
 

 

 المتوازن المالية صندوق العربي

ANB Capital Balanced Fund 

  أصول متعددةيستثمر في  صندوق مفتوح

 

 

 العربي الماليةشركة  مدير الصندوق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجل تروجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتم

ة واكتمال كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصح

 ة في الشروط واألحكام غير مضللة.المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الوارد

أّي تأكيد يتعلق وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال تعطي 

صندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في ال

 توصيتها باالستثمار فيه، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله

في المملكة العربية شروط وأحكام صندوق االستثمار والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 

 السعودية، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة ومحدثة وغير مضللة عن صندوق االستثمار.

تخاذ قرارهم على جميع المشتركين والراغبين في االستثمار قراءة هذه الشروط واألحكام والمستندات األخرى لصندوق االستثمار وفهم ما جاء فيها قبل ا

 االستثماري.

 ها.مت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جاء بها والموافقة عليها وتم الحصول على نسخة منها والتوقيع عليلقد ق

 يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.

 دوق, ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصن ،ننصح المستثمرين بقراءة شروط واحكام الصندوق وفهمها

 

 

 



 
 

  

ي الماليةصندوق  المتوازن العرب   2 

 

 جدول المحتويات
 3 ........................................................................................................................................................... ملخص الصندوق

 4 ........................................................................................................................................... المصطلحات والتعريفات 

 6 .................................................................................................................................................. صندوق االستثمار -1

 6 ...................................................................................................................................................... النظام المطبق -2

 6 ................................................................................................................................ سياسات االستثمار وممارساته -3

 8 ................................................................................................................... المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق -4

 10 ............................................................................................................................................... آلية تقييم المخاطر -5

 10 ................................................................................................................ الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق -6

 10 .......................................................................................................................................... قيود / حدود االستثمار -7

 10 ............................................................................................................................................................... العملة -8

 10 .......................................................................................................................... مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب -9

 12 ................................................................................................................................................. التقييم والتسعير -10

 13 ........................................................................................................................................................... التعامالت -11

 15 ................................................................................................................................................... سياسة التوزيع -12

 15 .......................................................................................................................... تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات -13

 16 .......................................................................................................................................... سجل مالكي الوحدات -14

 16 ......................................................................................................................................... وحداتاجتماع مالكي ال -15

 17 .......................................................................................................................................... حقوق مالكي الوحدات -16

 18 ...................................................................................................................................... مسؤولية مالكي الوحدات -17

 18 ................................................................................................................................................. الوحدات خصائص -18

 18 ...................................................................................................................... التغييرات في شروط وأحكام الصندوق -19

 18 .............................................................................................................................. إنهاء وتصفية صندوق االستثمار -20

 19 ..................................................................................................................................................... مدير الصندوق -21

 21 .................................................................................................................................................. مشغل الصندوق -22

 21 ........................................................................................................................................................ أمين الحفظ -23

 22 .......................................................................................................................................... مجلس إدارة الصندوق -24

 25 ........................................................................................................................................... لجنة الرقابة الشرعية -25

 25 .............................................................................................................................................. مستشار االستثمار -26

 25 ............................................................................................................................................................... الموزع -27

 25 ................................................................................................................................................. مراجع الحسابات -28

 26 .................................................................................................................................................... أصول الصندوق -29

 26 ................................................................................................................................................. لشكاوىمعالجة ا -30

 26 .................................................................................................................................................... معلومات أخرى -31

 27 ............................................................................................... متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق -32

 27 .......................................................................................................................................... إقرار من مالك الوحدات -33

 

 

 



 
 

  

ي الماليةصندوق  المتوازن العرب   3 

 

 الصندوق ملخص

 

 صندوق العربي المالية المتوازن اسم الصندوق

  مفتوح مطروح طرحاً عاممتعدد األصول صندوق  فئة الصندوق/نوع الصندوق

 العربي الماليةشركة  مدير ومشغل الصندوق

قأهداف الصندو تحقيق عوائد ايجابية خالل مدة متوسطة األجل والعمل على  

موازنة مخاطر االستثمار من خالل االستثمار في أصول متنوعة 
 في اسواق عالمية مختلفة.

المخاطر مستوى  متوسطة 

الحد األدنى لالشتراك والحد 
 األدنى لالسترداد

  دوالر أمريكي 2,000الحد األدنى لالشتراك 
 دوالر أمريكي 500السترداد الحد األدنى ل

 األحد واالربعاء أيام التعامل / التقييم

 اإلثنين والخميس أيام اإلعالن

التي تم فيها  التقييماليوم الرابع التالي لنقطة  بحد أقصى موعد دفع قيمة االسترداد

 تحديد سعر االسترداد

الطرح األولي سعر الوحدة عند 

 )القيمة اإلسمية(

 كيدوالر أمري 10

 الدوالر األمريكي عملة الصندوق

 م 11/08/2001 تاريخ بداية الصندوق

م وتم  2001/  08/  11صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ  تاريخ إصدار الشروط واالحكام

 م03/2023/ 23لها بتاريخ تحديثإجراء آخر 

أي من % على حامل 0.25سيفرض رسوم استرداد مبكر قدره  رسوم االسترداد المبكر
وحدات االستثمار في الصندوق في حالة طلب استرداد 

 يوماً تقويمياً من شرائه إياها 30الوحدات في خالل 

سترشاديالمؤشر اال  مورقان ستانلي لألسهم العالمية 25% 
 مؤشر تداول لجميع األسهم السعودية 25%

 % معدل سعر الفائدة بين البنوك )اليبور( لشهر واحد50

ندوقاسم مشغل الص  العربي الماليةشركة  

أمين الحفظاسم   شركة البالد المالية 

مراجع الحساباتاسم   شركة إرنست آند يونغ 

ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل الصندوق  رسوم إدارة الصندوق
 رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر بها

 وال يوجد رسوم استرداد% 2.00ى رسوم االشتراك بحد أقص رسوم االشتراك واالسترداد

% سنويا 0.03سيتم احتساب رسوم الحفظ على أساس  رسوم أمين الحفظ

على أساس قيمة أصول الصندوق ما  تقييموخصمها كل يوم 

عدا النقد. باإلضافة للرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها 
األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت 

 خر.أل

 تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات مصاريف التعامل

% .051 رسوم ومصاريف أخرى

 كحد أقصى

يتم احتساب المصروفات األخرى على أساس يومي كمصروف 

من  تقييميوم( ويتم خصمها كل يوم  365مستحق )موزعة على 

 أصول الصندوق ويتم دفعها بشكل ربع سنوي.
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 لتعريفاتالمصطلحات وا •

هو عبارة عن برنامج استثماري  صندوق العربي المالية المتوازن الصندوق

 جماعي يدار بمقتضى هذه الشروط واألحكام. 

، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة العربي الماليةشركة  مدير الصندوق أو الشركة 
-37السوق المالية لممارسة أعمال اإلدارة بموجب الترخيص رقم 

 هـ.  20/9/1428يخ وتار 07072

أي بنك تجاري مرخص له من البنك المركزي السعودي لمزاولة  البنك 
 األعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية. 

  )تداول( السعوديةالسوق المالية  السوق 

أي جهة ذات عالقة بمدير الصندوق ويشمل ذلك الجهة المالكة  الجهات ذات العالقة 
 التابعة لها.  والجهات ( anbبنك  ) الصندوقلمدير 

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.  الهيئة 

أي يوم تكون البنوك والمؤسسات المالية مفتوحة فيه لمزاولة  يوم العمل
 أعمالها في المملكة العربية السعودية. 

الصندوق  ويقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول يوم التقييم

لتحديد سعر الوحدة لغرض االشتراك واالسترداد ويكون يومي 
االحد واالربعاء من كل أسبوع وفي حالة لم يكن ذلك يوم عمل 

 هو يوم العمل التالي لذلك اليوم.  التقييمفإن يوم 

مالك الوحدة/المستثمر/العميل / المشترك 
المشتركين/  

رة إلى الشخص مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشا
 الذي يملك وحدات في صندوق االستثمار. 

حصة الُمالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما  الوحدات
في ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة 

 في أصول صندوق االستثمار. 

تثمرين استثمار مبالغ هو برنامج لدى مدير الصندوق يتيح للمس برنامج االشتراك المنتظم
محددة وذلك على فترات منتظمة من خالل االستقطاع المنتظم 

 من حساباتهم االستثمارية لدى مدير الصندوق. 

الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتزم إصدارها / األوراق  الُمصدْر /الُمصدْرة

 المالية المصدرة. 

 كافة الرسوم والمصروفات.  قيمة أصول الصندوق بعد خصم صافي قيمة األصول

المصروفات التي تشمل رسوم تعامل ومصروفات رقابية باإلضافة  المصروفات اإلدارية
 إلى مصاريف نشر التقارير المالية. 

صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات  صندوق استثمار مفتوح
كل وحداتهم،  جديدة وتنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو

ويحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق 

 وفقاً لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة. 

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق  الالئحة

 المالية بالمملكة العربية السعودية. 

مؤسسات السوق الماليةالئحة  الصادرة عن مجلس هيئة  سوق الماليةالمؤسسات الالئحة  

 السوق المالية. 

"لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية" وتختص بالنظر في  لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالية واللوائح 

 والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

التصويت حقوق جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم شركة يستثمر فيها  
 الصندوق ويمكن ممارستها من خالل جمعية عمومية. 
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اإلصدارات أو االكتتابات العامة األولية ألسهم الشركات التي يتم  االكتتابات األولية
 طرحها ألول مره بالقيمة االسمية أو عن طريق بناء سجل األوامر. 

بات المتبقيةاالكتتا تعني األسهم المتبقية والتي لم يتم تغطيتها / االكتتاب بها من  

خالل عمليات الطرح األولي وحقوق االولوية في سوق األسهم 
 السعودي. 

النموذج المستخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأية مستندات  نموذج طلب االشتراك
كافحة غسل مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية وقواعد م

األموال وتمويل االرهاب وأية معلومات مرفقة يوقعها المستثمر 

بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شريطة قبول واعتماد مدير 
 الصندوق. 

الودائع والمرابحات وعقود اإلجارة وعقود تمويل التجارة بالريال  أدوات أسواق النقد
ف البنك السعودي والمصدرة من بنوك سعودية خاضعة إلشرا

 المركزي السعودي  

عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفاً أو عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة مستقل
 لدى مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق. 

