
 

 

 
 

 

 صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 

 صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 جي آي بي كابيتال

 الشروط واألحكام

 م2018/ 03/ 22اإلصدار: تاري    خ 

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

وط و أحكام الصندوق:   م2021/ 12/ 15ـه والموافق 1443/ 05/ 11تاري    خ تحديث شر

 

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

 
وط ف  الصندوق إدارة مجلس أعضاء ويؤكد يقر  كذلك،   واألحكام الشر

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

 
   الواردة اناتوالبي المعلومات أن ويؤكدون أيضا

 
وط ف  واألحكام الشر

 . مضللة وغي   ومعدله محدثة

وط محتويات عن مسؤولية أي   الهيئة التتحمل االستثمار، صندوق وحدات طرح عىل المالية السوق هيئة وافقت  تعط   وال الصندوق، وأحكام شر
   االستثمار جدوى بشأن توصية أي   المالية السوق هيئة والتعط   اكتمالها، أو  بدقتها يتعلق تأكيد أي  

 
   وال عدمه، من الصندوق ف

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

 
 . يمثله من أو للمستثمر يعود الصندوق ف

وط بقراءة المستثمرين ننصح    وفهمها، الصندوق وأحكام شر
 
وط فهم تعذر  حال وف ،م مستشار  مشورة بأخذ  ننصح الصندوق، وأحكام شر  

كما   هن 

 . تقاريره ضمن الصندوق اداء عىل االطالع يمكن

وط وأحكام صندوق ج   آي ب   لفرص  ات التالية )تطبيق  األسهم السعوديةهذه ه  النسخة المعدلة من شر   تعكس التغيي 
 تثمار االس  صناديق الئحةالن 

ا ( حسب خطابنالصندوق مدير  ادارة مجلس أعضاء قائمة وتحديث األسهم السعوديةص صندوق ج   آي ب   لفر ل السابق االداء إضافة و  الجديدة
 م. 2021/ 12/ 15المرسل إىل هيئة السوق المالية بتاري    خ 
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 إشعار هام

 

 

  وط واألحكام الخاصة بصندوق ج   آي ب   لفرص   الشر
 
ضعة خاسعودية سهم الاأل إن جميع المعلومات والبنود المذكورة ف

وأي تعاميم صادرة من هيئة السوق المالية وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغي   صناديق اإلستثمار،لالئحة 
وط واألحكام بحسب مايراه مدير اإلستثمار مناسبا للصندوق وبما يتوافق مع الئحة  مضللة، وأيضا يتم تحديث وتعديل الشر

 صناديق اإلستثمار. 
 

  ط واألحكاو بالتوقيع عىل هذه الشر 
 
اكات بالنيابة عنه وطبقا ك بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ اإلشي  م يوافق المشي 

وط وأحكام الصندوق.   لشر

 وط واألحكام ات التالية  سعوديةسهم الاأل لصندوق ج   آي ب   لفرص  هذه ه  النسخة المعدلة من الشر   تعكس التغيي 
الن 

  طرأت عىل الئحة صناديق االستثمار – سعوديةسهم الاأل داء السابق لصندوق ج   آي ب   لفرص )األ 
 . (التعديالت الن 

 
  كة ج   آي ب   كابيتال بتقديم خدمات   ستقوم بموجبها شر

وط واألحكام الن  ة الشر لمستثمرين. ل اإلستثمار توضح هذه النشر
ك.  وط واألحكام االتفاقية بي   مدير الصندوق والمشي   وتشكل هذه الشر

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

م بناًء عىل نظام هيئة السوق المالية، الصادر بموجب 2006/ 12/ 24ـه الموافق 1427/ 12/ 03، بتاري    خ 1-219-2006رقم 
وتاري    خ  2021-22-2ـه، المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1426/ 06/ 02وتاري    خ  30المرسوم الملك  رقم م/ 

 م. 2021/ 02/ 24الموافق ـه 1442/ 07/ 12

  كات السعودية   أسهم الشر
 
  المدى المتوسط والطويل عن طريق االستثمار ف

 
  رأس المال ف

 
يهدف الصندوق إىل تحقيق نمو ف

  سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسه
 
يعة اإلسالمية المدرجة ف م السعودية الموازية )نمو( بما يتوافق مع أحكام الشر

شادي )  S&P Saudi Arabia Domestic Shariah Total Return in Localوتحقيق عائد يتفوق عىل عائد المؤشر االسي 
Currency Index .) 

 وط الصندوق تمثل التقدير ا   أحكام وشر
 
ام لخاص لمدير الصندوق بعد أن بذل كل االهتمإن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة ف
وليس هناك أي ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب عىل  ،والعناية المعقولة للتأكد من صحتها 

وط و ن المستثمرين المحتملي   أ قانونية أو ة أو ياستثمار أمور  األحكام باعتبارها مشورة بشأن أيال ينظروا اىل محتوى هذه الشر
عية أو بأي مسائل أخرى.  يبية أو شر  ض 

  للمستثمرين المحتملي   المملوكة من قبل الصندوق.  سهماأل تكون قيمة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار  
 أن وينبغ 

  الصندوق يشتمل عىل مخاطر مرتفعة.  اإلستثمار يكونوا عىل بينة ومعرفة تامة بأن 
 
  الصندو  اإلستثمار إن  ف

 
يعتي  بمثابة ق ال ف

 من قبل مدير الصندوق ويتحمل المستثمر كامل المسؤولية عن أي خسائر 
 
 كما أنه ليس مضمونا

 
اما وديعة لدى أي بنك أو الي  

  الصندوق اإلستثمار مالية قد تنتج عن 
 
 عن تقصي   ف

 
 . و إهمال من مدير الصندوقأما لم يكن سبب الخسارة ناجما

  وط وأحكام  م. 2017/ 12/ 21الصندوق : تاري    خ إصدار شر

  : م. 2017/ 12/ 21تاري    خ موافقة الهيئة عىل تأسيس الصندوق وطرح وحداته 
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 تعريفات
 

 "ك " مصطلحات مالك الوحدةو" "العميلو" "المستثمرينو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرو" "المشتر
  الصندوق. 

 
ادفة تستخدم لإلشارة اىل العميل الذي يمتلك وحدات ف  مي 

 "كةو" "المدير"و "مدير الصندوق كة ج   آي ب   كابيتال.  "الشر  يقصد بها شر

 "لالئحة  "مجلس اإلدارةو" "مجلس إدارة الصندوق 
 
يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيي   أعضائه وفقا

 . اإلستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق  اإلستثمار صناديق 

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

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

 " "األسهم السعوديةيقصد بها صندوق ج   آي ب   لفرص الصندوق . 

 "شادي  .ياإلستثمار " هو المؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق المؤشر اإلستر

  ي العائد الكلي لل يتم و  سهم الععويةة الشريية بالعلةة احملةيةل اهو مؤشر يتبع   " السعودية سه "مؤشر إس آند ب 

كة   ستاندردز آند بورز. الحصول عليه من شر

 ،"أي صندوق استثمار  وحدات الصندوق" و"الوحدات  
 
تكون من وحدات، وتعامل كل وحدة عىل تحصة المالك ف
  أصول صندوق االستثمار. 

 
 أنها تمثل حصة مشاعة ف

  )أ( و)ب( و)ج( ثالثإىل ن وحدات الصندوق تنقسم إ
 
 . فئات ف

 ")اكهم عن أو يساوي  "الفئة )أ  10,000,000وه  الخاصة بالمستثمرين من مؤسسات وأفراد وهم من يزيد مبلغ اشي 
  ريال سعودي. 

 اكهم عن  "("الفئة )ب ريال  10,000,000وه  الخاصة بالمستثمرين من مؤسسات وأفراد، وهم من يقل مبلغ اشي 
 سعودي. 

 ")الخليج الدوىل  والمحفظة اإلستثمارية الخاصة بمدير وه  الخاصة بمنسوب   مدير الصندوق وبنك  "الفئة )ج
 . الصندوق و بنك الخليج الدوىل  

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

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

 "از منها قبل اتخاذ القرار  "المخاطر   يجب اإللمام بها واالحي 
يقصد بها مجموعة من المؤثرات المحتملة الن 

 ي. اإلستثمار 

 "كون " يقصد بها العميل الذي العميلو" "المستثمر المحتملو" "المستثمرونو" "مالك الوحداتو" "المشتر
  الصندوق.  اإلستثمار ر أو يود يستثم

 
 ف

 "أليام العمل الرسمية للبنوك السعودية.  "يوم عمل 
 
  المملكة العربية السعودية طبقا

 
 يقصد به أي يوم عمل ف

 "اك" يقصد بها أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات يوم التعامل داد أو  اإلشي    وحدات الصندوق.  اإلسي 
 
 ف

 " سعر الوحدة. " يقصد بها اليوم الذي يوم التقوي  
 
 يتم فيه تحديد صاف

 " السوق  أسهميقصد بها  "اإلصدارات األوليةو" "الطروحات األولية أسه  
 
كات المطروحة لإلكتتاب العام ف الشر

 المالية ألول مرة. 

 "األ  "حقوق األولوية  
 
ند الجديدة المطروحة ع سهمه  أوراق مالية قابلة للتداول، تعط  لحاملها احقية االكتتاب ف

كة نهاية يوم  ،اعتماد زيادة رأس المال   سجالت الشر
 
وتعتي  هذه األوراق حق مكتسب لجميع المساهمي   المقيدين ف

  األ 
 
 . الجديدة بسعر الطرح سهماالستحقاق. ويعط كل حق لحاملة احقية االكتتاب ف

 Benchmark Agnostic”"  ية ال تعتمد عىل المؤشر االرشادي. ثمار اإلستطريقة هيكلة للمحافظ والصناديق 

 "محدد.  "أدوات الدخل الثابت  
  بداية االستثمار ولها عمر زمن 

 
 ه  استثمارات يكون العائد منها متفق عليه ف

  "داد "نقد وأشباه النقد ه  االدوات المالية الن  تستحق خالل أقل من عام التمام عملية السداد باصدار وتداول واسي 
ة األجل و وتكوناالدوات   قابلة للتحويل إىل سيولة نقدية.  المالية قصي 

 يمكن التخارج منها خالل "أوراق مالية ذات سيولة جيدة  
 أيام عمل 5" ه  األوراق المالية الن 

  "مصاريف التعامل"  
 
اء والبيع ف   . المالية األسواقعموالت الشر

  اتيجيته.  ه  لجنة لدى مدير الصندوق مسؤولة عن" اإلستثمار"لجنة  إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ اسي 

 "   أي صفقة "طرف نظتر
 
  الطرف اآلخر ف

 .يعن 

  "للملكية 
ى
اكوهو أدب  قيمة للوحدات المملوكة أو قيمة "الحد األدب   تؤهل المستثمر ألي فئة من فئات  اإلشي 

الن 
 وحدات الصندوق. 

  "كة أو نوع الورقة المالية أو للعملةتعيي   القيمة الم "أساسيات األوراق المالية ساي  يتضمن التحليل األ  ،الية للشر
 .   تحقيق الرب  ح الماىل  وايضا تتضمن أساسيات اإلقتصاد الكىل 

 
  تساهم ف

 للمعلومات النوعية والكمية األساسية الن 

   "ات اإلصدار ات إصدار ح"نشر  قوق االكتتاب األولوية والطروحات. نشر
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  "كة: بيان التدفق النقدي  يقاس"المراكز المالية   البيانات المالية للشر
 
كة باألداء الذي تتخذه ف المركز الماىل  للشر

  بيان األرباح والخسائر ؛ ونسب األ 
 
اني صولاإليجاب   والمتنام  ؛ زيادة األرباح ف   المي  

 
ة والخصوم وحقوق المالك ف

 . العمومية

 كة عىل تحقيق األربا  "القوة الربحية   تقارن مع نفقاتها والتكاليف المتكبدة ذات الصلة خال"تقييم قدرة الشر
ل ح الن 

ة زمنية معينة  . في 

 "اإلستثمار  "الطريقة النشطة   
 
ات العامة لألسواق أصولف قه المؤشر

 
 . بغية تحقيق عائد يفوق العائد الذي تحق

 "يقية لألصل ه  القيمة السوقية له. لقيمة العادلة والحقا "القيمة العادلة 

 كة المساهمة،    لمالية""األوراق ا   شر
 
  من قبل الشخص لسهم ف

الورقة المالية ه  مستند ُيظهر االمتالك القانوب 
كة    يدين للشر

  ذلك األموال الن 
 
ويعكس امتالك الشخص لها قيمة مالية,ه  كل ما ُيملك وتكون له قيمة نقدية، بما ف

كة كل ما تمتلكه، من النقد  أصولبها آخرون. وبذلك تكون  واآلالت، إضافة لمديونيتها لدى اآلخرين وينوي  الشر
  االوراق المالية اآلتيه )   اإلستثمار الصندوق 

 
  ذلك صناديق  - أسهمف

 
نقد أو أشباه النقد و أدوات أسواق النقد بما ف

 . األوراق المالية المباعة عىل المكشوف (-الصناديق العقارية المتداولة -أسواق النقد

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

 "ائها الحقا بقيمة أقل وبالتاىل  تحقيق رب  ح   "األوراق المباعة عل المكشوف
بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شر

  مساو للفرق بي   سعر البيع المكشوف وسعر ا
 
اض الورقة المالية ف   يدفعها المستثمر نظي  اقي 

اء ناقصا الفائدة الن   لشر
اء.  ة ما بي   البيع والشر

 الفي 

 " كة  سهمه  األ  االصدارات الثانوية" أسه المطروحة الكتتاب المساهمي   المقيدين، والناتجة من زيادة رأس مال الشر
 . المصدرة

   "   المنظم لألوراق المالية. هو سوق يتم فيه تداول "السوق الرئيسي
وب  اء والبيع اإللكي   األوراق المالية، كما تشمل الشر

  "كات الراغبة باإلدراج، علما بأن  "السوق الموازي هو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتي  منصة بديلة للشر
  هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلي   فقط.  اإلستثمار 
 
 ف

  يبة القيمة المضافة   يتم  ""ضى
فرض عىل جميع السلع والخدمات الن 

ُ
ة ت يبة غي  مباشر يبة القيمة المضافة ه  ض  ض 

  
 
يبة القيمة المضافة ف اؤها وبيعها من قبل المنشآت وتقوم هيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ض  شر

 . المملكة العربية السعودية

   قيمة األ  الصندوق" أصول"إجمالي  
 
 مع إجماىل   الخصوم للصندوق.  صولمن إجماىل   األ  صوليتكون صاف

   ي قيمة
ى
امات والمصاريف الفعلية المحملة عىل  أصولإجماىل    الصندوق" أصول"صاف الصندوق بعد خصم كافة االلي  

 الصندوق. 

 "أول مرة عند طرح  "القيمة األسمية  
 
كة لالكتتاب.  أسهمالقيمة الن  يقوم المستثمر بدفعها ف  الشر

   العقارية المتداولة" اإلستثمار "صناديق   
 
تداول وحداته ف

ُ
 وت
 
 عاما

 
صندوق استثمار عقاري مطروحة وحداته طرحا

  اإلستثمار السوق الرئيسية، ويتمثل هدفه 
 
، قابلة لت اإلستثمار ي الرئيس ف

 
 إنشائيا

 
  عقارات مطورة تطويرا

 
حقيق دخٍل ف

  
 
ع نسبة محددة من صاف

َّ
ٍي، وتوز ة دورٍي وتأجي    هذا الصندوق خالل في 

 
 عىل مالك  الوحدات ف

 
 أرباح الصندوق نقدا

 .  عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدب 

  "سم بسيولتها العالية، وقرص آجالها  "صناديق أسواق النقد
َ
ت
َ
  سوق النقد، وت

 
مر ف

َ
ستث

َ
ية )أقل إلستثمار اه  صناديق ت

 بأنواع الصن
ً
. من عام( ، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنة

 
تب عىل ذلك انخفاض عوائدها نسبيا  اديق األخرى، ويي 

  "حي   يحصل مدير الصندوق بموجبه عىل سلع وخدمات إضافة إىل خدمات تنفيذ الصفقات  "العموالت الخاصة
 اتمؤسسمقابل العمولة المدفوعة عىل الصفقات الموجهة من خالل وسيط. عىل أن تخضع تلك العموالت لالئحة 

 ولمصلحة الصندوق.  المالية السوق

  " كة من حيث األ  "التحليل المالي األساسي ، الربحية، اإلدارة..الخ باإلضافة إىل تحليل القطاع صولهو تحليل الشر
 االعتبار مثل إجماىل  الناتج 

 
ات االقتصادية ف كة و أيضا يتضمن التحليل األساي  أخذ المؤشر الذى تنتىم إليه الشر

، أسعار ا  ت البطالة والمدخرات. لفائدة، معدال المحىل 
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 ملخص الصندوق

 البند المعلومات

  صندوق ج   آي ب   لفرص األسهم السعودية

GIB Opportunistic Saudi Equity Fund 
 اس  الصندوق

يعة اإلسالميةعام صندوق أسهم محىل    نوع الصندوق  مفتوح المدة متوافق مع أحكام الشر

كة ج   آي ب   كابيتال  مدير الصندوق  شر

كات السعودية    أسهم الشر
 
  المدى المتوسط والطويل من خالل االستثمار ف

 
  رأس المال ف

 
تحقيق نمو ف

  السوق الموازية )نمو(
 
  سوق األسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة ف

 
ع أحكام بما يتوافق م المدرجة ف

يعة اإلسالمية.   الشر
 هدف الصندوق

 مستوى المخاطر  عاىل  

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

اك  لالشتر
ى
 الحد األدب

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

اك   لالشتر
ى
الحد األدب

ي 
ى
 اإلضاف

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

 
ى
الحد األدب
داد  لالستر

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

 ريال سعودي 10,000الفئة )ج(: 
 للملكية

ى
 الحد األدب

داد لجميع  اء واسي   وطالطلبات المستوفية للشر آخر سعر معلن من قبل المدير والذي يعتمد كسعر شر
السعر المعتمد 

داد اك واالستر  لالشتر

  يوم العمل السابق ليوم التقويم )عىل أن يكون يوم عمل(  12:30و عند الساعة أقبل 
 
 ف
 
 ظهرا

ي 
 
الموعد النهاب

الستالم طلبات 
داد اك واإلستر  اإلشتر

 قيي الت أيام يوم األثني   واألربعاء من كل اسبوع )عىل أن يكون يوم عمل(

  وحدات الصندوق )عىل أن يكون يوم عمل(
 
داد ف اك أو اإلسي   أيام التعامل يقصد بها يوم يتم فيه تنفيذ طلبات اإلشي 

 أيام اإلعالن اليوم التاىل  ليوم التقويم

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

داد  اإلستر

 وحدات الصندوقريال سعودي لكل فئات  10
سعر الوحدة عند 

الطرح األولي ) القيمة 
 االسمية(

 عملة الصندوق  الريال السعودي

إن صندوق ج   آي ب   لفرص األسهم السعودية صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد 
 للفقرة رقم ثمانية عشر )

 
وط 18ويحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاءه وفقا  واألحكام( من هذه الشر

مدة صندوق 
االستثمار و تاري    خ 
 استحقاق الصندوق

 م2017/ 12/ 26
تاري    خ بداية 
 الصندوق

 م2017/ 12/ 28م حن  نهاية يوم الخميس الموافق 2017/ 12/ 26تبدأ من بداية يوم الثالثاء الموافق 
تاري    خ إصدار 

وط واالحكام  الشر
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 م2021/ 12/ 15ـه والموافق 1443/ 05/ 11
تاري    خ تحديث 

وط   واألحكامالشر

دة والمستثمرة ألقل من  1.00%   قيمة الوحدات المسي 
 
 يوم لجميع الوحدات 30من صاف

داد  رسوم اإلستر
 المبكر

عية بالعملة المحلية  مؤشر إس آند ب   العائد الكىل  المحىل  لألسهم السعودية الشر

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

كة ج   آي ب   كابيتال  مشغل الصندوق  شر

كة البالد  ى الحفظ المالية شر  أمير

كاه المحاسبون المتحالفون  مراجع الحسابات البسام وشر

 

  أصول الصندوق %1.00الفئة  )أ( كبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد :  -
 
 من قيمة صاف

  أصول الصندوق %1.75وأفراد : الفئة )ب( صغار المستثمرين من مؤسسات  -
 
 من قيمة صاف

  أصول الصندوق %0.50الفئة )ج( منسوب   مدير الصندوق وبنك الخليج الدوىل  :   -
 
 من قيمة صاف

 

 رسوم اإلدارة

اك 2.00% اك بحد أقىص من قيمة المبلغ اإلشي   رسوم اإلشتر

  حال احتفاظهم بالوحدات 
 
كي   من هذه الرسوم ف

  30ألكير من يتم إعفاء المشي 
 
داد يوما  رسوم االستر

  قيمة  %0.03يدفع الصندوق ألمي   الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز 
 
 بحد اقىص من صاف

 
سنويا

 30األصول الخاضعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد اقىص 
 ريال سعودي لكل عملية

ى الحفظ  رسوم أمير

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

 مصاريف التعامل

:  -أ  
 أتعاب المحاسب القانوب 

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
.  26,250يدفع الصندوق مبلغا  

 كأتعاب للمحاسب القانوب 
 
 ريال سعودي سنويا

شادي:  مصاريف -ب  المؤشر االسي 
  السنة األوىل بقيمة 

 
 ف

 
 مقطوعا

 
  السنوات األخرى 22,500 يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال وف

شادي.  28,125  مقابل الحصول عىل بيانات المؤشر االسي 
 
 ريال سعودي سنويا

 الرسوم الرقابية:  -ج
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
 كرسوم  7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 رقابية. ريال سعودي سنويا

 رسوم نشر المعلومات عىل موقع تداول:  -د
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
 عىل كل فئه من الفئات االخرى  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

 لوحدات الصندوق مقابل نشر المعلومات عىل موقع تداول. 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  -ـه
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
 بحد أعىل لكل عضو مجلس ريال  25,000يدفع الصندوق مبلغا

 
سعودي سنويا

 إدارة مستقل. 
  5000مكأفاة سنوية بقيمة يدفع 

 
 سعوديا

ً
. عىل رياال  

 
 عضوية كل صندوق اضاف

 
ائب  يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بي   الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق وأي ض 

يبة القيمة   ذلك ض 
 
 المضافة أو رسوم إضافية إن وجدت بما ف

الرسوم والمصاريف 
 األخرى

 رسوم األداء الينطبق
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وط واألحكام  الشر

 : صندوق االستثمار  . 1

 : اس  صندوق االستثمار، وفئته ونوعه -أ

  األسهم السعودية 
 
صندوق ج   آي ب   لفرص األسهم السعودية )"الصندوق"(، هو صندوق أسهم مفتوح المدة يستثمر ف

كة المتوافقة مع أحكام الشر  كة ج   آي ب   كابيتال )"مدير الصندوق"(، وه  شر يعة اإلسالمية. أسس ويدار من قبل شر
شخص واحد، المؤسسة والقائمة بموجب قواني   المملكة العربية السعودية، وبموجب السجل التجاري رقم 

خيص الصادر عن هيئة السوق المالية رقم  1429/02/06وتاري    خ  1010244294   عنوانها ، 37-07078ـه والي 
والن 

 :  التاىل 

  المنخفضة، مبن  رقم ب
 1المباب 

  السكنية والمكتبية
 واحة غرناطة للمباب 

  
 
ف  طريق الدائري الشر

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 :  
وب   www.gibcapital.com  الموقع االلكي 

ي  واري    خت -ب ي آي ب  وط وأحكام صندوق ج   : لفرص األسه  السعوديةشر

  :وط وأحكام الصندوق  م2019/ 10/ 21تاري    خ اصدار شر

  :وط و أحكام الصندوق  م2021/ 12/ 15تاري    خ تحديث شر
 

 تاري    خ موافقة الهئية عل طرح وحدات الصندوق :  -ج

 م2017/ 12/ 21 

 مدة الصندوق وتاري    خ استحقاق الصندوق :  -د

لفرص األسهم السعودية صندوق مفتوح المدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد ويحتفظ مدير إن صندوق ج   آي ب   
 للفقرة رقم ثمانية عشر )

 
وط واألحكام. 18الصندوق بحق إنهاءه وفقا  ( من هذه الشر

 النظام المطبق :  . 2

ظمة واللوائح نالمالية ولوائحه التنفيذية واأل  ومدير الصندوق لنظام السوق لفرص األسهم السعوديةيخضع صندوق ج   آي ب   

  المملكة العربية السعودية. 
 
