
 

 
 

 

ي  ي آي ب  ق للوهس  ومال  فريقيالل صندوق ج  ي  هسم  لشرق  باعليير إي فس ج 

GIB MENA ESG Equity Fund 

 صندوق فهسم  علم مفتوح لشادة

ي كلبيتل  ي آي ب   مدير لشصندوق: ج 

وط وللحكلم  لشرق

 م2022/ 12/ 18تاري    خ اإلصدار: 

 م2022/ 12/ 18ه والموافق 4144/ 05/ 24تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس الصندوق: 

 

وط  الصندوق إدارة مجلس وأعضاء الصندوق مدير عليها، ويتحمل الموافقة وتمت الصندوق إدارة مجلس قبل من الصندوق وأحكام روجعت شر
وط الواردة المعلومات واكتمال دقة عن كامل المسؤولية ومنفردين مجتمعي    ي الشر

 
 ومدير الصندوق إدارة مجلس أعضاء يقر ويؤكد واألحكام، كذلك ف

ي  المعلومات الواردة واكتمال بصحة الصندوق
 
وط ف   ويقرون واألحكام، الشر

 
ي  والبيانات المعلومات أن ويؤكدون أيضا

 
وط الواردة ف  غي   واألحكام الشر

 مضللة. 

وط محتويات عن أّي مسؤولية الهيئة التتحمل. االستثمار  صندوق وحدات طرح عىل المالية السوق وافقت هيئة  أيّ  والتعطي  صندوق،ال وأحكام شر
ي  االستثمار جدوى بشأن توصية أيّ  المالية السوق هيئة والتعطي  أو اكتمالها، بدقتها يتعلق تأكيد

 
ي  عدمه، الصندوق من ف

 طرح عىل موافقتها والتعن 
ي  االستثمار قرار أن فيه، وتؤكد باالستثمار توصيتها الصندوق وحدات

 
 يمثله.  من أو للمستثمر يعود الصندوق ف

ي بالمستثمرين  عىل يجب
وط وأحكام الصندوق، ننصح بأخذ مشورة مستشار مهن  ي حال تعذر فهم شر

 
وط وأحكام الصندوق وفهمها، وف  . قراءة شر

ي  ي آي ب  وط واألحكام الخاصة بصندوق ج  ي الشر
 
ي أل إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج  سهم الشر

(ESGخاضعة ) ،وأي تعاميم صادرة من هيئة السوق المالية وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغي  مضللة،  لالئحة صناديق اإلستثمار

ثة وتكون
ّ
لة محد

ّ
 . ومعد

وط هذه عىل الوحدات مالك توقيع ي  واألحكام الشر
اكه عند  قبلها  أنه تعن  ي  امير

 
 . الصندوق وحدات من وحدة أي ف

ي االطالع عىل أداء ص يمكن ي آي ب  ي )أل ندوق ج  ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   ( ضمن تقاريره. ESGسهم الشر

وط هذه قراءة المستثمرين عىل يجب  . بالصندوق الخاصة االخرى والمستندات واالحكام الشر

 

 

  



 
  

ي  2  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 

 إمعلر هلم

 

 

 ي كابيتال بتق ي آي ب  كة ج  ي ستقوم بموجبها شر
وط واألحكام النر ة الشر وط ديم خدمات اإلستثمار للمستثمرين وتشكتوضح هذه النشر ل هذه الشر

ك.   واألحكام االتفاقية بي   مدير الصندوق والمشير

  ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
 
وط واألحكام طبقا -219-1أعدت هذه الشر

 30م بناًء عىل نظام هيئة السوق المالية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 2006/ 12/ 24ه الموافق 1427/ 12/ 03، بتاري    خ  2006
 م. 2021/ 02/ 24ه الموافق 1442/ 07/ 12وتاري    خ  2021-22-2بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  ةه، المعدل1426/ 06/ 02وتاري    خ 

  ي رأ  المال والتوزيعات النقدية عىل المدى
 
ي يهدف الصندوق لتحقيق نمو ف

 
ي األوراق المالية ف

 
المتوس  والطويل عن طريق اإلستثمار ف

ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  بيئية واجتماعية وحوكمية   . (ESG)أسواق منطقة الشر
 

 وط الصندوق تمثل التقدير الخاص لمدير الصندوق بعد أن بذل كل االهتمام والعنا ي أحكام وشر
 
ة يإن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة ف

المعقولة للتأكد من صحتها، وليس هناك أي ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب عىل المستثمرين المحتملي   أن 
عية أو بأي مسائل أخرى يبية أو شر وط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور استثمارية أو قانونية أو ض   . الينظروا اىل محتوى هذه الشر

 ي للمستثمرين المحتملي   أن يكونوا عىل بينة تكون قي
مة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار األسهم المملوكة من قبل الصندوق. وينبغ 

ا ي الصندوق اليعتي  بمثابة وديعة لدى أي بنك أو الير 
 
ي الصندوق يشتمل عىل مخاطر مرتفعة. إن اإلستثمار ف

 
 مومعرفة تامة بأن اإلستثمار ف

 
ا

ي الصندوق  عليه كما أنه
 
 من قبل مدير الصندوق ويتحمل المستثمر كامل المسؤولية عن أي خسائر مالية قد تنتج عن اإلستثمار ف

 
ليس مضمونا

 عن تقصي  أو إهمال من مدير الصندوق. 
 
 مالم يكن سبب الخسارة ناجما

  :وط وأحكام الصندوق  م. 2022/ 12/ 18تاري    خ اصدار شر

 م. 2022/ 12/ 18ندوق وطرح وحداته: تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس الص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ي  3  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 لشاحتوقلت

 2................................. .......... ....................... ...................................................................................................... إمعار هام

 5. ................... ........................... ............................... ............................................................................................ تعريفات

 9............................................. . .......... ................................ ...................................................................... ملخص الصندوق

وط واألحكام  11....... . .... . ... ........ ........ ............................................................................................................................. الشر

 11........ . ......... ........ ..... ............................................................................................................................. صندوق االستثمار 

 11........ . ........ ........ .......... ............................................................................................................................. النظام المطبق

 11. ...... . ......... ...... .. .................................................................................................................... سياسات االستثمار وممارساته

ي الصندوق طر المخا
 
 14.. ...... . . . ... . ........ ........ ......................................... ........................................................ الرئيسة لالستثمار ف

 17. ...... .. ........... ........ ................... ............................. ................................................................ .............. آلية تقييم المخاطر 

ي الصندوق
 
 17.... .. . . . ....... ......... ... ............................................... . ........................................ ............. الفئة المستهدفة لالستثمار ف

 17. .... . .... ......... ..... . ......................................................................... ..................................................... قيود وحدود اإلستثمار 

 17. . . ...... ......... . . .................................................................. ..................................................................................... العملة

 18. .. . ....... .... ............................... ............... ....................................................................... مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 23. ...... . .... ..... ... ................ ............ .......................................................................................... تقييم وتسعي  وحدات الصندوق

 25. ......... . . ..... ... . . ....................... ............ . ......... ................................................................................................... التعامالت

 27.... .. .............. ............................ ......... ................................................................................................... سياسة التوزيعات

 28.. . ......... ........ . .................. ........ .......................... . ............................................................... الوحداتتقديم التقارير اىل مالكي 

 28. ... . .... .. . .. ........ . ......... ........ ............................................................................................................... سجل مالكي الوحدات

 29. .......... . . .......... ........ ...................................................................................................................... اجتماع مالكي الوحدات

 30. .......... ......... ..... ............................................................................................................................. حقوق مالكي الوحدات

 30. .......... ............................... ................... ......... ............................................................................. كي الوحداتمسؤولية مال

 30. .............. ............................... ...... ......... .......................................................................... ................... خصائص الوحدات

وط وأحكام الصندوق ي شر
 
ات ف  31.......... . ................................ ......... ......................................................... ...................... التغيي 



 
  

ي  4  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 32. ...... .................... ......... .................................................... ............................................................ إنهاء وتصفية الصندوق

 32........ ............................ .......... ........................ ......................................................................................... مدير الصندوق

 35........ .......... .......... ...................... ........................................................................................................... مشغل الصندوق

 36. ..... . .. ......... ................ .... ............................................................................................................................. أمي   الحفظ

 38....... ...... . ................................................. .......... ............................................................................. مجلس إدارة الصندوق

عية  40. ...... ....... . ............. .......... .................................................................................................................. لجنة الرقابة الشر

 40. ......... . . ..................... ......... . . ................................................................................................................ مستشار االستثمار 

 40 ........... ..... ... ............. .......... .. ............................................................................................................................. الموزع

 40. . .... .............. ... . . ........... ... ...... ................................................................................................................ مراجع الحسابات

 41................... ... .............. .......... ................................................................................................................ أصول الصندوق

 41. ... .............. ... ................ .......... .............................................................................................................. جة الشكاوىمعال

 41. ....................... .......... ... ... ............................................................................................................. .......... معلومات أخرى

 42... ............. . ... .................... . .... .............................................................. من الصناديقمتطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة 

 42............ ....................................................................................... .................................................. إقرار من مالك الوحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ي  5  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 تعيقفلت
 

 "ك" و"لشاستثار" و"لشاستثار لشاحتال" و"لشاستثايقن" و"لشعاال" و"ملشك لشوحدة ادفة تست "لشاشير دم خمصطلحات مير
ي الصندوق. 

 
 لإلمارة اىل العميل الذي يمتلك وحدات ف

 " "ي كابيتال. مدير لشصندوق ي آي ب  كة ج   يقصد به شر

  "ي كابيتال. "مشغل لشصندوق ي آي ب  كة ج   يقصد به شر

  "لالئحة صناديق اإلستثمار "مجلس إدلرة لشصندوق" و"مجلس لإلدلرة 
 
 يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيي   أعضائه وفقا

اف عىل  أعمال مدير صندوق اإلستثمار.  لإلشر

  "يقصد بها هيئة السوق المالية ماملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة "لشميئة" و"هيئة لشسوق" و"هيئة لشسوق لشالشاة
 فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة. 

  "يقصد بها السوق المالية السعودية )تداول(. و"لشسوق لشالشاة لشسعودية )تدلو (" "لشسوق" و"لشسوق لشالشاة 

  "لشصندوق لشعلم" 
 
ي المملكة وفقا

 
ي المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق عىل مستثمرين ف

 
صندوق استثمار مؤسس ف

ي الباب الرابع من الئحة صناديق االستثمار بأي طريقة 
 
 الطرح الخاص.  غي  لألحكام الواردة ف

 " "ي لشصندوق ي آي ب  ي أل يقصد به صندوق ج  ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   . (ESG)سهم الشر

 ""يتطلب موافقة مالكي الوحدات  قرلر صندوق علدي 
 
ي قرارا

من مجموع الوحدات  %50الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكير من يعن 
ي اجتماع مالكي الوحدات س

 
 أم  واءً الحاض  مالكها ف

 
 أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.  وكالة أكان حضورهم مخصيا

 "ق األوس  وممال أفريقيا.  "للهسولق ي منطقة الشر
 
 يقصد بها أسواق األسهم المرخصة ف

 "ملدي  ." هو المؤشر الذي من خالله يمكن قيا  أداء الصندوق اإلستثماريلشاؤشق لإلهسير

 ي لشعلئد لشكلي شألهس كة ستاندردز آند بورز.  م  لشعيباة""مؤشق إس آند ب   هو مؤشر يتبع األسهم العربية ويتم الحصول عليه من شر

 "ي أي صندوق استثمار يتكون من وحدات، وتعامل كل وحدة عىل أنها تمثل حصة  "وحدلت لشصندوق" و"لشوحدلت
 
حصة المالك ف

ي أصول صندوق اإلستثمار. 
 
 مشاعة ف

 "لموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة مخصية مادية يقصد به الوضع أو ا "تضلرب لشاصلشح
 أو معنوية. 

 "يقصد بها الئحة صناديق اإلستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. الئحة صنلديق لإلهستثالر " 

 "ي يجب اإللمام بها واالحير  "لشاخلطر
 از منها قبل اتخاذ القرار اإلستثماري. يقصد بها مجموعة من المؤثرات المحتملة النر

 "أليام العمل الرسمية للبنوك السعودية.  "يوم عال 
 
ي المملكة العربية السعودية طبقا

 
 يقصد به أي يوم عمل ف

 "ي وحدات الصندوق. يوم لشتعلمل
 
داد ف اك أو اإلسير  " يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اإلمير

 " ي سعر الوحدة. " يقصد به اليوم اللشتييا يوم
 
 ذي يتم فيه تحديد صاف

 "ي السوق المالية ألول مرة.  "فهسم  لشطروحلت للوشاة
 
كات المطروحة لإلكتتاب العام ف  يقصد بها أسهم الشر

 "ي األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأ   "حيوق للوشوقة
 
هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها احقية االكتتاب ف

كة نهاية يوم االستحقاق. ويعط كل حق لحاملة الم ي سجالت الشر
 
ال، وتعتي  هذه األوراق حق مكتسب لجميع المساهمي   المقيدين ف

ي األسهم الجديدة بسعر الطرح
 
 . احقية االكتتاب ف

 Benchmark Agnostic”"  .طريقة هيكلة للمحافظ والصناديق اإلستثمارية التعتمد عىل المؤشر االرمادي 

  داد االدوات المالية فمبله لشنيد" "نيد و هي االدوات المالية النر تستحق خالل أقل من عام التمام عملية السداد باصدار وتداول واسير
ة األجل وتكون قابلة للتحويل إىل سيولة نقدية.   قصي 

  "ي األسواق المالية. "مصلرقف لشتعلمل
 
اء والبيع ف  عموالت الشر

 " ي الئح "لشطرف لشنظير
 
ي قائمة المصطلحات ُيقصد به ف

 
" الوارد ف ي تعريف مصطلح "عميل مؤسسي

 
ة مؤسسات السوق المالية، وف

ي بيانهم: 
 أي من اآلبر

 . مؤسسة النقد  -1
ف بها الهي -2  . ئةالسوق، أو أي سوق مالية تعير
 . اإليداعمركز  -3
 . المقاصةمركز  -4
 . مؤسسة سوق مالية -5
 . محىلي بنك  -6
كة  -7  . محلية تأمي   شر
ي مستثمر  -8  . مؤهل أجنن 
  .سعودية غي  مالية  منشأة خدمات -9

ي  ي  وفيما عدا ذلك، فإن الطرف النظ
ي الطرف  يعن 

 
 .صفقةاآلخر ف

  "لت لإلصدلر ات إصدار حقوق االكتتاب األولوية والطروحات. "نرق  نشر



 
  

ي  6  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

  "كة: بيان التدفق النقدي اإليجا"لشارلكز لشالشاة ي البيانات المالية للشر
 
كة باألداء الذي تتخذه ف ي يقا  المركز الماىلي للشر ، ب   والمتنايي

انية العمومية.  ي المي  
 
ي بيان األرباح والخسائر، ونسب األصول والخصوم وحقوق المالك ف

 
 زيادة األرباح ف

 "ة زمنية معينة.  "لشيوة لشيبحاة ي تقارن مع نفقاتها والتكاليف المتكبدة ذات الصلة خالل فير
كة عىل تحقيق األرباح النر  تقييم قدرة الشر

 "ات العامة لألسواق. اإل  "لشطيقية لشنشطة قه المؤشر
ّ
ي أصول بغية تحقيق عائد يفوق العائد الذي تحق

 
 ستثمار ف

 " الوضع الماىلي الت ، هي لسهمللقيمة العادلة ا ""لشيااة لشعلدشة 
ي تحقق التوازن بي  

كة والمتوقعالقيمة النر ي للشر
ستقبال بناء م اريخ 

 .العائد المتوقعو أهداف المستثمر عىل 

 ق للوهس  وم قة: "لشرق ز ي شه )بلإلنجلير ز هو مصطلح ( وتلفظ "مينل" MENAال  فريقيال" ويشيع لهستخدلم لإلختصلر لإلنجلير
ق األوس " وعموم "ممال  ي أو عموم جنوب غرب آسيا الذي يشيع تسميته ب"الشر ق العرب 

يستخدم للتعبي  عن منطقة المشر
 وتشمل الدول التالية: األردن 

 
سلطنة  -تونس  -المغرب  - الكويت - السعودية - البحرين -المتحدة  اإلمارات العربية -أفريقيا" معا

 .  مرص -قطر  -عمان 

 "كة المساهمة، ويعكس امتالك  "للورلق لشالشاة ي شر
 
ي من قبل الشخص لسهم ف

الورقة المالية هي مستند ُيظهر االمتالك القانوب 
كة بها آخرون. وبذلك تكون أصول الشخص لها قيمة مالية، هي كل ماُيملك وتكون له قيمة نقدية، بم ي يدين للشر

ي ذلك األموال النر
 
اف

ي االوراق المالية اآلتيه )سهم 
 
كة كل ماتمتلكه، من النقد واآلالت، إضافة لمديونيتها لدى اآلخرين وينوي الصندوق اإلستثمار ف  -الشر

ي ذلك صناديق أسواق النقد
 
ىل األوراق المالية المباعة ع-اديق العقارية المتداولةالصن -نقد أو أمباه النقد وأدوات أسواق النقد بماف

 المكشوف(. 

 "عروض مخصصة للمستثمرين المساهمي   بانتظام بهدف تزويدهم بأحدث البيانات المالية والغي  مالية  "عروض لشاستثايقن
 المتعلقة بالورقة المالية. 

   كة المصدرة.  هي األسهم المطروحة الكتتاب المساهمي    لشثلنوقة"لشطروحلت "فهسم  المقيدين، والناتجة من زيادة رأ  مال الشر

   " ي المنظم لألوراق المالية. "لشسوق لشرئيسي
وب  اء والبيع اإللكير  هو سوق يتم فيه تداول األوراق المالية، كما تشمل الشر

  "كات الراغبة باإل  "لشسوق لشاولزي ي هذا دراج، علما بأن اإلستثهو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتي  منصة بديلة للشر
 
مار ف

 السوق مخصص للمستثمرين المؤهلي   فق . 

  "قبة لشيااة لشاضلرة اؤها وبيعها  "ضز ي يتم شر
فرض عىل جميع السلع والخدمات النر

ُ
ة ت يبة غي  مباشر يبة القيمة المضافة هي ض  ض 
يبة والجمارك بمسؤولية إدارة وتط ي المملكة العربية السمن قبل المنشآت وتقوم هيئة الزكاة والرص 

 
يبة القيمة المضافة ف  عودية. بيق ض 

 ي قااة فصو  لشصندوق" إ
ز
امات والمصاريف الفعلية المحملة عىل الصندوق. "صلف  جماىلي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلير 

 "كة لالكتتاب.  "لشيااة للهسااة ي أول مرة عند طرح أسهم الشر
 
 القيمة النر يقوم المستثمر بدفعها ف

  ي السوق الرئيسية  هستثالر لشعيلرقة لشاتدلوشة"نلديق لال "ص
 
تداول وحداته ف

ُ
 وت
 
 عاما

 
صندوق استثمار عقاري مطروحة وحداته طرحا

 
 
ي عقارات مطورة تطويرا

 
ي اإلستثمار ف

 
، قابلة لتحقيق دخٍل دورٍي  أو السوق الموازية، ويتمثل هدفه اإلستثماري الرئيسي ف

 
إنشائيا

ع ن
َّ
ٍي، وتوز ة عمله، وذلك بشكل وتأجي  ي هذا الصندوق خالل فير

 
 عىل مالكي الوحدات ف

 
ي أرباح الصندوق نقدا

 
سبة محددة من صاف

 .  سنوي بحد أدب 

  "ي أرباح "صندوق لالهستثالر لشعيلري
 
 ف
 
ك يهدف إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيا برنامج استثمار عقاري مشير

نامج، ويديره مدير الصندو   .ق مقابل رسوم محددةالي 

  "سم بسيولتها العالية، وقرص آجالها اإلستثمارية )أقل من عام(،  "صنلديق فهسولق لشنيد
َ
ت
َ
ي سوق النقد، وت

 
مر ف

َ
ستث

َ
هي صناديق ت

 
 
تب عىل ذلك انخفاض عوائدها نسبيا  بأنواع الصناديق األخرى، ويير

ً
  وانخفاض درجة مخاطرها مقارنة

  "ل مدير الصندوق بموجبه عىل سلع وخدمات إضافة إىل خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة حي   يحص "لشعاوالت لشخلصة
ولمصلحة  مؤسسات السوق الماليةالمدفوعة عىل الصفقات الموجهة من خالل وسي . عىل أن تخضع تلك العموالت لالئحة 

 الصندوق. 

  " كة من حيث األصول، الربح "لشتحلال لشاللي للهسلسي  ية، اإلدارة..الخ، باإلضافة إىل تحليل القطاع الذى تنتىم إليههو تحليل الشر
، أسعار الفائدة، معدالت   االعتبار مثل إجماىلي الناتج المحىلي

 
ات االقتصادية ف كة وأيضا يتضمن التحليل األساسي أخذ المؤشر الشر

 البطالة والمدخرات. 

