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I. ات الرئیسیة حول صندوق االستثمارالمعلوم 

 اسم صندوق االستثمار .۱
 صندوق استثمار مفتوح مطروح طرحاً عاماً ویستثمر في مختلف أنواع األصول االستثماریة. ،)Al-Arabi Balanced Fundصندوق العربي المتوازن (

 ألھداف االستثماریة للصندوقا .۲
صنادیق  في االستثمار خالل من المخاطر موازنة على والعمل األجل متوسطة مدة خالل إیجابیة عوائد تحقیق الى ویسعى األمریكي بالدوالر ومقوم مفتوح الصندوق

 االستثمار في یرغبون الذین للمستثمرین مصمم وھو المخاطر، متوسطة االستثمارات فئة من یعتبر الصندوق فإن الصندوق أصول لتوزیع ونظراً  .متنوعة تثماریةاس
 .األجل متوسط

 سیاسات االستثمار وممارساتھ .۳
 أساسي بشكل بھا باالستثمار الصندوق سیقوم التي المالیة األوراق نوع

 .مختلفة دولیة أسواق وفي متنوعة صنادیق في الصندوق یستثمرسوف 
 الصندوق في االستثمار تركیز سیاسة
 التقدیر وحسب االقتصادیة لألوضاع نظراً  آخر إلى وقت من ستختلف الصنادیق تلك في االستثمار نسبة إن. متنوعة استثماریة صنادیق في الصندوق استثمارات تتركز

 .بالمخاطر مقارنة لالستثمارات المتوقعة العوائد إلى المستقبلیة ونظرتھ الصندوق مدیر إلى األوزان تحدید ویعود. الصندوق لمدیر المطلق

 ر الرئیسیة لالستثمار في الصندوقالمخاط .٤
 بشكل تؤثر قد التي المخاطر على االطالع العمیل على یتوجب فإنھ المتوسطة المخاطر ذات الصنادیق فئة من أنھ وحیث السوق، لتقلبات معرض الصندوق ألن نظراً 
 :الصندوق في االستثمار على تأثیر لھا یكون أن یمكن التي الحصر، ال المثال سبیل على الرئیسیة، المخاطر ألنواع عرض یلي وفیما. الصندوق أداء على سلبي

 السوق والسندات المتداولة ومخاطر األسھم مخاطر
 األسھم في االستثمارات حیث السوق، ومخاطر السعري التذبذب لمخاطر تتعرضان واللتان السندات صنادیق في وكذلك المتداولة األسھم صنادیق في الصندوق یستثمر

 .المال رأس خسارة واحتمال قیمتھا في مفاجئ ھبوط حدوث إمكانیة جانب إلى المخاطر متوسطة السندات في واالستثمار المخاطر عالیة استثمارات تعتبر بطبیعتھا
 االئتمانیة المخاطر
 وتنطبق. بینھما علیھا المتفق للشروط وفقا معھ المتعاقد الطرف مع التعاقدیة بالتزاماتھ الوفاء في مقترض أي یخفق أن باحتمال تتعلق التي تلك ھي االئتمانیة المخاطر

 .المختلفة الدین وأدوات المالیة المشتقات في االستثمار خالل من أو حكمھا، في وما النقد صنادیق في االستثمار حالة في الصندوق على المخاطر ھذه
 السیاسیة المخاطر

ً  یؤثر مما أصولھ الصندوق فیھا یستثمر التي الدول في السیاسیة األوضاع لتغیر كنتیجة أصولھ قیمة وتنخفض الصندوق یتأثر قد  لمالكي المستثمر المبلغ على سلبا
 .الوحدات
 القانونیة المخاطر
 المختصة الحكومیة السلطات قبل من علیھا قانونیة إجراءات لفرض معرضة االستثمار شریحة ضمن شركة أي أن حیث القانونیة للمخاطر معرضة االستثمار صنادیق
 الشركات من شركة ألي المالیة السالمة على یؤثر أن یمكن الغیر مع قضیة أي عن ناجم تأثیر أي. المستثمرین قبل من وكذلك علیھا، والرقابة واإلشراف بالتنظیم

 .الشركة تلك في الصندوق یستثمرھا التي قیمة االستثمارات على یؤثر أن یمكن وبالتالي فیھا، المستثمر
 االستثمارات تركز مخاطر

 بیئة أو االستثمار اعتبارات بسبب إما وذلك معینة، مالیة ورقة أو قطاع أو دولة في االستثمار حیث من عالي تركز الصندوق في یكون أن یمكن األحیان بعض في
 الصندوق تعرض إلى یؤدي قد االستثمار تركیز إن. المالیة الورقة أو القطاع وذلك الدولة تلك في لالستثمارات المحتملة اإلیجابیة النتائج بسبب أو عامة بصفة االستثمار
ً  أكثر استثماراتھ كانت لو مما أكثر لمخاطر  .تنوعا
 االئتماني التصنیف انخفاض مخاطر

 یؤثر قد مما الصندوق استثمارات على التأثیر شأنھ من ھذا فإن الصندوق بھا یستثمر التي النقد أسواق أدوات أو صنادیق من ألي االئتماني التصنیف انخفاض حالة في
 .الوحدة سعر على سیؤثر بدوره والذي الصندوق أصول قیمة على

 الفائدة أسعار تقلبات مخاطر
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سیؤثر بدوره والذي الشركات وأسھم المالیة األوراق قیمة على تؤثر والتي الفائدة، أسعار تغیر عن الناتجة المخاطر ھي

 الكبیرة االسترداد عملیات مخاطر
 المستثمرین ھؤالء قبل من الصندوق لوحدات كبیرة استرداد عملیة حدوث حال وفي الصندوق أصول من %۱۰ من ألكثر المستثمرین من محدد عدد تملك الممكن من
ً  التأثیر شأنھ من وھذا أكبر بشكل االستثمار على الصندوق مدیر قدرة من یحد بشكل الصندوق أصول انخفاض في یتسبب قد  .الوحدة سعر على سلبا

 المصالح تضارب مخاطر
 من والذي الصندوق، حساب على تھمھ معنویة أو مادیة شخصیة بمصلحة الصندوق مدیر قرارات واستقاللیة موضوعیة فیھا تتأثر التي االوضاع في المخاطر ھذه تنشأ
ً  یؤثر أن شأنھ  .الصندوق وحدة سعر على وبالتالي وأدائھ الصندوق استثمارات على سلبا

 السیولة مخاطر
 فترة خالل األسعار في كبیرة تغیرات أي بدون األصول تلك وشراء بیع معھ یمكن بما كبیرة، سیولة بمعدل تتمیز التي األصول في أموالھ یستثمر عامة بصفة الصندوق

 نتیجة فیھا والتعامل تداولھا في صعوبة وأكثر سیولة أقل األصول بعض تصبح وقد استقراره وعدم السوق في تقلب فیھا یحدث فترات تمر قد ولكن. جداً  قصیرة زمنیة
 .االستثمار لصندوق بالنسبة أقل عائد أو خسارة تحقیق إلى تؤدي أن یمكن األصول بیع في صعوبات أي. فیھا المحدود التداول
 التمویل مخاطر

 الصندوق مدیر اضطرار أو سداد تأخیر رسوم علیھ یترتب قد ذلك فإن المحددة آجالھا في المستحقة المبالغ سداد عن وتأخره تمویل على الصندوق حصول حالة في
ً  سینعكس الذي وأداءه الصندوق أصول على یؤثر قد مما الدیون لسداد استثماراتھ بعض لتسییل  .الوحدات أسعار على سلبا
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 العمالت بأسعار المتعلقة المخاطر
 قیمة في تؤثر قد والتي العمالت بین الصرف أسعار في محتملة لتقلبات المستثمر یعرض مما الصندوق عملة غیر وبعملة مختلفة أصول في الصندوق یستثمر

 .االستثمارات
 الصندوق مدیر موظفي على االعتماد مخاطر

 والموظفین التنفیذیین المدراء بخروج سلباً  یتأثر قد الصندوق أداء فإن وبالتالي الصندوق، مدیر موظفي وخبرات مھارات على كبیر بشكل الصندوق أداء یعتمد
 .الصندوق استثمارات على سلبي بشكل یؤثر أن الممكن من بدوره والذي والمھارة الخبرة من ذاتھ المستوى نفس على بدائل توفیر وصعوبة الصندوق بأعمال المرتبطین

 التقنیة مخاطر
 تعطل أو فیروسات أو اختراق لعملیات تتعرض قد لدیھ المعلومات أنظمة أن إال أصولھ، وحفظ الصندوق عملیات إدارة في التقنیة استخدام على الصندوق مدیر یعتمد
 یؤثر أن الممكن ومن فعال بشكل الصندوق استثمارات إدارة على الصندوق مدیر قدرة من یحد قد والذي لدیھ المتبعة العالیة األمنیة االحتیاطات من بالرغم كلي أو جزئي
 .الوحدات ومالكي الصندوق أداء على سلباً  ذلك حدوث

 الطبیعیة الكوارث مخاطر
 من وھذا الصندوق بأعمال العالقة ذات واالستثماریة االقتصادیة ومنھا القطاعات كافة أداء على الشدیدة الجویة والتغیرات وبراكین زالزل من الطبیعیة الكوارث تؤثر
ً  یؤثر أن شأنھ  وأسعار الصندوق استثمارات على الكوارث ھذه مثل ستؤثر وبالتالي الصندوق مدیر إرادة عن خارجة وأنھا شدتھا بحسب الصندوق أداء على سلبیا

 .وحداتھ
 معینة بأحداث المتعلقة المخاطر

 بالسلطات تتعلق أو واألنظمة بالتشریعات تتعلق وعوامل واقتصادیة سیاسیة عوامل منھا مختلفة، بعوامل تتأثر أن یمكن الصندوق أصول قیمة أن المشترك یقبل
 لألصول المصدرة بالجھة تتعلق معینة بأحداث تتأثر قد أو الفائدة وأسعار الضرائب ونظام الحكومة سیاسة في بالتغیرات تتأثر قد كما والرقابیة، والتنظیمیة اإلشرافیة
 .فیھا المستثمر

 األداء السابق للصندوق .٥
 العائد الكلي

 العائد الكلي %
 منذ التأسیس سنوات ٥ سنوات ۳ سنة
۰٫٦ ۸٫۸۷ -۱٫۲۳ ٦٤٫۹٤ 

 .م ۳۱/۱۲/۲۰۱۸األرقام أعاله كما في *
 العائدات السنویة (عشر سنوات)ي إجمال

 إجمالي العائدات السنویة (عشر سنوات) %
۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 

-۱٦٫٥۰  ۱٦٫۳۸ ۳٫۳٤٫- ٦۸٥  ٦٫٦٥ ۱٤٫٤۰ -۷٫۰٤  -۲٫٤۱  ۳٤٫٤ ٫٦٥۱ ۰٫٦ 
 بالمؤشراألداء مقارنة 

 %(خمس سنوات) األداء مقارنة بالمؤشر 
 ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 

۷٫۰٤- الصندوق  -۲٫٤۱  ۳٤٫٤ ٫٦٥۱ ۰٫٦ 
۷٫۲٦- ۱٫٦۰ المؤشر  ۳٫۱٥٫٤٥ ٥ ۰٫٤۲ 

II. والعموالت واألتعاب مقابل الخدمات 

 صندوق االستثمار وطریقة احتسابھاتفاصیل جمیع المدفوعات من أصول  )۱
 أساس حسابھا / طریقة تحصیلھا / وقت دفعھا المصروفات

 أقصى، تدفع مرة واحدة وتخصم مباشرة في وقت استالم األموال التي یشترك بھا المشترك سواء اشتراك جدید أو إضافي.كحد  %۲٫۰۰ رسوم االشتراك
 ال یتقاضى مدیر الصندوق رسوم إدارة ولكن یتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصنادیق المستثمر بھا رسـوم االدارة

 أتعاب مراجع الحسابات 
من یوم) ویتم خصمھا كل یوم تقویم  ۳٦٥ الحسابات على أساس یومي كمصروف مستحق (موزعة علىیتم احتساب أتعاب مراجع 

 أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.
مكافأة أعضاء مجلس 

 االدارة المستقلین 
تم خصمھا كل یوم ) وییوم ۳٦٥ موزعة علىیتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین على أساس یومي كمصروف مستحق (

 تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.

 مصروفات رقابیة
) ویتم خصمھا كل یوم تقویم من أصول یوم ۳٦٥ موزعة علىعلى أساس یومي كمصروف مستحق (رقابیة یتم احتساب المصروفات ال

 الصندوق ویتم دفعھا نھایة السنة المالیة.
نشر بیانات الصندوق على 

 موقع تداول 
) ویتم یوم ۳٦٥ موزعة علىیتم احتساب مصروفات نشر بیانات الصندوق على موقع تداول على أساس یومي كمصروف مستحق (

 خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا نھایة السنة المالیة.
 %۱٫٥۰مصروفات أخرى 

 كحد أقصى
) ویتم خصمھا كل یوم تقویم من أصول یوم ۳٦٥ موزعة علىاألخرى على أساس یومي كمصروف مستحق ( یتم احتساب المصروفات

 الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.
 النقد. عدا ما الصندوق أصول  قیمة أساس على تقویم یوم كل وخصمھا سنویاً  %۰٫۰۰۳ أساس على  الحفظ رسوم احتساب سیتم أتعاب أمین الحفظ

 رسوم االسترداد المبكر 
على حامل أي من وحدات االستثمار في الصندوق في حالة طلب استرداد الوحدات في  %۰٫۲٥سیفرض رسوم استرداد مبكر قدره 

 یوماً تقویمیاً من شرائھ إیاھا. وسیحتفظ برسوم االسترداد المبكر في الصندوق لصالح باقي المستثمرین في الصندوق. ۳۰خالل 
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 الشتراك واالسترداد ونقل الملكیةرسوم ا )۲
 االشتراكرسوم 

من مبلغ كل اشتراك. وسیقوم مدیر الصندوق بخصم قیمة رسوم االشتراك المذكور في وقت استالم األموال  %۲٫۰۰یتحمل المشترك رسوم اشتراك ال تتجاوز نسبتھا 
 التي یشترك بھا المشترك من قیمة مبلغ كل اشتراك سواء جدید أو إضافي.

 االستردادوم رس
 .ال یوجد رسوم استرداد للوحدات

III. علومات إضافیةم 
االستثمار من خالل زیارة صفحة الصندوق في موقع السوق المالیة السعودیة "تداول" والمستندات المتعلقة بصندوق معلومات الباإلمكان الحصول على 

www.Tadawul.com.sa   بشبكة االنترنت  مدیر الصندوقوموقعwww.anbinvest.com.sa  

IV. مدیر الصندوق 
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 مبنى العربي لالستثمار
 حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

 ۱۱۳۱۱، الریاض ۲۲۰۰۰۹ص. ب. 
 العربیة السعودیةالمملكة 
 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸: موحدھاتف 

 www.anbinvest.com.sa الموقع االلكتروني:
V. أمین الحفظ 

 البالد لالستثمارشركة 
 ۱۱٤۱۱ الریاض ،۱٤۰.ب ص

 المملكة العربیة السعودیة
 ۹۲۰۰۰۳٦۳٦: موحدھاتف 

  www.albilad-capital.comالموقع االلكتروني: 
  custody@albilad-capital.com :االلكتروني البرید

VI.  (ال ینطبق)الموزع 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
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الحمد ھلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى 
 آلھ وصحبھ أجمعین وبعد

 
 

 الشروط واألحكام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مدیر الصندوق
 

 شركة العربي الوطني لالستثمار

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م ۱۱/۰۸/۲۰۰۱ صدرت ھذه الشروط واألحكام بتاریخ

 
 م ۰٤/۱۲/۲۰۱۸ وتم إجراء آخر تعدیل لھا بتاریخ

 
 م ۱۱/۰۸/۲۰۰۱بتاریخ وتمت الموافقة على تأسیس الصندوق وطرح وحداتھ 

 
 

كة العربیة السعودیة، وتتضمن معلومات شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة  في الممل
 كاملة وواضحة وصحیحة ومحدثة وغیر مضللة عن صندوق االستثمار.

ارھم االستثماري. غبین في االستثمار قراءة ھذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى لصندوق االستثمار وفھم ما جاء فیھا قبل اتخاذ قرعلى جمیع المشتركین والرا
 ثمر في الصندوق من مسؤولیتھ الشخصیة والتامة.إذا ما كان لدى المستثمر أي شك من مالئمة ھذا االستثمار لھ فإنھ یجب علیھ استشارة خبیر مالي مستقل. یعتبر اشتراك المست

 ع علیھا.لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفھم ما جاء بھا والموافقة علیھا وتم الحصول على نسخة منھا والتوقی
 
 
 
 

 المتوازنصندوق العربي 
Al-Arabi Balanced Fund 

 

 
 یستثمر في مختلف أنواع األصول االستثماریةصندوق مفتوح 
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 دلیل الصندوق

 
 صندوق العربي المتوازن

 
 مدیر الصندوق

 
 لالستثمارشركة العربي الوطني 

 مبنى العربي لالستثمار
 حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

 ۱۱۳۱۱، الریاض ۲۲۰۰۰۹ص. ب. 
 المملكة العربیة السعودیة

 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸ :ھاتف موحد
 www.anbinvest.com.saالموقع االلكتروني: 

 
 أمین الحفظ

 
 شركة البالد لالستثمار

 ۱۱٤۱۱، الریاض ۱٤۰ص.ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 ۹۲۰۰۰۳٦۳٦ھاتف موحد: 
  www.albilad-capital.comالموقع االلكتروني: 

  custody@albilad-capital.com البرید االلكتروني:
 

 مراجع الحسابات
 

 إرنست أند یونغ
 ٦، برج الفیصلیة، الدور ۲۷۳۲ص. ب 

 ، المملكة العربیة السعودیة۱۱٤٦۱الملك فھد، الریاض طریق 
+۹٦٦) ۱۱( ۲۷۳٤۷٤۰ت: 

http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
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 ملخص الصندوق
 المتوازن العربيصندوق 

 

 الدوالر األمریكي عملة الصندوق
 متوسطة درجة المخاطرة

 مورقان ستانلي لألسھم العالمیة %۲٥ المؤشر اإلرشادي
 مؤشر تداول لجمیع األسھم السعودیة %۲٥
 سعر الفائدة بین البنوك (الیبور) لشھر واحدمعدل  ٥۰%

تحقیق عوائد ایجابیة خالل مدة متوسطة األجل والعمل على موازنة مخاطر االستثمار من خالل االستثمار  أھداف الصندوق
 في أصول متنوعة في اسواق عالمیة مختلفة. 