أو األزمات ( كالكساد االقتصاديالحادة )حالة األزمات االقتصادية  الظروف االستثنائية
التي يؤدي ( كالزالزل)أو الكوارث الطبيعية  (كالحروب)السياسية 

 حدوثها إلى انهيارات حادة في أسواق األسهم. 
 :ُيقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أي من الحاالت اآلتية التغيير األساسي

 .التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته -
علـى مـالكي الوحـدات  التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري -

 .أو علـى حقـوقهم فيما يتعلق بالصندوق العام المغلق
 .التغيير الذي يكون له تأثري في درجة المخاطر للصندوق العام -
 .االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق -
أي تغيير يـــؤدي في المعتاد إلى أن يعيـــد مـــالكي الوحـــدات  -

 .ــر في مشاركتهم في الصندوق العام المغلقالنظـ
أي تغيير يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصـول الصـندوق العـام  -

المغلق إلى مـدير الصـندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة 

 .الصندوق أو أي تابع ألي منهما
أّي تغيير يقّدم نوعاً جديداً من المدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق  -

 .لعام المغلقا
د  - أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات األخرى التي تسـدَّ

 .مـن أصـول الصـندوق العام المغلق
 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. -

ام المادة التغيير غير األساسي " أي تغـيير ال يقـع ضـمن أحكـ“ُيقصد بـ  التغيير غير األساسي
 الثانية والستين من الئحة صناديق االستثمار.



 
 

  

ي الماليةصندوق  المتوازن العرب   6 

 

 صندوق االستثمار -1
  عام صندوق أسهم مفتوح ،صندوق العربي المالية المتوازن (أ

 2023 / 03 / 23لها بتاريخ  تحديثم وتم إجراء آخر  2001/  08/  11صدرت هذه الشروط واألحكام بتاريخ  (ب

 م

 م 2001/  08/  11صندوق وطرح وحداته بتاريخ وتمت الموافقة على تأسيس ال (ج

 الصندوق مفتوح المدة (د

 النظام المطبق -2
تخضع هذه الشروط واألحكام وكافة المعامالت في الصندوق لألنظمة الواجبة التطبيق والتي تكون نافذة من 

ولوائحه وقت إلى آخر في المملكة العربية السعودية، كما تخضع إلشراف ورقابة ونظام السوق المالية 

التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. وأي نزاع ينشأ فيما 

يتعلق بهذه الشروط واألحكام أو بأي استثمار في الصندوق يتم إحالته إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق 

 المالية.

 سياسات االستثمار وممارساته -3
 ستثمارية لصندوق االستثماراألهداف اال (أ

يهدف االستثمار في هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية خالل مدة متوسطة األجل والعمل على موازنة 

المخاطر من خالل االستثمار في صناديق استثمارية متنوعة. ونظراً لتوزيع أصول الصندوق فإن الصندوق يعتبر 

و مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في االستثمار متوسط من فئة االستثمارات متوسطة المخاطر، وه

 .األجل

 أنواع األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي (ب

 في صناديق استثمارية متنوعة وفي أسواق محلية ودولية مختلفةسوف يستثمر الصندوق  

 سياسة تركيز االستثمار (ج

مارية متنوعة. إن نسبة االستثمار في تلك الصناديق تتركز استثمارات الصندوق في صناديق استث

ستختلف من وقت إلى آخر نظراً لألوضاع االقتصادية وحسب التقدير المطلق لمدير الصندوق. ويعود 

تحديد األوزان إلى مدير الصندوق ونظرته المستقبلية إلى العوائد المتوقعة لالستثمارات مقارنة 

 بالمخاطر

 كل مجال استثماريجدول نسب االستثمار في  (د

 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى

 صناديق األسهم المحلية %5 %50

 صناديق األسهم العالمية %5 %50

المحلية والعالميةوالسندات صناديق أسواق النقد  %40 %60  

5%  0%  النقد 

 

 هأسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثمارات (ه

 صناديق االستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

 في وحدات صندوق االستثمار مدير الصندوقاستثمارات إفصاح  (و

باالشتراك في الصندوق  –حسب تقديره المطلق لما يراه مناسبا  –يجوز أن يقوم مدير الصندوق 

تخفيض اشتراكه جزئيا أو كليا متى اعتبر ذلك بصفته مستثمرا. مع ذلك فإنه يحتفظ بالحق في 

مناسبا على أال يمارس هو أو تابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها. وسيقوم 

مدير الصندوق باإلفصاح عن حجم استثماراته في الصندوق بنهاية كل ربع سنة على الموقع 

وق باإلضافة للتقارير الدورية التي يصدرها مدير االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للس

 الصندوق.
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أنواع المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ  (ز

 قراراته االستثمارية

ستتم إدارة الصندوق بصورة نشطة بحيث يقوم مدير الصندوق، وبصورة دورية، بتقييم 

ة استثمارية وتقييم أوضاع أسواق االستثمار بصورة عامة ومن ثم األصول المختلفة من ناحي

 .اختيار أفضل األصول المتاحة لالستثمار

يجوز لمدير الصندوق االستثمار في أي صندوق مدار من قبل مدير الصندوق أو في 

الصناديق األخرى الموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية والمدارة من قبل مدراء 

( من 56ص لهم، على أن يلتزم مدير الصندوق بالنسب المقررة في المادة )آخرين مرخ

 3الئحة صناديق االستثمار. وفي جميع األحوال، سيوزع الصندوق استثماراته فيما بين 

صناديق على األقل. كما يجوز أن يقوم مدير الصندوق في أي وقت بإيداع المبالغ النقدية 

ة، وذلك بناء على الشروط التي يعتبرها مدير الصندوق لدى أي جهة من الجهات ذات العالق

 مناسبة وفقا لالئحة صناديق االستثمار. 

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق (ح

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي أوراق مالية لم يتم ذكرها أعاله.

و األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار أي قيد آخر على أنواع األوراق المالية أ (ط

 فيها

" من الئحة الصندوق القابض( "56يلتزم الصندوق بقيود االستثمار والمعايير المحددة في المادة )

 صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

استثمار الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق  (ي

 أو مديرو صناديق آخرون يديرها ذلك المدير أو مديرو صناديق من الباطن

سوف يستثمر الصندوق في ثالث صناديق استثمار على األقل، ولن تقل االستثمارات في 

% من صافي قيمة أصول الصندوق، وال تنطبق هذه 5صندوق من تلك الصناديق عن  كل

 .اديق استثمار إضافيةالنسبة على استثمارات الصندوق في صن

% من صافي قيمة أصول الصندوق في صندوق استثمار 50لن يتم استثمار ما يزيد على 

 .واحد

  صالحيات صندوق االستثمار في اإلقراض واالقتراض (ك

بمقتضى شروط وأحكام الصندوق يفوض المشترك مدير الصندوق بالقيام حسب تقديره المطلق 

به حسب الئحة صناديق االستثمار من أي بنك تجاري مرخص له بتوفير تمويل إلى الحد المسموح 

من قبل البنك المركزي السعودي بمزاولة األعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية أومن 

مدير الصندوق أو منشأة ذات عالقة، وذلك الستخدامها فيما يتعلق بالصندوق في تلبية متطلبات 

% وبحد أقصى ثالثة أشهر من إجمالي 10جاوز التمويل ما نسبته السيولة القصيرة األجل. ولن يت

حجم الصندوق ويستثنى من ذلك االقتراض من مدير الصندوق أو منشأة ذات عالقة. وقد يقوم 

 الصندوق بوضع ضمانات مقابل أية تسهيالت ائتمانية أو قروض قد يحصل عليها.

 على للتعامل مع أي طرف نظيراإلفصاح عن الحد األ (ل

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.50تزيد نسبة التعامل مع أي طرف نظير عن  لن

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق (م

ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة 

في شروط وأحكام والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية المحددة للصندوق والمذكورة 

 الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق

 :كل ما في وسعه للتأكد من

 التأكد من وجود سيولة كحد أقصى للوفاء بأية التزامات ناشئة على الصندوق أو طلبات استرداد -

أو منطقة جغرافية أو  عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق معينة، أوفي أي بلد -

صناعة أو قطاع معين، إال إذا كان قد تم اإلفصاح عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق 

 والمستندات األخرى ذات العالقة

االلتزام باتباع استراتيجيات استثمارية لتحقيق أهداف الصندوق ومراجعة تلك االستراتيجيات  -

 ف الصندوقبشكل مستمر، وتجنب أية مخاطر غير مرتبطة بأهدا
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( )مجاالت االستثمار( 40يلتزم الصندوق بالمجال االستثماري المحدد له كما هو محدد بالمادة ) -

( ، وأية قيود استثمارية الصندوق القابض( )56، وااللتزام بقيود االستثمار كما هو محدد بالمادة )

 .أخرى في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

 

 المؤشر االسترشادي (ن

% معدل سعر الفائدة بين البنوك )اليبور( شهر واحد، 50المؤشر اإلسترشادي للصندوق يتكون من 

% مؤشر تداول لجميع األسهم السعودية. وسيعمل 25% مورقان ستانلي لألسهم العالمية، و25و

لذلك أو مسؤولية  مدير الصندوق على تحقيق أداء أعلى من أداء المؤشر دون أي ضمان من المدير

الموقع عليه بهذا الخصوص. ويمكن الحصول على معلومات حول أداء الصندوق مقارنة بمؤشره في 

  www.anbcapital.com.sa االلكتروني لمدير الصندوق

 عقود المشتقات (س

 يمكن للصندوق أن يستثمر في أسواق المشتقات المالية بهدف تحسين األداء وتقليل المخاطر.

 توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار أي إعفاءات (ع

من الئحة صناديق  41لم يتم الحصول على أي إعفاء من قيود االستثمار الواردة في المادة 

 االستثمار.

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق -4
 توسطةاديق ذات المخاطر المنظر اً ألن الصندوق معرض لتقلبات السوق، وحيث أنه من فئة الصن (أ

 فإنه يتوجب على العميل االطالع على المخاطر التي قد تؤثر بشكل سلبي على أداء الصندوق

األداء في المستقبل. إذ أن أسعار الوحدات على ال يعتبر أداء الصندوق أو المؤشر في الماضي دليال  (ب

 قابلة للتغيير.

االسترشادي أو اداؤه مقارنة بالمؤشر المطلق  وقال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن أداء الصند (ج

 سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق.

أو أي بنك محلي أو أي جهة  anbبنك لدى مدير الصندوق أو  ال يعتبر االستثمار في الصندوق إيداعاً  (د

 أخرى ذات عالقة.