 ( لشاعلبير لشبيئاة ولالجتالعاة ولشحوكاة"ESG ")كات واإلفصاحات وفق هي مجموعة ال معايي  القائمة عىل تحليل عمليات الشر
ي عملية االستثمار، تصف الحوكمة البيئية 

 
مقاييس ليتم تقييمها ضمن إطار المعايي  البيئية واالجتماعية والحوكمة ودمج هذه العوامل ف

ية ب   ا باإلنجلي  
ي تعرف اختصار 

كات، والنر ي تم تطويرها عالميا لتكون ، المجاالت ESGواالجتماعية وحوكمة الشر
الثالثة الرئيسية النر

ي تسغ إىل تحقيق عوائ
كة أو األعمال التجارية وهو مجال االستثمارات النر ي الشر

 
ي لالستثمار ف

ر
 د العوامل الرئيسية لقيا  التأثي  األخالف

كات.   إيجابية عىل المجتمع والبيئة وأداء وطرق إدارة الشر

، وإدارة ترصيف المياه، واستخدام الموارد البيئية، والحد من تشمل عىل سبيلشعولمل لشبيئاة:  - ي
ل المثال وليس الحرص،األثر البين 

التلوث وانبعاثات غازات االحتبا  الحراري وتغي  المناخ، وتقديم سياسة بيئية ضيحة ومبادرات لخفض استهالك الطاقة 
 ونسب المواد المستخدمة والمعاد تدويرها.  وتحقيق األهداف المحددة المتعلقة بالحفاظ عىل الطاقة والبيئة

ي، تنظر اىل العوامل االجتماعية لشعولمل لالجتالعاة:  - تشمل عىل سبيل المثال وليس الحرص حقوق اإلنسان والعمل الخي 
ي المبادرات العامة والخاصة لتنمية المجتمع 

 
كة ف اعات ومشاركة الشر والمجتمعات المحلية والصحة والسالمة وحل الي  

ية )الصحة، التعليم، الفقر(. وا عات للمبادرات الخي   لتي 



 
  

ي  7  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

كلت:  - كي   عىل عولمل حوكاة لشرق
كة. ويتم الير كة وكيفية حكم الشر تشمل عىل سبيل المثال نظرة عىل سياسات الشر

عات، الفساد، الرموة، تنوع مجلس اإلدارة وهيكلة نظام اإلدارة، تكاف اتيجيات، المكافآت التنفيذية، التي 
 فرص التوظيف ؤ االسير

  وممارسات العمل العادلة لسياسة نظام اإلدارة، سياسة الصحة، والسالمة وتقديم مبادرات لفرض السياسات المذكورة. 

  "مخص تقوم مؤسسة سوق مالية بتنفيذ صفقات أوراق مالية لحسابه. "عاال 

  "عاال تجزئة" .
 
 مؤسسيا

ً
 أو عميال

ً
 مؤهال

ً
 أي عميل اليكون عميال

  ي بيانهم: " "عاال مؤهسسي
 يقصد به أي من اآلبر

ف بها الهيئة.  -أ  حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعير

ة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص  -ب كات المملوكة بالكامل للدولة أو ألي جهة حكومية، مباشر الشر
ي ممارسة أعمال اإلدارة

 
  .لها ف

ي  أي مخص اعتباري يترصف لحسابه الخاص، عىل أن  -ج
 :يكون أي من اآلبر

 صافية تزيد عىل خمسي   مليون ريال سعودي.  -1
ً
ي مجموعة تملك أصوال

 
 ف
 
كة تملك، أو عضوا  شر

 صافية تزيد عىل خمسي   مليون ريال سعودي.  -2
ً
كة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصوال اكة غي  مسجلة، أو أي شر  شر

 يترصف بصفة عضو مجلس -3
 
 عن أي نشاط إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى  مخصا

ً
مخص اعتباري ويكون مسؤوال

ي الفقرة )ج/ 
 
 (. 2(أو )ج/  1أوراق مالية لديه، عندما ينطبق عىل ذلك الشخص االعتباري التعريف الوارد ف

ي الفقرتي   )ب( و)ج(.  -د
 
ي أحد المعايي  الواردة ف

 
كة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوف  شر

 صندوق استثمار.   -ه

.  -و
 
 نظريا

 
 طرفا

 ي بيانهم: " "عاال مؤهل
  يقصد به أي من اآلبر

ي فحد لشاعليير لآلتاه عل للقل:  -ف
ز
 مخص طباعي يستوف

ي أسواق األوراق اليقل مجموع قيمتها عن أربعي   مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات  . 1
 
أن يكون قد قام بصفقات ف

 الماضية. 
 
ي عشر مهرا

ي كل رب  ع سنة خالل االثن 
 
 ف

ي أصوله ع . 2
 
 ن خمسة ماليي   ريال سعودي. أن التقل قيمة صاف

ي االوراق  . 3
 
ي وظيفة مهنية تتعلق باالستثمار ف

 
ي القطاع الماىلي ف

 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات عىل األقل ف

 المالية. 

4 .  .
 
ف بها دوليا ي مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معير

 
 عىل مهادة مهنية متخصصة ف

ً
 أن يكون حاصال

5 .  
ً
ي األوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، عىل أن اليقل دخله أن يكون حاصال

 
 عىل الشهادة العامة للتعامل ف

 . ي السنتي   الماضيتي  
 
 السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي ف

ي  . 6
يطة استيفاء اآلبر ي ممارسة أعمال االدارة شر

 
 لمؤسسة سوق مالية مرخص لها ف

ً
  :أن يكون عميال

  .ح عىل مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع االتصاالت ذات العالقة بواسطتهاأن يكون الطر  -ف

وط تمكنها من اتخاذ القرارات االستثمارية نيابة عن العميل دون  -ب ينت بشر
ُ
أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ع

 الحاجة إىل الحصول عىل موافقة مسبقة. 

 طرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها. أمخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان ال . 7

ي  فحد لشاعليير لآلتاة عل للقل:  -ب
ز
 مخص لعتبلري يستوف

1-  : ي
 أي مخص اعتباري يترصف لحسابه الخاص، عىل أن يكون أي من اآلبر

ة ماليي   والتزيد عىل خمسي   مليون  -ف  صافية التقل قيمتها عن عشر
ً
ي مجموعة تملك أصوال

 
 ف
 
كة تملك، أو عضوا شر

 ودي. ريال سع

ة ماليي   ريال  -ب  صافية التقل قيمتها عن عشر
ً
كة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصوال اكة غي  مسجلة، أو أي شر أي شر

 سعودي والتزيد عىل خمسي   مليون ريال سعودي. 



 
  

ي  8  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 عن أي نشاط  -ج
ً
 يترصف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى مخص اعتباري ويكون مسؤوال

 
مخصا

ي الفقرة )أوراق مالية لد
 
 /ب(. 1/أ( و )1يه، عندما ينطبق عىل ذلك الشخص االعتباري التعريف الوارد ف

2-  : ي
يطة استيفاء اآلبر ي ممارسة أعمال اإلدارة شر

 
 لمؤسسة سوق مالية مرخص لها ف

ً
 أن يكون عميال

 أن يكون الطرح عىل مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع االتصاالت ذات العالقة بواسطتها.  -ف

وط تمكنها من اتخاذ القرارات االستثمارية نيابة عن العميل دون أن تكو  -ب ن مؤسسة السوق المالية قد عينت بشر
 الحاجة إىل الحصول عىل موافقة مسبقة. 

ي أحد  -ج
 
ي الفقرة )أ( أو لشخص اعتباري يستوف

 
ي أحد المعايي  الواردة ف

 
كة مملوكة بالكامل لشخص طبيغي يستوف شر

ي الفقرة 
 
 )ب(. المعايي  الواردة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ي  9  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 ملخص لشصندوق

 لشبند لشاعلوملت

ي  ي آي ب  ي )أل صندوق ج  ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   (ESGسهم الشر

GIB MENA ESG Equity Fund 

 لهس  لشصندوق

 رئة/ نوع لشصندوق صندوق أسهم عام مفتوح المدة

ي كابيتال ي آي ب  كة ج   لهس  مدير لشصندوق  شر

ي رأ  المال وإعادة استثمار التوزيعات النقدية عىل المدى المتوس  يهدف 
 
الصندوق لتحقيق نمو ف

ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي   ي أسواق منطقة الشر
 
ي األوراق المالية ف

 
والطويل عن طريق اإلستثمار ف

 (ESGبيئية واجتماعية وحوكمية )

 هدف لشصندوق

 مستوى لشاخلطر  عاىلي 

 ريال سعودي 10,000,000الفئة )أ(: 
 ريال سعودي 10,000الفئة )ب(: 

 ريال سعودي 10,000الفئة )ج(: 

لك  شالمير
ز
 لشحد للدب

 ريال سعودي 1,000,000الفئة )أ(: 
 ريال سعودي 2,500الفئة )ب(: 

 ريال سعودي 2,500الفئة )ج(: 

لك   شالمير
ز
لشحد للدب

دلد ي و لإلهسير
ز
 لإلضلف

ي ظهر  12:30قبل أو عند الساعة 
 
 ف
 
ي الهستالم  )عىل أن يكون يوم عمل(  أيام التقييما

 
لشاوعد لشنملب

لك  طلبلت لإلمير
دلد  ولإلهسير

 فيلم لشتييا  يوم األحد والثالثاء من كل اسبوع )عىل أن يكون يوم عمل(

 فيلم لشتعلمل )عىل أن يكون يوم عمل( يوم األحد و الثالثاء من كل أسبوع

 يلم لإلعالنف قييماليوم التاىلي ليوم الت

ي اليوم الخامس التاىلي لنقطة التق
 
داد كحيقبل موعد إقفال العمل ف ي ُحدد عندها سعر اإلسير

د يم النر
 أقىص

موعد درع قااة 
دلد  لإلهسير

هسعر لشوحدة عند  ريال سعودي لكل فئات وحدات الصندوق 10
لشطيح للولي )لشيااة 

 لالهسااة(

 عالة لشصندوق  الريال السعودي

 للفقرة صندوق مف
 
توح المدة، أي أنه اليوجد له عمر محدد، ويحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاءه وفقا

وط واألحكام20)رقم   ( من هذه الشر
مدة صندوق لالهستثالر 
وتلرق    خ لهستحيلق 

 لشصندوق

 تلرق    خ بدلية لشصندوق م2220/ 12/ 28

وط  م2022/ 12/ 18 تلرق    خ إصدلر لشرق
 ولالحكلم

ي قيمة الوحد 1.00%
 
دة والمستثمرة ألقل من من صاف دلد لشابكر الفئاتيوم لجميع  30ات المسير  رهسوم لإلهسير

ي العائد الكىلي لألسهم العربية  مؤشر إ  آند ب 

S&P Pan Arab Composite Total Return Index 

ملدي  لشاؤشق لالهسير



 
  

ي  10  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 

ي كابيتال ي آي ب  كة ج   لهس  مشغل لشصندوق  شر

كة البالد لالستثمار ز لشحفظ شر  لهس  فمير

كاؤه( كاؤه محاسبون قانونيون )البسام وشر كة إبراهيم أحمد البسام وشر  لهس  مرلجع لشحسلبلت شر

:  10المستثمرين من مؤسسات وأفراد ممن سيستثمرون الفئة )أ(  - سنويا  %0.80مليون ريال وأكير
ي أصول الصندوق

 
 من قيمة صاف

 %1.75مليون ريال:  10ن الفئة )ب( المستثمرين من مؤسسات وأفراد ممن سيستثمرون اقل م -
 
 
ي أصول الصندوقسنويا

 
  من قيمة صاف

:  الفئة - ي مدير الصندوق وبنك الخليج الدوىلي   %0.50)ج( منسوب 
 
ي أصول سنويا

 
من قيمة صاف

  الصندوق
 

 رهسوم إدلرة لشصندوق

ي   2.00%
 
اك األوىلي او اإلضاف

لك لجميع الفئات كحد اقىص من قيمة مبلغ اإلمير  رهسوم لالمير

ي حال احتفاظهم بالوحدات ألكير من يتم إ
 
كي   من هذه الرسوم ف

  30عفاء المشير
 
دلد لجميع الفئات يوما  رهسوم لالهسير

ي أصول الصندوق ألمي   الحفظ،  %0.65يدفع الصندوق رسوم حفظ بحد أقىص 
 
 من قيمة صاف

 
سنويا

 ريال سعودي( لكل عملية 262.50) دوالر أمريكي  70و رسوم تعامل بحد أعىل 
ز لشحفظ رهسوم  فمير

اء والبيع )عىل سبيل المثال وليس الحرص عموالت الوسطاء وأي  يتحمل الصندوق جميع عموالت الشر
)
 
ائب أو رسوم حكومية قد تفرض الحقا  ض 

 مصلرقف لشتعلمل

ا قدره  ا سنوي 
 
نقطة  2ريال سعودي(  أو  41,351.08دوالر أمريكي ) 11,000سيدفع الصندوق مبلغ

من  ESG( لتقديم خدمات IdealRatingsيمة األصول للصندوق ، أيهما أعىل إىل )أسا  من اجماىلي ق
 حيث درجة التصنيف

مصلرقف مزود خدمة 
(ESG) 

 أتعاب مراجع الحسابات:  -أ
 بقيمة

 
 مقطوعا

 
 كأتعاب مراجع الحسابات 25,000 يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

مادي:  -ب  مصاريف المؤشر اإلسير
ماديوجد رسوم للميال   . ؤشر االسير

 الرسوم الرقابية:  -ج
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
 كرسوم رقابية 7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر المعلومات عىل موقع تداول:  -د
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
فئه من فئات الصندوق  لكلريال سعودي سنويا

 مقابل نشر المعلومات عىل موقع تداول

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -ه
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
لكل عضو مجلس إدارة  ريال سعودي سنويا

 مستقل

 ورسوم المؤشر رسوم أتعاب مراجع الحسابات والفعلية، ) ** سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة
مادي و رسوم الرقابية  ة ومكافآت أعضاء مجلس إدار  اول المعلومات عىل موقع تدورسوم النشر اإلمير

ط أال يتجاوز إجماىلي الرسوم والمرصوفات األخرى ( الصندوق ، والمرصوفات االخرى إن وجدت
 بشر

  ريال سعودي100,000
 
داد )باستثناء  سنويا اك ورسوم االسير رسوم إدارة الصندوق و رسوم االمير

ائب(. و  ESGمصاريف مزود خدمة ورسوم أمي   الحفظ و مصاريف التعامل و   الرص 

لشرهسوم ولشاصلرقف 
 للخرى

 رهسوم للدلء ال يوجد



 
  

ي  11  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

وط وللحكلم  لشرق

 صندوق لالهستثالر:  . 1

 لهس  صندوق لالهستثالر، ورئته ونوعه:  -ف

ي  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   )"الصندوق"(، هو صندوق أسهم عام مفتوح المدة.  (ESG)سهم الشر

ي تلرق    خ إصدلر شق  -ب ي آي ب  ي )ل وط وفحكلم صندوق ج  ق للوهس  ومال  فريقيال باعليير إي فس ج   (: ESGهسم  لشرق

ي تاري    خ : 
 
وط واحكام الصندوق ف  م2022/ 12/ 18صدرت شر

 تلرق    خ مولرية لشميئة عل طيح وحدلت لشصندوق:  -ج

ي تاري    خ: 
 
 م2022/ 12/ 18تم الحصول عىل موافقة هيئة السوق المالية ف

 هستحيلق لشصندوق: مدة لشصندوق وتلرق    خ ل -د

ي  ي آي ب  ي )أل إن صندوق ج  ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج  ( هو صندوق مفتوح غي  محدد المدة وال يوجد ESGسهم الشر

 تاري    خ استحقاق للصندوق. 

 لشنظلم لشاطبق:  . 2

ي يخضع  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق األوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج  ق لنظام السوق المالية ولوائحه ( ومدير الصندو ESG)سهم الشر

ي المملكة العربية السعودية. 
 
 التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة ف

 هسالهسلت لالهستثالر ومالرهسلته:  . 3

 للهدلف لالهستثالرقة شصندوق لالهستثالر:  -ف

ي رأ  المال المستثمر و إعادة استثمار التوزيعات النق
 
دية عىل المدى المتوس  والطويل عن طريق يهدف الصندوق لتحقيق نمو ف

اتيجيته  ي تنفيذ اسير
 
ق األوس  وممال أفريقيا واليعتمد الصندوق ف ي أسواق منطقة الشر

 
كات المدرجة ف ي أسهم الشر

 
اإلستثمار بشكل نش  ف

مادي بل حسب مايتوافق مع سياسة تركي   اإلستثمار  ي أي مؤشر إسير
 
ي يستثمر فيها ف

كات النر  ناديق اإلستثمار. ات والئحة صعىل أوزان الشر

ي يرغب االستثمار بها. 
كات النر  وسيقوم الصندوق باالهتمام بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمية للشر

:  -ب ي هسوف يستثار لشصندوق ريمل بشكل فهسلسي
 فنولع للورلق لشالشاة لشتر

ي األوراق المالية اآل يسغ الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل اال 
 
 تيه: ستثمار ف

  ق األوس  وممال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق الموازية وأي سوق ي أسواق منطقة الشر
 
كات المدرجة ف جميع أسهم الشر

اف هيئة رقابية تطبق تلك  أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر
ي ت
ي البورصات المعايي  النر

 
كات المدرجة ف ي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو تداولها، وكذلك أسهم الشر

طبقها هيئة السوق المالية والنر
ق األوس  وممال أفريقيا.  ي منطقة الشر

 
كات ف ط أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشر  العالمية شر

 

  كات المقرر إدر الطروحات أسهم ق األوس  وممال أفريقيا والبورصات األولية والثانوية من قبل الشر ي أسواق منطقة الشر
 
اجها ف

ق األوس  وممال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق  ي منطقة الشر
 
كات ف ط أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشر العالمية شر

جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع  الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة المرخصة من الهيئة أو أي
ي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو تداولها. 

ي تطبقها هيئة السوق المالية والنر
اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  النر  إلشر

 

  ي
 
ق األوس  وممال أفريقيا المدرجة أو المقرر إدراجها ف كات منطقة الشر ة أسواق منطقحقوق األولوية المصدرة لزيادة رأ  مال شر

كات  ط أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشر ي البورصات العالمية شر
 
كات المدرجة أو المقرر إدراجها ف ق األوس  وممال أفريقيا والشر الشر

ق األوس  وممال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات  ي منطقة الشر
 
ف



 
  

ي  12  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي تطبقها هيئة ال
اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  النر مختصة المرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر

ي يتم فيها إدراج االوراق المالية أو تداولها. 
 السوق المالية والنر

 

 ( صناديق اإلستثمار العقارية المتداولةREITsي أ
 
ق األوس  وممال أفريقيا، بما ( المدرجة لإلستثمار واإلكتتاب ف سواق منطقة الشر

فيها األسواق الرئيسية واألسواق الموازية وأي سوق أخرى قد تطلقها أو تنشئها الجهات المختصة المرخصة من الهيئة أو أي جهة 

ي تطبقها هيئة السوق المالية و 
اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  النر ي تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر

يتم فيها إدراج االوراق  النر

 المالية أو تداولها. 

 

 ي ذلك صناديق أسواق النقد العامة المرخصة لبنك المركزيوالخاضعة لتنظيم ا نقد أو أمباه النقد وأدوات اسواق النقد المرخصة
 
 بما ف

اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  امن الهيئة  ي تطبقها هيئة السوقأو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر
والبنك  المالية  لنر

ي أدب  المركزي 
ي بنوك مرخص لها من البنوك المركزية، يتم اختيارها بحد تصنيف ائتماب 

 
ي تكون مصنفه ف

من وكالة موديز  -BBBوالنر

ي وفيتش وسيتم اإلختيار حسب أعىل تصن ي اآلتية: ا  اند ب 
ي تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماب 

 
ف ولن يتم اإلستثمار يأو مايعادلها ف

ي أدوات اسواق النقد التابعة للبنوك الغي  مصنفة. 
 
 ف

ز لإلهستثالرلت:  -ج  هسالهسة تركير

ط أن يكون المقر الرئيسي لهذه  ق األوس  وممال أفريقيا والبورصات العالمية شر ي أسواق منطقة الشر
 
كز الصندوق إستثماراته ف سي 

ق األوس  وممال أفريقيا  ي منطقة الشر
 
كات ف ي األوراق المالية الشر

 
كز إستثماراته ف  سي 

 
بما فيها األسواق الرئيسية واألسواق الموازية ، إيضا

ي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه اإلستثمارية من ناحية العوائد المستهدفة مع االخذ باالعتبا
 ر النر

 ه االستثمارات. المعابي  البيئية واالجتماعية والحوكمة لهذ

ي السعودية كحد أقىص 
 
ي قيمة أصول ا %75نسبة تركي   االستثمار ف

 
ي الدول من صاف

 
ق االوسلصندوق ونسبة تركي   االستثمار ف   منطقة الشر

ي قيمة أصول الصندوق.  %60وممال افريقيا كحد أقىص 
 
 من صاف

ي كل مجل  لهستثالري بحده للدبز وللعل:  -د
ز
 نسبة لالهستثالر ف

 ول التاىلي أهداف تخصيص أصول الصندوق بي   مختلف أنواع اإلستثمار السابق ذكرها: يلخص الجد

 

ي وقبيع لشصندوق ريمل لهستثالرلته:  -ه ي يحتال فن يشير
 فهسولق للورلق لشالشاة لشتر

ي الفقرات )ب( و )ج( و)د( أعاله،
 
ي  مع مراعاة ما هو ورد ف

 
كات المدرجة أو المقرر إدراجها ف ي األوراق المالية للشر

 
فإن الصندوق يستثمر ف

ق األوس   ي منطقة الشر
 
كات ف ط أن يكون المقر الرئيسي لهذه الشر ق األوس  وممال أفريقيا والبورصات العالمية شر أسواق منطقة الشر

 وممال أفريقيا بما فيها األسواق الرئيسية و األسواق الموازية. 

ي وحدلت لشصندوق: ل -و
ز
 هستثالر مدير لشصندوق ف

وط واالحكام، وبما اليتعارض مع الئحة   لما نصت عليه هذه الشر
 
ي الصندوق وفقا

 
يحق لمدير الصندوق أو تابعيه أو موظفيه االستثمار ف

ي المملكة العربية السعودية. 
 
