو  لهي   العوق المالي 41"

من النعا الموضح  في الماية، سيةوم مدةر الهندوق بتهحيه وضع اإلستثمار فورا  وبمدة أقهاها 

 .ةوما   90

 الهندوق اإلستثمارة  المحدية في شروط وأ  ام الهندوق وم كرة المولوماس ب ل  تطبيق أهداف

، تةوم ل ن  اإلستثمار لدى مدةر الهندوق باإلجتماع شهرةا  لمراجو  أياء واستثماراس الهندوق يق 

والتأكد من توافةها مع أهداف الهندوق وات اذ أي اجراءاس تهحيحي  أو تحعيني  ت دم أهداف 

 .الهندوق

 جوهرة . م الفاس هناك ة ون عندما فورا   الهندوق إيارة م لس بتبليغ الهندوق مدةر يةومس 

  ا  تبووهي   العوق المالي  او وسيط آدر مردو من  الوساط  قعم عبر ةتم والشراء البيع أوامر تنفي 

 اهاأ كما الهندوق، و داس  املي مهاله وتراعي المالي  العوق توليماس مع تتوافق واضح  لعياس 

، وللتأكد من ذلك ةةوم مدةر الهندوق بمتابو  المالي  العوق وشفافي  مهلح  على المحافظ  تراعي

تنفي  جميع أوامر البيع والشراء بش ل معتمر، وفي  ال كان هناك أي إجراء من الوسيط ةتوارض 

 .مع مهاله مالك الو داس، سيةوم مدةر الهندوق بتليير الوسيط

 :كالتالي الم لس ةةدمها التي ال دماس طبيو  وست ون للهندوق إيارة م لس هناك سي ون .ب

  فيها طرفا   الهندوق ة ون التي ال وهرة  والتةارةر والةراراس الوةوي جميع على الموافة. 

 البح ل وفةا   الهندوق مدةر عنه ةفهه هالهم تضارب أي على المهايق  -مناسبا   ذلك كان ومتى- اإلشراف 

 .االستثمار صنايةق

 موةلوت األموال ليغع عن التبليغ ومعؤول لتزامواإل المطابة  معؤول مع األقل على سنوةا   مرتين جتماعاإل 

 .المتبو  واألاظم  اللوابه ب ميع الهندوق مدةر لتزامإ من للتأكد الهندوق، مدةر اإلرهاب لدى

 .إقرار أي توصي  ةرفوها مهفي األصول في  ال  تويينه 

 الوالق  ذاس األدرى والمعتنداس المولوماس وم كرة الهندوق وأ  ام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .االستثمار صنايةق بالبح 

 دوقالهن وأ  ام لشروط وفةا   الو داس مال ي مهلح  ةحةق بما بمعؤولياته الهندوق مدةر قيام من التأكد 

 .االستثمار صنايةق البح  وأ  ام الوالق ، ذاس والمعتنداس المولوماس وم كرة

 فيه الو داس ومال ي االستثمار صندوق ولمهلح  بأماا  الومل. 

 للمطابق  ولإللتزلم: .2

 سي ون معؤول المطابة  واإللتزام معؤوال  عن اإلشراف على التالي:

 وم كرة الهندوق وأ  ام وبشروط الوالق ، ذاس والةوااين باللوابه الهندوق مدةر التزام من التأكد 

 .الوالق  ذاس األدرى والمعتنداس المولوماس

 لتنفي ة ا ولوابحه بالنظام لتزاماإل من الهندوق مدةر لتم ين المناسب  واإلجراءاس لعياساسا وضع من التأكد 

 .المفوول العارة  األدرى النظامي  المتطلباس وجميع

 الهندوق مدةر س الس جميع على طالعاإل وصال ي  المناسب  المواري على الحهول. 

 دةرم ةتبوها التي وااللتزام المطابة  ترتيباس مالبم  مدى لمراجو  تطلبها معتنداس بأي الهي   تزوةد 

 .الهندوق
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 ألسهم السعوديةلصندوق جي آي بي 

GIB Saudi Equity Fund 
 مفتوح المدة محلي عامصندوق أسهم 

 

 المعلومات ملخص

 

 

ات التالية )تعديل رسوم لهذه هي النسخة المعدلة من ملخص المع ي تعكس التغيير
ي لألسهم السعودية الت  ي آي ب  ومات  صندوق ج 

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

 

 

وط واألحكام ن قراءة الشر ي  ومذكرة المعلومات يجب عىل المستثمرين المحتملير ي آي ب  ة بعناية هم السعوديألسل الخاصة بصندوق ج 
ي مد  م  مة ه

ن
ي حا  كاف هناك ش       ن

ن
ىل ذا الص     ندوق  يجب  يجب عودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار اس     تثماري  تعلص بالص     ندوق  ون

ن قبل اتخاذ أي قرار استثماري. المستثم ن المستقلير  ر المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليير
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  :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.

 

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

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

وسوف تؤدي الضرائب التي يتكبدها مالكو الوحدات  .ينطبق على ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معيناآلخر 

ويجب على المستثمرين  .بالضرورة إلى تخفيض العوائد المرتبطة باالستثمار في الصندوق وانخفاض في سعر الوحدة

إن رسوم  .تبة على االستثمار في الوحدات وتملكها وبيعهاالمحتملين التشاور مع مستشاريهم الضريبيين بشأن الضرائب المتر

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

 .وفقا للمواد المنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة المضافة

 :دوقالبيانات السابقة ألداء الصن -ه

 ال يوجد.
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 :رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب .2

الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه. إن  -أ

 وتدفع على أساس يختلف من رسم الى آخر وهي كاآلتي:

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

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

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

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

ى قصأكما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد  قيمة األصول الخاضعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا  

 لاير سعودي لكل عملية. 30

  :كل دفعتين طريق عن سعودي لاير 26,250 قدره مقطوعا   مبلغا   الصندوق يدفعأتعاب المحاسب القانوني 

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

  :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

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

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

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

  :التالية وفي السنوات  لاير 22,500 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

ربع  كلفي اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف في ملخص اإلفصاح في نهاية 

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

 أو ي بي كابيتالآلجي  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

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

01/01/2018. 

 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. 

 :اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به .5

 شركة جي آي بي كابيتال، وعنوانه:

 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

 البالد لالستثمارشركة 

 البالد المالية، المركز الرئيسي 
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 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 9669200003636هاتف:  +

 (www.albilad-capital.comالموقع االلكتروني : )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 ألسهم السعوديةلصندوق جي آي بي 

GIB Saudi Equity Fund 
 مفتوح المدة عام محليصندوق أسهم 

 مدير الصندوق

 جي آي بي كابيتال

 أمين الحفظ

 شركة البالد كابيتال

 

 مذكرة المعلومات

 
اك وام ات التالية ))تعديل رسوم اإلشير ي تعكس التغيير

ي آي ب  لألسهم السعودية التر  ير  هذه هي النسخة المعدلة من مذكرة المعلومات صندوق ج 

 م2020/ 02/ 23الحفظ ( حسب خطابنا المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ 

 
ي مذكرة المعلومات الخاص

 
ي كابيتال خاضعة لالئحة صناديق االستثمارإن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف ي آي ب   .ة بصندوق ج 
ي  مذكرة المعلوماتيجب عىل المس       تثمحين المحتملير   را ة  ي آي ب   ألس       هم الس       عودية بعناية ود ة تامة   للالخاص       ة بص       ندوق ج 

ي حال عدم معر ة ما إذا كان 
 
ي هذا اال اتخاذ أي  رار اس              تثماري يتعلق بالص              ندوقك وف

 
الص              ندوق مالئمك      يجب عىل س              تثمار ف

 . ر المحتمل استشارة أحد المستشارين الماليير  المستقلير    ل اتخاذ أي  رار استثماريمالمستث

ي حال تعذر  هم محتويات مذكرة المعلوماتك  نص              ق با خذ حتويات مذكرة المعلومات و  نص              ق المس              تثمحين بقرا ة م
 
همها. وف

ي 
  . بمشورة مستشار مهت 
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 إشعار هام
  دار أسس وي "(، هو صندوق أسهم مفتوح المدة يستثمر في األسهم السعودية.الصندوقألسهم السعودية )"لصندوق جي آي بي

، المؤسررسرة والةابمة بموجا قوااين الممل ة شر و وا د"(، وهي شرركة مدير الصنندوقمن قبل شرركة جي آي بي كابيتال )"

هـررررررر والترديو الصرادر عن هي ة  1429/02/06وتاريخ  1010244294العربية السرعودية، وبموجا السر ل الت اري رقم 

 ، والتي عنوااها التالي:37-07078السوق المالية رقم 

 1المبااي المن فضة، مبنى رقم ب

 ااي الس نية والم تبيةوا ة غرااطة للمب

 طريق الدابري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 الممل ة العربية السعودية

 إدارة م لس وأعضاء الصندوق مدير ويتحمل. عليها الموافةة وتمت الصندوق إدارة م لس قبل من المعلومات مذكرة روجعت 

 ويؤكد يةر كما. المعلومات مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال دقة عن المسرررررر ولية كامل ومنفردين م تمعين الصرررررررندوق

 يةرون كما المعلومات، مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال بصررررررحة الصررررررندوق ومدير الصررررررندوق إدارة م لس أعضرررررراء

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

  تأسريس صررندوق امسررتثمار وطرح و داتت. م تتحمل الهي ة أي مسرؤولية عن محتويات مذكرة وافةت هي ة السرروق المالية على

المعلومات، وم تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وت لي افسرها صرررا ة من أي مسرؤولية مهما كاات، ومن أي دسرارة 

 تعطي هي ة السوق المالية أي توصية بشأن جدو  تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن امعتماد على أي جزء منها. وم

امستثمار في الصندوق من عدمت وم تعني موافةتها على تأسيس الصندوق توصيتها بامستثمار فيت أو تأكيد صحة المعلومات 

 ت.من يمثل الواردة في الشروط واأل  ام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار امستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو

 ة في أسهم الشركات السعودي عن طريق اإلستثمار يهدف الصندوق الى تحةيق امو في رأس المال في المد  المتوسط والطويل

 لمؤشرا عابد على يتفوق عابد وتحةيقالربيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )امو(  األسهم السعودية سوقالمدرجة في 

 (.S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in Local Currency Index) امسترشادي

  طبةاً أل  ام مبحة صناديق امستثمار الصادرة عن م لس هي ة السوق المالية بموجا الةرار رقم مذكرة المعلومات أعدت

وتاريخ  30رقم م/ هـ، وفةاً لنظام هي ة السوق المالية، الصادر بموجا المرسوم المل ي1427/12/03، بتاريخ 2006-219-1

هـ الموافق  16/08/1437وتاريخ  2016 – 61-1هـ.  المعدلة بةرار م لس هي ة السواق المالية رقم 1424/06/02

 م  23/05/2016

  ال اصة بصندوق لمستندات األدر االصندوق مع مذكرة المعلومات و   امأعلى المستثمرين المحتملين قراءة شروط وي ا 

، وفي  ال كان هناك شررري في قبل ات اذ أي قرار اسررتثماري يتعلق بالصررندوقألسرررهم السرررعودية بعناية ودقة تامة لجي آي بي 

المحتمل استشارة أ د المستشارين الماليين المستةلين قبل ات اذ أي قرار  ثمرمد  مالبمة هذا الصندوق، فإات ي ا على المست

 استثماري.