في الصندوق إال إذا مالك الوحدات يتحمل المسؤولية عن أي خسارة مالية تترتب على االستثمار  (ه

 .قصيركانت ناتجة عن إهمال أو ت

 المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة باالستثمار في صندوق االستثمار: (و

 

 

يستثمر الصندوق في صناديق األسهم ، مخاطر األسهم والسندات المتداولة ومخاطر السوق

بذب السعري ومخاطر السوق، المتداولة وكذلك في صناديق السندات واللتان تتعرضان لمخاطر التذ

حيث االستثمارات في األسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر واالستثمار في السندات 

 .متوسطة المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة رأس المال

اطر التذبذب السعري يستثمر الصندوق نسبة من أصوله في صناديق األسهم والتي تتعرض لمخ

ومخاطر السوق، حيث أن االستثمارات في األسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى 

 .جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة رأس المال

تعتبر األوراق المالية ذات الدخل الثابت )مثل الصكوك وما في حكمها( ، مخاطر هامش الربح

ة لتحركات هامش الربح )والذي عادة ما يتأثر بتغير أسعار الفائدة(، والنظرة المستقبلية حساس

للسوق والتصنيف االئتمانية لمصدر الورقة. قد يستثمر الصندوق في صناديق الصكوك والتي تتعرض 

ارات لبعض مخاطر التذبذب السعري المرتبط بأسعار الفائدة العالمية ومخاطر السوق. وتعتبر االستثم

في الصكوك بطبيعتها استثمارات متوسطة المخاطر ذات إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها 

واحتمال خسارة رأس المال. ويمكن القول بشكل عام أن ارتفاع أسعار الفائدة )هامش الربح( يؤدي 

ورقة المالية ذات إلى تراجع قيمة الورقة الماليًة، بينما يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة ال

 .الدخل الثابت

المخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مقترض في ، المخاطر االئتمانية

الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الطرف المتعاقد معه وفقا للشروط المتفق عليها بينهما. وتنطبق هذه 
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ق النقد وما في حكمها، أومن خالل المخاطر على الصندوق في حالة االستثمار في صنادي

 .االستثمار في المشتقات المالية وأدوات الدين المختلفة

قد يتأثر الصندوق وتنخفض قيمة أصوله كنتيجة لتغير األوضاع السياسية في ، المخاطر السياسية

 .تالدول التي يستثمر فيها الصندوق أصوله مما يؤثر سلباً على المبلغ المستثمر لمالكي الوحدا

صناديق االستثمار معرضة للمخاطر القانونية حيث أن أي شركة ضمن شريحة ، المخاطر القانونية

االستثمار معرضة لفرض إجراءات قانونية عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة بالتنظيم 

يمكن واإلشراف والرقابة عليها، وكذلك من قبل المستثمرين. أي تأثير ناجم عن أي قضية مع الغير 

أن يؤثر على السالمة المالية ألي شركة من الشركات المستثمر فيها، وبالتالي يمكن أن يؤثر على 

 .قيمة االستثمارات التي يستثمرها الصندوق في تلك الشركة

في بعض األحيان يمكن أن يكون في الصندوق تركز عالي من حيث ، مخاطر تركز االستثمارات

ورقة مالية معينة، وذلك إما بسبب اعتبارات االستثمار أو بيئة  االستثمار في دولة أو قطاع أو

االستثمار بصفة عامة أو بسبب النتائج اإليجابية المحتملة لالستثمارات في تلك الدولة وذلك القطاع 

أو الورقة المالية. إن تركيز االستثمار قد يؤدي إلى تعرض الصندوق لمخاطر أكثر مما لو كانت 

 .تنوعاً استثماراته أكثر 

في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من صناديق أو ، مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني

أدوات أسواق النقد التي يستثمر بها الصندوق فإن هذا من شأنه التأثير على استثمارات الصندوق 

 .مما قد يؤثر على قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة

هي المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة، والتي تؤثر على ، ات أسعار الفائدةمخاطر تقلب

 .قيمة األوراق المالية وأسهم الشركات والذي بدوره سيؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة

من الممكن تملك عدد محدد من المستثمرين ألكثر من ، مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة

وفي حال حدوث عملية استرداد كبيرة لوحدات الصندوق من قبل هؤالء  % من أصول الصندوق10

المستثمرين قد يتسبب في انخفاض أصول الصندوق بشكل يحد من قدرة مدير الصندوق على 

 .االستثمار بشكل أكبر وهذا من شأنه التأثير سلباً على سعر الوحدة

تتأثر فيها موضوعية واستقاللية تنشأ هذه المخاطر في االوضاع التي ، مخاطر تضارب المصالح

قرارات مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب الصندوق، والذي من 

 .شأنه أن يؤثر سلباً على استثمارات الصندوق وأدائه وبالتالي على سعر وحدة الصندوق

ز بمعدل سيولة الصندوق بصفة عامة يستثمر أمواله في األصول التي تتمي، مخاطر السيولة

كبيرة، بما يمكن معه بيع وشراء تلك األصول بدون أي تغيرات كبيرة في األسعار خالل فترة زمنية 

قصيرة جداً. ولكن قد تمر فترات يحدث فيها تقلب في السوق وعدم استقراره وقد تصبح بعض 

دود فيها. أي صعوبات األصول أقل سيولة وأكثر صعوبة في تداولها والتعامل فيها نتيجة التداول المح

 .في بيع األصول يمكن أن تؤدي إلى تحقيق خسارة أو عائد أقل بالنسبة لصندوق االستثمار

في حالة حصول الصندوق على تمويل وتأخره عن سداد المبالغ المستحقة في ، مخاطر التمويل

ق لتسييل بعض آجالها المحددة فإن ذلك قد يترتب عليه رسوم تأخير سداد أو اضطرار مدير الصندو

استثماراته لسداد الديون مما قد يؤثر على أصول الصندوق وأداءه الذي سينعكس سلباً على أسعار 

 .الوحدات

يستثمر الصندوق في أصول مختلفة وبعملة غير عملة ، المخاطر المتعلقة بأسعار العمالت

والتي قد تؤثر في  الصندوق مما يعرض المستثمر لتقلبات محتملة في أسعار الصرف بين العمالت

 .قيمة االستثمارات

يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على مهارات ، مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق

وخبرات موظفي مدير الصندوق، وبالتالي فإن أداء الصندوق قد يتأثر سلباً بخروج المدراء التنفيذيين 

بدائل على نفس المستوى ذاته من الخبرة والموظفين المرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير 

 .والمهارة والذي بدوره من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على استثمارات الصندوق

يعتمد مدير الصندوق على استخدام التقنية في إدارة عمليات الصندوق وحفظ ، مخاطر التقنية

روسات أو تعطل جزئي أوكلي أصوله، إال أن أنظمة المعلومات لديه قد تتعرض لعمليات اختراق أو في

بالرغم من االحتياطات األمنية العالية المتبعة لديه والذي قد يحد من قدرة مدير الصندوق على إدارة 

استثمارات الصندوق بشكل فعال ومن الممكن أن يؤثر حدوث ذلك سلباً على أداء الصندوق ومالكي 

 .الوحدات
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عية من زالزل وبراكين والتغيرات الجوية الشديدة تؤثر الكوارث الطبي، مخاطر الكوارث الطبيعية

على أداء كافة القطاعات ومنها االقتصادية واالستثمارية ذات العالقة بأعمال الصندوق وهذا من 

شأنه أن يؤثر سلبياً على أداء الصندوق بحسب شدتها وأنها خارجة عن إرادة مدير الصندوق 

 .ارات الصندوق وأسعار وحداتهوبالتالي ستؤثر مثل هذه الكوارث على استثم

يقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل ، المخاطر المتعلقة بأحداث معينة

مختلفة، منها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة أو تتعلق بالسلطات 

في سياسة الحكومة ونظام الضرائب وأسعار اإلشرافية والتنظيمية والرقابية، كما قد تتأثر بالتغيرات 

 الفائدة أوقد تتأثر بأحداث معينة تتعلق بالجهة المصدرة لألصول المستثمر فيها.

 آلية تقييم المخاطر -5
بأصول الصندوق. المخاطر المتعلقةييم داخلية لتق آليةمدير الصندوق بوجود  يقر  

 المستهدفة لالستثمار في الصندوق الفئة -6
الئم للمستثمرين األفراد والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية الذين هذا الصندوق م

 .توسطاألجل ولديهم القدرة والقابلية لتحمل مستوى مخاطر م متوسطةيفضلون االستثمارات 

 قيود / حدود االستثمار -7
"من الئحة صناديق  لقابضالصندوق ا" (56)يلتزم الصندوق بقيود االستثمار والمعايير المحددة في المادة 

 االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

 العملة -8
. إذا تم الدفع عن وحدات الصندوق بعملة غير عملة الصندوق، سيقوم الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي 

ذلك الوقت  بسعر الصرف الساري في الدوالر األمريكيمدير الصندوق بتحويل العملة التي تم الدفع بها إلى 

، ويتحمل المستثمر أي تقلب في اسعار الصرف ويصبح الشراء ساري anbبنك حسب أسعار الخزينة لدى 

التالي لوقت  التقييمالمفعول عند استالم مدير الصندوق لذلك المبلغ بعملة الصندوق على أساس سعر 

 استالم المبلغ.

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب -9
 .موضحة بالجدول أدناه وعات من أصول صندوق االستثمار وطريقة احتسابهافاصيل جميع المدفت (أ

جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، ووقت  (ب

 .دفعها من قبل الصندوق

 أساس حسابها / طريقة تحصيلها / وقت دفعها قيمة المصروفات المصروفات

تدفع مرة واحدة وتخصم مباشرة في وقت استالم  % كحد أقصى2.00 رسوم االشتراك
األموال التي يشترك بها المشترك سواء اشتراك 

 جديد أو إضافي.

ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل  - رسـوم االدارة
 الصندوق رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر بها

أتعاب مراجع 
 الحسابات

: رسوم تدقيق سنوية ▪
 لاير سعودي 26,000

رسوم مراجعة نصف  ▪

لاير  15,000سنوية: 
 سعودي

يتم احتساب أتعاب مراجع الحسابات على أساس 
يوم( ويتم  365يومي كمصروف مستحق )موزعة على 

خصمها كل يوم تقييم من أصول الصندوق ويتم دفعها 

 بشكل ربع سنوي.