 األخرى ذات العالقة المطبقة ف

http://www.gibcapital.com/
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 : سياسات االستثمار وممارساته . 3

 أهداف الصندوق اإلستثمارية:  -أ

  رأس المال
 
 يهدف صندوق ج   آي ب   لفرص األسهم السعودية، وهو صندوق أسهم سعودية مفتوح المدة، لتحقيق نمو ف

  سوق األسهم السعودية الرئيسية أو 
 
كات المدرجة ف   جميع أسهم الشر

 
  المدى المتوسط والطويل من خالل االستثمار ف

 
ف

  سوق األسهم السعودية 
 
  أسهم اإلصدارات األولية المدرجة ف

 
  سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( وف

 
المدرجة ف

  
 
  سوق الرئيسية أو أسهم اإلصدارات األولية المدرجة ف

 
 سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( وحقوق األولوية المدرجة ف

ات    سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( وصناديق المؤشر
 
األسهم السعودية الرئيسية أو حقوق األولوية المدرجة ف

  األسهم السعودية و ETFsالمتداولة )
 
 أدوات الدخل الثابت والنقد ( والصناديق العقارية المتداولة وصناديق االستثمار ف

يعة اإلسالمية.   وأشباه النقد وذلك بما يتوافق مع أحكام الشر

 األوراق المالية المتاحة للصندوق:  -ب

  األوراق المالية اآلتية: 
 
  التملك أو البيع عىل المكشوف ف

 
 يسغ الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل االستثمار ف

  السوق  
 
كات المدرجة ف   سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(. جميع أسهم الشر

 
 السعودية الرئيسية أو ف

  سوق األسهم السعودية  
 
كات السعودية المدرجة ف أسهم اإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشر

 الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(. 

 ( ات المتداولة   السوق ETFsصناديق المؤشر
 
  سوق األسهم السعودية ( المدرجة ف

 
السعودية الرئيسية أو ف

 الموازية )نمو(. 

 ( صناديق االستثمار العقارية المتداولةREITs سوق األسهم  
 
  السوق السعودية الرئيسية أو ف

 
( المدرجة ف

 السعودية الموازية )نمو(. 

  .األسهم السعودية العامة والمرخصة من هيئة السوق المالية  
 
 صناديق اإلستثمار ف

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

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

ى اإلستثمارات:  -ج  سياسة تركتر

  األوراق
 
كز الصندوق استثماراته ف   يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه  سي 

المالية الن 

  الفقرة )د(. 
 
 االستثمارية من ناحية العوائد المستهدفة كما هو موضح ف

ي كل مجال استثماري بحده األدبى واألعل  -د
ى
 : نسبة االستثمار ف

 أنواع اإلستثمار السابق ذكرها: يلخص الجدول التاىل  أهداف تخصيص أصول الصندوق بي   مختلف 

  نوع اإلستثمار
ى
 الحد األعل الحد األدب

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

كات    السوق الموازية )نمو( واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشر
 
ف

  سوق األسهم 
 
السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية السعودية المدرجة ف

  السوق السعودية (REITsالموازية )نمو( والصناديق العقارية المتداولة )
 
 المدرجة ف

30% 100% 

 %25 %0 األوراق المالية المباعة عىل المكشوف

أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك 
 والمرخصة من هيئة السوق الماليةالعامة 

0% 20% 

 %70 0% 1نقد وأشباه النقد

ات المتداولة العامة والمرخصة من هيئة السوق المالية  %10 %0 صناديق المؤشر

                                                           
  أدب  يستثمر ال 1

  بنوك مرخصة من مؤسسة النقد العرب   السعودي بحد تصنيف ائتماب 
  أدوات نقد ف 

  تصنيفات وكاالت التصنيف  BBB- صندوق ف 
أو ما يعادلها ف 

 .  
 االئتماب 
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  األسهم السعودية
 
 %10 %0 العامة والمرخصة من هيئة السوق المالية صناديق االستثمار ف

 

ي يحتمل أن  -ه
ي ويبيع الصندوق فيها استثماراته: أسواق االوراق المالية التر  يشتر

  األسواق التالية: 
 
 يستثمر الصندوق ف

  .)أسواق األسهم )سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية الموازية 

  .أسواق أدوات النقد 

  .أسواق أدوات الدخل الثابت 

  .)السوق الموازية )نمو 

ي عن إفصاح نية مدير الصندوق   -و
ى
  وحدات الصندوق:  االستثمار ف

  وحدات الصندوق 
 
  حال نوى ذلك سوف يتم االفصاح عن ذلك. ويقر مدير الصندوق انه ليس لديه نية االستثمار ف

 
 ف

ي إدارته للصندوق:  -ز
ى
ي سيقوم المدير بإستخدامها ف

 أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التر

اتيجيات اإلستثماراس  : تر

االستثماري للصندوق وإدارة أصوله بطريقة نشطة يعتمد فيها عىل أسلوب  سيقوم مدير الصندوق بتحديد المجال

  ج   آي ب   كابيتال بأبحاث مفصلة 
 
استثماري يعتمد عىل أساسيات األوراق المالية وقيمها العادلة. حيث يقوم فريق العمل ف

 :   يمكن تلخيصها فيما يىل 
  أساسيات األوراق المالية والن 

 
 ودقيقة ف

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

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

  مختلف مستويات الصناعة الن 
 
 تحليل نشاط وطريقة عمل ُمصدري األوراق المالية وموقعها ف

 يعمل بها ُمصدر أي ورق  
 وما إذا كانت الصناعة تواجه تحليل الصناعات والقطاعات الن 

 
 دقيقا

ً
ة مالية تحليال

 تحديات دورية أو هيكلية وما إذا كانت الصناعة تتمي   بمستقبل واعد. 

كة والصناعة بشكل متواصل بهدف معرفة  يقوم فريق العمل بزيارة ُمصدري األوراق المالية ومناقشتهم بمستقبل الشر
كات والحصول عىل أكي   كة ومن ثم الوصول إىل تقدير لقيمتها العادلة. بعد  مستوى أداء هذه الشر قدر من المعرفة بكل شر

 ما إذا كانت مناسبة أم ال ومقارنة العوائد المتوقعة من االستثمار فيها بالعوائد المتوقعة 
 
ذلك يقوم الفريق بمناقشتها داخليا

 من األوراق المالية األخرى واتخاذ القرار الذي يراه فريق العمل مناسب
 
 . وبما يتوافق مع الئحة صناديق اإلستثمار  ا

شادي )   المؤشر اإلسي 
 
  يستثمر فيها ف

كات الن  اتيجيته عىل أوزان الشر   تنفيذ اسي 
 
 Benchmarkوال يعتمد الصندوق ف

Agnostic .بل حسب ما يتوافق مع سياسة تركي   اإلستثمارات و الئحة صناديق اإلستثمار ) 

ي ال  -ح
  يمكن للصندوق اإلستثمار فيها: أنواع األوراق المالية التر

وط وأحكام الصندوق.    شر
 
  تم ذكرها ف

  أوراق مالية غي  الن 
 
 لن يستثمر الصندوق ف
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ي يمكن للصندوق اإلستثمار فيها:  -ط
 أي قيد عل نوع األوراق المالية أو األصول األخرى التر

  أي أوراق مالية أو أصول غي  متوافقة مع أحكام 
 
علن يستثمر الصندوق ف يعة اإلسالمية المعتمدة من قبل اللجنة الشر ية الشر

  ذلك نظام تملك غي  السعودين للعقار 
 
  الئحة صناديق االستثمار بما ف

 
م الصندوق بقيود االستثمار الواردة ف للصندوق ويلي  

 واستثماره. 

ي وحدات صندوق إستثماري أو صناديق إستثماري -ي
ى
والمدارة  ةالحد الذي يمكن فيه إستثمار أصول الصندوق ف

 من مدير الصندوق أو أي مدير آخر: 

 استثمار 
 
  صناديق استثمار األسهم   %10.00يحق لمدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا

 
كحد أقىص من أصول الصندوق ف

  المملكة 
 
 ف
 
 عاما

 
يعة اإلسالمية وأن تكون وحداتها مطروحة طرحا السعودية األخرى عىل أن تكون متوافقة مع أحكام الشر

 العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية. 

اض:  -ك ي اإلقتر
ى
 صالحية صندوق اإلستثمار ف

يحق للصندوق الحصول عىل قرض من مديره أو أي من تابعيه أو من أي من البنوك المحلية حسب ما يراه مدير الصندوق 

داد عىل أال تتجاوز   لدعم استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات االسي 
 
إجماىل  أصول  من %10.00نسبة القروض مناسبا

 الصندوق. 

:  -ل  الحد األعل للتعامل مع أي طرف نظتر

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

 

 : سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق -م

ي تحقق أهداف الصندوق والمتماشية 
 لممارسات اإلستثمار التر

ً
يحرص مدير الصندوق عل إدارة الصندوق وفقا

وط  ي شر
ى
اتيجيته المذكورة ف  شمل ذلك أن يحرصي والمستندات األخرى ذات العالقة، وأحكام الصندوقمع استر
 : ي
ر
 مدير الصندوق عل اآلب

  .داد متوقع  توفي  السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب اسي 

  أي ورقة مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة أو صناعة معينة بخالف  
 
عدم تركي   استثمارات الصندوق ف

وط واألحكام الخاصة بالصندوق. ما نصت   عليه الشر

  .ورية لتحقيق أهدافه  عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غي  ض 

شادي:  -ن  المؤشر اإلستر

عية بالعملة المحلية  مؤشر إس آند ب   العائد الكىل  المحىل  لألسهم السعودية الشر

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

ي أسواق المشتقات المالية:  -س
ى
 التعامل ف

 .
 
  المشتقات المالية ومنها حقوق األولوية حسب ما يراه مدير الصندوق مناسبا

 
 يمكن للصندوق اإلستثمار ف

 اإلعفاءات الموافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود عل اإلستثمار:  -ع

 ال يوجد. 

ي الصندوق :  المخاطر الرئيسة لالستثمار  . 4
ى
 ف

يصنف الصندوق عىل أنه عاىل  المخاطرة، وعىل المستثمرين والمستثمرين المحتملي   أخذ ذلك بعي   االعتبار وأن يكونوا  -أ

وط واألحكام الخاصة بالصندوق عند القيام بأي قرار إستثماري يتعلق بالصندوق.   عىل معرفة تامة بجميع الشر

اتيجي -ب   المستقبل  إن أي أداء سابق للصندوق أو إلسي 
 
 عىل األداء المتوقع ف

 
ا شادي الخاص به ال يعد مؤشر ته أو للمؤشر اإلسي 

  المستقبل سوف يتكرر ويماثل األداء السابق. 
 
 كما ال يوجد ضمان أن األداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر ف
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 البيانات السابقة ألداء الصندوق: 

شاديأداء المؤشر  أداء الصندوق المدة  اإلسي 

2018 5.63% 8.52% 

2019 17.47% 12.35% 

2020 14.97% 11.94% 

 

 

  نهاية 
 
 2020ديسمي   31كما ف

ة الزمنية  أداء المؤشر  أداء الصندوق الفي 

 %11.94 %14.97 منذ سنة

 %39.97 %42.66 منذ ثالث سنوات

 - - منذ خمس سنوات

 - - منذ عشر سنوات

 %39.97 %42.66 منذ االنشاء

 

  المستقبل  -ج
 
شادي سوف يتكرر ف إن مدير الصندوق ال يضمن لمالك الوحدات أن أداءه المطلق أو المقارن بالمؤشر اإلسي 

 أو سيماثل أدائه السابق. 

 لد -د
 
  الصندوق بأي حال من األحوال بمثابة إيداعا

 
 أي بنك.  ىال يعد اإلستثمار ف

  الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن يقر مالك الوحدات ويتحمل المسؤولية عن أي  -ـه
 
تب عىل اإلستثمار ف خسارة مالية قد تي 

 إهمال أو تقصي  من مدير الصندوق. 

  الصندوق:  -و
 
، قائمة للمخاطر الرئيسية لإلستثمار ف  فيما يىل 

 
 تقلبات أسعار األسه  والوحدات المتداولة: مخاطر  -1

  أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية 
 
  بدورها تؤدي إىل تقلبات عالإن االستثمار ف

  أسعار األسهم والن 
 
  ف

 
ية ف
  قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من 

 
أسعار وحدات صناديق األسهم وقد ينتج عن ذلك انخفاض حاد ف

ة خارجة عن إرادة مدير الصندوق ومن تلك    أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثي 
 
رأس المال. يحدث التقلب ف

كات العوامل عىل سبي   قد تؤثر عىل أداء الشر
ل المثال ال الحرص، األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية الن 

  األسواق. 
 
 أو عىل قرارات المتعاملي   ف

  المخاطر السياسية أو النظامية:  -2

  تتمتع بحالة سياسية ونظامية مستقرة، إال أن التقلب 
  اإن المملكة العربية السعودية من البلدان اللن 

 
لسياي  ف
 .
 
كات المعرضة لبعض المناطق اإلقليمية الغي  مستقرة سياسيا  عىل تقييم األسهم أو أداء الشر

 
المنطقة قد يؤثر سلبا

 عر وحداته. هذا بدوره قد يؤثر عىل تقييم أصول الصندوق وس

 المخاطر اإلقتصادية:  -3

  تمر بها المملكة العربية السعودية قد 
ات اإلقتصادية الن    السعودية و  إن التغي 

 
كات العاملة ف المدرجة تؤثر عىل الشر

  أسعار 
 
  المدى القصي  أو المتوسط أو الطويل مما قد يؤدي إىل تذبذب ف

 
 ف
 
 أو إيجابا

 
  أسواق األسهم السعودية سلبا

 
ف

كات وبالتاىل  أسعار أصول الصندوق وسعر وحداته. 
 أسهم هذه الشر

يعية والقانونية  -4  المخاطر التشر

يعات من قبل السلطات الرسمية، إن الصندوق    أسواق مالية خاضعة للرقابة والتشر
 
  أوراق مالية مدرجة ف

 
يستثمر ف

يعات أو القواني   الخاصة بهذه األوراق المالية أو األسواق المالية. إن    التشر
 
هذا يعرض الصندوق إىل مخاطر التغي  ف

  تخصم من أصول الصندوق. من ضمن هذه المخاطر مخاطر تغي  الرسوم عىل الصناديق اإلس 
 تثمارية والن 

 مخاطر السيولة  -5

 عىل قيمة 
 
  السوق بشكل حاد والذي يؤثر سلبا

 
  حال إنخفاض التعامالت ف

 
يتعرض الصندوق إىل مخاطر السيولة ف

 أصول الصندوق. 
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 مخاطر العملة  -6

  الصندوق تؤدي إىل 
 
  أسعار عمالت األوراق المالية المدارة ف

 
غي  خسائر فروقات العملة وبالتاىل  إىل تإن التقلبات ف

 .
 
 قيمة الوحدات سلبا

 

ى   -7 كتر
 مخاطر التر

  يستثمر فيها الصندوق أصوله 
كي   عىل أحد القطاعات أو الدول الن 

كي   وذلك نتيجة الي 
يتعرض الصندوق لمخاطر الي 

 عىل قيمة أ
 
  تؤثر سلبا

 صول الصندوق. والذي بدوره يعرض الصندوق لمخاطر تركي   اإلستثمارات والن 

 

اك بالصناديق العقارية المتداولة واإلستثمار بها   -8  مخاطر اإلشتر

ات اإلقتصادية العامة    الصناديق العقارية تتأثر بالظروف اإلقتصادية المحلية، ولذلك فإن المؤشر
 
اإلستثمارات ف

ها من العوامل تؤثر   عىل عوائد الصندوق مثل النمو اإلقتصادي وعرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وغي 
 
سلبا

  
 
  يهدف الصندوق لإلستثمار فيها تكون عرضة لنفس المخاطر المذكورة ف

وتوزيعاته كما ان الصناديق األخرى الن 

وط واالحكام قسم "المخاطر الرئيسية" من هذه   عىل إستثمارات الصندوق وقيمة أصوله. الشر
 
 ، ويؤثر ذلك سلبا

 

 مخاطر التقنية  -9

  إدارة الصندوق وحفظ أصول العمالء عىل استخدام التقنية من خالل أنظمة المعلومات يعتمد مدير 
 
الصندوق ف

  أو كىل  خارج عن إرادة مدير الصندوق، وبالتاىل  
  بدورها تتعرض ألي عطل جزب 

المتوفرة لدى مدير الصندوق، والن 

 
 
  بعض او كل عمليات مدير الصندوق والتأثي  سلبا

 
 وله. عىل إستثمارات الصندوق وقيمة أص يؤدي ذلك إىل تأخي  ف

 

 مخاطر أسعار الفائدة -10

 
 
 أو إيجابا

 
 عىل تقييمات أصول الصندوق وبالتاىل  قد تؤثر سلبا

 
 أو إيجابا

 
  أسعار الفائدة قد تؤثر سلبا

 
إن التقلبات ف

 عىل سعر وحدات الصندوق. 

 

داد -11 اك أو االستر  مخاطر تأجيل اإلشتر

  األسواق المالية أو التعامالت قد يؤجل مدير الصندوق أي عملي
 
  حال حدوث صعوبات ف

 
داد ف اك أو اسي  ة اشي 

  يوم تعامل معي   مما يجعل تسييل 
 
ه ف داد كثي 

  حال ورود طلبات اسي 
 
  تكون خارجة عن إرادته مثل ف

البنكية والن 

 عىل إستثمارات واداء الص
 
  اوقات غي  مالئمة والذي يؤثر سلبا

 
 ندوق . الصندوق جزء من أصوله ف

 

 البيانات:  مخاطر  -12

ها مدير    يعتي 
كات الُمصدرة من قبلها والن    أسلوبه اإلستثماري عىل تحليل بيانات الشر

 
يعتمد مدير الصندوق ف

  حي   إغفال أي معلومات جوهرية أو حدوث أي ممارسات غي  قانونية أو 
 
الصندوق ذات جودة عالية، إال أنه ف
 فإن ذلك قد يؤثر عىل إستثمارات الصندوق. أخطاء من قبل مصدري هذه البيانات 

 مخاطر تضارب المصالح -13

  األوضاع الن  تتأثر فيها موضوعية وإستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية 
 
تنشأ هذه المخاطر ف

 داء الصندوق و بالتاىل  إستثمارات مالك  وحداتأأو معنوية عىل حساب الصندوق، مما قد يؤثر ذلك سلبا عىل 

 الصندوق. 

