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 وأحكام الصندوق   شروط
 

 

 

 الصندوق  اسم

 للطروحات األولية   يقين  صندوق 

Yaqeen IPO Fund 

 ( مفتوح عام استثماري )صندوق 

 

 

 مدير الصندوق 

 كابيتال يقين 

 

للطروحات األولية( على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق   يقين تم اعتماد )صندوق  

 .االستثمار

 

للطروحات األولية )"الصندوق"( وهو برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة يمثل عالقة تعاقدية على سبيل الوكالة بين    يقين هذه شروط وأحكام صندوق 

تخضع شروط وأحكام الصندوق  م. 2008/ 09/06هـ املوافق 06/1429/ 19مدير الصندوق واملستثمرين فيه، تم تسجيله لدى هيئة السوق املالية بتاريخ 

ي  ة لها لألنظمة السارية في اململكة العربية السعودية و األحكام الواردة بالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية و أواملستندات التابع

 تعديالت أو توجيهات أخرى صادرة عنها في هذا الخصوص.

 

نة فيها بعناية وأخذ مشورة مستشاريهم املهنيين وأن يراعوا أي على املستثمرين في الصندوق واألشخاص املتلقين للنشرة قراءة الشروط واألحكام املضم

 متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق. 

 

 إصدار شروط وأحكام الصندوق   تاريخ

 م 09/06/2008هـ املوافق 05/06/1429

  

افقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح  وحداته   تاريخ  مو

 م. 09/06/2008هـ املوافق  05/06/1429

وذلك     القانوني املحاسب  تغيير  وهو التغيير  التالي التي تعكس للطروحات األولية  يقين  صندوق هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام 

 م 28/07/2022 بتاريخاملالية حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق 
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 عامة  معلومات -1

 الصندوق  مدير  اسم أ
 لالئحة يقين كابيتال مدير الصندوق هو شركة 

َ
بموجب  مؤسسات السوق املالية وهي شخص اعتباري مرخص له وفقا

 هـ. 29/4/1427وتاريخ  06020-37ترخيص رقم 

 ب
عنوان املكتب الرئيس ملدير  

 الصندوق  

 يقين كابيتال  شركة 

 العليا العام طريق 

 11421الرياض  884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 +  966( 11) 4617268فاكس 

 ج
املوقع االلكتروني ملدير  عنوان

 الصندوق  
www.yaqeen.sa 

 الحفظ  امين د

شركة البالد املالية شركة سعودية ذات  شخص واحد مساهمة مقفلة  مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بموجب  

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل  14/08/2007املوافقهـ 01/08/1428وتاريخ  08100-37ترخيص رقم

 والتعهد بالتغطية، و إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة، والترتيب، وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.

 هـ 
  المين  االلكتروني املوقع عنوان

 الحفظ 
www.albilad-capital.com 

 املطبق  النظام  -2
طبقة في اململكة العربية  للطروحات األولية ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السارية وامل يقين صندوق 

 السعودية. 

 أهداف صندوق االستثمار   -3

 ألهداف صندوق االستثمار   وصف أ

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة  

خر  أوخالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم يمض خمس سنوات 
َ
 30ا

ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على   نمو(.-واملوازيةسوق األسهم السعودي )الرئيسية إدراجها في شركة تم 

املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح املوزعة في الصندوق. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء  

ذي سيتم اإلعالن عن أدائه عن طريق موقع مدير  للطروحات األولية(. وال يقين املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر) 

 الصندوق. 