مكافأة أعضاء 

مجلس االدارة 
 المستقلين

جلس يحصل كل عضو م

إدارة مستقل على 
لاير سعودي عن  10,000

كل اجتماع على جميع 
على  التقليديةالصناديق 

يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلين 

)موزعة على  على أساس يومي كمصروف مستحق
يوم( ويتم خصمها كل يوم تقييم من أصول  365

 الصندوق ويتم دفعها بشكل ربع سنوي.
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أن يتحمل الصندوق نصيبه 
من هذه التكاليف وهي 

لاير سعودي في  20,000

السنة بافتراض وجود 
 .صندوقين تقليدين

لاير سعودي  7,500 مصروفات رقابية
 سنوياً 

يتم احتساب المصروفات الرقابية على أساس يومي 
يوم( ويتم  365كمصروف مستحق )موزعة على 

خصمها كل يوم تقييم من أصول الصندوق ويتم دفعها 

 هاية السنة المالية.ن

نشر بيانات الصندوق 

 على موقع تداول

لاير سعودي  5.000

 سنوياً 

يتم احتساب مصروفات نشر بيانات الصندوق على 

موقع تداول على أساس يومي كمصروف مستحق 

يوم( ويتم خصمها كل يوم تقييم  365)موزعة على 
 من أصول الصندوق ويتم دفعها نهاية السنة المالية.

فات أخرى مصرو
% كحد أقصى1.50  

يتم احتساب المصروفات األخرى على أساس يومي  % سنوياً كحد أقصى1.50
يوم( ويتم  365كمصروف مستحق )موزعة على 

خصمها كل يوم تقييم من أصول الصندوق ويتم دفعها 

 بشكل ربع سنوي.

% 0.03سيتم احتساب رسوم الحفظ على أساس  % سنوياً 0.03 أتعاب أمين الحفظ

سنويا وخصمها كل يوم تقييم على أساس قيمة 

أصول الصندوق ما عدا النقد. باإلضافة للرسوم 
النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز 

 اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

رسوم االسترداد 
 المبكر

سيفرض رسوم استرداد مبكر على حامل أي من  0.25%
مار في الصندوق في حالة طلب وحدات االستث

يوماً تقويمياً من  30استرداد الوحدات في خالل 
شرائه إياها. وسيحتفظ برسوم االسترداد المبكر في 

 الصندوق لصالح باقي المستثمرين في الصندوق.

 

جدول افتراضي يوضح المصروفات والرسوم الفعلية المحملة على الصندوق في السنة الماضية مع  (ج

 دوالر 100.000ال يوضح تأثيرها على مبلغ استثمار افتراضي في الصندوق قدره مث

رسوم  الرسوم والمصروفات
ومصروفات 

 الصندوق

(دوالر أمريكي)  

رسوم ومصروفات 
 المشترك

 )نسبة مئوية(

رسوم ومصروفات 
 المشترك

(دوالر أمريكي)  

 رسوم االشتراك
 

2.00%  2.000 

 المصروفات األخرى

رة اء مجلس االدمكافأة اعضا

 المستقلين

5,333 0.1106%  110.59 

%.22670 10,933 رسوم مراجع الحسابات  226.71 

%4150.0 2,000 الرسوم الرقابية  41.47 

نشر بيانات الصندوق على موقع 

 تداول

1,333 2760.0%  27.65 

%230.03 1,558 اتعاب امين الحفظ  32.31 

%.18360 8,854 أخرى  183.58 

مصروفات االخرىإجمالي ال  30,011 62230.%  622.31 

اإلدارة*رسـوم   - - - 

 622.31  30,011 إجمالي المصروفات 

  م. 31/12/2021األرقام أعاله كما في 
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سيقوم مدير الصندوق بتحصيل أتعاب مقابل اإلدارة بشكل غير مباشر، وذلك من خالل تحصيله ألتعاب اإلدارة الخاصة  *

 ي يستثمر فيها هذا الصندوق.بالصناديق األخرى الت

 رسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية (د

 رسوم االشتراك

% من مبلغ كل اشتراك. وسيقوم مدير 2.00بحد أقصى  يتحمل المشترك رسوم اشتراك نسبتها

الصندوق بخصم قيمة رسوم االشتراك المذكور في وقت استالم األموال التي يشترك بها المشترك 

 كل اشتراك سواء جديد أو إضافي.من قيمة مبلغ 

 

 رسوم نقل الملكية )ال ينطبق( 

 

 رسوم االسترداد

 ال يوجد رسوم استرداد للوحدات.

 

 ال يوجد أي عموالت أخرى  (ه

إن الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات الُمستحقة ال تشمل ضريبة القيمة الُمضافة. كما أنه  (و

ألسعار والنسب المنصوص عليها في نظام ضريبة سيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا ل

القيمة المضافة والئحته التنفيذية الُمتبعة في المملكة العربية السعودية وكما هو مبين في الشروط 

هذه ال  الشروط واألحكامواألحكام. ولذلك فإن الرسوم واألتعاب والمصاريف المنصوص عليها في 

لذلك يتعين على مدير الصندوق إضافة واحتساب مبلغ تشمل احتساب ضريبة القيمة المضافة، و

ضريبة القيمة المضافة المستحقة. ويتوجب على مدير الصندوق جمع المبلغ المستحق للضريبة 

 وسداده إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وينبغي على المستثمر أن يكون على علم بأن مدير الصندوق لن يقوم باحتساب أو دفع زكاة 

 .دوق، وفي حال أية تغييرات بهذا الشأن سيتم إبالغ المستثمرينالصن

 

 التقييم والتسعير -10
 األصول ييمكيفية تق (أ

أصول الصندوق على أساس آخر األسعار المتاحة ويتم احتساب إجمالي قيمة أصول  تقييميتم 

لوحدات المتاحة والمعلنة سعار آخر األالصندوق من خالل جمع قيمة كل أصل من أصوله على أساس 

المعني. كما تحدد قيمة األصول  التقييمفي محفظة الصندوق في يوم الصناديق المستثمر بها 

المستثمرة في أدوات أسواق النقد على أساس تكلفة العقد مضاف إليه األرباح المستحقة حتى 

دات . ويتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو استرداد أو تحويل وحالتقييمنقطة 

ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوق بأن يطرح من قيمة مجموع أصول الصندوق مبلغ مطلوبات 

الرسوم واألتعاب المحددة في هذه الشروط  –الصندوق، التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر 

 واألحكام.  

 

 وتكرارها ييم عدد نقاط التق (ب

م من يومي األحد يييوم التعامل لكل يوم تقيم أصول الصندوق مرتين أسبوعياً في نهاية ييتم تق

 .التقييمبنهاية يوم العمل التالي ليوم  التقييمواألربعاء من كل أسبوع على أن يتم نشر بيانات 

 

 

 م أو التسعير الخاطئ:يياإلجراءات المتخذة في حالة التق (ج

يم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يفي حال تق •

 الصندوق بتوثيق ذلك. مشغل سوف يقوم 

في ذلك مالكي  المتضررين بماالصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات  شغلسوف يقوم م •

 أو التسعير بدون تأخير.  ييماتالوحدات السابقين عن جميع أخطاء التق
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أو  التقييمسوف يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق المالية فوراً عن أي خطأ في  •

% أو أكثر من سعر الوحدة وسوف يتم اإلفصاح عن ذلك فوراً 0.5سعير يشكل ما نسبته الت

في موقع مدير الصندوق اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق التاي 

 . الئحة صناديق االستثمارمن  76يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 

والتسعير في التقارير المطلوبة  التقييمع أخطاء سيقوم مدير الصندوق بتقديم ملخص بجمي •

( مان الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس 77من هيئة السوق المالية وفقاً للمادة )

 هيئة السوق المالية. 

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 يتحدد سعر وحدة االستثمار في الصندوق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على مجموع وحدات

إجازة، فسيتم  التقييمالمتعلق بتلك العملية. وفي حالة صادف يوم  التقييمالصندوق في تاريخ يوم 

 في يوم العمل الذي يليه. التقييمعمل 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها  (ه

 التقييميتم تحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة مرتين أسبوعياً وذلك بعد يوم 

 www.saudiexchange.sa  ل واحد من خالل موقع السوق المالية السعودية "تداول" بيوم عم

   www.anbcapital.com.sa  مدير الصندوقل االلكتروني موقعالو

 

 التعامالت -11
م كصندوق استثماري مفتوح وقد بدأ  2001أغسطس  11ولي في طرح الصندوق للطرح األ تم (أ

دوالرات  10م وكان سعر الوحدة عند بداية الطرح هو 2001أغسطس 11تشغيل الصندوق في تاريخ 

 أمريكية.

تقديم طلب االشتراك او االسترداد إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل  (ب

حسب توقيت الرياض. وسيتم تزويد العميل الكترونياً او من خالل البريد  السابق ليوم التعامل وذلك

ورسوم  أو االسترداد ومبلغ االستثمار أو االسترداد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ االشتراك

 .أو بيعها وحدة االستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم شراؤها أو بيع االشتراك وسعر شراء

 

 تراكإجراءات االش (ج

  :على المشتركين والمستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات الصندوق استيفاء اآلتي

فتح حساب استثماري لدى مدير الصندوق لكي يتم من خالله تنفيذ عمليات االشتراك أو  -

االسترداد حيث تشمل عملية فتح الحساب االستثماري كافة إجراءات اعرف عميلك وإجراءات 

  ."ال وتمويل اإلرهاب"مكافحة غسل االمو

تسليم نموذج طلب االشتراك إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل  -

السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض مصحوباً بتفويض بإجراء القيد الالزم على 

وية حساب ذلك المشترك لدى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب صورة طبق األصل موقعة من ه

العميل سارية المفعول وفي حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق االستثمار يتم 

استكمال كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت هوية مصدر األموال وتراخيصه وصحة التفويض 

باالستثمار باإلضافة إلى صور طبق األصل موقعه من هويات المفوضين سارية المفعول وأي 

 .خرى قد يراها مدير الصندوق إلزامية الستكمال عملية االشتراكمستندات أ

تحويل المبلغ الخاص باالشتراك لحساب العميل االستثماري لدى مدير الصندوق قبل الساعة  -

  .الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التعامل وذلك حسب توقيت الرياض

لصندوق يجب تحديث الحساب قبل في حال عدم تحديث الحساب االستثماري لدى مدير ا -

  .تنفيذ تعليمات االشتراك

يتم االشتراك في الصندوق من خالل شراء وحدات االستثمار في الصندوق على أساس أسعار  -

 .التقييم التالية

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.anbcapital.com.sa/
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إثباتها من قبل  يتميتم االحتفاظ بوحدات االستثمار في الصندوق دون إصدار شهادات لها، وإنما  -

 .د الالزمة في دفتر األستاذ الخاص بكل حملة وحدات االستثمارمدير الصندوق بالقيو

يتم موافاة المشتركين الكترونياً او من خالل البريد بإشعار يبين تفاصيل الصندوق وتاريخ االشتراك  -

ومبلغ االستثمار فيه ورسوم االشتراك وسعر شراء وحدة االستثمار فيه وعدد الوحدات التي تم 

 شراؤها.