 دوالر أمریكي ۲٬۰۰۰ الحد األدنى لالشتراك
 دوالر أمریكي ٥۰۰ اإلضافيالحد األدنى لالشتراك 
 دوالر أمریكي ٥۰۰ الحد األدنى لالسترداد

 ةسعودیفي المملكة العربیة الكل یوم عمل  أیام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 قبل الواحدة ظھراً في یوم العمل السابق لیوم التقییم  آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد

 األحد واالربعاء التقییمأیام التعامل / 
 في الیوم الرابع التالي لنقطة التقویم التي تم فیھا تحدید سعر االسترداد  موعد دفع قیمة الوحدات المستردة للمشتركین

  %۲٫۰۰بحد أقصى  رسوم االشتراك
 صنادیق المستثمر بھاال یتقاضى مدیر الصندوق رسوم إدارة ولكن یتحمل الصندوق رسوم اإلدارة لل رسوم إدارة الصندوق

 سنویاً من صافي قیمة األصول %۱٫٥۰بحد أقصى  الرسوم األخرى
 ۱۱/۰۸/۲۰۰۱ تاریخ الطرح

 دوالرات أمریكیة ۱۰ سعر الوحدة عند بدایة الطرح
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 قائمة المحتویات

 ۲ .................................................................................................................................................................دلیل الصندوق
 ۳ .............................................................................................................................................................ملخص الصندوق
 ٤ ...............................................................................................................................................................قائمة المحتویات

 ٥ ...............................................................................................................................................قائمة المصطلحات والتعاریف
 ٦ .............................................................................................................................................................الشروط واألحكام

 ٦ ...................................................................................................................................................معلومات عامة .۱
 ٦ ....................................................................................................................................................النظام المطبق .۲
 ٦ .......................................................................................................................................دوق االستثمارأھداف صن .۳
 ٦ ...........................................................................................................................................مدة صندوق االستثمار .٤
 ٦ .............................................................................................................................................قیود/حدود االستثمار .٥
 ۷ .........................................................................................................................................عملة صندوق االستثمار .٦
 ۷ ...........................................................................................................................مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .۷
 ۷ ..................................................................................................................................................التقویم والتسعیر .۸
 ۸ .........................................................................................................................................................التعامالت .۹

 ۹ ....................................................................................................................................................سیاسة التوزیع .۱۰
 ۹ ..............................................................................................................................تقدیم التقاریر إلى مالكي الوحدات .۱۱
 ۹ ............................................................................................................................................سجل مالكي الوحدات .۱۲
 ۹ ..........................................................................................................................................اجتماع مالكي الوحدات .۱۳
 ۱۰ ...........................................................................................................................................حقوق مالكي الوحدات .۱٤
 ۱۰ ........................................................................................................................................مسؤولیة مالكي الوحدات .۱٥
 ۱۰ ..............................................................................................................................................خصائص الوحدات .۱٦
 ۱۰ .........................................................................................................................التغییرات في شروط وأحكام الصندوق .۱۷
 ۱۱ .........................................................................................................................................إنھاء صندوق االستثمار .۱۸
 ۱۱ ...................................................................................................................................................مدیر الصندوق .۱۹
 ۱۱ .......................................................................................................................................................أمین الحفظ .۲۰
 ۱۲ ................................................................................................................................................المحاسب القانوني .۲۱
 ۱۲ ..................................................................................................................................................أصول الصندوق .۲۲
 ۱۲ .........................................................................................................................................إقرار من مالك الوحدات .۲۳
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 قائمة المصطلحات والتعاریف
 

 یدار بمقتضى ھذه الشروط واألحكام.ھو عبارة عن برنامج استثماري جماعي المتوازن  العربيصندوق  الصندوق
لممارسة أعمال اإلدارة بموجب  مجلس ھیئة السوق المالیةوھي شركة مرخصة من  ،لالستثمار. الوطني العربي شركة الصندوق أو الشركة مدیر

 .ھـ ۲۰/۹/۱٤۲۸وتاریخ  ۰۷۰۷۲-۳۷الترخیص رقم 
 السعودیة. العربیة المملكة في المصرفیة األعمال لمزاولة السعودي العربي النقد مؤسسة من لھ مرخص تجاري بنك أي البنك

 . (تداول)السعودیةالمالیة السوق  السوق
 الجھة المالكة لمدیر الصندوق (البنك العربي الوطني) والجھات التابعة لھا. أي جھة ذات عالقة بمدیر الصندوق ویشمل ذلك الجھات ذات العالقة

 المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.ھیئة السوق  الھیئة
 السعودیة. العربیة المملكة في أعمالھا لمزاولة فیھ مفتوحة المالیة والمؤسسات البنوك تكون یوم أي العمل یوم

 ویقصد بھ الیوم الذي یتم فیھ حساب صافي قیمة أصول الصندوق لتحدید سعر الوحدة لغرض االشتراك واالسترداد ویكون یوم التقویم
 .ھو یوم العمل التالي لذلك الیوم یومي االحد واالربعاء من كل أسبوع وفي حالة لم یكن ذلك یوم عمل فإن یوم التقویم

 / مالك الوحدة/المستثمر/العمیل
 .مصطلحات مترادفة، ویستخدم كل منھا لإلشارة إلى الشخص الذي یملك وحدات في صندوق االستثمار المشتركینالمشترك/ 

حصة الُمالك في صندوق االستثمار الذي یتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنھا حصة  الوحدات
 .مشاعھ في أصول صندوق االستثمار

االستقطاع المنتظم ھو برنامج لدى مدیر الصندوق یتیح للمستثمرین استثمار مبالغ محددة وذلك على فترات منتظمة من خالل  برنامج االشتراك المنتظم
 من حساباتھم االستثماریة لدى مدیر الصندوق.

 / األوراق المالیة المصدرة. إصدارھایعتزم أو  مالیةأوراقا  یصدرالشخص الذي  الُمصدْر /الُمصدْرة
 أصول الصندوق بعد خصم كافة الرسوم والمصروفات. قیمة األصول قیمة صافي

 التقاریر المالیة.نشر  مصاریفباإلضافة إلى  رقابیة ومصروفات تشمل رسوم تعامل المصروفات التي داریةاإلمصروفات ال

صندوق استثمار ذو رأس مال متغیر، تزید وحداتھ بإصدار وحدات جدیدة وتنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو كل  صندوق استثمار مفتوح
 .لصندوق وفقاً لصافي قیمتھا في أوقات االسترداد المحددةوحداتھم، ویحق لمالكي الوحدات استرداد قیم وحداتھم في ھذا ا

 ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة. الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس الالئحة
 .الئحة األشخاص المرخص لھم الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة الئحة االشخاص المرخص لھم

األوراق  منازعاتفي فصل اللجنة 
 المالیة

واللوائح المالیة " وتختص بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالیة"لجنة الفصل في منازعات األوراق 
 .المالیةالسوق  ھیئةالصادرة عن  والتعلیماتوالقواعد 

وق ویمكن ممارستھا من خالل اجتماعات مالك جمیع حقوق التصویت المرتبطة بوحدات صندوق یستثمر فیھ الصند حقوق التصویت
 الوحدات.

یتم طرحھا ألول مره بالقیمة االسمیة أو عن طریق بناء سجل  التي اإلصدارات أو االكتتابات العامة األولیة ألسھم الشركات االكتتابات األولیة
 .األوامر

االكتتاب بھا من خالل عملیات الطرح األولي وحقوق االولویة في سوق األسھم تعني األسھم المتبقیة والتي لم یتم تغطیتھا /  االكتتابات المتبقیة
 .السعودي

 نموذج طلب االشتراك
النموذج المستخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأیة مستندات مطلوبة حسب لوائح ھیئة السوق المالیة وقواعد مكافحة غسل 

اعتماد قبول واألموال وتمویل االرھاب وأیة معلومات مرفقة یوقعھا المستثمر بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شریطة 
 .مدیر الصندوق

مجلس إدارة صندوق ال یكون موظفاً أو عضو مجلس إدارة لدى مدیر الصندوق أو تابع لھ أو أمین حفظ ذلك  عضو عضو مجلس إدارة مستقل
 .الصندوق

 أو )كالحروب(أو األزمات السیاسیة  )كالكساد االقتصادي(حالة األزمات االقتصادیة الحادة  الظروف االستثنائیة
 التي یؤدي حدوثھا إلى انھیارات حادة في أسواق األسھم. )كالزالزل(الكوارث الطبیعیة 
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 الشروط واألحكام
 معلومات عامة .۱
 مدیر الصندوق .أ

 ۰۷۰۷۲-۳۷وترخیص رقم  ۲۰۰۷-۳٦-٤من ھیئة السوق المالیة بحسب القرار رقم  ةمرخص وھي شركة شركة العربي الوطني لالستثمار "العربي لالستثمار"،
 وكیل والتعھد بالتغطیة واإلدارة والترتیب وتقدیم المشورة والحفظ في األوراق المالیة.و أصیل التعامل بصفةبمزاولة أنشطة 

 لمدیر الصندوقعنوان المكتب الرئیس  .ب
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 مبنى العربي لالستثمار
 حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

 ۱۱۳۱۱لریاض ، ا۲۲۰۰۰۹ص. ب. 
 المملكة العربیة السعودیة

 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸: موحدھاتف 

 www.anbinvest.com.sa لمدیر الصندوق الموقع االلكتروني .ت
 أمین الحفظ  .ث

 م. ۲٥/۰٥/۲۰۱۸بتاریخ  ۰۸۱۰۰-۳۷رقم  الترخیصمن ھیئة السوق المالیة بحسب  ةمرخص وھي شركة "،البالد المالیة" البالد لالستثمارشركة 

 www.albilad-capital.com ألمین الحفظ الموقع االلكترونيھـ.  .ج
 النظام المطبق .۲

ألنظمة الواجبة التطبیق والتي تكون نافذة المفعول من وقت إلى آخر في المملكة العربیة السعودیة، كما لصندوق الكافة المعامالت في و واألحكام الشروطھذه تخضع 
. وأي نزاع ینشأ فیما یتعلق ولوائحھ التنفیذیة واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة السوق المالیةونظام تخضع إلشراف ورقابة 

 الشروط واألحكام أو بأي استثمار في الصندوق یتم إحالتھ إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة. بھذه

 صندوق االستثمارأھداف  .۳
 أھداف الصندوق .أ

صنادیق االستثمار في  الصندوق مفتوح ومقوم بالدوالر األمریكي ویسعى الى تحقیق عوائد إیجابیة خالل مدة متوسطة األجل والعمل على موازنة المخاطر من خالل
ار . ونظراً لتوزیع أصول الصندوق فإن الصندوق یعتبر من فئة االستثمارات متوسطة المخاطر، وھو مصمم للمستثمرین الذین یرغبون في االستثماستثماریة متنوعة

 متوسط األجل.

 سیاسات االستثمار وممارساتھ .ب
 .مختلفة دولیة محلیة و أسواق وفي متنوعة صنادیق استثماریة في الصندوق سوف یستثمر أساسي بشكل بھا باالستثمار الصندوق سیقوم التي المالیة األوراق نوع

 نظراً  آخر إلى وقت من ستختلف الصنادیق تلك في االستثمار نسبة إن. استثماریة متنوعة صنادیق في الصندوق استثمارات تتركز الصندوق في االستثمار تركیز سیاسة
 مقارنة لالستثمارات المتوقعة العوائد إلى المستقبلیة ونظرتھ الصندوق مدیر إلى األوزان تحدید ویعود. الصندوق لمدیر المطلق التقدیر وحسب االقتصادیة لألوضاع

 بالمخاطر.
 السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.االستثمار المرخصة من ھیئة صنادیق  أسواق األوراق المالیة التي یحتمل أن یشتري ویبیع الصندوق فیھا استثماراتھ

 مدیر یقوم بحیث نشطة بصورة الصندوق إدارة ستتم االستثماریة محفظتھ إدارة بغرض االستثمار صندوق عن نیابة استخدامھا یمكن التي واألدوات واألسالیب المعامالت أنواع
 لالستثمار. المتاحة األصول افضل اختیار ثم ومن عامة بصورة االستثمار أسواق أوضاع وتقییم استثماریة ناحیة من المختلفة األصول بتقییم دوریة، وبصورة الصندوق،

 مدراء قبل من والمدارة المالیة السوق ھیئة قبل من علیھا الموافق األخرى الصنادیق في أو الصندوق مدیر قبل من مدار صندوق أي في االستثمار الصندوق لمدیر یجوز
 فیما استثماراتھ الصندوق سیوزع األحوال، جمیع وفي. ) من الئحة صنادیق االستثمار٥۰أن یلتزم مدیر الصندوق بالنسب المقررة في المادة ( على لھم، مرخص آخرین

 التي الشروط على بناء وذلك العالقة، ذات الجھات من جھة أي لدى النقدیة المبالغ بإیداع وقت أي في الصندوق مدیر یقوم أن یجوز كما. األقل على صنادیق ۳ بین
 . االستثمار صنادیق لالئحة وفقا مناسبة الصندوق مدیر یعتبرھا

 من االستثمار صنادیق الئحة حسب بھ المسموح الحد إلى تمویل بتوفیر المطلق تقدیره حسب بالقیام الصندوق مدیر المشترك یفوض الصندوق وأحكام شروط بمقتضى
 ،منشأة ذات عالقة أو الصندوق مدیر من أو السعودیة العربیة المملكة في المصرفیة األعمال بمزاولة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من لھ مرخص تجاري بنك أي

 حجم إجمالي من أشھر ثالثة أقصى وبحد %۱۰ نسبتھ ما التمویل یتجاوز ولن. األجل القصیرة السیولة متطلبات تلبیة في بالصندوق یتعلق فیما الستخدامھا وذلك
ً . عالقة ذات منشأة أو الصندوق مدیر من االقتراض ذلك من ویستثنى الصندوق  .اقتراض أي مقابل الصندوق أصول برھن یقوم لن الصندوق مدیر بأن  علما

 صندوق االستثمارمدة  .٤
 أي أنھ بإمكان المشترك االشتراك واالسترداد خالل فترة عمر الصندوق. وعمر الصندوق ھو مفتوح المدة.  )المفتوح(صندوق استثمار من النوع 

 االستثمار حدود/قیود .٥
 .) "الصندوق القابض" من الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة٥۰یلتزم الصندوق بأحكام المادة (

 صندوق االستثمارعملة  .٦
تم الدفع بھا إلى الدوالر  عملة الصندوق ھي الدوالر األمریكي. إذا تم الدفع عن وحدات الصندوق بعملة غیر عملة الصندوق، سیقوم مدیر الصندوق بتحویل العملة التي

لذلك المبلغ  مدیر الصندوقعول عند استالم األمریكي بسعر الصرف الساري في ذلك الوقت حسب أسعار الخزینة لدى البنك العربي الوطني، ویصبح الشراء ساري المف
 .بعملة الصندوق على أساس سعر التقییم التالي لوقت استالم المبلغ

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .۷
 صندوق االستثمار وطریقة احتسابھاتفاصیل جمیع المدفوعات من أصول  .أ

 أساس حسابھا / طریقة تحصیلھا / وقت دفعھا المصروفات
كحد أقصى، تدفع مرة واحدة وتخصم مباشرة في وقت استالم األموال التي یشترك بھا المشترك  %۲٫۰۰ االشتراكرسوم 

 سواء اشتراك جدید أو إضافي.
 ال یتقاضى مدیر الصندوق رسوم إدارة ولكن یتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصنادیق المستثمر بھا رسـوم االدارة

یوم) ویتم  ۳٦٥ احتساب أتعاب مراجع الحسابات على أساس یومي كمصروف مستحق (موزعة علىیتم  أتعاب مراجع الحسابات 
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 أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.من خصمھا كل یوم تقویم 

 موزعة علىیتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین على أساس یومي كمصروف مستحق ( مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین 
 ) ویتم خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.یوم ۳٦٥

) ویتم یوم ۳٦٥ موزعة علىعلى أساس یومي كمصروف مستحق (رقابیة یتم احتساب المصروفات ال مصروفات رقابیة
 خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا نھایة السنة المالیة.

یتم احتساب مصروفات نشر بیانات الصندوق على موقع تداول على أساس یومي كمصروف مستحق  نشر بیانات الصندوق على موقع تداول 
 ) ویتم خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا نھایة السنة المالیة.یوم ۳٦٥ موزعة على(

) ویتم یوم ۳٦٥ موزعة علىاألخرى على أساس یومي كمصروف مستحق ( یتم احتساب المصروفات كحد أقصى %۱٫٥۰مصروفات أخرى 
 خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.

وخصمھا كل یوم تقویم على أساس قیمة أصول  سنویا %۰٫۰۰۳سیتم احتساب رسوم الحفظ  على أساس  أتعاب أمین الحفظ
 .الصندوق ما عدا النقد

 رسوم االسترداد المبكر 
على حامل أي من وحدات االستثمار في الصندوق في حالة  %۰٫۲٥سیفرض رسوم استرداد مبكر قدره 

یوماً تقویمیاً من شرائھ إیاھا. وسیحتفظ برسوم االسترداد المبكر في  ۳۰طلب استرداد الوحدات في خالل 
 الصندوق لصالح باقي المستثمرین في الصندوق.

 االشتراك واالسترداد ونقل الملكیةرسوم  .ب
من مبلغ كل اشتراك. وسیقوم مدیر الصندوق بخصم قیمة رسوم االشتراك المذكور في وقت  %۲٫۰۰یتحمل المشترك رسوم اشتراك ال تتجاوز نسبتھا  رسوم االشتراك

 استالم األموال التي یشترك بھا المشترك من قیمة مبلغ كل اشتراك سواء جدید أو إضافي.
 .ال یوجد رسوم استرداد للوحدات رسوم االسترداد

 .ال تنطبق رسوم نقل الملكیة

 .لم یقوم الصندوق بدفع أي عموالت خاصة قد أبرمھا العموالت الخاصة .ت
 التقویم والتسعیر .۸
 تقویم األصول كیفیة .أ

آخر سعر وحدة معلن  بناًء علىیتم تقویم أصول الصندوق على أساس آخر األسعار المتاحة. وسوف یتم تحدید قیمة أصول الصندوق المستثمرة في الصنادیق االستثماریة 
مدیر الصندوق بأن یطرح من قیمة یتم احتساب صافي قیمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو استرداد أو تحویل وحدات ذلك الصندوق من قبل و التقویم ألغراض

 الرسوم واألتعاب المحددة في ھذه الشروط واألحكام. –على سبیل المثال ال الحصر  –مجموع أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق، التي تشمل 

 وتكرارھا التقویم نقاط عدد .ب
أسبوع على أن یتم نشر بیانات التقویم بنھایة یوم العمل ربعاء من كل األحد واأل یوميمن  یتم تقویم أصول الصندوق مرتین أسبوعیاً في نھایة یوم التعامل لكل یوم تقویم

 التالي لیوم التقویم. 

 المتخذة في حالة التقویم أو التسعیر الخاطئ اإلجراءات .ج
 ق ذلك.سوف یقوم مدیر الصندوق بتوثی ،في حال تقویم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ •
ر ب�دون سوف یقوم مدیر الصندوق بتعویض جمیع م�الكي الوح�دات المتض�ررین (بم�ا ف�ي ذل�ك م�الكي الوح�دات الس�ابقین) ع�ن جمی�ع أخط�اء التق�ویم أو التس�عی •

 تأخیر.
أكث�ر م�ن س�عر الوح�دة وس�وف ی�تم أو  %۰٫٥سوف یقوم مدیر الصندوق بإبالغ ھیئة السوق المالیة فوراً عن أي خطأ ف�ي التق�ویم أو التس�عیر یش�كل م�ا نس�بتھ  •

) م�ن ھ�ذه ۷۱اً للم�ادة (اإلفصاح عن ذلك فوراً ف�ي موق�ع م�دیر الص�ندوق اإللكترون�ي والموق�ع اإللكترون�ي للس�وق وف�ي تق�اریر الص�ندوق الت�ي یع�َدھا م�دیر الص�ندوق وفق�
 الالئحة.

) م��ن الئح��ة ص��نادیق ۷۲المطلوب��ة م��ن ھیئ��ة الس��وق المالی��ة وفق��اً للم��ادة (س��یقوم م��دیر الص��ندوق بتق��دیم ملخ��ص بجمی��ع أخط��اء التق��ویم والتس��عیر ف��ي التق��اریر  •
 رة عن مجلس ھیئة السوق المالیة.االستثمار الصاد

 الوحدة سعر احتساب طریقة .د
لك العملیة. وفي حالة یتحدد سعر وحدة االستثمار في الصندوق بقسمة  صافي قیمة أصول الصندوق على مجموع وحدات الصندوق في تاریخ یوم التقویم المتعلق بت

 یلیھ.صادف یوم التقویم إجازة، فسیتم عمل التقویم في یوم العمل الذي 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارھاھـ.  .ه
ً  مرتینیتم تحدیث صافي قیمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة  وذلك بعد یوم التقویم بیوم عمل واحد من خالل موقع السوق المالیة السعودیة "تداول" أسبوعیا
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 التعامالت .۹
 ي شأن طلبات االشتراك واالستردادمسؤولیات مدیر الصندوق ف .أ

 دارة فعالة. ویشمل ذلكیقوم مدیر الصندوق بتزوید الصندوق بخدمات األشخاص المؤھلین ذوي الخبرة في مجال اإلشراف واإلدارة والمحاسبة من أجل إدارة الصندوق إ
المبیعات والمشتریات والحواالت المالیة وتعزیز وتقدیم المعلومات المتعلقة باألرصدة وأعمال االستثمار والرد الدفاتر وقیود التسویة واالشتراك واالسترداد وأعمال مسك 

 على استفسارات المشتركین.
لخدمات ى اویفوض المشترك مدیر الصندوق بإسناد أي من االختصاصات المذكورة أعاله إلى أي جھة أخرى مرخصة. وسیقوم مدیر الصندوق أیضا باإلشراف عل

 اإلداریة والمھنیة واالستشاریة المقدمة من أي جھة من تلك الجھات األخرى.
البنك العربي ویمكن استرداد الوحدات ودفع مطلوبات الصندوق من أصولھ فقط، حیث ال یجوز الرجوع على أصول أي صندوق استثمار آخر أو مدیر الصندوق أو 

ي حقوق على كل أو أي جزء محدد من االستثمارات في الصندوق، كما ال یجوز أن یقوم المشترك بتحویل أو التنازل الوطني أو جھة أخرى وال یحصل المشترك على أ
من مدیر الصندوق. وال یكون مدیر الصندوق مسؤوالً عن  مسبقھ عن أي من الحقوق أو االلتزامات المنصوص علیھا في ھذه الشروط واألحكام إال بموجب موافقة كتابیة

أو تعمد من قبل مدیر أو ترك أو إعسار الوكالء والمؤسسات المالیة ممن یتم استخدامھم في سیاق مزاولة األعمال المعتادة للصندوق ما لم ینشأ عن إھمال جسیم أي فعل 
 الصندوق.