 ة في أ  ام وشرررررروط الصرررررندوق تمثل التةدير ال اص لمدير الصررررندوق )بعد أن بذل كل إن كافة وجهات النظر واآلراء الوارد

امهتمام والعناية المعةولة للتأكد من صررحتها( وليس هناك أي اررمااات بأن ت ون تلي اآلراء ووجهات النظر صررحيحة. وي ا 

ااواية قأمور استثمارية أو  مشورة بشأن أياأل  ام باعتبارها لى محتو  الشروط وإم ينظروا ن على المستثمرين المحتملين أ

 أو اريبية أو شرعية أو بأي مسابل أدر .

  ت ون قيمة و دات الصرررندوق عرارررة لتةلبات أسرررعار األسرررهم المملوكة من قبل الصررندوق. وينبلي للمسررتثمرين المحتملين أن

بر إن امسررتثمار في الصررندوق م يعت فعة.ي واوا على بينة ومعرفة تامة بأن امسررتثمار في الصررندوق يشررتمل على م اطر مرت

بمثابة وديعة لد  أي بني أو التزاماً كما أات ليس مضررموااً من قبل مدير الصررندوق ويتحمل المسررتثمر كامل المسررؤولية عن أي 

ً  ال سارة سبا ي ن لم ما دسابر مالية قد تنتج عن اإلستثمار في الصندوق  .الصندوق مدير من إهمال او تةصير عن ااجما

  ت تثمر مبالغ امشررتراكاسرركل مشرترك بأن مدير الصررندوق سروف ي، يوافق مذكرة المعلومات والشررروط واأل  امبالتوقيع على

  .الصندوق   امأشروط ولبالنيابة عن المشترك وطبةاً 
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 األطراف ذوو العالقة
 

 :مدير الصندوق

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

العربية السعودية، وبموجا الس ل الت اري وا د، المؤسسة والةابمة بموجا قوااين الممل ة 

هـ والترديو الصادر عن هي ة السوق المالية 06/02/1429وتاريخ  1010244294رقم 

 .37-07078رقم 

 وعنواات:

 1المبااي المن فضة، مبنى رقم ب

 وا ة غرااطة للمبااي الس نية والم تبية

 طريق الدابري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 العربية السعودية الممل ة

 +966115112201+            فاكس: 966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإلل ترواي: 

 :أمين الحفظ

 

 شركة البالد لالستثمار

 البالد المالية، المركز الربيسي 

 تةاطع شارع التحلية مع طريق الملي فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 السعوديةالممل ة العربية 

 9669200003636هاتف:  +

 www.albilad-capital.comالموقع امل ترواي : 

 :المحاسب القانوني

 البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.

 شارع األمير محمد بن عبدالعزيز،  ي السليمااية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 الممل ة العربية السعودية

 966112065444فاكس: +            966112252666هاتف: +

 www.pkf.comالموقع اإلل ترواي: 
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 تعريفات
 

 "مصطلحات مترادفة تست دم لإلشارة الى مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرو" "المشترك "

 العميل الذي يمتلي و دات في الصندوق

 "بها شركة جي آي بي كابيتال المحدودة.يةصد  "الشركةو" "المدير"و "مدير الصندوق 

 "يةوم يةصد بت م لس  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق ً حة صناديق امستثمار لمراقبة بلال مدير الصندوق بتعيين أعضابت وفةا

 .امستثمار صندوقأعمال مدير 

 "أو رعيةا يسمح النو، أي ل نة، أو ل نة فشاملة  يثم يةصد بها هي ة السوق الماليةهيئة السوق المالية" و" "هيئة السوقو" "الهيئة ،

 .للةيام بأي وظيفة من وظابف الهي ةموظف، أو وكيل يم ن أن يتم تفويضت 

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

 " "ألسهم السعودية.ليةصد بها صندوق جي آي بي الصندوق 

 "قواعد بموجا إدراجها وقبول تس يلها تم التياألسهم  فيها تتداول يالت السوق وهي السعودية، األسهم يةصد بها سوق "السوق الرئيسي 

 واإلدراج في السوق الربيسية. التس يل

 "اعدقو بموجا إدراجها وقبولتس يلها  تم التي األسهم فيها تتداول التي السوق وهي الموازية، األسهم " يةصد بها سوقالسوق الموازية 

 واإلدراج في السوق الموازية. التس يل

 "مؤشر الذي من داللت يم ن قياس أداء الصندوق امستثماريالهو " المؤشر اإلسترشادي. 

 "هو مؤشر يتبع األسهم السعودية ويتم الحصول عليت من شركة   "مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي لألسهم السعودية بالعملة المحلية

 ستاادردز آاد بورز.

 "مشاعة  صة تمثل أاها على و دة كل وتعامل و دات، من يت ون استثمار صندوق أي في المالك "،  صةالوحداتو" "وحدات الصندوق 

 امستثمار. صندوق أصول في

 "معنوية. أو ديةما ش صية بمصلحة الصندوق مدير قرار واستةاللية مواوعية فيت تتأثر الذي الموقف أو يةصد بها الواع "تضارب المصالح 

 "المالية. السوق هي ة م لس عن الصادرة امستثمار صناديق " يةصد بها مبحةالئحة صناديق اإلستثمار 

 "امستثماري. الةرار ات اذ قبل منها وام تراز بها اإللمام ي ا التي المحتملة المؤثرات من يةصد بها م موعة "المخاطر 

 "يةصد بها العميل الذي يستثمر أو يود اإلستثمار في العميلو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتركون "

 الصندوق.

 "الممل ة في عمل يوم أي تيةصد ب "يوم عمل  ً  الرسمية. العمل أليام العربية السعودية طبةا

 " في و دات الصندوق اإلشتراك أو اإلسترداد طلبات تنفيذ فيت يتم يوم " يةصد بها أيالتعامليوم. 

 "الو دة. سعر صافي تحديد فيت يتم الذي " يةصد بها اليوميوم التقويم 

 "المالية ألول مرة.يةصد بها أسهم الشركات المطرو ة لإلكتتاب العام في السوق  "اإلصدارات األوليةو" "أسهم الطروحات األولية 

 "صدر بلرض زيادة رأس مال الُمصدر.يةصد بها أسهم ااافية تُطرح لمساهمي المُ  "حقوق األولوية 

 Benchmark Agnostic”" امرشادي المؤشر على تعتمد م اإلستثمارية والصناديق للمحافظ هي لة طريةة. 

 "محدد زمني عمر ولها امستثمار بداية في عليت متفق منها العابد ي ون استثمارات" الثابت الدخل أدوات. 

 "األجل قصيرة الت اري التمويل وعةود الودابع تعني" النقد وأشباه نقد. 

 "الصندوق بيع "المكشوف على المباعة المالية األوراق  ً  .ليهاع متفق مدة دالل للُمةرض بإعادتها يةوم أن على باقترااها، قام مالية أوراقا

 " "المالية امسواق في والبيع الشراء عمومتمصاريف التعامل. 

 "لاير سعودي. 10,000,000وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشتراكهم عن أو يساوي  مؤسسات من المستثمرينب ال اصة وهي "(أ) فئةال  

 "سعودي.لاير  10,000,000وهم من يةل مبلغ اشتراكهم عن  وأفراد، مؤسسات من المستثمرينب ال اصة وهي "(ب) فئةال 

 "الدولي والمحفظة اإلستثمارية ال اصة بمدير الصندوق و بني ال ليج الدولي  ال ليج الصندوق وبني مدير بمنسوبي ال اصة وهي "(ج) فئةال 

 "صفةةي أ يدر فآلاالطرف  نييع "رنظي طرف 

  "المستثمر ألي ف ة من ف ات و دات الصندوق.و قيمة امشتراك اللتي تؤهل أوهو أداى قيمة للو دات المملوكة "الحد األدنى للملكية 
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 ملخص الصندوق

هسم  للهسوودة أللصندوق جي آي بي    

GIB Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق

 مدير الصندوق شرك  جي آي بي كابةتال

مفتوح للمدة عا  صندوق أهسم  محلي  نوع الصندوق 

كابةتال للبالد شرك   أمين الحفظ 

كابةتال بي آي جي شرك   مدير الخدمات اإلدارية  

 عملة الصندوق  لللاير للهسوودي

تحقةق نمو في رأس للمال في للمدى للمتوهسط وللطوةل في أهسم  للشركات للهسوودة  للمدرج  في هسوق لألهسم  
  ()نمو للمولزة  للهسوقللرئةهسة  أو للمدرج  في  للهسوودة 

 أهداف الصندوق اإلستثمارية

للمحلي لألهسم  للهسوودة  بالومل  للمحلة للكلي  للوائدمؤشر إس آند بي   

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

 مستوى المخاطر  عالي

 فترة اإلشتراك  31/01/2018 للمولفق لإلربواء ةو  نماة  حتى  92/01/2018للمولفق  لالثنةنمن بدلة  ةو   تبدأ

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

 الحد األدنى لالشتراك

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

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

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

 الحد األدنى لالسترداد

 ةكون لن على) أهسبوع كل من لالربواء ةو  لتقوة  للثالثاء ةو  نماة  وقبل لالثنةن ةو  لتقوة  لألحد ةو  نماة  قبل
(.   عمل ةو   

اك رتالموعد النهائي الستالم طلبات االش

 واالسترداد

وللذي ةوتمد كهسور شرلء ولهستردلد لجمةع للطلبات للمهستوفة  للشروط للصندوق آخر هسور مولن من قبل مدةر  السعر المعتمد لالشتراك واالسترداد 

 مويأيام التق  ةو  لالثنةن ولالربواء من كل لهسبوع )على أن ةكون ةو  عمل(

)على أن ةكون ةو  عمل( من كل لهسبوع للثالثاء وةو  لالحد ةو   أيام التعامل 

للوالق  ذي للتقوة  ةو  من عمل أةا  أربو  خالل  قيمة اإلستردادموعد دفع   

لإلشترلك مبلغ قةم  منلقصى  بحد 2.00%  رسوم االشتراك 

 .للصندوق أصول صافي قةم  من %1.00)أ(:  للفئ 
 .للصندوق أصول صافي قةم  من %1.75)ب(:  للفئ 
.للصندوق أصول صافي قةم  من %50.0)ج(:  للفئ   

 رسوم اإلدارة

. ةوما   30من  قلللمهستردة وللمهستثمرة أل للوحدلتمن قةم   1.00%  رسوم اإلسترداد المبكر 

قةم  لألصول  من صافيقصى أهسنوةا  بحد  %0.03ةدفع للصندوق ألمةن للحفظ رهسو  حفظ بنهسب  ال تتجاوز 
لاير هسوودي لكل  30قصى أكما هسةدفع للصندوق رهسو  للوملةات بحد  للخاضو  لإلدلرة وةت  دفع للرهسو  شمرةا  

.عملة   
 رسوم أمين الحفظ

 :للقانوني للمحاهسب أتواب -أ
 .للقانوني للمحاهسب كأتواب هسنوةا   هسوودي لاير 26,250 بقةم  مقطوعا   مبلغا   للصندوق ةدفع

 :لإلهسترشادي للمؤشر مصارةف -ب
 28,125 قةم ب للتالة وفي للهسنولت  لاير 22,500في للهسن  لألولى بقةم   مقطوعا   مبلغا   للصندوق ةدفع

 لاير هسوودي هسنوةا  مقابل للحصول على بةانات للمؤشر لإلهسترشادي.