 

 تردادإجراءات االس

الوحدات التي استثمر فيها، وذلك بموجب  كامل يجوز لكل مشترك أن يطلب استرداد جزء من أو -

طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معبأ وموقع حسب األصول ويكون 

الطلب صحيحا إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل 

وذلك حسب توقيت الرياض على أن يكون مرفق بالطلب صورة طبق األصل  تقييمليوم ال السابق

موقعة من هوية العميل أو هويات المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات 

 .والجمعيات وصناديق االستثمار

لكي يتم تحويل المبلغ المسترد من قبل أي مشترك من حساب االستثمار إلى حسابه  -

ي، يجب على ذلك المشترك أن يقدم طلباً بذلك إلى مدير الصندوق على نموذج االسترداد الجار

 .الخاص بذلك

يحسب المبلغ الذي يستلمه المستثمر نتيجة طلبه لالسترداد بضرب عدد الوحدات المطلوب  -

 الذي تم فيه تنفيذ طلب االسترداد. تقييماستردادها بصافي قيمة األصول للوحدة في يوم ال

 

 ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد أقص

يمكن استالم الطلبات خالل أي يوم عمل. وأيام التعامل التي سيتم فيها تداول الوحدات هي األحد 

واألربعاء من كل أسبوع باستثناء العطل الرسمية لسوق األسهم السعودية فإنه يتم تداول الوحدات 

 ي أليام العطل الرسمية.في يوم التعامل التال

يتم دفع حصيلة االسترداد لمالك الوحدات من خالل قيد مبلغ تلك الحصيلة في حساب المشترك لدى 

 التي تم فيها تحديد سعر االسترداد. التقييمفي اليوم الرابع التالي لنقطة كحد أقصى مدير الصندوق 

 القيود على التعامل في وحدات الصندوق: (د

 او استرداد الوحدات إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك.  يتم تعليق اشتراك -

حسب تقديره  -في حالة وفاة أو خالفة المشترك فإن لمدير الصندوق الحق في أن يقوم  -

بتعليق أي تعامالت في الصندوق إلى أن يتم استالم مدير  –المطلق لما يراه وحده مناسبا 

عتمد أو أي دليل إثبات آخر يقبله مدير الصندوق ألمر صادر من محكمة مختصة أو توكيل م

الصندوق إلثبات سلطة ورثة أي مشترك أو منفذي وصيته أو مديري تركته أو ممثليه 

 الشخصيين أو خلفائه. 

يتم تعليق التعامل في وحدات الصندوق إذا ُعلِق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم  -

فيها التعامل في األوراق المالية أو االصول االخرى التي يملكها الصندوق العام، إما بشكل 

عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 صول الصندوق العام. لصافي قيمة أ

يتم تعليق تعامالت المشترك في وحدات الصندوق في حال استلم مدير الصندوق طلب من  -

 الجهات الرقابية أو الجهات المختصة بذلك. 

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلّق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت  (ه

اد يجوز لمدير الصندوق تأجيل أي طلب اشتراك أو استرداد من تأجيل عمليات االشتراك أو االسترد

 صندوق االستثمار في الحاالت اآلتية:

 يتم تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك.  -

إذا ُعلِق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو االصول  -

التي يملكها الصندوق العام، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي  االخرى

 يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام. 

التي يملكها ألي سبب من األسباب الخارجة  صولفي حالة عدم تمكن الصندوق من بيع األ -

 عن إرادته.
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  ق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.إذا رأى مدير الصندو -

يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال عدم تطبيق المشترك ألنظمة و 

 ولوائح هيئة السوق المالية.

 وسيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:

ستمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي التأكد من عدم ا -

 الوحدات.

مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل  -

 الصندوق حول ذلك بصورة منتظمة.

الهيئة  إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار -

ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار بالتعليق، 

وأي   www.anbcapital.com.sa واإلفصاح عن ذلك في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق

 ا الهيئة.موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحدده

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

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل (و

( من الئحة صناديق االستثمار 67( و )66األحكام المنظمة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع إلى المادة )

 السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.الصادرة عن مجلس هيئة 

لن يقوم الصندوق بنقل ملكية الوحدات  :األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين (ز

 بين المستثمرين.

 الحد األدنى لالشتراك واالسترداد ونقل الوحدات  (ح

الحد  دوالر أمريكي 500اإلضافي الحد األدنى لالشتراك  دوالر أمريكي 2,000الحد األدنى لالشتراك 

 الحد األدنى لنقل الوحدات ال ينطبق. دوالر أمريكي 500األدنى لالسترداد   

وفي حالة ما إذا كان من شأن أي طلب من طلبات االسترداد تخفيض استثمار أي مشترك في 

على أساس سعر  دوالر أمريكي 2,000الصندوق إلى أقل من الحد األدنى للرصيد الالزم وهو ما يعادل 

التالي لطلب االسترداد، ففي هذه الحالة يمكن استرداد مبلغ االستثمار بأكمله على حسب  التقييم

 االشتراكتقدير مدير الصندوق المطلق. بالنسبة للمشتركين الذين يودون االستفادة من برنامج 

أشهر  3ولمدة حد أدناه  في الشهر دوالر أمريكي 200المنتظم لدى مدير الصندوق، فالحد األدنى هو 

 .متتالية

ويجوز لمدير الصندوق تخفيض الحد األدنى لالشتراك واالشتراك اإلضافي للبرامج االدخارية 

 واالستثمارية.

 .الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه )ال ينطبق( (ط

  سياسة التوزيع -12
 سياسة توزيع الدخل واألرباح: (أ

على مالكي الوحدات حيث أن هدف الصندوق تنمية رأس المال باح نقدية لن يقوم الصندوق بتوزيع أر

 على المدى الطويل وبالتالي سيتم إعادة استثمار أية توزيعات مستلمة.

 .التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع )ال ينطبق(  (ب

 .كيفية دفع التوزيعات )ال ينطبق(  (ج

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات -13
البيان ربع السنوي والقوائم المالية ، بما في ذلك سنويةتعلقة بالتقارير الالمعلومات الم (أ

  األولية والسنوية

وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، سيقوم مدير الصندوق بنشر 

ك خالل مدة ال ( من الئحة صناديق االستثمار وذل11القوائم المالية السنوية المراجعة حسب المادة )

وذلك في  ( من الئحة صناديق االستثمار،76حسب المادة ) أشهر من نهاية فترة التقرير 3تتجاوز 

األماكن وبالوسائل المحددة في شروط واحكام الصندوق في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق 

دوق بإعداد قوائم مالية والموقع االلكتروني للسوق واي موقع اخر متاح للجمهور. كذلك يقوم مدير الصن

http://www.anbcapital.com.sa/
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يوماً من نهاية فترة القوائم وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في  30نصف سنوية مدققة خالل 

شروط واحكام الصندوق في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق واي موقع 

 اخر متاح للجمهور.

( من الئحة صناديق 4سنوي وفقاً لمتطلبات الملحق )سيقوم مدير الصندوق بنشر البيان ربع ال

 .أيام من نهاية الربع المعني 10االستثمار خالل مدة ال تتجاوز 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يّعّدها مدير الصندوق  (ب

يمكن الحصول على تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق من خالل موقع السوق المالية 

مدير الصندوق ل االلكتروني موقعالو www.saudiexchange.saية "تداول" السعود

www.anbcapital.com.sa. 

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية (ج

ع السوق يمكن الحصول على القوائم المالية السنوية والنصف سنوية للصندوق من خالل موق

لصندوق ا مديرل االلكتروني موقعالو www.Tadawul.com.saالمالية السعودية "تداول "

www.anbcapital.com.sa 

يمكن الحصول على القوائم المالية السنوية والنصف سنوية للصندوق من خالل موقع السوق  (د

الصندوق مدير ل االلكتروني موقعالو www.Tadawul.com.saالمالية السعودية "تداول "

www.anbcapital.com.sa مجاناً عند طلبها 

 سجل مالكي الوحدات -14
 سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وسيتم حفظه في المملكة العربية السعودية. (أ

يُعَد سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه. سوف تتم إتاحة سجل  (ب

نة هيئة السوق المالية عند طلبها ذلك وسوف يُقدم مدير الصندوق ملخصاً مالكي الوحدات لمعاي

لسجل مالكي الوحدات إلى أي مالك للوحدات مجاناً عند الطلب )على أن ُيظهر ذلك الملخص جميع 

 .المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.( )سيتم تقديمها مجانا عند الطلب(

 اجتماع مالكي الوحدات -15
 دعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحداتوف التي يُ الظر (أ

يحق للمشترك أن يقوم بطلب اجتماع لمالكي وحدات الصندوق وسيقوم مدير الصندوق  -

( أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو مالكي الوحدات الذين 10بالدعوة لالجتماع خالل )

الصندوق، وال يكون االجتماع  % على األقل من قيمة وحدات25يملكون مجتمعين أو منفردين 

% على األقل من قيمة 25صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

 وحدات الصندوق.

يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على أن ال يتعارض  -

أحكام الئحة صناديق  موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب

 االستثمار.

( أيام من تسلم طلب 10يجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

 كتابي من أمين الحفظ.

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات  (ب

دوق مدير الصنل االلكتروني موقعالتكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في 

www.anbcapital.com.sa لسوق المالية السعودية "تداول" االلكتروني ل موقعالو

www.saudiexchange.sa وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل

قبل االجتماع. وسوف يُحدد  اً يوم (21عشرة أيام عمل على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن )

والقرارات المقترحة وسوف وجدول األعمال الخاص به اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته 

 يتم إرسال نسخة من اإلشعار إلى هيئة السوق المالية.