 

ي مدير الصندوق -14
 مخاطر االعتماد عل موظفى

 ما يعتمد عىل فريق عمل مدير الصندوق وإن تغي  كل أو بعض أعضاء فريق العمل يؤثر سلب
 
 إن أداء الصندوق غالبا

 
 ا

  المستقبل
 
 . عىل أداء الصندوق ف

 

يبة القيمة المضافة  -15 يبة والزكاة وضى  مخاطر الضى

  الصندوق
 
  الصندوق نفسه والبعض  ينطوي اإلستثمار ف

 
يبية متنوعة بعضها ينطبق عىل اإلستثمار ف عىل مخاطر ض 

  يتكبدها مالكوا 
ائب الن  . وسوف تؤدي الرص  اآلخر ينطبق عىل ظروف معينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معي  

  سعر الوحدة
 
  الصندوق وانخفاض ف

 
ورة إىل تخفيض العوائد المرتبطة باإلستثمار ف ويجب عىل  . الوحدات بالرص 

  الوحدات 
 
تبة عىل اإلستثمار ف ائب المي  يبيي   بشأن الرص  المستثمرين المحتملي   التشاور مع مستشاري  هم الرص 

 وتملكها وبيعها. 
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ي أدوات وصناديق سوق النقد وأشباه النقد  -16
ى
 مخاطر اإلستثمار ف

  أدوات وصناديق أسواق النقد و اشباه النقد فهنالك
 
ها و مخاطر إئتمانية يتم التعرض ل إستثمار أصول الصندوق ف

  الوقت 
 
تبة عليه ف امات المي    سداد المستحقات أو اإللي  

 
  إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر ف

 
تتمثل ف

  الصندوق. 
 
 المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا مما يخفض من سعر الوحدة ف

 

 ية وقلتهامخاطر االصدارات األولية والثانوية وحقوق االولو  -17

  تكون نتيجة للظروف االقتصادية 
  بعض األحيان والن 

 
  عملية الطروحات األولية ف

 
من الممكن أن يحدث قلة ف

 عىل أداء 
 
الكلية لسوق الطروحات األولية مما يؤثر عىل تحقيق الصندوق ألهدافه اإلستثمارية وبالتاىل  ينعكس سلبيا

  الصندوق و يتضمن اإل 
 
 مخاطر محدودية الصندوق وسعر الوحدة ف

 
 اوليا

 
كات المطروحة طرحا   أسهم الشر

 
ستثمار ف

ة الطروحات األولية العامة كة المصدرة   ،األسهم المتاحة لالكتتاب فيها خالل في  كما أن معرفة المستثمر بالشر

  أسهمها  ،لألسهم تكون غي  كافية بسبب تاري    خ أدائها المحدود 
 
عىل أداء  مما يؤثر  ،مما يزيد من مخاطر اإلكتتاب ف

 .
 
 الصندوق سلبا

 

كة المصدرة -18  مخاطر الشر

كات  كة المصدرة أو الشر كة المصدرة جراء أي تغيي  يطرأ عىل الوضع الماىل  للشر
تتأثر قيمة السهم أو الورقة المالية للشر

 وبالتاىل   ،التابعة لها 
 
كة المصدرة سلبا   أوضاع إقتصادية أو سياسية محددة تأثر عىل وضع الشر

 
ات تقع ف او أي تغي 

 عىل الورقة المالية. 

 

 مخاطر السوق الموازية  -19

كات ومتطلبات اإلدراج بشكل  السوق الموازي أكير مخاطرة من السوق الرئيس  نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشر

 بالسوق ا
 
  السوق الموازي ومن الممكن أن تتأثر إستثمارات ،  لرئيس  عام قياسا

 
كات أعىل ف كما أن نسبة التذبذب للشر

  قيمتها واحتمال خسارة جزء من / 
 
ء ف الصندوق سلبا نتيجة تلك المخاطر إىل جانب إمكانية حدوث هبوط مفاج  

 او كل رأس المال وبالتاىل  يتأثر قيمة أصول الصندوق. 

 

 ن مخاطر التمويل والره -20

يمكن الحصول عىل التمويل للصندوق و /أو أي من إستثماراته او رهنها و هذا ينطوي عىل درجة عالية من المخاطر 

ستثمار التدهور اإلقتصادي و تدهور ضمانات اإل  ،مثل زيادة تكاليف التمويل ،المالية المختلفة للصندوق وإستثماراته

 لصندوقاو تخلف عن السداد مما يؤثر سلبا عىل عائدات ا

 

 مخاطر االئتمان -21

  أدوات أسواق النقد 
 
اماته  ،تتعلق مخاطر االئتمان باإلستثمارات ف   من المحتمل أن يخل المدين فيها بالي  

والن 

 األمر الذي ينتج عنه خسارة مبلغ اإلستثمار أو جزء منه أو تأخي  سداده.  ،التعاقدية مع أطراف أخرى

 

 مخاطر األسواق الناشئة  -22

  األسواق الناشئة تكون ذات سيولة منخفضه و اسعارها ذات تذبذب عاىل  مما يسبب إن اإلستثمارا
 
  تصدر ف

ت الن 

  قيمة أصول الصندوق.باإلضافه اىل ذلك تكون تلك األسواق ذات إستقرار سياي  وإقتصادي 
 
تذبذب عاىل  ف

  أسعار وحدات الصندوق وبالتاىل  هبوط العوائد  ،منخفض
 
مما يعرض مالك  الوحدات لمزيد من التقلبات ف

 اإلستثمارية للصندوق. 

 

ي ألي من اإلستثمارات و اإلعتماد عل التصنيف الداخلي إن وجد  -23
ى
 مخاطر إنخفاض التصنيف االئتماب

  ألي من الجهات التعاقدية مع الص
اماتهأي إنخفاض للتصنيف اإلئتماب  ا ندوق يسبب عدم قدرتها عىل الوفاء بإلي  

  حال 
 
التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر سلبا عىل آداء الصندوق وانخفاض إستثمارات مالك  وحدات الصندوق.و ف

  صادر من وكاالت التصنيف الدولية لتلك الجهات التعاقدية مع الصندوق
يقوم مدير س، عدم وجود تصنيف إئتماب 

تب عىل ذلك إحتمالية إيداع إستثمارات مع أطراف التتوفر لديهم المالءة المالية الصندوق بتصنيف  ويي 
 
ها داخليا

 عىل أداء الصندوق وقد يؤدي إىل إنخفاض 
 
اماتهم التعاقدية مع الصندوق مما يؤثر ذلك سلبا الالزمة للوفاء بإلي  

 إستثمارات مالك  وحدات الصندوق. 

 

 مخاطر عدم التخصيص  -24

  الطروحات األولية فإنه من الممكن  حيث أنه يتم
 
كات المرخصة وصناديق اإلستثمار للمشاركة ف دعوة عدد من الشر

  االكتتاب مما يؤدي إىل خسارة الفرصة 
 
كة ف كات والصناديق المشي  تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد الشر

 عىل أداء الصندوق وسعر الوحدة. 
 
  تؤثر سلبا

 اإلستثمارية الن 
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 األوراق المباعة عل المكشوفمخاطر  -25

  البيع عىل المكشوف هو ارتفاع سعر الورقة المالية المباعة عىل المكشوف خصوصا عىل المدى 
 
الخطر االساي  ف

  ورقة مالية ذات سيولة منخفضه وعدم توفر الورقة الماليه عىل 
 
  حال البيع عىل المكشوف ف

 
القريب و ايضا ف

ائها بسعر اعىل وهذا يؤثر سلبا عىل أداء الصندوق. المدى القريب مما يضطر مدير ال  صندوق لشر

 آلية تقيي  المخاطر:  . 5

  الصندوق. 
 
 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة باإلستثمار ف

  آلية ضبط المخاطر : 

ي يتخذها مدير الصندوق متماشية مع ممارسات اإلستثمار 
ي الجيدة والحكيمة استكون قرارات اإلستثمار التر

لتر
وط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى  ي شر

ى
تحقق األهداف اإلستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة ف

 : ي
ر
ي وسعه للتأكد من اآلب

ى
 ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق كل ما ف

  أوراق م  
 
  الصندوق من خالل االستثمار ف

 
لوفاء الية ذات سيولة جيدة لالحرص عىل توفي  السيولة الكافية ف

  
 
داد أكي  من النقد وأشباه النقد المتوفر ف

  حال كان مجموع طلبات االسي 
 
داد متوقع، ف بأي طلب اسي 

 الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول الصندوق . 

 بلد أو منطقة  
 
  أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو ف

 
طاع جغرافية معينة أو ق عدم تركي   إستثمارات الصندوق ف

وط واألحكام الخاصة بالصندوق والمستندات األخرى    الشر
 
أو صناعة معينة، إال إذا تم اإلفصاح عن ذلك ف

 ذات العالقة. 

  .ورية تتعلق بأهدافه اإلستثمارية  عدم تحمل الصندوق أي مخاطر إستثمارية غي  ض 

 كات حسب النسبة الم   الشر
 
م الصندوق بنسب التملك ف   المادة الحادية واألربعي   ) يلي  

 
   41رصح بها ف

 
( ف

 الئحة صناديق اإلستثمار التابعة لهيئة السوق المالية. 

  .وط وأحكام الصندوق بكل دقة   شر
 
 تطبيق أهداف الصندوق اإلستثمارية المحددة ف

  .سيقوم مدير الصندوق بتبليغ مجلس إدارة الصندوق عندما يكون هناك مخالفات جوهرية 

 لسياسة واضحة تتوافق مع تعليمات السوق المالية. تنفيذ أوا 
 
اء يتم عي  قسم الوساطة وتبعا  مر البيع والشر

   .وتراع  مصالح حامىل  وحدات الصندوق، كما أنها تراع  المحافظة عىل مصلحة وشفافية السوق المالية 

  : ام ى  المطابقة واإللتر

اف عىل  عن اإلشر
ً
ام مسؤوال :  سيكون مسؤول المطابقة واإللي    التاىل 

o  وط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ام مدير الصندوق باللوائح والقواني   ذات العالقة، وبشر  
التأكد من الي 
 ذات العالقة. 

o  ام بالنظام ولوائحه التنفيذية التأكد من وضع السياسات واإلجراءات المناسبة لتمكي   مدير الصندوق من اإللي  
 السارية المفعول.  وجميع المتطلبات النظامية األخرى

o  .الحصول عىل الموارد المناسبة وصالحية اإلطالع عىل جميع سجالت مدير الصندوق 
o  .يتبعها مدير الصندوق  

ام الن   تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها لمراجعة مدى مالئمة ترتيبات المطابقة وااللي  

ي الصندوق:  . 6
ى
 الفئة المستهدفة لالستثمار ف

كل مستثمر فرد أو مؤسس  من القطاع الحكوم  أو الخاص من المستثمرين المحليي   أو األجانب المطلعي   عىل المخاطر 
  
 
وط واالحكام 4الفقرة الرئيسية المذكورة ف  . من هذه الشر

 قيود وحدود اإلستثمار:  . 7

وط   تفرضها الئحة صناديق اإلستثمار وشر
م مدير الصندوق بالقيود والحدود الن   ندوق. وأحكام الصندوق خالل إدارته للص يلي  

  ذلك نظام تملك غي  السعودين للعقار واستثماره. 
 
  بما ف
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 العملة:  . 8

  حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. يعامل 
 
عملة الصندوق ه  الريال السعودي، ويجب عىل المستثمرين إيداع أموالهم ف

كة أو أي عمالت غي  الريال السعودي بقيمتها بالريال السعودي بناًء عىل مدير الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج الممل
  أسعار الرصف. 

 
  حينها، هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبات ف

 
 أسعار الرصف ف

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:  . 9

 تفاصيل المدفوعات من أصول الصندوق ، وطريقة احتسابها:  -أ

  يتحملها يتحمل الصندوق كافة الرسوم 
عية. إن الرسوم الن  والمصاريف المذكورة أدناه بإستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشر

 :  
 الصندوق تحتسب عىل أساس يوم  وتدفع عىل أساس يختلف من رسم اىل آخر وه  كاآلب 

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

 
سنويا

  األصول لمدير الصندوق للفئة )ب( ونسبة  %1.75وق للفئة )أ( ونسبة الصند
 
 من قيمة صاف

 
 %0.50سنويا

  األصول ل
 
 من قيمة صاف

 
 ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية. ،  مدير الصندوق للفئة )ج(سنويا

  :ب %0.03يدفع الصندوق ألمي   الحفظ رسوم حفظ بنسبة ال تتجاوز  رسوم الحفظ 
 
حد اقىص من سنويا

  قيمة األصول الخاضعة لإلدارة ويتم دفع الرسوم شهريا كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد 
 
صاف
 ريال سعودي لكل عملية.  30اقىص 

  : ي
ى
 قدره  أتعاب المحاسب القانوب

 
 مقطوعا

 
 للمحاسب  26,250يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

يبة القيمة ال   وهو شاملة ض 
 مضافة مقابل مراجعة حسابات الصندوق. القانوب 

  :حال حصول الصندوق عىل تمويل، فإن الصندوق سيدفع مصاريف التمويل كافة  مصاريف التمويل  
 
ف

  السوق. 
 
 حسب األسعار السائدة ف

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

 بحد أعىل لكل عضو مستقل. 
 
 سعوديا

ً
 رياال

  5000مكأفاة سنوية بقيمة يدفع 
 
 سعوديا

ً
. عىل رياال  

 
 عضوية كل صندوق اضاف

  :عية عية.  مكافأة أعضاء اللجنة الشر  يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآت أعضاء اللجنة الشر

  م رسو :   الملحق ) التطهتر
 
عية. 1يدفع الصندوق رسوم تطهي  كما هو موضح ف  ( الخاص بالضوابط الشر

  :قدره  الرسوم الرقابية 
 
 مقطوعا

 
.  7,500يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

  :قدره  رسوم نشر المعلومات عل موقع تداول 
 
 مقطوعا

 
  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

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

  :السنة األوىل بقيمة  مصاريف أخرى  
 
 ف
 
 مقطوعا

 
  السنوات األخرى22,500 يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال وف

  أصول الصندوق مقابل الحصول عىل بيانات المؤشر  28,125قيمة 
 
 من قيمة صاف

 
ريال سعودي سنويا

شادي. يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بي   الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق وأي 
االسي 

يبة القيمة المضافة.    ذلك ض 
 
ائب أو رسوم إضافية إن وجدت بما ف  ض 

  :اء األسهم واإلكتتاب  يتحمل مصاريف التعامل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل المتعلقة ببيع وشر
  نهاية السنة )عىل 

 
  ملخص اإلفصاح ف

 
  اإلصدارات األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك الرسوم والمصاريف ف

 
ف

 .)
 
ائب أو رسوم حكومية قد تفرض الحقا  سبيل المثال وليس الحرص عموالت الوسطاء واي ض 

  يبة إن الرسوم المذكورة والعموالت والمرصوفات المستحقة لج   اي ب   كابيتال أو  القيمة المضافة: ضى
يبة بشكل منفصل وفقا لألسعار  يبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الرص  األطراف األخرى التشمل ض 

يبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية. مع مالحظة ان اتعاب ال   نظام ض 
 
  محاالمنصوص عليها ف

سب القانوب 
يبة القيمة المضافة ابتداء من  يبة القيمة المضافة، و فيما عدا ذلك ستخضع لرص  المذكورة أعاله تشمل ض 

1 /1 /2018  . 
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جدول يوضح الرسوم والمصاريف مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب ، ووقت دفعها  -ب

 من قبل الصندوق: 

 احتساب الرسوم والمصاريف واستحقاقهاطريقة  الرسوم البند

 رسوم اإلدارة

 
الفئة  )أ( كبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد : 

  أصول الصندوق 1.00%
 
 من قيمة صاف

غار المستثمرين من مؤسسات الفئة )ب( ص

  أصول الصندوق %1.75: وأفراد 
 
 من قيمة صاف

لفئة )ج( منسوب   مدير الصندوق وبنك الخليج ا

  أصول الصندوق %0.50الدوىل  :  
 
 من قيمة صاف

 تستحق رسوم اإلدارة بشكل يوم  وتدفع كل ثالثة أشهر. 
 :  
 يتم حسابها كاآلب 

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

365
 X آخر يوم تقويم   

 
   أصول الصندوق ف

 
صاف

=    أي يوم
 
 رسوم اإلدارة ف

 رسوم الحفظ

 
يدفع الصندوق ألمي   الحفظ رسوم حفظ بنسبة 

   %0.03ال تتجاوز 
 
 بحد اقىص من صاف

 
سنويا

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

 ريال سعودي لكل عملية.  30اقىص 
 

 تستحق رسوم الحفظ بشكل يوم  وتدفع شهريا. 
 :  
 يتم حسابها كاآلب 

 رسوم الحفظ السنوية

365
 X آخر يوم تقويم   

 
   أصول الصندوق ف

 
صاف

=    أي يوم
 
 رسوم الحفظ ف

أتعاب 
المحاسب 
  
 القانوب 

 
 قدره 

 
 مقطوعا

 
ريال  26,250يدفع الصندوق مبلغا

  وهو شاملة 
 للمحاسب القانوب 

 
سعودي سنويا

يبة القيمة المضافة مقابل مراجعة حسابات  ض 
 الصندوق. 

 
  بشكل يوم  وتدفع كل نصف سنة. 

 تستحق مصاريف المحاسب القانوب 
 :  
 يتم حسابها كاآلب 

  
 مصاريف المحاسب القانوب 

365
=    أي يوم

 
   ف

 مصاريف المحاسب القانوب 

 

مكافآت أعضاء 
 مجلس اإلدارة

 
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
 25,000يدفع الصندوق مبلغا
 بح

 
د أعىل لكل عضو مجلس ريال سعودي سنويا

 مستقلإدارة 

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

 :  
 يتم حسابها كاآلب 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=    أي يوم

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف

 

 الرسوم الرقابية
 

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
ريال  7,500يدفع الصندوق مبلغا

 كرسوم رقابيةسعودي سنوي
 
 ا

 
 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يوم  وتدفع كل نهاية سنة. 

 :  
 يتم حسابها كاآلب 

الرسوم الرقابية

365
=    أي يوم

 
 الرسوم الرقابية ف

 

رسوم نشر 
المعلومات 
عىل موقع 

 تداول

 
 بقيمة 

 
 مقطوعا

 
ريال  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 عىل كل فئه من فئات الصندوق 
 
سعودي سنويا

 المعلومات عىل موقع تداولبل نشر مقا

 
 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يوم  وتدفع كل نهاية سنة. 

  :  
 يتم حسابها كاآلب 

رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول

365 
=    أي يوم

 
 رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول ف

 

رسوم 
داد  اإلسي 
 المبكر

دة  1.00%   قيمة الوحدات المسي 
 
من صاف

 يوم لجميع الوحدات 30والمستثمرة ألقل من 
 

داد مبكر.    أي عملية اسي 
 
داد المبكر مرة واحدة ف  تدفع رسوم اإلسي 

 :  
 يتم حسابها كاآلب 

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

 
اك  رسوم اإلشي 

 
 

 .  
 
اك أوىل  أو إضاف

  أي عملية اشي 
 
اك مرة واحدة ف  تدفع رسوم اإلشي 
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ي يوضح  -ج
اضى نسبة تكاليف الصندوق إل القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق عل مستوى الصندوق جدول افتر

 ومالك الوحدة خالل عمر الصندوق ، عل أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغتر المتكررة: 

  بداية السنة
 
اض أن أصول الصندوق ف   الصندوق بافي 

 
بلغ ت يوضح الجدول التاىل  طريقة إحتساب رسوم ومقابل الخدمات ف

ك ه   10 اك المشي  اضية  102,041مليون ريال سعودي وقيمة اشي    هذه السنة االفي 
 
ريال سعودي وأن عائد الصندوق ف

 وأن جميع وحدات الصندوق من الفئة )ب(:  %10.00هو 
 

 قيمة الرسوم صافي أصول الصندوق
النسبة من صافي 

 قيمة االستثمار
 الرسوم

 االشتراكمبلغ    لاير سعودي 102,041
 رسوم االشتراك  لاير سعودي 2,041 

 صافي قيمة االشتراك   لاير سعودي 100,000
 لاير( 36,000رسوم الحفظ )وهي  %0.3600 لاير سعودي 360 
 لاير( 26,250أتعاب المحاسب القانوني )وهي  %0.2625 لاير سعودي 263 
 لاير( 50,000)وهي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  %0.5000 لاير سعودي 500 
 لاير( 22,500رسوم المؤشر اإلسترشادي )وهي  %0.2250 لاير سعودي 225 
 لاير( 5,000رسوم نشر المعلومات على موقع تداول )وهي  %0.1500 لاير سعودي 150 
 لاير( 7,500رسوم رقابية )وهي  %0.0750 لاير سعودي 75 
 افتراضية(رسوم تطهير )نسبة  %0.1000 لاير سعودي 100 
 مصاريف أخرى )نسبة افتراضية( %0.1000 لاير سعودي 100 
 إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة  لاير سعودي 1,773 

صافي قيمة االستثمار بعد خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم    لاير سعودي 98,227
 اإلدارة

 %1.7500 لاير سعودي 1,721 
قيمة االستثمار بعد من صافي  %1.75رسوم اإلدارة )وهي 

 خصم إجمالي الرسوم قبل رسوم اإلدارة(

 إجمالي الرسوم  لاير سعودي 3,494 

 إجمالي عائد الصندوق   لاير سعودي 10,000

 صافي عائد الصندوق   سعودي لاير 6,506

سعودي لاير 106,506  صافي قيمة اإلستثمار في نهاية السنة   

%6.5058 جميع المصاريف )ويحسب على  عائد الصندوق بعد خصم   
 أساس صافي قيمة االشتراك(

 

  يوم التقويم ذي العالقة هو 
 
اض أن سعر الوحدة ف داد المبكر بافي   10.00يوضح الجدول التاىل  طريقة احتساب رسوم االسي 

داد  ك يرغب باسي   وحدة:  5,000ريال سعودي للوحدة وأن المشي 

اك    2.00% كحد اقىص من قيمة المبلغ اإلشي 
  األوىل  

 
 او اإلضاف

 :  
 يتم حسابها كاآلب 

اك بحد اقىص%2.00 اك X رسوم اإلشي  مبلغ اإلشي  = اك اك عىل أي مبلغ إشي   رسوم اإلشي 

مصاريف 
 أخرى

  السنة األوىل  يدفع
 
 ف
 
 مقطوعا

 
الصندوق مبلغا

  22,500 بقيمة 
 
قيمة  السنوات األخرىريال وف

28,125   
 
 من قيمة صاف

 
ريال سعودي سنويا

أصول الصندوق مقابل الحصول عىل بيانات 
شادي. يدفع الصندوق رسوم  المؤشر االسي 
التحويل الفعلية ما بي   الحسابات البنكية أو 
ائب أو رسوم  االستثمارية للصندوق وأي ض 
يبة القيمة    ذلك ض 

 
إضافية إن وجدت بما ف

 افةالمض

تستحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يوم  وتدفع كل ثالثة أشهر بحد أقىص. يتم حسابها  
 :  
 كاآلب 

 المصاريف األخرى السنوية 

365
=    أي يوم

 
 رسوم المصاريف األخرى ف

مصاريف 
 التعامل

 
يتحمل الصندوق جميع مصاريف ورسوم التعامل 

  
 
اء األسهم واإلكتتاب ف المتعلقة ببيع وشر

األولية وسيتم اإلفصاح عن تلك  اإلصدارات
  نهاية 

 
  ملخص اإلفصاح ف

 
الرسوم والمصاريف ف

السنة )عىل سبيل المثال وليس الحرص عموالت 
ائب أو رسوم حكومية قد تفرض  الوسطاء واي ض 

)
 
 الحقا

  نهاية كل رب  ع سنة. 
 