 الرسوم المصاريف األخرى
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 :للرقابة  للرهسو  -ج
 .رقابة  كرهسو  هسنوةا   هسوودي لاير 7,500 بقةم  مقطوعا   مبلغا   للصندوق ةدفع

 :تدلول موقع على للمولومات نشر رهسو  -د
 لوحدلت لالخرى للفئات من فئه كل على هسنوةا   هسوودي لاير 5,000 بقةم  مقطوعا   مبلغا   للصندوق ةدفع

 ..تدلول موقع على للمولومات نشر مقابل للصندوق

 :لإلدلرة مجلس أعضاء مكافآت -ه
 إدلرة مجلس عضو لكلأعلى  بحد هسنوةا   هسوودي لاير 25,000 بقةم  مقطوعا   مبلغا   للصندوق ةدفع

 .مهستقل

 رهسو  أو ضرلئب وأي للصندوق لالهستثمارة  أو للبنكة  للحهسابات بةن ما للفولة  للتحوةل رهسو  للصندوق ةدفع
للمضاف  للقةم  ضرةب  ذلك في بما وجدت إن إضافة    

 ضرلئب ولي طاءللوهس عموالت للحصر ولةس للمثال هسبةل على.)ةتحمل للصندوق جمةع عموالت للشرلء وللبةع
(حكومة  رهسو   أو      

 مصاريف التعامل

 تاريخ الطرح  31/01/2018 للمولفق لإلربواء ةو  نماة  حتى  29/01/2018 للمولفق لالثنةن ةو  بدلة  من تبدأ

لاير هسوودي لكل فئات وحدلت للصندوق 10  سعر الوحدة عند الطرح األولي  
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 مذكرة المعلومات

 :ستثمارصندوق اال .1

 :اسم الصندوق -أ

 ألسهم السعودية.لصندوق جي آي بي 

 :تاريخ إصدار الشروط واألحكام -ب

 م.11/01/2018

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

 م.11/01/2018 والموافقه 24/04/1439بتاريخ تمت الموافةة على طرح صندوق جي آي بي لألسهم السعودية 

 :مدة الصندوق -د

ألسهم السعودية صندوق مفتوح المدة، أي أات م يوجد لت عمر محدد ويحتفظ مدير الصندوق بحق لإن صندوق جي آي بي 

 .الصندوق وأ  ام شروطمن ( 18) عشر ثمااية إاهاءه وفةاً للفةرة رقم

 :العملة -ه

المستثمرين إيداع أموالهم في  ساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل عملة الصندوق هي الريال السعودي وي ا على 

مدير الصندوق جميع الحوامت الواردة من دارج الممل ة أو أي عمالت غير الريال السعودي بةيمتها بالريال السعودي بناًء 

 على أسعار الصرف في  ينها، هذا ويتحمل مالي الو دات أي تةلبات في أسعار الصرف.

 عنوان الموقع االلكتروني المين الحفظ: -و

 : الحفظ ألمين اإلل ترواي الموقع

capital.com-www.albilad 

 :سياسة اإلستثمار

 :أهداف الصندوق اإلستثمارية -أ

امو في رأس المال في المد  لتحةيق ألسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح المدة، لصندوق جي آي بي يهدف 

ي أو المدرجة ف الربيسية السعودية سوق األسهم في المدرجة الشركات أسهم جميع سط والطويل من دالل امستثمار فيالمتو

 أسهم أو الربيسية السعوديةسوق األسهم لمدرجة في أسهم اإلصدارات األولية ا فيو (امو) الموازيةسوق األسهم السعودية 

السعودية  سوق األسهمفي المدرجة و ةوق األولوية المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية )امو( اإلصدارات األولية 

( ETFsوصناديق المؤشرات المتداولة ) المدرجة في سوق األسهم السعودية الموازية )امو(أو  ةوق األولوية الربيسية 

 .النةود وأشباه والنةد الثابت الددل السعودية وأدوات في األسهم الصناديق العةارية المتداولة وصناديق اإلستثمارو

 :األوراق المالية التي سيستثمر الصندوق فيها -ب

 في لمدرجةا أو الربيسية السعودية األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم جميعأهدافت باإلستثمار في  يهدف الصندوق لتحةيق

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

 السعودية األسهم سوق في المدرجة األولوية و ةوق( امو) الموازية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولية اإلصدارات

( ETFs) المتداولة المؤشرات وصناديق( امو) الموازية السعودية األسهم سوق في المدرجة األولوية  ةوق أو الربيسية

 .النةود وأشباه والنةد الثابت الددل وأدوات السعودية في األسهم اإلستثمار وصناديق المتداولة العةارية والصناديق

 سياسة تركيز اإلستثمارات:  -ج

أاها مةيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحةق أهدافت تي ير  مدير الصندوق ستثماراتت في األوراق المالية الالصندوق إسيركز 

 و )ه( من هذا البند كما هو مواح في الفةرة )د( اإلستثمارية من اا ية العوابد المستهدفة

 :األسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق -د

 األسواق التالية:يستثمر الصندوق في 

 .(سوق األسهم السعودية الربيسية وسوق األسهم السعودية الموازيةأسواق األسهم ) .1
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الحد الذي يمكن في  استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق إستثمار يديرها مدير  -ح

 :مديرو صناديق آخرونالصندوق أو 

األسهم  كحد أقصى من أصول الصندوق في صناديق إستثمار %10.00يحق لمدير الصندوق  سا ما يراه مناسباً استثمار 

على أن ت ون و داتها مطرو ة طر اً عاماً في الممل ة العربية السعودية ومردصة من قبل هي ة السوق األدر   السعودية

 المالية.

 :اإلستثمار في اإلقتراضصالحية صندوق  -ط

 سا ما يراه مدير الصندوق الحصول على قرض من مديره أو أي من تابعيت أو من أي من البنوك المحلية يحق للصندوق 

من إجمالي أصول  %10.00على أم تت اوز اسبة الةروض لدعم استثمارات الصندوق أو لتلطية طلبات اإلسترداد مناسباً 

 .الصندوق

 للتعامل مع أي طرف نظير:الحد األعلى  -ي

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %25.00م ي وز للصندوق أن تت اوز تعامالتت مع طرف وا د اظير 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق: -ك

يحرص مدير الصندوق على إدارة الصندوق وفةاً ألفضل ممارسات اإلستثمار  التي تحةق أهداف الصندوق  .1

وط وأ  ام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األدر  ذات استراتي يتت المذكورة في شرية مع والمتماش

 العالقة. يشمل ذلي أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي:

 .توفير السيولة ال افية لد  الصندوق للوفاء بأي طلا استرداد متوقع 

 اصت عليت الشروط واأل  ام  عدم تركيز استثمارات الصندوق في أي ورقة مالية معينة ب الف ما

 ال اصة بالصندوق.

 .عدم تحمل الصندوق م اطر استثمارية غير ارورية لتحةيق أهدافت 

 سيش ل مدير الصندوق م لس إدارة داص بالصندوق وت ون طبيعة ال دمات التي يةدمها الم لس كاآلتي: .2

 الصندوق ي ون التي ال وهرية والتةارير والةرارات العةود جميع على الموافةة  ً  .فيها طرفا

 ذلي كان ومتى- اإلشراف  ً  ةاً وف الصندوق مدير عنت يفصح مصالح تضارب أي على المصادقة -مناسبا

 .امستثمار صناديق لالبحة

 مرتين اإلجتماع  ً  الاألمو غسيل عن التبليغ ومسؤول واإللتزام المطابةة مسؤول مع األقل على سنويا

 .تبعةالم واألاظمة اللوابح ب ميع الصندوق مدير إلتزام من للتأكد الصندوق، مدير لد  اإلرهاب وتمويل

 تعيينت  الة في األصول مصفي يرفعها توصية أي إقرار. 

 العالقة ذات األدر  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأ  ام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .امستثمار صناديق بالبحة

 الو دات مال ي مصلحة يحةق بما بمسؤولياتت الصندوق مدير قيام من التأكد  ً  وأ  ام لشروط وفةا

 .امستثمار صناديق مبحة وأ  ام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق

 فيت الو دات ومال ي امستثمار صندوق ولمصلحة بأمااة العمل. 

  :المؤشر اإلسترشادي -ل

 المحلية بالعملة السعودية لألسهم المحلي العابد ال لي بي آاد إس مؤشر

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

عتمد في  سابت على الةيمة السوقية لألسهم الحرة للشركات االمدرجة في السوق المالية السعودية يُ وهو مؤشر لألسهم السعودية 

 آاد بورز.يتم الحصول عليت من شركة ستاادردز الربيسية و

 : التعامل في أسواق المشتقات المالية -م

 يم ن للصندوق اإلستثمار في المشتةات المالية ومنها  ةوق األولوية  سا ما يراه مدير الصندوق مناسباً.

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

 م يوجد.

 :المخاطر الرئيسية .2

 وأن تبارامع بعين ذلي أدذ المحتملين والمستثمرين المستثمرين وعلى الم اطرة، عالي أات على الصندوق يصنف -أ

 يتعلق استثماري قرار بأي الةيام عند بالصندوق ال اصة واأل  ام الشروط ب ميع تامة معرفة على ي واوا

 بالصندوق.
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ع قاإلسترشادي ال اص بت م يعد مؤشراً على األداء المتوإلستراتي يتت أو للمؤشر إن أي أداء سابق للصندوق أو  -ب

 رر سوف يتكما م يوجد امان أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مةاراة بالمؤشر في المستةبل في المستةبل 

 ويماثل األداء السابق.

دي سوف يت رر في إن مدير الصندوق م يضمن لمالك الو دات أن أداءه المطلق أو المةارن بالمؤشر اإلسترشا -ج

 المستةبل أو سيماثل أدابت السابق.

 بمثابة إيداعاً لدي أي بني. بأي  ال من األ وال امستثمار في الصندوقعد م ي -د

يةر مالي الو دات ويتحمل المسؤولية عن أي دسارة مالية قد تترتا على اإلستثمار في الصندوق إم إذا كاات  -ه

 صندوق.اات ة عن إهمال أو تةصير من مدير ال

 فيما يلي، قابمة للم اطر الربيسية لإلستثمار في الصندوق: -و

 :والوحدات المتداولة األسهم أسعار تقلبات مخاطر .1

 عالية باتتةل الى تؤدي بدورها والتي األسهم أسعار في عالية بتةلبات عادة يرتبط األسهم أسواق في امستثمار إن

 ءجز ودسارة الصندوق استثمارات قيمة في  اد  فاضاا ذلي عن ينتج قدو األسهم صناديق و دات أسعار في

 تلي ومن الصندوق مدير إرادة عن دارجة كثيرة لعوامل اتي ة األسهم أسعار في التةلا يحدث. المال رأس من

 الشركات أداء على تؤثر قد التي وامجتماعية وامقتصادية السياسية األ داث الحصر، م المثال سبيل على العوامل

 .األسواق في المتعاملين قرارات على أو

  :النظامية أو السياسية المخاطر .2

 في سياسيال التةلا أن إم مستةرة، واظامية سياسية بحالة تتمتع اللتي البلدان من السعودية العربية الممل ة إن

ً  يؤثر قد المنطةة ً  ةرةمست اللير اإلقليمية المناطق لبعض المعراة الشركات أداء أو األسهم تةييم على سلبا . سياسيا

 . و داتت وسعر الصندوق أصول تةييم على يؤثر قد بدوره هذا

 :اإلقتصادية المخاطر .3

 عوديةالس في العاملة الشركات على تؤثر قد السعودية العربية الممل ة بها تمر التي اإلقتصادية التليرات إن

ً  السعودية أسواق األسهم في والمدرجة ً  أو سلبا  لىا يؤدي قد مماأو الطويل  المتوسط أو الةصير المد  في إي ابا

 . و داتت وسعر الصندوق أصول أسعار وبالتالي الشركات هذه أسهم أسعار في تذبذب

 :مخاطر السيولة .4

قد يتعرض الصندوق إلى م اطر السيولة في  ال إا فاض التعامالت في السوق بش ل  اد والذي قد يؤثر سلباً 

 . الصندوقعلى أسعار أصول 

 :العملة مخاطر .5

عمالت األوراق المالية المدارة في المحفظة قد تؤدي إلى دسابر أو أرباح فروقات العملة في أسعار  التةلبات إن

 وبالتالي إلى تلير قيمة الو دات بالنةو أو الزيادة.