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات  (ج

حدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت يجوز لكل مالك و

االجتماع، ويجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها 

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية. 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 حقوق مالكي الوحدات -16
 ول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية عند الطلب وبدون مقابل.الحص -

سنوياً تشمل الرسوم والمصروفات الفعلية التي  الشروط واألحكام الحصول على نسخة محدثة من -

 تمت خالل السنة عند الطلب وبدون مقابل. 

 الحصول على موافقة مالكي الوحدات في حالة التغييرات األساسية.  -

الحصول على إشعارات ألي تغير في الشروط واألحكام أو مجلس إدارة الصندوق أو الرغبة في  -

إغالق الصندوق وذلك حسب المدد المقررة في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة 

 السوق المالية. 

وذلك بموجب يحق لمالك الوحدات أن يطلب استرداد جزء من أو كل الوحدات التي استثمر فيها،  -

طلب استرداد وفق النموذج المعتمد من قبل مدير الصندوق معبأ وموقع حسب األصول ويكون الطلب 

صحيحا إذا تم تسليمه إلى مدير الصندوق قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم 

عة من هوية وذلك حسب توقيت الرياض على أن يكون مرفق بالطلب صورة طبق األصل موق التقييم

العميل أو هويات المفوضين بالتوقيع في حالة المؤسسات والشركات والجمعيات وصناديق 

 االستثمار.

يحق لمالك الوحدات طلب الحصول على تقارير الصندوق والقوائم المالية السنوية والنصف سنوية  -

 االلكتروني موقعالل من مدير الصندوق بدون مقابل عند طلبها، باإلضافة إلى االطالع عليها من خال

مدير الصندوق ل االلكتروني موقعالوwww.saudiexchange.saلسوق المالية السعودية "تداول" ل

www.anbcapital.com.sa. 

إشعار إلى المشترك عقب كل عملية اشتراك أو استرداد يقوم بها. وسيتم إرسال كشف إلى  -

رك بعد نهاية كل سنة، تبين استثمارات المشترك في الصندوق بالتفصيل بحيث يتضمن المشت

التقرير سجل بعمليات مالك الوحدات خالل السنة المنتهية وعدد وصافي قيمة الوحدات التي 

يمتلكها مالك الوحدات بنهاية هذه الفترة. وهذه اإلشعارات والكشوف سيتم إرسالها الكترونياً او إلى 

ان البريدي الذي ذكره المشترك في نموذج طلب االشتراك، وذلك ما لم تتم موافاة مدير العنو

 الصندوق بإشعار كتابي عن تغيير ذلك العنوان.

يحق لمالك الوحدات أن يقوم بطلب اجتماع لمالكي وحدات الصندوق وسيقوم مدير الصندوق  -

ن مالك أو مالكي الوحدات الذين ( أيام عمل من تسلم طلب كتابي م10بالدعوة لالجتماع خالل )

% على األقل من قيمة وحدات الصندوق، وال يكون االجتماع 25يملكون مجتمعين أو منفردين 

% على األقل من قيمة وحدات 25صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 

 الصندوق.

فعليه أوال أن يستفسر من مركز  إذا كانت لدى أي مالك وحدات شكوى فيما يتعلق بالصندوق، -

االستثمار لدى مدير الصندوق، وإذا لم يقتنع بالرد الذي يعطيه له ذلك المركز فعليه توجيه شكواه 

 إلى:

 وحدة العناية بالعميل

 العربي الماليةمبنى 

  شارع المؤيد الجديدحي المربع، 

 11311، الرياض 220009ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 8001240055لموحد لالتصال: الرقم ا

 www.anbcapital.com.saالموقع االلكتروني: 

في كحد أقصى إيداع المبالغ المستردة لمالك الوحدات في حسابه االستثماري لدى مدير الصندوق  -

 .التقييماليوم الرابع التالي لنقطة 

 

 سياسة حقوق التصويت

رس مدير الصندوق حقه في التصويت باجتماعات مالك وحدات الصناديق األخرى التي يستثمر سيما

 بها في حال وجد أن التصويت فيه مصلحة لمالكي وحدات الصندوق.

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.anbinvest.com.sa/
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 مسؤولية مالكي الوحدات -17
 (إن حدثت)مالك الوحدات غير مسؤول عن ديون والتزامات الصندوق. ويتحمل مالك الوحدات فقط الخسائر 

 تجة عن استثماره في الصندوق في حدود ما يملكه من وحدات في الصندوق.النا

 خصائص الوحدات -18
 وحدات االستثمار في الصندوق كلها من فئة واحدة متساوية في الحقوق والواجبات.

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق -19
 التغييرات األساسيةموافقة الهيئة ومالكي الوحدات على  -

الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير يحصل مدير الصندوق  (أ

 األساسي المقترح خالل قرار صندوق عادي.

مـن هـذه  يجب على مـدير الصـندوق بعد الحصول علـى موافقـة مـالكي الوحـدات وفقـاً للفقـرة )أ( (ب

 ح للصـندوق العام.المـادة، الحصـول علـى موافقـة الهيئة علـى التغـيير األساسي المقتر

يجب على مدير الصـندوق الحصول علـى موافقـة مجلس إدارة الصـندوق قبـل إجـراء أي تغـيير  (ج

 .أساسي

يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني  (د

 ( أيام من سريان التغيير.10ل )وأي موقع اخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قب

بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصـندوق العـام الت يعدها مـدير الصـندوق وفقاً للمادة  (ه

 السادسة والسبعين من الئحة صناديق االستثمار.

يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبـل سـريان أي تغـيير أساسـي دون  (و

 ي رسوم استرداد )إن ُوجدت(.فرض أ

 

 تغييرات غير أساسيةإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي  -

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومـالكي الوحـدات ويفصح في الموقع اإللكتروني لمدير  (أ

الصندوق وأّي موقع أخرى متـاح للجمهـور بحسب الضـوابط الـتي تحددها الهيئة عـن أي تغييرات غير 

( أيام من سريان التغيير، ويحـق لمالكي وحدات 10اسية في الصندوق العام الذي يديره قبل )أس

الصندوق العام المفتوح استرداد وحـداتهم قبـل سـريان التغـيير غـير األساسي دون فرض أي رسوم 

 .) استرداد )إن ُوجدت

ـل إجـراء أي تغيير غير يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقـة مجلس إدارة الصـندوق قب (ب

 .أساسي

بيـان تفاصـيل التغييرات غيـر األساسية في تقـارير الصـندوق العـام التي يعدها مـدير الصندوق وفقاً  (ج

 .للمادة السادسة والسبعين من الئحة صناديق االستثمار

 

 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار -20
أصول الصندوق المدارة أو معدل العائد يحق لمدير الصندوق إنهاء الصندوق في حال كانت قيمة  -

غير كافية لتبرير استمرار عمل الصندوق، أو نتيجة ألي تغيير  –في رأي مدير الصندوق  –المتوقع 

 .في القوانين واألنظمة، أو لظروف أخرى يرى مدير الصندوق أنها مؤثرة على عمل الصندوق

توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليه قبل إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وبمدير الصندوق  سيقوم -

 .انتهاء مدة الصندوق

لغرض إنهاء الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة  -

دارة الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إوالحصول على موافقة مجلس مالكي الوحدات، 

 .لتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليهاإجراء في هذا الشأن. وسيتم اال

( أيام من انتهاء 10يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل ) -

 .مدة الصندوق
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في حال انتهاء الصندوق ولم ُيِتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، فسيقوم  -

( 6بتصفية األصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاوز ) مدير الصندوق

 .أشهر من انتهاء مدة الصندوق

 مدة ال تقل عن كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل إشعار الهيئة ومالكي الوحدات يتم -

. وفي تلك الحالة أحكام الصندوقمن التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه دون اإلخالل بشروط ويوم  21

سيتم تسييل أصول الصندوق والوفاء بالمطلوبات القائمة المتعلقة به، ثم توزيع حصيلة التصفية 

المتبقية بعد ذلك على المشتركين بحسب نسبة الوحدات التي يحملها كل منهم إلى إجمالي عدد 

الصندوق أنها قد أصدرت قبل تلك  وحدات االستثمار في الصندوق التي يتم التأكيد من قبل مدير

التصفية مباشرة. وسيتم اإلعالن عن انتهاء مدة الصندوق وتصفيته في الموقع االلكتروني لمدير 

 الصندوق والموقع االلكتروني للسوق.

( أيام 10سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصفية الصندوق خالل ) -

 .صفية الصندوقمن انتهاء ت

 سيعامل مدير الصندوق جميع مالكي الوحدات بالمساواة أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته -

يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو  -

 تصفيته دون أخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق

يقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق عن انتهاء مدة س -

 الصندوق أو مدة تصفيته. 

( يوماً من تاريخ اكتمال 70سيتم تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على ) -

هائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر الصندوق أو تصفيته، متضمناً القوائم المالية النانهاء 

 .قوائم مالية سنوية مراجعة

مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي  للهيئة عزل -

وحدات الصندوق، على أن يعين المصفي البديل في نفس االجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي 

 .ندوقالوحدات على عزل مدير الص

في حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية، سيقوم مدير الصندوق بالتعاون بشكل كامل على  -

نقل مسؤوليات التصفية إلى المصفي المعين ونقل جميع المستندات المرتبطة بصندوق االستثمار 

ن صدور ( يوماً م20) ذي العالقة إلى المصفي المعين والتي تمكنه من إتمام أعمال التصفية خالل

 .قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصّفِ بديل

سيقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات كتابياً في حال صدور قرار الهيئة بعزل مدير الصندوق  -

 .وتعيين مصفي بديل

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً وبشكل فوري في جميع األحوال،  -

 .تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فترة تصفية الصندوق ودون أي

 .في حال انتهاء مدة الصندوق ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق -

 مدير الصندوق -21
 . (العربي الماليةاسم مدير الصندوق )شركة  (أ

لممارسة أعمال  ، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق الماليةالعربي الماليةشركة  (ب

 هـ 20/9/1428وتاريخ  07072-37اإلدارة بموجب الترخيص رقم 

 العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. (ج

 العربي الماليةشركة 

 العربي الماليةمبنى 

المملكة العربية السعودية هاتف  11311، الرياض 220009ص. ب . شارع المؤيد الجديدحي المربع، 

 8001240055موحد: 

 "تداول" االلكتروني للسوق موقعال www.anbcapital.com.saالموقع االلكتروني لمدير الصندوق:  (د

www.saudiexchange.sa 

 سعودي لاير 1,000,000,000رأس المال المدفوع لمدير الصندوق:  (ه

 ملخص المعلومات المالية لمدير الصندوق (و

http://www.anbinvest.com.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 األدوار الرئيسية لمدير الصندوق ومسؤولياته (ز

والئحة يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب الئحة صناديق االستثمار  -

 وشروط وأحكام الصندوق. مؤسسات السوق المالية

مؤسسات السوق يلتزم مدير الصندوق بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة  -

بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق  المالية

 مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

يُعّد مدير الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى  -

أحكام الئحة صناديق  مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب

. ويُعّد مدير الصندوق مسؤوالً تجاه مالكي مؤسسات السوق الماليةاالستثمار والئحة 

الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره 

 المتعمد.