 االستثمار وممارساته  سياسات ب

 وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي: 

فترة الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض ي على ( االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل  1)

، واألسهم    شركة مدرجة في السوق   30  رنمو ( أو آخ-إدراجها خمس سنوات في سوق األسهم السعودية )الرئيسية أواملوازية

 في سوق األسهم السعودية  
ً
نمو , عن    –  (الرئيسية أو املوازية)الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات املدرجة سابقا

حيث  يطر  أولوية,  حقوق  أسهم  طرح  , ق  بها  املكتتب  غير  األسهم  بيع  فترة  في  املتبقية  باألسهم  االكتتاب  للصندوق  يجوز 

تداولها بيعها وقت  أو  بها  يزيد عن    . واالحتفاظ  بما ال  يستثمر  أن  الصندوق  ملدير  يجوز  قيمة أصول   50كما  %من صافي 

هم الشركات املدرجة في سوق األسهم والتي يقصد بها جميع أس  واملتوسطة  الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة 

مليار ريال سعودي، ويكون حساب    15نمو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن  -السعودية )الرئيسية واملوازية

 الحجم السوقي كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة.

ع أصوله موضحة كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم ( يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في توزي2)

تحديث مجال االستثمار بشكل ربع سنوي على األقل و/أو عند طرح شركات جديدة: وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير 

حادة في سوق % بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات و االنخفاضات ال 100الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة  

 االسهم مع مراعاة اقص ى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق. 

http://www.falcom.com.sa/
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 أعلى  أدنى فئآت األصول                                        

 % 100 %0 أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة        

 % 100 %0                                نمو(-)السوق الرئيسية والموازية طرح أولي عام

حتى  ( نمو -الرئيسية والموازية)األسهم المدرجة حديثاً في سوق األسهم 

 شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي  30أو آخر  خمس سنوات

0% 100 % 

 %50 %0 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سابقاً عن 

 . حقوق أولويةطريق طرح أسهم 

0% 15% 

 %25 %0 صناديق استثمارية  

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة 

 %25 %0 الصناديق العقارية المتداولة  

 

% من صافي أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام  100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 

خر  وفي أسهم الشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض خمس سنوات على إدراجها 
َ
في سوق األسهم  شركة تم إدرجها  30أو ا

%من صافي قيمة أصول   50جوز ملدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن كما ي. نمو(-السعودية )الرئيسية أو املوازية

األسهم   والتي يقصد بها جميع اسهم الشركات املدرجة في سوق  واملتوسطة الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة 

ر ريال سعودي، ويكون حساب  مليا 15نمو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن -السعودية )الرئيسية واملوازية

 الحجم السوقي كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة.

إلى استثمار الفائض النقدي و/او االحتفاظ بجزء منه في أدوات  ولة،یإدارة الس راضالصندوق، وذلك ألغ ریوقد يقوم مد

، ويتم اختيار تلك الجهات املصدرة ألدوات أسواق النقد  أسواق النقد واملصدرة من جهات سعودية بعملة الريال السعودي

ناًء على املركز املالي االئتماني املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليا ب ف یبناء على التصن

خرين. و/أو استثمار  ریوالتدفقات النقدية من العمليات واالدارة، مدارة من قبل مد
ّ
الصندوق نفسه و/أو مدراء صناديق ا

 واملرخصة من ه قیمباشر من خالل صناد ر يبشكل غ ولةیالس
ً
 عاما

ً
  ق السو  ئةیاملرابحة املطروحة بالريال السعودي طرحا

% لدى  25%(، على أال تتجاوز مانسبته 100آخر بنسبة ) ریالصندوق نفسه و/أو مد ری ت مدارة من قبل مداملالية سواء كان

 جهة واحدة.  

( يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب املئوية املبينة أعاله لتوزيع أصول الصندوق على  3)

النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة  االستثمارات املستهدفة بما يحقق أفضل  

 والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق  وليةللوصول إلى الفرص االستثمارية الواعدة في األسواق األ 

 (. 2.9( لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها بالفقره)4)

الصندوق بقيود االستثمار التي  تنص عليها الئحة صناديق االستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وفق   يلتزم

 الضوابط الشرعية.

( مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االستردادات املحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن  6)

ضرورة، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، على أن ال يتجاوز حجم االقتراض، إن ُوجد، نسبة طريق االقتراض اال عند ال

 الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.  ل% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويتم تموي10
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 ( يستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودي وأدوات أسواق النقد في اململكة العربية السعودية.7)

 25( يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن )8)
ً
%(من أصوله في صناديق مماثلة و املطروحة بالريال السعودي طرحا

 و املرخصة من ه
ً
آخر، بما يتوافق مع   ریالصندوق نفسه أو مد ریالسوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مد ئةیعاما

%( من صافي قيمة أصول الصندوق  10ال تزيد نسبة تملك الصندوق )الضوابط الشرعية بهدف تحقيق عائد إضافي على أ

 على األداء، وحجم الصندوق واملصاريف. 
ً
 الذي تم تملك وحداته. ويتم إختيار تلك الصناديق بنا

 ( مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق، لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية. 9)

   الصندوق  مدة -4

 للطروحات األولية هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق.  يقين صندوق 

 االستثمار   حدود/قيود -5
هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 

 املعلومات بما يتوافق مع املعايير الشرعية

 عملة الصندوق  -6

 لسعر الصرف السائدعملة الصندوق هي الريال السعودي. في حالة السداد بعملة أخرى غير العملة األساسية للصندوق، يقوم مدير الصندوق بإجراء التحويل الالز 
ً
في  م وفقا

 .وقت االشتراك

 واألتعاب   والعموالت  الخدمات  مقابل -7

 أ
لجميع الرسوم املفروضة   تفاصيل

 على الصندوق  

 تدفع ملدير الصندوق نظير تقديمه لخدمات 1.75رسوم إدارة املحفظة:  -
ً
% من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

املحفظة كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة أصول  إدارة االستثمار ورعايته للصندوق. وتحسب رسوم إدارة 

 الصندوق في كل يوم تقويم ويتم دفعها ملدير الصندوق كل ثالثة اشهر كمستحقات.

 على أصوله. 20,000رسوم املؤشر اإلسترشادي:  -
ً
 يتحملها الصندوق خصما

ً
 ريال سنويا

 ألمين الحفظ.  %0.02 رسوم الحفظ: -
ً
 وتدفع شهريا

ً
 من قيمة األصول تحت الحفظ سنويا

 عن الصندوق.  يتحملها مدير الصندوق رسوم االستشارات الشرعية:   -

 على أصوله )يتحملها الصندوق  23,000أتعاب التدقيق:  -
ً
 يتحملها الصندوق خصما

ً
 ) ريال سعودي سنويا

 ( ق حينها )يتحملها الصندو حسب األسعار املطبقة في رسوم تمويالت شرعية:  -

ريال سعودي في الشهر وذلك في   5,000ريال سعودي عن كل اجتماع وبحد أقص ى  3,000مكافأة املديرين املستقلين:  -

 .الحاالت التي يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر الواحد يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق 

ات الصندوق والخاصة بإدارة محفظة أصوله تتم بالتكلفة ولذلك  العمليات التي تتعلق باستثمار مصاريف التعامل:  -

 من أصوله.
ً
 فإن أي مصاريف تعامل يتم تسجيلها في هذا اإلطار سوف يتحملها الصندوق ويتم سدادها خصما

 مصاريف التشغيل األخرى: -

ه، وذلك بعد الحصول  يتحمل الصندوق املصاريف العادية التالية والتي تم تكبدها بعد بدء عمل الصندوق من أصول

 على موافقات الهيئة الضرورية: 

 .أتعاب ومصاريف املدققين الخارجيين للصندوق. 1

.مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية وأنظمة املعلومات األخرى وإدراج  2

 وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية )إن وجدت(. 

 املصفي في حالة التصفية. .مصاريف 3

.كافة تكاليف املعامالت بما في ذلك األتعاب العادية وأتعاب تسييل االستثمارات واألتعاب املستحقة ألطراف  4

 خارجية مقابل تقديم خدمات للصندوق. 

 .املصاريف املتعلقة بنشر التقارير السنوية.5

 . يتعاملون مع الصندوق  .مصاريف اإلدارة والتشغيل األخرى املستحقة ألشخاص آخرين6
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  :ضريبة القيمة املضافة

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على 

  .جميع الرسوم واملصاريف واالتعاب والتكاليف

تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام ال 

 خالف ذلك. 