  ملخص اإلفصاح الماىل  ف

 
 يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل ف
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 يوم( 30الوحدات تم االشتراك فيها في مدة أقل من رسوم االسترداد المبكر )في حال أن 

لاير سعودي 10  سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة   
 عدد الوحدات التي ينوي مالك الوحدات استردادها   5,000

لاير سعودي 50,000    

سعر الوحدة في يوم التقويم ذي  Xإجمالي قيمة الوحدات = عدد الوحدات المملوكة 
 العالقة

لاير سعودي 500  من إجمالي قيمة الوحدات %1.00رسوم االسترداد المبكر =    

لاير سعودي 49,500  رسوم االسترداد المبكر -صافي مبلغ االسترداد = إجمالي قيمة الوحدات    

 

ي يدفعها مالك الوحدات:  -د
داد ونقل الملكية التر اك واإلستر  مقابل الصفقات المفروضة عل اإلشتر

اك ويتم احتسابها بنسبة     %2.00يحصل مدير الصندوق عىل رسوم اشي 
 
اك أوىل  أو إضاف

من قيمة مبالغ كل عملية اشي 
اك مرة واحد من مبالغ  اك لحظة استالم المبالغ وتدفع لمدير يقوم بها المستثمر. ويتم خصم قيمة رسوم االشي  االشي 

ة أقل من    في 
 
دادها ف   حالة طلب اسي 

 
داد مبكر عىل وحدات الصندوق ف  من  30الصندوق. سيتم فرض رسوم اسي 

 
يوما

اك بنسبة   . %1.00تاري    خ االشي 

المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة و سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات  -ه

 العموالت الخاصة: و 
  ترتيبات العمولة الخاصة، بحيث يحصل 

 
ك المحتمل ويوافق عىل أنه يجوز لمدير الصندوق الدخول ف ك والمشي  يقر المشي 

مدير الصندوق بموجبه عىل سلع وخدمات إضافة إىل خدمات تنفيذ الصفقات مقابل العمولة المدفوعة عىل الصفقات 
ولمصلحة الصندوق ذي   مؤسسات السوق الماليةأن تخضع تلك العموالت لالئحة الموجهة من خالل ذلك الوسيط. عىل 

 :   هذه الحالة ما يىل 
 
 العالقة يتعي   عىل مدير الصندوق ف

  .وط   خدمة التنفيذ بأفضل الشر
 أن يقدم الوسيط المعن 

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

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

يبة :  -و   المعلومات المتعلقة بالزكاة و / أو الضى

  الصندوق نفسه والبعض اآلخر ني
 
يبية متنوعة بعضها ينطبق عىل االستثمار ف   الصندوق عىل مخاطر ض 

 
طوي االستثمار ف
. وسوف تؤدي الرص  ينطبق عىل ظروف    يتكبدها مالك الوحدات بالمعينة قد تكون ذات صلة بمستثمر معي  

ورة ائب الن  رص 
  سعر الوحدة. ويجب عىل المستثمرين المحتملي   التشاور 

 
  الصندوق وانخفاض ف

 
إىل تخفيض العوائد المرتبطة باالستثمار ف

تبة عىل االستثما ائب المي  يبيي   بشأن الرص    الوحدات وتملكها وبيعها. إن رسوم اإلدارة وجممع مستشاري  هم الرص 
 
يع الرسوم ر ف

  يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد 
يبة القيمة المضافة الن  كة ج   آي ب   كابيتال ال تشمل ض  المستحقة إىل شر

يبة القيمة المضافة.    نظام والئحة ض 
 
 المنصوص عليها ف

  إن الرسوم والعموالت والمرصوفا
 
وط واألحكام ت المذكورة ف يبة الشر يبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الرص  ال تشمل ض 

يبة القيمة المض     افة والئحته التنفيذية. مع مالحظة أن أتعاب    نظام ض 
 
بش     كل منفص     ل وفقا لألس     عار المنص     وص عليها ف

  الفقرة )
 
  المذكورة ف

يبة القيمة المض            افة، و فيما عدا ذلك من5.1المحاس            ب القانوب  رس            وم و عموالت و  ( تش            مل ض 
يبة القيمة المضافة ابتداء من   .  2018/ 1/ 1مصاريف ستخضع لرص 

 

مها مدير الصندوق:  -ز ي يت 
 العموالت الخاصة التر
داد المبكر:   رسوم اإلستر

ة أقل من    في 
 
دادها ف   حالة طلب اسي 

 
داد مبكر عىل وحدات الصندوق ف اك  30سيتم فرض رسوم اسي   من تاري    خ اإلشي 

 
يوما

: تحتسب   
 الرسوم كاآلب 

داد مبكر بنسبة  كي    %1.00سيتم فرض رسوم اسي 
 ويتم إعفاء المشي 

 
دادها مبكرا   حالة اسي 

 
عىل الوحدات ف

  حال احتفاظهم بالوحدات ألكير من 
 
داد  30من هذه الرسوم ف اك واالسي    االشي 

 
. ستتم معاملة الوحدات ف

 
يوما

 
ً
د أوال  تسي 

 
اة أخرا د عىل طريقة الوحدات المشي  داد المبكر من إجماىل  قيمة المبلغ المسي 

. ويتم خصم رسوم االسي 

 وتدفع لمدير الصندوق. 

 

فعت من أصول أو من قبل مالك  -ح
ُ
ي د

ي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التر
اضى مثال افتر

 الوحدات عل أساس عملة الصندوق: 
  فقرة )ج( من فقرة مقابل 

 
كر ف

ُ
وط واالحكام. 9فقرة ) العموالت واألتعابمقابل الخدمات و كما ذ  ( من هذه الشر
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 تقيي  وتسعتر وحدات الصندوق:  . 10

 تقوي  أصول الصندوق:  -أ

 :  تقيم أصول الصندوق عىل األساس التاىل 

  إليه كل 
 
  يوم التعامل مضافا

 
يتم تقويم األسهم المملوكة من قبل الصندوق عىل أساس سعر اإلغالق الرسىم  ف

 منه كل المصاريف والرسوم المستحقة. األرباح المستحقة 
 
 ومخصوما

  تسبق تاري    خ  
ة الن    الفي 

 
يتم تقويم أسهم اإلصدارات األولية المملوكة من قبل الصندوق بسعر اإلكتتاب ف

  السوق. 
 
 اإلدراج ف

  .يوم التعامل  
 
 يتم تقويم حقوق األولوية المملوكة من قبل الصندوق عىل أساس سعر اإلغالق الرسىم  ف

  تقويم وحدات الصناديق اإلستثمارية المملوكة من قبل الصندوق عىل أساس آخر سعر معلن للوحدة من يتم
  يوم التعامل. 

 
 قبل مدير الصندوق ف

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

  
 
 يوم التعامل. األرباح المستحقة عىل عدد الوحدات القائمة ف

 
 يت  إتباع المبادئ اآلتية لتقوي  أصول الصندوق: 

 

  ذلك  
 
  أي سوق أوراق مالية منظمة أو عىل نظام تسعي  آىل  بما ف

 
 مالية مدرجة أو متداولة ف

 
إذا كانت األصول أوراقا

  ذلك السوق 
 
 أو النظام. األسهم و صناديق اإلستثمار العقارية المتداولة، فيستخدم سعر اإلغالق الرسىم  ف

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

 هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق. 

  قيمة أصو  
 
منشور لكل  لبالنسبة إىل صناديق اإلستثمار الغي  متداولة فيتم احتساب قيمتها عىل حسب آخر صاف

 وحدة

 اكمة  بالنسبة إىل الودائع يتم احتساب قيمتها االسمية باإلضافة إىل الفوائد/األرباح المي 

  يوافق عليها  
  يحددها مدير الصندوق بناًء عىل الطرق والقواعد الن 

أي استثمار آخر يتم احتساب القيمة العادلة الن 
  للصندوقأمي   الحفظ. وبعد التحقق منها من قبل المحاسب ال

 . قانوب 
 

 الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم والمصاريف: 
ى  يبير

 طريقة احتساب الرسوم والمصاريف واستحقاقها الرسوم

 رسوم اإلدارة

 :  
 تستحق رسوم اإلدارة بشكل يوم  وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلب 

 رسوم اإلدارة السنوية الخاصة بكل فئة

365
 X آخر يوم تقويم   

 
   أصول الصندوق ف

 
صاف

=    أي يوم
 
 رسوم اإلدارة ف

 رسوم الحفظ

 :  
 تستحق رسوم الحفظ بشكل يوم  وتدفع شهريا. يتم حسابها كاآلب 

 رسوم الحفظ السنوية

365
 X آخر يوم تقويم   

 
   أصول الصندوق ف

 
صاف =    أي يوم

 
 رسوم الحفظ ف

ي 
ى
 أتعاب المحاسب القانوب

: تستحق مصاريف المحاسب   
  بشكل يوم  وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلب 

 القانوب 

  
 مصاريف المحاسب القانوب 

365
=    أي يوم

 
   ف

 مصاريف المحاسب القانوب 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 :  
 تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يوم  وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلب 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

365
=    أي يوم

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف

 الرسوم الرقابية

 :  
 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يوم  وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلب 

الرسوم الرقابية

365
=    أي يوم

 
 الرسوم الرقابية ف

رسوم نشر المعلومات عل موقع 
 تداول

: تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يوم    
 وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلب 

رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول

365 
=    أي يوم

 
 رسوم نشر  المعلومات عىل موقع تداول ف

داد المبكر   رسوم االستر
 :  
داد مبكر. يتم حسابها كاآلب    أي عملية اسي 

 
داد المبكر مرة واحدة ف  تدفع رسوم االسي 

داد %1.00 داد المبكر X رسوم اإلسي  مبلغ اإلسي  = داد المبكر  رسوم االسي 
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اك  رسوم االشتر
 :  
. يتم حسابها كاآلب   

 
اك أوىل  أو إضاف

  أي عملية اشي 
 
اك مرة واحدة ف  تدفع رسوم االشي 

اك %2.00 اك X رسوم اإلشي  مبلغ اإلشي  = اك اك عىل أي مبلغ إشي   رسوم االشي 

 مصاريف أخرى

: تستحق رسوم المصاريف األخرى بشكل يوم    
 وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآلب 

 المصاريف األخرى السنوية 

365
=    أي يوم

 
 رسوم المصاريف األخرى ف

  نهاية كل رب  ع سنة.  مصاريف التعامل
 
  ملخص اإلفصاح الماىل  ف

 
 يتم اإلفصاح عن مصاريف التعامل ف

 

قسم وحدات الصندوق إىل 
ُ
بكبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ب( وه  الخاصة  ( فئات للوحدات وه  )أ( وه  الخاصة3) ثالثت

بصغار المستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ج( وه  الخاصة بمنسوب   مدير الصندوق و ببنك الخليج الدوىل  والمحفظة اإلستثمارية 
  الحد األدب  ل

 
. إن الفروقات بي   هذه الفئات تكمن ف اك، الحد لملكية، الحد األدب  لال الخاصة بمدير الصندوق و بنك الخليج الدوىل  شي 

داد، ورسوم اإلدارة.  ، الحد األدب  لالسي   
 
اك اإلضاف  األدب  لالشي 

 أيام التقوي :  -ب

  يوم األثني   ويوم األربعاء من كل أسبوع عمل. 
 
 يتم تقويم أصول الصندوق ف

ي حالة  -ج
ى
ي التسعتر اإلجراءات المتبعة ف

ى
ي التقيي  أو الخطأ ف

ى
 : الخطأ ف

  تقويم أو تسعي  أصول الصندوق.  سيقوم مدير  . 1
 
 الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ ف

( عن جميع أخطاء التقويم  . 2   ذلك مالك  الوحدات السابقي  
 
رين )بما ف سيتم تعويض جميع مالك  الوحدات المترص 

 .  أو التسعي  دون تأخي 
  التقويم أو ال . 3

 
ما نسبته  تسعي  بما يؤثر عىليقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فور وقوع أي خطأ ف

  وحدة الاو اكير من سعر  0.5%
 
  لمدير الصندوق ف

وب    الموقع اإللكي 
 
الصندوق، كما سيتم اإلفصاح عن ذلك ف

 
 
  يعدها مدير الصندوق وفقا

  تقارير الصندوق الن 
 
  للسوق المالية السعودية )تداول( وف

وب    الموقع لإللكي 
 
وف

 صناديق اإلستثمار. ( من الئحة 73للمادة رقم )
 للمادة رقم ) . 4

 
( من الئحة 77يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك وفقا

 .  صناديق اإلستثمار وتشتمل هذه التقارير عىل ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعي 

 

داد:  -د اك واإلستر  طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات اإلشتر

  قيمة أصول الصندوق لكل فئة من فئات ي
 
داد بحساب قيمة صاف اك واالسي  تم احتساب سعر الوحدة ألغراض االشي 

 منه أي مصاريف ورسوم مستحقة 
 
 إليه أي أرباح مستحقة ومخصوما

 
  يوم التعامل ذي العالقة مضافا

 
وحدات الصندوق ف

  يوم التعامل ذي العالقة. يجوز لمدير لكل فئة ومن ثم قسمة الناتج اإلجماىل  عىل عدد الوحدات 
 
القائمة لكل فئة ف

  حال وجود أي ظروف استثنائية وعىل سبيل المثال وليس الحرص )الكوارث طبيعية أو 
 
الصندوق تأخي  عملية التقويم ف

م الرجوع تأعطال فنية خارجة عن إرادة مدير الصندوق(  قد تؤثر عىل عملية التقويم أو تحديد قيمة أصول الصندوق وسي
 اىل مجلس اإلدارة للحصول عىل الموافقة. 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:  -ه

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

  للسوق المالية السعودية )تداول( 
وب  والموقع  www.tadawul.com.sa التاىل  ليوم التقويم عي  الموقع اإللكي 

كة ج   آي ب   كابيتال    لشر
وب   www.gibcapital.com اإللكي 

 التعامالت:  . 11

 تفاصيل الطرح األولي :  -أ

 تاري    خ البدء والمدة: 

  تاري    خ بدء الطرح األولي  : 

 م. 2017/ 12/ 26الطرح األوىل  هو يوم الثالثاء الموافق تاري    خ بدء 
.  3مدة الطرح ه    ايام من تاري    خ بدء الطرح األوىل 

  الطرح األولي : 

 وقد يتم استثمار جميع األموال المحصلة خالل 10سيكون سعر الوحدة عند التأسيس هو )
 
 سعوديا

ً
( رياال

ة األجل )أقل من    ودائع قصي 
 
ة الطرح األوىل إما ف أشهر( لدى البنوك المحلية أو صناديق أسواق النقد  3في 

 ومرخصة من قبل الهيئة المقيمة بالريال السعودي والمنخفضة المخاطر والمطروحة وحداتها طر 
 
 عاما

 
حا

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.gibcapital.com/
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ة الطرح األوىل هو وعىل شكل نقد. أو أن تكون غي  مستثمرة  اك خالل في  وسيكون الحد األدب  لالشي 
 للفئة )أ( و  10,000,000

 
 سعوديا

ً
 للفئة )ب( و 10,000رياال

 
 سعوديا

ً
 للفئة )ج(،  10,000رياال

 
 سعوديا

ً
رياال

  طرح األوىل. وسيبدأ عمل الصندوق فور نهاية ال

ي أي يوم تعامل -ب
ى
داد ف اك واإلستر ليات مدير ومسؤو  التاري    خ المحدد والمواعيد النهائية لتقدي  طلبات اإلشتر

داد  اك واإلستر  : الصندوق بشأن طلبات اإلشتر

ي أي يوم تعامل
ى
داد ف اك واإلستر  التاري    خ المحدد والمواعيد النهائية لتقدي  طلبات اإلشتر

  يوم العمل السابق ليوم  التقويم األثني   واإلربعاء )عىل أن يكون يوم عمل( 12:30قبل او عند الساعة 
 
 ف
 
 ظهرا

 

اك:    الصندوق بعد تقديم  أيام قبول طلبات اإلشتر
 
اك ف   أيام التعامل، ويقبل اإلشي 

 
  الصندوق ف

 
اك ف يمكن اإلشي 

اك قبل او عند الساعة   ودفع كامل مبلغ اإلشي 
ً
اك كامال  يوم األحد لتقويم يوم االثني   و قبل  12:30طلب اإلشي 

 
ظهرا

اك  12:30او عند الساعة   يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع )عىل ان يكون يوم عمل(، ويكون اإلشي 
 
ظهرا

 بناًء عىل سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة. 

 

داد:  داد  أيام قبول طلبات اإلستر   أيام التعامل، ويقبل بعد تقديم طلب اإلسي 
 
داد المبالغ من الصندوق ف يمكن اسي 

 يوم األحد لتقويم يوم االثني   وقبل او عند الساعة  12:30قبل او عند الساعة 
 
 يوم الثالثاء لتقويم  12:30ظهرا

 
ظهرا

داد بن اًء عىل سعر الوحدة من يوم التقويم ذي يوم األربعاء من كل أسبوع )عىل ان يكون يوم عمل(، ويكون اإلسي 
 العالقة. 

  :داد اك واإلستر  مسؤوليات مدير الصندوق بشأن طلبات اإلشتر

  يوم تعامل.  -
 
دادها إال ف   وحدات الصندوق أو اسي 

 
اك ف  ال يجوز االشي 

وط وأحكام الصندوق.  -   شر
 
داد ف اك واالسي    لتقديم طلبات االشي 

 تم تحديد الموعد النهاب 
داد بالسعر الذي ُيحتسب عند نقطة التقويم التالية  يعامل مدير  - اك أو االسي  الصندوق طلبات االشي 

داد.  اك واالسي    لتقديم طلبات االشي 
 للموعد النهاب 

داد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها  - اك أو االسي  يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشي 
وط وأحكام   الصندوق. الئحة صناديق االستثمار أو شر

  اليوم الرابع التاىل   -
 
داد قبل موعد إقفال العمل ف يدفع مدير الصندوق لمالك الوحدات عوائد االسي 

داد كحد أقىص.    ُحدد عندها سعر االسي 
 لنقطة التقويم الن 

اك:  وط واألحكام  إجراءات اإلشتر اك وتوقيع هذه الشر اك يقوم العميل بتعبئة نموذج اإلشي  عند طلب اإلشي 
كة واستيفاء  اك فتح حساب استثماري لدى الشر   اإلشي 

 
وتقديمها إىل مدير الصندوق، كما أنه يجب عىل الراغب ف

 جميع المتطلبات لذلك. 
داد:  داد لبعض أو كل الوحدات، إجراءات اإلستر داد  عند طلب اإلسي  يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب اإلسي 

 ويقدمه إىل مدير الصندوق. 
 
   

وب    الصندوق بزيارة المقر الرئيس  لمدير الصندوق أو عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكي 
 
اك ف يمكن اإلشي 

  حال توفر هذه الخدمة. 
 
 ف

داد لمال داد ودفع مبالغ اإلستر ى استالم طلب اإلستر ة الزمنية بير
 ك الوحدات: الفتر

داد لمالك الوحدات بحد أقىص قبل نهاية عمل اليوم  داد بعد خصم رسوم اإلسي    مبلغ اإلسي 
 
يتم تحويل صاف

 الخامس التاىل  ليوم التقويم ذي العالقة. 
 

دة حسب يوم    أي يوم تعامل بتحديد قيمة الوحدات المسي 
 
داد ف يقوم مدير الصندوق عند استالم طلب اسي 

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

 
ة أقل من    في 

 
دادها ف   حالة طلب اسي 

 
داد مبكر عىل وحدات الصندوق ف  من  30سيتم فرض رسوم اسي 

 
يوما

اك بنسبة    قيمة الوحدات المس %1.00تاري    خ اإلشي 
 
دة وتطبق عىل جميع الوحداتمن صاف  ي 

 

داد:  -ج اك أو اإلستر  إجراءات تقدي  طلبات اإلشتر

  الوحدات أإجراءات ت
 
اك ف دادها: قديم طلبات اإلشي   و اسي 

اك:  وط واألحكام وتقديمها اىل مدير  إجراءات اإلشتر اك وتوقيع هذه الشر اك بتعبئة نموذج اإلشي  يقوم العميل عند اإلشي 
كة واستيفاء جميع المتطلبات لذلك.  اك فتح حساب استثماري لدى الشر   اإلشي 

 
 الصندوق، كما أنه يجب عىل الراغب ف
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داد:  داد قيمة بعض أو   إجراءات اإلستر داد ويقدمه اىل يقوم العميل عند طلب اسي  كل وحداته بتعبئة نموذج طلب اإلسي 
 مدير الصندوق. 