 صناديق اإلستثمار واللوائح التنفيذية األخرى أو أي نظام معمول به ف

  نوع لإلهستثالر
ز
 لشحد للعل لشحد للدب

كات المدرجة  % 100 % 50 و أسهم الطروحات األولية والثانوية  أسهم الشر

كات  % 20 % 0 حقوق األولوية المصدرة لزيادة رأ  مال الشر

 % 0 % 20 ( REITsعقارية المتداولة )صناديق اإلستثمار ال

ي ذلك صناديق أسواق النقد العامة 
 
نقد أو أمباه النقد وأدوات اسواق النقد بما ف

 المرخصة 
0 % 20 % 



 
  

ي  13  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي هسيت  إهستخدلممل بغرض لتخلذ لشيرلرلت لالهستثالرقة شلصندوق: فنو  -ز
 لع لشاعلمالت وللهسلشاب وللدولت لشتر

لتاجالت لإلهستثالر   : لهسير

سيقوم مدير الصندوق بتحديد المجال اإلستثماري للصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة تعتمد عىل التحليل االساسي لالوراق المالية 

ي يمكن وقيمتها العادلة، حيث 
ي أساسيات تحليل األوراق المالية والنر

 
ي كابيتال بأبحاث مفصلة ودقيقة ف ي آي ب  ي ج 

 
يقوم فريق العمل ف

 :  تلخيصها فيما يىلي

  ات اإلصدار، عروض المستثمرين، وتقرير مجالس اإلدارة ي تقارير ُمصدري األوراق المالية وتحليلها )القوائم المالية، نشر
 
البحث ف

 الورقة المالية(.  وأي ملف يصدره ُمصدر 
  .تحليل المراكز المالية لُمصدري األوراق المالية من حيث مالئتها وقوتها 
  .تحليل القوة الربحية لُمصدري األوراق المالية ومدى استدامتها والتوقعات لهذه األرباح 
  .تحليل قدرة ُمصدري األوراق المالية عىل تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلك 
  ي تعمل بها. تحليل نشاط

ي مختلف مستويات الصناعة النر
 
 وطريقة عمل ُمصدري األوراق المالية وموقعها ف

  وما إذا كانت الصناعة تواجه تحديات دورية أو 
 
 دقيقا

ً
ي يعمل بها ُمصدر أي ورقة مالية تحليال

تحليل الصناعات والقطاعات النر
 هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتمي   بمستقبل واعد. 

كة والصناعة بهدف معرفة مستوى إضافة لذل ك يقوم فريق العمل إن لزم األمر بزيارة ُمصدري األوراق المالية ومناقشتهم بمستقبل الشر

كة ومن ثم الوصول اىل تقدير لقيمتها العادلة. بعد ذلك يقوم الفريق  كات والحصول عىل أكي  قدر من المعرفة بكل شر أداء هذه الشر

 ما إذا  
 
كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد المتوقعة من اإلستثمار فيها بالعوائد المتوقعة من األوراق المالية المشابهه سواًء بمناقشتها داخليا

 وبما يتوافق مع الئحة صناديق اإلستثمار. 
 
ي نفس القطاع أو قطاعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسبا

 
 ف

ي تنفيذ اسير 
 
مادي )واليعتمد الصندوق ف ي المؤشر اإلسير

 
ي يستثمر فيها ف

كات النر ( بل Benchmark Agnosticاتيجيته عىل أوزان الشر

 حسب مايتوافق مع سياسة تركي   اإلستثمارات والئحة صناديق اإلستثمار. 

ي بنوك مرخص لها من البنوك المركزية ويتم اختيارها بحد تصنيف
 
ي أدوات اسواق النقد المصنفه ف

 
ي أدب  ائت يتم اإلستثمار ف

من  -BBBماب 

ي وفيتش.  ي اآلتية: ا  اند ب 
ي تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماب 

 
 وكالة موديز أو مايعادلها ف

 :  يتم اختيار صناديق اسواق النقد بناء عىل التاىلي

  مدى سيولته 
 جودة إدارته 
  ي

 أدائة التاريخ 
 ي الودا

 
 %80ئع البنكية بحد أدب  نوعية اإلستثمارات المدرجه تحته بحيث تكون اإلستثمارات ف

  ي تطبقها هيئة
اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  النر أن يكون مرصح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر

 السوق المالية

 :  يتم اختيار صناديق اإلستثمار العقارية المتداولة بناء عىل التاىلي

 جودة إدارته 
  ي

 أدائة التاريخ 
  ي ذلك نوعية المستأجرينجودة األصول

 
 المستثمر بها بما ف

  ي تطبقها هيئة
اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  النر أن يكون مرصح من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر

 السوق المالية

ي الياكن إدرلجمل ضان لهستثالرلت لشصندوق:  -ح
 فنولع للورلق لشالشاة لشتر

ي 
 
ي الفقرة )لن يستثمر الصندوق ف

 
ي تم ذكرها ف

وط وأحكام. ب( من هذه الأوراق مالية غي  النر  شر

ي ياكن شلصندوق لإلهستثالر ريمل:  -ط
 قيود آخرى عل فنولع للورلق لشالشاة فو للصو  للخرى لشتر

وط واحكام الصندوق خالل إدارته ي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشر
م مدير الصندوق بالقيود والحدود النر للصندوق.  يلير   

ي وحدلت صندوق فو صنلديق لهستثالر يديرهل مدير لشصندوق فو مديرو للشحد لشذي ياكن راه  -ي
ز
هستثالر فصو  لشصندوق ف

 صنلديق آخرون: 

ي صناديق االستثمار العقارية المتداولة )يحق للصندوق 
 
ق االوس  REITsاالستثمار ف ي أسواق منطقة الشر

 
( المدرجة لالستثمار واالكتتاب ف

ي تطبقها هيئة  وممال
اف هيئة رقابية تطبق تلك المعايي  النر افريقيا والمرخصة من الهيئة أو أي جهة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر

 من إجماىلي قيمة أصول الصندوق.  %20السوق المالية بحد أعىل 



 
  

ي  14  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي صناديق أسواق النقد العامة المرخصة من الهيئة أو أي ج كما يحق للصندوق
 
اف هياالستثمار ف ئة هة تنظيمية مماثلة بالخارج تخضع إلشر

ي تطبقها هيئة السوق المالية بحد أعىل 
 من إجماىلي قيمة أصول الصندوق.  %20رقابية تطبق تلك المعايي  النر

ي وحدات صندوق او صناديق يديرها مدير الصندوق ، وسوف تحسب رسوم االدارة الخاصة بتلك الصناد
 
 يحق لصندوق االستثمار ف

 
ق  يإيضا

وط واحكام الصناديق المستثمر فيها.   كما هي موضحة بشر

ي صالحالت  -ك
ز
لض، وهسالهسةصندوق لالهستثالر ف مالرهسة صالحالت لإلقرلض  مدير لشصندوق بشأن لإلقرلض ولالقير

لض،  ي هسالهسو ولالقير
ز
 رهن فصو  لشصندوق:  ته ف

 لدعم إستثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات يحق للصندوق الحصول عىل قرض من البنوك المحلية حسب مايراه مدير الصندوق 
 
مناسبا

داد عىل أالتتجاوز نسبة القروض  ي قيمة أصول الصندوق وعىل ان التزيد مدته عن سنة واحدة من تاري    خ الحصول  %10اإلسير
 
من صاف

 لن يتم رهن أصول الصندوق. عىل أن ، عىل القرض

 -  :  لشحد للعل شلتعلمل مع في طرف نظير

ي قيمة أصول الصندوق.  %25.00أن تتجاوز تعامالته مع طرف واحد نظي  اليجوز للصندوق 
 
 من صاف

 هسالهسة إدلرة مخلطر لشصندوق:  -م

اتيجيته المذكورة  ي تحقق أهداف الصندوق والمتمامية مع اسير
 لممارسات اإلستثمار النر

 
يحرص مدير الصندوق عىل إدارة الصندوق وفقا

وط وأحكام الصندوق والمستندات األخر  ي شر
 
: ف ي

 ى ذات العالقة، يشمل ذلك أن يحرص مدير الصندوق عىل اآلبر

  .داد متوقع  توفي  السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب اسير
  التأكد أن استثمارات الصندوق تقوم عىل توزي    ع المخاطر بشكل حذر وعادل مع عدم اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته

وط وأحكام الصندوق.   وشر
 وط واألحكام الخاصة بالصندوق. عدم ترك ي أي ورقة مالية معينة بخالف مانصت عليه الشر

 
 ي   إستثمارات الصندوق ف

  .ورية لتحقيق أهدافه  عدم تحمل الصندوق مخاطر إستثمارية غي  ض 

ملدي:  -ن  لشاؤشق لإلهسير

ي العائد الكىلي لألسهم العربية )  ( S&P Pan Arab Composite Total Return Indexمؤشر إ  آند ب 

 : كة ستاندردز آند بورز لشجمة لشازودة شلاؤشق  شر

 :  القيمة السوقيةبمعيار مرجح  لشانمجاة لشاتبعة شحسلب لشاؤشق

ي  -س
ز
 لشاشتيلت لشالشاة:  عيود لشتعلمل ف

ي 
 
 المشتقات المالية. عقود اليستثمر الصندوق ف

 إلهستثالر: لإلعفلءلت لشاولرق عليمل من هيئة لشسوق لشالشاة بشأن في قيود فو حدود عل ل -ع

 اليوجد. 

ي لشصندوق:  . 4
ز
 لشاخلطر لشرئيسة شالهستثالر ف

يصنف الصندوق عىل أنه عاىلي المخاطرة، ومعرض لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته وعىل المستثمرين والمستثمرين المحتملي    -ف

وط واألحكام الخاصة بالصند لق وق عند القيام بأي قرار إستثماري يتعأخذ ذلك بعي   االعتبار وأن يكونوا عىل معرفة تامة بجميع الشر

 بالصندوق. 

ي المستقبل. الداء األ إن  -ب
 
 عىل أداء الصندوق ف

 
ا مادي الخاص به اليعد مؤشر اتيجيته أو للمؤشر اإلسير  سابق للصندوق أو إلسير

 البيانات السابقة ألداء الصندوق: 

 اليوجد. 



 
  

ي  15  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي المستقبل  إن مدير الصندوق اليضمن لمالك الوحدات بأن األداء المطلق -ج
 
مادي سوف يتكرر ف للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر اإلسير

 أو سيماثل أدائه السابق. 

 لدى أي بنك.  -د
 
ي الصندوق بأي حال من األحوال بمثابة إيداعا

 
 اليعد اإلستثمار ف

ي الصندوق ينتج مخاطر خسارة جزء او كامل  -ه
 
 حمل المسؤولية عن أي خسارةوان مالك الوحدات سيتموال المستثمرة، األ عند االستثمار ف

ي الصندوق. 
 
تب عىل اإلستثمار ف  مالية قد تير

ي الصندوق، والمخاطر المعرض لها للصندوق و أي ظروف من المحتمل  -و
 
، قائمة للمخاطر الرئيسية المحتمله المرتبطة باالستثمار ف فيما يىلي

ي قيمة أصول الصندوق وعائداته: 
 
ي صاف

 
 أن تؤثر ف

 هسم  ولشبورصلت لشعلشااة: مخلطر تيلبلت فهسعلر لل  -1
ي أسعار وحدات 

 
ي بدورها تؤدي اىل تقلبات عالية ف

ي أسعار األسهم والنر
 
ي أسواق األسهم يرتب  عادة بتقلبات عالية ف

 
إن اإلستثمار ف

ي 
 
ي قيمة إستثمارات الصندوق وخسارة جزء او كل رأ  المال المستثمر. يحدث التقلب ف

 
ي ينتج عنها انخفاض حاد ف

 الصناديق والنر

ة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل عىل سبيل المثال ال الحرص، األحداث  أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثي 

ي 
 
كات أو عىل قرارات المتعاملي   ف ي تؤثر عىل أداء الشر

كات المستثمر بها النر السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية للشر

 األسواق. 

 
  اة فو لشنظلماة: لشاخلطر لشسالهس -2

 عىل تقييم 
 
ي المنطقة قد يؤثر سلبا

 
تتمتع المملكة العربية السعودية بحالة سياسية ونظامية مستقرة، إال أن التقلب السياسي ف

، وهذا بدوره قد يؤثر عىل تقييم أصول الصندوق 
 
كات المعرضة لبعض المناطق اإلقليمية الغي  مستقرة سياسيا األسهم أو أداء الشر

 وحداته.  وسعر 

 
 لشاخلطر لإلقتصلدية:  -3

ي السوق 
 
ي السعودية والمدرجة ف

 
كات العاملة ف ي تمر بها المملكة العربية السعودية قد تؤثر عىل الشر

ات اإلقتصادية النر إن التغي 

كا ي أسعار أسهم هذه الشر
 
ي المدى القصي  اىل المتوس  مماقد يؤدي اىل تذبذب ف

 
 ف
 
 أو إيجابا

 
وبالتاىلي أسعار  تالمالية السعودية سلبا

 أصول الصندوق وسعر وحداته. 

 

قعاة ولشيلنوناة:   -4  لشاخلطر لشترق
يعات من قبل السلطات الرسمية، هذا يعرض  ي أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشر

 
ي أوراق مالية مدرجة ف

 
إن الصندوق يستثمر ف

يعات أو القواني   الخاصة بهذه األوراق ي التشر
 
المالية أو األسواق المالية. إن من ضمن هذه المخاطر  الصندوق إىل مخاطر التغي  ف

 عىل قيمة وحدات الصندوق. 
 
ي تخصم من أصول الصندوق، وبالتاىلي تؤثر سلبا

 مخاطر تغي  الرسوم عىل الصناديق اإلستثمارية والنر

 

 مخلطر لشسيوشة:   -5
ي السوق بشكل حاد 

 
ي حال إنخفاض التعامالت ف

 
 عىل قيمة أصول الص يتعرض الصندوق إىل مخاطر السيولة ف

 
 ندوق. والذي يؤثر سلبا

 

 مخلطر لشعالة:   -6
ي الصندوق تؤدي إىل خسائر فروقات العملة وبالتاىلي إىل تغي  قيمة الوحدات 

 
ي أسعار عمالت األوراق المالية المدارة ف

 
إن التقلبات ف

 .
 
 سلبا

 

7-   : ز كير
 مخلطر لشير

كي   عىل أ
كي   وذلك نتيجة الير

ي يستثمر فيها الصندوق أصوله والذي بدور يتعرض الصندوق لمخاطر الير
ه حد القطاعات أو الدول النر

 عىل قيمة أصول الصندوق. 
 
ي تؤثر سلبا

 يعرض الصندوق لمخاطر تركي   اإلستثمارات والنر

 

لك بلشصنلديق لشعيلرقة لشاتدلوشة ولإلهستثالر بمل:   -8  مخلطر لإلمير
ي الصناديق العقارية تتأثر بالظروف اإلقت

 
ات اإلقتصادية العامة مثل النمو اإلستثمارات ف صادية المحلية، ولذلك فإن المؤشر

 عىل عوائد الصندوق وتوزيعاته كما ان الصناديق 
 
ها من العوامل تؤثر سلبا اإلقتصادي وعرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وغي 

ي قس
 
ي يهدف الصندوق لإلستثمار فيها تكون عرضة لنفس المخاطر المذكورة ف

وط م "المخاطر الرئيسية" من هذه الشر األخرى النر

 عىل إستثمارات الصندوق وقيمة أصوله. 
 
 واالحكام، ويؤثر ذلك سلبا



 
  

ي  16  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 

 مخلطر لشتيناة:   -9
ي إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء عىل استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات المتوفرة لدى 

 
يعتمد مدير الصندوق ف

ي بدورها تتعرض
ي بعض  مدير الصندوق، والنر

 
ي أو كىلي خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتاىلي يؤدي ذلك إىل تأخي  ف

ألي عطل جزب 

 عىل إستثمارات الصندوق وقيمة أصوله. 
 
 او كل عمليات مدير الصندوق والتأثي  سلبا

 

 مخلطر لشبالنلت:  -10
كات الُمصدرة من قب ي أسلوبه اإلستثماري عىل تحليل بيانات الشر

 
ها مدير الصيعتمد مدير الصندوق ف ي يعتي 

ندوق ذات جودة لها والنر

ي حي   إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غي  قانونية أو أخطاء فإن ذلك قد يؤثر عىل إستثمارات 
 
عالية، إال أنه ف

 الصندوق. 

 

 مخلطر فهسعلر لشفلئدة:  -11
ي تؤثر عىل قيمة االوراق ا

ي أسعار الفائدة النر
 
ي يستثمر فيها الصندوق كالمخاطر الناتجة عن تغي  ف

كات النر ما إن لمالية وأسهم الشر

 عىل قيمة أصول وحدات الصندوق. 
 
ي أسعار الفائدة تؤثر عىل تقييمات أصول الصندوق وادائه وبالتاىلي تؤثر سلبا

 
 التقلبات ف

 

دلد:  -12 لك فو لالهسير  مخلطر تأجال لإلمير
ي حال 

 
داد ف اك أو اسير ي تكون قد يؤجل مدير الصندوق أي عملية امير

ي األسواق المالية أو التعامالت البنكية والنر
 
حدوث صعوبات ف

ي اوقات 
 
ي يوم تعامل معي   مما يجعل تسييل الصندوق جزء من أصوله ف

 
ه ف داد كثي 

ي حال ورود طلبات اسير
 
خارجة عن إرادته مثل ف

 عىل إستثمارات واداء الصندوق. 
 
 غي  مالئمة والذي يؤثر سلبا

 

 مخلطر تضلرب لشاصلشح:  -13
ي األوضاع النر تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة مخصية مادية أو معنوية عىل 

 
تنشأ هذه المخاطر ف

 حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا عىل اداء الصندوق وبالتاىلي إستثمارات مالكي وحدات الصندوق. 

 

ي مدير لشصندوق:  -14
 مخلطر لالعتالد عل موظفز

 عىل أداء الصندوق إن أداء ا
 
 مايعتمد عىل فريق عمل مدير الصندوق وإن تغي  كل أو بعض أعضاء فريق العمل يؤثر سلبا

 
لصندوق غالبا

ي المستقبل. 
 
 ف

 

قبة لشيااة لشاضلرة:   -15 قبة ولشزكلة وضز  مخلطر لشضز
ي الصن

 
يبية متنوعة بعضها ينطبق عىل اإلستثمار ف ي الصندوق عىل مخاطر ض 

 
عض اآلخر ينطبق دوق نفسه والبينطوي اإلستثمار ف

ورة إىل تخفيض  ي يتكبدها مالكي الوحدات بالرص 
ائب النر ، وسوف تؤدي الرص  عىل ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معي  

ي سعر الوحدة، ويجب عىل المستثمرين المحتملي   التشاور مع مستشاري  هم 
 
ي الصندوق وانخفاض ف

 
العوائد المرتبطة باإلستثمار ف

يب ي الوحدات وتملكها وبيعها. الرص 
 
تبة عىل اإلستثمار ف ائب المير  يي   بشأن الرص 

 

ي فدولت وصنلديق هسوق لشنيد وفمبله لشنيد:  -16
ز
 مخلطر لإلهستثالر ف

ي إمكانية 
 
ي أدوات وصناديق أسواق النقد وامباه النقد فهنالك مخاطر إئتمانية يتم التعرض لها و تتمثل ف

 
إستثمار أصول الصندوق ف

ي الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد عدم قدرة أو 
 
تبة عليه ف امات المير ي سداد المستحقات أو اإللير 

 
عدم رغبة الطرف اآلخر ف

ي الصندوق. 
 
 نهائيا مما يخفض من سعر الوحدة ف

 

 للوشاة ولشثلنوقة وحيوق لالوشوقة وقلتمل: لشطروحلت مخلطر  -17
ي ب
 
ي عملية الطروحات األولية ف

 
ي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق من الممكن أن يحدث قلة ف

عض األحيان والنر

ي 
 
 عىل أداء الصندوق وسعر الوحدة ف

 
الطروحات األولية مما يؤثر عىل تحقيق الصندوق ألهدافه اإلستثمارية وبالتاىلي ينعكس سلبيا

 مخاطر محدودية األ 
 
 اوليا

 
كات المطروحة طرحا ي أسهم الشر

 
ة سهم المتاحة لالكتتاب فيها خالل فير الصندوق ويتضمن اإلستثمار ف

كة المصدرة لألسهم تكون غي  كافية بسبب تاري    خ أدائها المحدود، مما يزيد  الطروحات األولية العامة، كما أن معرفة المستثمر بالشر

 .
 
ي أسهمها، مما يؤثر عىل أداء الصندوق سلبا

 
 من مخاطر اإلكتتاب ف

 

 

 



 
  

ي  17  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

كة لشاصدرة:  -18  مخلطر لشرق
كات التابعة لها، تتأثر قيمة ا كة المصدرة أو الشر كة المصدرة جراء أي تغيي  يطرأ عىل الوضع الماىلي للشر

لسهم أو الورقة المالية للشر

 وبالتاىلي عىل الورقة المالية. 
 