 ب
تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة  

 على االشتراك واالسترداد 

% من مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها املستثمر مرة واحدة عند االشتراك أو االشتراك 1.50حتىرسوم االشتراك:  -

 االضافي لوكيل الطرح. 

حالة طلبات االسترداد التي تتم بعد نهاية الثالث أشهر األولى من تاريخ االشتراك ال تخضع لرسوم   في :االسترداد رسوم  -

 استرداد. 

  ر:املبك االسترداد م رسو  -
ً
 لسعر التقويم التالي ناقصا

ً
خالل ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا

 . %1رسوم استرداد بنسبة 

   ينطبق ال :امللكية نقل رسوم 

 ج
أي عموالت أخرى ابرمها   تفاصيل

 مدير الصندوق  
 ينطبق  ال

 التقويم والتسعير   -8

 الصندوق األصول  تقويم أ

األوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية: يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق. وفي حال كانت   -

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه تلك األوراق 
ً
املالية معلقة، فسيتم تقويمها وفقا

 .األوراق املالية قد انخفضت عن السعر املعلق

أي استثمار آخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ   -

 عد التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق. وب

 صول بشكل يومي "أيام التقويم"يتم تقويم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة األ  نقاط التقويم وتكرارها  عدد ب

 ج
التي ستتخذ في حالة   االجراءات

 الخطا في التقويم والتسعير  

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ, فإن مدير الصندوق يوثق   -

 عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته 
ً
٪ أو أكثر من سعر  0.5الخطأ بشكل مباشر ويبلغ الهيئة فورا

 في موقع مدير الصندوق 
ً
 .اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق  الوحدة، ويتم اإلفصاح عن ذلك فورا

سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع   -

 أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.

 احتساب سعر الوحدة   طريقة د

 للمعايير املحاسبية املقبولة واملتعارف عليها، باستخدام يتم تقويم قيمة صافي األصول للوحدة 
َ
بواسطة اإلداري وفقا

 :املعادلة

 على إجمالي عدد 
َ
 منه إجمالي االلتزامات مقسوما

َ
 الدخل املستحق للصندوق مخصوما

َ
إجمالي قيمة األصول متضمنة

لصندوق وكذلك قيمة وحداته بعملة الريال  وحدات الصندوق القائمة في وقت التقويم. يتم التعبير عن قيمة صافي أصول ا

السعودي، وأي عناصر أخرى معبر عنها بعمالت أخرى غير الريال السعودي يتم تحويلها على أساس سعر الصرف السائد 

 في وقت التحويل. 

 ووقت نشر سعر الوحدة   مكان هـ 

 من خالل 
ً
مكاتب مدير الصندوق أو عبر النشر االلكتروني في"  تكون صافي قيمة وحدة الصندوق متاحة للمستثمرين مجانا

 على موقعي تداول: أيام اإلعالن" وهي أيام العمل التالية ليوم التعامل ) اإلثنين واألربعاء ( من كل أسبوع

www.tadawul.com.sa    : واملوقع االلكتروني ملدير الصندوقwww.yaqeen.sa . 

 التعامالت   -9

 أ
مسؤوليات مدير الصندوق في شأن  

 االشتراك واالسترداد   طلبات

 اجراءات االشتراك:  

.  عاملفي كل يوم عمل في موعد أقصاه يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم الت االشتراك طلبات قبول   الصندوق  مدير على

ذلك، وبصرف النظر عن استالم طلب  طلب االشتراك الذي تم استالمه واستيفاء شروطه يعتبر غير قابل لاللغاء. ومع 

االشتراك املوقع أو أي متطلبات أخرى فان مدير الصندوق يحتفظ بالحق في رفض أي طلب اشتراك أونماذج اضافية دونا 
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بداء أي أسباب. وفي هذه الحالة فان مدير الصندوق سوف يقوم بإعادة املبالغ التي دفعها املشارك دون خصم أو إضافة 

 ب. خالل وقت مناس

ملدير الصندوق الحق في تمديد فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق ملدة شهر إضافي، بعد الحصول على موافقة هيئة 

 السوق املالية. ويتم إبالغ املشاركين الذين تم قبول مشاركاتهم قبل تمديد فترة الطرح بتاريخ اإلغالق الجديد. 