 :التشريعية والقانونية المخاطر .6

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

الرسمية، هذا يعرض الصندوق إلى م اطر التلير في التشريعات أو الةوااين ال اصة بهذه األوراق المالية أو 

إن من امن هذه الم اطر م اطر تلير الرسوم على الصناديق اإلستثمارية والتي تدفع من  .األسواق المالية

 أصول الصندوق.

 :مخاطر أسعار الفائدة .7

إن التةلبات في أسعار الفابدة قد تؤثر سلباً أو إي اباً على تةييمات أصول الصندوق وبالتالي قد تؤثر سلباً أو إي اباً 

 على سعر و دات الصندوق.

 اإلشتراك أو اإلسترداد:مخاطر  .8

األسواق المالية أو التعامالت قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية إشتراك أو إسترداد في  ال  دوث صعوبات في 

 البن ية والتي ت ون دارجة عن إرادتت والذي قد يؤثر على سعر الو دة اللتي يفترض أن يتعامل بها المستثمر.

 مخاطر البيانات: .9

يعتمد مدير الصندوق في أسلوبت اإلستثماري على تحليل بيااات الشركات الُمصدرة من قبلها والتي يعتبرها مدير 

أو  ذات جودة عالية، إم أات في  ين إغفال أي معلومات جوهرية أو  دوث أي ممارسات غير قااوايةالصندوق 

 .فإن ذلي قد يؤثر على إستثمارات الصندوق من قبل مصدري هذه البيااات أدطاء

 مخاطر تضارب المصالح: .10

في يشترك ت إم أات يحرص مدير الصندوق في إدارتت على أن ت ون أهدافت كل ما هو من صالح مالك الو دا

الذين قد ت ون مصالحهم متضاربة مع الفروع التابعة لت و وأإدارة الصندوق مدراء وموظفي مدير الصندوق 
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مصالح الصندوق، هذا قد ينتج عنت تأثير على مواوعية واستةاللية مدير الصندوق وقراراتت اإلستثمارية والذي 

 قد يؤثر سلباً على أداء الصندوق.

 اإلعتماد على موظفي مدير الصندوق:مخاطر  .11

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

 .يؤثر سلباً على أداء الصندوق في المستةبل

 :المضافة القيمة وضريبة الدخل ضريبة مخاطر .12

 افست قالصندو في امستثمار على ينطبق بعضها متنوعة اريبية م اطر على الصندوق في امستثمار ينطوي

 ت بدهاي التي الضرابا تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة ذات ت ون قد معينة ظروف على ينطبق اآلدر والبعض

. لو دةا سعر في واا فاض الصندوق في بامستثمار المرتبطة العوابد ت فيض إلى بالضرورة الو دات مال و

 في امستثمار ىعل المترتبة الضرابا بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور المحتملين المستثمرين على وي ا

 ريبةا تشمل م كابيتل بي اي جي شركة إلى المستحةة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتمل ها الو دات

 لةيمةا اريبة ومبحة اظام في عليها المنصوص للمواد وفةا منفصل بش ل تحميلها يتم التي المضافة الةيمة

 .المضافة

 :معلومات عامة .3

 الفئة المستهدفة لإلستثمار في الصندوق: -أ

المطلعين على الم اطر كل مستثمر فرد أو مؤسسي من الةطاع الح ومي أو ال اص من المستثمرين المحليين أو األجااا 

 .الم اطر الربيسية( 3مادة )الربيسية المذكورة في 

 توزيع األرباح:سياسة  -ب

 ستثمار أي عوابد يحةةها الصندوق.ايةوم مدير الصندوق بإعادة 

 األداء السابق لصندوق اإلستثمار: -ج

 .م يوجد

 قائمة حقوق مالك الوحدات: -د

  الحصول على اس ة  ديثة من الشروط واأل  ام ال اصة بالصندوق ومذكرة المعلومات بالللة العربية وبدون

 مةابل.

  صول كل مالي من مالك الو دات على تةرير يشتمل على صافي قيمة و دات الصندوق، وعدد الو دات التي 

المنفذة من قبل المالي على و دات الصندوق يةدم دالل دمسة يمتل ها وصافي قيمتها، وس ل ب ميع الصفةات 

 ( يوماً من كل صفةة.15عشر )

 وق بدون مةابل.الحصول على الةوابم المالية المراجعة للصند 

  اإلشعار بأي تليير في الشروط واأل  ام ال اصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال مل و بهذا التليير قبل

 سرياات وفةاً لنوع التليير والمدة المحددة في مبحة صناديق اإلستثمار.

 .اإلشعار بأي تليير في م لس إدارة الصندوق 

 تُبين الرسوم الحصول على اس ة محدثة من الشروط و ً األ  ام ال اصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا

 واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

 ( يوماً.21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإاهاء صندوق اإلستثمار قبل اإلاهاء بمدة م تةل عن وا د وعشرين ) 

 .دفع مبالغ اإلسترداد في األوقات المحددة لذلي 

 ا من مدير الصندوق.ال اصة بمعال ة الش او  عند طلبه الحصول على اإلجراءات 

 مسؤوليات مالك الوحدات: -ه

 أي إلتزامات أدر .فإن مالك الو دات غير ملتزمين بفيما عدا دسارة مالي الو دات إلستثماراتت في الصندوق أو جزءاً منها، 

 الخاصة باإلنهاء:الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات  -و

 الحامت اللتي يستوجا فيها إاهاء الصندوق واإلجراءات ال اصة باإلاهاء بموجا أ  ام مبحة صناديق اإلستثمار هي اآلتي:

إذا رغا مدير الصندوق بإاهاء الصندوق، في ا عليت إشعار الهي ة ومالك الو دات كتابياً برغبتت في ذلي قبل مدة م  .1

ً من التاريخ المستهدف إلاهاء الصندوق دون اإلدالل بالشروط واأل  ام ومذكرة 21تةل عن وا د وعشرين ) ( يوما

 المعلومات ال اصة بالصندوق.
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ي ا على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور ااتهابت، وذلي دون اإلدالل بالشروط واأل  ام  .2

 ومذكرة المعلومات ال اصة بالصندوق.

الصندوق اإلعالن في موقعت اإلل ترواي والموقع اإلل ترواي للسوق المالية السعودية )تداول( عن ااتهاء ي ا على مدير  .3

 مدة الصندوق وتصفيتت.

 إقرار بوجود آلية لتقويم المخاطر في الصندوق: -ز

 يةر مدير الصندوق بوجود آلية دادلية لتةويم الم اطر المتعلةة باإلستثمار في الصندوق.

 ألهدافا تحةق التي والح يمة ال يدة ستثماراإل ممارسات مع متماشية الصندوق مدير يت ذها التي امستثمار قرارات ست ون

 العالقة، ذات األدر  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأ  ام شروط يف والمذكورة للصندوق المحددة ستثماريةاإل

 ومن اهم اليات ابط الم اطر:   واتباع سياسات و اليات محددة. وسعت في ما كل الصندوق مدير بذل ذلي ويشمل

  توفير السيولة ال افية في الصندوق. اجراءات لمتابعة والتاكد من 

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

  التملي في الشركات  سا النسبة المصرح بها.إلتزم الصندوق بنسا اجراءات لمتابعة والتاكد من 

 .وام  ام الشروط في الم اطر ابط وإجراءات سياسات(: 1)  رقم الملحق قراءة ارجو المعلومات من للمزيد              

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .4

يتحملها الصندوق تحتسا على أساس يومي يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدااه. إن الرسوم التي  .1

 وتدفع على أساس ي تلف من رسم الى آدر وهي كاآلتي:

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

 واسبة ،(ب) للف ة الصندوق لمدير األصول صافي قيمة من سنوياً  %1.75 واسبة ،(أ) للف ة الصندوق

 .يالديةم أشهر ثالثة كل الرسوم دفع ويتم ،(ج) للف ة الصندوق لمدير األصول صافي قيمة من سنوياً  0.50%

  :من صافيقصى أسنوياً بحد  %0.03يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم  فظ بنسبة م تت اوز رسوم الحفظ 

 ً ى قصأكما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد  قيمة األصول ال ااعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا

 لاير سعودي ل ل عملية. 30

  :الصندوق يدفعأتعاب المحاسب القانوني  ً ً  مبللا  كل دفعتين طريق عن سعودي لاير 26,250  قدره مةطوعا

 .الصندوق  سابات مراجعة مةابل وهو شاملة اريبة الةيمة الضافة الةااواي للمحاسا سنة اصف

  :في  ال  صول الصندوق على تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة مصاريف التمويل

  سا األسعار السابدة في السوق.

  :الصندوق إدارة م لس ألعضاء م افآت الصندوق يدفع: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ً  بةيمة سنويا

ً  ريامً  25,000  .مستةل عضو ل لبحد أعلى  سعوديا

  :لاير سعودي سنوياً. 7,500يدفع الصندوق مبللاً مةطوعاً قدره الرسوم الرقابية 

  :لاير سعودي سنوياً  5,000يدفع الصندوق مبللاً مةطوعاً قدره رسوم نشر المعلومات على موقع تداول

 لاير سعودي سنوياً. 15,000على كل ف ت من الف ات امدر  لو دات الصندوق والم موع هو 

 الصندوق يدفعخرى: مصاريف أ  ً ً  مبللا وفي السنوات  لاير 22,500 في السنة األولى بةيمة مةطوعا

ً  سعودي لاير 28,125 بةيمةالتالية   بيااات على الحصول مةابل الصندوق أصول صافي قيمة من سنويا

 للصندوق يةامستثمار أو البن ية الحسابات بين ما الفعلية التحويل رسوم الصندوق يدفع. اإلسترشادي المؤشر

 .المضافة الةيمة اريبة ذلي في بما وجدت إن إاافية رسوم أو ارابا وأي

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

ل ربع كاهاية  في اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلي الرسوم والمصاريف في مل و اإلفصاح في

 عمومت الحصر وليس المثال سبيل على)  ( من مبحة صناديق اإلستثمار71سنة وفةاً للفةرة )ح( من المادة )

 .(  ومية رسوم  أو ارابا واي الوسطاء

 وأ  ي اي بي كابيتالل المستحةة والمصروفات والعمومت المذكورة الرسوم : إنالمضافة القيمة ضريبة 

 سعارلأل وفةا منفصل بش ل الضريبة تحميل وسيتم المضافة الةيمة اريبة تشمل م األدر  األطراف

 لةااوايالمحاسا امع مال ظة ان اتعاب  .التنفيذية ومبحتت المضافة الةيمة اريبة اظام في عليها المنصوص

المذكورة أعاله تشمل اريبة الةيمة المضافة، و فيما عدا ذلي ست ضع لضريبة الةيمة المضافة ابتداء من 

01/01/2018 . 