 وسیتم الوفاء بالتزامات ومطلوبات الصندوق من أصولھ بدون حق الرجوع على أصول المدیر أو أصول أي جھة أخرى.

 االسترداد ودفع عوائد االسترداد قصى فترة زمنیة بین تسلم طلبأ .ب
في المملكة العربیة باستثناء العطل الرسمیة  یمكن استالم الطلبات خالل أي یوم عمل. وإن أیام التعامل التي سیتم فیھا تداول الوحدات ھي األحد واألربعاء من كل أسبوع

 امل التالي ألیام العطل الرسمیة.التعفإنھ یتم تداول الوحدات في یوم السعودیة 
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قطة التقویم التي تم فیھا تحدید یتم دفع حصیلة االسترداد لمالك الوحدات من خالل قید مبلغ تلك الحصیلة في حساب المشترك لدى مدیر الصندوق في الیوم الرابع التالي لن
 سعر االسترداد.

 ود على التعامل في وحدات الصندوقالقی .ج
 شتراك او استرداد الوحدات إذا طلبت ھیئة السوق المالیة ذلك.یتم تعلیق اال •
بتعلی�ق أي تع�امالت ف�ي الص�ندوق إل�ى أن ی�تم اس�تالم  –حسب تقدیره المطل�ق لم�ا ی�راه وح�ده مناس�با  -في حالة وفاة أو خالفة المشترك فإن لمدیر الصندوق الحق في أن یقوم  •

یل معتمد أو أي دلیل إثبات آخر یقبلھ مدیر الصندوق إلثب�ات س�لطة ورث�ة أي مش�ترك أو منف�ذي وص�یتھ أو م�دیري تركت�ھ أو ممثلی�ھ مدیر الصندوق ألمر صادر من محكمة مختصة أو توك
 الشخصیین أو خلفائھ.

االخرى التي یملكھا الصندوق العام، إما بشكل  یتم تعلیق التعامل في وحدات الصندوق إذا ُعِلق التعامل في السوق الرئیسیة التي یتم فیھا التعامل في األوراق المالیة أو االصول •
 عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي یرى مدیر الصندوق بشكل معقول أنھا جوھریة لصافي قیمة أصول الصندوق العام.

 المختصة بذلك.یتم تعلیق تعامالت المشترك في وحدات الصندوق في حال استلم مدیر الصندوق طلب من الجھات الرقابیة أو الجھات  •

 واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت ،الحاالت التي یؤجل معھا التعامل في الوحدات أو یعلّق .د
 یجوز لمدیر الصندوق تأجیل أي طلب اشتراك أو استرداد من صندوق االستثمار في الحاالت اآلتیة: تأجیل عملیات االشتراك أو االسترداد

 .ذلك المالیة السوق ھیئة طلبت إذا الوحدات استرداد أو االشتراك تعلیق یتم •
 الص�ندوق أصول إلى بالنسبة وإما عام بشكل إما العام، الصندوق یملكھا التي االخرى االصول أو المالیة األوراق في التعامل فیھا یتم التي الرئیسیة السوق في التعامل ُعِلق إذا •

 .العام الصندوق أصول قیمة لصافي جوھریة أنھا معقول بشكل الصندوق مدیر یرى التي
 التي یملكھا ألي سبب من األسباب الخارجة عن إرادتھ. األصولفي حالة عدم تمكن الصندوق من بیع  •

 یحق لمدیر الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم تطبیق المشترك ألنظمة ولوائح ھیئة السوق المالیة. رفض االشتراك

 بمقتضاھا اختیار طلبات االسترداد التي ستؤَجل ھـ. اإلجراءات التي یجري .ه
 ) من الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.٦۱األحكام المنظمة لتأجیل عملیات االسترداد تخضع إلى المادة (

 .الصندوق بنقل ملكیة الوحدات بین المستثمرینلن یقوم لكیة الوحدات إلى مستثمرین آخرین األحكام المنظمة لنقل م .و
 ندوقاستثمار مدیر الصندوق في الص .ز

باالشتراك في الصندوق بصفتھ مستثمرا. مع ذلك فإنھ یحتفظ بالحق في تخفیض اشتراكھ جزئیا  –حسب تقدیره المطلق لما یراه مناسبا  –یجوز أن یقوم مدیر الصندوق 
ن ال یمارس ھو أو تابعیھ حقوق التصویت المرتبطة بالوحدات التي یملكونھا. وسیقوم مدیر الصندوق باإلفصاح عن حجم استثماراتھ أو كلیا متى اعتبر ذلك مناسبا على أ

 والموقع االلكتروني للسوق باإلضافة للتقاریر الدوریة التي یصدرھا مدیر الصندوق. لمدیر الصندوقفي الصندوق بنھایة كل ربع سنة على الموقع االلكتروني 

 طلبات االشتراك واالستردادالموعد النھائي لتقدیم  .ح
والمبالغ  ستردادطلب االشتراك أو اال مدیر الصندوق یتسلمفي أي یوم عمل. ویكون الطلب صحیحاً وساري المفعول عندما ات االشتراك واالسترداد طلباستالم یمكن 

أو و/وذلك حسب توقیت الریاض. وفي حالة تسلم الطلب التعامل في یوم العمل السابق لیوم  اً المتعلقة بشراء الوحدات المطلوبة في الصندوق قبل الساعة الواحدة ظھر
 .التاليالتعامل المبلغ بعد الوقت المحدد فسیتم معاملتھ على أنھ طلب لیوم 

 الوحدات أو استردادھا باالشتراك فيالخاصة  الطلباتإجراءات تقدیم  .ط
 اآلتي:  الذین یرغبون في شراء وحدات الصندوق استیفاء والمستثمرین على المشتركین إجراءات االشتراك

االس�تثماري كاف�ة إج�راءات فتح حساب استثماري لدى مدیر الصندوق لكي یتم من خاللھ تنفیذ عملیات االشتراك أو االسترداد حیث تشمل عملی�ة ف�تح الحس�اب  •
 . وإجراءات "مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاباعرف عمیلك 

مص�حوباً بتف�ویض  وذل�ك حس�ب توقی�ت الری�اض التعام�لتسلیم نموذج طلب االشتراك إلى مدیر الصندوق قبل الساعة الواحدة ظھراً في یوم العمل السابق لیوم  •
موقع�ة م�ن ھوی�ة العمی�ل س�اریة المفع�ول وف�ي حال�ة المؤسس�ات طب�ق األص�ل ویرفق مع الطلب صورة  مدیر الصندوقبإجراء القید الالزم على حساب ذلك المشترك لدى 

االس�تثمار باإلض�افة إل�ى والشركات والجمعیات وصنادیق االستثمار یتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت ھویة مصدر األموال وتراخیصھ وصحة التف�ویض ب
 مستندات أخرى قد یراھا مدیر الصندوق إلزامیة الستكمال عملیة االشتراك. موقعھ من ھویات المفوضین ساریة المفعول وأيطبق األصل صور 

وذل�ك حس�ب التعام�ل الس�اعة الواح�دة ظھ�راً ف�ي ی�وم العم�ل الس�ابق لی�وم تحویل المبلغ الخاص باالشتراك لحساب العمیل االستثماري لدى مدیر الص�ندوق قب�ل  •
 . توقیت الریاض

 لدى مدیر الصندوق یجب تحدیث الحساب قبل تنفیذ تعلیمات االشتراك. في حال عدم تحدیث الحساب االستثماري  •
 یتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات االستثمار في الصندوق على أساس أسعار التقویم التالیة. •
لصندوق بالقیود الالزمة ف�ي دفت�ر األس�تاذ الخ�اص بوحدات االستثمار في الصندوق دون إصدار شھادات لھا، وإنما في شكل إثباتھا من قبل مدیر ا یتم االحتفاظ •

 بكل حملة وحدات االستثمار.
ح�دة االس�تثمار یتم موافاة المشتركین من خالل البرید بإشعار یبین تفاصیل الصندوق وتاریخ االش�تراك ومبل�غ االس�تثمار فی�ھ ورس�وم االش�تراك وس�عر ش�راء و •

 فیھ وعدد الوحدات التي تم شراؤھا.
 ردادإجراءات االست

عتم�د م�ن قب�ل م�دیر الص�ندوق الموف�ق النم�وذج أن یطلب استرداد جزء من أو كل الوحدات التي استثمر فیھا، وذلك بموج�ب طل�ب اس�ترداد  لكل مشتركیجوز  •
لی�وم التق�ویم وذل�ك حس�ب توقی�ت ف�ي ی�وم العم�ل الس�ابق ویكون الطلب صحیحا إذا ت�م تس�لیمھ إل�ى م�دیر الص�ندوق قب�ل الس�اعة الواح�دة ظھ�راً  معبأ وموقع حسب األصول

موقع�ة م�ن ھوی�ة العمی�ل أو ھوی�ات المفوض�ین ب�التوقیع ف�ي حال�ة المؤسس�ات والش�ركات والجمعی�ات وص�نادیق طبق األصل على أن یكون مرفق بالطلب صورة  الریاض
 االستثمار.

 م�دیر الص�ندوق، یجب على ذل�ك المش�ترك أن یق�دم طلب�اً ب�ذلك إل�ى لكي یتم تحویل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب االستثمار إلى حسابھ الجاري •
 الخاص بذلك.االسترداد على نموذج 

ال�ذي ت�م فی�ھ  التق�ویماألصول للوحدة في یوم  بضرب عدد الوحدات المطلوب استردادھا بصافي قیمة یحسب المبلغ الذي یستلمھ المستثمر نتیجة طلبھ لالسترداد •
 االسترداد. تنفیذ طلب

یوم�ا م�ن  ۳۰عل�ى حام�ل أي م�ن وح�دات االس�تثمار ف�ي الص�ندوق ف�ي حال�ة طل�ب اس�ترداد الوح�دات ف�ي خ�الل  %۰٫۲٥ض رسوم استرداد مبكر ق�دره سیفر •
 شرائھ إیاھا. وسیحتفظ برسوم االسترداد المبكر في الصندوق لصالح باقي المستثمرین في الصندوق.

 لالشتراك و االسترداد ونقل الوحداتالحد األدنى  .ي
 دوالر أمریكي ۲٬۰۰۰  الحد األدنى لالشتراك 

 دوالر أمریكي ٥۰۰ الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 
 دوالر أمریكي ٥۰۰  الحد األدنى لالسترداد 

 ال ینطبق     الحد األدنى لنقل الوحدات 
 ۲۰۰۰وھو ما یعادل  إلى أقل من الحد األدنى للرصید الالزمفي حالة ما إذا كان من شأن أي طلب من طلبات االسترداد تخفیض استثمار أي مشترك في الصندوق و

بالنسبة  ، ففي ھذه الحالة یمكن استرداد مبلغ االستثمار بأكملھ على حسب تقدیر مدیر الصندوق المطلق.على أساس سعر التقویم التالي لطلب االسترداد دوالر أمریكي



  Ver. ۲٫۰ ۱۲ من ۹ صفحة

 أشھر متتالیة. ۳في الشھر ولمدة حد أدناه  دوالر أمریكي ۲۰۰للمشتركین الذین یودون االستفادة من برنامج اإلشراك المنتظم لدى مدیر الصندوق، فالحد األدنى ھو 
 ویجوز لمدیر الصندوق تخفیض الحد األدنى لالشتراك واالشتراك اإلضافي للبرامج االدخاریة واالستثماریة.

 )ال ینطبق( بلغ الذي ینوي مدیر الصندوق جمعھاألدنى للمالحد  .ك
 حد أدنى لصافي قیمة أصول الصندوقمالیین لایر سعودي أو ما یعادلھا ك ۱۰اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لضمان استیفاء متطلب  .ل

 سیقوم مدیر الصندوق بااللتزام بلوائح وتعلیمات ھیئة السوق المالیة في حال قامت بطلب أي إجراء تصحیحي منھ. 

 سیاسة التوزیع .۱۰
 سیاسة توزیع الدخل واألرباح .أ

وزیعھ على شكل حصص في األرباح الصندوق ھو عبارة عن صندوق تراكم دخل یعاد استثمار صافي دخلھ فیھ، بما في ذلك األرباح الموزعة على األسھم، وال یتم ت
  على وحدات االستثمار.

 (ال ینطبق) ریخ التقریبي لالستحقاق والتوزیعالتا .ب

 (ال ینطبق) كیفیة دفع التوزیعات .ج
 تقدیم التقاریر إلى مالكي الوحدات .۱۱

 بما في ذلك الفترات المالیة األولیة والسنویة ،المعلومات المتعلقة بالتقاریر المالیة .أ
 ً ) من الئحة صنادیق ۱۱السنویة المراجعة حسب المادة ( للقوانین واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة، سیقوم مدیر الصندوق بنشر القوائم المالیةوفقا

مشترك بناء على طلبھ الكتابي. كذلك یقوم مدیر  یوم عمل من نھایة السنة. ویتم إرسال تلك القوائم بالبرید إلى كل ۷۰االستثمار وذلك في نھایة كل سنة میالدیة خالل 
یوم عمل وتكون متاحة لكل مشترك بناًء على طلب كتابي منھ وبدون تحمیلھ بأي مصروفات نظیر ذلك. ویتم  ۳٥الصندوق بإعداد قوائم مالیة نصف سنویة مدققھ خالل 

 ھ.ندوق على عنوانتزام لدى مدیر الصطلب القوائم المالیة كتابیاً من مدیر الرقابة واالل

 أماكن ووسائل إتاحة تقاریر الصندوق التي یعّدھا مدیر الصندوق .ب
 مدیر الصندوقوموقع  www.Tadawul.com.saمن خالل موقع السوق المالیة السعودیة "تداول" یمكن الحصول على تقاریر الصندوق التي یعدھا مدیر الصندوق 

 .www.anbinvest.com.saبشبكة اإلنترنت 

 وسائل تزوید مالكي الوحدات بالقوائم المالیة السنویة .ت
مدیر وموقع  www.Tadawul.com.saمن خالل موقع السوق المالیة السعودیة "تداول"  للصندوق والنصف سنویة القوائم المالیة السنویةالحصول على  یمكن

 .www.anbinvest.com.saبشبكة اإلنترنت  قالصندو

 سجل مالكي الوحدات .۱۲
 مدیر الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وسیتم حفظھ في المملكة العربیة السعودیة. سیقوم •
 یُعَد سجل مالكي الوحدات دلیالً قاطعاً على ملكیة الوحدات المثبتة فیھ. •
 سجل مالكي الوحدات كحد أدنى:سیقوم مدیر الصندوق بحفظ المعلومات اآلتیة في  •

o .اسم مالك الوحدات وعنوانھ 
o أو أي وس�یلة تعری�ف أخ�رى تح�ددھا  ،رقم الھویة الوطنیة لمالك الوحدات أو رق�م إقامت�ھ أو رق�م ج�واز س�فره أو رق�م س�جلھ التج�اري بحس�ب الح�ال

 ھیئة السوق المالیة.
o .جنسیة مالك الوحدات 
o .تاریخ تسجیل مالك الوحدات في السجل 
o یانات جمیع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراھا كل مالك الوحدات.ب 
o .الرصید الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات 
o .أي قید أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات 

عن�د طلبھ�ا ذل�ك وس�وف یُق�دم م�دیر الص�ندوق ملخص�اً لس�جل م�الكي الوح�دات إل�ى أي مال�ك سوف تتم إتاحة سجل مالكي الوحدات لمعاینة ھیئة الس�وق المالی�ة  •
 للوحدات مجاناً عند الطلب (على أن  یُظھر ذلك الملخص جمیع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).

 ) من ھذه المادة.۳معلومات المشار إلیھا في الفقرة (سوف یقوم مدیر الصندوق بتحدیث سجل مالكي الوحدات فوراً بحیث یعكس التغییرات في ال •

 اجتماع مالكي الوحدات .۱۳
 الظروف التي یُدعى فیھا إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات .أ

مالك أو مالكي ) أیام عمل من تسلم طلب كتابي من ۱۰الدعوة لالجتماع خالل (بمدیر الصندوق  وسیقومیحق للمشترك أن یقوم بطلب اجتماع لمالكي وحدات الصندوق 
وال یكون االجتماع صحیحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات یملكون  ،على األقل من قیمة وحدات الصندوق %۲٥الوحدات الذین یملكون مجتمعین أو منفردین 

 على األقل من قیمة وحدات الصندوق. %۲٥مجتمعین 

 لمالكي الوحداتإجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع  .ب
 وموقع السوق المالیة السعودیة www.anbinvest.com.saبشبكة االنترنت  مدیر الصندوقوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في موقع تكون الدع

على األقل من االجتماع وبمدة ال تزید عن عمل وبإرسال إشعار كتابي إلى جمیع مالكي الوحدات وأمین الحفظ قبل عشرة أیام  www.Tadawul.com.sa "تداول"
لسوق حدد اإلعالن واإلشعار تاریخ االجتماع ومكانھ ووقتھ والقرارات المقترحة وسوف یتم إرسال نسخة من اإلشعار إلى ھیئة اقبل االجتماع. وسوف یُ  یوم عمل) ۲۱(

 المالیة. 

 تصویت في اجتماعات مالكي الوحداتطریقة تصویت مالكي الوحدات وحقوق ال .ج
ویجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في  ،یجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة یمتلكھا وقت االجتماع
 مداوالتھا والتصویت على قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة وفقاً للضوابط التي تضعھا ھیئة السوق المالیة.

 حقوق مالكي الوحدات .۱٤
 یة  عند الطلب وبدون مقابل. الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات باللغة العرب •
  .دون مقابلالحصول على نسخة محدثة من مذكرة المعلومات سنویاً تشمل أداء الصندوق والرسوم والمصروفات الفعلیة التي تمت خالل السنة عند الطلب وب •
 الحصول على موافقة مالكي الوحدات في حالة التغییرات األساسیة.  •
ي الشروط واألحكام أو م�ذكرة المعلوم�ات أو مجل�س إدارة الص�ندوق أو الرغب�ة ف�ي إغ�الق الص�ندوق وذل�ك حس�ب الم�دد یر فیالحصول على إشعارات ألي تغ •

 ھیئة السوق المالیة. مجلس المقررة في الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن 

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


  Ver. ۲٫۰ ۱۲ من ۱۰ صفحة

عتم�د م�ن قب�ل م�دیر الص�ندوق الموفق النموذج أن یطلب استرداد جزء من أو كل الوحدات التي استثمر فیھا، وذلك بموجب طلب استرداد  لمالك الوحدات یحق •
توقی�ت  ویكون الطلب صحیحا إذا ت�م تس�لیمھ إل�ى م�دیر الص�ندوق قب�ل الس�اعة الواح�دة ظھ�راً ف�ي ی�وم العم�ل الس�ابق لی�وم التق�ویم وذل�ك حس�ب معبأ وموقع حسب األصول

موقع�ة م�ن ھوی�ة العمی�ل أو ھوی�ات المفوض�ین ب�التوقیع ف�ي حال�ة المؤسس�ات والش�ركات والجمعی�ات وص�نادیق طبق األصل الریاض على أن یكون مرفق بالطلب صورة 
 االستثمار.