كة المصدرة سلبا ي أوضاع إقتصادية أو سياسية محددة تأثر عىل وضع الشر

 
ات تقع ف  او أي تغي 

 

 مخلطر لشسوق لشاولزقة:   -19
 بالسوق  السوق

 
كات ومتطلبات اإلدراج بشكل عام قياسا الموازي أكير مخاطرة من السوق الرئيسي نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشر

ي السوق الموازي ومن الممكن أن تتأثر إستثمارات الصندوق سلبا نتيجة تلك المخاطر 
 
كات أعىل ف ، كما أن نسبة التذبذب للشر الرئيسي

ي قيمتها واحتمال خسارة جزء من/او كل رأ  المال وبالتاىلي يتأثر قيمة أصول الصندوق. إىل جانب إمكانية حدوث هب
 
ء ف  وط مفاج 

 

ز  مخلطر  -20 كلت: تركير كلت تطبق معلبير لشبيئاة ولالجتالعاة وحوكاة لشرق ي شق
ز
 لالهستثالر ف

كات تطبق معابي  البيئية واالجتماعي ي شر
 
كي   عىل االستثمار ف

كات قد يتعرض الصندوق لمخاطر الير  لقلة و ة وحوكمة الشر
 
نظرا

ي السوق، فإنه يزيد من مخاطر 
 
كات ف ي االستثمارات. ومحدودية هذه الشر

 
كي   ف

 تكبد الخسائر نتيجة الير

 

 مخلطر لالئتالن:  -21
اماته التعاقدية مع أ ي من المحتمل أن يخل المدين فيها بالير 

ي أدوات أسواق النقد، والنر
 
راف طتتعلق مخاطر االئتمان باإلستثمارات ف

 ثمار أو جزء منه أو تأخي  سداده. أخرى، األمر الذي ينتج عنه خسارة مبلغ اإلست

 

 مخلطر للهسولق لشنلمئة:   -22
ي 
 
ي األسواق النامئة تكون ذات سيولة منخفضه واسعارها ذات تذبذب عاىلي مما يسبب تذبذب عاىلي ف

 
ي تصدر ف

إن اإلستثمارات النر

ن تلك األسواق ذات إستقرار سياسي وإقتصادي منخفض، مما يعرض مالكي الوحدات قيمة أصول الصندوق، باإلضافه اىل ذلك تكو 

ي أسعار وحدات الصندوق وبالتاىلي هبوط العوائد اإلستثمارية للصندوق. 
 
 لمزيد من التقلبات ف

 

ي لي من لإلهستثالرلت:   -23
ز
 مخلطر إنخفلض لشتصناف لالئتالب

ي ألي من الجهات التعاق
اماتها التعاقدية مع أي إنخفاض للتصنيف اإلئتماب  دية مع الصندوق يسبب عدم قدرتها عىل الوفاء بإلير 

 . الصندوق مما يؤثر سلبا عىل آداء الصندوق وانخفاض إستثمارات مالكي وحدات الصندوق

 
 مخلطر عدم لشتخصاص:   -24

ي الطروحات األولية فإن
 
كات المرخصة وصناديق اإلستثمار للمشاركة ف سبة ه من الممكن تضاؤل نحيث أنه يتم دعوة عدد من الشر

 
 
ي تؤثر سلبا

ي االكتتاب مما يؤدي إىل خسارة الفرصة اإلستثمارية النر
 
كة ف كات والصناديق المشير التخصيص بسبب ازدياد عدد الشر

 عىل أداء الصندوق وسعر الوحدة. 

 

كلت لحد لهستثالرلت:  مخلطر إنخفلض لشتصناف -25  معلبير لشبيئاة ولالجتالعاة وحوكاة لشرق
كات )قد يؤد ي التصنيف معابي  البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

 
من  استبعادهألحد استثمارات الصندوق إىل  (ESGي االنخفاض ف

ي عىل أداء الصندوق.   محفظة الصندوق ، مما قد ينعكس بشكل سلن 

 آشاة تييا  لشاخلطر:  . 5

ي الصندوق. يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة باإلستثمار 
 
 ف

ي لشصندوق:  . 6
ز
 لشفئة لشاستمدرة شالهستثالر ف

 .مؤسسي أو عميل تجزئة من القطاع الحكويي أو الخاص من المستثمرين المحليي   أو األجانبالمؤهل أو المستثمر ال يستهدف الصندوق

 قيود وحدود لإلهستثالر:  . 7

ي تفرضها الئحة صناديق االستث
م مدير الصندوق بالقيود والحدود النر وط وأحكام الصندوق خالل إدارته لصندوق. يلير   مار وشر

 لشعالة:  . 8

ي حساب مدير الصندوق بالريال السعودي
 
ي حال اال ، عملة الصندوق هي الريال السعودي، ويجب عىل المستثمرين إيداع أموالهم ف

 
اك وف مير

ي هذه الحالة سوف يخضع ألسعار 
 
ي حينها، بعملة أخرى غي  الريال السعودي فإن سعر الرصف المستخدم ف

 
ا ويتحمل هذ الرصف السائدة ف

ي أسعار الرصف. 
 
 مالك الوحدات أي تقلبات ف



 
  

ي  18  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 ميلبل لشخدملت ولشعاوالت وللتعلب:  . 9

 لشادروعلت من فصو  لشصندوق، وطيقية لحتسلبمل: جايع تفلصال  -ف

ي يتحملها الصندوق تحتسب عىل ،يتحمل الصندوق كافة الرسوم والمصاريف المذكورة أدناه
 أسا   أسا  يويي وتدفع عىلإن الرسوم النر

 : ي
 يختلف من رسم اىل آخر وهي كاآلبر

  :ي أصول الصندوق لمدير الصندوق للفئة )أ(  %0.80يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة رهسوم لإلدلرة
 
 من قيمة صاف

 
سنويا

ي األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %1.75ونسبة 
 
 من قيمة صاف

 
 من قيمة %0.50سنويا

 
ي األصول  سنويا

 
صاف

 –اكتوبر  –يوليو  –خالل االمهر التالية )ابريل  ثالثة أمهر ميالدية عن كلويتم دفع الرسوم لمدير الصندوق للفئة )ج(، 
 يناير(. 

 

  :ي أصول الصندوق ألمي   الحفظ، ورسوم  %0.65يدفع الصندوق رسوم حفظ بحد أقىص رهسوم لشحفظ
 
 من قيمة صاف

 
سنويا

)دوال 70تعامل بحد أعىل   ريال سعودي( لكل عملية.  262.50ر أمريكي

 

  :ي مصلرقف لشتعلمل
 
اء األسهم واإلكتتاب ف  لطروحاتايتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة ببيع وشر

ي نهاية كل رب  ع السنة )عىل سبيل المثال وليس 
 
ي ملخص اإلفصاح ف

 
األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف ف

ائب أو رسوم حكومية(. الحرص    عموالت الوسطاء واي ض 

 

 ( مصلرقف مزود خدمةESG :) ا قدره ا سنوي 
 
 2ريال سعودي(  أو  41,351.08دوالر أمريكي ) 11,000يدفع الصندوق مبلغ

 . من حيث التصنيف ESG( لتقديم خدمات IdealRatingsقيمة األصول للصندوق ، أيهما أعىل إىل ) إجماىلي نقطة أسا  من 
 

  :لشرهسوم ولشاصلرقف لالخرى 

 فتعلب مرلجع لشحسلبلت:  -ف

 قدره 
 
 مقطوعا

 
وهو  لمراجع الحسابات،ريال سعودي عن طريق دفعتي   كل نصف سنة  25,000يدفع الصندوق مبلغا

 مقابل مراجعة حسابات الصندوق. 

ملدي:  -ب  مصلرقف لشاؤشق لإلهسير

مادي للمؤشر وجد رسوم يال   . االسير

 لشرهسوم لشرقلباة:  -ج

 بقيمة يدفع الص
 
 مقطوعا

 
 كرسوم رقابية 7,500ندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 رهسوم نرق لشاعلوملت عل موقع تدلو :  -د

 قدره 
 
 مقطوعا

 
  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
 15,000فئه من الفئات الصندوق والمجموع هو  لكلريال سعودي سنويا

 .
 
 ريال سعودي سنويا

 مكلرآت فعضلء مجلس لإلدلرة:  -ه

 بقيمة يدفع الصند
 
 لكل عضو مستقل.  5,000وق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا

 
 سعوديا

ً
 رياال

مادي و رسوم الرقابية  والفعلية، الالزمة سيتحمل الصندوق المصاريف ** )أتعاب مراجع الحسابات ورسوم المؤشر اإلمير

طإن وج خرىاال لصندوق ، والمرصوفات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة ا المعلومات عىل موقع تداول ورسوم النشر   دت( بشر

  ريال سعودي100,000 األخرى المرصوفات الرسوم و إجماىلي أال يتجاوز 
 
رسوم إدارة الصندوق ورسوم أمي    باستثناء) سنويا

ائبو  ESG خدمة مزود  مصاريفالحفظ و مصاريف التعامل و   (. الرص 

 



 
  

ي  19  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

  :قبة لشيااة لشاضلرة ولشزكلة  ضز

يبة القيمة  إن الرسوم المذكورة  ي كابيتال أو األطراف األخرى التشمل ض  ي اي ب  كة ج  والعموالت والمرصوفات المستحقة لشر
يبة القيمة المضافة والئحته  ي نظام ض 

 
يبة بشكل منفصل وفقا لألسعار المنصوص عليها ف المضافة وسيتم تحميل الرص 

كي   وت، التنفيذية
قع عىل مالك الوحدات مسؤولية إخراج زكاة مايملك من واليتوىل مدير الصندوق إخراج الزكاة عن المشير

ي الصندوق. 
 
 وحدات ف

جدو  يوضح لشرهسوم ولشاصلرقف مع كافاة حسلب ميلبل لشخدملت ولشعاوالت وللتعلب، ووقت درعمل من قبل  -ب

 لشصندوق: 
 

 طيقية لحتسلب لشرهسوم ولشاصلرقف ولهستحيلقمل لشرهسوم لشبند

ين من الفئة )أ( المستثمر  - رهسوم لإلدلرة
مؤسسات وأفراد ممن 

مليون ريال  10سيستثمرون 
 :   %0.80وأكير

 
من قيمة سنويا
ي أصول الصندوق

 
 صاف

الفئة )ب( المستثمرين من  -
مؤسسات وأفراد ممن 

مليون  10سيستثمرون اقل من 
  %1.75ريال: 

 
من قيمة سنويا
ي أصول الصندوق

 
 صاف

ي مدير  - الفئة )ج( منسوب 
 :  الصندوق وبنك الخليج الدوىلي

0.50%  
 
ي سنويا

 
من قيمة صاف

 أصول الصندوق
 

 تستحق رسوم اإلدارة بشكل يويي وتدفع عن كل ثالثة أمهر ميالدية. 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

365
 X ي  آخر يوم التقييم

 
ي  أصول الصندوق ف

 
صاف

= ي  أي يوم
 
 رسوم اإلدارة ف

 حفظ بحد أقىص يدفع الصندوق رسوم رهسوم لشحفظ
ي أصول  0.65%

 
 من قيمة صاف

 
سنويا

الصندوق  ألمي   الحفظ، ورسوم تعامل 
 262.50) دوالر أمريكي  70بحد أعىل 

 ريال سعودي( لكل عملية

 

 تستحق رسوم الحفظ بشكل يويي وتدفع مهريا. 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 رسوم الحفظ السنوية

365
 X ي  آخر يوم التقييم

 
ي صا أصول الصندوق ف

 
ف

= ي  أي يوم
 
 رسوم الحفظ ف

فتعلب مرلجع 
 لشحسلبلت

 بقيمة
 
 مقطوعا

 
 يدفع الصندوق مبلغا

 كأتعاب  25,000
 
ريال سعودي سنويا

 . مراجع الحسابات

 تستحق مصاريف مراجع الحسابات بشكل يويي وتدفع كل نصف سنة. 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 مصاريف مراجع الحسابات 

365
= ي  أي يوم

 
جعمرا الحسابات ف  مصاريف 

 

مكلرآت 
فعضلء 

 مجلس لإلدلرة

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
يدفع الصندوق مبلغا

 لكل عضو  5,000
 
ريال سعودي سنويا

 مجلس إدارة مستقل

 تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يويي وتدفع كل نهاية سنة. 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
= ي  أي يوم

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف

 

لشرهسوم 
 لشرقلباة

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
يدفع الصندوق مبلغا

 كرسوم  7,500
 
ريال سعودي سنويا

 رقابية

 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يويي وتدفع كل نهاية سنة. 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

الرسوم الرقابية

365
= ي  أي يوم

 
 الرسوم الرقابية ف

 

رهسوم نرق 
لشاعلوملت 

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
يدفع الصندوق مبلغا

15,000  
 
لجميع ريال سعودي سنويا

 بشكل يويي وتدفع كل نهاية سنة.  نشر المعلومات عىل موقع تداولتستحق مصاريف 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر



 
  

ي  20  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 

ي يوضح نسبة تكلشاف لشصندوق إل لشيااة لإلجالشاة لصو  لشصندوق عل مستوى لشصندوق وملشك  -ج
لضز جدو  لرير

 لشوحدة خال  عار لشصندوق، عل فن يشال نسبة لشتكلشاف لشاتكررة وغير لشاتكررة: 

اض ان حجم الصندوق يساوي بالجد وايضا يوضح الرسوم  تكاليف الصندوقمليون ريال مع توضيح  10ول التاىلي توضيح بإفير

اض أن مبلغ اإلستثمار يساوي  والمصاريف عىل مالك الوحدة   ، ونسبة التكاليف المتكررة وغي  المتكررة آالف ريال 10بافير

نسبة تكلشاف لشصندوق إل 
صو  لشيااة لإلجالشاة ل 

لشوحدلت ملشك لشصندوق عل  

نسبة تكلشاف لشصندوق إل لشيااة 
لإلجالشاة لصو  لشصندوق عل 

 مستوى لشصندوق

 لشبند

ريال  ريال   10,000 ي  المبلغ 10,000,000
اض   االفير

اك رسوم - 2.000%  االمير

 الحفظ رسوم 0.650% 0.650%

 الحسابات مراجع أتعاب 0.250% 0.250%

 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت 0.100% 0.100%

 (ESG) خدمة مزود  مصاريف 0.414% 0.414%

 تداول موقع عىل المعلومات نشر  رسوم 0.050% 0.050%

 رقابية رسوم 0.075% 0.075%

ي المرصوفات قبل خصم رسوم اإلدارة 1.539% 3.539%
 
 صاف

 اإلدارة )فئة أ (  رسوم 0.800% 0.800%

 (ب)فئة  ةاإلدار  رسوم 1.750% 1.750%

 ( ج فئة)  اإلدارة رسوم 0.500% 0.500%

موقع  عل
 تدلو 

الصندوق مقابل نشر  الفئات
 المعلومات عىل موقع تداول

رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول

365 
= ي  أي يوم

 
 رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول ف

 

رهسوم 
دلد  لإلهسير

 لشابكر

ي قيمة الوحدات  1.00%
 
من صاف
دة والمستثم يوم  30رة ألقل من المسير
 لجميع الوحدات

داد مبكر.  ي أي عملية اسير
 
داد المبكر مرة واحدة ف  تدفع رسوم اإلسير

  : ي
 يتم حسابها كاآلبر

داد %1.00 مبكرال X رسوم اإلسير داد  مبلغ اإلسير = داد المبكر  رسوم اإلسير

 

رهسوم 
لك  لإلمير

كحد اقىص من قيمة المبلغ   2.00%
ي 
 
اك األوىلي او اإلضاف

 اإلمير
 . ي
 
اك أوىلي أو إضاف

ي أي عملية امير
 
اك مرة واحدة ف  تدفع رسوم اإلمير

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

اك بحد اقىص%2.00 اك X رسوم اإلمير مبلغ اإلمير = اك اك عىل أي مبلغ إمير  رسوم اإلمير

مصلرقف 
مزود خدمة 

(ESG) 

ا قدره  ا سنوي 
 
يدفع الصندوق مبلغ

 41,351.08دوالر أمريكي ) 11000
نقطة أسا  من  2ريال سعودي(  أو 

أجماىلي قيمة األصول للصندوق ، أيهما 
( لتقديم IdealRatingsأعىل إىل )

 من حيث التصنيف.  ESGخدمات 

 بشكل يويي وتدفع كل ثالثة أمهر بحد أقىص. (  ESGة ) مزود خدمتستحق رسوم المصاريف 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 

 (𝐸𝑆𝐺)المصاريف خدمة مزود 

365
= ي  أي يوم

 
 رسوم مصاريف خدمة مزود(𝐸𝑆𝐺) ف

مصلرقف 
 لشتعلمل

يتحمل الصندوق جميع مصاريف 
اء  ورسوم التعامل المتعلقة ببيع وشر

ي 
 
الطروحات األسهم واإلكتتاب ف

 ة. األولي

ي نهاية كل رب  ع سنة. 
 
ي ملخص اإلفصاح الماىلي ف

 
 يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل ف



 
  

ي  21  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 إجماىلي نسبة التكاليف المتكررة )فئة أ ( 2.339% 2.339%

 إجماىلي نسبة التكاليف الغي  متكررة )فئة أ ( - 2.000%

 إجماىلي نسبة التكاليف المتكررة )فئة ب ( 3.289% 3.289%

 ة ب (إجماىلي نسبة التكاليف الغي  متكررة )فئ - 2.000%

 إجماىلي نسبة التكاليف المتكررة )فئة ج ( 2.039% 2.039%

 إجماىلي نسبة التكاليف الغي  متكررة )فئة ج ( - 2.000%

اك -  ريال9,800  ي بعد خصم رسوم االمير
اض  اك االفير  مبلغ االمير

ريال  ريال  10,780 ي  11,000,000
اض   + را  المال %10العائد االفير

ريال  10, 285 ريال   ي نهاية السنة المالية )فئة أ( 10,766,100
اض  ي االستثمار االفير

 
 صاف

ريال  ريال  10,425 ي نهاية السنة المالية )فئة ب( 10,671,100
اض  ي االستثمار االفير

 
 صاف

ريال  ريال  10,560 ي نهاية السنة المالية )فئة ج( 10,796,100
اض  ي االستثمار االفير

 
 صاف

 

اك من قبل ااال تدفع رسوم * اك عند لمستثمر مير  .ستثماراال مبلغ  تشمل وال  االمير

ي  عائد  هو  أعاله المذكور العائد  *
اض  ي  وال  فق ، توضيخي  كمثال  افير

  يعن 
 
 . آخر  عائد  أي أو  العائد  هذا  يحقق سوف الصندوق أن إطالقا

يبة القيمة المضافةالجميع الرسوم أع *  .ه غي  ماملة لرص 

 

لك -د ي يدرعمل مالك لشوحدلت ميلبل لشصفيلت لشافروضة عل لإلمير
دلد ونيل لشالكاة لشتر شك ، وطيقية لحتسلب ذولإلهسير

 : لشايلبل
اك ويتم احتسابها بنسبة  اك أالفئات جميع كحد اقىص   %2.00يحصل مدير الصندوق عىل رسوم إمير وىلي من قيمة مبالغ كل عملية امير

ي يقوم بها المستثمر 
 
اك مرة ،  أو إضاف اك لحظة استالم المبالغ وتدفع لمدير الصندوق. ويتم خصم قيمة رسوم اإلمير  واحدة من مبالغ اإلمير

ة أقل من  ي فير
 
دادها ف ي حالة طلب اسير

 
داد مبكر عىل جميع وحدات الصندوق ف اك بنسبة  30سيتم فرض رسوم اسير  من تاري    خ اإلمير

 
يوما

1.00% . 

 بالنسبة لنقل الملكية لن يتم فرض رسوم نقل ملكية للوحدات الصندوق. 