 مةابل الصفةات المفرواة على اإلشتراك واإلسترداد واةل المل ية التي يدفعها مالك الو دات:  .2

لغ كل عملية اشتراك أولي أو من قيمة مب %2.00ا تسابها بنسبة يحصل مدير الصندوق على رسوم إشتراك ويتم 

من مبالغ اإلشتراك لحظة استالم المبالغ وتدفع  ةإاافي يةوم بها المستثمر. ويتم دصم قيمة رسوم اإلشتراك مرة وا د

 30 نم أقل فترة في استردادها طلا  الة في الصندوق و دات على مب ر استرداد رسوم فرض سيتم لمدير الصندوق.

 ً  .%1.00بنسبة  من تاريخ اإلشتراك يوما
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 الصندوق بتوثيق  دوث أي دطأ في تةويم أو تسعير أصول الصندوق.سيةوم مدير  .1

ي الو دات المتضررين عن أي دسابر كان سببها دطأ من مدير  يةوم مدير الصندوق بتعويض مال .2

 الصندوق.

يةوم مدير الصندوق بإبالغ هي ة السوق المالية فور وقوع أي دطأ في التةويم أو التسعير بما يؤثر على  .3

من سعر و دة الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلي في الموقع اإلل ترواي لمدير  %0.50ما اسبتت 

الصندوق وفي الموقع لإلل ترواي للسوق المالية السعودية )تداول( وفي تةارير الصندوق التي يعدها 

 ( من مبحة صناديق اإلستثمار.71مدير الصندوق وفةاً للمادة رقم )

( من مبحة 72تةارير الصندوق لهي ة السوق المالية وذلي وفةاً للمادة رقم )يةوم مدير الصندوق بتةديم  .4

 صناديق اإلستثمار وتشتمل هذه التةارير على مل و ب ميع أدطاء التةويم أو التسعير.

 طريقة احتساب أسعار اإلشتراك واإلسترداد: -د

ات ل ل ف ة من ف ول الصندوق يتم ا تساب سعر الو دة ألغراض اإلشتراك واإلسترداد بحساب قيمة صافي أص

في يوم التعامل ذي العالقة مضافاً إليت أي أرباح مستحةة وم صوماً منت أي مصاريف ورسوم و دات الصندوق 

في يوم التعامل ذي العالقة. ل ل ف ة ومن ثم قسمة الناتج اإلجمالي على عدد الو دات الةابمة  ل ل ف ة مستحةة

 الحصر وليس المثال سبيل وعلى التةويم في  ال وجود أي ظروف استثنابية ي وز لمدير الصندوق تأدير عملية

قد تؤثر على عملية التةويم أو تحديد قيمة  ( الصندوق مدير إرادة عن دارجة فنية اعطال أو طبيعية ال وارث)

 أصول الصندوق وسيتم الرجوع الى م لس اإلدارة للحصول على الموافةة.

 وتكرارها:مكان ووقت نشر سعر الوحدة  -ه

 ل ل ف ة من ف ات و دات الصندوقالصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الو دة يةوم مدير 

عبر الموقع اإلل ترواي للسوق المالية السعودية )تداول(  عاملالتالي ليوم الت اليوم مساًء من 5:00الساعة قبل 

www.tadawul.com.sa. 

 التعامل: .6

 تفاصيل الطرح األولي: .1

 :تاريخ البدء والمدة 

 م29/01/2018 تاريخ بدء الطرح األولي هو

 .الطرح األولي ايام من تاريخ بدء 3مدة الطرح هي 

 :الطرح األولي 

ً  (10) هو التأسيس عند الو دة سعر سي ون  يتم وقدل ل ف ة من ف ات و دات الصندوق  ريامً سعوديا

( أشهر 3 من اقل) األجل قصيرة ودابع في إما األولى الطرح فترة دالل المحصلة األموال جميع استثمار

 ترةف دالل لالشتراك األداى الحد وسي ون. أن ت ون غير مستثمرة وعلى ش ل اةد  المحلية البنوك لد 

 10,000سعودياً للف ة )ب( و ريامً  10,000اً للف ة )أ( و سعودي ريامً  10,000,000 هو األولى الطرح

 .األولى الطرح اهاية فور الصندوق عمل وسيبدأ ،ريامً سعودياً للف ة )ج(

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات اإلشتراك واإلسترداد: .2

 :الصندوق في اإلشتراك يم ن أيام قبول طلبات اإلشتراك  ً  عدب الصندوق في اإلشتراك ويةبل ،يوميا

 اهاية قبلو امثنين يوم لتةويم األ د يوماهاية  قبل اإلشتراك مبلغ كامل ودفع كامالً  اإلشتراك طلا تةديم

 على اءً بن اإلشتراك وي ون ،(عمل يوم ي ون ان على) أسبوع كل من امربعاء يوم لتةويم الثاللثاء ويوم

 .يوم التةويم ذي العالقة من الو دة سعر

  إلستردادا طلا تةديم بعد ويةبل ،يومياً  الصندوق من المبالغ إسترداد يم ن اإلسترداد:أيام قبول طلبات 

 أسبوع لك من امربعاء يوم لتةويم الثاللثاء ويوم اهاية وقبل امثنين يوم لتةويم األ د  يوم اهاية قبل

 .العالقة يوم التةويم ذي من الو دة سعر على بناءً  اإلسترداد وي ون ،(عمل يوم ي ون ان على)

 إجراءات اإلشتراك واإلسترداد: .3

 :عند طلا اإلشتراك يةوم العميل بتعب ة اموذج اإلشتراك وتوقيع الشروط واأل  ام  إجراءات اإلشتراك

 ومذكرة المعلومات وتةديمها إلى مدير الصندوق.

 :إلى مدير اإلسترداد ويةدمت عند طلا اإلسترداد يةوم العميل بتعب ة اموذج  إجراءات اإلسترداد

 ق.الصندو

  عن طريق موقع مدير  وأزيارة المقر الرئيسي لمدير الصندوق بيمكن االشتراك في الصندوق

  الصندوق اإللكتروني في حال توفرها.

 :واإلسترداد اإلضافي واإلشتراك واإلشتراك للملكية األدنى الحد .1

الحد األداى للمل ية واإلشتراك يشتمل الصندوق على ثالث ف ات للو دات وهي )أ( و)ب( و)ج(. يتمثل 

 واإلشتراك اإلاافي واإلسترداد ل ل ف ة من ف ات الو دات في اآلتي:

 الحد األداى للمل ية: .1
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  :)لاير سعودي. 10,000,000الف ة )أ 

  :)م يوجدالف ة )ب. 

  :)م يوجدالف ة )ج. 

 الحد األداى لإلشتراك: .2

  :)لاير سعودي. 10,000,000الف ة )أ 

  :)لاير سعودي. 10,000الف ة )ب 

  :)لاير سعودي. 10,000الف ة )ج 

 الحد األداى لإلشتراك اإلاافي: .3

  :)لاير سعودي. 1,000,000الف ة )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الف ة )ب 

  :)لاير سعودي. 2,500الف ة )ج 

 الحد األداى لإلسترداد: .4

  :)لاير سعودي. 1,000,000الف ة )أ 

  :)لاير سعودي. 2,500الف ة )ب 

  :)سعودي. لاير 2,500الف ة )ج 

 مكان تقديم الطلبات: .2

 يستةبل مدير الصندوق الطلبات في مةر شركة جي آي بي كابيتال وعنواات:

 1المبااي المن فضة، مبنى رقم ب

 وا ة غرااطة للمبااي الس نية والم تبية

 طريق الدابري الشرقي

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 الممل ة العربية السعودية

 ة المتواجدة في الممل يوفي الةنوات اإلل ترواية ال اصة بمدير الصندوق وفروع بني ال ليج الدول

 العربية السعودية.

 أقصى فترة زمنية بين طلب اإلسترداد ودفع عوائد اإلسترداد لمالك الوحدات: .3

 ومالي عمل اهاية قبل الو دات لماليبعد دصم رسوم اإلسترداد  اإلسترداد مبلغصافي  تحويل يتم

يةوم مدير الصندوق عند استالم طلا استرداد في أي يوم تعامل  .العالقة ذي التةويم ليوم التالي الرابع

بتحديد قيمة الو دات المستردة  سا يوم التةويم ذي العالقة، ومن ثم تحويل المبلغ إلى  ساب العميل 

 قبل اهاية اليوم الرابع التالي ليوم التعامل ذي العالقة.

 سجل مالك الوحدات: .4

 .الممل ة في و فظت الو داتبمالك  س ل بإعداد الصندوق مدير يةوم .1

ً  دليالً  الو داتمالك  س ل يعد .2  .فيت المثبتة الو دات مل ية على قاطعا

 : أداى كحد الو داتمالك  س ل في اآلتية المعلومات بحفظ الصندوق مدير يةوم .3

 وعنواات الو دات مالي اسم. 

 أي أو الت اري س لت رقم أو سفره جواز رقم أو اإلقامة رقم أو الو دات لمالي الوطنية الهوية رقم 

 .الهي ة تحددها أدر  تعريف وسيلة

 الو دات مالي جنسية. 

 الس ل في الو داتمالك  تس يل تاريخ. 

 و دات مالي كل أجراها التي بالو دات المتعلةة الصفةات جميع بيااات. 

 و دات مالي ل ل المملوكة( الو دات أجزاء ذلي في بما) الو دات لعدد الحالي الرصيد. 

 و دات مالي ل ل المملوكة الو دات على  ق أو قيد أي. 

ً  الصندوق مدير يةدم كما طلبها، عند الهي ة لمعاينة جاهز الو داتمالك  س ل ي ون .4 مالي  لس ل مل صا

ً  و دات مالي أي إلى الو دات  المرتبطة المعلومات جميع المل و ذلي يظهر أن على) الطلا عند م ااا

 (.فةط المعني الو دات بمالي

 إليها رالمشا المعلومات في التلييرات يع س بحيث فوراً  الو دات مالك س ل بتحديث الصندوق مدير يةوم .5

 .المادة هذه من( 3) الفةرة في

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

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

 .األدنى الذي ينوي مدير الصندوق جمع 

 جمع :لمدير الصندوق  ينويالحد األدنى الذي  .6
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 طبيعة المالك
كبار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

صلار المستثمرين من 

 مؤسسات وأفراد

منسوبي أو المحفظة 

ال اصة ب ل من مدير 

الصندوق وبني ال ليج 

 الدولي

 م يوجد م يوجد لاير سعودي 10,000,000 الحد األداى للمل ية

 لاير سعودي 10,000 لاير سعودي 10,000 لاير سعودي 10,000,000 الحد األداى لإلشتراك

الحد األداى لإلشتراك 

 اإلاافي
 لاير سعودي 2,500 لاير سعودي 2,500 لاير سعودي 1,000,000

 لاير سعودي 2,500 لاير سعودي 2,500 لاير سعودي 1,000,000 الحد األداى لإلسترداد

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 المحاسبة وتقديم التقارير: .8

 بالتقارير المالية: المعلومات المتعلقة -أ

يةوم مدير الصندوق بإعداد التةارير السنوية )بما في ذلي الةوابم المالية السنوية المراجعة( والتةارير  .1

وي ا  ( من مبحة صناديق اإلستثمار5السنوية الموجزة والتةارير األولية وفةاً لمتطلبات الملحق رقم )

 الطلا ودون أي مةابل. على مدير الصندوق تزويد مالك الو دات بها عند

( يوماً من اهاية فترة التةرير وذلي في 70تتاح التةارير السنوية لل مهور دالل مدة م تت اوز سبعين ) .2

األماكن وبالوسابل المحددة في شروط وأ  ام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع اإلل ترواي 

 لمدير الصندوق والموقع اإلل ترواي للسوق.