ق ب�دون مقاب�ل عن�د طلبھ�ا، باإلض�افة إل�ى یحق لمالك الوحدات طلب الحصول على تقاریر الصندوق والقوائم المالیة السنویة والنصف سنویة من م�دیر الص�ندو •
بش������بكة االنترن������ت  م������دیر الص������ندوقوموق������ع   www.Tadawul.com.saاالط������الع علیھ������ا م������ن خ������الل موق������ع الس������وق المالی������ة الس������عودیة "ت������داول" 

www.anbinvest.com.sa. 
لمش�ترك ف�ي إشعار إلى المشترك عقب كل عملیة اشتراك أو استرداد یقوم بھا. وس�یتم إرس�ال كش�ف إل�ى المش�ترك بع�د نھای�ة ك�ل س�نة، تب�ین اس�تثمارات ذل�ك ا •

المنتھیة وعدد وصافي قیم�ة الوح�دات الت�ي یمتلكھ�ا مال�ك الوح�دات بنھای�ة ھ�ذه الفت�رة.  السنةالصندوق بالتفصیل بحیث یتضمن التقریر سجل بعملیات مالك الوحدات خالل 
لص�ندوق بإش�عار كت�ابي ع�ن وھذه اإلشعارات والكشوف سیتم إرسالھا إلى العنوان البریدي الذي ذكره المشترك في نموذج طلب االشتراك، وذل�ك م�ا ل�م ت�تم مواف�اة م�دیر ا

 تغییر ذلك العنوان.
) أی�ام عم�ل م�ن تس�لم طل�ب كت�ابي ۱۰ال�دعوة لالجتم�اع خ�الل (بم�دیر الص�ندوق  وسیقومأن یقوم بطلب اجتماع لمالكي وحدات الصندوق  الوحدات لمالكیحق  •

دد م�ن م�الكي وال یكون االجتماع ص�حیحاً إال إذا حض�ره ع� ،على األقل من قیمة وحدات الصندوق %۲٥من مالك أو مالكي الوحدات الذین یملكون مجتمعین أو منفردین 
 على األقل من قیمة وحدات الصندوق. %۲٥الوحدات یملكون مجتمعین 

شكوى فیما یتعلق بالصندوق، فعلیھ أوال أن یستفسر من مركز االستثمار لدى مدیر الص�ندوق، وإذا ل�م یقتن�ع ب�الرد ال�ذي یعطی�ھ  وحدات مالكإذا كانت لدى أي  •
 لھ ذلك المركز فعلیھ توجیھ شكواه إلى:

 لعنایة بالعمیلوحدة ا
 مبنى العربي لالستثمار

 حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني
 ۱۱۳۱۱، الریاض ۲۲۰۰۰۹ص. ب. 

 المملكة العربیة السعودیة
 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸ھاتف موحد: 

 www.anbinvest.com.saالموقع االلكتروني: 
 ثماري لدى مدیر الصندوق في الیوم الرابع التالي لنقطة التقویم.االست ھفي حسابلمالك الوحدات إیداع المبالغ المستردة  •

 مسؤولیة مالكي الوحدات .۱٥
حدود ما یملكھ من  مالك الوحدات غیر مسؤول عن دیون والتزامات الصندوق. ویتحمل مالك الوحدات فقط الخسائر (إن حدثت) الناتجة عن استثماره في الصندوق في

 وحدات في الصندوق.

 .حدة متساویة في الحقوق والواجباتوا ةكلھا من فئ وحدات االستثمار في الصندوق الوحداتخصائص  .۱٦

 التغییرات في شروط وأحكام الصندوق .۱۷
 األحكام المنظمة لتغییر شروط وأحكام الصندوق أ

 ویتم تصنیف ھذه التغییرات كاآلتي: ھذه الشروط واألحكام، بإجراء تغییرات فيیجوز أن یقوم مدیر الصندوق في أي وقت وحسب تقدیره المطلق 
أو  تأثیر في وضع المخاطر للصندوق العام ھاي قد یكون لتال اتالتغییروھي التغییرات المھمة في أھداف الصندوق العام أو طبیعتھ باإلضافة إلى  التغییرات األساسیة

 .االنسحاب الطوعي لمدیر الصندوق من منصب مدیر للصندوق
یرات كي الوحدات على التغییر األساسي المقترح باإلضافة لموافقة ھیئة السوق المالیة ومن ثم یتم اشعار مالكي الوحدات عن تفاصیل تلك التغیویتم أخذ موافقة مال

 واالفصاح عنھا على: 
 أو   www.anbinvest.com.sa:اإللكترونيمدیر الصندوق موقع  −
  www.Tadawul.com.saاإللكتروني للسوق:  الموقع −

 ) أیام عمل من تاریخ اإلفصاح.۱۰(وتصبح التعدیالت ساریة المفعول بعد 
 أساسیاً ومن شأنھ أن:  دوھي أي تغییر ال یع التغییرات المھمة

 یؤدي في المعتاد إلى أن یعید مالكي الوحدات النظر في مشاركتھم في الصندوق العام. •
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منھما. مدیر الصندوق أو أي عضو منیؤدي إلى زیادة المدفوعات من أصول الصندوق العام إلى  •
 یقدم نوعاً جدیداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العام، أو. •
 تسدَّد من أصول الصندوق العام. تيیزید بشكل جوھري أنواع المدفوعات األخر ال •
 بھا مدیر الصندوق. غآلخر وتبل من حینالسوق المالیة أي حاالت أخر تقررھا ھیئة  •
) ۱۰اشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات وسیتم االفصاح ع�ن التغیی�رات المھم�ة قب�ل (عمل من تاریخ  یوم) ۲۱( بعد المفعول ساریة التعدیالت وتصبح •

 . أیام عمل من سریانھا
أیام من  ۸أعاله ویجب إشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات قبل  المھمة التغییرات أو األساسیة التغییرات تحت تندرج ال تغییرات أیة وھي تغییرات واجبة اإلشعارال

 والسوق. لمدیر الصندوقسریان التغییر وسیتم نشر ھذه التغییرات على الموقع اإللكتروني 

 تغییرات في شروط وأحكام الصندوق اإلجراءات الُمتبعة لإلشعار عن أي ب
 األساسیةالتغییرات 

 أخذ موافقة مالكي الوحدات على التغییر األساسي المقترح. •
 أخذ موافقة ھیئة السوق المالیة على التغییر األساسي المقترح. •
) أی��ام عم��ل م��ن س��ریان التغیی��ر ف��ي موق��ع الس��وق المالی��ة الس��عودیة "ت��داول" ۱۰ل التغیی��رات األساس��یة قب��ل (ع��ن تفاص��یواإلفص��اح إش��عار م��الكي الوح��دات  •

www.Tadawul.com.sa  مدیر الصندوقوموقع www.anbinvest.com.sa. 
 بیان تفاصیل التغییرات األساسیة في تقاریر الصندوق. •

 التغییرات المھمة
 التغییر. ) یوم عمل من سریان۲۱إشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات بأي تغییرات مھمة مقترحة قبل ( •
 م����دیر الص����ندوقوموق����ع  www.Tadawul.com.saف����ي موق����ع الس����وق المالی����ة الس����عودیة "ت����داول" اإلفص����اح ع����ن تفاص����یل التغیی����رات المھم����ة  •

www.anbinvest.com.sa ) أیام عمل من سریان التغییر.۱۰قبل ( 
 قاریر الصندوق.بیان تفاصیل التغییرات المھمة في ت •
 تغییرات واجبة اإلشعارال
 ) أیام عمل من سریان التغییر.۸إشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات بأي تغییرات واجبة اإلشعار قبل ( •
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  Ver. ۲٫۰ ۱۲ من ۱۱ صفحة

 الص���ندوقم���دیر وموق���ع  www.Tadawul.com.saف���ي موق���ع الس���وق المالی���ة الس���عودیة "ت���داول"  واجب���ة اإلش���عاراإلفص���اح ع���ن تفاص���یل التغیی���رات  •
www.anbinvest.com.sa عمل من سریان التغییر. یوم) ۲۱( خالل 

 بیان تفاصیل التغییرات واجبة اإلشعار في تقاریر الصندوق. •

 إنھاء صندوق االستثمار .۱۸
وذلك بإعطاء المشتركین اشعاراً خطیاً مسبقاً الصندوق العام" ) من الئحة صنادیق االستثمار "إنھاء ۳۷صندوق بناء على المادة (الیحتفظ مدیر الصندوق بالحق في إنھاء 

ذلك. وفي تلك الحالة سیتم تسییل أصول الصندوق والوفاء بالمطلوبات القائمة المتعلقة بھ، بھیئة السوق المالیة إشعار مجلس  وبعدیوم عمل ) ۲۱( مدتھ واحد وعشرون
الوحدات التي یحملھا كل منھم إلى إجمالي عدد وحدات االستثمار في الصندوق التي یتم التأكید  ثم توزیع حصیلة التصفیة المتبقیة بعد ذلك على المشتركین بحسب نسبة

وسیتم االعالن عن انتھاء مدة الصندوق وتصفیتھ في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق والموقع  من قبل مدیر الصندوق أنھا قد أصدرت قبل تلك التصفیة مباشرة.
  .االلكتروني للسوق

 الصندوق مدیر .۱۹
 دیر الصندوق وواجباتھ ومسؤولیاتھمھام م أ
یعم��ل م��دیر الص��ندوق لمص��لحة م��الكي الوح��دات بموج��ب الئح��ة ص��نادیق االس��تثمار والئح��ة األش��خاص الم��رخص لھ��م وش��روط وأحك��ام الص��ندوق وم��ذكرة  •

 المعلومات.
وال�ذي  ،الم�رخص لھ�م بم�ا ف�ي ذل�ك واج�ب األمان�ة تج�اه م�الكي الوح�داتیلتزم مدیر الصندوق بجمیع المبادئ والواجب�ات الت�ي نص�ت علیھ�ا الئح�ة األش�خاص  •

 یتضمن العمل بما یحقق مصالحھم وبذل الحرص المعقول.
 سوف یكون مدیر الصندوق مسؤوالً عن القیام باآلتي: •

o .إدارة الصندوق 
o .عملیات الصندوق وبما في ذلك الخدمات اإلداریة للصندوق 
o .طرح وحدات الصندوق 
o قة شروط وأحكام الصندوق واكتمالھا وأنھا كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة.التأكد من د 

س�واء أأدى مس�ؤولیاتھ وواجبات�ھ بش�كل مباش�ر أم كل�ف بھ�ا جھ�ة خارجی�ة بموج�ب  ،یُعّد مدیر الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحك�ام الئح�ة ص�نادیق االس�تثمار •
رخص لھم. ویُعّد مدیر الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بس�ب احتیال�ھ أو إھمال�ھ أحكام الئحة صنادیق االستثمار والئحة األشخاص الم

 أو سوء تصرفھ أو تقصیره المتعمد.
تتض�من تل�ك وضمان سرعة التعام�ل معھ�ا. عل�ى أن  ،سیقوم مدیر الصندوق بوضع السیاسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق •

 السیاسات واإلجراءات القیام بعملیة تقویم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
 مالیة بنتائج التطبیق عند طلبھا.یقوم مدیر الصندوق بتطبیق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق ویتم تزوید ھیئة السوق ال •

 ق في تعیین مدیر صندوق من الباطنحق مدیر الصندو ت
حالة تعیین مدیر من الباطن  لم یكلف مدیر الصندوق أي طرف آخر بتأدیة أي مھام تتعلق بإدارة الصندوق. ولم تتم االستعانة بأي مدیر من الباطن إلدارة الصندوق. وفي

ً بأنھ لن یتم تحمیل الصندو ق أي رسوم إضافیة في حالة االستعانة بمدیر من وبعد موافقة الھیئة على ذلك، فسیقوم مدیر الصندوق بإبالغ المشتركین في حینھ. علما
 الباطن. 

 دوق أو استبدالھاألحكام المنظمة لعزل مدیر الصن ث
وذلك في حال وقوع  ،أو اتخاذ أي تدبیر آخر تراه مناسباً باً لتعیین مدیر صندوق بدیل للصندوق عزل مدیر الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسیحق لھیئة السوق المالیة 

 من الحاالت اآلتیة:أي 
 توقف مدیر الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الھیئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم. •
 إلغاء ترخیص مدیر الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبھ أو تعلیقھ من قبل الھیئة. •
 في ممارسة نشاط اإلدارة. ھتقدیم طلب إلى الھیئة من مدیر الصندوق إللغاء ترخیص •
 بالتزام النظام أو لوائحھ التنفیذیة. –بشكل تراه الھیئة جوھریاً  –الھیئة أن مدیر الصندوق قد أخل إذا رأت  •
عل�ى عدم وج�ود ش�خص آخ�ر مس�جل ل�دى م�دیر الص�ندوق ق�ادر استقالتھ مع  أو وفاة مدیر المحفظة االستثماریة الذي یدیر أصول صندوق االستثمار أو عجزه •

 مدیر المحفظة. الذي یدیرهإدارة أصول صندوق االستثمار أو 
 أنھا ذات أھمیة جوھریة. -أسس معقولة ىبناًء عل -الھیئة  ىتر ىأي حالة أخر •

 أمین الحفظ .۲۰
 أمین الحفظ وواجباتھ ومسؤولیاتھ مھام .أ

بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة بالصندوق. سیتم حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر من إدارات الحفظ في  أمین الحفظ سیقوم 
األخرى وعن  . وسیتم فصل أصول الصندوق فصالً واضحاً عن أصول المدیر وعن أصول صنادیق االستثمارأمین الحفظمختلف أماكن المؤسسات المالیة التي یختارھا 

 أصول أي جھة أخرى ذات عالقة. 

 ) من الئحة صنادیق االستثمار.۲٦یحق ألمین الحفظ تعیین أمین حفظ من الباطن وفقاً ألحكام المادة ( حفظ في تعیین أمین حفظ من الباطنحق أمین ال .ب
 ظمة لعزل أمین الحفظ أو استبدالھاألحكام المن .ج
 الحفظ المعین من مدیر الصندوق أو اتخاذ  أي تدبیر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحاالت اآلتیة:یحق لھیئة السوق المالیة عزل أمین  •

o  بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم. ھیئة السوق المالیةتوقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار 
o ھیئة السوق المالیةیقھ من قبل إلغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبھ أو تعل. 
o  من أمین الحفظ إللغاء ترخیصھ في ممارسة نشاط الحفظ. ھیئة السوق المالیةتقدیم طلب إلى 
o  أن أمین الحفظ قد أخل  ھیئة السوق المالیةإذا رأت– ً  بالتزام النظام أو لوائحھ التنفیذیة. -بشكل تراه جوھریا
o  أنھا ذات أھمیة جوھریة. -ناًء على أسس معقولةب– ھیئة السوق المالیةأي حالة أخرى ترى 

) من ھذه المادة فسوف یقوم مدیر الصندوق بتعیین أمین حفظ بدیل وفقاً لتعلیم�ات ھیئ�ة الس�وق ۱إذا مارست ھیئة السوق المالیة أیاً من صالحیاتھا وفقاً للفقرة ( •
من أجل المساعدة على تسھیل النقل السلس للمسؤولیات إل�ى أم�ین الحف�ظ الب�دیل وذل�ك خ�الل ال�ـ وسوف یتعاون مدیر الصندوق وأمین الحفظ المعزول بشكل كامل  ،المالیة

حیثما ك�ان ذل�ك ض�روریاً ومناس�باً ووفق�اً لتق�دیر ھیئ�ة الس�وق المالی�ة المح�ض،  ،) یوماً األولى من تعیین أمین الحفظ البدیل. ویجب على أمین الحفظ المعزول أن ینقل٦۰(
 إلى أمین الحفظ البدیل جمیع العقود المرتبطة بالصندوق.  

كي الوح�دات ب�ذلك وم�ال ھیئ�ة الس�وق المالی�ةویحق لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمین الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات وسیتم إشعار 
) یوم عمل من تسلم أمین الحفظ اإلشعار الكتابي وسوف یتم اإلفص�اح ع�ن تعی�ین أم�ین حف�ظ ب�دیل ف�ي موق�ع الس�وق ۳۰فوراً وبشكل كتابي كما سیتم تعیین بدیل لھ خالل (

 .www.anbinvest.com.sa ندوقمدیر الصوموقع  www.Tadawul.com.saالمالیة السعودیة 
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  Ver. ۲٫۰ ۱۲ من ۱۲ صفحة

 المحاسب القانوني .۲۱
 شركة إرنست آند یونغ. محاسب القانوني لصندوق االستثمارال .أ

 ب القانوني وواجباتھ ومسؤولیاتھمھام المحاس .ب
 .وأحكام الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الدولیةأن القوائم المالیة أُعّدت وروجعت وفقاً لمعاییر المحاسبة  •
 لقوائم.أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبیة لتلك ا •
 لي لصندوق االستثمار في نھایة الفترة.أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة للمركز الما •

 محاسب القانوني لصندوق االستثماراألحكام المنظمة الستبدال ال .ج
 وجود ادعاءات قائمة ومھمة حول سوء السلوك المھني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدیة مھامھ. •
 .إذا لم یعد المحاسب القانوني للصندوق العام مستقالً  •
 الصندوق أن المحاسب القانوني ال یملك المؤھالت والخبرات الكافیة لتأدیة مھام المراجعة بشكل ُمرض.إذا قرر مجلس إدارة  •
 إذا طلبت الھیئة وفقاً لتقدیرھا المحض تغییر المحاسب القانوني المعیُن فیما یتعلق بالصندوق العام. •

 أصول الصندوق .۲۲
 ین الحفظ لصالح صندوق االستثمار.أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أم حفظ أصول الصندوق .أ

 یلتزم أمین الحفظ بفصل أصول كل صندوق استثماري عن أصولھ وعن أصول عمالئھ اآلخرین. فصل أصول الصندوق .ب

 ملكیة أصول الصندوق .ج
الصندوق من الباطن أو أمین الحفظ أو أمین أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكیة مشاعة. وال یجوز أن یكون لمدیر الصندوق أو مدیر 

أو مدیر الصندوق من  قالحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أّي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فیما یتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدیر الصندو
مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكیتھ، أو كان مسموحاً بھذه المطالبات بموجب  الباطن أو أمین الحفظ أو أمین الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع

 أحكام الئحة صنادیق االستثمار وأُفصح عنھا في ھذه الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.

 إقرار من مالك الوحدات .۲۳
مات الرئیسیة الخاصة بالصندوق وفھم ما جاء بھا وفھم مخاطر االستثمار في الصندوق لقد قمت/قمنا بقراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلو

 والموافقة علیھا والموافقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فیھا وتم الحصول على نسخة من الشروط واألحكام والتوقیع علیھا.