 
 
اك رسوم تخفيض الصندوق لمدير  يحقأيضا اكاالم  رسوم تلك توضيح وسيتم المستثمر  وبي    بينه االتفاق حسب االمير ي  ير

 
 نموذج ف

اك  . للعميل االمير

 هسالهسة مدير لشصندوق بشأن لشتخفاضلت ولشعاوالت لشخلصة:  لشاعلوملت لشاتعلية بلشتخفاضلت ولشعاوالت لشخلصة و  -ه
ي ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل مدير الصندوق بموجبه عىل سلع وخدمات إضافة إىل خدمات يجوز لمدير الصندوق الدخ

 
ول ف

ؤسسات متنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة عىل الصفقات الموجهة من خالل ذلك الوسي . عىل أن تخضع تلك العموالت لالئحة 
: ولمصلحة الصندوق ذي العالقة يتعي   عىل السوق المالية ي هذه الحالة مايىلي

 
  مدير الصندوق ف

  .وط ي خدمة التنفيذ بأفضل الشر
 أن يقدم الوسي  المعن 

  .ي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة لمصلحة مالك الوحدات
 أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات النر

 ول. أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إىل مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معق 

قبة:  -و   لشاعلوملت لشاتعلية بلشزكلة و/ فو لشضز

ي الوحدات وتملكها وبيعها 
 
تبة عىل اإلستثمار ف ائب المير يبيي   بشأن الرص   ،يجب عىل المستثمرين المحتملي   التشاور مع مستشاري  هم الرص 

يبة القيمة ال ي كابيتال التشمل ض  ي اي ب  كة ج  ي يتم تحميلها بشكل مإن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم المستحقة إىل شر
نفصل وفقا مضافة النر

يبة القيمة المضافة ي نظام والئحة ض 
 
كي   وتقع عىل مالك، للمواد المنصوص عليها ف

 واما الزكاة فال يتوىل مدير الصندوق إخراجها عن المشير
ي الصندوق. ؤ الوحدات مس

 
 ولية إخراج زكاة مايملك من وحدات ف

 
يبة بشكل منفصل إن الرسوم والعموالت والمرصوفات ال يبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الرص  وط واألحكام التشمل ض  ي الشر

 
مذكورة ف

يبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية.  ي نظام ض 
 
 وفقا لألسعار المنصوص عليها ف

 



 
  

ي  22  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ممل مدير لشصندوق:  -ز ي يي 
 لشعاوالت لشخلصة لشتر

دلد لشابكر:   رهسوم لإلهسير

داد مبكر ب كي    تدفع لمدير  %1.00نسبة سيتم فرض رسوم اسير
 ويتم إعفاء المشير

 
دادها مبكرا ي حالة اسير

 
الصندوق عىل جميع الوحدات ف

ي حال احتفاظهم بالوحدات ألكير من 
 
اك.  30من هذه الرسوم ف  من تاري    خ اإلمير

 
 يوما

رعت من فصو  فو من قبل ملش -ح
ُ
ي د

ي يوضح جايع لشرهسوم ولشاصلرقف وميلبل لشصفيلت لشتر
لضز ل ك لشوحدلت عمثل  لرير

 فهسلس عالة لشصندوق: 
اض ان مليون ريال مع توضيح الرسوم والمصارف عليه وايضا يوضح الرسوم  10حجم الصندوق يساوي  بالجدول التاىلي توضيح مفصل بإفير

اض أن مبلغ اإلستثمار يساوي   سعودي آالف ريال 10والمصاريف عىل مالك الوحدة بعملة الصندوق بافير

ف عل ملشك لشرهسوم ولشاصلرق
 لشوحدة بعالة لشصندوق

لشرهسوم ولشاصلرقف عل 
بعالة  مستوى لشصندوق

 لشصندوق

 لشوصف

ي  المبلغ 10,000,000ريال ريال 10,000
اض   االفير

اك رسوم - ريال 200  االمير

 الحفظ رسوم ريال 65,000 ريال 65

 الحسابات مراجع أتعاب ريال 25,000 ريال 25

 أعضاء مجلس اإلدارة  فآتمكا ريال 10,000 ريال 10

 (ESG) خدمة مزود  مصاريف ريال 41,351 ريال 41

 تداول موقع عىل المعلومات نشر  رسوم ريال 5,000 ريال 5

 رقابية رسوم ريال 7,500 ريال 8

ي المرصوفات قبل خصم رسوم اإلدارة ريال 153,900 ريال 354
 
 صاف

 اإلدارة )فئة أ (  رسوم ريال 80,000 ريال 80

 (ب)فئة  اإلدارة رسوم ريال 175,000 ريال 175

 ( ج فئة)  اإلدارة رسوم ريال 50,000 ريال 50

 إجماىلي نسبة التكاليف المتكررة )فئة أ ( ريال233,900 ريال 252

 إجماىلي نسبة التكاليف الغي  متكررة )فئة أ ( - ريال 200

 فئة ب (إجماىلي نسبة التكاليف المتكررة ) ريال328,900 ريال 355

 إجماىلي نسبة التكاليف الغي  متكررة )فئة ب ( - ريال 200

 ( جإجماىلي نسبة التكاليف المتكررة )فئة  ريال203,900 ريال 220

 إجماىلي نسبة التكاليف الغي  متكررة )فئة ج ( - ريال 200

اك - ريال 9,800 ي بعد خصم رسوم االمير
اض  اك االفير  مبلغ االمير

ي  ريال 11,000,000 ريال10,780
اض   + را  المال %10العائد االفير

ي نهاية السنة المالية )فئة أ( ريال 10,766,100 ريال 10,528
اض  ي االستثمار االفير

 
 صاف

ي نهاية السنة المالية )فئة ب( ريال 10,671,100 ريال 10,425
اض  ي االستثمار االفير

 
 صاف

ي االستثمار االف ريال 10,796,100 ريال 10,560
 
ي نهاية السنة المالية )فئة جصاف

اض   (ير

 

اك من قبل المستثمر اال تدفع رسوم  * اك عند مير  .ستثماراال مبلغ  تشمل وال  االمير

ي  عائد  هو  أعاله المذكور العائد * 
اض  ي  وال  فق ، توضيخي  كمثال  افير

  يعن 
 
 . آخر  عائد  أي أو  العائد  هذا  يحقق سوف الصندوق أن إطالقا

يبة القيمة المضافةه غي  الجميع الرسوم أع *  .ماملة لرص 

 



 
  

ي  23  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 تييا  وتسعير وحدلت لشصندوق:  . 10

 لشصندوق: تييا  فصو   -ف

امات اإلستثمار.  تقييميتضمن   الصندوق جميع أصول والير 
 

ي كل يوم 
 
امات اإلستثمار ف بناًء عىل جميع  ييمالتقعىل أسا  العملة ويكون تحديد  تقييمكذلك يتم   تقييميتم تقييم جميع أصول والير 

ي ذلك الوقت. األص
 
 منها المستحقات الخاصة بصندوق اإلستثمار ف

 
ي تضمها المحفظة مخصوما

 ول النر
 

 لشاتبعة شكل فصل/ ورقة ملشاة:  لشتييا هسالهسة 

 

 

 
 

 فصو  لشصندوق:  شتييا يت  إتبلع لشابلدئ لآلتاة 
 

   ي أي سوق أوراق مالية منظمة أو عىل نظام تسعي
 
 مالية مدرجة أو متداولة ف

 
ي إذا كانت األصول أوراقا

 
 آىلي ، فيستخدم سعر اإلغالق ف

 ذلك السوق أو النظام. 

  آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع عل أن قيمة هذه األوراق  تقييمها إذا كانت األوراق المالية معلقة، فيتم 
 
وفقا

 المالية قد انخفضت عن السعر المعلق. 

  ي قيمة أصول
 
 منشور لكل وحدة. بالنسبة إىل صناديق اإلستثمار آخر صاف

 اكمة. ، بالنسبة إىل الودائع  قيمتها االسمية باإلضافة إىل الفوائد/األرباح المير

  ي يحددها مدير الصندوق بناًء عىل الطرق والقواعد  ،أي استثمار آخر بالنسبة إىل
ي  عنها  المفصحالقيمة العادلة النر

 
 وأحكام وطشر  ف

 بات للصندوق. وبعد التحقق منها من قبل مراجع الحسا الصندوق
 

 لشجدو  لشتللي طيقية لحتسلب لهستحيلق لشرهسوم ولشاصلرقف: 
ز  يبير

كات المدرجة ي  أسهم الشر
 أحدث سعر متاح من خالل سوق األوراق المالية أو نظام التسعي  التلقاب 

ي ذلك السوق(
 
 يق العقارية المتداولةالصناد )يستخدم سعر االغالق ف

المرابحات و/أو الودائع 
 الزمنية

اكمةالقيمة االسمية باإلضافة إىل الفائدة   / األرباح المير

 طيقية لحتسلب لشرهسوم ولشاصلرقف ولهستحيلقمل لشرهسوم

 تستحق رسوم اإلدارة بشكل يويي وتدفع كل ثالثة أمهر.  رهسوم لإلدلرة

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

365
 X ي  آخر يوم التقييم

 
ي  أصول الصندوق ف

 
صاف

= ي  أي يوم
 
 رسوم اإلدارة ف

 تستحق رسوم الحفظ بشكل يويي وتدفع مهريا.  رهسوم لشحفظ

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 رسوم الحفظ السنوية

365
 X ي  آخر يوم التقييم

 
ي  أصول الصندوق ف

 
صاف = ي  أي يوم

 
 رسوم الحفظ ف

فتعلب مرلجع 
 لشحسلبلت

 ابات بشكل يويي وتدفع كل نصف سنة. تستحق مصاريف مراجع الحس

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 مصاريف مراجع الحسابات

365
= ي  أي يوم

 
 مصاريف مراجع الحسابات ف

مكلرآت فعضلء 
 مجلس لإلدلرة

 تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يويي وتدفع كل نهاية سنة. 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
= ي  أي يوم

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف

 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يويي وتدفع كل نهاية سنة.  لشرهسوم لشرقلباة

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر



 
  

ي  24  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عدد نيلط لشتييا ، وتكرلرهل  -ب

ي يويي  تقييميتم 
 
 من كل أسبوع عمل.  الثالثاءو  د األح أصول الصندوق ف

:  -ج ي لشتسعير
ز
ي لشتييا  فو لشخطأ ف

ز
ي حلشة لشخطأ ف

ز
تخذ ف

ُ
ي هست

 لإلجرلءلت لشتر

، سيقوم مشغل الصندوق بتوثيق  . 1 ي حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاط  أو حساب سعر وحدة بشكل خاط 
 
ف

 ذلك. 
( عن جميع أخطاء التقتعويض جميع مالكي الوحدات المترص  ب الصندوق مشغليقوم س . 2 ي ذلك مالكي الوحدات السابقي  

 
يم يرين )بما ف

 .  أو التسعي  دون تأخي 
 عن مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور  سيقوم . 3

 
ي التقا

 
من سعر  كير أ و أ (%0.5)نسبته  ما  يشكليم أو التسعي  يأي خطأ ف

ي الصندوق بناًء عىل مانصت عليه الفقرة ج من ال
 
 كما سيتم اإلفصاح عن ذلك( من الئحة صناديق االستثمار،  73مادة )الوحدة ف

 
 
ي يعدها  فورا

ي تقارير الصندوق النر
 
ي للسوق المالية السعودية )تداول( وف

وب  ي الموقع لإللكير
 
ي لمدير الصندوق وف

وب  ي الموقع اإللكير
 
ف

 للمادة 
 
 ( من الئحة صناديق اإلستثمار. 76رقم )مدير الصندوق وفقا

 للمادة رقم )مدي سيقوم . 4
 
( من الئحة صناديق اإلستثمار 77ر الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك وفقا

 وتشتمل هذه التقارير عىل ملخص
 
. يبجميع أخطاء التق ا  يم أو التسعي 

لك ولال طيقية لحتسلب هسعر لشوحدة لغرلض تنفاذ طلبلت لال  -د دلد: مير  هسير

: تيا  جايع فصو  لشصندوق ع  ل للهسلس لشتللي

ي قيمة األصول لكل وحدة )إجماىلي األصول 
 
اكمة( / عدد الوحدات القائمة وقت التق -المستحقات  -صاف  يم. يالمرصوفات المير

 إليه 
 
ي يوم التعامل ذي العالقة مضافا

 
ي قيمة أصول الصندوق ف

 
داد بحساب قيمة صاف اك واالسير يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض االمير

ي يوم التعامل أي أرب
 
 منه أي مصاريف ورسوم مستحقة ومن ثم قسمة الناتج اإلجماىلي عىل عدد الوحدات القائمة ف

 
اح مستحقة ومخصوما

ي حال وجود أي ظروف استثنائية وعىل سبيل المثال وليس الحرص )الكوارث يذي العالقة. يجوز لمدير الصندوق تأخي  عملية التق
 
يم ف

 يم أو تحديد قيمة أصول الصندوق. يرجة عن إرادة مدير الصندوق( قد تؤثر عىل عملية التقطبيعية أو اعطال فنية خاال

 

الرسوم الرقابية

365
= ي  أي يوم

 
 الرسوم الرقابية ف

رهسوم نرق 
لشاعلوملت عل 

 موقع تدلو 

 بشكل يويي وتدفع كل نهاية سنة.  ع تداولنشر المعلومات عىل موقتستحق مصاريف الرسوم 

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول

365 
= ي  أي يوم

 
 رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول ف

دلد  رهسوم لإلهسير
 لشابكر 

داد مبكر.  ي أي عملية اسير
 
داد المبكر مرة واحدة ف  تدفع رسوم اإلسير

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

داد %1.00 داد المبكر X رسوم اإلسير مبلغ اإلسير = داد المبكر  رسوم اإلسير

لك .  رهسوم لإلمير ي
 
اك أوىلي أو إضاف

ي أي عملية امير
 
اك مرة واحدة ف  تدفع رسوم اإلمير

 : ي
 يتم حسابها كاآلبر

اك بحد اقىص%2.00    اك X رسوم اإلمير مبلغ اإلمير = اك اك عىل أي مبلغ إمير  رسوم اإلمير

مصلرقف مزود 
 (ESG) خدمة

 بشكل يويي وتدفع كل ثالثة أمهر بحد أقىص.  (ESGمزود خدمة )تستحق رسوم المصاريف 

  : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 (𝐸𝑆𝐺)مصاريف مزود خدمة 

365
= ي  أي يوم

 
 رسوم مصاريف مزود خدمة (𝐸𝑆𝐺) ف

 تستحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يويي وتدفع كل ثالثة أمهر بحد أقىص.  مصلرقف فخرى

  : ي
 يتم حسابها كاآلبر

 المصاريف األخرى السنوية 

365
= ي  أي يوم

 
 رسوم المصاريف األخرى ف

ي نهاية كل رب  ع سنة مصلرقف لشتعلمل
 
ي ملخص اإلفصاح الماىلي ف

 
 يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل ف



 
  

ي  25  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 وتكرلرهل:  ،مكلن ووقت نرق هسعر لشوحدة -ه

ي قيمة أصول الصندوق وإعالن 
 
ي  سعر الوحدة لكل فئة من فئات وحدات الصندوقعن يقوم مدير الصندوق بنشر صاف

 
ثني   يويي اال  ف

ي للسوق المالية السعودية )تداول(  ويتم النشر ،  السوقبعد إغالق وذلك واالربعاء 
وب   www.tadawul.com.saعي  الموقع اإللكير

ي كابيتال ي آي ب  كة ج  ي لشر
وب   .  www.gibcapital.comوالموقع اإللكير

 لشتعلمالت:  . 11

: تفلصال ل -ف  شطيح للولي

  ولشادةتلرق    خ بدء لشطيح للولي ، : 

 م. 2022/ 12/ 28من تاري    خ تبدأ عمل  يوم 45 هي  األوىلي  مدة الطرح

ي الصندوق سيتم ( مليون ريال سعودي 5ويتم تشغيل الصندوق عند جمع الحد االدب  البالغ )
 
ي حال عدم جمع الحد األدب  ف

 
وف

 د أخذ الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية. ( يوم عمل بع15اىل ) األوىلي  تمديد مدة الطرح

  لشسعر للولي : 

 ( ريال سعودي لكل فئة من فئات وحدات الصندوق. 10سيكون سعر الوحدة عند التأسيس هو )

 

ي 
 
ي ودائع بنكية وف

 
ستثمر ف

ُ
ي يستلمها مدير الصندوق بعد تحليلها ومدى مالئمتها وتقديم افضل سعر سوف ت

اك النر  إن أموال اإلمير
مة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة لحي   الوصول إىل  أدوات أسواق النقد مي 

 الحد األدب  الذي ينوي مدير الصندوق جمعه. 

 

ي أد
ي بنوك مرخص لها من البنوك المركزية، بحد تصنيف ائتماب 

 
ي أدوات أسواق نقد مصنفه ف

 
من وكالة  -BBB ب  يستثمر الصندوق ف

ي وفيتش وسيتم اإلختيار حسب أعىل تصنيف ولن يتم  ي اآلتية: ا  اند ب 
ي تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماب 

 
موديز أو مايعادلها ف

ي أدوات اسواق النقد التابعة للبنوك الغي  مصنفة. 
 
 اإلستثمار ف

 

لك ولال لشتلرق    خ لشاحدد ولشاولعاد لشنملئاة شتيدي  طلبلت لال  -ب  دلد: هسير مير

  لك ولال لشتلرق    خ لشاحدد ولشاولعاد لشنملئاة شتيدي  طلبلت لال ي في يوم تعلملمير
ز
دلد ف  هسير

ي يويي  12:30قبل او عند الساعة 
 
 ف
 
 )عىل أن يكون يوم عمل(.  والثالثاء األحد العمل  ظهرا

اك  داد بناًء عىل سعر الوحدة من يوم التقو ويكون اإلمير  يم ذي العالقة. ياإلسير

 دلد: مسؤوشالت م لك ولإلهسير  دير لشصندوق بشأن طلبلت لإلمير

ي يوم تعامل.  -
 
دادها إال ف ي وحدات الصندوق أو اسير

 
اك ف  اليجوز االمير

داد بالسعر الذي ُيحتسب عند نقطة  - اك أو االسير ي ل التقييميعامل مدير الصندوق طلبات االمير
تقديم التالية للموعد النهاب 

داد.  اك واالسير  طلبات االمير

داد بحيث التتعارض مع أي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار مد سيقوم - اك أو االسير ير الصندوق بتنفيذ طلبات االمير
وط وأحكام الصندوق.   أو شر

ي اليوم الخامس التاىلي لنقطة التقييم  -
 
داد قبل موعد إقفال العمل ف سيقوم مدير الصندوق بدفع لمالك الوحدات عوائد االسير

ي حدد عندها سع
داد بحد أقىص. النر  ر االسير

-  

لك و لال إجرلءلت لال  -ج دلد مير دلد فو نيل لشالكاةهسير دلد ودرع متحصالت لالهسير ز طلب لالهسير  : ، ولشادة بير

  :لك  إجرلءلت لإلمير

وط واألحكام وتقديمها اىل مدير الصندوق، كما أنه يجب عىل  اك وتوقيع هذه الشر اك بتعبئة نموذج اإلمير يقوم العميل عند اإلمير
كة واستيفاء جميع المتطلبات لذلك. الر  اك فتح حساب استثماري لدى الشر ي اإلمير

 
 اغب ف

  :دلد  إجرلءلت لإلهسير

داد ويقدمه اىل مدير الصندوق.  داد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب اإلسير  يقوم العميل عند طلب اسير

  :إجرلءلت نيل لشالكاة 
 الينطبق. 

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


 
  

ي  26  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

  :مكلن تيدي  لشطلبلت 

ي حال توفرها. يمكن اإلم 
 
ي ف

وب  ي الصندوق بزيارة المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكير
 
اك ف  ير

  :دلد شالشك لشوحدلت دلد ودرع مبلشغ لإلهسير ز لهستالم طلب لإلهسير ة لشزمناة بير  لشفير

ي أي يوم تعامل بتحديد قيمة الوح سيقوم
 
داد ف دة حسب يوم التقمدير الصندوق عند استالم طلب اسير ذي العالقة،  يميدات المسير

 ومن ثم تحويل المبلغ إىل حساب العميل بحد أقىص قبل نهاية اليوم الخامس التاىلي ليوم التعامل ذي العالقة. 

ة أقل من  ي فير
 
دادها ف ي حالة طلب اسير

 
داد مبكر عىل وحدات الصندوق ف اك بنسبة  30سيتم فرض رسوم اسير  من تاري    خ اإلمير

 
يوما

دة وتطبق عىل جميع الوحدات.  1.00% ي قيمة الوحدات المسير
 
 من صاف

  :لك  ررض لإلمير
اك إىل  ك ألنظمة ولوائح الهيئة. ويتم إرجاع قيمة اإلمير ي حال عدم تطبيق المشير

 
اك ف يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب امير

اك.   حساب العميل خالل ثالثة ايام عمل من تاري    خ تقديم قيمة اإلمير
 

ي  شتعلملل قيود  -د
ز
 وحدلت لشصندوق:  ف

ي الئحة صناديق اإلستثمار. 
 
م الصندوق بقيود التعامل الواردة ف  يلير 

 

ي يؤجل  -ه
ي لشتعلمل معمل لشحلالت لشتر

ز
  وحدلت لشصندوقف

 
ي تلك لشحلالت:  ق،فو يعل

ز
 ولإلجرلءلت لشاتبعة ف

 للمادة رقم )
 
داد وفقا  ( من الئحة صناديق اإلستثمار: 66تأجيل عمليات اإلسير

داد لمالكي يج -
 يوم التعامل التاىلي إذا بلغ إجماىلي نسبة جميع طلبات االسير

داد حنر وز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسير
ي أي يوم تعامل )

 
ي قيمة أصول الصندوق. %10الوحدات ف

 
 ( أو أكير من صاف

داد التباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات اال بإالصندوق  مدير  سيقوم - مطلوب تأجليها، واإلفصاح عن هذه سير
وط وأحكام الصندوق.  ي شر

 
 اإلجراءات ف

 

ي يجري بايتضلهل  -و
ي هستؤجل:  لختالر لإلجرلءلت لشتر

دلد لشتر  طلبلت لإلهسير

ي حال حدوث أي تعليق عىل وحدات الصندوق وفقا للمادة رقم ) سيقوم مدير 
 
( من الئحة 67الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية ف

 مار: صناديق اإلستث

اك اال  تعليق -1 داد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك. أمير  و اسير
ي الحاالت اآلتية:  -2

 
ي وحدات الصندوق إال ف

 
داد ف اك أو اسير  اليجوز لمدير الصندوق تعليق االمير

  الصندوق التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات أنإذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول . 

 لق
ُ
ي السوق الرئيس إذا ع

 
ي يملكها الصندوق، إما التعامل ف

ي األوراق المالية أو األصول األخرى النر
 
ي يتم فيها التعامل ف

ية النر

ي قيمة أصول الصندوق
 
ي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصاف

 . بشكل عام أو بالنسبة إىل أصول الصندوق النر

ي حالة أي تعليق يف -3
 
 للفقرة )سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية ف

 
 ( من هذه المادة: 2رضه مدير الصندوق وفقا

رة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات.  - ورية والمي   التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الرص 

حول ذلك بصورة  ومشغل الصندوق مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمي   الحفظ -
 منتظمة. 

 الوحدات فور  الكي السوق المالية ومإمعار هيئة  -
 
لكي اأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإمعار هيئة السوق المالية ومب ا
ي اإلمعار  المستخدمة الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها 

 
ي الموقع اإلل ،التعليقبف

 
ي واإلفصاح عن ذلك ف

وب  كير
ي للسوق.  لمدير الصندوق و 

وب   الموقع اإللكير

داد المؤجلة بالنسبة والتناسب سيت - ي أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات اإلسير
 
داد ف م تلبية طلبات اإلسير

ي أقرب فرصة ممكنة. 
 