( يوماً من اهاية فترة التةرير وذلي في 35تعد التةارير األولية وتتاح لل مهور دالل دسمة وثالثين ) .3

 الصندوق ومذكرة المعلومات.األماكن وبالوسابل المحددة في شروط وأ  ام 

 سيةوم مدير الصندوق بإتا ة تةارير للمشتركين تتضمن المعلومات اآلتية: .4

  الصندوق.صافي قيمة أصول و دات 

 .عدد و دات الصندوق التي يمل ها المشترك وصافي قيمتها 

 ( يوماً من كل صفةة.15س ل بالصفةات التي افذها المشترك دالل دمشة عشر ) 

  كما ي ا على مدير الصندوق إرسال بيان سنوي إلى مالك الو دات )بما في ذلي أي

 و الصفةات على و دات يلش و تملي الو دات دالل السنة المعد في شأاها البيان( 

( يوماً من اهاية السنة المالية، 30دالل ثالثين )ويُرسل الصندوق على مدار السنة المالية 

وي ا أن يحتوي هذا البيان على األرباح الموزعة وإجمالي مةابل ال دمات والمصاريف 

واألتعاب الم صومة من مالي الو دات والواردة في شروط وأ  ام الصندوق ومذكرة 

المعلومات، باإلاافة إلى تفاصيل ل ميع م الفات قيود اإلستثمار المنصوص عليها في 

 مبحة صناديق اإلستثمار أو في شروط وأ  ام الصندوق أو مذكرة المعلومات.

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

 فتح موذجا في مبين هو كما الفاكس أو الهاتف أو اإلل ترواي البريد أو البريدي العنوان على التةارير إرسال يتم

 دالل أدطاء بأي الصندوق مدير إدطار وي ا. العنوان في تليير بأي الصندوق مدير إشعار تم إذا إم الحساب

ً ( 60) ستين ً  يوما  هابيةا الصندوق مدير عن الصادرة التةارير تصبح ذلي وبعد التةارير تلي إصدار من تةويميا

 مل ترواي ا والموقع www.gibcapital.com الصندوق مدير موقع على التةارير هذه توفير سيتم كما. و اسمة

 .www.tadawul.com.sa للسوق

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

 .الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية للمستثمرين والمستثمرين المحتملين

من قبل مالك وحدات ئم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجاناً عند طلبها فير القوايقر مدير الصندوق بتو -د

 الصندوق.

 س إدارة الصندوق:مجل .9

مستةلين، وسي ون لمدير الصندوق الحق في تليير  نيعضو( أعضاء من بينهم 3) ثالثةيتألف م لس إدارة الصندوق من 

األعضاء بعد أدذ موافةة هي ة السوق المالية في ذلي وسيتم إشعار مالك الو دات بأي تليير في أعضاء م لس إدارة الصندوق. 

 تبدأ عضوية أعضاء م لس إدارة الصندوق من تاريخ موافةة هي ة السوق المالية على إاشاء الصندوق.

 لس إدارة الصندوق:أعضاء مج -أ

 )مستةل(ربيس الم لس   صالح العةيلبن دالد  .1
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 مستةلعضو   عمرو بن عبدالعزيز العمرو .2

 عضو   عبدهللا بن صالح الحامد .3

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ب

 صالح العقيلبن  الدخ

ال زينة وقطاع م في عدة أقسام منها 1984بدأ العمل في م ال ال دمات المصرفية في عام 

الشركات وال دمات المصرفية لألفراد. عمل األستاذ دالد في عدد من البنوك والمؤسسات المالية 

منها البني السعودي الفراسي ومصرف الراجحي والبني السعودي البريطااي وشركة جدو  

 لإلستثمار وبني البالد وإتش إس بي سي العربية السعودية.

عمرو بن عبدالعزيز 

 والعمر

م والتي بدأ العمل 2012يشلل األستاذ عمرو العمرو منصا الربيس التنفيذي لشركة أبااا منذ عام 

م، كما عمل في م الي اإلستثمار والتأمين في كل من سامبا والشركة التعاواية 2004فيها منذ عام 

ميات الوللتأمين. يحمل األستاذ عمرو درجة الماجستير في اإلقتصاد من جامعة كوا ورديا في 

المتحدة األمري ية ودرجة الب الوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملي سعود في الممل ة 

 العربية السعودية.

عبدهللا بن صالح 

 الحامد

م كمدير في قسم الوساطة في البني السعودي 2000بدأ العمل في م ال ال دمات المالية في عام 

لةسم الوساطة في األسواق العربية في البني السعودي م كربيس 2003البريطااي ثم عمل في عام 

ي إتش إس بي سي العربية م، عمل عبدهللا في قسم إدارة األصول ف2006الفراسي. في عام 

م ثم ربيساً ل دمات الوساطة في 2011السعودية وتم تنصيبت لي ون ربيس إدارة المحافظ في عام 

م إاضم عبدهللا إلى جي آي بي كابيتال في 2016م ثم ربيساً إلدارة األصول في عام 2015عام 

 م كربيس المشورة اإلستثمارية للعمالء.2017عام 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -ج

 تشمل مسؤوليات أعضاء م لس إدارة الصندوق اآلتي:

 الصندوق ي ون التي ال وهرية والتةارير والةرارات العةود جميع على الموافةة  ً  .يهاف طرفا

 ذلي كان ومتى- اإلشراف  ً  مدير عنت يفصح صالحم تضارب أي على المصادقة -مناسبا

ً  الصندوق  .امستثمار صناديق لالبحة وفةا

 مرتين جتماعاإل  ً  ليسغ عن التبليغ ومسؤول لتزامواإل المطابةة مسؤول مع األقل على سنويا

 ب ميع الصندوق مدير لتزامإ من للتأكد الصندوق، مدير اإلرهاب لد  وتمويل األموال

 .المتبعة واألاظمة اللوابح

 .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في  الة تعيينت 

 األدر  والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأ  ام شروط والتزام اكتمال من التأكد 

 .امستثمار صناديق بالبحة العالقة ذات

 الو دات مال ي مصلحة يحةق بما بمسؤولياتت الصندوق مدير قيام من التأكد  ً  طلشرو وفةا

 صناديق مبحة وأ  ام العالقة، ذات والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأ  ام

 .امستثمار

 فيت الو دات ومال ي امستثمار صندوق ولمصلحة بأمااة العمل. 

 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -د

 صافي قيمة أصولت ألعضاء م لس إدارتت على النحو التالي:يدفع الصندوق م افآت مالية من 

  مستةل.ريامً سعودياً ل ل عضو 25,000م افأة سنوية بةيمة 

  لن يتةااى أعضاء م لس إدارة الصندوق من الموظفين في الشركة أي م افآت أو بدمت اظير

 عضويتهم في م لس إدارة الصندوق.

  بش ل تناسبي على أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء توزع الرسوم المستحةة على الصندوق

 ( شهراً ميالدياً.12م لس اإلدارة المستةلين كل اثنا عشر )

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

تعارض للمصالح، وفي  ال  دوث ممارسة أي من تابعيت ألي عمل ينطوي على يحرص مدير الصندوق عدم 

أي تضارب جوهري للمصالح بين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيةوم مدير 

 الصندوق باإلفصاح عن ذلي بش ل كامل لم لس إدارة الصندوق في أقرب فرصة مم نة.

 عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق: -و

 السعودية األسهم لفرص بي أي جي صندوق صالح العقيل بن الدخ

عمرو بن عبدالعزيز 

 العمرو
 منصا عضو م لس إدارة كل من الصناديق التالية:يشلل عمرو العمرو 
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 جون امانويل اكزيفوس
 – نائب رئيس مجلس اإلدارة)

 غير تنفيذي(

عندما ااضم  ،م1980كاات بداية عمل جون اكزيفوس في الممل ة العربية السعودية في عام 

إلى شركة بي ر آاد ماكينزي في الشرق األوسط. ومنذ ذلي الحين برز في م ال تمويل الشركات 

وأسواق رأس المال في الممل ة العربية السعودية. وقد شارك في تةديم المشورة لعدة هي ات 

لعربية ا  ومية وعمالء محليين وغير محليين على ادتالف اشاط أعمالهم الت ارية في الممل ة 

السعودية. ومن أبرز ما قدمت أعمال استشارية ومشورات لبنوك سعودية بشأن الةضايا ذات 

الصلة بال دمات المصرفية الت ارية وأسواق رأس المال والمعامالت المالية المعةدة. وقد تةاعد 

 م، ومنذ ذلي الحين يعمل كمستشار يةدم المشورة في2010من بي ر آاد ماكينزي في سبتمبر 

ال وااا السياسية والت ارية والةااواية لممارسة األعمال الت ارية في الممل ة العربية السعودية 

وال ليج العربي ومنطةة الشرق األوسط. يشلل جون اكزيفوس عضوية م لس إدارة بني ال ليج 

حامين مباماافة إلى عضويتت في اةابة المحامين األمري يين واةابة  –الممل ة المتحدة  –الدولي 

 ومية الينوي األمري ية.

 صل جون اكزيفوس على درجة الب الوريوس من جامعة كورايل، ايويورك، بالوميات 

( من جامعة بينسلفينيا، JDم كما  از على درجة الدكتوراه )1976المتحدة اممري ية في عام 

 م.1980بالوميات المتحدة األمري ية في عام 

عبدالعزيز بن 

 الحليسيعبدالرحمن 
 غير تنفيذي( – عضو)

 فبراير في( GIB) الدولي ال ليج لبني التنفيذي الربيس منصا الحليسي عبدالعزيز ىتول

 ربيالع النةد مؤسسة لمحافظ كمستشار عمل الدولي ال ليج بني إلى ااضمامت وقبل. م2016

ً  شلل كما. السعودي  ذليو لإلشراف السعودي العربي النةد مؤسسة محافظ اابا منصا أيضا

 المنطةة مس ول لمنصا شللت العملية، دبرتت وتشمل. م2015 سبتمبر إلى م2013 مايو من

 وسطاأل الشرق لمنطةة العالمية للشركات المصرفية ال دمات وربيس المنتدب والعضو األول

 أبريل إلى م2010 سبتمبر تاريخ من وذلي الرياض تشيس، مورغان بي جي في افريةيا وشمال

 ريطاايالب السعودي البني في العليا المناصا من عددا الحليسي عبدالعزيز شلل كما. م2013

 و تى م1990 عام من الفترة في الهولندي السعودي والبني الوطني العربي البني ،(”ساب)“

 .م2010 عام

 وستن،أ ت ساس، جامعة من امقتصاد في الب الوريوس درجة على الحليسي عبدالعزيز  صل

 .م1989 عام في األمري ية المتحدة بالوميات

بدر بن عبدالرحمن 

 السياري
 (مستقل –عضو)

عاماً من ال برة في األسواق المالية واإلستثمارية.  يث بدأ  ياتت  25يمتلي السياري أكثر من 

( في ادارة اإلستثمار  يث شلل العديد من SAMAالمهنية في مؤسسة النةد العربي السعودي )

المناصا في مؤسسة النةد العربي السعودي الى ان أصبح عضو في الم موعة امستشارية 

ومن ثم، التحق بشركة  التي تدير مليارات الدومرات عبر العديد من ف ات األصول الم تلفة.