  االسم الكامل

  التوقیع

  التاریخ

  رقم حساب االستثمار

  رقم الھویة

 
 .تم التوقیع على نسختین من ھذه الشروط واألحكام: إحداھما للمستثمر واألخرى للحفظ مع مدیر الصندوق



 المعلومات مذكرة
 

۱ 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد ھلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد 
 وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد

 
 

 مذكرة المعلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 مدیر الصندوق

 
 العربي الوطني لالستثمارشركة 

 
 
 

 أمین الحفظ
 

 شركة البالد لالستثمار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م ۱٥/۰۳/۲۰۱۸ صدرت ھذه المذكرة بتاریخ
 

 م ۰٤/۱۲/۲۰۱۸ وتم إجراء آخر تعدیل لھا بتاریخ
 
 
 

 المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.إن مذكرة المعلومات ومحتویاتھا خاضعة ألحكام الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق 
 

 ني.ننصح المستثمرین بقراءة محتویات مذكرة المعلومات وفھمھا. وفي حال تعذر فھم محتویات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مھ

 المتوازن العربي صندوق
Al-Arabi Balanced Fund 

 

 االستثماریة األصول أنواع مختلف في یستثمر مفتوح صندوق



 المعلومات مذكرة
 

۲ 
 

 
 إشعارات ھامة

 كامل ومنفردین مجتمعین الصندوق إدارة مجلس وأعضاء الصندوق مدیر ویتحمل. علیھا الموافقة وتمت الصندوق إدارة مجلس قبل من المعلومات مذكرة روجعت
 الواردة المعلومات واكتمال بصحة الصندوق ومدیر الصندوق إدارة مجلس أعضاء ویؤكد یقر كما. المعلومات مذكرة في الواردة المعلومات واكتمال دقة عن المسؤولیة

 .مضللة غیر المعلومات مذكرة في الواردة والبیانات المعلومات أن على ویؤكدون یقرون كما المعلومات، مذكرة في
 

 بدقتھا یتعلق تأكید أي تعطي وال المعلومات، مذكرة محتویات عن مسؤولیة أي الھیئة تتحمل ال وحداتھ، وطرح االستثمار صندوق تأسیس على المالیة السوق ھیئة وافقت
 ھیئة تعطي وال. منھا جزء أي على االعتماد عنوأ المعلومات مذكرة في ورد عما تنتج خسارة أي ومن ،كانت مھما مسؤولیة أي من صراحة نفسھا وتخلي اكتمالھا، وأ

 المعلومات صحة تأكید وأ فیھ باالستثمار توصیتھا الصندوق تأسیس على موافقتھا تعني وال عدمھ من الصندوق في االستثمار جدوى بشأن توصیة أي المالیة السوق
 .یمثلھ منوأ للمستثمر یعود الصندوق في االستثمار قرار أن على وتؤكد المعلومات ومذكرة  الصندوق وأحكام شروط في الواردة
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 صندوق االستثمار  .۱
 )Al-Arabi Balanced Fund(  المتوازنالعربي  صندوقاسم صندوق االستثمار  

 الصندوق اریخ إصدار شروط وأحكامت 
 سبتمبر ۰۱ بتاریخ الصندوق وحدات طرح في االستمرار على الھیئة موافقة على والحصول تعدیلھا وتم م،۲۰۰۱ أغسطس ۱۱ بتاریخ الصندوق وأحكام شروط صدرت
 .م۲۰۱۸ دیسمبر ۰٤ بتاریخ تعدیل آخر اجراء وتم ۲۰۰۸

  على تأسیس الصندوق وطرح وحداتھ تاریخ موافقة ھیئة السوق المالیة 
 .م۲۰۰۸ سبتمبر ۰۱ بتاریخ الصندوق وحدات طرح في االستمرار على الھیئة موافقة على الحصول تم

 مدة الصندوق وتاریخ استحقاقھ 
 .المدة مفتوح وھ الصندوق وعمر. الصندوق عمر فترة خالل واالسترداد االشتراك المشترك بإمكان أنھ أي )المفتوح( النوع من استثمار صندوق

 الدوالر االمریكي عملة الصندوق 

 سیاسات االستثمار وممارساتھ  .۲
  األھداف االستثماریة للصندوق 

صنادیق  في االستثمار خالل من المخاطر موازنة على والعمل األجل متوسطة مدة خالل إیجابیة عوائد تحقیق الى ویسعى األمریكي بالدوالر ومقوم مفتوح الصندوق
 االستثمار في یرغبون الذین للمستثمرین صمم مووھ المخاطر، متوسطة االستثمارات فئة من یعتبر الصندوق فإن الصندوق أصول لتوزیع ونظراً . متنوعة استثماریة
 .األجل متوسط

 أساسي بشكل بھا باالستثمار الصندوق سیقوم التي المالیة األوراق نوع 
 .مختلفة دولیة أسواق وفي متنوعة صنادیق في الصندوق یستثمر سوف

 الصندوق في االستثمار تركیز سیاسة 
 األصول تلك في االستثمار نسبة إن. عقاریة وصنادیق وعالمیة محلیة أسھم وصنادیق عالمیة سندات وصنادیق المال أسواق صنادیق في الصندوق استثمارات تتركز

 العوائد إلى المستقبلیة ونظرتھ الصندوق مدیر إلى األوزان تحدید ویعود. الصندوق لمدیر المطلق التقدیر وحسب االقتصادیة لألوضاع نظراً  آخر إلى وقت من ستختلف
 . بالمخاطر مقارنة لالستثمارات المتوقعة

 ویبیع الصندوق فیھا استثماراتھأسواق األوراق المالیة التي یحتمل أن یشتري  
 .السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة صنادیق االستثمار المرخصة من ھیئة

 االستثماریة محفظتھ إدارة بغرض االستثمار صندوق عن نیابة استخدامھا یمكن التي واألدوات واألسالیب المعامالت أنواع 
 بصورة االستثمار أسواق أوضاع وتقییم استثماریة ناحیة من المختلفة األصول بتقییم دوریة، وبصورة الصندوق، مدیر یقوم بحیث نشطة بصورة الصندوق إدارة ستتم
 .لالستثمار المتاحة األصول افضل اختیار ثم ومن عامة
 مدراء قبل من والمدارة المالیة السوق ھیئة قبل من علیھا الموافق األخرى الصنادیق فيوأ الصندوق مدیر قبل من مدار صندوق أي في االستثمار الصندوق لمدیر یجوز

 فیما استثماراتھ الصندوق سیوزع األحوال، جمیع وفي. ) من الئحة صنادیق االستثمار٥۰أن یلتزم مدیر الصندوق بالنسب المقررة في المادة ( على لھم، مرخص آخرین
 التي الشروط على بناء وذلك العالقة، ذات الجھات من جھة أي لدى النقدیة المبالغ بإیداع وقت أي في الصندوق مدیر یقوم أن یجوز كما. األقل على صنادیق ۳ بین

 .االستثمار صنادیق لالئحة وفقا مناسبة الصندوق مدیر یعتبرھا

 الصندوق محفظة في إدراجھا یمكن ال التي المالیة األوراق 
 .أعاله ذكرھا یتم لم مالیة أوراق أي في باالستثمار الصندوق یقوم لن

 االستثمار على القیود 
 .المالیة السوق ھیئة مجلس عن الصادرة االستثمار صنادیق الئحة من" القابض الصندوق) "٥۰( المادة بأحكام الصندوق یلتزم

 في وحدات صنادیق استثمار أخرى استثمار أصول الصندوق 
من صافي قیمة أصول  %٥ولن تقل االستثمارات في كل صندوق من تلك الصنادیق عن  ،سوف یستثمر الصندوق في ثالث صنادیق استثمار على األقل •

 وال تنطبق ھذه النسبة على استثمارات الصندوق في صنادیق استثمار إضافیة. ،الصندوق
 من صافي قیمة أصول الصندوق في صندوق استثمار واحد. %٥۰لن یتم استثمار ما یزید على  •

 اضاالقتر في الصندوق صالحیات 
 من االستثمار صنادیق الئحة حسب بھ المسموح الحد إلى تمویل بتوفیر المطلق تقدیره حسب بالقیام الصندوق مدیر المشترك یفوض الصندوق وأحكام شروط بمقتضى

 ،عالقة ذات منشأة وأ الصندوق مدیر منوأ السعودیة العربیة المملكة في المصرفیة األعمال بمزاولة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من لھ مرخص تجاري بنك أي
 حجم إجمالي من أشھر ثالثة أقصى وبحد %۱۰ نسبتھ ما التمویل یتجاوز ولن. األجل القصیرة السیولة متطلبات تلبیة في بالصندوق یتعلق فیما الستخدامھا وذلك

ً . عالقة ذات منشأة وأ الصندوق مدیر من االقتراض ذلك من ویستثنى الصندوق  .اقتراض أي مقابل الصندوق أصول برھن یقوم لن الصندوق مدیر بأن  علما

 األعلى للتعامل مع أي طرف نظیرالحد   
 .الصندوق أصول قیمة صافي من %٥۰التعامل مع أي طرف نظیر عن  نسبة تزید لن

 سیاسة إدارة مخاطر الصندوق 
 والمذكورة للصندوق المحددة االستثماریة األھداف تحقق التي والحكیمة الجیدة االستثمار ممارسات مع منسجمة الصندوق مدیر یتخذھا التي االستثمار قرارات ستكون

 :من للتأكد وسعھ في ما كل الصندوق مدیر بذل ذلك ویشمل العالقة، ذات األخرى المستنداتو المعلومات مذكرةو الصندوق أحكامو شروط في
 استرداد طلباتو أ الصندوق على ناشئة التزامات بأیة للوفاء أقصى كحد سیولة وجود من التأكد •
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 ذلك عن اإلفصاح تم قد كان إذا إال معین، قطاعو أ صناعةو أ جغرافیة منطقةو أ بلد أي فيوأ معینة، أوراقو أ ورقة أي في الصندوق استثمار تركیز عدم •
 العالقة ذات األخرى المستنداتو المعلومات مذكرةو الصندوق أحكامو شروط في
 بأھداف مرتبطة غیر مخاطر أیة وتجنب مستمر، بشكل االستراتیجیات تلك ومراجعة الصندوق أھداف لتحقیق استثماریة استراتیجیات باتباع االلتزام •

 الصندوق
 الئحة من" القابض الصندوق) "٥۰( المادة بأحكام وااللتزام ،"االستثمار مجاالت) "٤۰( بالمادة محددو ھ كما لھ المحدد االستثماري بالمجال الصندوق التزام •

 .المالیة السوق ھیئةمجلس  عن الصادرة االستثمار صنادیق

 المؤشر االسترشادي 
 تداول مؤشر %۲٥و العالمیة، لألسھم ستانلي مورقان %۲٥و واحد، شھر) الیبور( البنوك بین الفائدة سعر معدل %٥۰ من یتكون للصندوق اإلسترشادي المؤشر
 ویمكن. الخصوص بھذا علیھ مسؤولیةو أ لذلك المدیر من ضمان أي دون المؤشر أداء من أعلى أداء تحقیق على الصندوق مدیر وسیعمل. السعودیة األسھم لجمیع

 .www.anbinvest.com.sa اإلنترنت شبكة على الصندوق مدیر موقع في بمؤشره مقارنة الصندوق أداء حول معلومات على الحصول

 المالیة المشتقات أسواق في االستثمار 
 .المخاطر وتقلیل األداء تحسین بھدف المالیة المشتقات أسواق في یستثمر أن للصندوق یمكن

 و حدود االستثماراإلعفاءات الممنوحة من ھیئة السوق المالیة من قیود أ 
 . مارصنادیق االستثمن الئحة  ٥۰لم یتم الحصول على أي إعفاء من قیود االستثمار الواردة في المادة 

 الرئیسیة لالستثمار في الصندوقالمخاطر  .۳
 .المتداولة األسھم اسعار تذبذب مخاطر المخاطر ھذه وتشمل المتوسطة المخاطر ذات االستثمارات من الصندوق ھذا یعتبر 

 .للتغییر قابلة الوحدات أسعار أن إذ. المستقبل في األداء لسیر دلیالً  الماضي المؤشر في والصندوق أ أداء یعتبر ال 
 .السابق لألداء مماثالً  یكون وأ سیتكرر) بالمؤشر مقارنة اداؤه وأ( الصندوق أداء أن الوحدات لمالكي ال یوجد ضمان 
ً  الصندوق في االستثمار یعتبر ال   .عالقة ذات أخرى جھة أي وأ محلي بنك أي وأ الوطني العربي البنك وأ الصندوق مدیر لدى إیداعا
 .المسؤولیة عن أي خسارة مالیة تترتب على االستثمار في الصندوق إال إذا كانت ناتجة عن إھمال متعمدمالك الوحدات یتحمل  
 االستثمارالمخاطر الرئیسیة المحتملة المرتبطة باالستثمار في صندوق  

 بشكل تؤثر قد التي المخاطر على االطالع العمیل على یتوجب فإنھ المتوسطة المخاطر ذات الصنادیق فئة من أنھ وحیث السوق، لتقلبات معرض الصندوق ألن نظراً 
 :الصندوق في االستثمار على تأثیر لھا یكون أن یمكن التي الحصر، ال المثال سبیل على الرئیسیة، المخاطر ألنواع عرض یلي وفیما. الصندوق أداء على سلبي

 السوق ومخاطرالمتداولة والسندات  األسھم مخاطر
 األسھم في االستثمارات حیث السوق، ومخاطر السعري التذبذب لمخاطر تتعرضان واللتان السندات صنادیق في وكذلك المتداولة األسھم صنادیق في الصندوق یستثمر

 .المال رأس خسارة واحتمال قیمتھا في مفاجئ ھبوط حدوث إمكانیة جانب إلى المخاطر متوسطة السندات في واالستثمار المخاطر عالیة استثمارات تعتبر بطبیعتھا
بیعتھا تعتبر یستثمر الصندوق نسبة من أصولھ في صنادیق األسھم والتي تتعرض لمخاطر التذبذب السعري ومخاطر السوق، حیث أن االستثمارات في األسھم بط

 استثمارات عالیة المخاطر إلى جانب إمكانیة حدوث ھبوط مفاجئ في قیمتھا واحتمال خسارة رأس المال.
 ش الربحمخاطر ھام

الذي عادة ما یتأثر بتغیر أسعار الفائدة)، والنظرة المستقبلیة وتعتبر األوراق المالیة ذات الدخل الثابت (مثل الصكوك وما في حكمھا) حساسة لتحركات ھامش الربح (
مخاطر التذبذب السعري المرتبط بأسعار الفائدة العالمیة صنادیق الصكوك والتي تتعرض لبعض في یستثمر الصندوق  قدللسوق والتصنیف االئتمانیة لمصدر الورقة. 

ارة رأس المال. ومخاطر السوق. وتعتبر االستثمارات في الصكوك بطبیعتھا استثمارات متوسطة المخاطر ذات إمكانیة حدوث ھبوط مفاجئ في قیمتھا واحتمال خس
لورقة المالیة ذات إلى تراجع قیمة الورقة المالیةً، بینما یؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قیمة اویمكن القول بشكل عام أن ارتفاع أسعار الفائدة (ھامش الربح) یؤدي 

 الدخل الثابت.
 االئتمانیة المخاطر
 وتنطبق. بینھما علیھا المتفق للشروط وفقا معھ المتعاقد الطرف مع التعاقدیة بالتزاماتھ الوفاء في مقترض أي یخفق أن باحتمال تتعلق التي تلك ھي االئتمانیة المخاطر

 .المختلفة الدین وأدوات المالیة المشتقات في االستثمار خالل منوأ حكمھا، في وما النقد صنادیق في االستثمار حالة في الصندوق على المخاطر ھذه
 السیاسیة المخاطر

ً  یؤثر مما أصولھ الصندوق فیھا یستثمر التي الدول في السیاسیة األوضاع لتغیر كنتیجة أصولھ قیمة وتنخفض الصندوق یتأثر قد  لمالكي المستثمر المبلغ على سلبا
 .الوحدات
 القانونیة المخاطر
 المختصة الحكومیة السلطات قبل من علیھا قانونیة إجراءات لفرض معرضة االستثمار شریحة ضمن شركة أي أن حیث القانونیة للمخاطر معرضة االستثمار صنادیق
 الشركات من شركة ألي المالیة السالمة على یؤثر أن یمكن الغیر مع قضیة أي عن ناجم تأثیر أي. المستثمرین قبل من وكذلك علیھا، والرقابة واإلشراف بالتنظیم

 .الشركة تلك في الصندوق یستثمرھا التي االستثمارات قیمة على یؤثر أن یمكن وبالتالي فیھا، المستثمر
 االستثمارات تركز مخاطر

 بیئة وأ االستثمار اعتبارات بسبب إما وذلك معینة، مالیة ورقة وأ قطاع وأ دولة في االستثمار حیث من عالي تركز الصندوق في یكون أن یمكن األحیان بعض في
 الصندوق تعرض إلى یؤدي قد االستثمار تركیز إن. المالیة الورقة وأ القطاع وذلك الدولة تلك في لالستثمارات المحتملة اإلیجابیة النتائج بسبب وأ عامة بصفة االستثمار
ً  أكثر استثماراتھ كانت ول مما أكثر لمخاطر  .تنوعا
 االئتماني التصنیف انخفاض مخاطر

 یؤثر قد مما الصندوق استثمارات على التأثیر شأنھ من ھذا فإن الصندوق بھا یستثمر التي النقد أسواق أدوات وأ صنادیق من ألي االئتماني التصنیف انخفاض حالة في
 .الوحدة سعر على سیؤثر بدوره والذي الصندوق أصول قیمة على
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 الفائدة أسعار تقلبات مخاطر
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سیؤثر بدوره والذي الشركات وأسھم المالیة األوراق قیمة على تؤثر والتي الفائدة، أسعار تغیر عن الناتجة المخاطر ھي

 الكبیرة االسترداد عملیات مخاطر
 المستثمرین ھؤالء قبل من الصندوق لوحدات كبیرة استرداد عملیة حدوث حال وفي الصندوق أصول من %۱۰ من ألكثر المستثمرین من محدد عدد تملك الممكن من
ً  التأثیر شأنھ من وھذا أكبر بشكل االستثمار على الصندوق مدیر قدرة من یحد بشكل الصندوق أصول انخفاض في یتسبب قد  .الوحدة سعر على سلبا

 المصالح تضارب مخاطر
 من والذي الصندوق، حساب على تھمھ معنویة وأ مادیة شخصیة بمصلحة الصندوق مدیر قرارات واستقاللیة موضوعیة فیھا تتأثر التي االوضاع في المخاطر ھذه تنشأ
ً  یؤثر أن شأنھ  .الصندوق وحدة سعر على وبالتالي وأدائھ الصندوق استثمارات على سلبا

 السیولة مخاطر
 فترة خالل األسعار في كبیرة تغیرات أي بدون األصول تلك وشراء بیع معھ یمكن بما كبیرة، سیولة بمعدل تتمیز التي األصول في أموالھ یستثمر عامة بصفة الصندوق

 نتیجة فیھا والتعامل تداولھا في صعوبة وأكثر سیولة أقل األصول بعض تصبح وقد استقراره وعدم السوق في تقلب فیھا یحدث فترات تمر قد ولكن. جداً  قصیرة زمنیة
 .االستثمار لصندوق بالنسبة أقل عائد وأ خسارة تحقیق إلى تؤدي أن یمكن األصول بیع في صعوبات أي. فیھا المحدود التداول
 التمویل مخاطر

 الصندوق مدیر اضطرار وأ سداد تأخیر رسوم علیھ یترتب قد ذلك فإن المحددة آجالھا في المستحقة المبالغ سداد عن وتأخره تمویل على الصندوق حصول حالة في
ً  سینعكس الذي وأداءه الصندوق أصول على یؤثر قد مما الدیون لسداد استثماراتھ بعض لتسییل  .الوحدات أسعار على سلبا

 العمالت بأسعار المتعلقة المخاطر
 قیمة في تؤثر قد والتي العمالت بین الصرف أسعار في محتملة لتقلبات المستثمر یعرض مما الصندوق عملة غیر وبعملة مختلفة أصول في الصندوق یستثمر

 .االستثمارات
 الصندوق مدیر موظفي على االعتماد مخاطر

 والموظفین التنفیذیین المدراء بخروج سلباً  یتأثر قد الصندوق أداء فإن وبالتالي الصندوق، مدیر موظفي وخبرات مھارات على كبیر بشكل الصندوق أداء یعتمد
 .الصندوق استثمارات على سلبي بشكل یؤثر أن الممكن من بدوره والذي والمھارة الخبرة من ذاتھ المستوى نفس على بدائل توفیر وصعوبة الصندوق بأعمال المرتبطین

 التقنیة مخاطر
 تعطل وأ فیروسات وأ اختراق لعملیات تتعرض قد لدیھ المعلومات أنظمة أن إال أصولھ، وحفظ الصندوق عملیات إدارة في التقنیة استخدام على الصندوق مدیر یعتمد
 یؤثر أن الممكن ومن فعال بشكل الصندوق استثمارات إدارة على الصندوق مدیر قدرة من یحد قد والذي لدیھ المتبعة العالیة األمنیة االحتیاطات من بالرغم كليوأ جزئي
 .الوحدات ومالكي الصندوق أداء على سلباً  ذلك حدوث

 الطبیعیة الكوارث مخاطر
 من وھذا الصندوق بأعمال العالقة ذات واالستثماریة االقتصادیة ومنھا القطاعات كافة أداء على الشدیدة الجویة والتغیرات وبراكین زالزل من الطبیعیة الكوارث تؤثر
ً  یؤثر أن شأنھ  وأسعار الصندوق استثمارات على الكوارث ھذه مثل ستؤثر وبالتالي الصندوق مدیر إرادة عن خارجة وأنھا شدتھا بحسب الصندوق أداء على سلبیا

 .وحداتھ
 معینة بأحداث المتعلقة المخاطر

 بالسلطات تتعلق وأ واألنظمة بالتشریعات تتعلق وعوامل واقتصادیة سیاسیة عوامل منھا مختلفة، بعوامل تتأثر أن یمكن الصندوق أصول قیمة أن المشترك یقبل
 لألصول المصدرة بالجھة تتعلق معینة بأحداث تتأثر قدوأ الفائدة وأسعار الضرائب ونظام الحكومة سیاسة في بالتغیرات تتأثر قد كما والرقابیة، والتنظیمیة اإلشرافیة
 .فیھا المستثمر

 معلومات عامة  .٤
المخاطر فإن الصندوق یالئم المستثمرین األفراد والشركات والمؤسسات الذین یفضلون  متوسطنظرا لتصنیف الصندوق كصندوق  

 من المخاطر.  متوسطةاألجل ولدیھم القدرة على تحمل درجة  متوسطةاالستثمارات 

 توزیعھ یتم وال ،(إن وجدت) الموزعة األرباح ذلك في بما فیھ، دخلھ صافي استثمار یعاد دخل تراكم صندوق عن عبارة وھ الصندوق إن 
 .االستثمار وحدات على األرباح في حصص شكل على
 األداء السابق للصندوق 

 العائد الكلي
 العائد الكلي %

 منذ التأسیس سنوات ٥ سنوات ۳ سنة
۰٫٦ ۸٫۸۷ -۱٫۲۳ ٦٤٫۹٤ 

 .م ۳۱/۱۲/۲۰۱۸األرقام أعاله كما في *
 ائدات السنویة (عشر سنوات)إجمالي الع

 السنویة (عشر سنوات) %إجمالي العائدات 
۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 