سيقوم مدير الصندوق بوضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في  -

ستثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن تتضمن تلك السياسات ا

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.  تقييمواإلجراءات القيام بعملية 

يقوم مدير الصندوق بتطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام للصندوق ويتم تزويد هيئة  -

 السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها. 

سيكون مدير الصندوق مسؤوالً عن إدارة الصندوق وطرح وحدات الصندوق، التأكد من  كما -

 دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 

أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أومن الممكن أن  (ح

 تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار

يوجد أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أومن الممكن أن تتعارض ال 

 مع أنشطة الصندوق.

 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن (ط

لم يكلف مدير الصندوق أي طرف ، ومع ذلك نمدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطلق يح

لق بإدارة الصندوق. ولم تتم االستعانة بأي مدير من الباطن إلدارة الصندوق. آخر بتأدية أي مهام تتع

وفي حالة تعيين مدير من الباطن وبعد موافقة الهيئة على ذلك، فسيقوم مدير الصندوق بإبالغ 

المشتركين في حينه. علماً بأنه لن يتم تحميل الصندوق أي رسوم إضافية في حالة االستعانة 

 .بمدير من الباطن

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  (ي

يحق لهيئة السوق المالية عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق 

 بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

ط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشا -

 . مؤسسات السوق المالية

31/12/2021 البند  

 205,400,088 االيرادات

 )82,888,773( المصروفات

 ) 292,299( تكاليف تمويلية

 32,850,504 الحصة في أرباح/)خسائر( شركة زميلة

 )38,697,545( الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 116,371,975 صافي الدخل

 32,307,844 يبة الدخل المستحقةالزكاة وضر
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إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل  -

 الهيئة. 

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.  -

قد أخل بشكل تراه الهيئة جوهري اً بااللتزام بالنظام أو إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق  -

 لوائحه التنفيذية. 

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته  -

مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق 

 ظة. االستثمار أو الذي يديره مدير المحف

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

 مشغل الصندوق -22
( هو نفسه مشغل الصندوق، وتتضمن األدوار الرئيسية العربي الماليةإن مدير الصندوق )شركة 

لمشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق وفقاً لما هو موضح في هذه الشروط واألحكام واالحتفاظ 

بالدفاتر والسجالت وإعداد سجل مالكي الوحدات وحفظه في المملكة كما هو منصوص عليه في 

 .الئحة صناديق االستثمار. كما يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن

شركة العربي المالية، وهي شركة مرخصة من مجلس هيئة السوق المالية لممارسة أعمال 
هـ 20/9/1428وتاريخ  07072-37م اإلدارة بموجب الترخيص رق  

 شركة العربي المالية

 مبنى العربي المالية

المملكة العربية السعودية هاتف  11311، الرياض 220009ص. ب . شارع المؤيد الجديدحي المربع، 

 .8001240055موحد: 

 أمين الحفظ -23
 شركة البالد المالية (أ

-37المالية بحسب الترخيص رقم  شركة البالد المالية، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق (ب

 م. 25/05/2018بتاريخ  08100

فاكس  11411، الرياض 140العليا ص.ب -البالد المالية، المركز الرئيسي طريق الملك فهد  (ج

 920003636هاتف موحد:  00966112039899

 األدوار الرئيسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار (د

ظ بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة بالصندوق. سيقوم أمين الحف

سيتم حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر من إدارات الحفظ في مختلف أماكن المؤسسات 

المالية التي يختارها أمين الحفظ. وسيتم فصل أصول الصندوق فصالً واضحاً عن أصول المدير وعن 

 ر األخرى وعن أصول أي جهة أخرى ذات عالقة.أصول صناديق االستثما

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن (ه

 ( من الئحة صناديق االستثمار 27يحق ألمين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن وفقاً ألحكام المادة )

 المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالصندوق (و

 .علق بالصندوقللقيام بمهام تتظ بتكليف طرفاً ثالثاً لم يقم أمين الحف

 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله (ز

يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً 

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

لحفظ دون إشعار هيئة السوق المالية بذلك توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط ا -

 . مؤسسات السوق الماليةبموجب الئحة 

إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة  -

 السوق المالية. 

تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط  -

 الحفظ. 
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بالتزام  -بشكل تراه جوهري اً –هيئة السوق المالية أن أمين الحفظ قد أخل إذا رأت  -

 النظام أو لوائحه التنفيذية. 

أنها ذات أهمية  -بناًء على أسس معقولة–أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية  -

 جوهرية. 

دة فسوف يقوم مدير من هذه الما (زللفقرة )إذا مارست هيئة السوق المالية أياً من صالحياتها وفقاً 

الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وسوف يتعاون مدير الصندوق 

وأمين الحفظ المعزول بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات 

فظ البديل. ويجب على يوماً األولى من تعيين أمين الح( 60)إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ

أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير هيئة السوق المالية 

ويحق لمدير الصندوق عزل أمين  المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق

الوحدات وسيتم إشعار هيئة  الحفظ إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي

 يوم )30)السوق المالية ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي كما سيتم تعيين بديل له خالل

عمل من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي وسوف يتم اإلفصاح عن تعيين أمين حفظ بديل في 

 www.anbcapital.com.saالصندوق وموقع مدير السعودية موقع السوق المالية 

 

 مجلس إدارة الصندوق -24
 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (أ

 نوع العضوية اسم العضو

بن فهد الراشد  عبد العزيزخالد بن السيد/   رئيس 

خالد بن محمد الطالبالسيد/  غير مستقل عضو   

أبانمي عبد الرحمنزياد بن  /الدكتور غير مستقل عضو   

اربالمح عبد العزيزالسيد/ فهد بن   عضو مستقل 

الشهري عبد هللامفرح بن السيد /   عضو مستقل 

 

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: (ب

 رئيس –السيد/خالد بن عبد العزيز بن فهد الراشد 

رئيس التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني، عمل سابقاً رئيس المنشآت الصغيرة 

وهو عضو مجلس إدارة شركة العربي  2022حتى  2019منذ  والمتوسطة في البنك العربي الوطني

 16. يمتلك خبرة في القطاع المصرفي تمتد إلى أكثر من 2021لتأجير المعدات الثقيلة )أهل( منذ 

عام حيث شغل عدة مناصب في البنك العربي الوطني وتشمل )نائب الرئيس اإلقليمي للخدمات 

 2015ئد فريق في مجموعة الخدمات المصرفية التجارية بين , قا 2019و 2018المصرفية التجارية بين 

(. شغل منصب مدير 2011و 2007, ومدير عالقة بين  2015و 2012, ومدير عالقة أول بين  2018و

.حاصل على 2012و 2011عالقة لدى مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في مصرف الراجحي بين 

وبكالوريوس في المحاسبة عام  INSEECمن جامعة  2022درجة الماجستير في إدارة األعمال عام 

 من جامعة الملك سعود. 2007

 

 عضو غير مستقل -السيد/ خالد بن محمد الطالب 

رئيس دائرة األسهم المحلية والدولية بشركة العربي المالية. عمل سابًقا كرئيس للوساطة في 

المالي. حاصل على درجة البكالوريوس عاًما في المجال  18سيكو كابيتال. يتمتع بخبرة تزيد عن 

، ودبلوم في المحاسبة من معهد 2014في إدارة األعمال واإلدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز 

 .2003اإلدارة العامة 

 

 غير مستقل عضو-زياد بن عبد الرحمن أبانمي  /الدكتور
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لخبرة المالية والمصرفية، وقبل سنة من ا 25 أكثر من ، ولديهanbبنك رئيس مجموعة الخزينة لدى 

انضمامه للبنك العربي عمل لدى مؤسسة النقد السعودي )ساما( ومجموعة سامبا المالية، 

 ويحمل شهادة الدكتوراه في اإلدارة الهندسية من "جامعة ميزوري" في الواليات المتحدة االمريكية.

 

 عضو مستقل -السيد/ فهد بن عبد العزيز المحارب 

سنوات في إدارة المحافظ االستثمارية وإدارة  ٨تاذ فهد المحارب بخبرة تمتد ألكثر من يتمتع األس

المخاطر باإلضافة الى إدارة االستثمار في جميع فئات األصول االستثمارية. بدأ مسيرته المهنية في 

 شركة ملكية لالستثمار كباحث استثمار تحت إدارة األصول وتدرج في السلم حتى وصل الى إدارة

بعدها انتقل الى العمل في  .واعداد استراتيجيات االستثمار لصناديق األسهم المحلية القائمة حينها

شركة التعاونية للتأمين كمدير إلدارة االستثمارات البديلة. أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة 

احدى  شور للمدفوعات ومستشار للرئيس التنفيذي. كما يعمل كعضو في لجنة االستثمار في

حاصل على شهادة  .الصناديق المتعددة األصول في أحد أكبر الشركات االستثمارية في الهند

الماجستير في المالية التطبيقية من جامعة كوينزالند للتقنية من بريزبن استراليا. باإلضافة الى 

بديلة من العديد من الدورات التدريبية في قطاع االستثمار من ضمنها دورة في االستثمارات ال

 جامعة هارفارد.

 

 عضو مستقل -السيد/ مفرح بن عبد هللا الشهري 

عام في االستثمار  17غرفة الرياض ولديه خبرة ألكثر من  -يشغل منصب مدير ادارة االستثمار 

بمختلف األصول في األسواق المحلية والعالمية من خالل التدرج كمحلل مالي في الشركات 

افظ والصناديق االستثمارية , وإدارة المنظومة المالية لبناء وهيكلة المالية, الى إدارة المح

االستراتيجيات والصناديق االستثمارية.  حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية من 

                                            2005 –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 

 ء مجلس إدارة الصندوق:أدوار ومسؤوليات أعضا (ج

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها  -

رة للصندوق ويشمل ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدا

وعقود تقديم خدمات الحفظ وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي 

 استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. -

افقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المو -

 الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.

االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى  -

القة ويشمل ذلك مدير الصندوق، لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات الع

)على سبيل المثال ال الحصر( المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 

 مجلس هيئة السوق المالية. 

( من الئحة صناديق االستثمار 63( و )62الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها المادتين ) -

األحكام وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة والتي تم اإلشارة إليها في هذا الشروط و

 مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم )حيثما ينطبق(.

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان عقداً أم غيره( يتضمن  -

أكد من توافق ما إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام إضافة للت

 سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام  -

 الصندوق وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

ودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم االطالع على التقرير المتضمن تقييم أداء وج -

( من الئحة صناديق 9الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليها في الفقرة )ل( من المادة )
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االستثمار، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً 

 ناديق االستثمار.لشروط وأحكام الصندوق وماورد في الئحة ص

تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات  -

 مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.  -

وين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة تد -

 الصندوق.

االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليها في الفقرة  -

لصندوق بمسؤولياته ( من الئحة صناديق االستثمار، وذلك للتأكد من قيام مدير ا9)م( من المادة )

بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق 

 .االستثمار

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق تفاصيل (د

في حال حضر اجتماعين بالسنة  التقليديةسوف يحصل كل عضو مجلس إدارة مستقل للصناديق 

لاير سعودي كحد أقصى عن حضور كل  10.000عات مكافأة قدرها وهو الحد األدنى لعدد االجتما

 .التقليديةاجتماع من اجتماعات مجلس إدارة الصندوق لكافة الصناديق 

علماً بان أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين هم أعضاء في مجالس إدارات كافة الصناديق 

و مجلس إدارة مستقل هي سنة االستثمارية المدارة من قبل مدير الصندوق ومدة العقد مع كل عض

 واحدة ويجدد تلقائياً.

 

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

 الصندوق

في حال وجود أي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح 

 الصندوق فسوف يفصح عنها المجلس.

 

 ناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقةمجالس إدارة الص (و

 

 أسماء الصناديق التي يشرف عليها العضو اسم العضو

بن عبد العزيز  خالد /السيد
 الراشد

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال  .1
 السعودي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدوالر  .2
 ق مع الشريعة(األمريكي )المتواف

صندوق العربي المالية لالكتتابات األولية  .3
 )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .4
 )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية لألسهم السعودية .5

صندوق العربي المالية للصكوك السيادية  .6
 السعودية )المتوافق مع الشريعة(

الية لألسهم السعودية صندوق العربي الم .7
 النقية )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية المتوازن .8
 صندوق العربي المالية للفرص  .9

صندوق العربي المالية للفرص )المتوافق مع  .10
 الشريعة(

صندوق العربي المالية ألسهم التوزيعات  .11
 )المتوافق مع الشريعة( 

 

بن محمد  خالد /السيد
 الطالب

ربي المالية للمتاجرة بالريال صندوق الع .1
 السعودي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدوالر  .2
 األمريكي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لالكتتابات األولية  .3
 )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .4
 )المتوافق مع الشريعة(

 العربي المالية لألسهم السعوديصندوق  .5

صندوق العربي المالية للصكوك السيادية  .6
 السعودية )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .7
 النقية )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية المتوازن .8
 صندوق العربي المالية للفرص  .9

فق مع صندوق العربي المالية للفرص )المتوا .10
 الشريعة(

صندوق العربي المالية ألسهم التوزيعات  .11
 )المتوافق مع الشريعة( 

 

زياد بن عبد  /الدكتور
 الرحمن أبانمي

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال  .1
 السعودي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية للصكوك السيادية  .6
 السعودية )المتوافق مع الشريعة(
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صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدوالر  .2
 األمريكي )المتوافق مع الشريعة(

العربي المالية لالكتتابات األولية صندوق  .3
 )المتوافق مع الشريعة

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .4
 )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية لألسهم السعودية .5
 

 صندوق العربي المالية لألسهم السعودية .7
 النقية )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية المتوازن .8
 صندوق العربي المالية للفرص  .9

صندوق العربي المالية للفرص )المتوافق مع  .10
 الشريعة(

صندوق العربي المالية ألسهم التوزيعات  .11
 )المتوافق مع الشريعة( 

 

السيد/ فهد بن عبد العزيز  
 المحارب

متاجرة بالريال صندوق العربي المالية لل .1
 السعودي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدوالر  .2
 األمريكي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لالكتتابات األولية  .3
 )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .4
 )المتوافق مع الشريعة(

 لألسهم السعودية صندوق العربي المالية .5

صندوق العربي المالية للصكوك السيادية  .6
 السعودية )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .7
 النقية )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية المتوازن .8
 صندوق العربي المالية للفرص  .9

صندوق العربي المالية للفرص )المتوافق مع  .10
 (الشريعة

صندوق العربي المالية ألسهم التوزيعات  .11
 )المتوافق مع الشريعة( 

بن عبد هللا  مفرح /السيد 
 الشهري

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال  .1
 السعودي )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدوالر  .2
 األمريكي )المتوافق مع الشريعة(

كتتابات األولية صندوق العربي المالية لال .3
 )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .4
 )المتوافق مع الشريعة(

 صندوق العربي المالية لألسهم السعودية .5

صندوق العربي المالية للصكوك السيادية  .6
 السعودية )المتوافق مع الشريعة(

صندوق العربي المالية لألسهم السعودية  .7
 مع الشريعة( النقية )المتوافق

 صندوق العربي المالية المتوازن .8
 صندوق العربي المالية للفرص  .9

صندوق العربي المالية للفرص )المتوافق مع  .10
 الشريعة(

صندوق العربي المالية ألسهم التوزيعات  .11
 )المتوافق مع الشريعة( 

 

 لجنة الرقابة الشرعية -25
 ال ينطبق

 مستشار االستثمار -26
 ال يوجد

 الموزع  -27
 ال يوجد

 جع الحساباتمرا -28
 .اسم مراجع الحسابات: إرنست أند يونغ (أ

, طريق الملك فهد، الرياض  6، برج الفيصلية، الدور 2732العنوان المسجل وعنوان العمل: ص. ب  (ب

 .، المملكة العربية السعودية11461

 األدوار األساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته (ج

عّدت وروجعت وفقاً لمعاي -
ُ
ير المحاسبة الدولية وأحكام الئحة صناديق أن القوائم المالية أ

 .االستثمار وشروط وأحكام الصندوق

أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر  -

 .ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم

مالي لصندوق االستثمار في نهاية أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز ال -

 الفترة.

 بيان األحكام المنظمة الستبدال مراجع الحسابات لصندوق االستثمار  (د
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وجود ادعاءات قائمة وجوهرية حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية  -

 مهامه

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقالً  -

 صندوق مسجالً لدى الهيئةلم يعد مراجع الحسابات للإذا  -

إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية  -

 لتأدية مهام المراجعة بشكل ُمرض

 إذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعيَّن -

 أصول الصندوق -29
 الحفظ لصالح صندوق االستثمار. أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمينإن  (أ

 صندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.اليلتزم أمين الحفظ بفصل أصول  (ب

أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون  (ج

باطن أو مقدم لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من ال

المشورة أو الموزع أّي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان 

مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم 

مسموحاً بهذه  المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان

فصح عنها في هذه الشروط واألحكام.
ُ
 المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأ

 عالجة الشكاوىم -30
إذا كانت لدى أي مشترك شكوى فيما يتعلق بالصندوق، فعليه أوال أن يستفسر من مركز االستثمار لدى 

 :المركز فعليه توجيه شكواه إلىمدير الصندوق، وإذا لم يقتنع بالرد الذي يعطيه له ذلك 

 وحدة العناية بالعميل

 العربي الماليةمبنى 

  شارع المؤيد الجديدحي المربع، 

 11311، الرياض 220009ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية

 8001240055هاتف موحد: 

 sawww.anbcapital.com.الموقع االلكتروني: 

 customerservice@anbcapital.com.saبريد الكتروني: 

من  30االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند طلبها حسب متطلبات فقرة علماً بأن 

يوما، يحق  30في الئحة صناديق االستثمار وفي حال تعذر الوصول الي تسوية أولم يتم الرد خالل  1الملحق 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع  -واه لدى هيئة السوق الماليةللمشترك إيداع شك

( يوم تقويمياَ من تاريخ إيداع 90الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

 المدة.الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء 

 معلومات أخرى -31
إن السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو  (أ

 فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.

خضع الشروط وكافة المعامالت في الصندوق لألنظمة الواجبة التطبيق والتي تكون نافذة المفعول ت (ب

العربية السعودية، كما تخضع إلشراف ورقابة هيئة السوق المالية، من وقت إلى آخر في المملكة 

هي لجنة  الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أوعن االستثمار في الصندوقو

 الفصل في منازعات األوراق المالية

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


 
 

  

ي الماليةصندوق  المتوازن العرب   27 

 

 إن قائمة المستندات المتاحة لمالكي الوحدات تشمل اآلتي (ج

 شروط وأحكام الصندوق -

 للصندوق. ةرير السنوياالتق -

 القوائم المالية للصندوق.  -

 العقود المذكورة في الشروط واألحكام -

 

أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أم مجلس إدارة الصندوق ال يوجد  (د

مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم  –بشكل معقول  –بشكل معقول، وقد يطلبها 

 التي ُسيتخذ قرار االستثمار بناًء عليها الشروط واألحكاملمهنيون، أومن المتوقع أن تتضمنها ا

 إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار ال يوجد  (ه

 متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق -32
 يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر بها وأية رسوم أخرى 

 رار من مالك الوحداتإق -33
وفهم ما جاء بها وفهم مخاطر االستثمار في الصندوق  لقد قمت/قمنا بقراءة شروط وأحكام الصندوق

والموافقة عليها والموافقة على خصائص الوحدات التي تم االشتراك فيها وتم الحصول على نسخة من 

 الشروط واألحكام والتوقيع عليها.

  االسم الكامل

  التوقيع

تاريخال   

رقم حساب 

 االستثمار
 

  رقم الهوية

 

 تم التوقيع على نسختين من هذه الشروط واألحكام: إحداهما للمستثمر واألخرى للحفظ مع مدير الصندوق.