( وقام بتطوير سياسة CIOالعزيزية لإلستثمار الت اري في منصا الربيس التنفيذي لإلستثمار )

ً إلى شركة الشرق األوسط اإلستثمار  بالشركة وترأس أاشطتها اإلستثمارية. كما ااضم م ةا

( كربيس تنفيذي للشركة  يث لعا دوراً اساسياً في تأسيس الشركة. MIFICلإلستثمار المالي )

بعد ذلي، ااتةل بدر إلى م موعة الفيصلية الةابضة كربيس تنفيذي لإلستثمار،  يث قاد دالل 

 موعة الفيصلية األاشطة اإلستثمارية وافذ استراتي ية التحول بالم موعة.فترة عملت مع م 

لل بدر  الياً ويش  بعد ذلي ااضم إلى شركة فينشر كابيتال السعودية كربيس تنفيذي للشركة.

منصا الربيس التنفيذي لإلستثمار في شركة اوقاف سليمان الراجحي الةابضة وهي وا ده من 

م. باإلاافة إلى ما سبق، ددم بدر وما زال يعمل 2018في أوابل عام  أكبر اموقاف في المنطةة

في العديد من الم الس والل ان اإلستثمارية لم تلف الشركات ال اصة والمدرجة، الصناديق، 

 األوقاف والمؤسسات.

 . صل السياري على درجة الب الوريوس في المحاسبة من جامعة الملي سعود

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
 (مستقل – عضو)

. الذي Mayar Fundيشلل عبدالعزيز منصا الربيس بشركة ميار كابيتال ومدير صندوق 

يستثمر في أسواق المال العالمية. قبل ذلي شلل عبد العزيز منصا الربيس ومدير المحفظة 

 ةّية تستثمر في أسواق المال العالميإستثمارية في شركة يريم المحدودة، وهي شركة اإلستثمار

كما شلل منصا ربيس م لس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة يريم العربية وهي شركة 

يشلل عبدالعزيز عضوية عدة م الس إدارة  مت صصة بتطوير وإدارة المطاعم والمةاهي.

جي اي بي “، شركة ”بي سي اي“وم الس أمناء منها شركة الصناعات ال يميابية األساسية 

باق ال ري السنوي، ومدارس الظهران األهلية. شلل عبدالعزيز كابيتال، جمعية مستثمر، س

سابةاً عضوية الل نة التنفيذيّة لم لس شباب األعمال في غرفة ت ارة الشرقية دالل الدورة 

 الشرقية.” عةال“و م لس ادارة  2010-2013

العالمية )محلل مالي معتمد( وهو عضو في فرعيها  CFA صل عبد العزيز على شهادة 

البريطااي والبحريني. يحمل عبد العزيز شهادة الب الوريوس في العلوم اإلدارية بت صو 

 بالوميات المتحدة األمري ية. MITالمالية مع ت صو مصا ا في اإلقتصاد من جامعة 
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 أسامة بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضو

شاكر كربيس تنفيذي جديد لشركة جي آي بي كابيتال، المملوكة بال امل أاضم أسامة بن محمد 

م كما اصبح عضواً لم لس إدارة للشركة 2016يوايو  29لبني ال ليج الدولي، وذلي أعتباراً من

يحظى أسامة ب برة مصرفية وإستثمارية واسعة في العمل مع  م2018مايو  16إعتباراً من 

بالممل ة العربية السعودية. وقد شلل مؤدراً منصا المدير العام مؤسسات مالية دولية ومحلية 

للرقابة على البنوك بمؤسسة النةد العربي السعودي )ساما(، كما عمل كمستشار اول لوكيل 

عاماً في العمل المصرفي واإلستثماري بالممل ة  16ولد  أسامة دبرة أكثر من  المحافظ للرقابة.

لسعودي البريطااي وإتش اس بي سي السعودية،  يث شلل دالل العربية السعودية مع البني ا

 المدير التنفيذي وربيس“عملت مع إتش اس بي سي السعودية مناصا تنفيذية قيادية منها 

يضا كما سبق أن عمل أ ”.المدير التنفيذي وربيس األسواق المالية“، ومن ثم منصا ”اإلستثمار

بالرياض، قام داللها بتدريس اإل صاء وتةديم  كعضو هي ة تدريس في معهد امدارة العامة

 اإلستشارات اإل صابية.

ب الوريوس في العلوم اإلدارية ت صو أساليا كمية من جامعة الملي سعود   صل أسامة على

بالرياض باماافت الى  صولت على ماجستير في العلوم في اإل صاء من جامعة كولورادو 

 مية كولورادو األمري يةالح ومية، بمدينة فورت كولينز في و

 عبدالرحمن بن زيد

 القويز

 في والميزااية والت طيط المالية امدارة في بالعمل م1987 العمليةعام  ياتت الةويز زيد بدأ

  يث ساب، ببني م1990 عام التحق ثَم، ومن. بالرياض الت صصي فيصل الملي مستشفى

 تولى ماك للشركات، المصرفية فريق منها،مدير البني في الةيادية المناصا من العديد شلل

 المصرفية ال دمات عام مدير منصا إلى باماافة والم اطر امبتمان مدراء كبير منصا

 لشركة المنتدب العضو اابا منصا الةوير زيد تولى م2003 عام وفي. البني في للشركات

 على الةويز زيد  صل .م2007 عام  تي وذلي المحدودة السعودية العربية سي بي اس اتش

 يشلل .م1987 عام في الرياض – سعود الملي جامعة من المحاسبة في الب الوريوس درجة

ً  زيد  ،مستةل إدارة م لس عضو  :التالية الشركات ول ان إدارات م لس عضوية الةويز اليا

 إدارة م لس عضو ,السعودية – التعاواي للتأمين العربية بوبا لشركة المراجعة ل نة وعضو

 لت اريا امهلي للبني والم افأت الترشيحات ل نة وربيس التنفيذية الل نة عضو مستةل،

 شركة – ماسي لشركة الم اطر ل نة وربيس والمطلوبات امصول ل نة ربيس ,السعودية

 ونا لشركة المراجعة ل نة ربيس السعودية –لالستثمار اومده و السبيعي ابراهيم بن محمد

 السعودية – لالستثمار

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -أ

يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الو دات بموجا أ  ام مبحة صناديق اإلستثمار ومبحة  .1

 األش اص المردو لهم وشروط وأ  ام الصندوق ومذكرة المعلومات ال اصة بالصندوق.

الصندوق ب ميع المبادئ والواجبات التي اصت عليها مبحة األش اص المردو لهم بما  يلتزم مدير .2

 في ذلي واجا األمااة ات اه مالك الو دات، والذي العمل بما يحةق مصالحهم وبذل الحرص المعةول.

 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، ي ون مدير الصندوق مسؤومً عن اآلتي: .3

 إدارة الصندوق. -أ

 صندوق لما في ذلي ال دمات اإلدارية للصندوق.عمليات ال -ب

 طرح و دات الصندوق. -ج

التأكد من دقة شروط وأ  ام الصندوق ومذكرة المعلومات ال اصة بالصندوق واكتمالها  -د

 وواو ها وأن ت ون صحيحة وغير مضللة.

مسؤولياتت إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللتزام بأ  ام مبحة صناديق اإلستثمار، سواًء أد   .4

وواجباتت بش ل مباشر أو قام بت ليف جهة دارجية بموجا أ  ام مبحة صناديق اإلستثمار ومبحة 

 األش اص المردو لهم.

إن مدير الصندوق مسؤول عن دسابر الصندوق النات ة عن إ تيال أو إهمال أو سوء تصرف أو  .5

 تةصير متعمد من مدير الصندوق.

جراءات لرصد الم اطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، يضع مدير الصندوق السياسات واإل .6

ويضمن سرعة التعامل معها. تتضمن تلي السياسات واإلجراءات الةيام بعملية تةويم الم اطر بش ل 

 سنوي على األقل.

نتابج يديره ويزود الهي ة ب يطبق مدير الصندوق براامج مراقبة المطابةة واإللتزام ل ل صندوق استثمار .7

 طبيق عند طلبها.الت

 المهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: -ب

 يتعامل صندوق اإلستثمار مع طرف ثالث وذلي للةيام بالمهام التالية:

 أمين الحفظ للةيام بمهام الحفظ. .1

 المحاسا الةااواي للةيام بمهام التدقيق والمراجعة. .2
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الصندوق للةيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق والتأكد من قيام م لس إدارة  .3

 ةرمدير الصندوق بمسؤولياتت بما يحةق مصلحة مالك الو دات وفةاً لشروط وأ  ام الصندوق ومذك

 المعلومات والمستندات ذات العالقة وأ  ام مبحة صناديق اإلستثمار.

لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة أنشطة عمل أو مصالح أخرى  -ج

 الصندوق:

  م يوجد.

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو إستبدال : -د

  للهي ة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق وات اذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير

 ه مناسباً، وذلي في  ال  دوث أي من اآلتي:ات اذ أي تدبير آدر ترا وصندوق بديل أ

توقف مدير الصندوق عن ممارسة اشاط اإلدارة دون إشعار الهي ة بذلي بموجا األش اص  .1

 المردو لهم

 إللاء ترديو مدير الصندوق في ممارسة اشاط اإلدارة أو سحبت أو تعليةت من قبل الهي ة. .2

اء ترديو ممارسة اشاط اإلدارة ال اص تةديم طلا إلى الهي ة من قبل مدير الصندوق إللل .3

 بمدير الصندوق.

باإللتزام بالنظام  - سا ما تراه الهي ة–إذا رأت الهي ة أن مدير الصندوق قد أدل بش ل جوهري  .4

 ولوابحت التنفيذية.

وفاة مدير المحفظة اإلستثمارية الذي يدير  أصول الصندوق أو ع زه أو استةالتت مع عدم وجود  .5

 لد  مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.ش و آدر مس ل 

 أاها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معةولة–أي  الة أدر  تر  الهي ة .6

  للفةرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق ً إذا مارست الهي ة أياً من صال ياتها وفةا

( 60التعاون بش ل كامل من أجل تسهيل اةل المسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلي دالل ستين )

ً من تعيين مدير الصندوق البديل. وي ا على مدير الصندوق المعزول أن ينة  يثما كان –ل يوما

جميع العةود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى مدير  -ارورياً ومناسباً ووفةاً لتةدير الهي ة

 الصندوق البديل.

 أمين الحفظ: .12

 اسم أمين الحفظ: -أ

 والتعامل اإلدارة ددمات لتةديم 08100-37  رقم بترديو المالية السوق هي ة من المردو ،شركة البالد كابيتال

 .والحفظ المشورة تةديمو والترتيا والتعهد

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

 .08100-37 رقم الترديو الصادر عن هي ة السوق المالية هو 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ: -ج

 البالد المالية، المركز الربيسي

 تةاطع شارع التحلية مع طريق الملي فهد

 11411الرياض ، 140ص.ب: 

 الممل ة العربية السعودية

 (capital.com-www.albilad(الموقع امل ترواي:  9200003636-966هاتف:  +

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -د

 م. 2009/04/14تم إصدار الترديو في تاريخ 

 ومسؤوليات أمين الحفظ:األدوار األساسية  -ه

  يعد أمين الحفظ مسؤومً عن إلتزاماتت وفةاً أل  ام مبحة صناديق اإلستثمار، سواًء أد  مسؤولياتت

ً بموجا أ  ام مبحة صناديق اإلستثمار أو مبحة األش اص  بش ل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

 المردو لهم

 مالك الو دات عن دسابر  الصندوق النات ة عن يعد أمين الحفظ مسؤومً ات اه مدير الصندوق و

 إ تيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تةصير  معتمد من قبل أمين الحفظ.