-۱٦٫٥۰  ۱٦٫۳۸ ۳٫۳٤٫- ٦۸٥  ٦٫٦٥ ۱٤٫٤۰ -۷٫۰٤  -۲٫٤۱  ۳٤٫٤ ٫٦٥۱ ۰٫٦ 

 األداء مقارنة بالمؤشر
 %(خمس سنوات) األداء مقارنة بالمؤشر 

 ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ 
۷٫۰٤- الصندوق  -۲٫٤۱  ۳٤٫٤ ٫٦٥۱ ۰٫٦ 
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۷٫۲٦- ۱٫٦۰ المؤشر  ۳٫۱٥٫٤٥ ٥ ۰٫٤۲ 

  ال تنطبق السنوات المالیة الثالث الماضیة تاریخ توزیع األرباح على مدار
 www.anbinvest.com.saااللكتروني إن تقاریر الصندوق متاحة الطالع الجمیع من خالل الموقع 

 حقوق مالك الوحدات 
 وبدون مقابل. عند الطلب وملخص المعلومات باللغة العربیة  المعلوماتالحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة  •
  .عند الطلب وبدون مقابل الحصول على نسخة محدثة من مذكرة المعلومات سنویاً تشمل أداء الصندوق والرسوم والمصروفات الفعلیة التي تمت خالل السنة •
 في حالة التغییرات األساسیة.  مالكي الوحداتالحصول على موافقة  •
الرغبة في إغالق الصندوق وذلك حسب المدد  ومجلس إدارة الصندوق أ ومذكرة المعلومات أ والحصول على إشعارات ألي تغیر في الشروط واألحكام أ •

 ھیئة السوق المالیة.  مجلس المقررة في الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن
عتمد من قبل مدیر الصندوق الموفق النموذج كل الوحدات التي استثمر فیھا، وذلك بموجب طلب استرداد وأن یطلب استرداد جزء من أ لمالك الوحدات یحق •

یوم العمل السابق لیوم التقویم وذلك حسب توقیت ویكون الطلب صحیحا إذا تم تسلیمھ إلى مدیر الصندوق قبل الساعة الواحدة ظھراً في  معبأ وموقع حسب األصول
ھویات المفوضین بالتوقیع في حالة المؤسسات والشركات والجمعیات وصنادیق  ومن ھویة العمیل أطبق األصل الریاض على أن یكون مرفق بالطلب صورة موقعة 

 االستثمار.
، باإلضافة إلى بدون مقابل عند طلبھایحق لمالك الوحدات طلب الحصول على تقاریر الصندوق والقوائم المالیة السنویة والنصف سنویة من مدیر الصندوق  •

 .www.anbinvest.com.saبشبكة االنترنت  مدیر الصندوقوموقع   www.Tadawul.com.saالسوق المالیة السعودیة "تداول" االطالع علیھا من خالل موقع
استرداد یقوم بھا. وسیتم إرسال كشف إلى المشترك بعد نھایة كل سنة، تبین استثمارات المشترك في  وإشعار إلى المشترك عقب كل عملیة اشتراك أ •

المنتھیة وعدد وصافي قیمة الوحدات التي یمتلكھا مالك الوحدات بنھایة ھذه الفترة.  السنةالصندوق بالتفصیل بحیث یتضمن التقریر سجل بعملیات مالك الوحدات خالل 
ابي عن الكشوف سیتم إرسالھا إلى العنوان البریدي الذي ذكره المشترك في نموذج طلب االشتراك، وذلك ما لم تتم موافاة مدیر الصندوق بإشعار كتوھذه اإلشعارات و
 تغییر ذلك العنوان.

أیام عمل من تسلم طلب كتابي  )۱۰الدعوة لالجتماع خالل (بمدیر الصندوق  وسیقومأن یقوم بطلب اجتماع لمالكي وحدات الصندوق  الوحدات لمالكیحق  •
وال یكون االجتماع صحیحاً إال إذا حضره عدد من مالكي  ،على األقل من قیمة وحدات الصندوق %۲٥منفردین  ومالكي الوحدات الذین یملكون مجتمعین أ ومن مالك أ

 على األقل من قیمة وحدات الصندوق. %۲٥الوحدات یملكون مجتمعین 
شكوى فیما یتعلق بالصندوق، فعلیھ أوال أن یستفسر من مركز االستثمار لدى مدیر الصندوق، وإذا لم یقتنع بالرد الذي یعطیھ  وحدات مالكإذا كانت لدى أي  •

 لھ ذلك المركز فعلیھ توجیھ شكواه إلى:
 وحدة العنایة بالعمیل

 مبنى العربي لالستثمار
 حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

 ۱۱۳۱۱، الریاض ۲۲۰۰۰۹. ب. ص
 المملكة العربیة السعودیة

 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸ھاتف موحد: 
 www.anbinvest.com.saالموقع االلكتروني: 

 االستثماري لدى مدیر الصندوق في الیوم الرابع التالي لنقطة التقویم. ھفي حسابلمالك الوحدات إیداع المبالغ المستردة  •

 مسؤولیات مالكي الوحدات 
 من یملكھ ما حدود الصندوق في في استثماره عن الناتجة) حدثت إن( الخسائر فقط الوحدات مالك ویتحمل. الصندوق والتزامات دیون عن مسؤول غیر الوحدات مالك

 .الصندوق في وحدات

 واإلجراءات الخاصة باإلنھاء الحاالت التي تستوجب إنھاء الصندوق 
ً  اشعاراً  المشتركین بإعطاء وذلك" العام الصندوق إنھاء" االستثمار صنادیق الئحة من) ۳۷( المادة على بناء الصندوق إنھاء في بالحق الصندوق مدیر یحتفظ  مسبقاً  خطیا
 بھ، المتعلقة القائمة بالمطلوبات والوفاء الصندوق أصول تسییل سیتم الحالة تلك وفي. بذلك المالیة السوق ھیئة مجلس إشعار وبعد عمل یوم) ۲۱( وعشرون واحد مدتھ

 التأكید یتم التي الصندوق في االستثمار وحدات عدد إجمالي إلى منھم كل یحملھا التي الوحدات نسبة بحسب المشتركین على ذلك بعد المتبقیة التصفیة حصیلة توزیع ثم
 والموقع الصندوق لمدیر االلكتروني الموقع في وتصفیتھ الصندوق مدة انتھاء عن االعالن وسیتم. مباشرة التصفیة تلك قبل أصدرت قد أنھا الصندوق مدیر قبل من

 .للسوق االلكتروني

 المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق بوجود الیة داخلیة لتقویم قرارإ 
 .داخلیة لتقویم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق آلیةیقر مدیر الصندوق بوجود 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .٥
 من أصول الصندوقالمدفوعات  

 رسوم اإلدارة
 الخاصة اإلدارة ألتعاب تحصیلھ خالل من وذلك مباشر، غیر بشكل اإلدارة مقابل أتعاب بتحصیل الصندوق مدیر وسیقوم إدارة، رسوم الصندوق مدیر یتقاضى ال

 .الصندوق ھذا فیھا یستثمر التي األخرى بالصنادیق
 الرسوم والمصروفات األخرى

والتدقیق، ومكافاة مصروفات المراجعة  –على سبیل المثال ال الحصر – وھي بإدارة الصندوق،المتعلقة واألتعاب األخرى  ملتزما بكافة المصروفاتسیكون الصندوق 
) ھـ(الفقرة في علماً بأن كافة المصروفات ستكون موضحة  المستقلین، ومصروفات مقدم خدمة المؤشر االرشادي وأي مصاریف نثریة أخرى، أعضاء مجلس االدارة

ما نسبتھ  على أساس صافي قیمة أصول الصندوق. ولن تتجاوز ھذه الرسوم ویتم خصمھا عند كل یوم تقویم األخرى مصروفاتالسوف تحتسب و .من ھذه المادة
 قیمة أصول الصندوق. صافي سنویاً من ۱٫٥۰%

 جدول الرسوم والمصروفات 
 دفعھا أساس حسابھا / طریقة تحصیلھا / وقت المصروفات

http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
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كحد أقصى، تدفع مرة واحدة وتخصم مباشرة في وقت استالم األموال التي یشترك بھا المشترك  %۲٫۰۰ رسوم االشتراك
 إضافي. وسواء اشتراك جدید أ

 ال یتقاضى مدیر الصندوق رسوم إدارة ولكن یتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصنادیق المستثمر بھا رسـوم االدارة

یوم) ویتم  ۳٦٥ یتم احتساب أتعاب مراجع الحسابات على أساس یومي كمصروف مستحق (موزعة على أتعاب مراجع الحسابات 
 أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.من خصمھا كل یوم تقویم 

 موزعة علىأساس یومي كمصروف مستحق (یتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین على  مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلین 
 ) ویتم خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.یوم ۳٦٥

) ویتم یوم ۳٦٥ موزعة علىعلى أساس یومي كمصروف مستحق (رقابیة یتم احتساب المصروفات ال مصروفات رقابیة
 نھایة السنة المالیة.خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا 

یتم احتساب مصروفات نشر بیانات الصندوق على موقع تداول على أساس یومي كمصروف مستحق  نشر بیانات الصندوق على موقع تداول 
 ) ویتم خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا نھایة السنة المالیة.یوم ۳٦٥ موزعة على(

) ویتم یوم ۳٦٥ موزعة علىیتم احتساب المصروفات األخرى على أساس یومي كمصروف مستحق ( أقصىكحد  %۱٫٥۰مصروفات أخرى 
 خصمھا كل یوم تقویم من أصول الصندوق ویتم دفعھا بشكل ربع سنوي.

 أصول  قیمة أساس على تقویم یوم كل وخصمھا سنویا  %۰٫۰۰۳ أساس على  الحفظ رسوم احتساب سیتم أتعاب أمین الحفظ
 النقد. عدا ما الصندوق

 رسوم االسترداد المبكر 
على حامل أي من وحدات االستثمار في الصندوق في حالة  %۰٫۲٥سیفرض رسوم استرداد مبكر قدره 

یوماً تقویمیاً من شرائھ إیاھا. وسیحتفظ برسوم االسترداد المبكر في  ۳۰طلب استرداد الوحدات في خالل 
 في الصندوق. الصندوق لصالح باقي المستثمرین

 واالسترداد ونقل الملكیة رسوم االشتراك 
 رسوم االشتراك

من مبلغ كل اشتراك. وسیقوم مدیر الصندوق بخصم قیمة رسوم االشتراك المذكور في وقت استالم األموال  %۲٫۰۰یتحمل المشترك رسوم اشتراك ال تتجاوز نسبتھا 
 إضافي. وقیمة مبلغ كل اشتراك سواء جدید أ من التي یشترك بھا المشترك

 ال یوجد رسوم استرداد للوحدات رسوم االسترداد
 ال تنطبق رسوم نقل الملكیة

  .قد أبرمھایقوم الصندوق بدفع أي عموالت خاصة  مل العموالت الخاصة 
 مثال افتراضي للرسوم 

  دوالر أمریكي ۱۰۰٫۰۰۰المصروفات والرسوم الفعلیة المحملة على الصندوق مع مثال یوضح تأثیرھا على مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدره 
 رسوم ومصروفات المشترك رسوم ومصروفات الصندوق الرسوم والمصروفات

 (نسبة مئویة)
 رسوم ومصروفات المشترك

 (دوالر امریكي)
%۲٫۰۰ - رسوم االشتراك  ۲٬۰۰۰ 

 المصروفات األخرى
%۰٫۱٥۲۳ ۲٬٦٦۱ مكافاة اعضاء مجلس االدرة المستقلین  ۱٥۲٫۲۸ 

%۰٫۸٥۹۹ ۱٥٬۰۲٦ رسوم مراجع الحسابات  ۸٥۹٫۹۱ 
%۰٫۱۱٤۲ ۱٬۹۹٥ الرسوم الرقابیة  ۱۱٤٫۱٥ 

%۰٫۰۷٦۰ ۱٬۳۲۹ نشر بیانات الصندوق على موقع تداول  ۷٦٫۰۳ 
%۰٫۰۲۹۲ ٥۱۱ اتعاب امین الحفظ  ۲۹٫۲۳ 

%۰٫۰٤٦۷ ۸۱٦ مصاریف أخرى  ٤٦٫۷۰ 
%۱٫۲۷۸۳ ۲۲٬۳۳۷ إجمالي المصروفات االخرى  ۱٬۲۷۸٫۳۰ 

 - - - رسـوم االدارة*
 ۱٬۲۷۸٫۳۰  ۲۲٬۳۳۷ إجمالي المصروفات

 ھذا فیھا یستثمر التي األخرى بالصنادیق الخاصة اإلدارة ألتعاب تحصیلھ خالل من وذلك مباشر، غیر بشكل اإلدارة مقابل أتعاب بتحصیل الصندوق مدیر سیقوم*
 .الصندوق

 التقویم والتسعیر .٦
 كیفیة تقویم األصول 
 أصول قیمة صافي احتساب ویتم. یلیھ الذي العمل یوم في التقویم عمل فسیتم إجازة، التقویم یوم صادف حالة وفي. المتاحة األسعار آخر أساس على الصندوق تقویم یتم

 الصندوق، مطلوبات مبلغ الصندوق أصول مجموع قیمة من یطرح بأن الصندوق مدیر قبل من الصندوق ذلك وحدات تحویل وأ استرداد وأ شراء ألغراض الصندوق
 من الناتج المبلغ بقسمة الصندوق في االستثمار وحدة سعر ویتحدد. شروط وأحكام الصندوق في المحددة واألتعاب الرسوم - الحصر ال المثال سبیل على - تشمل التي

 وذلك الوحدة سعر وإعالن الصندوق أصول قیمة صافي تحدیث وسیتم. العملیة بتلك المتعلق التقویم یوم تاریخ في الصندوق وحدات مجموع على المذكورة الطرح عملیة
 .اإلنترنت بشبكة مدیر الصندوق وموقع" تداول" السعودیة المالیة السوق موقع خالل من واحد عمل بیوم التقویم یوم بعد

 دد نقاط التقویم وتكرارھاع 
ً  مرتین الصندوق أصول تقویم یتم  العمل یوم بنھایة التقویم بیانات نشر یتم أن على أسبوع كل من واألربعاء األحد یومي من تقویم یوم لكل التعامل یوم نھایة في أسبوعیا

 . التقویم لیوم التالي
 

 التسعیر الخاطئ واالجراءات المتخذة في حالة التقویم أ 
 سوف یقوم مدیر الصندوق بتوثیق ذلك. ،حساب سعر وحدة بشكل خاطئ وفي حال تقویم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أ •
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التسعیر بدون  وسوف یقوم مدیر الصندوق بتعویض جمیع مالكي الوحدات المتضررین (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقین) عن جمیع أخطاء التقویم أ •
 یر.تأخ
أكثر من سعر الوحدة وسوف یتم  وأ %۰٫٥التسعیر یشكل ما نسبتھ  وسوف یقوم مدیر الصندوق بإبالغ ھیئة السوق المالیة فوراً عن أي خطأ في التقویم أ •

) من ھذه ۷۱صندوق وفقاً للمادة (اإلفصاح عن ذلك فوراً في موقع مدیر الصندوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقاریر الصندوق التي یعَدھا مدیر ال
 الالئحة.

ً للمادة ( • ) من الئحة صنادیق ۷۲سیقوم مدیر الصندوق بتقدیم ملخص بجمیع أخطاء التقویم والتسعیر في التقاریر المطلوبة من ھیئة السوق المالیة وفقا
 االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة.  

 طریقة احتساب سعر الوحدة 
 حالة وفي. العملیة بتلك المتعلق التقویم یوم تاریخ في الصندوق وحدات مجموع على صافي قیمة أصول الصندوق بقسمة الصندوق في االستثمار وحدة سعر یتحدد

 .یلیھ الذي العمل یوم في التقویم عمل فسیتم إجازة، التقویم یوم صادف

 ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارھا  مكان 
ً  مرتین الوحدة سعر وإعالن الصندوق أصول قیمة صافي تحدیث یتم " تداول"  السعودیة المالیة السوق موقع خالل من واحد عمل بیوم التقویم یوم بعد وذلك أسبوعیا

www.Tadawul.com.sa اإلنترنت بشبكة مدیر الصندوق وموقع www.anbinvest.com.sa. 

 لتعاملا .۷
 تفاصیل الطرح األولي 
وكان سعر الوحدة عند  م ۲۰۰۱أغسطس ۱۱ تاریخ في الصندوق تشغیل كصندوق استثماري مفتوح وقد بدأ م ۲۰۰۱أغسطس  ۱۱ في األولي للطرح الصندوق طرح تم

 أمریكیة. دوالرات ۱۰وبدایة الطرح ھ

 التاریخ المحدد والمواعید النھائیة لتقدیم طلبات االشتراك واالسترداد 
في المملكة العربیة  الرسمیة العطل باستثناء أسبوع كل من واألربعاء األحد ھي الوحدات تداول فیھا سیتم التي لتعاملا أیام وإن. عمل یوم أي خالل الطلبات استالم یمكن

ً  الطلب ویكون .الرسمیة العطل ألیام التالي التعامل یوم في الوحدات تداول یتم فإنھ السعودیة الرئیسي  مقرهفي  مدیر الصندوق یتسلم عندما المفعول وساري صحیحا
 حسب وذلك التعامل لیوم السابق العمل یوم في ظھراً  الواحدة الساعة قبل الصندوق في المطلوبة الوحدات بشراء المتعلقة والمبالغ االسترداد وأ االشتراك بالریاض طلب

 التالي. التعامل لیوم طلب أنھ على معاملتھ فسیتم المحدد الوقت بعد المبلغ وأو/ الطلب تسلم حالة وفي. الریاض توقیت

 دإجراءات االشتراك واالستردا 
 إجراءات االشتراك

 اآلتي:  الذین یرغبون في شراء وحدات الصندوق استیفاء والمستثمرین على المشتركین
االسترداد حیث تشمل عملیة فتح الحساب االستثماري كافة إجراءات  وفتح حساب استثماري لدى مدیر الصندوق لكي یتم من خاللھ تنفیذ عملیات االشتراك أ •

 . وإجراءات "مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاباعرف عمیلك 
مصحوباً بتفویض  وذلك حسب توقیت الریاض التعاملتسلیم نموذج طلب االشتراك إلى مدیر الصندوق قبل الساعة الواحدة ظھراً في یوم العمل السابق لیوم  •
من ھویة العمیل ساریة المفعول وفي حالة المؤسسات طبق األصل ویرفق مع الطلب صورة موقعة  الصندوق مدیرجراء القید الالزم على حساب ذلك المشترك لدى بإ

لتفویض باالستثمار باإلضافة إلى والشركات والجمعیات وصنادیق االستثمار یتم استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت ھویة مصدر األموال وتراخیصھ وصحة ا
 موقعھ من ھویات المفوضین ساریة المفعول وأي مستندات أخرى قد یراھا مدیر الصندوق إلزامیة الستكمال عملیة االشتراك.طبق األصل صور 

وذلك حسب التعامل الساعة الواحدة ظھراً في یوم العمل السابق لیوم تحویل المبلغ الخاص باالشتراك لحساب العمیل االستثماري لدى مدیر الصندوق قبل  •
 . توقیت الریاض

 في حال عدم تحدیث الحساب االستثماري لدى مدیر الصندوق یجب تحدیث الحساب قبل تنفیذ تعلیمات االشتراك.  •
 لتقویم التالیة.یتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات االستثمار في الصندوق على أساس أسعار ا •
خاص بوحدات االستثمار في الصندوق دون إصدار شھادات لھا، وإنما في شكل إثباتھا من قبل مدیر الصندوق بالقیود الالزمة في دفتر األستاذ ال یتم االحتفاظ •

 بكل حملة وحدات االستثمار.
شتراك ومبلغ االستثمار فیھ ورسوم االشتراك وسعر شراء وحدة االستثمار یتم موافاة المشتركین من خالل البرید بإشعار یبین تفاصیل الصندوق وتاریخ اال •

 فیھ وعدد الوحدات التي تم شراؤھا.
 إجراءات االسترداد

 عتمد من قبل مدیر الصندوقالموفق النموذج كل الوحدات التي استثمر فیھا، وذلك بموجب طلب استرداد وأن یطلب استرداد جزء من أ لكل مشتركیجوز  •
على أن یكون مرفق  في یوم العمل السابق لیوم التقویم وذلك حسب توقیت الریاضویكون الطلب صحیحا إذا تم تسلیمھ إلى مدیر الصندوق قبل الساعة الواحدة ظھراً 