 

 إجراءات االسترداد:  

 لشروط وأحكام الصندوق. وفي هذه الحالة يجب  ويجوز للمستثمرين استرداد
َ
 منها وفقا

ً
كل الوحدات العائدة لهم أو جزءا

 على املشارك االحتفاظ بالحد األدنى املطلوب للمشاركة املذكور أعاله.

طلوب  في حالة استرداد املستثمر الستثماراته في الصندوق بنسبٍة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة مشاركته عن الحد األدنى امل

 للمشاركة يتم رد كامل حصته االستثمارية، وفق ما يقرره مدير الصندوق. 

 ب

مدة زمنية بين تسلم طلب   أقص ى

االسترداد ودفع عوائده ملالك  

 الوحدات  

 يومي عمل   خالل

 يوجد   ال التعامل في وحدات الصندوق   قيود ج

 د

التي يؤجل معها التعامل في   الحاالت

الوحدات أو يعلق واالجراءات املتبعة  

 في تلك الحاالت  

 :  التالية الحاالت في الصندوق  وحدات في التعامل تأجيل أو تعليق في الحق الصندوق  ملدير

 إذا طلبت الهيئة ذلك.  -1

 إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. -2

ق إذا -3
ّ
 يملكها التي األخرى  األصول  أو املالية األوراق في التعامل فيها يتم  التي الرئيسية السوق  في التعامل عل

  أنها معقول  بشكل الصندوق  مدير يرى  التي الصندوق  أصول  إلى بالنسبة إما و عام بشكل إما,  العام الصندوق 

 . العام الصندوق  أصول  قيمة لصافي جوهرية

 

طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم   إنتقويم الصندوق، ففي حالة تعليق 

التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. يتم تنفيذ طلبات االسترداد في غضون يومي عمل من تاريخ   تعامل التنفيذها في تاريخ 

 التقويم. 

 هـ 
اإلجراءات التي يجري بمقتضاها  

  اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل 

. في حالة أن  تعامل% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم 10ليست ملزمة بتنفيذ طلبات االسترداد ألكثر من  يقين 

تقويم الصندوق قد تم تعليقه، فإن طلب استرداد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده يتم تنفيذه  

 التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم.  التعاملفي تاريخ 

م مدير الصندوق بتنفيذ طلبات يتم اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على األسبقية وحجم االسترداد حيث يقو 

 وذلك في حدود 
ً
% من صافي قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى 10االسترداد املستلمة أوال

 يوم التعامل التالي.

 و
نقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين  

   آخرين
 . مستثمرين آخريناليسمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إلى 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  ز
 للصندوق االشتراك في الصندوق ابتداًء من طرحه، ويمكنها تخفيض قيمة مشاركتها في  يقين كابيتال يجوز ل

ً
بصفتها مديرا

. وهذا االجراء يعكس ثقة 
ً
 للمستوى الذي يعتبر مناسبا

ً
 يته اإلستثمارية. في الصندوق وفي استراتيج يقين الصندوق تدريجيا

 ح
التاريخ املحدد واملواعيد النهائية  

  لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

في كل يوم عمل في موعد أقصـــــــــــــاه نهاية يوم العمل الذي يســـــــــــــبق مباشـــــــــــــرة يوم التعامل. ويتم   االســـــــــــــترداد و يمكن االشـــــــــــــتراك

االشتراك بسعر التقويم املحسوب في يوم االثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع " أيام التعامل ". في حالة استالم طلب االشتراك 

 ر مدير الصندوق غير ذلك(على أساس يوم التعامل التالي.أو مبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد, تتم اجراءاته )مالم يقر 

 ط
إجراءات تقديم الطلبات الخاصة  

   باالشتراك أو االسترداد

 : الوحدات في االشتراك  إجراءات

أو  ، يقين على املشاركين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق  تعبئة طلب االشتراك وتوقيعه وتسليمه ألي من فروع  -

مبلغ االشتراك  يداع بإااللكترونية  يقين تعبئة طلب االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق عن طريق نظام 

  في الحساب املخصص لذلك.
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رفية فان قبول االشتراك وبدء االستثمار في الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم في حالة الحواالت املص -

 إشعار بتسوية املقاصة أو الحوالة بسعر التقويم التالي.  