 

 : ال ينطبق  إجراءات نقل الملكية

 

  حال 
 
  ف

وب    الصندوق بزيارة المقر الرئيس  لمدير الصندوق أو عن طريق موقع مدير الصندوق اإللكي 
 
اك ف يمكن اإلشي 

 توفرها. 

 

اك:    الصندوق بعد تقديم طلب  أيام قبول طلبات اإلشتر
 
اك ف   أيام التعامل، ويقبل اإلشي 

 
  الصندوق ف

 
اك ف يمكن اإلشي 

اك قبل او عند الساعة   ودفع كامل مبلغ اإلشي 
ً
اك كامال  يوم األحد لتقويم يوم االثني   و قبل او عند  12:30اإلشي 

 
ظهرا

 يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسب 12:30الساعة 
 
اك بناًء عىل ظهرا وع )عىل ان يكون يوم عمل(، ويكون اإلشي 

 سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة. 

 

داد:  داد قبل  أيام قبول طلبات اإلستر   أيام التعامل، ويقبل بعد تقديم طلب اإلسي 
 
داد المبالغ من الصندوق ف يمكن اسي 

 يوم األحد لتقويم يوم االثني   و  12:30او عند الساعة 
 
 يوم الثالثاء لتقويم يوم  12:30قبل او عند الساعة ظهرا

 
ظهرا

داد بناًء عىل سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة.   األربعاء من كل أسبوع )عىل ان يكون يوم عمل(، ويكون اإلسي 

 

 قيود التعامل بوحدات الصندوق:  -د

  الئحة صناديق اإلستثمار. 
 
م الصندوق بقيود التعامل الواردة ف  يلي  

 

ي تلك الحاالت:  -ه
ى
ي يؤجل أو تعلق فيها التعامل بوحدات الصندوق واإلجراءات المتبعة ف

 الحاالت التر

 

 للمادة  . 1
 
داد وفقا  الئحة صناديق اإلستثمار:  ( من66رقم )تأجيل عمليات اإلسي 

 ( داد لمالك  يساوي
  %10إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسي 

 
  قيمة أصول الصندوق ف

 
( أو أكير من صاف

 يوم تعامل. أي 

  ،داد المطلوب تأجليها يجب عىل مدير الصندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات اإلسي 
وط وأحكام الصندوق.    شر

 
 واإلفصاح عن هذه اإلجراءات ف

 

  حال حدوث أي تعليق عىل وحدات الصندوق وفقا للمادة  . 2
 
قم ر سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ اإلجراءات التالية ف

 الئحة صناديق اإلستثمار:  ( من67)

  .داد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك اك او اسي   سيتم تعليق اإلشي 

  .إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول ان التعليق يحقق مصالح مالك  الوحدات 

  األوراق المالية أو األصول األ  
 
  يتم فيها التعامل ف

  السوق الرئيسية الن 
 
  حال تم تعليق التعامل ف

 
خرى ف

  يرى مدير الصندوق بشكل 
  يملكها الصندوق، إما بشكل عام أو بالنسبة إىل أصول الصندوق والن 

الن 
  قيمة أصول الصندوق وسيعمل مدير الصندوق عىل: 

 
 معقول أنها جوهرية لصاف

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

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

إشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق،  -
  اإلشع

 
ر اوإشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها ف

  
وب    لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

وب    الموقع اإللكي 
 
عن التعليق واإلفصاح عن ذلك ف

 للسوق. 

  أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات  -
 
داد ف سيتم تلبية طلبات اإلسي 

  أقرب 
 
داد اىل مالك الوحدات ف داد المؤجلة بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ اإلسي  اإلسي 

 مكنة. فرصة م

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالك  الوحدات.  -

  اختيار تلك الطلبات.   -
 
 ف
ً
 صادر أوال

ً
 سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال
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اك:  ك ألنظمة ولوائح  رفض اإلشتر   حال عدم تطبيق المشي 
 
اك ف يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشي 

اكالهيئة. ويتم إرجاع قي اك إىل حساب العميل خالل ثالثة ايام عمل من تاري    خ تقديم قيمة اإلشي   مة اإلشي 

 

ي ستؤجل:  -و
داد التر ي يجري بمقتضاها تحديد طلبات اإلستر

 اإلجراءات التر

 للمادة 
ً
داد وفقا  من الئحة صناديق اإلستثمار:  (66رق  )تأجيل عمليات اإلستر

داد لمالك   -
  أي %10يساوي )إذا كانت قيمة جميع طلبات اإلسي 

 
  قيمة أصول الصندوق ف

 
( أو أكير من صاف

 يوم تعامل. 

داد المطلوب تأجليها.  -  سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات اإلسي 

  اختيار تلك الطلبات.  -
 
 ف
ً
 صادر أوال

ً
 سيتبع مدير الصندوق سياسة الوارد أوال

 

 مستثمرين آخرين:  م المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلاألحكا -ز

األحكام المنظمة ه  األحكام التابعة لنظام هيئة السوق المالية السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى 
  من ضمنها: 

  المملكة العربية السعودية والن 
 
 ذات العالقة المطبقة ف

  ذلك متطلبات اعرف عميل -
 
وط واألحكام للصندوق بما ف ام بالشر  ك ومكافحة غسل األموال. االلي  

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

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

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

ي الصندوق: 
ى
 استثمار مدير الصندوق ف

  الصندوق كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه 
 
 لتقديره الخاص، المشاركة ف

 
يمكن لمدير الصندوق وفقا

  تخفيض مشاركت
 
  نهاية كل رب  ع سنة ف

 
 وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح ف

 
 من  رأى ذلك مناسبا

 
 أو جزئيا

 
ه كليا

 للفقرة )د( من المادة )
 
  ملخص اإلفصاح  من الئحة صناديق اإلستثمار  (76وفقا

 
  الصندوق ف

 
عن أي استثمار له ف

 الماىل  للصندوق. 

 

 

ي ا -ح
ى
اك اإلضاف اك واإلشتر داد: لحد األدبى للملكية واإلشتر  واإلستر

اك  ثالثيشتمل الصندوق عىل  اك واإلشي  فئات للوحدات وه  )أ( و)ب( و)ج(. يتمثل الحد األدب  للملكية واإلشي 
 :  
  اآلب 

 
داد لكل فئة من فئات الوحدات ف   واإلسي 

 
 اإلضاف

  :للملكية 
ى
 الحد األدب
 ريال سعودي.  10,000,000الفئة )أ(: 

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

  :اك  لإلشتر
ى
 الحد األدب
 ريال سعودي.  10,000,000الفئة )أ(: 

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

  : ي
ى
اك اإلضاف  لإلشتر

ى
 الحد األدب
 ريال سعودي.  1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي.  2,500الفئة )ب(: 
 سعودي. ريال  2,500الفئة )ج(: 

  :داد  لالستر
ى
 الحد األدب
 ريال سعودي.  1,000,000الفئة )أ(: 

 ريال سعودي.  2,500الفئة )ب(: 
 ريال سعودي.  2,500الفئة )ج(: 
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ي حال عدم الوصول إل ذلك ا -ط
ى
 للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه ، واإلجراء المتخذ ف

ى
لحد االدب

ي الصندوق : 
ى
 ف

ى
 الحد األدب

مة مع طرف إن أموال    صفقات أسواق النقد مي 
 
  ودائع بنكية وف

 
ستثمر ف

ُ
  يستلمها مدير الصندوق سوف ت

اك الن  اإلشي 
خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة لحي   الوصول إىل الحد األدب  الذي ينوي 

 مدير الصندوق جمعه. 

  للمبلغ الذي ينوي مدير 
ى
الصندوق جمعه، ومدى تأثتر عدم الوصول ال ذلك الحد عل الحد األدب
 الصندوق: 

  جمعه خالل 10الحد األدب  الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو ) -1
( ماليي   ريال أو ما يعادلها لما ينبغ 

اكات المستثمرين حن  تاري    خ   . 2018/12/31مدة الطرح األوىل  من أشي 

2-   
 
  حال عدم جمع الحد األدب  ف

 
( يوم عمل بعد أخذ 20الصندوق سيتم تمديد مدة الطرح اىل )وف

 الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية. 
  تخدم مصالح مالك  -3

ة الطرح بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات الن  سيقوم مدير الصندوق أثناء في 
  ذلك تسييل أصول الصندوق المتاحة و سيقوم مدير 

 
كي   بما ف

جتماع الصندوق بطلب ال الوحدات المشي 
مالك الوحدات والتصويت عىل الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة 

 السوق المالية. 
  الصندوق بعد إجراء جميع الخيارات المطروحة من قبل  -4

 
  حال عدم الوصول إىل ذلك الحد األدب  ف

 
وف

االجراءات الخاصة باالنهاء، بموجب أحكام الئحة صناديق مدير الصندوق سيتم إنهاء صندوق اإلستثمار و 
 اإلستثمار. 

 

 ة )ا ى ريال سعودي أو ما يعادلها كحد 10إلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إستيفاء متطلب عشر ( ماليير
ي قيمة أصول الصندوق: 

ى
 لصاف

ى
 أدب

ة )    قيمة أصول الصندوق عن عشر
 
  حال انخفضت صاف

 
( أشهر، 6لمدة أقصاها ) ( ماليي   ريال سعودي10ف

  
سيقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق المالية أوال، وبعد ذلك بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات الن 

  الصندوق، 
 
تخدم مصالح مالك الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات ف

وحدات والتصويت عىل الخيارات المطروحة من قبل مدير سيقوم مدير الصندوق بطلب الجتماع مالك ال

  موقعه 
 
الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك ف

  
 
  الصندوق لرفع صاف

 
ت مالك الوحدات بعدم زيادة استثماراتهم ف   حال صو 

 
  موقع السوق، وف

 
  وف

وب  اإللكي 

( ماليي   ريال سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ 10ة )قيمة أصوله إىل عشر 

 الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية. 

 

  حال قامت بطلب أي إجراء 
 
ام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ف سيقوم مدير الصندوق بااللي  

  تصحيج  منه. 

 سياسة التوزيعات:  . 12

 واألرباح:  سياسة توزي    ع الدخل -أ

 ميع فئات الصندوق )أ( و )ب( و)ج(. جلأرباح توزيعات عادة استثمار يهدف مدير الصندوق إىل إ

طالب بها : 
ُ
ي ال ي

 تفاصيل عن التوزيعات التر

  ال ينطبق

ي لإلستحقاق والتوزي    ع:  -ب  التاري    خ التقريت 

 ال ينطبق

 : كيفية دفع التوزيعات -ج

 ينطبق ال 

 تقدي  التقارير ال مالكي الوحدات:  . 13

ات المالية األولية والسنوية:  -أ  المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية الخاصة بالصندوق والفتر

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

 لمتطلبات الملحق )الموجزة والتقارير ا
 
من الئحة صناديق اإلستثمار، ويجب عىل  (4)( والمحلق 3ألولية وفقا

 مدير الصندوق تزويد مالك  الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل. 
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 ( 90تكون التقارير السنوية لمالك  الوحدات متاحة خالل مدة ال تتجاوز ) 
 
ة التقرير، وذلك  يوما من نهاية في 

  للسوق المالية "تداول". 
وب    لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

وب   عي  الموقع اإللكي 

 ( ة التقرير، وذلك عي  30سيتم إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز
 من نهاية في 

 
( يوما

  لمدير الصندوق والموقع اإل
وب    للسوق المالية "تداول"الموقع اإللكي 

وب  إتاحة سيقوم مدير الصندوق بو  لكي 
. ال كي  

 تقارير للمشي 

 ( لمتطلبات الملحق 
 
( أيام 10( خالل مدة ال تتجاوز )4سيقوم مدير الصندوق بنشر البيان رب  ع السنوي وفقا

  
وب    لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

وب  ، وذلك عي  الموقع اإللكي   
الية  للسوق الممن نهاية الرب  ع المعن 

 "تداول". 

  قيمة األصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب  
 
سيقوم مدير الصندوق بإتاحة صاف

  المكاتب المسجلة لمدير 
 
  قيمة األصول السابقة ف

 
مالك  الوحدات دون مقابل ، وإتاحة جميع أرقام صاف

 الصندوق. 

ي  -ب
 يعدها مدير الصندوق:  أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التر

  للسوق المالية سيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق، 
وب    لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

وب  عي  الموقع اإللكي 
 "تداول". 

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائ  المالية السنوية:  -ج

  ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة(  سيتم
 
إطالع مالك  وحدات الصندوق والعمالء المحتملي   بالتقارير السنوية )بما ف

ها خالل مدة ال تتجاوز )  وذلك بنشر
 
  90مجانا

 
ة التقرير ف  من نهاية في 

 
  الخاص بمدير الصندوق، ا( يوما

وب  لموقع اإللكي 
  للسوق المالية ا

وب    حال طلبها. والموقع اإللكي 
 
يد ف  لسعودية )تداول( أو عن طريق الي 

ي نهاية السنة المالية للصندوق و تاري    خ نهاية تلك السنة:  -د
ى
 إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة ف

  
 
  نهاية السنة المالية للصندوق ف

 
  الموقع  2018ديسمي   31يقر مدير الصندوق بتوفي  أول قائمة مالية مراجعة ف

 
ف

 .   للسوق المالية السعودية للمستثمرين والمستثمرين المحتملي  
وب   اإللكي 

 عند طلبها:  -ه
ً
ام بتقدي  القوائ  المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا ى  إقرار يفيد بااللتر

 عند طلبها من قبل م
 
 لصندوق. الك وحدات ايقر مدير الصندوق بتوفي  القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق مجانا

 سجل مالكي الوحدات:  . 14

  المملكة  -أ
 
يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل محدث لمالك  الوحدات وفقا لمتطلبات الئحة صناديق اإلستثمار وحفظه ف

 العربية السعودية. 
:  -ب   سجل مالك الوحدات كحد أدب 

 
 يقوم مدير الصندوق باعداد بيان المعلومات اآلتية ف

  وعنوانه. اسم مالك الوحدات 

  رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم اإلقامة أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري أو أي وسيلة تعريف
 أخرى تحددها الهيئة. 

  .جنسية مالك الوحدات 

  .السجل  
 
 تاري    خ تسجيل مالك الوحدات ف

  .أجراها كل مالك وحدات  
 بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات الن 

 ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات. الرص  
 
 يد الحاىل  لعدد الوحدات )بما ف

  .أي قيد أو حق عىل الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات 

 عند الطلب )عىل أن يظهر ذلك   -ج
 
 لسجل مالك الوحدات إىل أي مالك وحدات مجانا

 
سيقدم مدير الصندوق ملخصا

  فقط(. 
 الملخص جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعن 

  الفق -د
 
  المعلومات المشار إليها ف

 
ات ف  بحيث يعكس التغيي 

 
ة ر يقوم مدير الصندوق بتحديث سجل مالك الوحدات فورا

 ( من هذه المادة. ب)
 :  مكان الذي يمكن لمالك  الوحدات الحصول منه عىل السجلال -ـه

ي كابيتال وعنوانه:  ي آي ب  كة ج  ي مقر شر
ى
 يستقبل مدير الصندوق الطلبات ف

كة ج   آي ب   كابيتال   شر
  المنخفضة ، مبن  رقم ب

 1المباب 
  السكنية والمكتبية

 واحة غرناطة للمباب 
  
 
ف  طريق الدائري الشر

 11692 –، الرياض  89859ص.ب 
 المملكة العربية السعودية 

 +966115112201+                                        فاكس: 966118348400هاتف : 
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 :  
وب   www.gibcapital.comالموقع اإللكي 

ونية الخاص               ة بمدير    القنوات اإللكي 
 
  المملكة العربية وف

 
الص               ندوق وفروع بنك الخليج الدول المتواجدة ف

 السعودية. 

 اجتماع مالكي الوحدات:  . 15

ي تستدعي  -أ
 عقد اجتماع لمالكي الوحدات:  فيها إل الظروف التر

  المادة 
 
  اوضحت ف

م ُمدير الصندوق بالقواني   الصادرة عن هيئة السوق المالية و الئحة صناديق اإلستثمار الن   
يلي 
 ( اجتماعات مالك  الوحدات75)

 : لمالكي الوحداتاجتماع عقد إجراءات الدعوة ال  -ب

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالك الوحدات بمبادرة منه، عىل أن ال يتعارض موضوع الدعوة مع  . 1
 مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

ة )سيقوم مدير  . 2 ( أيام من استالم طلب كتاب   من أمي   10الصندوق بالدعوة الجتماع لمالك الوحدات خالل عشر
 الحفظ. 

ة ) . 3 ( أيام من استالم طلب كتاب   من مالك أو 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع لمالك الوحدات خالل عشر
 من مالك الوحدات الذين يملكون مجتمعي   أو منفردين )

 األقل من قيمة وحدات الصندوق . ( عىل %25أكير
  لمدير الصندوق وأي موقع أخر متاح للجمهور  . 4

وب    الموقع اإللكي 
 
يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن االجتماع ف

  تحددها هئية السوق المالية، وبإرسال إشعار كتاب   اىل جميع مالك الوحدات وأمي   الحفظ 
بحسب الضوابط الن 

ة ) ين )( أيام عىل األق10قبل عشر  قبل االجتماع، وسيحدد 21ل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن واحد وعشر
 
( يوما

حة، حال إرسال    اإلعالن مكان وتاري    خ ووقت االجتماع وجدول االعمال الخاص به والقرارات المقي 
 
مدير الصندوق ف

 إىل مالك  الواحدات بعقد أي اجتماع لمالك  الواحدات إرسال ن
 
 سخة منه إىل الهيئة. مدير الصندوق إشعارا

  يرغب  . 5
  االعتبار الموضوعات الن 

 
عندما يقوم مدير الصندوق بإعداد جدول أعمال اجتماع مالك  الوحدات أن يأخذ ف

  إدراجها، ويحق لمالك  الوحدات الذين يملكون )
 
( عىل األقل من قيمة وحدات الصندوق %10مالك  الوحدات ف

ح مع العام إضافة موضوع أو أكير إىل جدول أ يطة أن ال يتداخل الموضوع المقي  عمال اجتماع مالك  الوحدات، شر
 مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار. 

  الفقرة ) . 6
 
ة اإلعالن المشار إليها ف ( من 4يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالك  الوحدات خالل في 

  تحددها هذه المادة، عىل أن 
  وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الن 

وب    موقعه اإللكي 
 
يعلن ذلك ف

ة أيام عىل األقل من  هيئة السوق المالية، وبإرسال إشعار كتاب   إىل جميع مالك  الوحدات وأمي   الحفظ قبل عشر
 قبل االجتماع. 21االجتماع وبمدة ال تزيد عىل )

 
 ( يوما

  حال موافقة مالك  ال . 7
 
  اجتماع مالك  الواحدات، واستلزم ذلك تعديل ف

 
حة ف وحدات عىل أي من القرارات المقي 

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

ه من المالك ما يملكون مجتمعي   ) . 8  إال إذا حرص 
 
األقل من قيمة  ( عىل%25ال يكون اجتماع مالك  الوحدات صحيحا

وط وأحكام الصندوق نسبة أعىل.   وحدات الصندوق العام ما لم تحدد شر
  الفقرة ) . 9

 
  8إذا لم يستوف النصاب المذكور ف

( من هذه المادة ، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة اىل اجتماع ثاب 
  
  وأي موقع أخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الن 

وب    موقعه اإللكي 
 
وق  تحددها هئية السباإلعالن عن ذلك ف

  بمدة ال تقل عن 
المالية ، وبإرسال إشعار كتاب   اىل جميع مالك الوحدات وأمي   الحفظ قبل موعد االجتماع الثاب 

  االجتماع. 5)
 
 كانت نسبة الوحدة الممثلة ف

 
 أيا
 
  صحيحا

 ( أيام، ويعد االجتماع الثاب 
  اجتماع . 10

 
 مالك  الواحدات.  يجوز لكل مالك وحدات تعيي   وكيل له لتمثيله ف

  اجتماع مالك  الوحدات عن كل وحدة يمتكلها وقت االجتماع.  . 11
 
 يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد ف

  مداوالتها والتصويت عىل قرارتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة  . 12
 
اك ف يجوز عقد اجتماعات مالك  الوحدات واالشي 

  تضعها هئية السوق الم
 للضوابط الن 

 
 الية. وفقا

 

ي اجتماعات مالكي الوحداتتصويت  -ج
ى
 : مالكي الوحدات وحقوق التصويت ف

 طريقة تصويت مالك الوحدات: 

  .اجتماع مالك الوحدات  
 
 له لتمثيله ف

ً
 يجوز لمالك الوحدات تعيي   وكيال

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

  مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة يجوز عقد  
 
اك ف اجتماعات مالك الوحدات واإلشي 

  تضعها الهيئة. 
 للضوابط الن 

ّ
 وسائل التقنية الحديثة وفقا

  اجتماعات مالك الوحدات: 
 
 حقوق التصويت ف

  يحق لمالك الوحدات وأمي   الحفظ إستالم إشعار 
 
ة أيام عىل األقل من االجتما    ا  قبل عشر

 
 عكتابيا

 قبل االجتماع. 
 