داد اىل مالك الوحدات ف  وتحويل مبالغ اإلسير

ي اختيار تلك الطلبات.  -
 
 ف
ً
 صادر أوال

ً
 سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال

 ع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات. للهيئة صالحية رف -4
 

 للحكلم لشانظاة شنيل ملكاة لشوحدلت إل مستثايقن آخيقن:  -ز

ي ذلك متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل األموال.  -
 
وط واألحكام للصندوق بما ف ام بالشر  االلير 

اعرف عميلك ومكافحة غسل األموال او أي  يحق لمدير الصندوق رفض طلبات نقل الملكية بناء عىل تقارير متطلبات -
 تعليمات تصدر عن جهة حكومية. 



 
  

ي  27  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

يحق لمدير الصندوق تبادل المعلومات المتعلقة بالمستثمرين مع أمي   الحفظ بغرض تلبية متطلبات التدقيق الداخىلي  -
 ومتطلبات مكافحة غسل األموال واإلرهاب. 

 يخالف نظام السوق المالية. يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب نقل ملكية يرى بأنه  -

 ل -ح
ز
دلد: شل شحد للدب ي ولإلهسير

ز
لك لإلضلف لك ولإلمير  مير

داد لكل فئة ، تيشتمل الصندوق عىل ثالث فئات للوحدات وهي )أ( و)ب( و)ج( ي واإلسير
 
اك اإلضاف اك واإلمير تمثل الحد األدب  لإلمير

 : ي
ي اآلبر

 
 من فئات الوحدات ف

لك:   شلمير
ز
 لشحد للدب

  :)ريال سعودي.  10,000,000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي.  10,000الفئة )ب 
  :)ريال سعودي.  10,000الفئة )ج 

 
ي  

ز
لك لإلضلف  شلمير

ز
دلد  لشحد للدب  : ولالهسير

  :)ريال سعودي.  1,000,000الفئة )أ 

  :)ريال سعودي.  2,500الفئة )ب 

  :)ريال سعودي.  2,500الفئة )ج 
 

ي شحد لالدبز شلابلغ لشذي ينوي مدير لشصندل -ط
ز
ي حل  عدم لشوصو  إل ذشك لشحد للدبز ف

ز
وق جاعه، ولإلجرلء لشاتخذ ف

 لشصندوق: 

 

  :شلابلغ لشذي ينوي مدير لشصندوق جاعه، ومدى تأثير عدم لشوصو  لل ذشك لشحد عل لشصندوق 
ز
 لشحد للدب

ي جمعها 5الحد االدب  للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو ) -1
.  ( ماليي   ريال سعودي، ينبغ   خالل مدة الطرح األوىلي

ي الصندوق سيتم تمديد مدة الطرح اىل ) -2
 
ي حال عدم جمع الحد األدب  ف

 
( يوم عمل بعد أخذ الموافقات الالزمة من 15وف

 هيئة السوق المالية. 
ي تخدم مصالح مالك الوحدات المشير  -3

ة الطرح بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات النر ي   كسيقوم مدير الصندوق أثناء فير
 الصندوق بما  وسيقوم مدير الصندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصويت عىل الخيارات المطروحة من قبل مدير 

 يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية. 

ي الصندوق بعد إجراء جميع الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوق سيتم  -4
 
ي حال عدم الوصول إىل ذلك الحد األدب  ف

 
وف

 ندوق اإلستثمار ، بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار. إنهاء ص
 

 هسالهسة لشتوزقعلت:  . 12

 هسالهسة توزق    ع لشدخل وللربلح:  -ف

من  هلالمتحص رباحواأل خلدالإعادة استثمار بمدير الصندوق  سيقوم حيث الوحدات، مالكي  عىل دورية ارباح أي بتوزي    ع الصندوق اليقوم

 .الصندوق استثمارات

طلشب بمل: تفلصال عن لشتوزقع
ُ
ي الي

 لت لشتر

 الينطبق. 

ي شلهستحيلق ولشتوزق    ع:  -ب  لشتلرق    خ لشتييقت 

 الينطبق. 

 كافاة درع لشتوزقعلت:  -ج

 الينطبق. 

 



 
  

ي  28  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 

 تيدي  لشتيلرقر لل ملشكي لشوحدلت:  . 13

 : لشسنوقة، ولشبالن لشيب  ع هسنوي ولشيولئ  لشالشاة للوشاة ولشسنوقةلشاعلوملت لشاتعلية بلشتيلرقر  -ف

 ي ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( سيقوم مدير الصندوق بإ
 
 و  والبيان رب  ع السنويعداد التقارير السنوية )بما ف

 
فقا

ويد مالكي الوحدات بها عند بمدير الصندوق  وسيقوممن الئحة صناديق اإلستثمار،  (4والملحق) (3لمتطلبات الملحق)
ير 

 الطلب ودون أي مقابل. 

 ة التقرير، وذلك 3خالل مدة التتجاوز ) للجمهور  تكون التقارير السنوية متاحةس ي ( أمهر من نهاية فير
 
ي لمدير  ف

وب  الموقع اإللكير
ي للسوق المالية "تداول". ، الصندوق

وب   والموقع اإللكير

  ة 30األولية وإتاحتها للجمهور خالل مدة التتجاوز ) القوائم المالية سيتم إعداد  من نهاية فير
 
ي ، وذلك القوائم( يوما

 
الموقع  ف

. اإل كي  
ي للسوق المالية "تداول" وسيقوم مدير الصندوق بإتاحة التقارير للمشير

وب  ي لمدير الصندوق والموقع اإللكير
وب   لكير

 ( لمتطلبات الملحق 
 
( أيام من نهاية الرب  ع 10( خالل مدة التتجاوز )4سيقوم مدير الصندوق بنشر البيان رب  ع السنوي وفقا

ي 
وب  ، وذلك عي  الموقع اإللكير ي

ي للسوق المالية "تداول".  المعن 
وب   لمدير الصندوق والموقع اإللكير

  ي قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون
 
سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صاف

ي المكاتب المسجلة لمدير الصندوق. 
 
ي قيمة األصول السابقة ف

 
 مقابل، وإتاحة جميع أرقام صاف

 وهسلئل إتلحة تيلرقر لشصندوق: فملكن و  -ب

ي للسوق المالية "تداول". 
وب  ي لمدير الصندوق والموقع اإللكير

وب   سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق، عي  الموقع اإللكير

 وهسلئل تزوقد ملشكي لشوحدلت بلشيولئ  لشالشاة لشسنوقة:  -ج

 وذلك إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمالء المحتملي   بالتق سيتم
 
ي ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة( مجانا

 
ارير السنوية )بما ف

ها خالل مدة التتجاوز ) ي للسوق 3بنشر
وب  ي الخاص بمدير الصندوق، والموقع اإللكير

وب  ي الموقع اإللكير
 
ة التقرير ف ( أمهر من نهاية فير
ي حال طلبها. 

 
يد ف  المالية السعودية )تداول( أو عن طريق الي 

 بتولرر فو  قلئاة ملشاة مرلجعة:  إقرلر  -د

ي ايقر مدير الصندوق بتو 
 
ي نهاية السنة المالية للصندوق ف

 
ي للسوق  م2023ديسمي   31فر أول قائمة مالية مراجعة ف

وب  ي الموقع اإللكير
 
ف

 .  المالية السعودية للمستثمرين والمستثمرين المحتملي  

لم بتيدي  لشيولئ  لشالشاة لشسنوقة لشارلجعة  -ه ز  عند طلبمل: لالشير
ً
 شلصندوق مجلنل

 عند طلبها من قبل مالك وحدات الصندوق. 
 
 يقر مدير الصندوق بتوفي  القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا

 

 هسجل ملشكي لشوحدلت:  . 14

ي المملكة ال مالكي الوحداتبالصندوق بإعداد سجل  سيقوم مشغل -ف
 
 ية السعودية. عربوفقا لمتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار وحفظه ف

 عىل ملكية الوحدات المثبتة فيه.  -ب
 
 قاطعا

ً
 يعد سجل مالكي الوحدات دليال

ي الصندوق  سيقوم مشغل -ج
 
 : المعلومات اآلتية الوحدات مالكي سجل بحفظ ف

 . ، وأرقام التواصلوعنوانه، اسم مالك الوحدات . 1
ريف أو أي وسيلة تع بحسب الحال، رقم سجله التجاريأو رقم جواز سفره أو  إقامتهرقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم  . 2

 . هيئة السوق الماليةأخرى تحددها 
 جنسية مالك الوحدات.  . 3
ي السجل.  مالكتاري    خ تسجيل  . 4

 
 الوحدات ف

ي أجراها كل مالك وحدات.  . 5
 بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات النر

ي ذلك أجزاء الوحدات( الم . 6
 
 ملوكة لكل مالك وحدات. الرصيد الحاىلي لعدد الوحدات )بما ف

 أي قيد أو حق عىل الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.  . 7

 وحللسيقدم مدير الصندوق إىل أي مالك سيقوم مدير الصندوق بإتاحة سجل مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك،  -د
 
دات مجانا

 يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المع عند الطلب
 
ي فق . ملخصا

  ن 
ي الفقرة ) مالكي الصندوق بتحديث سجل  مشغليقوم س -ه

 
ي المعلومات المشار إليها ف

 
ات ف  بحيث يعكس التغيي 

 
من المادة ( جالوحدات فورا

ي الئحة صناديق االستثمار 12)
 
 . ( ف



 
  

ي  29  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 لشاكلن لشذي ياكن شالشكي لشوحدلت لشحصو  منه عل لشسجل: 
ي كابيتال ي آي ب  كة ج   شر
ي المنخفضة، 

 1مبن  رقم بالمباب 
ي السكنية والمكتبية

 واحة غرناطة للمباب 
ي 
ر
ف  طريق الدائري الشر

 الرياض - المملكة العربية السعودية
 11692 –، الرياض 89859ص.ب 
 +                                        966118348401هاتف: 

 : ي
وب   bcapital.comwww.giالموقع اإللكير

 
 

 لجتالع ملشكي لشوحدلت:  . 15

ي المادة )
 
ي اوضحت ف

م ُمدير الصندوق بالقواني   الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة صناديق اإلستثمار النر  
( اجتماعات مالكي 75يلير

 الوحدات. 

ي تستدعي ريمل إل عيد لجتالع شالشكي لشوحدلت:  -ف
 لشظروف لشتر

الوحدات بمبادرة منه، عىل أن اليتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير  لمالكي د اجتماع يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعق . 1
 الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

ي من أمي   الحفظ. 10الوحدات خالل ) لمالكي سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع  . 2  ( أيام من استالم طلب كتاب 
ي من مالك أو أكير من 10الوحدات خالل ) لمالكي الدعوة الجتماع سيقوم مدير الصندوق ب . 3  مالكي ( أيام من استالم طلب كتاب 

 ( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق. %25الوحدات الذين يملكون مجتمعي   أو منفردين )
 

 إجرلءلت لشدعوة لل عيد لجتالع شالشكي لشوحدلت:  -ب

ي لمدير الصندوق وأي موقع أخر متاح ع مالكي الوحدات ما جتدعوة ال مدير الصندوق باإلعالن عن  سيقوم . 1
وب  ي الموقع اإللكير

 
ف

ي اىل جميع مالك الوحدات وأمي   الحفظ قبل  ي تحددها هيئة السوق المالية، وبإرسال إمعار كتاب 
للجمهور بحسب الضواب  النر

 قبل االجتماع، و 21( أيام عىل األقل من االجتماع وبمدة التزيد عن )10)
 
ي اإلعالن( يوما

 
 تاري    خ واإلمعار  سيحدد مدير الصندوق ف

حة،  هوقتومكانه و  االجتماع  إىل مالكي حال إرساله مدير الصندوق  وسيقوموجدول االعمال الخاص به والقرارات المقير
 
إمعارا

 الواحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الواحدات إرسال نسخة منه إىل الهيئة. 
ي يرغب مالكي الوحدات إعداد جعند مدير الصندوق  سيقوم . 2

ي االعتبار الموضوعات النر
 
دول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ ف

ي إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون )
 
( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع أو أكير إىل %10ف

يطة أن ال  ح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب يتداخل الموضو  جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شر ع المقير
 أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

ي الفقرة ) . 3
 
ة اإلعالن المشار إليها ف ( من هذه المادة، 1يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فير

ي وأي موقع آخر متاح للجمه
وب  ي موقعه اإللكير

 
ي تحددها هيئة السوق المالية، وبإرسال عىل أن يعلن ذلك ف

ور بحسب الضواب  النر
ي إىل جميع مالكي الوحدات وأمي   الحفظ قبل   قبل 21أيام عىل األقل من االجتماع وبمدة التزيد عىل ) (10)إمعار كتاب 

 
( يوما

 االجتماع. 
ي اجتماع مالكي الو  . 4

 
حة ف ي حال موافقة مالكي الوحدات عىل أي من القرارات المقير

 
وط وأحكام ف احدات، واستلزام ذلك تعديل شر

 للقرار الموافق عليه. 
 
وط واألحكام وفقا  الصندوق، فعىل مدير الصندوق تعديل هذه الشر

ه من المالك مايملكون مجتمعي   ) . 5  إال إذا حرص 
 
( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق %25اليكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

وط وأحك  ام الصندوق نسبة أعىل. العام مالم تحدد شر
ي الفقرة ) . 6

 
ي باإلعالن عن ذلك 5إذا لم يستوف النصاب المذكور ف

( من هذه المادة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة اىل اجتماع ثاب 
ي اىل  ي تحددها هيئة السوق المالية، وبإرسال إمعار كتاب 

ي وأي موقع أخر متاح للجمهور بحسب الضواب  النر
وب  ي موقعه اإللكير

 
ف

ي بمدة التقل عن ) مالكي ع جمي
 كانت 5الوحدات وأمي   الحفظ قبل موعد االجتماع الثاب 

 
 أيا
 
ي صحيحا

( أيام، ويعد االجتماع الثاب 
ي االجتماع. ات نسبة الوحد

 
 الممثلة ف

ي اجتماع مالكي الواحدات.  . 7
 
 يجوز لكل مالك وحدات تعيي   وكيل له لتمثيله ف

ي  . 8
 
  اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتكلها وقت االجتماع. يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد ف

 للضواب   . 9
 
ي مداوالتها والتصويت عىل قرارتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 
اك ف يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالمير

ي تضعها هيئة السوق المالية. 
 النر

 

http://www.gibcapital.com/


 
  

ي  30  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي لجتالعلت ملش -ج
ز
 كي لشوحدلت: تصوقت ملشكي لشوحدلت وحيوق لشتصوقت ف

 طريقة تصويت مالك الوحدات: 

  ي اجتماع
 
 له لتمثيله ف

ً
 الوحدات.  مالكي يجوز لمالك الوحدات تعيي   وكيال

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

  ي مداوالتها والتصويت عىل مالكي يجوز عقد اجتماعات
 
اك ف  للضالوحدات واإلمير

 
واب   قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

ي تضعها الهيئة. 
 النر

ي اجتماعات مالك الوحدات: 
 
 حقوق التصويت ف

  ات تتطلب موافقة ي ذلك الحصول عىل موافقته عىل أي تغي 
 
يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما ف

 لالئحة صناديق ا
 
 إلستثمار. مالك الوحدات وفقا

   للضواب 
 
ي مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا

 
اك ف يجوز عقد اجتماعات مالك الوحدات واإلمير

ي تضعها الهيئة. 
 النر
 

 حيوق ملشكي لشوحدلت:  . 16

 حيوق مالك لشوحدلت:  -ف
  وط واألحكام الخاصة بالصندوق باللغة العر  بية وبدون مقابل. الحصول عىل نسخة محدثة من الشر

  ي  مالكي حصول كل مالك من
 
ي يمتلكها وصاف

ي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات النر
 
الوحدات عىل تقرير يشتمل عىل صاف

 من كل صفقة. 15قيمتها، وسجل بجميع الصفقات المنفذة من قبل المالك عىل وحدات الصندوق يقدم خالل )
 
 ( يوما

 جعة للصندوق بدون مقابل. الحصول عىل القوائم المالية المرا 

  لنوع التغيي  والمدة المحددة 
 
وط واألحكام الخاصة بالصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيي  قبل شيانه وفقا ي الشر

 
اإلمعار بأي تغيي  ف

ي الئحة صناديق اإلستثمار. 
 
 ف

  .ي مجلس إدارة الصندوق
 
 اإلمعار بأي تغيي  ف

  وط واألحكام بي   الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق الحصول عىل نسخة محدثة من الشر
ُ
 ت
 
الخاصة بالصندوق سنويا

 عند طلبها. 

  .ي األوقات المحددة لذلك
 
داد ف  دفع مبالغ اإلسير

  .الحصول عىل اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق 

 ي ذلك  يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات
 
ي  -الحرص  عىل سبيل المثال ال –بما ف

 
حق التصويت ف

 اجتماعات مالكي الوحدات. 

  أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السارية
 . بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة

 يتعلق بحيوق لشتصوقت لشارتبطة بأي فصو  شلصندوق لشعلم لشذي يديره:  هسالهسة مدير لشصندوق راال  -ب
ي ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية  يفوض مالكي 

 
الوحدات مدير الصندوق لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما ف

كات الُمستثمر فيها.   للشر

 مسؤوشاة ملشكي لشوحدلت:  . 17

ي الصندوق أو جزء منه، اليكون لمالك الوحدات أي مسفيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثم
 
 ؤ اره ف

ً
امات الصندوق.  وال  عن ديون والير 

 خصلئص لشوحدلت:  . 18

قسم وحدات الصندوق إىل )
ُ
: )أ( وهي الخاصة بكبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ب( وهي الخاصة بصغار المستثمرين 3ت ( فئات وهي

. من مؤسسات وأفراد، و)ج( وهي الخاصة  ي مدير الصندوق وبنك الخليج الدوىلي  بمنسوب 

داد، ورسوم اإلدارة.  ، الحد األدب  لالسير ي
 
اك اإلضاف اك، الحد األدب  لإلمير ي الحد األدب  لإلمير

 
وضح يإن الفروقات بي   هذه الفئات تكمن ف
 الجدول الفروقات بي   فئات الصندوق: 

 لشفئة )ج( لشفئة )ب( لشفئة )ف( لشفروقلت

الفئة )أ( المستثمرين من مؤسسات  كطباعة لشاال
مليون 10وأفراد ممن سيستثمرون 

 ريال وأكير 

الفئة )ب( المستثمرين من 
مؤسسات وأفراد ممن سيستثمرون 

 مليون ريال10اقل من 

ي مدير الفئة )ج(  منسوب 
الصندوق وبنك الخليج 

 الدوىلي 



 
  

ي  31  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

وط وفحكلم لشصندوق:  . 19 ي شق
ز
لت ف  لشتغيير

وط وفحكلم لشصندوق ولشاولريلت  -ف  معلرلت لشاحددة باوجب الئحة صنلديق لإلهستثالر: ولال للحكلم لشانظاة شتغيير شق

 لالئحة صناديق 
 
ها وفقا وط وأحكام الصندوق إىل قسمان وذلك بناًء عىل نوعية المعلومات المراد تغيي  تنقسم األحكام المنظمة لتغيي  شر

و  63و 62اإلستثمار )المادة  ي الشر
 
ات ف (. حيث تنقسم األحكام المنظمة للتغي  : عىل التواىلي ي

 ط واألحكام كاآلبر

لت للهسلهساة:  . 1  مولرية لشميئة ومالك لشوحدلت عل لشتغيير

ي وحدات ال مالكي الحصول عىل موافقة بمدير الصندوق  سيقوم -أ
 
ح من خالل قرار ف الصندوق عىل التغيي  األساسي المقير

 صندوق عادي. 
 للفقرة ) مالكي مدير الصندوق بعد الحصول عىل موافقة  سيقوم -ب

 
أ( من هذه المادة، الحصول عىل موافقة هيئة الوحدات وفقا

ح للصندوق.   السوق المالية عىل التغيي  األساسي المقير
 من الحاالت التالية:  -ج

 
" أيا  ُيقصد بمصطلح "التغيي  األساسي

ي أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئت . 1
 
 . هالتغيي  المهم ف

ي درجة المخاطر للصندوق العام.  التغيي  الذي . 2
 
 يكون له تأثي  ف

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.  . 3
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حي   آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  . 4

. بمدير الصندوق  سيقوم -د  الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيي  أساسي

ي وأي موقع  الصندوق إمعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل مدير  سيقوم -ه
وب  ي موقعة اإللكير

 
ات األساسية ف التغيي 

ي تحددها الهيئة قبل )
. 10أخر متاح للجمهور بحسب الضواب  النر  ( أيام من شيان التغيي 

  سيقوم مدير الصندوق بإعداد بيان -و
 
ي ُيِعدها مدير الصندوق وقفا

ي تقارير الصندوق العام النر
 
ات األساسية ف تفاصيل التغيي 

 ن الئحة صناديق االستثمار. ( م76للمادة )

داد )إن ُوجدت(.  -ز داد وحداتهم قبل أي تغيي  أساسي دون فرض أي رسوم اسير
 يحق لمالكي وحدات الصندوق اسير

لت غير فهسلهساة:  وملشكي إمعلر لشميئة  . 2  لشوحدلت بأي تغيير

ي لمديبمدير الصندوق  سيقوم -أ
وب  ي الموقع اإللكير

 
تاح ر الصندوق وأي موقع أخر مإمعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصاح ف

ي الصندوق العام الذي يديره قبل )
 
ات غي  أساسية ف ي تحددها الهيئة عن أي تغيي 

( أيام من 10للجمهور بحسب الضواب  النر
داد وحداتهم قبل شيان التغيي  غي  األساسي دون فرض  ، ويحق لمالكي وحدات الصندوق العام المفتوح اسير شيان التغيي 

داد )إن ُوجدت(. أي رسوم ا  سير
.  سيقوم -ب  مدير الصندوق الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيي  غي  أساسي
" أي تغيي  اليقع ضمن أحكام المادة ) -ج  ( من الئحة صناديق االستثمار. 62ُيقصد ب "التغيي  غي  األساسي
ات غي  األسا سيقوم مدير الصندوق بإعداد  -د ي ُيِعدها مدير الصندوقبيان تفاصيل التغيي 

ي تقارير الصندوق العام النر
 
 سية ف

 للمادة )
 
 ( من الئحة صناديق االستثمار. 76وفقا

وط وفحكلم لشصندوق:  -ب ي شق
ز
 لإلجرلءلت لشاتبعة شلمعلر عن في تغيير ف

 ي لمدير ا
وب  ي الموقع اإللكير

 
ات األساسية ف ق والموقع لصندو ُيشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيي 

ة ) ي للسوق المالية السعودية )تداول( وذلك قبل عشر
وب  . 10اإللكير  ( أيام من شيان التغيي 

 ( للمادة 
 
ي يعدها مدير الصندوق وفقا

ي تقارير الصندوق النر
 
ات األساسية ف  ( من الئحة صناديق اإلستثمار. 76بيان تفاصيل التغيي 

  ي
 
ات األساسية ف ي للسوق المالية السعودية  اإلفصاح عن تفاصيل التغيي 

وب  ي لمدير الصندوق والموقع اإللكير
وب  الموقع اإللكير

ة ) ي تحددها هيئة السوق المالية وذلك قبل عشر
. 10)تداول( أو بالطريقة النر  ( أيام من شيان التغيي 

 ي الموقع اإللك
 
ات الغي  األساسية ف ي لمدير الصُيشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيي 

وب  ندوق ير
ة ) ي للسوق المالية السعودية )تداول( وذلك قبل عشر

وب  . 10والموقع اإللكير  ( أيام من شيان التغيي 

 ( للمادة 
 
ي يعدها مدير الصندوق وفقا

ي تقارير الصندوق النر
 
ات غي  األساسية ف ( من الئحة صناديق 76بيان تفاصيل التغيي 

 اإلستثمار. 