في حالة الدفع بعملة أخرى خالف عملة الصندوق )الريال السعودي(، فان قيمة االشتراك يتم تحويلها الى عملة  -

 
ً
 على  الصندوق وفقا

ً
ألسعار الصرف السائدة و السارية في وقت التحويل ومن ثمَّ فان االشتراك سوف يكون نافذا

 .أساس قيمة الوحدة في يوم التعامل التالي 

 

  :إجراءات االسترداد

، أو  يقوم املشارك بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندوق من خالل مكاتبه في كل يوم عمل. -

االلكترونية، وتتم معالجة طلبات االسترداد في يوم   يقين بئة طلب االسترداد وتسليمه عن طريق نظام تع

   التعامل التالي الستالم طلبات االسترداد.

 ال يوجد  الحد األدنى لالشتراك أو االسترداد  ي

 األدنى لرأس املال   الحد ك

وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل  مليون ريال سعودي.  5الحّد األدنى )"الحد األدنى"( املطلوب لبدء عمل الصندوق  هو

 كحد أقص ى   21مدة الطرح األولي ملدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة تمديد مدة الطرح األولي 
ً
يوما

لصندوق وإن لم يتم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي سوف يقوم  واإلفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير ا

  مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم

 وقد قام مدير الصندوق باستيفاء هذا املتطلب في فترة الطرح األولي للصندوق . 

 ل

التصحيحية الالزمة  اإلجراءات 

ماليين   10لضمان استيفاء متطلب 

ريال أو ما يعادلها كحد ادنى لصافي  

 قيمة أصول الصندوق 

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يخص  

 املتطلب الالزم لبدء عمل الصندوق )حيثما ينطبق(.

 التوزيع   سةياس -10

 لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح املوزعة في الصندوق. 

 الوحدات   يمالك  إلى   التقارير   تقديم -11

 أ

 من نهاية الفترة التي تم فحصها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق و تحتوي هذه  35خالل  سنة نصف كل  األولية املالية التقارير بإعداد  يقين تقوم  -
ً
يوما

 التقارير على القوائم املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة.

 للقوانين املالية واألنظمة املطبقة في اململكة العربية السعودية خالل وكذلك تقرير سنوي مدقق يشمل البيانات املالية التي يتم إعدا -
ً
 بعد نهاية  70دها وفقا

ً
يوما

 تفاصيل املركز املالي للصندوق وأدائه باالضافة إلى معلومات عن مدير الصندوق وأمين الحفظ كما في نها
ً
ية السنة املالية. يتم السنة املالية للصندوق متضمنا

 ت املالية السنوية واعتمادها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق. تدقيق البيانا

 يوضح عملياته خالل تلك الفترة باإلضافة إلى عدد وقيمة الوحدات التي يملكها املستثمر خالل   30يستلم مالكي الوحدات خالل  -
ً
 من نهاية كل سنة تقريرا

ً
يوما

 املخصومة من مالك الوحدات. تلك الفترة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب 

 

 ب

وموقع السوق   يتم تسليم هذه التقارير عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  -

 .االلكتروني

أي تعليق لتقويم الوحدات سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير  أي معلومات مالية أخرى يتطلب نشرها بما في ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن  -

 .الصندوق أو موقع السوق االلكتروني وتكون متاحة للمستثمرين من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم

 ملقتضيات  أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم املسجلة في سجل حاملي ا -
ً
لوحدات. وعند الضرورة أو وفقا

 األنظمة سوف يتم نشرها في الصحف اليومية. 
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 ج
قع االلكتروني ملدير  يتم تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ، كما سوف يتم نشرها في املو 

 االلكتروني. الصندوق وموقع السوق 

 مالكي الوحدات   سجل -12

 يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث سجل خاص بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة العربية السعودية.