ين يوما  وبمدة ال تزيد عن واحد وعشر

http://www.gibcapital.com/
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  ذلك الحصول عىل  
 
يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما ف

 لالئحة صناديق اإلستثمار. 
 
ات تتطلب موافقة مالك الوحدات وفقا  موافقته عىل أي تغي 

 مداوالت  
 
اك ف ها والتصويت عىل قراراتها بواسطة يجوز عقد اجتماعات مالك الوحدات واإلشي 

  تضعها الهيئة. 
 للضوابط الن 

ّ
 وسائل التقنية الحديثة وفقا

 : حقوق مالكي الوحدات . 16

 : مالك الوحداتحقوق  -أ

  .وط واألحكام الخاصة بالصندوق باللغة العربية وبدون مقابل  الحصول عىل نسخة حديثة من الشر

  حصول كل مالك من مالك الوحدات عىل تقرير يشتمل  
  قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات الن 

 
عىل صاف

  قيمتها، وسجل بجميع الصفقات المنفذة من قبل المالك عىل وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة 
 
يمتلكها وصاف

 من كل صفقة. 15عشر )
 
 ( يوما

  .الحصول عىل القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل 

 وط وا   الشر
 
 لنوع التغيي  اإلشعار بأي تغيي  ف

 
ألحكام الخاصة بالصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيي  قبل شيانه وفقا

  الئحة صناديق اإلستثمار. 
 
 والمدة المحددة ف

  .مجلس إدارة الصندوق  
 
 اإلشعار بأي تغيي  ف

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

 معلومات أداء الصندوق عند طلبها. و 

 ( ين . 21اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اإلستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشر
 
 ( يوما

  .األوقات المحددة لذلك  
 
داد ف  دفع مبالغ اإلسي 

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

 ذلك يحق لم  
 
ق ح -المثال ال الحرص  عىل سبيل–الك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما ف

  اجتماعات مالك  الوحدات
 
 . التصويت ف

  أي حقوق أخرى لمالك  الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات

 . العربية السعودية ذات العالقةالسارية بالمملكة 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره:  -ب

  ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات يفوض مالك الوحدات مدير ال       
 
        صندوق لممارسة جميع حقوق المستثمرين بما ف

كات   . الُمستثمر فيهاالعمومية للشر

 مسؤولية مالكي الوحدات:  . 17

امات    الصندوق أو جزء منه، ال يكون لمالك الوحدات أي مسئولية عن ديون والي  
 
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره ف

 الصندوق. 

 خصائص الوحدات:  . 18

قسم وحدات الصندوق إىل 
ُ
فئات وه  )أ( وه  الخاصة بكبار المستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ب( وه  الخاصة  (3) ثالثت

بصغار المستثمرين من مؤسسات وأفراد، و)ج( وه  الخاصة بمنسوب   مدير الصندوق وبنك الخليج الدوىل  والمحفظة 
. إن الفروقات بي   هذه الفئات   الحد األدب  للملك اإلستثمارية الخاصة بمدير الصندوق و بنك الخليج الدوىل 

 
ية، الحد تكمن ف

داد، ورسوم اإلدارة. يوضح الجدول الفروقات بي   فئات 
، الحد األدب  لالسي   

 
اك اإلضاف اك، الحد األدب  لإلشي  األدب  لإلشي 

 الصندوق: 

 

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

المستثمرين من  كبار  طبيعة المالك
 مؤسسات وأفراد

 

المستثمرين من  صغار 
 مؤسسات وأفراد

منسوب   مدير الصندوق وبنك 
 الخليج الدوىل  
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ى
الحد األدب

 للملكية
 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000

 
ى
الحد األدب
اك  لإلشتر

 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي 10,000,000

 
ى
الحد األدب

ي 
ى
اك اإلضاف  لإلشتر

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

 
ى
الحد األدب
داد  لإلستر

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

 %0.50 %1.75 %1.00 رسوم اإلدارة

 

وط وأحكام الصندوق:  . 19 ي شر
ى
ات ف  التغيتر

وط وأحكام الصندوق والموافقات  -أ واألشعارات المحددة بموجب الئحة األحكام المنظمة لتغيتر شر
 صناديق اإلستثمار: 

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

  الشر  63و  62لالئحة صناديق اإلستثمار )المادة 
 
ات ف (. حيث تنقسم األحكام المنظمة للتغي  م  وط واألحكاعىل التواىل 

 :  
 كاآلب 

ات األساسية:  . 1  موافقة الهيئة ومالك الوحدات عل التغيتر

ح  -أ يجب عىل مدير الصندوق الحصول عىل موافقة مالك وحدات الصندوق عىل التغيي  األساي  المقي 
 من خالل قرار صندوق عادي. 

 للفقرة )أ(  -ب
 
من هذه المادة،  يجب عىل مدير الصندوق بعد الحصول عىل موافقة مالك الوحدات وفقا

ح للصندوق.   الحصول عىل موافقة هيئة السوق المالية عىل التغيي  األساي  المقي 
 من الحاالت التالية:  -ج

 
" أيا  ُيقصد بمصطلح "التغيي  األساي 

  أهداف الصندوق أو طبيعته أو فئتة.  . 1
 
 التغيي  المهم ف

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

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

.  -د  يجب عىل مدير الصندوق الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيي  أساي 

  موقعة يجب عىل مدير الصندوق إشعار مالك  الوحدات واإلفصاح عن  -ـه
 
ات األساسية ف تفاصيل التغيي 

  تحددها الهيئة قبل )
  وأي موقع أخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الن 

وب  ( أيام من شيان 10اإللكي 
 .  التغيي 

 للمادة  -و
 
  ُيِعدها مدير الصندوق وقفا

  تقارير الصندوق العام الن 
 
ات األساسية ف يجب بيان تفاصيل التغيي 

 ئحة صناديق االستثمار. السادسة والسبعي   من ال 

داد )إن  -ز داد وحداتهم قبل أي تغيي  أساي  دون فرض أي رسوم اسي 
يحق لمالك  وحدات الصندوق اسي 

 ُوجدت(. 

 

ات غتر أساسية:  . 2  إشعار الهيئة ومالك الوحدات بأي تغيتر

  لمدير ا -أ
وب    الموقع اإللكي 

 
صندوق ليجب عىل مدير الصندوق إشعار الهئية ومالك  الوحدات واإلفصاح ف

  
 
ات غي  أساسية ف   تحددها الهيئة عن أي تغيي 

و أي موقع أخر متاح للجمهور بحسب الضوابط الن 
( أيام من شيان التغيي  ، ويحق لمالك  وحدات الصندوق العام 10الصندوق العام الذي يديره قبل )

داد وحداتهم قبل شيان التغيي  غي  األساي  دون فرض أي رسوم اس داد )إن ُوجدتالمفتوح اسي   (. ي 
.  -ب  يجب عىل مدير الصندوق الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيي  غي  أساي 
" أي تغيي  ال يقع ضمن أحكام المادة الثانية والستي   من الئحة صناديق  ُيقصد ب " التغيي  غي   -ج األساي 

 االستثمار. 
   -د

 
ات غي  األساسية ف  يجب بيان تفاصيل التغيي 

 
  ُيِعدها مدير الصندوق وفقا

تقارير الصندوق العام الن 
 للمادة السادسة والسبعي   من الئحة صناديق االستثمار. 
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وط وأحكام الصندوق:  -ب ي شر
ى
 اإلجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغيتر ف

 لم  
وب    الموقع اإللكي 

 
ات األساسية ف ير الصندوق دُيشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيي 

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

 ( للمادة 
 
  يعدها مدير الصندوق وفقا

  تقارير الصندوق الن 
 
ات األساسية ف ( من الئحة صناديق 76بيان تفاصيل التغيي 

 اإلستثمار. 

  ات اإلفصاح عن تفاصيل   للسوق المالية  األساسيةالتغيي 
وب    لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

وب    الموقع اإللكي 
 
ف

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

  ات   االغي  ُيشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغيي 
 
  األساسية ف

وب   لمدير لموقع اإللكي 
ة )   للسوق المالية السعودية )تداول( وذلك قبل عشر

وب  . 10الصندوق والموقع اإللكي   ( أيام من شيان التغيي 

  ات  للمادة ) ألساسيةاغي  بيان تفاصيل التغيي 
 
  يعدها مدير الصندوق وفقا

  تقارير الصندوق الن 
 
( من الئحة 76ف

 صناديق اإلستثمار. 

 وتصفية الصندوق: إنهاء  . 20

ي يستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق  -أ
الحاالت التر

 : ي
ر
 اإلستثمار هي اآلب

يجب عىل مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزي    ع مستحقات مالك  الوحدات عليهم قبل انتهاء  -1
 مدة الصندوق. 

 ألحكام يجوز لمدير الصندوق ت -2
 
مديد مدة الصندوق وذلك إلتمام مرحلة بيع األصول أو ألي ظرف آخر ، وفقا

 المادتي   الثانية والستي   والثانية والتسعي   من هذه الالئحة. 

لغرض إنهاء الصندوق ، يجب عىل مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالك   -3
ام هذه الخطة قبل القي ل عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق )حيثما ينطبق ( عىلالحصو الوحدات ، ويجب عليه 
  هذا الشأن. 

 
 بأي إجراء ف

  ذلك قبل  -4
 
 برغبته ف

 
إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

ين )  من التاري    خ المستهدف إلن21مدة ال تقل عن واحد وعشر
 
وط واألحكام ( يوما هاء الصندوق دون اإلخالل بالشر

 الخاصة بالصندوق. 

 للفقرة ) -5
 
ام بخطة وإجراءات إنها الصندوق الموافق عليها وفقا  ( من هذه المادة. 3يجب عىل مدير الصندوق االلي  

 بانتهاء الصندوق خالل ) -6
 
اء مدة ( أيام من انته10يجب عىل مدير الصندوق إشعار الهئية ومالك  الوحدات كتابيا

  الفقرة )
 
 للمتطلبات الواردة ف

 
 ( من هذه الالئحة. 10لحق )م( من ال3الصندوق وفقا

وط واألحكام  -7   إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بالشر
 
يجب عىل مدير الصندوق البدء ف

 الخاصة بالصندوق. 

  والموقع -8
وب    موقعه اإللكي 

 
  للسوق المالية السعودية )تداول( عن  يجب عىل مدير الصندوق اإلعالن ف

وب  اإللكي 
 انتهاء مدة الصندوق وتصفيته. 

لغرض تصفية الصندوق ، يجب عىل مدير الصندوق الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق ) حيثما ينطبق(  -9
  هذا الشأن. 

 
 عىل خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء ف

 للفقرة )يجب عىل مدير الصندوق ا -10
 
ام بخطة وإجراءات تصفية الصندوق الموافق عليها وفقا ( من هذه 9اللي  

 المادة. 

 بانتهاء تصفية الصندوق خالل ) -11
 
( أيام من انتهاء 10يجب عىل مدير الصندوق إشعار الهئية ومالك  الوحدات كتابيا

  الفقرة )
 
 للمتطلبات الواردة ف

 
 هذه الالئحة. ( من 10لحق )م( من ال3تصفية الصندوق وفقا

  الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. الك  يجب عىل مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع م -12

 دون تصفيته الصندوق أو مدة انتهاء فور عليهم الوحدات مالك   مستحقات توزي    ع الصندوق مدير عىل يجب -13
وط الوحدات مالك   مصلحة مع يتعارض ال وبما تأخي    .م الصندوقوأحكا وشر

   اإلعالن العام الصندوق مدير عىل يجب -14
 
، موقعه ف  

وب     والموقع اإللكي 
وب   متاح آخر موقع أي   للسوق أو اإللكي 

   الضوابط بحسب للجمهور
 ويجب تصفيته، مدة أو الصندوق مدة عن انتهاء ،)ينطبق حيثما)الهيئة تحددها الن 

   بذلك الوحدات إشعار مالك   الخاص الصندوق مدير عىل كذلك
 
   المحددة والوسائل األماكن ف

 
وط ف  وأحكام شر

 .الصندوق
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  الصندوق إنهاء بتقرير الوحدات مالك   تزويد الصندوق مدير عىل يجب -15
 
 هذه من ( 14لمتطلبات الملحق) وفقا

ا70عىل ) تزيد ال مدة خالل الالئحة ا تصفيته، أو إنهاء الصندوق اكتمال تاري    خ من ( يوم 
 
 المالية القوائم متضمن

ة عن للصندوق المراجعة النهائية  .مراجعة سنوية مالية قوائم الالحقة آلخر الفي 

   التصفية عملية عن الصندوق مدير عزل للهيئة -16
 
 الصندوق، وحدات من مالك   للصندوق خاص قرار صدور حال ف

   يعي َّ   أن عىل
  نفس البديل المصف 

 
 الصندوق.  مدير عزل عىل مالك  الوحدات فيه تصويت تم الذي االجتماع ف

17-   
 
 نقل عىل كامل التعاون بشكل الصندوق مدير عىل يجب التصفية، أعمال عن الصندوق مدير عزل حال ف

   إىل التصفية مسؤوليات
 العالقة ذي االستثمار بصندوق المرتبطة جميع المستندات إليه ينقل وأن المعي َّ   المصف 

  
 20)  التصفية خالل أعمال إتمام من تمكنه والن 

 
 مصف وتعيي    الصندوق مدير الهيئة بعزل قرار صدور من ( يوما

 .بديل

ا الوحدات مالك   إشعار الصندوق مدير عىل يجب -18    كتابي 
 
 وتعيي    الصندوق بعزل مدير الهيئة قرار صدور حال ف

  
 .المادة هذه ( من16)  الفقرة بموجب بديل مصف 

19-   
 
ا بشكل الوحدات ومالك   الهيئة إشعار الصندوق مدير عىل يجب األحوال، جميع ف  تأخي   أي ودون فوري كتابي 
ة خالل جوهرية مستجدات أو أحداث بأي  .الصندوق تصفية في 

 معلومات عن اإلجراءات المتبعة لتصفية الصندوق:  -ب

 اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية صندوق اإلستثمار: 

  ذلك إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار  
 
 برغبته ف

 
الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

ين ) وط 21قبل مدة ال تقل عن واحد وعشر  من التاري    خ المستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشر
 
( يوما

 واألحكام الصندوق. 

  .إبالغ األطراف ذوي العالقة 

  .تسوية جميع معامالت الصندوق 

 و   الموقع اإللكي 
 
  آخر كموقع تداول حذف أي معلومات عن الصندوق ف

وب    لمدير الصنوق أو أي موقع إلكي 
ب 

 أو هيئة السوق المالية. 

  .تحويل النقد إىل مالك الوحدات 

  .إغالق الحساب البنك  للصندوق والحساب لدى الوسيط 

  للسوق عن انهاء مدة  
وب    لمدير الصندوق والموقع اإللكي 

وب    الموقع اإللكي 
 
اعالن عن أنهاء الصندوق ف

 ومدة تصفيته.  الصندوق

  وط واحكام الصندوقاتصفية الصندوق  . لعام فور إنتهائه دون اإلخالل بشر
 

  حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخص  من أصول الصندوق :  -ج

 ال ينطبق

 مدير الصندوق:  . 21

 اس  مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته:  -أ

  : اس  مدير الصندوق 

كة ج   آي   ب   كابيتالشر

خيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه:  -ب  رق  التر

  خيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو  37-07078رقم الي 

  تاري    خ  
 
خيص ف اير  14ـه والموافق  1429صفر  6تم إصدار الي   م 2008في 

 

 وان المكتب الرئيس لمدير الصندوق: العنوان المسجل وعن -ج

كة ج   آي ب   كابيتال  شر

  المنخفضة، مبن  رقم ب
 1المباب 

  السكنية والمكتبية
 واحة غرناطة للمباب 

  
 
ف  طريق الدائري الشر

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
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 +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 

ي لمدير الصندوق ،  -د
ى
وب ي مرتبط بمدير عنوان الموقع اإللكتر

ى
وب من الصندوق يتضوعنوان أي موقع إلكتر

 معلومات عن الصندوق: 

 :  
وب   www.gibcapital.comالموقع اإللكي 

 

 س المال المدفوع لمدير الصندوق: أر  -ه

كة شخص واحد برأس مال مدفوع بالكامل بقيمة  كة ج   آي ب   كابيتال شر  ريال سعودي.  200,000,000شر

 

 المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة : المعلومات ملخص  -و

 

 31/12/2020 البند )بآالف الرياالت السعودية(

 67,264 اإليرادات

 64,493 المصاريف

ي الدخل
ى
 2,771 صاف

 

 وار األساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار: داأل  -ز

الصندوق لمصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة مؤسسات السوق يعمل مدير  . 1
وط وأحكام الصندوق الخاصة بالصندوق.  المالية  وشر

  ذلك  . 2
 
  نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية بما ف

م مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات الن  يلي  
 ، والعمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات

3 .  :  
 عن اآلب 

ً
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق.  -أ

  ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. بعمليات الصندوق  -ب
 
 ما ف

 طرح وحدات الصندوق.  -ج

وط وأحكام الصندوق الخاصة بالصندوق واكتماله -د ا ووضوحها وأن تكون التأكد من دقة شر
 صحيحة وغي  مضللة. 

ام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل  . 4 إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللي  
 مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية. 

خسائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء ترصف أو تقصي  متعمد من إن مدير الصندوق مسؤول عن  . 5
 مدير الصندوق. 

  تؤثر عىل استثمارات الصندوق، ويضمن شعة  . 6
يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر الن 

 سنوي عىل األقل. التعامل معها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل 

ام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق  . 7 يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة واإللي  
 عند طلبها. 

ي ت  بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق اإلستثمار: 
 المهام التر

 للقيام بالمهام التالية: يتعامل صندوق اإلستثمار مع طرف ثالث وذلك 

 أمي   الحفظ للقيام بمهام الحفظ.  . 1
  للقيام بمهام التدقيق والمراجعة.  . 2

 المحاسب القانوب 
  إدارة الصندوق والتأكد من قيام  . 3

 
مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق ف

 مدير الصندوق 
 
وط وأحكام الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا لشر

 . والمستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار 

 

خرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تكون تتعارض اي أنشطة عمل أو مصالح أ -ح
 مع أنشطة صندوق االستثمار: 

 ال يوجد
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ى مدير صندوق من الباطن:  -ط ي تعيير
ى
 حق مدير الصندوق ف

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

 الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك. 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  -ي

 ل 
 
  عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 
ديل تعيي   مدير صندوق بللهيئة الحق ف

 :  
  حال حدوث أي من اآلب 

 
، وذلك ف

 
 أي اتخاذ أي تدبي  آخر تراه مناسبا

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب مؤسسات السوق  . 1
 المالية. 

  ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل  . 2
 
 الهيئة. إلغاء ترخيص مدير الصندوق ف

تقديم طلب إىل الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير  . 3
 الصندوق. 

ام بالنظام  -حسب ما تراه الهيئة–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  . 4 باإللي  
 ولوائحه التنفيذية. 

لصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص وفاة مدير المحفظة اإلستثمارية الذي يدير أصول ا . 5
 آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر عىل إدارة أصول الصندوق. 

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

  للفقرة األوىل من هذه المادة، فيتعي   عىل مدير 
 
 من صالحياتها وفقا

 
عاون الصندوق التإذا مارست الهيئة أيا

 من تعيي   60بشكل كامل من أجل تسهيل نقل المسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل ستي   )
 
( يوما

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

 
 ومناسبا

 
وريا  حيثما كان ض 

 مار ذي العالقة إىل مدير الصندوق البديل. جميع العقود المرتبطة بصندوق اإلستث -الهيئة

 : مشغل الصندوق . 22

 اس  مشغل الصندوق:  -أ
كة شخص واحد، المؤسسة والقائمة بموجب  كة ج   آي ب   كابيتال )ويشار إليها فيما بعد ب "مدير الصندوق"(، وه  شر شر

 واني   المملكة العربية السعودية. ق

 

خيص الصادر عن هيئة السوق المالية ،  -ب  تاريخة: رق  التر
خيص :   . 37-07078 رق  التر

خيص   تاري    خ  :  تاري    خ التر
 
خيص ف اير  14ـه والموافق  1429صفر  6تم إصدار الي   م.  2008في 

 

 : العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق -ج
كة ج   آي ب   كابيتال  شر

  المنخفضة، مبن  رقم ب
 1المباب 

  السكنية والمكتبية
 واحة غرناطة للمباب 

  طريق 
 
ف  الدائري الشر

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 

 :  
وب   www.gibcapital.comالموقع اإللكي 

 

 االستثمار: بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق  -د
يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة مؤسسات السوق  . 1

وط وأحكام   المالية  الصندوق. وشر
  نصت عليها الئحة مؤسسات السوق المالية . 2

م مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات الن     يلي  
 
 ذلك بما ف

 لوحدات، والذي العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول. واجب األمانة اتجاه مالك ا
3 .  :  

 عن اآلب 
ً
 فيما يتعلق بصناديق اإلستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق.  -أ
  ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.  -ب

 
 عمليات الصندوق لما ف

 طرح وحدات الصندوق.  -ج
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وط وأحكام الصندوق واكتمالها  -د  ووضوحها وأن تكون صحيحة وغي  مضللة. التأكد من دقة شر
ام بأحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل  . 4 إن مدير الصندوق مسؤول عن اإللي  

 .  مباشر أو قام بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار والئحة مؤسسات السوق المالية
سائر الصندوق الناتجة عن إحتيال أو إهمال أو سوء ترصف أو تقصي  متعمد من إن مدير الصندوق مسؤول عن خ . 5

 مدير الصندوق. 
  تؤثر عىل إستثمارات الصندوق، ويضمن شعة  . 6

يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر الن 
 نوي عىل األقل. التعامل معها. تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل س

ام لكل صندوق إستثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق  . 7 يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة المطابقة واإللي  
 عند طلبها. 