 ادیق االستثمار.ھویات المفوضین بالتوقیع في حالة المؤسسات والشركات والجمعیات وصن وموقعة من ھویة العمیل أطبق األصل بالطلب صورة 
 مدیر الصندوقلكي یتم تحویل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب االستثمار إلى حسابھ الجاري، یجب على ذلك المشترك أن یقدم طلباً بذلك إلى  •

 الخاص بذلك.االسترداد على نموذج 
الذي تم فیھ  التقویماألصول للوحدة في یوم  المطلوب استردادھا بصافي قیمةبضرب عدد الوحدات  یحسب المبلغ الذي یستلمھ المستثمر نتیجة طلبھ لالسترداد •

 االسترداد. تنفیذ طلب
 لمالكي الوحدات االسترداد عوائد ودفع االسترداد بین زمنیة فترة أقصى

 تحدید فیھا تم التي التقویم لنقطة التالي الرابع الیوم في مدیر الصندوق لدى المشترك حساب في الحصیلة تلك مبلغ قید خالل لمالك الوحدات من االسترداد حصیلة دفع یتم
 .االسترداد سعر
 یستردھا وأ الوحدات مالك یمتلكھا أن یجب التي للوحدات األدنى الحد

 دوالر أمریكي ۲٬۰۰۰  الحد األدنى لالشتراك 
 دوالر أمریكي ٥۰۰ الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 دوالر أمریكي ٥۰۰  الحد األدنى لالسترداد 
 دوالر أمریكي ۲٬۰۰۰  الحد األدنى للملكیة 
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 ۲٬۰۰۰ما یعادل ووھ في حالة ما إذا كان من شأن أي طلب من طلبات االسترداد تخفیض استثمار أي مشترك في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى للرصید الالزمو
 ویجوز .ھذه الحالة یمكن استرداد مبلغ االستثمار بأكملھ على حسب تقدیر مدیر الصندوق المطلق ، ففيدوالر أمریكي على أساس سعر التقویم التالي لطلب االسترداد

 .واالستثماریة االدخاریة للبرامج اإلضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد تخفیض الصندوق لمدیر
 )(ال تنطبق اجراءات نقل الملكیة

 سجل مالكي الوحدات 
 مدیر الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وسیتم حفظھ في المملكة العربیة السعودیة. سیقوم •
 یُعَد سجل مالكي الوحدات دلیالً قاطعاً على ملكیة الوحدات المثبتة فیھ. •
 سیقوم مدیر الصندوق بحفظ المعلومات اآلتیة في سجل مالكي الوحدات كحد أدنى: •

o .اسم مالك الوحدات وعنوانھ 
o أي وسیلة تعریف أخرى تحددھا  وأ ،رقم سجلھ التجاري بحسب الحال ورقم جواز سفره أ ورقم إقامتھ أ وة الوطنیة لمالك الوحدات أرقم الھوی

 ھیئة السوق المالیة.
o .جنسیة مالك الوحدات 
o .تاریخ تسجیل مالك الوحدات في السجل 
o  الوحدات.بیانات جمیع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراھا كل مالك 
o .الرصید الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات 
o حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. وأي قید أ 

ً لسجل مالكي الو • حدات إلى أي مالك سوف تتم إتاحة سجل مالكي الوحدات لمعاینة ھیئة السوق المالیة عند طلبھا ذلك وسوف یُقدم مدیر الصندوق ملخصا
 للوحدات مجاناً عند الطلب (على أن  یُظھر ذلك الملخص جمیع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط).

 ) من ھذه المادة.۳سوف یقوم مدیر الصندوق بتحدیث سجل مالكي الوحدات فوراً بحیث یعكس التغییرات في المعلومات المشار إلیھا في الفقرة ( •

  (ال ینطبق) موال االشتراك المستلمة في الودائع البنكیةاستثمار أ 

  (ال تنطبق) نى الذي ینوي مدیر الصندوق جمعھالحد األد 
 ما یعادلھا كحد ادنى لصافي قیمة أصول الصندوق ومالیین لایر سعودي أ ۱۰اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لضمان استیفاء متطلب  

  بلوائح وتعلیمات ھیئة السوق المالیة في حال قامت بطلب أي إجراء تصحیحي منھ.سیقوم مدیر الصندوق بااللتزام 

 إلجراءات المتبعة في تلك الحاالت، وایعلّق والحاالت التي یؤجل معھا التعامل في الوحدات أ 
 االسترداد وتأجیل عملیات االشتراك أ

 االستثمار في الحاالت اآلتیة:استرداد من صندوق  ویجوز لمدیر الصندوق تأجیل أي طلب اشتراك أ
 .ذلك المالیة السوق ھیئة طلبت إذا الوحدات استرداد وأ االشتراك تعلیق یتم •
 إلى بالنسبة وإما عام بشكل إما العام، الصندوق یملكھا التي االخرى االصول وأ المالیة األوراق في التعامل فیھا یتم التي الرئیسیة السوق في التعامل ُعِلق إذا •

 .العام الصندوق أصول قیمة لصافي جوھریة أنھا معقول بشكل الصندوق مدیر یرى التي الصندوق أصول
 في حالة عدم تمكن الصندوق من بیع األصول التي یملكھا ألي سبب من األسباب الخارجة عن إرادتھ. •

 رفض االشتراك
 یحق لمدیر الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم تطبیق المشترك ألنظمة ولوائح ھیئة السوق المالیة. 

 یار طلبات االسترداد التي ستؤجلاإلجراءات التي یجري بمقتضاھا اخت 
 الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة. ) من الئحة صنادیق االستثمار٦۱األحكام المنظمة لتأجیل عملیات االسترداد تخضع إلى المادة (

 خصائص الوحدات .۸
 .والواجبات الحقوق في متساویة واحدة فئة من كلھا الصندوق في االستثمار وحدات

 المحاسبة وتقدیم التقاریر .۹
 والسنویةالمعلومات المتعلقة بالتقاریر المالیة، بما في ذلك الفترات المالیة األولیة  

 ً  صنادیق الئحة من) ۱۱( المادة حسب المراجعة السنویة المالیة القوائم بنشر الصندوق مدیر سیقوم السعودیة، العربیة المملكة في بھا المعمول واألنظمة للقوانین وفقا
 مدیر یقوم كذلك. الكتابي طلبھ على بناء مشترك كل إلى بالبرید القوائم تلك إرسال ویتم. السنة نھایة من عمل یوم ۷۰ خالل میالدیة سنة كل نھایة في وذلك االستثمار
 ویتم. ذلك نظیر مصروفات بأي تحمیلھ وبدون منھ كتابي طلب على بناءً  مشترك لكل متاحة وتكون عمل یوم ۳٥ خالل مدققة سنویة نصف مالیة قوائم بإعداد الصندوق

ً  المالیة القوائم طلب  الصندوق. مدیر عنوان على الصندوق مدیر لدى وااللتزام الرقابة مدیر من كتابیا

 صندوق التي یعّدھا مدیر الصندوقأماكن ووسائل إتاحة تقاریر ال 
 سیتم نشر القوائم المالیة في كل من : 

  .www.anbinvest.com.saااللكتروني:  مدیر الصندوقموقع  
  www.Tadawul.com.sa" تداول " السعودیة المالیة السوق موقع 

   ال تنطبق حیث أن الصندوق لیس صندوق جدید توافر أول قائمة مالیة 

 .مقابلسیقوم مدیر الصندوق بتقدیم القوائم المالیة السنویة المراجعة للعمالء عند طلبھا وبدون  لقوائم المالیة السنویة المراجعةتقدیم ا 

 

 مجلس إدارة الصندوق .۱۰

http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق .أ
 نوع العضویة اسم العضو

 رئیس السید/ بسام بن راشد المبارك
 عضو السید/ زیاد بن عبدالرحمن أبانمي

 عضو عبدالعزیز القاضيالسید/ فھد بن 
 مستقل وعض المغیولي حمد بن محمد /الدكتور

 مستقل وعض  الھالبي عبدهللا بن ناصر/  السید

 نبذة عن مؤھالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب
 المبارك (رئیساً)بن راشد السید/ بسام 

 ةسن ۲٥إدارة الوساطة المحلیة والعالمیة لدى شركة العربي الوطني لالستثمار، ولدیھ الرئیس التنفیذي لشركة العربي الوطني لالستثمار، وشغل قبل ذلك منصب رئیس 
وریوس في العلوم السیاسیة من الخبرة في المصرفیة االستثماریة، وقبل انضمامھ لشركة العربي الوطني لالستثمار عمل لدى البنك السعودي الفرنسي، ویحمل شھادة بكال

 من "جامعة الملك سعود".
 بانمي (عضو)أعبدالرحمن بن  زیادد/ السی

) ساما( السعودي النقد مؤسسة لدى عمل العربي للبنك انضمامھ وقبل والمصرفیة، المالیة الخبرة من سنة ۲٥ ولدیھ الوطني، العربي البنك لدى الخزینة مجموعة رئیس
 االمریكیة. المتحدة الوالیات في" میزوري جامعة" من الھندسیة اإلدارة في الدكتوراه شھادة ویحمل المالیة، سامبا ومجموعة

 )السید/ فھد بن عبدالعزیز القاضي (عضو
سنة عمل بھا في قطاع مصرفیة األفراد، ویحمل شھادة بكالوریوس في  ۳۰لدى البنك العربي الوطني، ولدیھ خبرة مصرفیة ألكثر من  رئیس منظومة التجزئة المصرفیة

 االقتصاد من "جامعة الملك سعود".
 مستقل) والمغیولي (عضبن حمد الدكتور/ محمد 

ُ كمستشار لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) وجمعیة المحاسبین القانونیین  التحلیل المالي والمراجعة فيأستاذ  كلیة إدارة االعمال بجامعة الملك سعود، وعمل سابقا
في العدید من جمعیات ومنظمات المحاسبة المحلیة واالقلیمیة والعالمیة، ویحمل  وعض ولخلیجیة، وھالسعودیین وحالیاً یعمل كمستشار لدى جمعیة المحاسبین القانونیین ا

بكالوریوس في وشھادة ال جامعة الملك سعودمن في العلوم المالیة واإلداریة وشھادة الماجیستیر  لز" في المملكة المتحدةیشھادة الدكتوراه في المحاسبة من "جامعة و
 من جامعة الملك سعود. واإلداریةالعلوم المالیة 

 مستقل) و(عض السید / ناصر بن عبدهللا الھالبي
م وقبل عملھ في شركة التعاونیة للتأمین عمل بالبنك السعودي الھولندي والبنك السعودي  ۲۰۱٥و ۱۹۹۲رئیس قسم االستثمار في شركة التعاونیة للتأمین بین عامي 

امریكا في الصحافة  –وعاماً في مجال االستثمار والبنوك والتأمین، ویحمل درجة الماجستیر من جامعة اوھای ۳٥ولدیھ خبرة تزید عن لالستثمار ومجموعة سامبا المالیة 
 وتبادل المعلومات وشھادة البكالوریوس من جامعة الریاض في العالقات العامة وتبادل المعلومات.  

 ؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوقأدوار ومس .ج
 مسؤولیات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبیل المثال ال الحصر، اآلتي: تشمل

ویشمل ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) الموافقة على عقود  طرفاً فیھاالعام الموافقة على جمیع العقود والقرارات والتقاریر الجوھریة التي یكون الصندوق  •
سیقوم  وت قام بھا الصندوق أتقدیم خدمات اإلدارة للصندوق وعقود تقدیم خدمات الحفظ وال یشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثماریة في شأن أي استثمارا

 بھا في المستقبل. 
 .المتعلقة بأصول الصندوقبحقوق التصویت  اعتماد سیاسة مكتوبة فیما یتعلق •
ً  الصندوق مدیر عنھ یفصح مصالح تضارب أي على المصادقة والموافقة أ ،مناسباً  ذلك كان ومتى اإلشراف، •  .االستثمار صنادیق لالئحة وفقا
ً  مرتین االجتماع • لمراجعة التزام الصندوق بجمیع القوانین  ،الصندوق مدیر لدى) وااللتزام المطابقة لجنة( وااللتزام المطابقة مسؤول مع األقل على سنویا

الصادرة عن مجلس ھیئة السوق االستثمار  صنادیق الئحةواألنظمة واللوائح ذات العالقة  ویشمل ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) المتطلبات المنصوص علیھا في 
 المالیة. 

یتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام  أم غیره) اً المعلومات  وأي مستند آخر (سواء أكان عقدالتأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة  •
 االستثمار الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة.  صنادیق ومدیر الصندوق وإدارتھ للصندوق العام إضافة للتأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة

ً  الوحدات مالكي مصلحة یحقق بما تھبمسؤولیا الصندوق مدیر قیام من التأكد •  .االستثمار صنادیق الئحة وأحكام الصندوق وأحكام لشروط وفقا
 العمل بأمانة وحسن نیة واھتمام ومھارة وعنایة وحرص وبما یحقق مصلحة مالكي الوحدات.  •
 تدوین محاضر االجتماعات التي تبین جمیع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذھا المجلس. •

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوقتفاصیل  .د
 سعودي لایر ۱۰٫۰۰۰ قدرھا مكافأة االجتماعات لعدد األدنى الحد ووھ بالسنة اجتماعین حضر حال في التقلیدیة للصنادیق مستقل إدارة مجلس وعض كل یحصل سوف
 .التقلیدیة لكافة الصنادیق الصندوق إدارة مجلس اجتماعات من اجتماع كل حضور عن أقصى كحد
 ً  مجلس وعض كل مع العقد ومدة الصندوق مدیر قبل من المدارة االستثماریة الصنادیق كافة إدارات مجالس في أعضاء ھم المستقلین اإلدارة مجلس أعضاء بان علما
ً  ویجدد واحدة سنھ ھي مستقل إدارة  .تلقائیا

 الصندوق ومصالح الصندوقمجلس إدارة  ومحتمل بین مصالح عض وبیان بأي تعارض متحقق أ .ه
 مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق فسوف یفصح عنھا المجلس. ومحتمل بین مصالح عض وفي حال وجود أي تعارض مصالح متحقق أ

 ستثمار األخرىعضویات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في صنادیق اال .و
 مجلس ادارة الصنادیق:) التي یشرف علیھا العربي( التقلیدیةصنادیق االستثمار  أسماء

 صندوق العربي المتوازن • صندوق العربي لألسھم السعودیة •
 لالستثمار: الوطني التالیة في شركة العربي الشرعیةعضاء في الصنادیق  أیضاً أأعضاء مجلس االدارة المستقلین ھم  علماً بأن

 صندوق المبارك لألسھم السعودیة • صندوق المبارك للمتاجرة باللایر السعودي •
 صندوق المبارك لألسھم السعودیة النقیة • صندوق المبارك للمتاجرة بالدوالر األمریكي •
  كتتابات األولیةصندوق المبارك لال •
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 .ال ینطبق لجنة الرقابة الشرعیة .۱۱
 مدیر الصندوق .۱۲

 اسم مدیر الصندوق .أ
 ."الصندوق مدیر" بدور ستقوم التي وھي الوطني، العربي للبنك تابعة شركة وھي ،"لالستثمار العربي" لالستثمار الوطني العربي شركة

 ۰۷۰۷۲-۳۷ لسوق المالیةرقم الترخیص الصادر عن ھیئة ا .ب

 عنوان مدیر الصندوق .ج
 شركة العربي الوطني لالستثمار

 مبنى العربي لالستثمار
 حي المربع، خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

 ۱۱۳۱۱، الریاض ۲۲۰۰۰۹ص. ب. 
 العربیة السعودیةالمملكة 
 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸: موحدھاتف 

 www.anbinvest.com.saالموقع االلكتروني: 

 ھـ ۲٥/۰٦/۱٤۲۸ یص الصادر عن ھیئة السوق المالیةتاریخ الترخ .د

 .ملیار لایر ۱رأس المال المدفوع  .ه

 ملخص المعلومات المالیة .و
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ البند

 ۱٤۰٬۱۱۸٬٦۷۱ اإلیرادات
 ۷۲٬۳۸۸٬۲٥٥ المصروفات 

 ۱٬٥۲٤٬٥٤٥ الحصة في أرباح/(خسائر) شركة زمیلة
 ٥٥٬٤۹۳٬۸۷٤ صافي الدخل

 ۲٤٬۹۲۹٬۰۹۲ الزكاة وضریبة الدخل المستحقة

 ووأنشطة العمل الرئیسیة لكل عضأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  .ز
 المجلس رئیسالسیف /  عبداللطیف علي رائد
 جسور شركة إدارة مجلس رئیس نائب منصب یشغل كما ،۲۰۱٥ عام منذ لالستثمار الوطني العربي لشركة اإلدارة مجلس ووعض رئیس منصب السیف رائد یشغل

ً  التالیة الشركات إدارات بمجالس عضویتھ على عالوة القابضة،  كما بلبنان، للبیئة سي بي آبي شركة إدارة ومجلس السعودیة، العربیة زین شركة إدارة مجلس: حالیا
 بالبنك إدارة رئیس منصب ذلك قبل شغل كما الكبیر، سعود بن محمد بن سلطان األمیر والسم لصاحب الخاص بالمكتب األعمال وتطویر االستثمار رئیس منصب یشغل

 السعودي بالبنك عالقة مدیر منصب السیف شغل الوطني، العربي بالبنك التحاقھ وقبیل سنوات، ۷ لمدة عالقات مدراء من مؤلف فریق قیادة تولى حیث الوطني العربي
 .الفرنسي

 .بالریاض سعود الملك بجامعة اإلداریة العلوم كلیة من المحاسبة في البكالوریوس درجة رائد یحمل
 عضو/  عید مارون روبیر
 إدارة مجالس في عضویتھ إلى إضافة ،۲۰۰٥ دیسمبر منذ الوطني العربي للبنك التنفیذي والرئیس المنتدب، اإلدارة مجلس وعض منصب عید روبیر /الدكتور یشغل
 في طویلة بخبرة ویتمتع لالستثمار، الوطني العربي وشركة السعودیة، المساكن تمویل وشركة التعاوني، للتأمین الوطني العربي البنك – جي آي آیھ – میتالیف شركة
 الوطني، الكویت لبنك التابعة والشركات الخارجیة الفروع شبكة عام مدیر منصب الوطني العربي بالبنك التحاقھ قبیل شغل حیث عالمیة، بنوك في المصرفي العمل مجال

 ووعض الدولي، قطر بنك إدارة مجلس ووعض لبنان، – الوطني الكویت بنك إدارة مجلس رئیس ونائب لندن، في انترناشیونال – الوطني الكویت لبنك المنتدب ووالعض
 .لندن في العربي المصرفیین مجلس
 .بفرنسا السوربون جامعة من والمصرفیة المالیة العلوم في الدكتوراه درجة روبیر /الدكتور یحمل
 عضوالحربش /  جاسر سلیمان زھیر

، كما یتولى منصب رئیس ۲۰۱۱لجنة الترشیحات والمكافآت بالشركة منذ عام  ومجلس اإلدارة بشركة العربي لالستثمار وعض ویشغل زھیر الحربش منصب عض
، فضالً عن رئاسة لجنة مكافحة االحتیال بالبنك، وعضویة عدد من لجان الدوائر المختلفة في البنك ۱۹۹٥إدارة الشؤون القانونیة بالبنك العربي الوطني منذ عام 

ن المعلومات. كما تولى سابقاً منصب مستشار قانوني للجنة تسویة المنازعات كااللتزام والتعاقد الخارجي والمنتجات واإلجراءات واللجنة اإلداریة لشؤون الموظفین وأم
 .المصرفیة بمؤسسة النقد العربي السعودي

المملكة العربیة السعودیة، ودرجة الماجستیر في القانون من كلیة واشنطن للقانون  –یحمل زھیر درجة البكالوریوس في القانون من جامعة الملك سعود بالریاض 
 .الیات المتحدة األمریكیة، كما أنھ خبیر تحكیم معتمد لدى وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیةبالو
 عضوالقاضي /  محمد عبدالعزیز فھد

حالیاً منصب سنة في التجزئة المصرفیة، كما یشغل  ۳۰، ولدیھ خبرة تزید عن ۲۰۱۳مجلس اإلدارة بشركة العربي لالستثمار منذ عام  ویشغل فھد القاضي منصب عض
روض المنتجات وتطویر رئیس قطاع خدمات التجزئة المصرفیة بالبنك، ویقود فریق المجموعة لتطبیق خطة استراتیجیة لتعزیز جھود البنك التسویقیة، وتوسیع نطاق ع