 اجتماع مالكي الوحدات   -13

 أ
عقد   إلىالتي يدعى فيها  الظروف

 اجتماع  

 بمبادرة منه.يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات  -

 .( أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو اكثر من 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25ين مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفرد

 

 اجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع  ب

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني   -

 :  وذلكللسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ  

 قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع، .1

 قبل االجتماع. وسيتضمن21وبمدة ال تزيد عن ) .2
ً
اإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات   ( يوما

 .املقترحة

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  -
ً
% على األقل  25ال يكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 .من قيمة وحدات الصندوق العام

لدعوة الجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك إذا لم يستوِف النصاب املذكور في الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق با -

في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين  

 أيا كانت نسبة الوحدات  5الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة التقل عن )
ً
( أيام. ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 .اإلجتماع املمثلة في

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.  -

 

 يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. تصويت مالكي الوحدات   حقوق  ج

 الوحدات  مالكي حقوق  -14

 من مدير الصندوق الحصول على مذكرة  -
ً
 .املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا

 .الحصول على ملخص املعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة، ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق  -

 عند الطلبالحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات )على أن يظهر هذا  -
ً
 .امللخص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط( مجانا

 .حق التصويت في إجتماعات مالكي الوحدات –على سبيل املثال ال الحصر   –ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك   -

 .( أيام من سريان التغيير 10ذلك قبل )تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات األساسية على الصندوق، و  -

 استرداد الوحدات )في الصندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير أساس ي بدون رسوم استرداد )إن وجدت( -

 من سريان التغيير 21تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمة مقترحة قبل ) -
ً
 .( يوما

 املفتوح( قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد )إن وجدت( استرداد الوحدات )في الصندوق العام  -

 .( أيام من سريان التغيير 8تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب اإلشعار في الصندوق العام قبل ) -

 .توضيح أسباب التعليق  تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق مع -

 .تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق  -

 .ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير  -
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 .مجلس إدارة الصندوق، ويوجه هذا الطلب ملديرالصندوق  إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء -

 للمادة ) -
ً
 .( من الئحة صناديق االستثمار70أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا

 للمادة ) -
ً
 .الئحة صناديق االستثمار ( من71أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا

 .في حال دمج الصناديق، يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار -

 .تلقي إشعار كتابي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ املعين من قبله -

 العام. تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق  -

 

 مالكي الوحدات   مسؤولية -15

 تقتصر مسئولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثمارته في الصندوق أو جزء منه، واليكون له أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق. 

 الوحدات   خصائص -16

النوع ولها نفس القيمة واملميزات والحقوق، وليس لها حقوق تصويت. وتمثل كل وحدة يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من وحدات الصندوق وجميعها من نفس 

 حصة قياسية غير مجزأة ذات قيمة نسبية متساوية في أصول واستثمارات الصندوق. 

 الصندوق  وأحكام شروط   في  التغييرات -17

 صناديق االستثمار العامة واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار. يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام  أ

 ب

ذات عالقة بامتالك وحدات في الصندوق يوافق املشارك على أن شروط وأحكام الصندوق الواردة في هذه النشرة، وبنود طلب االشتراك أو أي وثائق أخرى  -

 .مدير الصندوق  بالصندوق ستحكم العالقة بينه و بين

 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل هذه الشروط واأل  -
ً
حكام، أو أي وثائق  يوافق املشارك كذلك على أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

في شروط وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، أخرى، بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية على التغييرات األساسية 

( أيام 10ك قبل )يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذل

 .من سريان التغيير 

  تالوحدايقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي  -
ً
 بأي تغييرات مهمة مقترحة في شروط وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، يقوم مدير كتابيا