لك  شلمير
ز
 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000 لشحد للدب

لك   شلمير
ز
لشحد للدب

ي 
ز
دلد لإلضلف  ولإلهسير

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

  %0.80 رهسوم لإلدلرة
 
  %1.75 سنويا

 
  %0.50 سنويا

 
 سنويا



 
  

ي  32  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 إنملء وتصفاة لشصندوق:  . 20

ي يستوجب ريمل إنملء لشصندوق ولإلجرلءلت لشخلصة بلإلنملء:  -ف
 لشحلالت لشتر

 إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزي    ع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق. بعىل مدير الصندوق  سيقوم -1

يحقق مصلحة مالكي الوحدات، ويجب إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما بمدير الصندوق  سيقوملغرض إنهاء الصندوق،  -2
ي هذا الشأن. 

 
 عليه الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق عىل هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء ف

 بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة التقل عن ) -3
 
( 21سيقوم مدير الصندوق بإمعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 من التاري    خ المز 
ُ
وط وأحكام الصندوق. يوما  مع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشر

 للفقرة ) -4
 
ام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقا  ( من هذه المادة. 2سيقوم مدير الصندوق بااللير 

 بانتهاء الصندوق خالل ) -5
 
  أيام من انتهاء( 10سيقوم مدير الصندوق بإمعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 
مدة الصندوق وفقا

ي الفقرة )
 
 ( من الئحة صناديق االستثمار. 10( من الملحق )دللمتطلبات الواردة ف

وط كان إذا -6 ، حدث حصول عند انتهائه عىل تنص الصندوق وأحكام شر  حصول فور الصندوق بإنهاء الصندوق فسيقوم مدير معي  
  ومالكي  الهيئة وإمعار الحدث ذلك

 
 .الصندوق إنهاء يوجب الذي الحدث وقوع من أيام( 5) خالل الوحدات كتابيا

 مدير الصندوق بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق.  سيعامل -7

 مصلحة مع اليتعارض وبما تأخي   الصندوق أدون مدة انتهاء فور عليهم الوحدات مالكي  مستحقات توزي    عب الصندوق رمدي سيقوم -8
وط الوحدات مالكي   .م الصندوقوأحكا وشر

ي  اإلعالنب العام الصندوق مدير  سيقوم -9
 
، موقعه ف ي

وب  ي  والموقع اإللكير
وب   بحسب للجمهور متاح آخر موقع أيّ  للسوق أو اإللكير

ي  الضواب 
 . الصندوق مدة عن انتهاء الهيئة، تحددها النر

ويدب الصندوق مدير  سيقوم -10   الصندوق إنهاء بتقرير الوحدات مالكي  ير 
 
 الئحة صناديق االستثمار من (14) حقلمتطلبات المل وفقا

ا70عىل ) التزيد مدة خالل ا إنهاء الصندوق، اكتمال تاري    خ من ( يوم 
 
ة عن للصندوق المراجعة النهائية المالية القوائم متضمن  الفير

 .مراجعة سنوية مالية قوائم الالحقة آلخر

 تصفاة لشصندوق: إلنملء و لإلجرلءلت لشاتبعة  -ب

 ي ذلك قبل مدة التقل عن  إذا رغب مدير الصندوق
 
 برغبته ف

 
بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إمعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

وط واألحكام الخاصة بالصندوق. 21)  من التاري    خ المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشر
 
 ( يوما

 ي لمدير الصندوق
وب  ي الموقع اإللكير

 
ي للسوق السعودي )تداول( سوف يتم االعالن عن انهاء مدة الصندوق ف

وب   . والموقع اإللكير
 : حل  لنتملء مدة لشصندوق -ج

ي حال قرر مدير الصندوق إنهاء
 
يتقاض  مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول ن لالصندوق  الصندوق ليس له مدة انتهاء، لكن ف

  . الصندوق

 مدير لشصندوق:  . 21

 لهس  مدير لشصندوق وولجبلته ومسؤوشالته:  -ف

 صندوق: لهس  مدير لش 

ي كابيتال.  ي آي ب  كة ج   شر

  :مملم مدير لشصندوق وولجبلته ومسؤوشالته 

 الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية مالكي مدير الصندوق لمصلحة  سيعمل . 1
وط وأحكام الصندوق.   وشر

ي نصت عليها ال س . 2
م مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات النر ي ذلك واجب يلير 

 
ئحة مؤسسات السوق المالية بما ف

 الوحدات، والعمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.  مالكي األمانة اتجاه 

3 .  : ي
 عن اآلبر

ً
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

  .إدارة الصندوق 

  .ي ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق
 
 عمليات الصندوق بما ف



 
  

ي  33  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 الصندوق.  طرح وحدات 

  .وط وأحكام الصندوق الخاصة بالصندوق واكتمالها ووضوحها وأن تكون صحيحة وغي  مضللة  التأكد من دقة شر

  سيكون . 4
ً
ام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر  مدير الصندوق مسؤوال عن اإللير 

. ويعد مدير السوق الماليةة صناديق اإلستثمار والئحة مؤسسات أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئح

 الصندوق 
ً
ه أو تقصي   هأو سوء ترصف هأو إهمال هعن خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيالتجاه مالكي الوحدات  مسؤوال

 متعمد. ال

ي تؤثر عىل استثمارات الصندوق، و  سيضع . 5
تعامل يضمن شعة المدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر النر

 المخاطر بشكل سنوي عىل األقل.  التقييممعها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية 

ي أي دولة أو مجموعة من الدول  . 6
ي مواطن 

 
مالم تحدد الهيئة خالف ذلك، اليجوز لمدير الصندوق حرص أهلية اإلستثمار ف

. وال تمنع هذه الفقرة مدير الص ي صندوق معي  
 
ي ذلك أو ف

 
ندوق من رفض إستثمار مخص غي  مؤهل أو جهة غي  مؤهله ف

 الصندوق بموجب أي نظام آخر ذي عالقة. 

 ستكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغي  مضللة.  . 7

ي المحلق ) . 8
 
م مدير الصندوق بما ورد ف اإلمعارات لبات الموافقة أو ( من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بط10سيلير 

 ة. للهيئ

ام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند  سيطبق . 9 مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة واإللير 
 طلبها. 

ي ذلك أمي   الحفظ ومراجع الحسابات،   . 10
 
سيتعاون مدير الصندوق مع جميع األمخاص المعنيي   بأداء مهام للصندوق بما ف

 لالئحة صناديق االستثمار. وتزويدها بجميع ماي
 
 لزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقا

 ألداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم   . 11
 
سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما

ي ذلك أمي   الحفظ. ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير المشار إ –الخدمات الجوهرية للصندوق 
 
ي هبما ف

 
ذه ليه ف

 الفقرة إىل مجلس إدارة الصندوق. 

سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها، وسيقدم مدير الصندوق   . 12
ي هذه الفقرة  إىل مجلس إدارة الصندوق. 

 
 التقرير المشار إليه ف

ي التعليمات   . 13
 
ام بما ورد ف  الخاصة بإعالنات الصندوق االستثمارية. سيقوم مدير الصندوق بااللير 

خاص لشصلدر عن هيئة لشسوق لشالشاة وتلرقخه:  -ب  رق  لشير

  :خاص  . 07078 - 37 رق  لشير

 خاص  م. 2008/ 04/ 09: تلرق    خ لشير
 

 لشعنولن لشاسجل وعنولن لشاكتب لشرئيس شادير لشصندوق:  -ج

ي كابيتال ي آي ب  كة ج   شر

ي المنخفضة، مبن  رقم ب
 1المباب 

ي السكنية والمكتبيةواحة غرناطة 
 للمباب 

ي 
ر
ف  طريق الدائري الشر

 الرياض - المملكة العربية السعودية

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 +966118348401هاتف: 

ي مرتب  بادير لشصندوق يتضان معلوملت عن  -د
وبز ي شادير لشصندوق، وعنولن في موقع إشكير

وبز عنولن لشاوقع لإلشكير
 لشصندوق: 

ي 
وب   www.gibcapital.com: ير الصندوقلمد الموقع اإللكير

ي لسوق السعودي "تداول": 
وب   www.saudiexchange.sa الموقع اإللكير

 رفس لشال  لشادروع شادير لشصندوق:  -ه

كة مخص واحد برأ  مال مدفوع بالكامل ي كابيتال شر ي آي ب  كة ج   ريال سعودي.  200,000,000بقيمة  شر

 

 

http://www.gibcapital.com/


 
  

ي  34  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 ملخص لشاعلوملت لشالشاة شادير لشصندوق مع توضيح لإليرلدلت وللربلح شلسنة لشالشاة لشسلبية:  -و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للدولر للهسلهساة شادير لشصندوق ومسؤوشالته راال يتعلق بصندوق لالهستثالر:  -ز

ي  مدير الصندوقسيكون  . 1
 
 عن إدارة الصندوق والسغي لتحقيق أهدافه االستثماريه ويراعي كذلك مصالح حامىلي الوحدات ف

ً
مسؤوال

ي المادة )
 
ام بسياسات استثمار الصندوق وممارساته وقيود االستثمار المنصوص عليها ف وط واألحكام وااللير   (41و) (40إطار الشر

 من الئحة صناديق االستثمار. 

داد محتملة. مراقبة السيولة للوف . 2  اء بأي طلبات اسير

 للقيام بالمهام التالية:  تكليف طرف ثالثيحق لمدير الصندوق  . 3

  .أمي   الحفظ للقيام بمهام الحفظ 

  .مراجع الحسابات للقيام بمهام التدقيق والمراجعة 

 ي إدارة الصندوق والتأكد من قيام
 
ولياته مدير الصندوق بمسؤ  مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق ف

وط وأحكام الصندوق والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار.   لشر
 
 بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا

في فنشطة عال فو مصلشح لخرى شادير لشصندوق تاثل فهااة جوهيقة، فو من لشااكن فن تكون تتعلرض مع فنشطة  -ح
 صندوق لالهستثالر: 

 اليوجد. 

ز مدير صندوق من لشبلطن:  -ط ي تعيير
ز
 حق مدير لشصندوق ف

 للصندوق من الباطن، وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة 
 
يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكير بالعمل مديرا

 . الخاصة موارده من لذلك

 للحكلم لشانظاة شعز  مدير لشصندوق فو لهستبدلشه:  -ي

ي عزل م -أ
 
 لتعيي   مدير صندوق بديل أي اتخاذ أي تدبي  للهيئة الحق ف

 
دير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 : ي
ي حال حدوث أي من اآلبر

 
، وذلك ف

 
 آخر تراه مناسبا

 هيئةدون إمعار ال إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط  . 1
 بذلك بموجب مؤسسات السوق المالية. 

ي ممارسة  . 2
 
، و سحبهأإدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات، شاط نإلغاء ترخيص مدير الصندوق ف

 أو تعليقه من قبل الهيئة. 
ط إدارة الصناديق أو نشاإدارة االستثمارات وتشغيل شاط نتقديم طلب إىل الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة  . 3

 . االستثمارات
  بشكل تراه الهيئة -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  . 4

 
ام بالنظام ولوائحه التنفيذية.  -جوهريا  باإللير 

وفاة مدير المحفظة اإلستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود مخص آخر مسجل لدى  . 5
ي يديرها مدير المحفظة االستثمارية ادر عىل إدارة أصول الصندوقمدير الصندوق ق

 . أو أصول الصناديق النر

 أنها ذات أهمية جوهرية.   -بناًء عىل أسس معقولة-أي حالة أخرى ترى الهيئة  . 6

 31/ 12/ 2021 لشبند )بآالف لشيقلالت لشسعودية(

  لشتشغالاة لإليرلدلت

 43,307 استشارية خدمات إيرادات

 40,549 األصول إدارة خدمات من دخل

 6,339 الوساطة خدمات من دخل

 1,739 الخاصة لعمولةا دخل

 91,934 اإليرادات إجماىلي 

 936 أرباح توزيعات دخل

 92,870 إجاللي رب  ح لشتشغال

 (70,517) إجاللي لشاضورلت لشتشغالاة 

ي 
ز
 22,353 رب  ح لشسنةصلف



 
  

ي  35  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي الفقرة الفرعية ) -ب
 
المادة خالل يومي    ( من الفقره )أ( من هذه5سيقوم مدير الصندوق بإمعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها ف

 من تاري    خ حدوثها. 

ي الفقرة )أ( من هذه المادة، توجه الهيئة مدير الصندوق المعزول للدعوة  -ج
 
 للحاالت المنصوص عليها ف

 
عند عزل مدير الصندوق وفقا

 من تاري    خ صدور قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك لتعيي   أمي   الحفظ أو جهة أخرى،15الجتماع مالكي الوحدات )
 
من خالل قرار  ( يوما

 صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض. 

ي  عليها المنصوص ةالحال من أي تحقق عند -د
 
 اجتماع بنتائج الهيئة ُيشعر أن الصندوق يجب مدير المادة، )ج( من هذه  الفقرة ف

 .تاري    خ انعقاده من يومي    خالل الوحدات مالكي 

طلب مستندات بأي بالبحث والتفاوض المخولة المعّينة الجهة أو الحفظ أمي    وتزويد بالتعاون الصندوق مدير ومسيق -ه
ُ
 منه ت

 .المعلومات شية عىل الحفاظ الطرفي    كال عىل ويجب الطلب، تاري    خ ( أيام من10)  خالل وذلك بديل صندوق مدير تعيي    لغرض

 موافقة يرسل أن إليه، الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إدارة عىل البديل الصندوق مدير موافقة عند الصندوق، مدير عىل يجب -و
 .فور تسلمها الهيئة إىل الكتابية البديل الصندوق مدير

 للفقرة  -ز
 
 من صالحياتها وفقا

 
من هذه المادة، فيتعي   عىل مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل  )أ(إذا مارست الهيئة أيا

 من تعيي   مدير الصندوق البديل. ويجب عىل مدير 60مسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل )لل السلس نقلال
 
( يوما

 لتقدير الهيئة، الصندوق المعزول أن ينقل
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
وريا مرتبطة جميع العقود ال، إىل مدير الصندوق البديل حيثما كان ض 

 بصندوق اإلستثمار ذي العالقة. 

ي  -ح
 
ي  إليها المشار صندوق بديل مدير مع والتفاوض للبحث المحددة المدة خالل بديل صندوق مدير يعي َّ   حال لم ف

 
)ج(  الفقرة ف

 .للصندوق خاص قرار خالل من الصندوق طلب تصفية الوحدات لمالكي  فإنه يحق المادة، هذه من

 مشغل لشصندوق:  . 22

 لهس  مشغل لشصندوق:  -ف
ك ي كابيتال، وهي شر ي آي ب  كة ج   ة مخص واحد، المؤسسة والقائمة بموجب قواني   المملكة العربية السعودية. شر

 

خاص لشصلدر عن هيئة لشسوق لشالشاة، تلرقخة:  -ب  رق  لشير
خاص:   . 07078 - 37 رق  لشير
خاص  . م2008/ 04/ 09: تلرق    خ لشير

 

 لشعنولن لشاسجل وعنولن لشعال شاشغل لشصندوق:  -ج
ي كابيتال ي آي ب  كة ج   شر
ي المنخفضة، 

 1مبن  رقم بالمباب 
ي السكنية والمكتبية

 واحة غرناطة للمباب 
ي 
ر
ف  طريق الدائري الشر

 الرياض - المملكة العربية السعودية
 11692 -، الرياض89859ص.ب. 
  +966118348401هاتف: 

 : ي
وب   www.gibcapital.comالموقع اإللكير

 

 شصندوق ومسؤوشالته: للدولر للهسلهساة شاشغل ل -د
اما -1  . المالية السوق هيئة من الصادرة االستثمار  صناديق الئحة بأحكام اللير 

  الصندوق مشغل سيكون -2
ً
 االستثمار صناديق تشغيل عن مسؤوال

ي  الصناديق جميع بتشغيل الصلة ذات والسجالت بالدفاتر  باالحتفاظ الصندوق مشغل سيقوم -3
 . ها تشغيل يتوىل النر

ي  باالحتفاظ وقالصند مشغل سيقوم -4
 
 صيد ر الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح  الوحدات لجميع بسجل األوقات جميع ف

ي  االستثمار  صناديق من صندوق لكل القائمة الوحدات
 . يشغلها  النر

ي  عليه منصوص هو  كما   والسجالت الدفاتر  بجميع باالحتفاظ الصندوق مشغل سيقوم -5
 
( من الئحة صناديق 10المادة ) ف

ي حال وجود دعوى قضائية  ،االستثمار 
 
ي ذلك أي  أو وذلك لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك. وف

 
مطالبة )بما ف

 حتفاظباال مدير الصندوق  سيقومدعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجالت، 

 . القائمة التحقيق إجراءات أو  المطالبة أو انتهاء تلك الدعوى القضائية  بتلك الدفاتر والسجالت مدة أطول وذلك إىل حي   

ي  هوحفظ الوحدات بمالكي  سجل بإعداد  الصندوق مشغل سيقوم -6
 
 . المملكة ف

http://www.gibcapital.com/


 
  

ي  36  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ي  باالحتفاظمشغل الصندوق  سيقوم -7
 
 : أدب   بحد  اآلتيه المعلوماتب الوحدات مالكي  سجل ف

 . التواصل وأرقام وعنوانه، الوحدات، مالك اسم -

 أي أو  الحال، بحسب التجاري سجله رقم أو  سفره جواز  رقم أو  إقامته رقم أو  الوحدات لمالك الوطنية الهوية رقم -

 . الهيئة تحددها  أخرى تعريف وسيلة

 . الوحدات مالك جنسية -

ي  الوحدات مالك تسجيل تاري    خ -
 
 . السجل ف

ي دجميع الصفقات المتعلقه بالوح بيانات -
 . وحدات مالك كل  أجراها ات النر

ي  بما ) الوحدات لعدد  الحاىلي  الرصيد  -
 
 . وحدات مالك لكل المملوكة( الوحدات اءز أج ذلك ف

 . وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات عىل حق أو  قيد  أي -

  الوحدات مالكي  سجل بتحديث الصندوق مشغل سيقوم -8
 
ات يعكس بحيث فورا ي  التغيي 

 
ي  إليها  المشار  المعلومات ف

 
 الفقرة ف

 . المادة هذه من السابقة

ي لتقديم سيعا -9
داد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهاب  اك أو االسير مل مشغل الصندوق طلبات االمير

داد  اك واالسير  . طلبات االمير

اك طلبات بتنفيذ الصندوق مشغل سيقوم -10 داد أو االمير الئحة صناديق  تتضمنها أحكام أي مع تتعارض ال بحيث االسير

وط أو االستثمار  .الصندوق وأحكام شر

داد عوائد الوحدات لمالك الصندوق مشغلسيدفع  -11 ي  العمل إقفال موعد قبل االسير
 
ي  التقييم لنقطة التاىلي  الخامس اليوم ف

 النر

داد سعر عندها ُحدد  .أقىص بحد االسير

12-  .
ً
 وعادال

ً
 كامال

 
 عن تقييم أصول الصندوق تقييما

ً
 سيقوم مشغل الصندوق مسؤوال

وط وأحكام الصندوق، وبمدة سيقوم مشغل الصندوق ب -13 ي شر
 
ي الوقت المحدد ف

 
ي كل يوم تعامل ف

 
تقييم أصول الصندوق العام ف

داد.  اك واالسير ي لتقديم طلبات االمير
 بعد الموعد النهاب 

 
 واحدا

 
 التتجاوز يوما

ام بأحكام الملحق ) -14  اديق العامة. ( من الئحة صناديق االستثمار الخاص بطرق تقييم الصن5سيقوم مشغل الصندوق بااللير 

 عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله، ويحسب سعر الوحدات لكل من  -15
ً
سيكون مشغل الصندوق مسؤوال

ي يوم 
 
ي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم ف

 
ي أي يوم تعامل بناًء عىل صاف

 
داد ف اك واالسير االمير

 التعامل ذي العالقة. 