ى مشغل صندوق من الباطن :  -ه ي تعيير
ى
 بيان حق مشغل الصندوق ف

 لل
 
ير صندوق من الباطن، وسيدفع مديجوز لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكير أو أي من تابعيه بالعمل مديرا

 الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك. 

 

 قيما يتعلق بصندوق االستثمار:  -و
ً
 ثالثا

ً
ي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

 المهام التر
 يتعامل صندوق اإلستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام بالمهام التالية: 

 أمي   الحفظ للقيام بمهام الحفظ.  . 1
2 .   

 للقيام بمهام التدقيق والمراجعة. المحاسب القانوب 
  إدارة الصندوق والتأكد من قيام مدير  . 3

 
مجلس إدارة الصندوق للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق ف

وط وأحكام الصندوق والمستندات ذات   لشر
 
الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا

 اإلستثمار. العالقة وأحكام الئحة صناديق 

ى الحفظ:  . 23  أمير

ى الحفظ:  -أ  اس  أمير

كة البالد  تيب وتقديم المشورة والحفظ. المالية من هيئة السوق  مرخصة الماليةشر  لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والي 

خي -ب  الصادر عن هيئة السوق المالية ، وتاريخه:  صرق  التر

  خيص الصادر عن هيئة السوق المالية هو  .  08100-37 رقم الي 

 تاري    خ   تم  
 
خيص ف  م. 2009/04/14إصدار الي 

 

ى الحفظ:  -ج  العنوان المسجل وعنوان العمل ألمير

 البالد المالية، المركز الرئيس  

 تقاطع شارع التحلية مع طريق الملك فهد

 11411، الرياض 140ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

:   966+-9200003636هاتف:   
وب   capital.com-www.albiladالموقع االلكي 

 

ى الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق:  -د  األدوار األساسية ألمير

  كة البالد  أمين الماليةتم تعيي   شر
 
 ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواًء  ا

 
اماته وفقا  عن الي  

ً
للحفظ وهو مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات 
 
أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا

 .  السوق المالية

  ألحكام الئحة صناديق 
 
اماته وفقا  عن الي  

ً
 اإلستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر يعد أمي   الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق اإلستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية
 
 .  أم كلف بها طرفا ثالثا

  اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر  الصندوق الناتجة عن إحتيال أو 
ً
يعد أمي   الحفظ مسؤوال

 عتمد من قبل أمي   الحفظ. إهمال أو سوء ترصف أو تقصي   م

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

 جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

  .من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة  
 يعي   المحاسب القانوب 
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   هذه الحالة 9عىل تأسيس الصندوق مدة تزيد عىل تسعة )إذا مىص  
 
( أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب ف

 القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األوىل. 

 ( هذه الحالة القيام 9إذا مىص  عىل تأسيس الصندوق مدة تسعة  
 
( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن ف

 بنهاية السنة المالية الثانية. بعملية المراجعة 

 

 فيما يتعلق بالصندوق:  -ه
ً
 ثالثا

ً
ى الحفظ طرفا ي كلف بها أمير

 المهام التر

 ال يوجد

ى حفظ من الباطن:  -و ى أمير ي تعيير
ى
ى الحفظ ف  حق أمير

 للحفظ من الباطن، وسيدفع أمي   
 
لحفظ ا يجوز ألمي   الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكير أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك. أي 

ى الحفظ أو استبداله:  -ز  األحكام المنظمة لعزل أمير

  حال وقوع أي من  
 
 ف
 
للهيئة عزل أمي   الحفظ المعي   من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبي  تراه مناسبا

 الحاالت اآلتية: 

مؤسسات توقف أمي   الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  . 1
 السوق المالية. 

  ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.  . 2
 
 إلغاء ترخيص أمي   الحفظ ف

 تقديم طلب إىل الهيئة من أمي   الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ.  . 3
ام بالنظام ولوائحه التنفيذي -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمي   الحفظ قد أخل  . 4  . ةبااللي  
 أنها ذات أهمية جوهرية.  -بناًء عىل أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى الهيئة . 5

    تعيي  
 للفقرة األوىل من هذه المادة، فيتعي   عىل مدير الصندوق المعن 

 
 من صالحياتها وفقا

 
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعي   عىل مدير الصندوق وأمي   الحفظ ا
 
بشكل   لمعزول التعاونأمي   حفظ بديل وفقا

 من تعيي   أمي   الحفظ 60كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمي   الحفظ البديل خالل ستي   )
 
( يوما

 لتقدير الهيئة–البديل. ويجب عىل أمي   الحفظ المعزول أن ينقل 
 
 ووفقا

 
 ومناسبا

 
وريا جميع  -حيثما كان ض 

 القة إىل أمي   الحفظ البديل. العقود المرتبطة بصندوق اإلستثمار ذي الع
 

 مجلس إدارة الصندوق :  . 24

  تغيي  األعضاء 3يتألف مجلس إدارة الصندوق من ثالثة )
 
، وسيكون لمدير الصندوق الحق ف ( أعضاء من بينهم عضوين مستقلي  

  أعضاء مجلس إدارة
 
  ذلك وسيتم إشعار مالك الوحدات بأي تغيي  ف

 
. تبدأ الصندوق بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية ف

 عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من تاري    خ موافقة هيئة السوق المالية عىل إنشاء الصندوق. 

 

 : أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ونوع العضوية  -أ
 مستقل –رئيس المجلس                         عمرو بن عبدالعزيز العمرو  . 1

 رئيس المجلس )مستقل(                                 خالد بن صالح العقيل . 2

 عضو                     عبدهللا بن صالح الحامد . 3

 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: نبذة عن  -ب
 

عمرو بن عبدالعزيز 
 العمرو

كة أبانا منذ عام    بدأ 2012يشغل األستاذ عمرو العمرو منصب الرئيس التنفيذي لشر
م والن 

كة 2004العمل فيها منذ عام    كل من سامبا والشر
 
  مجاىل  اإلستثمار والتأمي   ف

 
م، كما عمل ف

  
 
  اإلقتصاد من جامعة كونكورديا ف

 
. يحمل األستاذ عمرو درجة الماجستي  ف التعاونية للتأمي  

  علوم المحاسبة من جامعة الملك سعود 
 
الواليات المتحدة األمريكية ودرجة البكالوريوس ف

  المملكة العربية الس
 
 عودية. ف

 خالد بن صالح العقيل

  عام 
 
  مجال الخدمات المرصفية ف

 
  عدة أقسام منها الخزينة وقطاع 1984بدأ العمل ف

 
م ف

  عدد من البنوك والمؤسسات 
 
كات والخدمات المرصفية لألفراد. عمل األستاذ خالد ف الشر

ي   المالية منها البنك السعودي الفرنس  ومرصف الراجج  والبنك السعودي الي 
كة طاب   وشر

 جدوى لإلستثمار وبنك البالد وإتش إس ب   ي  العربية السعودية. 
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عبدهللا بن صالح 
 الحامد

  عام 
 
  مجال الخدمات المالية ف

 
  البنك 2000بدأ العمل ف

 
  قسم الوساطة ف

 
م كمدير ف

  عام 
 
  ثم عمل ف

يطاب    2003السعودي الي 
 
  األسواق العربية ف

 
م كرئيس لقسم الوساطة ف

  عام البنك 
 
. ف   إتش إس ب   2006السعودي الفرنس 

 
  قسم إدارة األصول ف

 
م، عمل عبدهللا ف

  عام 
 
 2011ي  العربية السعودية وتم تنصيبه ليكون رئيس إدارة المحافظ ف

 
م ثم رئيسا

  عام 
 
  عام 2015لخدمات الوساطة ف

 
 إلدارة األصول ف

 
م. إنضم عبدهللا إىل 2016م ثم رئيسا

  
 
 م كرئيس المشورة اإلستثمارية للعمالء. 2017 عام ج   آي ب   كابيتال ف

 

 وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته:  -ج
 

 : ي
ر
 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلب

 

  .فيها 
 
  يكون الصندوق طرفا

 الموافقة عىل جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية الن 

  بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق 

  اف  -اإلشر
 
 لالئحة  -ومن  كان ذلك مناسبا

 
المصادقة عىل أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 صناديق اإلستثمار. 

 عىل األقل مع  االجتماع 
 
ام لجنةمرتي   سنويا ام  المطابقة واإللي   ندوق، لدى مدير الصأو مسؤول المطابقة وااللي  

امل  للوائح واألنظمة المتبعة. لقواني   االصندوق بجميع ا مراجعة الي  

  المادتي   الثانية والستي   والثالثة والستي   من هذه الالئحة  
 
ات المنصوص عليها ف الموافقة عىل جميع التغيي 

 وذلك قبل حصول مدير الصندوق عىل موافقة مكاىل  الوحدات والهئية أو إشعارهم )حيثما ينطبق(. 

  حالة تعيينه.  إقرار  
 
  األصول ف

 أي توصية يرفعها مصف 

  وط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة بودقة اكتمال التأكد من  الئحة صناديق اإلستثمار. الشر

  وط وأحكام الصندوق  لشر
 
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك  الوحدات وفقا

 عالقة، وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار. والمستندات ذات ال

  االطالع عىل التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات
  الفقرة )ل( من المادة التاسعة من هذه الالئحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير 

 
الجوهرية للصندوق المشار إليه ف

  هذه الالئحة. الصندوق بمسؤولياته بم
 
وط وأحكام الصندوق وما ورد ف  لشر

 
 ا يحقق مصلحة مالك  الوحدات وفقا

  لسياسات وإجراءات مدير 
 
تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا

 الصندوق وكيفية التعامل معها. 

 ق مصلحة مالك  الوحدات. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحق 

  .اتخذها إدارة الصندوق  
  تشتمل عىل جميع وقائع االجتماعات والقرارات والن 

 تدوين محاض  االجتماعات الن 
 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:  -د

 :   قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته عىل النحو التاىل 
 
 يدفع الصندوق مكافآت مالية من صاف

  لكل عضو مستقل.  25,000مكافأة سنوية بقيمة 
 
 سعوديا

ً
 رياال

  5000مكأفاة سنوية بقيمة  
 
 سعوديا

ً
. عىل رياال  

 
 عضوية كل صندوق اضاف

   
 
كة أي مكافآت أو بدالت نظي  عضويتهم ف   الشر

 
لن يتقاض  أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الموظفي   ف

 مجلس إدارة الصندوق. 

  عىل الصندوق بشكل تناسن   عىل أيام السنة، ويتم دفع الرسوم الفعلية ألعضاء مجلس توزع الرسوم المستحقة
. 12اإلدارة المستقلي   كل اثنا عشر )

 
 ميالديا

 
 ( شهرا

ى مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:  -ه  بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بير
  حال حدوث أي تضارب يحرص مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل 

 
ينطوي عىل تعارض للمصالح، وف

جوهري للمصالح بي   مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح 

  أقرب فرصة ممكنة. 
 
 عن ذلك بشكل كامل لمجلس إدارة الصندوق ف

 

 

 

 

ي يشارك فيها  -و
 عضو مجلس الصندوق ذي العالقة:  توضيح جميع مجالس إدارة الصناديق التر
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عمرو بن عبدالعزيز 
 العمرو

 صندوق عودة المرن لألسهم السعودية -

 صندوق عودة للطروحات األولية -

 صندوق الفرص العربية -

 صندوق عودة للمرابحة -

 صندوق ج   أي ب   لفرص األسهم السعودية -

 صندوق ج   آي ب   لألسهم السعودية -

ق  -  األوسط وشمال أفريقيابصندوق ج   آي ب   لفرص أسهم الشر

 صندوق ج   آي ب   لفرص األسهم السعودية - خالد بن صالح العقيل

 عبدهللا بن صالح الحامد

 صندوق ج   أي ب   لفرص األسهم السعودية -

 صندوق ج   أي ب   لألسهم السعودية -

ق األوسط وشمال أفريقيا -  بصندوق ج   آي ب   لفرص أسهم الشر

 

 الصندوق، ونوع العضوية ومؤهالت األعضاء: مدير يتضمن الجدول ادناه أسماء أعضاء مجلس إدارة 
 

 

عبدهللا بن محمد 
 الزامل

 –)رئيس مجلس اإلدارة 
 غتر تنفيذي(

  عام 
 
  العمل لدى مكيفات الزامل ف

 
م كمهندس 1987بدأ عبدهللا الزامل حياته العملية ف

يات صناع  ومن ثم تمت ترقيته لمنصب  نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة المشي 
كة. توىل مسؤوليات الرئيس التنفيذي    الشر

 
 إىل منصب الرئيس األول ف

 
والموارد، والحقا

  عام 
 
كة الزامل لإلستثمار الصناع  )الزامل للصناعة( ف   شر

 
م، ثم عي   2003للعمليات ف

  عام 
 
 رئ م. 2009الرئيس التنفيذي لها ف

 
  ويشغل ايضا

 
اسة وعضوية عدة مجالس إدارات ف

كات أخرى.   شر

  الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، 
 
حصل عبدهللا الزامل عىل درجة البكالوريوس ف

  عام 
 
  إدارة األعمال 1987الواليات المتحدة االمريكية ف

 
م، كما حاز عىل درجة الماجستي  ف

“MBA ”،ول والمعادن، الظهران المملكة العربية السعودية وذلك  من جامعة الملك فهد للبي 
  عام 

 
 م. 1993ف

 جون امانويل اكزيفوس
)نائب رئيس مجلس 

 غتر تنفيذي( –اإلدارة 

  عام 
 
  المملكة العربية السعودية ف

 
م، عندما انضم 1980كانت بداية عمل جون اكزيفوس ف

  مجال تم
 
ق األوسط. ومنذ ذلك الحي   برز ف   الشر

 
ي ف كة بيكر آند ماكيي   كات و إىل شر يل الشر

  تقديم المشورة لعدة هيئات 
 
  المملكة العربية السعودية. وقد شارك ف

 
وأسواق رأس المال ف

  المملكة 
 
حكومية وعمالء محليي   وغي  محليي   عىل اختالف نشاط أعمالهم التجارية ف

العربية السعودية. ومن أبرز ما قدمه أعمال استشارية ومشورات لبنوك سعودية بشأن 
ذات الصلة بالخدمات المرصفية التجارية وأسواق رأس المال والمعامالت المالية القضايا 

  سبتمي  
 
ي ف م، ومنذ ذلك الحي   يعمل  2010المعقدة. وقد تقاعد من بيكر آند ماكيي  

  الجوانب السياسية والتجارية والقانونية لممارسة األعمال 
 
كمستشار يقدم المشورة ف
  المملكة العربية ا

 
ق األوسط. يشغل جون التجارية ف لسعودية والخليج العرب   ومنطقة الشر

باالضافة إىل  –المملكة المتحدة  –اكزيفوس عضوية مجلس إدارة بنك الخليج الدوىل  
  نقابة المحامي   األمريكيي   ونقابة محامي   والية الينوي األمريكية. 

 
 عضويته ف

نيويورك، بالواليات  حصل جون اكزيفوس عىل درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل،
  عام 

 
( من جامعة بينسلفينيا، JDم. كما حاز عىل درجة الدكتوراه )1976المتحدة االمريكية ف

  عام 
 
 م. 1980بالواليات المتحدة األمريكية ف

عبدالعزيز بن 
 عبدالرحمن الحليسي 

 غتر تنفيذي( –)عضو 

اير GIBدوىل  )توىل عبدالعزيز الحليس  منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ال   في 
 
( ف

م. وقبل انضمامه إىل بنك الخليج الدوىل  عمل كمستشار لمحافظ مؤسسة النقد 2016
 منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العرب   السعودي 

 
العرب   السعودي. كما شغل أيضا

اف وذلك من مايو  ته العملية، شغله لمنصب 2015م إىل سبتمي  2013لإلشر م. وتشمل خي 
كات العالمية مسئول المنطق ة األول والعضو المنتدب ورئيس الخدمات المرصفية للشر

  ج   ب   مورغان تشيس، الرياض وذلك من تاري    خ 
 
ق األوسط وشمال افريقيا ف لمنطقة الشر

  2013م إىل أبريل 2010سبتمي  
 
م. كما شغل عبدالعزيز الحليس  عددا من المناصب العليا ف

  
يطاب    ، ا”(ساب)“البنك السعودي الي 

 
  والبنك السعودي الهولندي ف

لبنك العرب   الوطن 
ة من عام   م. 2010م وحن  عام 1990الفي 
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 ،   االقتصاد من جامعة تكساس، أوسي  
 
حصل عبدالعزيز الحليس  عىل درجة البكالوريوس ف

  عام 
 
 م. 1989بالواليات المتحدة األمريكية ف

بدر بن عبدالرحمن 
 السياري
 مستقل( –)عضو

  األسواق المالية واإلستثمارية. حيث بدأ حياته  25أكير من يمتلك السياري 
 
ة ف  من الخي 

 
عاما

  مؤسسة النقد العرب   السعودي )
 
  ادارة اإلستثمار حيث شغل العديد SAMAالمهنية ف

 
( ف

  المجموعة االستشارية 
 
  مؤسسة النقد العرب   السعودي اىل ان أصبح عضو ف

 
من المناصب ف

  تدير مليارات الدوال
كة  رات عي  العديد من فئات األصول المختلفة. الن  ومن ثم، التحق بشر

  منصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار )
 
( وقام بتطوير CIOالعزيزية لإلستثمار التجاري ف

ق  كة الشر  إىل شر
 
كة وترأس أنشطتها اإلستثمارية. كما انضم الحقا سياسة اإلستثمار بالشر

  تأسيس ( كر MIFICاألوسط لإلستثمار الماىل  )
 
 ف
 
 اساسيا

 
كة حيث لعب دورا ئيس تنفيذي للشر

كة. بعد ذلك، انتقل بدر إىل مجموعة الفيصلية القابضة كرئيس تنفيذي لإلستثمار،  الشر
اتيجية  ة عمله مع مجموعة الفيصلية األنشطة اإلستثمارية ونفذ اسي  حيث قاد خالل في 

 التحول بالمجموعة. 
كة فينشر كابي كة. بعد ذلك انضم إىل شر    تال السعودية كرئيس تنفيذي للشر

 
ويشغل بدر حاليا
كة اوقاف سليمان الراجج  القابضة وه  واحده    شر

 
منصب الرئيس التنفيذي لإلستثمار ف

  أوائل عام 
 
  المنطقة ف

 
م. باإلضافة إىل ما سبق، خدم بدر وما زال 2018من أكي  االوقاف ف

  العديد من المجالس واللجان اإلستثما
 
كات الخاصة والمدرجة، يعمل ف رية لمختلف الشر

 الصناديق، األوقاف والمؤسسات. 

  المحاسبة من جامعة الملك سعود. 
 
 حصل السياري عىل درجة البكالوريوس ف

عبدالعزيز عبدهللا 
 النعي 
 مستقل( –)عضو 

كة ميار كابيتال ومدير صندوق  . الذي Mayar Fundيشغل عبدالعزيز منصب الرئيس بشر

  
 
أسواق المال العالمية. قبل ذلك شغل عبد العزيز منصب الرئيس ومدير المحفظة يستثمر ف

  أسواق المال العالمية  
 
ة تستثمر ف كة إستثماري  كة يريم المحدودة، وه  شر   شر

 
اإلستثمارية ف

كة  كة يريم العربية وه  شر كما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشر
. يشغل عبدالعزيز عضوية عدة مجالس إدارة متخصصة بتطوير وإدارة ال مطاعم والمقاه 

كة الصناعات الكيميائية األساسية  كة ”ب   ي  اي“ومجالس أمناء منها شر ب     ج   اي“، شر
كابيتال، جمعية مستثمر، سباق الجري السنوي، ومدارس الظهران األهلية. شغل عبدالعزيز 

ة لمجلس شباب األ   عضوية اللجنة التنفيذي 
 
قية خالل الدو سابقا   غرفة تجارة الشر

 
رة عمال ف

قية. ” عقال“و مجلس ادارة  2010-2013  الشر

  فرعيها  CFAحصل عبد العزيز عىل شهادة 
 
العالمية )محلل ماىل  معتمد( وهو عضو ف

  العلوم اإلدارية بتخصص المالية 
 
. يحمل عبد العزيز شهادة البكالوريوس ف  

  والبحرين 
يطاب  الي 

  اإلقتصاد من جامعة 
 
 بالواليات المتحدة األمريكية.  MITمع تخصص مصاحب ف

 أسامة بن محمد شاكر
 تنفيذي( -)عضو

كة ج   آي ب   كابيتال، المملوكة بالكامل أنضم أسامة بن محمد ش اكر كرئيس تنفيذي جديد لشر
 من

 
، وذلك أعتبارا  لمجلس إدارة 2016يونيو  29لبنك الخليج الدوىل 

 
م. كما اصبح عضوا

 من 
 
كة إعتبارا   العمل 2018مايو  16للشر

 
ة مرصفية وإستثمارية واسعة ف م. يحط  أسامة بخي 

 منصب مع مؤسسات مالية دولية ومحلية ب
 
المملكة العربية السعودية. وقد شغل مؤخرا

المدير العام للرقابة عىل البنوك بمؤسسة النقد العرب   السعودي )ساما(، كما عمل كمستشار 
ة أكير من     16اول لوكيل المحافظ للرقابة. ولدى أسامة خي 

 
  العمل المرصف

 
 ف

 
عاما

  وإتش اس ب   ي  واإلستثماري بالمملكة العربية السعودية مع البنك ال
يطاب   سعودي الي 

السعودية، حيث شغل خالل عمله مع إتش اس ب   ي  السعودية مناصب تنفيذية قيادية 
ألسواق المدير التنفيذي ورئيس ا“، ومن ثم منصب ”المدير التنفيذي ورئيس اإلستثمار“منها 

  معهد االدارة العامة ”.  المالية
 
، قام بالرياضكما سبق أن عمل أيضا كعضو هيئة تدريس ف
 خاللها بتدريس اإلحصاء وتقديم اإلستشارات اإلحصائية. 

