صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
فترة الطرح األولي من  ٥يناير  ٢٠٢٠إلى  ۸مارس ٢٠٢٠
سعر الوحدة عند الطرح األولي ۱٠ :لاير سعودي

نبذة عن صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية
صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية ) (Al-Mubarak Saudi Sovereign Sukuk Fundهو صندوق استثمار مفتوح ،مقوم باللاير
السعودي ،مطروح طرحا ً عاماً .يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقومة
باللاير السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية باإلضافة ألدوات أسواق النقد مثل معامالت المرابحة واإلجارة المتوافقة مع
المعايير الشرعية للصندوق وأن تكون مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد وذلك حسب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المالية .ويسعى إلى تحقيق عوائد إيجابية ،ونظرا ً النخفاض نسبة التذبذب والتقلب لألدوات التي يستثمر فيها الصندوق ،فإن الصندوق يعتبر من فئة
االستثمارات منخفضة المخاطر.

استراتيجية االستثمار الرئيسية
تتركزززس اسزززتثمارات الصزززندوق فزززي الصزززكوك السزززيادية المدرجزززة المقومزززة بزززاللاير السزززعودي الصزززادرة عزززن الجهزززات الحكوميزززة فزززي المملكزززة العربيزززة
السزززعودية وأدوات أسزززواق النقزززد مثزززل معزززامالت المرابحزززة واإلجزززارة المتوافقزززة مزززع المعزززايير الشزززرعية للصزززندوق .علمزززا ً بزززثن اسزززتثمارات الصزززندوق
تتركس في المملكة العربية السعودية والجدول التالي يوضح حدود االستثمار لكل نوع:
الحد األدنى

الحد األعلى

نوع االستثمار
الصكوك السيادية المدرجة المقومة باللاير السعودي الصادرة
عن الجھات الحكومية في المملكة العربية السعودية

٪٧٥

٪۱٠٠

النقد وأدواته وصناديق أسواق النقد

٪٠

٪٢٥

صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف أو االستراتيجيات
المماثلة والمطروحة طرحا عاما

٪٠

٪۱٠

يحق لمدير الصندوق اإلبقاء على جسء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة األجل مع طرف
خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو تحت إشراف هيئة رقابية مماثلة خارج المملكة في حال ظروف السوق أو الظروف االقتصادية الغير المالئمة نسبيا ً (على
سبيل المثال :حدوث ظروف اقتصادية قد تغير من مستوى مخاطر الصكوك السيادية ،أو عدم توفر صكوك متاحة للبيع أو طروحات أولية للصكوك
السيادية المدرجة في السوق).

معلومات االشتراك في الصندوق
الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  /االسترداد
أيام التقييم
المؤشر اإلرشادي

 ٧٫٥٠٠لاير سعودي
 ٢٫٠٠٠لاير سعودي
األحد واالربعاء
مؤشر سايبور لمدة  ۳أشهر

الرسوم
رسوم االشتراك
رسوم إدارة الصندوق
رسوم التعامل
الرسوم األخرى
دفع الوحدات المستردّة

ال يوجد
 ٪٠٫٢٠سنويا ً من صافي قيمة األصول
تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات
بحد أقصى  ٪٠٫٥٠سنويا ً من صافي قيمة األصول
في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد

تعليمات ها ّمة قبل االستثمار








شركة العربي الوطني لالستثمار هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية.
إن صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية مرخص من هيئة السوق المالية (ترخيص رقم ص  )۱٩ /٧٤٦٧ /٥ / ۳ /بتاريخ ۱٤٤۱/٢/۱٥هـ الموافق  )٢٠۱٩/۱٠/۱٤وخاضع
لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ،علما ً بثن له ذمة مالية مستقلة حيث أن مدير الصندوق يديره لمصلحة المستثمرين وبالوكالة عنهم.
إن قيمة االستثمار متغيرة ،لذا هي عرضة لالرتفاع او االنخفاض وفقا ً لعدة عوامل ،وقد يخسر العميل جسءاً أو كل رأسماله.
قد ال يكون هذا الصندوق مناسبا ً للجميع .يرجى من الراغبين باالشتراك استشارة خبير مالي مستقل أو الرجوع إلى الشروط واألحكام لالطالع على المخاطر الرئيسية للصندوق.
تتضمن المصروفات األخرى على سبيل المثال ال الحصر :األتعاب القانونية وأتعاب المراجعة واألتعاب االستشارية ورسوم الحفظ ،باإلضافة الى تكاليف الرقابة الشرعية للصندوق.
يت ّم إرسال إشعار للمشتركين عقب كل عملية اشتراك أو استرداد ،كما أن الكشف متاح إلكترونيا ً ويوضح بيانات االستثمارات في الصندوق بالتفصيل.

للحصول على الئحة محدّثة من منتجات الشركة أو لالطالع على الشروط واألحكام والقوائم الماليّة الخاصّة بالصندوق ،وللمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجى زيارة أحد مراكزنا
االستثمارية أو االتصال بنا عبر إحدى القنوات التالية:
لالتصال من داخل ومن خارج المملكة)٩٦٦( ٩٢٠٠ ١١ ٨٧٨ :
للتواصل عبر الفاكس)٩٦٦( ١١ ٤٠٦ ٢٥٤٨ :
للمراسلة الكترونياinfo@anbinvest.com.sa :
للمراسلة عبر البريد :مبنى العربي لالستثمار ،خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني ،حي المربع ،ص.ب ٢٢٠٠٠٩ .الرياض  ،١١٣١١المملكة العربية السعودية.