 

ز مشغل صندوق من لشبلطن: بالن حق مش -ه ي تعيير
ز
 غل لشصندوق ف

يجوز لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكير أو أي من تابعيه بالعمل كمشغل للصندوق من الباطن، وسيدفع مشغل الصندوق أي 

 . الخاصة موارده من أتعاب ومصاريف تابعة لذلك

 

:  -و
ً
 ثلشثل

ً
ي كلف بمل مشغل لشصندوق طررل

 لشاملم لشتر
 وق اإلستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام التالية: يتعامل صند

 أمي   الحفظ للقيام بمهام الحفظ.  . 1
 مراجع الحسابات للقيام بمهام التدقيق والمراجعة.  . 2
ي إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير الصندوق  . 3

 
مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق ف

وط وأحكام الصندوق والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة بمسؤولياته بما يحق  لشر
 
ق مصلحة مالك الوحدات وفقا

 صناديق اإلستثمار. 

ز لشحفظ:  . 23  فمير

ز لشحفظ:  -ف  لهس  فمير

كة البالد  تيب وتقديم المشورة والحفظ.  لالستثمار شر  مرخصة من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والير

 

خاص ل -ب  شصلدر عن هيئة لشسوق لشالشاة، وتلرقخه: رق  لشير

  خيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو  37 – 08100رقم الير

  ي تاري    خ
 
خيص ف  م2007/04/14تم إصدار الير

 



 
  

ي  37  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

ز لشحفظ:  -ج  لشعنولن لشاسجل وعنولن لشعال لمير

 البالد المالية، المركز الرئيسي 

 تقاطع مارع التحلية مع طريق الملك فهد

 الرياض - السعودية المملكة العربية

 11411، الرياض 140ص.ب: 

  9200003636-966+ هاتف: 

 : ي
وب   capital.com-www.albiladالموقع االلكير

 

ز لشحفظللدولر للهسلهساة ومسؤوشالت  -د  : فمير

 ألحكام الئحة صنادي 
 
اماته وفقا  عن الير 

ً
ق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا يعد أمي   الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية. 
 
  ثالثا

ً
وق جاه مدير الصندتيعد أمي   الحفظ مسؤوال

 معتمد. ال هأو تقصي   هأو سوء ترصف هأو إهمال هالوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال ومالكي 

   عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات، وهو مسؤول 
ً
عن اتخاذ جميع كذلك يعد أمي   الحفظ مسؤوال

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

 

ز حفظ من لشبلطن:  -ه ز فمير ي تعيير
ز
ز لشحفظ ف  حق فمير

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمي   الحفظ أي أتعاب  يجوز ألمي   الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكير أو 
 
أي من تابعيه بالعمل أمينا

 . الخاصة موارده من ومصاريف تابعة لذلك

 

:  -و
ً
 ثلشثل

ً
ز لشحفظ طررل ي كلف بمل فمير

 لشاملم لشتر

 اليوجد. 

 

ز لشحفظ فو لهستبدلشه:  -ز  للحكلم لشانظاة شعز  فمير

  ي حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: للهيئة عزل أمي   الحفظ المعي   من قبل مدير الصندو
 
 ف
 
 ق أو اتخاذ أي تدبي  تراه مناسبا

 توقف أمي   الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إمعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية.  . 1
ي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.  . 2

 
 إلغاء ترخيص أمي   الحفظ ف

 ة من أمي   الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ. تقديم طلب إىل الهيئ . 3
  –ت الهيئة أن أمي   الحفظ قد أخل إذا رأ . 4

 
ام بالنظام ولوائحه التنفيذية.  -بشكل تراه الهيئة جوهريا  بااللير 

 أنها ذات أهمية جوهرية.  - بناًء عىل أسس معقولة – أي حالة أخرى ترى الهيئة . 5

  من صالحياتها 
 
ي تعيي   أمي   حفظ بديل  إذا مارست الهيئة أيا

 للفقرة األوىل من هذه المادة، فيتعي   عىل مدير الصندوق المعن 
 
وفقا

 لتعليمات الهيئة، 
 
سهيل النقل تمن أجل المساعدة عىل يتعي   عىل مدير الصندوق وأمي   الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل و وفقا

 من تعيي   أمي   الحفظ البديل. ويجب عىل أمي   الحفظ 60خالل )وذلك السلس للمسؤوليات إىل أمي   الحفظ البديل 
 
( يوما

 لتقدير الهيئة –المعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
وريا ق جميع العقود المرتبطة بصندو  أمي   الحفظ البديلإىل  – حيثما كان ض 

 اإلستثمار ذي العالقة. 

 

 

 

http://www.albilad-capital.com/


 
  

ي  38  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 مجلس إدلرة لشصندوق:  . 24

ي تغيي  األعضاء بعد  ( أعضاء3يتألف مجلس إدارة الصندوق من )
 
، وسيكون لمدير الصندوق الحق ف من بينهم عضوين مستقلي  

ي أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 
 
ي ذلك وسيتم إمعار مالك الوحدات بأي تغيي  ف

 
 أخذ موافقة هيئة السوق المالية ف

 صندوق. تبدأ عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من تاري    خ موافقة هيئة السوق المالية عىل إنشاء ال

 

 فهسالء فعضلء مجلس إدلرة لشصندوق، ونوع لشعضوقة:  -ف

 مستقل –رئيس المجلس                                        عمرو بن عبدالعزيز العمرو   . 1

 مستقل –عضو                   أحمد بن محمد الفوزان . 2

  مستقل غي   – عضو                       عبدهللا بن صالح الحامد . 3

 

 عن مؤهالت فعضلء مجلس إدلرة لشصندوق:  نبذة -ب
 

عارو بن عبدلشعزقز 
 لشعارو

كة أبانا منذ عام  ي بدأ 2012يشغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشر
م والنر

كة 2004العمل فيها منذ عام  ي كل من سامبا والشر
 
ي مجاىلي اإلستثمار والتأمي   ف

 
م، كما عمل ف

. يحمل األ  ي التعاونية للتأمي  
 
ي اإلقتصاد من جامعة كونكورديا ف

 
ستاذ عمرو درجة الماجستي  ف

ي 
 
ي علوم المحاسبة من جامعة الملك سعود ف

 
الواليات المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريو  ف

 المملكة العربية السعودية. 

 فحاد بن محاد لشفوزلن

ة  ي مجال تأسي 14يمتلك األستاذ أحمد خي 
 
ي المجال الصناعي ف

 
 ف
 
ًء س وتشييد المصانع ابتدا عاما

من المشاركة بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية إىل وضع المخططات والتأسيس والتوظيف 
وتقييم اعتماد المعدات وخطوط اإلنتاج والتشغيل والمشاركة بوضع أنظمة الجودة بما يتوافق 

ي برمجة الحاس
 
ب اآلىلي ودرجة مع المعايي  الدولية والمحلية. يحمل األستاذ أحمد دبلوم ف

جمة  ي اللغات والير
 
 كما يشغل األستاذ احمد منصب المدير العام  لغة فرنسية.  –البكالوريو  ف

كة المتحدة لصناعة الحديد )يونيستيل( التابعه لمجموعة الفوزان.   للشر

عبدهللا بن صلشح 
 لشحلمد

ي عام 
 
ي مجال الخدمات المالية ف

 
ي قسم الوساطة 2000بدأ العمل ف

 
ي البنك السعودي م كمدير ف

 
ف

ي عام 
 
ي ثم عمل ف

يطاب  ي البنك السعودي 2003الي 
 
ي األسواق العربية ف

 
م كرئيس لقسم الوساطة ف

ي عام 
 
. ف ي سي العربية 2006الفرنسي ي إتش إ  ب 

 
ي قسم إدارة األصول ف

 
م، عمل عبدهللا ف

ي عام 
 
 لخدمات 2011السعودية وتم تنصيبه ليكون رئيس إدارة المحافظ ف

 
الوساطة م ثم رئيسا

ي عام 
 
ي عام 2015ف

 
 إلدارة األصول ف

 
ي 2016م ثم رئيسا

 
ي كابيتال ف ي آي ب  م. إنضم عبدهللا إىل ج 

 م كرئيس المشورة اإلستثمارية للعمالء. 2017عام 

 

 وصف فدولر مجلس إدلرة لشصندوق ومسؤوشالته:  -ج
 

:  ، عل هسبال ال لشحض تشال مسؤوشالت فعضلء مجلس إدلرة لشصندوق ي
ر
 لآلب

 

 ي يكون الصندوق الموا
 فيها العام فقة عىل جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية النر

 
سبيل  عىل –، ويشمل ذلك طرفا

الموافقة عىل عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود  –المثال ال الحرص 
ي مأ

 
 للقرارات االستثمارية ف

 
مة وفقا ي المستقبلالمي 

 
 . ن اي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها ف

  .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق 

  اف و   - اإلشر
 
 الموافقة أو المصادقة عىل أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.  - منر كان ذلك مناسبا

 عىل األقل م 
 
اماالجتماع مرتي   سنويا ام لدى مدير الصندوق ع لجنة المطابقة واإللير  لمراجعة  لديه أو مسؤول المطابقة وااللير 

ام الصندوق بجميع القواني   واألنظمة  
لبات المتط –عىل سبيل المثال ال الحرص  –ذات العالقة، ويشمل ذلك اللوائح و  الير

ي هذه الالئحة
 
 . المنصوص عليها ف



 
  

ي  39  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

 ات المن ي المادتي   الموافقة عىل جميع التغيي 
 
من الئحة صناديق االستثمار وذلك قبل حصول مدير ( 63)و (62)صوص عليها ف

 الصندوق عىل موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إمعارهم )حيثما ينطبق(. 

  وط وأحكام الصندوق ه( يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق التأكد من اكتمال ودقة شر  أم غي 
 
و أي مستند آخر )سواء كان عقدا

 ئحة صناديق اإلستثمار. العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام،  إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام ال 

  وط وأحكام الصندوق والمستندات  لشر
 
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 ار. ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق اإلستثم

  االطالع عىل التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق
ي الفقرة )ل( من المادة 

 
صناديق االستثمار ؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما  من الئحة (9)المشار إليه ف

وط يحقق مصلحة مالكي الوحدات  لشر
 
ي  وفقا

 
 . الئحة صناديق االستثمار وأحكام الصندوق وما ورد ف

  لسياسات وإجراءات مدير الصندوق 
 
يال رصد حتقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 وكيفية التعامل معها. المخاطر المتعلقة بالصندوق 

  وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة 

  ي اتخذها
ي تشتمل عىل جميع وقائع االجتماعات والقرارات والنر

 إدارة الصندوق. مجلس  تدوين محاض  االجتماعات النر

  ي الفقرة ) جميع الشكاوي واإلجراءات المتخذه حيالها طالع عىل التقرير المتضمن اال
 
الئحة من  (9)( من المادة مالمشار إليه ف

وط وأحكام   لشر
 
صناديق االستثمار ؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

ي 
 
 . الئحة صناديق االستثمار الصندوق وما ورد ف

 
 

 مكلرآت فعضلء مجلس إدلرة لشصندوق:  -د

ي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدار 
 
: يدفع الصندوق مكافآت مالية من صاف  ته عىل النحو التاىلي

  لكل عضو مستقل.  5000مكافأة سنوية بقيمة 
 
 سعوديا

ً
 رياال

  .ي مجلس إدارة الصندوق
 
كة أي مكافآت أو بدالت نظي  عضويتهم ف ي الشر

 
 لن يتقاض  أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفي   ف

 ي عىل أيام السنة، ويتم دفع تقلي    الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة المس توزع الرسوم المستحقة عىل الصندوق بشكل تناسن 
. 12كل )

 
 ميالديا

 
 ( مهرا

ز اصلشح لش تعلرض -ه  عضو مجلس إدلرة لشصندوق ومصلشح لشصندوق:  بير
ي حال حدوث أي تضارب جوهري 

 
يحرص مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي عىل تعارض للمصالح، وف

و مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل للمصالح بي   مدير الصندوق أ

ي أقرب فرصة ممكنة. 
 
 لمجلس إدارة الصندوق ف

 

ي يشلرك ريمل عضو مجلس لشصندوق ذي لشعالقة:  -و
 مجلشس إدلرة لشصنلديق لشتر

 

عارو بن عبدلشعزقز 
 لشعارو

 صندوق سيكو المالية ألسواق النقد -

ي لنمو األرباح صندوق -  سيكو المالية الخليخ 

ي لفرص األسهم السعودية - ي أي ب   صندوق ج 

ي لألسهم السعودية - ي آي ب   صندوق ج 

ق األوس  وممال أفريقيا - ي لفرص أسهم الشر ي آي ب   صندوق ج 

ي  - ي آي ب  ق األوس  وممال أفريقياأل صندوق ج  ي  بمعايي   سهم الشر  إي أ  ج 

فحاد بن محاد 
 لشفوزلن

ي  - ي أي ب   لألسهم السعودية صندوق ج 
ق األوس  وممال أفريقيا - ي لفرص أسهم الشر ي آي ب   صندوق ج 
ي  - ي آي ب  ق األوس  وممال أفريقياأل صندوق ج  ي  بمعايي   سهم الشر  إي أ  ج 

عبدهللا بن صلشح 
 لشحلمد

ي لفرص األسهم السعودية - ي أي ب   صندوق ج 

ي لألسهم السعودية - ي أي ب   صندوق ج 

ق - ي لفرص أسهم الشر ي آي ب   األوس  وممال أفريقيا صندوق ج 

ي  - ي آي ب  ق األوس  وممال أفريقياأل صندوق ج  ي  بمعايي   سهم الشر  إي أ  ج 



 
  

ي  40  ي آي ب  ي أل صندوق ج  ق االوس  وممال أفريقيا بمعايي  إي أ  ج   سهم الشر

عاة:  . 25  شجنة لشرقلبة لشرق

 الينطبق

 مستشلر لالهستثالر:  . 26

 الينطبق

 لشاوزع:  . 27

 الينطبق
 

 مرلجع لشحسلبلت:  . 28

 لهس  مرلجع لشحسلبلت شصندوق لإلهستثالر:  -ف

كاؤه محاسبون  كة إبراهيم أحمد البسام وشر كاؤه(شر  قانونيون )البسام وشر

 لشعنولن لشاسجل وعنولن لشعال شارلجع لشحسلبلت:  -ب

كاه المحاسبون المتحالفون  البسام وشر

 مارع األمي  محمد بن عبدالعزيز، جي السليمانية

 الرياض -  المملكة العربية السعودية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

  966112252666+هاتف: 

 966112065444+فاكس: 

: المو  ي
وب   www.pkf.comقع اإللكير

 مملم مرلجع لشحسلبلت وولجبلته ومسؤوشالته:  -ج

  إجراء تدقيق لحسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم المالية لمالكي الوحدات، وما إذا كانت القوائم المالية تظهر بصورة

ي للمعايي  المحاسبية  عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية،
 
، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق النقدي وفقا ف المركز الماىلي

ي المملكة. 
 
 المقبولة عموما ف

  ي أجراها الصندوق، باإلضافة إىل تقييم العرض
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية النر

 العام للقوائم المالية. 

 ي ظل الظروف، وليس دراس
 
ة الضواب  الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة ف

 بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضواب  الداخلية للصندوق. 

    لمعلومات لمراجعة ا مراجعة القوائم المالية المرحلية المخترصة للصندوق وفقا لمعايي  الهيئة السعودية للمراجعي   والمحاسبي

 المالية المرحلية. 

 للحكلم لشانظاة إلهستبدل  مرلجع لشحسلبلت شصندوق لإلهستثالر:  -د

ي أي 
 
، ف يجب عىل مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيي   مراجع الحسابات أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيي  مراجع الحسابات المعي  

 من الحاالت اآلتية: 

ي لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه.  وجوهريةوجود ادعاءات قائمة  . 1
 حول سوء السلوك المهن 

2 .  .
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مستقال

 لدى الهيئة.  . 3
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجال

ات الكافية لتأدية مهام . 4  . رٍض المراجعة بشكل م   إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات اليملك المؤهالت والخي 

 لتقديرها-إذا طلبت الهيئة  . 5
 
 تغيي  مراجع الحسابات المعي   فيما يتعلق بالصندوق.  -وفقا
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 فصو  لشصندوق:  . 29

 ستثمار. واسطة أمي   الحفظ لصالح صندوق اال إن أصول صندوق اإلستثمار محفوظة ب -ف

ي األصول الخاصة به أو ال -ب
ر
ي يقوم بحفظ يقوم امي   الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باف

صناديق األخرى وعن أصول عمالئه األخرين النر
 الحفظ بفتح حساب بنكي 

أصولها ويسجل أمي   الحفظ األوراق المالية واألصول الخاصة بالصندوق باسمه لصالح الصندوق ويقوم أمي  
ها من ال ورية وغي  ي أحد البنوك المحلية، ويقوم باالحتفاظ بجميع السجالت الرص 

 
ي تؤيد تأديخاص بالصندوق ف

اماته مستندات النر ته اللير 
 التعاقدية. 

 أصول صندوق اال  -ج
ّ
عد
ُ
)ملكية مشاعة(، واليجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير  لمالكي الوحدات بشكل جماعي  ستثمار مملوكةت

ي أصول الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمي   الحفظ أو أمي   الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموز 
 
ع أي مصلحة ف

إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمي    فيما يتعلق بتلك األصول،الصندوق أو مطالبة 
 لوحدات

 
ي  الحفظ أو أمي   الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا

 
 به ف

 
ي حدود ملكيته، أو كان مسموحا

 
ه ذالصندوق، وذلك ف

ي 
 
فصح عنها ف

ُ
وط واألحكام.  هذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأ  الشر

 

 معلشجة لششكلوى:  . 30

 هسوف 
ُ
 اعلشجة لششكلوى شاالك لشوحدلت عند طلبم  دون ميلبل عل لشعنولن لشتللي شادير لشصندوق: لشخلصة ب جرلءلتلإل تلح ت

ي كابيتال ي آي ب  كة ج   شر
ي المنخفضة، مبن  

 1رقم ب المباب 
ي السكنية والمكتبية

 واحة غرناطة للمباب 
ي 
ر
ف  طريق الدائري الشر

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 +                                        966118348401هاتف: 

 : ي
وب   www.gibcapital.comالموقع اإللكير

 
ي 
 
ي حال لم 14 حال عدم الرد خالل )وف

 
ي هيئة السوق المالية وف

 
( أيام عمل، يحق لمالك الوحدات إيداع مكواه لدى إدارة حماية المستثمر ف

ي منازعات األوراق 90يتم الرد خالل )
 
 من تاري    خ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق لمالك الوحدات إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل ف

 
( يوما

 . ة إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدةالمالي

 

 معلوملت فخرى:  . 31

ي هستتبع شاعلشجة تعلرض  -ف
لبمل هسيت  تيديامل عند ط و/ فو رعلي  شاصلشح فو في تعلرض مصلشح محتاللإن لشسالهسلت ولإلجرلءلت لشتر

 من لشجامور فو في جمة رهسااة دون ميلبل. 

ي في نزلع نلسق  لشجمة لشاخت -ب
ز
ي صنلديق لإلهستثالر: عن لال من فو صة بلشنظر ف

ز
 هستثالر ف

ي أي نزاع ناسر  
 
ي منازعات األوراق عن اال من أو إن الجهة القضائية المختصة بالنظر ف

 
ي صناديق اإلستثمار هي لجنة الفصل ف

 
ستثمار ف

 المالية. 

 : عل مليلي تحتوي قلئاة لشاستندلت لشاتلحة شالشكي لشوحدلت  -ج

 وط  وأحكام الصندوق.  شر

  .التقارير والقوائم المالية واالفصاحات الالزمة المتعلقة بالصندوق 

  .القوائم المالية لمدير الصندوق 

  .التقارير المتعلقة بمالكي الوحدات 

 وط واالحكام ي الشر
 
 العقود المذكورة ف
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ي فن يعررمل مدير لشصندوق فو مجلس إدلرة لشصند، في معلومة فخرى معرورة -د
عيو  بشكل م –وق بشكل معيو ، وقد يطلبمل فو ينبعز

ي هسيتخذ ، ملشكو لشوحدلت لشحلشيون فو لشاحتالون فو مستشلروه  لشامنيون –
وط وفحكلم لشصندوق لشتر فو من لشاتوقع فن تتضانمل شق

 قرلر لالهستثالر بنلًء عليمل: 

 اليوجد. 

ي هسالهسلت لالهستثالر ومالرهسلت لشالشاة مل  في إعفلءلت من قيود الئحة صنلديق لالهستثالر تولرق عليمل هيئة لشسوق -ه
ز
كرت ف

ُ
ي ذ

 ه: عدل لشتر

 اليوجد. 

 : متطلبلت لشاعلوملت لإلضلراة لنولع معينة من لشصنلديق . 32

 الينطبق. 

 إقرلر من ملشك لشوحدلت:  . 33

وط وأحكام الصندوق، والموافقة عىل خصائص الوحدا كنا فيهالقد قمت/قمنا باإلطالع عىل شر كت فيها/امير ي امير
 ت النر

 لالهس :  
 لشتلرق    خ:         لشتوقيع:  