 
  العلوم اإلدارية تخصص أساليب كمية من جامعة الملك  حصل أسامة عىل

 
بكالوريوس ف

  اإلحصاء من جامعة كولورادو 
 
  العلوم ف

 
سعود بالرياض باالضافه اىل حصوله عىل ماجستي  ف

  
 
 والية كولورادو األمريكيةالحكومية، بمدينة فورت كوليي   ف

ي 
 جمال بن علي الكسر

 غتر تنفيذي( –)عضو 

ة تمتد ل     بخي 
  القطاع البنك  عىل مستوى المنطقة. قبل  25يتمتع جمال الكسر

 
 ف
 
عاما
  مارس 

 
  دويتشه بنك لما 2020انضمامه إىل بنك الخليج الدوىل  ف

 
  يعمل ف

م، كان الكسر
  13يقارب 

 
 حيث شغل فيه مؤخرا

 
ق األوسط عاما منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشر

  حياته المهنية 
، حيث تقلد 1995وإفريقيا. وبدأ الكسر  

  البنك العرب   الوطن 
 
م بالعمل ف

كات، وأسواق رأس المال والتمويل المهيكل، وتمويل    مجال تمويل الشر
 
العديد من المناصب ف

 المشاري    ع. 
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  حاصل عىل درجة الماجستي  ف

كي   عىل العلوم المالية كما أن الكسر
إدارة األعمال بالي 

  الهندسة من 
 
ول والمعادن"، ودرجة البكالوريوس ف والمرصفية من "جامعة الملك فهد للبي 

 "جامعة والية أريزونا". 

 زين اياد االمام 
 -عضو مجلس إدارة 

 مستقل

ة تزيد عن تت ةسعودي ةمرصفي مام ه  زين اال   عام 15متع بخي 
 
   ا
 
، بد القطاعف  

 
أت زين المرصف

  
 
البنك السعودي الفرنس  ثم من و ، "SNB" االهىل  التجاريالبنك  حياتها العملية بالعمل ف

كي   عىل الخدمات المرصفية االستثمارية (IsDB) وانتهاًء بالبنك اإلسالم  للتنمية
 . مع الي 

تها العملية   العديد من الوخالل مسي 
 
ام المحلية مه، مثلت زين البنك اإلسالم  للتنمية ف

  اواإلقليمية والدولية مثل مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة 
 
كات المستثمر بها ف  كذلك  ،لشر

ين، اضافة إىل مهام مجموعة   .أخرىالعشر
  االقتصاد  ت زينحصل

 
ن م اقتصاد النقود والمؤسسات المالية –عىل درجة البكالوريوس ف

  عام  جامعة الملك عبد العزيز بجدة
 
  ماجستي  كما حازت عىل درجة ال  م،2003ف

 
العلوم ف

  عام  ةالمالية واإلدارة من جامعة إكسي  بالمملكة المتحد
 
 م. 2008ف

 

 

عية :  . 25  لجنة الرقابة الشر

عية  -أ  : ومؤهالته  لصندوق اإلستثمار أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشر

 

فضيلة الشيخ الدكتور 
 محمد القري

يعة البنك السعودي يشغل الدكتور محمد القري عضوية عدة  يعة منها مجلس شر مجالس شر
  والبنك السعودي لالستثمار 

يطاب  الفرنس  والبنك األول والبنك األهىل  والبنك السعودي الي 
ه من المؤسسات المالية السعودية والعالمية. يحمل الدكتور محمد القري درجة  وغي 

 . كىل    اإلقتصاد من جامعة كاليفورنيا بي 
 
 الدكتوراه ف

ي الد   كتور نظام يعقوب 
  أكير من 

 
يعة ف مؤسسة مالية عالمية  50يشغل الدكتور نظام يعقوب   عضوية مجالس الشر

ع  
  المالية اإلسالمية ويشغل أيضا عضوية المجلس الشر

 
ويعد من أهم الشخصيات المؤثرة ف

 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

 الشيخ راشد الغني 

كة المتوسط يشغل الش كة أمالك العالمية وشر   شر
 
يعة ف يخ راشد الغنيم عضوية مجلس الشر

  كل من 
 
يعة ف   مجلس الشر

 
  وشغل منصب عضو ف

والخليج للتأمي   وإعادة التأمي   التعاوب 
. يحمل الشيخ راشد الغنيم درجة  ق األوسط لإلستثمار الماىل 

كة الشر التعاونية للتأمي   وشر
  الفقه اإلس 

 
 الم  المقارن من المعهد العاىل  للقضاء. الماجستي  ف

 

عية ومسؤولياته نبيان أدوار لج -ب  : ة الرقابة الشر

مراجعة جميع المستندات واالتفاقيات والعقود باإلضافة إىل الهيكل االستثماري الخاص بالصندوق، وإصدار شهادة  . 1
ورية عليها  ع  لهذه المستندات بعد إجراء التعديالت الرص 

عايي  والتحقق من توافقها مع الضوابط والماالعتماد الشر
عية.   الشر

 االجتماع إن تطلب األمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق.  . 2

الرد عىل االستفسارات الموجهة من مدير الصندوق والمتعلقة بعمليات الصندوق أو أنشطته أو الهيكل االستثماري  . 3
عية.  ام مع الضوابط والمعايي  الشر  

 والخاص بااللي 

ع  وتقديم التوجيه والتوصيات الالزمة وإصدار  . 4
ع  المعد من قبل فريق التدقيق الشر

مراجعة تقرير التدقيق الشر
 . ع 

 تقرير االعتماد الشر

  ذلك أي  . 5
 
ها من المستندات المتعلقة بالصندوق )بما ف مراجعة مسودات االتفاقيات والوثائق والصكوك وغي 

ة التطوير مذكرات اكتتاب خاصة وأية اتفاقيات ووثا ئق وأدوات تتعلق بهيكلة و/أو تمويل الصندوق( خالل في 
وهيكلة الصندوق، باإلضافة إىل تقديم المشورة والتوجيه والمساعدة فيما يتعلق بتوافق هذه االتفاقيات والوثائق 

عية.   مع الضوابط والمعايي  الشر

اف والرقابة المستمرة عىل عمليات وأنشطة الصندوق لضمان توا . 6 عية. اإلشر  فقها مع الضوابط والمعايي  الشر
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عية -ج  : تفاصيل مكآفات أعضاء لجنة الرقابة الشر

عية:  عية.  مكافأة أعضاء اللجنة الشر  يتحمل مدير الصندوق جميع مكافآت أعضاء اللجنة الشر
 :   الملحق ) رسوم التطهتر

 
عية. 1يدفع الصندوق رسوم تطهي  كما هو موضح ف  ( الخاص بالضوابط الشر

 

عية األصول المعدة لالستثمار:  تفاصيل -د  المعايتر المطبقة لتحديد ومراجعة شر

عية عىل معايي  وضوابط إلصدار قراراتهم حول توافق األصول المعدة لالستثمار مع أحكام  اعتمدت لجنة الرقابة الشر
  الملحق رقم )

 
يعة اإلسالمية كما هو مبي   ف وط واالحكام. 1الشر   الشر

 
 ( ف

 

  مستشار االستثمار :  . 26

 ال ينطبق
 

 الموزع :  . 27

 ال ينطبق
 

 مراجع الحسابات :  . 28

ي لصندوق اإلستثمار:  -أ
 اس  المحاسب القانوبى

كاه المحاسبون المتحالفون.    البسام وشر

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات:  -ب

كاه المحاسبون المتحالفون.    البسام وشر

 شارع األمي  محمد بن عبدالعزيز، ج  السليمانية

 11557، الرياض 69658ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 966112065444+فاكس:             966112252666+هاتف: 

 :  
وب   www.pkf.comالموقع اإللكي 

 

ي وواجباته ومسؤولياته:  -ج
ى
 مهام المحاسب القانوب

  من قبل مدير الصندوق وذلك  
للقيام بعملية مراجعة للقوائم المالية للصندوق بما يعي   المحاسب القانوب 

  المملكة العربية السعودية. 
 
 يتماير مع المعايي  المعمول بها ف

 ( هذه الحالة 9إذا مىص  عىل تأسيس الصندوق مدة تزيد عىل تسعة  
 
( أشهر قبل نهاية سنته المالية، يجب ف

 القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية األوىل. 

 هذه الحالة القيام 9) إذا مىص  عىل تأسيس الصندوق مدة تسعة  
 
( أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، يمكن ف

 بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الثانية. 

  إجراء تدقيق لحسابات الصندوق بهدف إبداء الرأي حول القوائم المالية لمالك  الوحدات، وما إذا كانت القوائم
، ونتائج العمليات، ومعلومات التدفق  المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز الماىل 

  المملكة
 
  للمعايي  المحاسبية المقبولة عموما ف

 
 النقدي وفقا ف

  ،أجراها الصندوق  
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية الن 

 إىل تقييم العرض العام للقوائم الماليةباإلضافة 

  ظل  
 
دراسة الضوابط الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية للصندوق من أجل وضع إجراءات مالئمة ف

 الظروف، وليس بغرض إبداء رأي بشأن فعالية الضوابط الداخلية للصندوق

  لمعايي  الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي   مراجعة القوائم المالية المرحلية المخترصة للصندوق وفقا
 لمراجعة المعلومات المالية المرحلية. 

 

ي لصندوق اإلستثمار:  -د
ى
 األحكام المنظمة إلستبدال المحاسب القانوب

  أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيي  المحاسب 
يجب عىل مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيي   المحاسب القانوب 

 ،   المعي  
  أي من الحاالت اآلتية: القانوب 

 
 ف

http://www.pkf.com/
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  تتعلق بتأدية مهامه . 1
  للمحاسب القانوب 

 .وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهن 
2 .  

ً
  للصندوق العام مستقال

 .إذا لم يعد المحاسب القانوب 
ات الكافية لتأدية مهام  إذا قرر  . 3   ال يملك المؤهالت والخي 

مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوب 
 راجعة بشكل مرٍض. الم

 لتقديرها-إذا طلبت الهيئة  . 4
 
  المعي   فيما يتعلق بالصندوق.  -وفقا

 تغيي  المحاسب القانوب 
 

 

 أصول الصندوق:  . 29

 إن أصول صندوق اإلستثمار محفوظة بواسطة أمي   الحفظ لصالح صندوق اإلستثمار.  -أ

  األصول الخاصة به أو  -ب
 
الصناديق األخرى وعن أصول عمالئه األخرين يقوم امي   الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باف

  يقوم بحفظ أصولها ويسجل أمي   الحفظ األوراق المالية واألصول الخاصة بالصندوق باسمه لصالح الصندوق 
الن 

  أحد البنوك المحلية، ويقوم باالحتفاظ بجميع السجالت 
 
 الحفظ بفتح حساب بنك  خاص بالصندوق ف

ويقوم أمي  
ها من  ورية وغي  اماته التعاقدية. الرص    تؤيد تأديته اللي  

 المستندات الن 

  ذلك الصندوق مجتمعي   )ملكية مشاعة(، وال يجوز أن يكون  -ج
 
 أصول صندوق اإلستثمار مملوكة لمالك  الوحدات ف

 
عد
ُ
ت

أمي   الحفظ أو أمي   الحفظ من الباطن أو مقدم  مشغل الصندوق أو  لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو 
  أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من 

 
المشورة أو الموزع أي مصلحة ف

 لوحدات الصندأو مشغل الصندوق الباطن 
 
ق، و أو أمي   الحفظ أو أمي   الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا

  حدود ملكيته، أو كان 
 
 بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديقوذلك ف

 
   مسموحا

 
فصح عنها ف

ُ
االستثمار و أ

وط واال  الصندوق. الخاصة بحكام أل شر

 معالجة الشكاوي :  . 30

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى لمالك الوحدات عند طلبه  بدون مقابل عل العنوان التالي لمدير الصندوق: 

كة ج   آي ب   كابيتال  شر
  المنخفضة، مبن  رقم ب

 1المباب 
  السكنية والمكتبية

 واحة غرناطة للمباب 
  
 
ف  طريق الدائري الشر

 11692 -، الرياض89859ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

                 +966115112201فاكس:  +966118348400هاتف: 
 :  
وب   www.gibcapital.comالموقع اإللكي 

  حال عدم الرد خالل سبعة )
 
  هيئة السوق 7وف

 
( أيام عمل، يحق لمالك الوحدات إيداع شكواه لدى إدارة حماية المستثمر ف

  حال لم يتم الرد خالل تسعي   )
 
 من تاري    خ إيداع الشكوى لدى الهيئة يحق لمالك الوحدات إيدا 90المالية وف

 
ع الشكوى ( يوما

  منازعات األوراق المالية إال إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة. 
 
 لدى لجنة الفصل ف

 معلومات أخرى:  . 31

ي ستتبع لمعالجة تعارض للمصالح أو أي تعارض مصالح محتمل سيت  تقديمها  -أ
إن السياسات واإلجراءات التر

 أو أي جهة رسمية دون مقابل. عند طلبها من الجمهور 

ي صناديق اإلستثمار:  -ب
ى
ي أي نزاع ناسر  عن اإلستثمار ف

ى
 الجهة المختصة بالنظر ف

  منازعات 
 
  صناديق اإلستثمار ه  لجنة الفصل ف

 
  أي نزاع ناير  عن اإلستثمار ف

 
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر ف

 األوراق المالية. 

 تشمل : حة لمالكي الوحدات مستندات المتاأن تحتوي قائمة ال يجب -ج

 وط وأحكام الصندوق   . شر

  عقد أمي   الحفظ، وعقود أعضاء مجلس  وكل عقد مذكور ،  
وط واألحكام  فيما )عقد المحاسب القانوب    الشر

 
ف

 اإلدارة(. 

   .والقوائم المالية لمدير الصندوق 

http://www.gibcapital.com/
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ي أن يعرفها مدير الصندوق أو  معروفة أي معلومة أخرى  -د
قد و مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول ، أو ينبغى

قع أو من المتو لون أو مستشاروه  المهنيون مالكو الوحدات الحاليون أو المحتم –بشكل معقول  –يطلبها 
ي س

وط وأحكام الصندوق التر  يتخذ قرار االستثمار بناًء عليها : أن تتضمنها شر

 ال يوجد

ي أي  إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توا -ه
ى
كرت ف

ُ
ي ذ

فق عليها هيئة السوق المالية ما عدا التر
 :  سياسات االستثمار وممارساته

 ال يوجد

 افية ألنواع معينة من الصناديق : متطلبات المعلومات اإلض  . 32
 الينطبق

 إقرار من مالك الوحدات:  . 33

  
وط وأحكام الصندوق ، والموافقة عىل خصائص الوحدات الن  كنا فيلقد قمت/قمنا باإلطالع عىل شر كت فيها/اشي   ها. اشي 

 

 
 االس :  

 التاري    خ:         التوقيع: 
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عية1الملحق رق  )  (: الضوابط الشر
  يتبعها مدير الصندوق ه  

عية الن  عية، إن الضوابط الشر  للضوابط الشر
 
  جميع األوقات وفقا

 
يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق ف

 :  
 األب 

عية  . 1 ي الصكوك، االستثمارات البديلة و االدوات االستثمارية األخرى: الضوابط الشر
ى
 لالستثمار ف

 . عية التابعة لبنك الخليج الدوىل 
  سيتم االستثمار فيها مطابقة للمعايي  الموضوعة من قبل اللجنة الشر

 جميع الصكوك الن 

ي األسه :  . 2
ى
عية لالستثمار ف  الضوابط الشر

كات  -أ   أسهم الشر
 
  حال االستثمار ف

 
كة اجتازت جميع المعايي  الموضحة ادناه او ان تكون ف يجب ان تكون الشر

  يتم تحديثها بشكل رب  ع 
كة الراجج  المالية والن  كات المجازه حسب القائمة المعتمدة من قبل شر ضمن الشر

 سنوي. 

 طبيعة النشاط:  -ب

 وال ي
 
  يكون نشاطها مباحا

كات الن    الشر
 
وق جوز لمدير الصنديجب عىل مدير الصندوق أن يستثمر فقط ف

 :  مما يىل 
 أو أكير

 
  يكون مجال نشاطها الرئيس  عىل سبيل المثال ال الحرص واحدا

كات الن    الشر
 
 االستثمار ف

1 .  :  
كات الدعاية والنشر بإستثناء اآلب   شر

  تحصل عىل  
كات الدعاية والنشر الن  .  %65شر   دول الخليج العرب  

 
 أو أكير من مبيعاتها ف

  .كات األخبار  شر

 كات  الصحف.  شر

  .كات نقل الرياضة  شر

  تعمل بإنتاج أو توزي    ع المنتجات الكحولية.  . 2
كات الن   الشر

  مجال اإلستنساخ.  . 3
 
  تعمل ف

كات الن   الشر

4 .  :  
كات المالية بإستثناء اآلب   الشر

  .المصارف اإلسالمية 

  .المؤسسات المالية اإلسالمية 

  :  
  اآلب 

 
  يتم تعريفها ف

كات التأمي   اإلسالمية والن   شر

عية لمراقبة جميع التعامالت. لديها  -أ  لجنة شر
يعة اإلسالمية.  -ب  جميع منتجاتها متوافقة مع أحكام الشر
يعة اإلسالمية.  -ج  جميع استثماراتها متوافقة مع أحكام الشر
 للمتطلبات  -د

 
يعة اإلسالمية طبقا يتم تصنيفها عىل أنها متوافقة مع أحكام الشر

 المحاسبية. 

  القمار.  . 5
 
  تعمل ف

كات الن   الشر

كا . 6 ير. الشر   تنتج أو توزع لحوم الخي  
 ت الن 

  تنتج أو توزع األفالم المخلة باآلداب اإلسالمية.  . 7
كات الن   الشر

كات المنتجة أو الموزعة للسجائر.  . 8  الشر

  عقود الذهب والفضة المستقبلية.  . 9
 
  تتعامل ف

كات الن   الشر

 القروض:  -ج

  تكون فيها نسبة
كات الن    الشر

 
مة السوقية القروض اىل متوسط القي يجب عىل مدير الصندوق أن يستثمر فقط ف

  أخر 
 
كة ف كه )ايهما اعال( أقل من  شهر 36ألسهم الشر  . %30او اىل قيمه اجماىل  اصول الشر

 النقد:  -د

 :  
  تكون فيها اآلب 

كات الن    الشر
 
 يجب عىل مدير الصندوق أن يستثمر فقط ف

  أخر  
 
كة ف شهر او اىل قيمه اجماىل  اصول  36نسبة المدينون اىل متوسط القيمة السوقية ألسهم الشر

كه )ايهما اعىل( أقل من   . %49الشر

  أخر  
 
كة ف نسبة مجموع النقد واألوراق المالية المرتبطة بعمولة اىل متوسط القيمة السوقية ألسهم الشر

كه  36  . %33)ايهما اعىل( أقل من شهر  او اىل قيمه اجماىل  اصول الشر

يعة اإلسالمية:  -ـه  نسبة المبيعات غي  المتوافقة مع أحكام الشر
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عية  يعة اإلسالمية وبحسب ما تراه اللجنة الشر   حال وجود نسبة قليلة من المبيعات غي  المتوافقة مع أحكام الشر
 
ف

  الشر 
 
، يجب عىل مدير الصندوق أن يستثمر فقط ف

ً
  تكون فيها نسبةلبنك الخليج الدوىل  مقبوال

المبيعات  كات الن 
  ال تمثل دخل الفوائد أقل من 

يعة اإلسالمية والن   من إجماىل  المبيعات.  %5الغي  متوافقة مع أحكام الشر

:  -و  التطهي 

ية بعد أخذ موافقة اللجنة    األعمال الخي 
 
  حساب خاص وضفه ف

 
وع وإيداعه ف يتم تجنيب الدخل غي  المشر

عية، يتم التطهي  ح  سب الخطوات التالية: الشر

  .كة تم االستثمار فيها وع لكل شر  تحديد الدخل غي  المشر

  .كة تم االستثمار فيها وع لكل سهم لكل شر  تحديد مقدار الدخل غي  المشر

  .كة   كل شر
 
  عدد األسهم المملوكة ف

 
وع لكل سهم ف ب ناتج مقدار الدخل غي  المشر  ض 

  كات المستثمر  فيها. تكرار نفس الخطوات لجميع الشر

  تم االستثمار فيها وتحويله اىل حساب األعمال  
كات الن  وع لجميع الشر تجنيب اجماىل  الدخل غي  المشر

ية.   الخي 

 أدوات وطرق االستثمار:  -ز

اء األسهم بأي أداة من األدوات االستثمارية التالية:   ال يجوز لمدير الصندوق شر

  .العقود المستقبلية 

  .عقود الخيارات 

  .عقود المناقلة 

  .األسهم الممتازة 
 
 الطروحات األولية:  -ح

 من قيمتها السوقية لحساب النسب المالية لغرض تحديد ما 
ً
كة بدال   أصول الشر

 
يستخدم مدير الصندوق صاف

 .   إصدار أوىل 
 
  حال كان ينوي اإلكتتاب ف

 
يعة أم ال ف كة متوافقة مع أحكام الشر  إذا كانت الشر

 

 

 

 

 

 

  

 