 .الشركة السعودیة للكھرباءالخدمات، واستقطاب العمالء. قبیل التحاقھ بالبنك العربي الوطني، عمل فھد القاضي في مجال خدمة العمالء ب
 .المملكة العربیة السعودیة –یحمل فھد درجة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود بالریاض 

 تنفیذي ورئیس وعضالمبارك /  عبدالعزیز راشد بسام
 ۱۹۸۹، وقد بدأ حیاتھ العملیة كوسیط عام ۲۰۱٤مجلس اإلدارة لشركة العربي الوطني لالستثمار منذ سبتمبر  ویشغل بسام المبارك منصب الرئیس التنفیذي وعض

انتقل إلى البنك السعودي الفرنسي حیت تدرج في شغل مناصب  ۲۰۰٥بدائرة الوساطة بالبنك العربي الوطني حیث أنشأ مكتب وساطة األسھم األمریكیة، وفي إبریل 
ة، وخالل تلك منصب رئیس وسطاء (األسھم األمریكیة)، إلى أن تم تعیینھ مدیراً لصنادیق األسھم المحلیة لیرأس بعد ذلك إدارة تطویر المنتجات التجاریمختلفة انتھاًء ب

التحق المبارك مجدداً بالبنك العربي  ۲۰۰۷الفترة شغل منصب ممثل البنك السعودي الفرنسي بلجنة المنتجات االستثماریة التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي. في عام 

http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
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تدرج بالمناصب لیشغل الوطني لیرأس إدارة خدمات الوساطة التابعة لمجموعة الخدمات االستثماریة، ثم ساھم بجھوده في تأسیس شركة العربي الوطني لالستثمار، و
 .حالیاً منصب الرئیس التنفیذي للشركة

 .المملكة العربیة السعودیة –سیاسیة من جامعة الملك سعود بالریاض یحمل بسام درجة البكالوریوس في العلوم ال
 مستقل وعضالعمران /  حمد عبدهللا سامي
 محلل بمنصب ۱۹۹۲ عام الوطني العربي بالبنك التحق حیث ،۲۰۱۰ عام منذ لالستثمار الوطني العربي بشركة مستقل إدارة مجلس وعض منصب العمران سامي یشغل

ً  والتسویقیة االئتمانیة األھداف تحقیق في ونجح فریق كرئیس عمل كما الشركات، ائتمان محافظ إدارة خالل من الوظیفي مساره وطور ائتمان،  البنك ألھداف وفقا
 وقبیل ،"السعودیة العربیة المملكة - الریاض في المالیة لالستشارات العمران هللا عبد سامي مكتب" الخاصة شركتھ وإدارة بتأسیس قام ۲۰۰٤ عام وفي. المرسومة
 .السعودیة العربیة المملكة – بالریاض المراعي شركة في زراعي كمھندس العمران عمل الوطني العربي البنك إلى انضمامھ

 .السعودیة العربیة المملكة – بالریاض سعود الملك جامعة من الزراعیة العلوم في البكالوریوس درجة سامي یحمل

 وق فیما یتعلق بصندوق االستثماروالواجبات الرئیسیة لمدیر الصنداألدوار والمسؤولیات  .ح
یعمل مدیر الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صنادیق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لھم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  •

 المعلومات.
والذي  ،ة األشخاص المرخص لھم بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحداتیلتزم مدیر الصندوق بجمیع المبادئ والواجبات التي نصت علیھا الئح •

 یتضمن العمل بما یحقق مصالحھم وبذل الحرص المعقول.
 سوف یكون مدیر الصندوق مسؤوالً عن القیام باآلتي: •

o .إدارة الصندوق 
o .عملیات الصندوق وبما في ذلك الخدمات اإلداریة للصندوق 
o .طرح وحدات الصندوق 
o .التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالھا وأنھا كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة 

سواء أأدى مسؤولیاتھ وواجباتھ بشكل مباشر أم كلف بھا جھة خارجیة بموجب  ،یُعّد مدیر الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة صنادیق االستثمار •
إھمالھ  ومة بسب احتیالھ أأحكام الئحة صنادیق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لھم. ویُعّد مدیر الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناج

 تقصیره المتعمد. وسوء تصرفھ أ وأ
وضمان سرعة التعامل معھا. على أن تتضمن تلك  ،مدیر الصندوق بوضع السیاسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق سیقوم •

 السیاسات واإلجراءات القیام بعملیة تقویم المخاطر بشكل سنوي على األقل.
 ندوق ویتم تزوید ھیئة السوق المالیة بنتائج التطبیق عند طلبھا. یقوم مدیر الصندوق بتطبیق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للص •

 المھام التي كلف بھا طرف ثالث من جانب مدیر الصندوق فیما یتعلق بصندوق االستثمار        .ط
 وھم كاآلتي: ،یتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقیام بالمھام المخّولة لھ

 الحفظ.أمین الحفظ للقیام بمھام  •
 المحاسب القانوني للقیام بمھام التدقیق والمراجعة. •
دات وفقاً لشروط مجلس إدارة الصندوق للقیام بمھام متابعة ومراقبة أداء الصندوق والتأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة مالكي الوح •

 كام الئحة صنادیق االستثمار.وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات ذات العالقة، وأح

 من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثماروأ ،مصالح أخرى لمدیر الصندوق تمثل أھمیة جوھریة وأنشطة عمل أ .ي
 .مع أنشطة الصندوقمن الممكن أن تتعارض ومصالح أخرى لمدیر الصندوق تمثل أھمیة جوھریة، أ وال یوجد أنشطة عمل أ

 استبدالھ ولعزل مدیر الصندوق أاألحكام المنظمة  .ك
ً  تراه إجراء أي واتخاذ الصندوق مدیر عزل المالیة السوق لھیئة یحق  وقوع حال في وذلك ،مناسباً  تراه آخر تدبیر أي اتخاذ وأ للصندوق بدیل صندوق مدیر لتعیین مناسبا
 :اآلتیة الحاالت من أي
 .لھم المرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الھیئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدیر توقف •
 .الھیئة قبل من تعلیقھ وأ سحبھ وأ اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدیر ترخیص إلغاء •
 .اإلدارة نشاط ممارسة في ترخیصھ إللغاء الصندوق مدیر من الھیئة إلى طلب تقدیم •
ً  الھیئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدیر أن الھیئة رأت إذا •  .التنفیذیة لوائحھ وأ النظام بالتزام – جوھریا
 على قادر الصندوق مدیر لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع استقالتھ وأ عجزه وأ االستثمار صندوق أصول یدیر الذي االستثماریة المحفظة مدیر وفاة •

 .المحفظة مدیر یدیره الذي وأ االستثمار صندوق أصول إدارة
 .جوھریة أھمیة ذات أنھا -معقولة أسس ىعل بناءً  - الھیئة ترى أخرى حالة أي •

 أمین الحفظ .۱۳
 ."أمین الحفظ" بدور ستقوم التي وھي ،"البالد المالیة" البالد لالستثمار شركة اسم أمین الحفظ .أ

 ۰۸۱۰۰-۳۷ یص الصادر عن ھیئة السوق المالیةرقم الترخ .ب

  عنوان أمین الحفظ .ج
 البالد لالستثمارشركة 

 العربیة السعودیةالمملكة 
 المركز الرئیسي  ،البالد المالیة

 ۱۱٤۱۱الریاض  ۱٤۰طریق الملك فھد , ص.ب 
 ۹۲۰۰۰۳٦۳٦: موحدھاتف 

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 
 custody@albilad-capital.comالبرید االلكتروني: 

  .م ۲٥/۰٥/۲۰۰۸ در عن ھیئة السوق المالیةالترخیص الصاتاریخ  .د
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۱۳ 
 

 حفظ فیما یتعلق بصندوق االستثماراألدوار األساسیة ومسؤولیات أمین ال .ه
 في الحفظ إدارات من أكثر وأ إدارة في الصندوق أصول حفظ سیتم. بالصندوق المتعلقة والمصروفات والمطلوبات األصول وحسابات سجالت بحفظ  الحفظ أمین سیقوم

ً  فصالً  الصندوق أصول فصل وسیتم. الحفظ أمین یختارھا التي المالیة المؤسسات أماكن مختلف  وعن األخرى االستثمار صنادیق أصول وعن المدیر أصول عن واضحا
 .عالقة ذات أخرى جھة أي أصول

 ثاً فیما یتعلق بصندوق االستثمارالمھام التي كلف بھا أمین الحفظ طرفاً ثال .و
  .تتعلق بصندوق االستثمار مھام أي بتأدیة آخر طرف أي أمین الحفظ یكلف لم
 استبدالھ واألحكام المنظمة لعزل أمین الحفظ أ .ز
 اتخاذ  أي تدبیر تراه مناسباً في حال وقوع أي من الحاالت اآلتیة: ویحق لھیئة السوق المالیة عزل أمین الحفظ المعین من مدیر الصندوق أ •

o  بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم. ھیئة السوق المالیةتوقف أمین الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار 
o ھیئة السوق المالیةتعلیقھ من قبل  وسحبھ أ وإلغاء ترخیص أمین الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أ. 
o  ممارسة نشاط الحفظ.من أمین الحفظ إللغاء ترخیصھ في  ھیئة السوق المالیةتقدیم طلب إلى 
o  أن أمین الحفظ قد أخل  ھیئة السوق المالیةإذا رأت– ً  لوائحھ التنفیذیة. وبالتزام النظام أ -بشكل تراه جوھریا
o  أنھا ذات أھمیة جوھریة. -بناًء على أسس معقولة– ھیئة السوق المالیةأي حالة أخرى ترى 

•  ً ) من ھذه المادة فسوف یقوم مدیر الصندوق بتعیین أمین حفظ بدیل وفقاً لتعلیمات ھیئة السوق ۱ للفقرة (إذا مارست ھیئة السوق المالیة أیاً من صالحیاتھا وفقا
وذلك خالل الـ  وسوف یتعاون مدیر الصندوق وأمین الحفظ المعزول بشكل كامل من أجل المساعدة على تسھیل النقل السلس للمسؤولیات إلى أمین الحفظ البدیل ،المالیة

حیثما كان ذلك ضروریاً ومناسباً ووفقاً لتقدیر ھیئة السوق المالیة المحض،  ،األولى من تعیین أمین الحفظ البدیل. ویجب على أمین الحفظ المعزول أن ینقل ) یوماً ٦۰(
 إلى أمین الحفظ البدیل جمیع العقود المرتبطة بالصندوق.  

زل أمین الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات وسیتم إشعار ھیئة السوق المالیة ومالكي الوحدات بذلك ویحق لمدیر الصندوق عزل أمین الحفظ إذا رأى بشكل معقول أن ع
) یوم عمل من تسلم أمین الحفظ اإلشعار الكتابي وسوف یتم اإلفصاح عن تعیین أمین حفظ بدیل في موقع السوق ۳۰فوراً وبشكل كتابي كما سیتم تعیین بدیل لھ خالل (

 .www.anbinvest.com.saوموقع مدیر الصندوق  www.Tadawul.com.saالمالیة السعودیة 

 ال یوجد. مستشار االستثمار .۱٤
 ال یوجد. الموزع .۱٥
 المحاسب القانوني .۱٦

 شركة إرنست آند یونغ. اسم المحاسب القانوني .أ

 المحاسب القانونيعنوان  .ب
 إرنست أند یونغ

 ٦ الدور، برج الفیصلیة، ۲۷۳۲ص. ب: 
 ، المملكة العربیة السعودیة۱۱٤٦۱طریق الملك فھد، الریاض 

 +۹٦٦) ۱۱( ۲۷۳٤۷٤۰ت: 

  األدوار األساسیة ومسؤولیات المحاسب القانوني فیما یتعلق بصندوق االستثمار: .ت
 .وأحكام الئحة صنادیق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الدولیةأن القوائم المالیة أُعّدت وروجعت وفقاً لمعاییر المحاسبة 

 القوائم. أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبیة لتلك
 أن القوائم المالیة تقدم صورة صحیحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نھایة الفترة.

  معلومات أخرى .۱۷
 تعارض المصالح لمعالجةالسیاسات واإلجراءات  .أ

 عند طلبھا دون مقابل. تم تقدیمھافعلي سی ووأي تعارض مصالح محتمل و/أإن السیاسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح 

 لتخفیضات والعموالت الخاصةا .ب
 العموالت الخاصة وال یتم منح تخفیضات على الرسوم. وال یوجد لدى مدیر الصندوق أیة سیاسات متعلقة بالتخفیضات 

 الضریبة والزكاة أ .ج
ویتحمل المشترك أي  تم فرضھا على إیراداتھ ومصروفاتھأي ضرائب قد یوسیقوم الصندوق بتحمل  .ال یقوم الصندوق بإخراج الزكاة عن المبالغ المستثمرة في الصندوق

 ضرائب ذات عالقة باستثماراتھ یتم فرضھا على الصندوق من قبل حكومة المملكة العربیة السعودیة.

 جتماع مالكي الوحداتا .د
 وأ مالك من كتابي طلب تسلم من عمل أیام) ۱۰( خالل لالجتماع الدعوة الصندوق مدیر على ویجب الصندوق وحدات لمالكي اجتماع بطلب یقوم أن للمشترك یحق

ً  االجتماع یكون وال ،الصندوق وحدات قیمة من األقل على %۲٥ منفردین وأ مجتمعین یملكون الذین الوحدات مالكي  الوحدات مالكي من عدد حضره إذا إال صحیحا
 .الصندوق وحدات قیمة من األقل على %۲٥ مجتمعین یملكون

 

 ة إلنھاء وتصفیة صندوق االستثماراإلجراءات المتبع .ه
ً  اشعاراً  المشتركین بإعطاء وذلك" العام الصندوق إنھاء" االستثمار صنادیق الئحة من) ۳۷( المادة على بناء الصندوق إنھاء في بالحق الصندوق مدیر یحتفظ  مسبقاً  خطیا
 توزیع ثم بھ، المتعلقة القائمة بالمطلوبات والوفاء الصندوق أصول تسییل سیتم الحالة تلك وفي. بذلك المالیة السوق ھیئة إشعار وبعد عمل یوم) ۲۱( وعشرون واحد مدتھ

 قبل من التأكید یتم التي الصندوق في االستثمار وحدات عدد إجمالي إلى منھم كل یحملھا التي الوحدات نسبة بحسب المشتركین على ذلك بعد المتبقیة التصفیة حصیلة
وسیتم اإلعالن عن انتھاء مدة الصندوق وتصفیتھ في الموقع االلكتروني لمدیر الصندوق والموقع االلكتروني  .مباشرة التصفیة تلك قبل أصدرت قد أنھا الصندوق مدیر

 للسوق.
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 إلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاويا .و
 المركز ذلك لھ یعطیھ الذي بالرد یقتنع لم وإذا الصندوق، مدیر لدى االستثمار مركز من یستفسر أن أوال فعلیھ بالصندوق، یتعلق فیما شكوى مشترك أي لدى كانت إذا

 :إلى شكواه توجیھ فعلیھ
 بالعمیل العنایة وحدة
 لالستثمار العربي مبنى
 الوطني العربي للبنك العامة اإلدارة مبنى خلف المربع، حي
 ۱۱۳۱۱ الریاض ،۲۲۰۰۰۹. ب. ص

 السعودیة العربیة المملكة
 ۹۲۰۰۱۱۸۷۸: موحد ھاتف
  www.anbinvest.com.sa: االلكتروني الموقع

 تعذر حال وفي االستثمار صنادیق الئحة في ۲ الملحق من) و -۱۷( فقرة متطلبات حسب طلبھا عند تقدیمھا سیتم الشكاوي بمعالجة الخاصة االجراءات بأن علما
 لدى الشكوى إیداع للمشترك یحق كما المستثمرین، شكاوى إدارة -المالیة السوق ھیئة لدى شكواه إیداع للمشترك یحق یوما، ۳۰ خالل الرد یتم لموأ تسویة الي الوصول

َ  یوم) ۹۰( مدة مضي بعد المالیة األوراق منازعات في الفصل لجنة  لدى إیداعھا بجواز الشكوى مقدم الھیئة اخطرت إذا إال الھیئة، لدى الشكوى إیداع تاریخ من تقویمیا
 .المدة انقضاء قبل اللجنة

 عن االستثمار في الصندوقوالجھة القضائیة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أ .ز
 إلشراف تخضع كما السعودیة، العربیة المملكة في آخر إلى وقت من المفعول نافذة تكون والتي التطبیق الواجبة لألنظمة الصندوق في المعامالت وكافة الشروط تخضع
 في الفصل لجنة إلى إحالتھ یتم الصندوق في استثمار بأي ومذكرة المعلومات أ والصندوق أ وأحكام بشروط یتعلق فیما ینشأ نزاع وأي. المالیة السوق ھیئة ورقابة

 .المالیة األوراق منازعات

 اآلتياحة لمالكي الوحدات تشمل إن قائمة المستندات المت .ح
  .شروط وأحكام الصندوق •
 مذكرة المعلومات. •
 ملخص المعلومات الرئیسیة. •
 التقریر السنوي للصندوق. •
 التقریر السنوي الموجز للصندوق.  •
 القوائم المالیة السنویة المراجعة للصندوق.  •
 سنویة) التقاریر المالیة األولیة للصندوق (نصف •

 ملكیة أصول الصندوق .ط
 وأمین الحفظ من الباطن أ وأمین الحفظ أ ومدیر الصندوق من الباطن أ ولمالكي الوحدات مجتمعین (ملكیة مشاعة)، ولیس لمدیر الصندوق أإن أصول الصندوق مملوكة 

 من الحفظ أمین وأ الحفظ أمین وأ الباطن من الصندوق مدیر وأ الصندوق مطالبة فیھا، إال إذا كان مدیر والموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أ ومقدم المشورة أ
وأفصح  ،وجب أحكام الئحة صنادیق االستثماركان مسموحاً بھذه المطالبات بم ووذلك في حدود ملكیتھ، أ ،الموزع مالكاً لوحدات الصندوق وأ المشورة مقدم وأ الباطن

 مذكرة المعلومات.  وعنھا في شروط وأحكام الصندوق أ

 ومالك – بشكل معقول –وقد یطلبھا  ،مدیر الصندوق أم مجلس إدارة الصندوق بشكل معقولینبغي أن یعرفھا  وأ ،معروفة معلومة أخرى أي .ي
 من المتوقع أن تتضمنھا مذكرة المعلومات التي ُسیتخذ قرار االستثمار بناًء علیھاوأ ،مستشاروھم المھنیون والمحتملون أ والوحدات الحالیون أ

 ال یوجد.

 ت في سیاسات االستثمار وممارساتھاالستثمار وافقت علیھا ھیئة السوق المالیة ماعدا التي ذُكرإعفاءات من قیود الئحة صنادیق  .ك
 ال یوجد اعفاءات للصندوق من قیود الئحة صنادیق االستثمار.  

 التصویت حقوق سیاسة .ل
حال وجد أن التصویت فیھ مصلحة لمالكي وحدات سیمارس مدیر الصندوق حقھ في التصویت باجتماعات مالك وحدات الصنادیق األخرى التي یستثمر بھا في 

 الصندوق.

 معلومات إضافیة .۱۸
استثمار جمیع أصولھ في صنادیق استثماریة أخرى، فإن تلك الصنادیق خاضعة ألتعاب ومصاریف منفصلة عن أتعاب  وحیث أن الھدف االستثماري الرئیس للصندوق ھ

 لنسبة المرجح والمتوسط العام بنھایة صندوق كل مصروفات نسبة یوضح الصندوق. وفیما یلي جدولومصاریف الصندوق وستحمل تلك األتعاب والمصاریف على 
 :فیھا المستثمر الرئیسة الصنادیق كل مصروفات

 

 المتوسط المرجح لنسبة المصاریف نسبة المصاریف اسم الصندوق
%۰٫۳۰ ۱٫۹۷% النقیة السعودیة لألسھم المبارك صندوق  
%۰٫۰۸۸٤ ۰٫۲۱۹۸% السعودي باللایر للمتاجرة المبارك صندوق  
%۰٫٤٦ ۱٫۹۸% السعودیة لألسھم المبارك صندوق  
%۰٫۳۳ بالدوالر االمریكي للمتاجرة المبارك صندوق  ۰٫۰۳٥٦%  

%۲٫۱٤٤ صندوق الریاض لالسھم العالمیة المتوافق مع الشریعة  ۰٫۱۹۸۸%  

http://www.anbinvest.com.sa/
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