  يعد أمين الحفظ مسؤومً عن  فظ أصول الصندوق و مايتها لصالح مالك الو دات، وهو مسؤول عن

 .ات اذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن: -و
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ً للحفظ من الباطن، وسيدفع أمين  ي وز ألمين الحفظ ت ليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيت بالمعمل أمينا

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلي

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً: -ز

 م يوجد.

 الحفظ أو استبدال :األحكام المنظمة لعزل أمين  -ح

  للهي ة عزل أمين الحفظ المعين من قبل مدير الصندوق أو ات اذ أي تدبير تراه مناسباً في  ال يحق

 وقوع أي من الحامت اآلتية:

توقف أمين الحفظ عن ممارسة اشاط الحفظ دون إشعار الهي ة بذلي بموجا مبحة األش اص  .1

 المردو لهم

 ارسة اشاط الحفظ أو سحبت أو تعليةت من قبل الهي ة.إللاء ترديو أمين الحفظ في مم .2

 تةديم طلا إلى الهي ة من أمين الحفظ إلللاء ترديو ممارسة اشاط الحفظ. .3

 باإللتزام بالنظام ولوابحت التنفيذية. - سا ما ترا الهي ة–إذا رأت الهي ة أن أمين الحفظ قد أدل  .4

 أاها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معةولة–أي  الة أدر  تر  الهي ة .5

  للفةرة األولى من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق ً إذا مارست الهي ة أياً من صال ياتها وفةا

ً لتعليمات الهي ة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ  المعني تعيين أمين  فظ بديل وفةا

وليات إلى أمين الحفظ البديل دالل ستين المعزول التعاون بش ل كامل لتسهيل النةل السلس للمسؤ

ً من تعيين أمين الحفظ البديل. وي ا على أمين الحفظ المعزول أن ينةل 60)  يثما كان –( يوما

جميع العةود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي العالقة إلى أمين  -ارورياً ومناسباً ووفةاً لتةدير الهي ة

 الحفظ البديل.

 مستشار اإلستثمار: .13

 يوجد.م 

 الموزع: .14

 م يوجد.

 المحاسب القانوني: .15

 اسم المحاسب القانوني: -أ

 البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.

 العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: -ب

  السليمااية  ي عبدالعزيز، بن محمد األمير شارع

 11557 الرياض ،69658. ب.ص

 السعودية العربية الممل ة

 966112065444+فاكس:          966112252666+هاتف: 

 www.pkf.com الموقع امل ترواي:

 األدوار األساسية والمسؤوليات للمحاسب القانوني: -ج

 .يعين المحاسا الةااواي من قبل مدير الصندوق وذلي للةيام بعملية المراجعة 

  ( أشهر قبل اهاية سنتت المالية، ي ا في هذه 9تزيد على تسعة )إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة

 الحالة الةيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األولى.

 ( أشهر أو أقل قبل اهاية سنتت المالية، يم ن في هذه 9إذا مضى على تأسيس الصندوق مدة تسعة )

 الثااية.الحالة الةيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية 

 معلومات أخرى: .16

تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيتم تقديمها إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة  -أ

 عند طلبها من الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة: -ب

ي وز لمدير الصندوق الددول في ترتيبات العمولة ال اصة، يةر المشترك والمشترك المحتمل ويوافق على أات 

بحيث يحصل مدير الصندوق بموجبت على سلع وددمات إاافة إلى ددمات تنفيذ الصفةات مةابل العمولة المدفوعة 

 دالل ذلي الوسيط. يتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي: على الصفةات الموجهة من
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 ي ددمة التنفيذ بأفضل الشروط.أن يةدم الوسيط المعن 

  أات يم ن اعتبار السلع وال دمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معةولة لمصلحة مالك

 الو دات.

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعت إلى مةدم السلع وال دمات هو مبلغ معةول 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت: -ج

 افست قالصندو في امستثمار على ينطبق بعضها متنوعة اريبية م اطر على الصندوق في امستثمار ينطوي

 ت بدهاي التي الضرابا تؤدي وسوف. معين بمستثمر صلة ذات ت ون قد معينة ظروف على ينطبق اآلدر والبعض

. لو دةا سعر في واا فاض الصندوق في بامستثمار المرتبطة العوابد ت فيض إلى بالضرورة الو دات مال و

 في امستثمار ىعل المترتبة الضرابا بشأن الضريبيين مستشاريهم مع التشاور المحتملين المستثمرين على وي ا

 ريبةا تشمل م لاكابيت بي اي جي شركة إلى المستحةة الرسوم وجميع اإلدارة رسوم إن. وبيعها وتمل ها الو دات

 لةيمةا اريبة ومبحة اظام في عليها المنصوص للمواد وفةا منفصل بش ل تحميلها يتم التي المضافة الةيمة

 .المضافة

 الةيمة اريبة تشمل م والعمومت والمصروفات المذكورة في الشروط واأل  ام و مذكرة المعلومات الرسوم إن

 المضافة مةالةي اريبة اظام في عليها المنصوص لألسعار وفةا منفصل بش ل الضريبة تحميل وسيتم المضافة

 الةيمة اريبة تشمل( 5.1في الفةرة ) المذكورة الةااواي المحاسا اتعاب ان مال ظة مع. التنفيذية ومبحتت

 من ابتداء المضافة الةيمة لضريبة ست ضعمن رسوم و عمومت و مصاريف  ذلي عدا فيما و المضافة،

01/01/2018. 

 معلومات وتفاصيل إجتماع مالك الوحدات: -د

  لمدير الصندوق الدعوة لعةد إجتماع لمالك الو دات بمبادرة منت.ي وز 

 ( أيام من استالم طلا كتابي 10سيةوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الو دات دالل عشرة )

 من أمين الحفظ بذلي.

 ( أيام من استالم طلا كتاب10سيةوم مدير الصندوق بالدعوة إلجتماع لمالك الو دات دالل عشرة ) ي

من مالي أو أكثر من مالك الو دات الذين يمل ون م تمعين أو منفردين ما اسبتت أكثر من أو تساوي 

 من صافي قيمة الصندوق. 25%

  يةوم مدير الصندوق باإلعالن عن اإلجتماع في الموقع اإلل ترواي لمدير الصندوق والموقع اإلل ترواي

كتابي الى جميع مالك الو دات وأمين الحفظ قبل للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال إشعار 

( يوماً قبل اإلجتماع، 21( أيام على األقل من اإلجتماع وبمدة م تزيد عن وا د وعشرين )10عشرة )

وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن م ان وتاريخ ووقت اإلجتماع والةرارات المةتر ة، وي ا على 

 سوق المالية من اإلشعار ال تابي المرسل الى مالك الو دات.مدير الصندوق إرسال اس ة الى هي ة ال

  م يعتبر إجتماع مال ي الو دات اجتماعاً صحيحاً إم إذا  ضره من المالك ما يمل ون م تمعين أو

 أو أكثر من إجمالي عدد و دات الصندوق. %25منفردين 

 ندوق بالدعوة الى إجتماع ثااي إذا لم يستوف النصاب المذكور في الفةرة السابةة، سيةوم مدير الص

باإلعالن عن ذلي في موقعت اإلل ترواي والموقع اإلل ترواي للسوق المالية السعودية )تداول( وبإرسال 

( أيام، ويعد 5إشعار كتابي الى جميع مالك الو دات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثااي ب مسة )

  دة الممثلة في اإلجتماع.اإلجتماع الثااي صحيحاً أياً كاات اسبة الو

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اإلستثمار: -ه

  إذا رغا مدير الصندوق بإاهاء الصندوق، في ا عليت إشعار الهي ة ومالك الو دات كتابياً برغبتت في

ل ( يوماً من التاريخ المستهدف إلاهاء الصندوق دون اإلدال21ذلي قبل مدة م تةل عن وا د وعشرين )

 بالشروط واأل  ام ومذكرة المعلومات ال اصة بالصندوق.

 .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

 .تسوية جميع معامالت الصندوق 

  في الموقع اإلل ترواي لمدير الصندوق والموقع اإلل ترواي للسوق عن اعالن عن أاهاء الصندوق

  ااهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتت.

 .تحويل النةد إلى مالك الو دات 

 .إغالق الحساب البن ي للصندوق والحساب لد  الوسيط 

 إجراءات الشكاوى: -و

 تتاح إجراءات معال ة الش او  لمالك الو دات عند طلبهم بدون مةابل على العنوان التالي لمدير الصندوق:

 شركة جي آي بي كابيتال

 1المبااي المن فضة، مبنى رقم ب

 وا ة غرااطة للمبااي الس نية والم تبية

 الدابري الشرقي طريق

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 الممل ة العربية السعودية
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  +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 www.gibcapital.comالموقع اإلل ترواي: 

إدارة ش او  المستثمرين  ش واه لد يحق لمالي الو دات إيداع ( أيام عمل، 7وفي  ال عدم الرد دالل سبعة )

ً من تاريخ إيداع الش و  لد  الهي ة يحق 90في هي ة السوق المالية وفي  ال لم يتم الرد دالل تسعين ) ( يوما

ل نة الفصل في منازعات األوراق المالية إم إذا أدطرت الهي ة مةدم الش و   لمالي الو دات إيداع الش و  لد 

 ل نة قبل إاةضاء المدة.ب واز إيداعها لد  ال

 الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ عن اإلستثمار في صناديق اإلستثمار: -ز

 في صلالف ل نة هي امستثمار صناديق في امستثمار عن ااشئ ازاع أي في بالنظر الم تصة الةضابية ال هة إن

 .المالية األوراق منازعات

 مة المستندات المتاحة لمالك الوحدات:قائ -ح

 .شروط وأ  ام الصندوق 

 .مل و المعلومات الربيسية 

  مذكرة المعلومات والعةود المذكورة فيها )عةد المحاسا الةااواي، عةد أمين الحفظ، وعةود أعضاء

 م لس اإلدارة(.

 .الةوابم المالية لمدير الصندوق 

 ملكية أصول الصندوق: -ط

 نأ ي وز وم ،(مشاعة مل ية) م تمعين الصندوق ذلي في الو دات لمال ي مملوكة امستثمار صندوق أصول تُعدّ 

 وأ المشورة مةدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير ي ون

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

ً  الموزع أو المشورة مةدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن  في وذلي الصندوق، لو دات مال ا

ً   كان أو مل يتت،  دود  شروط في عنها وأفصح امستثمار صناديق مبحة أ  ام بموجا المطالبات بهذه مسمو ا

 .بالصندوق ال اصة المعلومات ومذكرة الصندوق وأ  ام

 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

 :علي بناًء  االستثمار قرار سيتخذ التي المعلومات مذكرة تتضمنها

 م يوجد.

 اتسياس في كرتذُ  التي عدا ما المالية السوق هيئة عليها وافقت ستثماراإل صناديق الئحة قيود منأي إعفاءات  -ك

 :وممارسات  ستثماراإل

 م يوجد.

 :رهيدي الذيمملوكة من الصندوق  أصول بأي المرتبطة التصويت بحقوق يتعلق فيما الصندوق مدير سياسات -ل

 ةوق المستثمرين بما في ذلي  ةوق التصويت و ضور يفوض مالي الو دات مدير مصندوق لممارسة جميع 

 ال معيات العمومية للشركات الُمستثمر فيها.
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لةد قمت/قمنا باإلطالع على شروط وأ  ام الصندوق ومذكرة المعلومات ال اصة بالصندوق ومل و المعلومات الربيسية ال اصة 

 /اشتركنا فيها.دصابو الو دات التي اشتركت ة علىبالصندوق، والموافة

 

 امسم:

 التاريخ:        التوقيع:

 

 

 

 

 

 