 من سريان التغيير. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات  21الصندوق بإشعار مالكي الوحدات بالتغييرات املهمة وذلك قبل )
ً
( يوما

 .( أيام من سريان التغيير 10اإللكتروني للسوق وذلك قبل )املهمة في موقعه اإللكتروني واملوقع 

 بأي تغييرات واجبة اإلشعار وذلك قبل ) -
ً
( أيام من سريان التغيير. كما سيقوم مدير  8يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

 ( أيام من سريان التغيير.21قعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار في مو 

 

 الصندوق   إنهاء -18

ن  إذا الصندوق  إنهاء الصندوق  ملدير يجوز  -   في تغيير  أي حدوث حالة في أو للصندوق، االقتصادي التشغيل  لتبرير كافية غير  اإلدارة  تحت الصندوق  أصول  قيمة  أن له تبيَّ

  مالكي وإشعار املالية السوق  هيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم الحالة، هذه  في.  الصندوق  إلنهاء كاف سبب أنها الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة

  الوحدات
ً
  21 عن تقل ال بمدة  وذلك الصندوق  إنهاء في برغبته كتابيا

ً
 .فيه  الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

ية فيتم توزيعها على  حالة إنهاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيتها ويتم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما األصول املتبقية من التصففي  -

 من بداية التصفية وبالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إ 30املشاركين خالل 
ً
صدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك. في حالة )ثالثون( يوما

 الصندوق. بدء تصفية الصندوق، فانه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير 

 الصندوق  مدير  -19

 أ
واجباته و  الصندوق  مدير  مهام

  مسؤولياتهو 

( إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية يقين كابيتال يتولى مدير الصندوق )شركة  -

للصندوق املضمنة في هذه النشرة كما يراعي في كل األحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام  

 .الصندوق 
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ف صندوق االستثمار"( من هذه النشرة وكذلك ( )"أهدا3يلتزم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة ) -

 .( )"قيود االستثمار"( الواردة في الئحة صناديق االستثمار41بالضوابط ذات العالقة الواردة ضمن املادة )

يلتزم مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالستثمار، ويقوم وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات   -

املعايير والضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق تحت إشراف الهيئة الشرعية الصندوق مع 

 .للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية

 يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة. -

 

 ب
 مدير  تعيين في  الصندوق  ر مدي  حق

 الباطن  من  صندوق 
 يحق ملدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن اذا رأى حاجة لذلك.

 ج
املنظمة لعزل مدير الصندوق   االحكام

 أو استبداله  

 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي 
ً
تدبير آخر  للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: 
ً
 تراه مناسبا

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

 .أو تعليقه من قبل الهيئة هإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب .2

 .في ممارسة نشاط اإلدارة  هلهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصتقديم طلب إلى ا .3

 .بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية -بشكل تراه الهيئة جوهريا -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

آخر   وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص .5

مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير  

 املحفظة.

 أنها ذات أهمية جوهرية.  –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة   .6

 

 امين الحفظ  – 20

 أ
أمين الحفظ وواجباته  مهام

 ومسؤولياته 

يكون أمين الحفظ )البالد املالية ( الجهة املسئولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات االدارية التي تتعلق بمسك  

 السجالت واصدار املراكز املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق. 

 ب
أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ   حق

 من الباطن  
 اليحق ألمين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن.

 املنظمة لعزل امين الحفظ   األحكام ج

عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدبير تراه مناسب ف حال وقوع أي من الحاالت  للهيئة -

 اآلتية :

مؤسسات السوق  أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  توقف .1

 . املالية

 . الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 . الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفظ أمين من هيئة إلى طلب تقديم .3

 .  التنفيذية لوائحه أو النظام لتزامبا –بشكل تراه الهيئة جوهريا  – رأت الهيئة أن امين الحفظ قد أخل   إذا .4

 أنها ذات أهمية جوهرية   –بناء على اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى الهيئة  .5

  60 خالل البديل الحفظ أمين إلىالحالة سيقوم مدير الصندوق بتعين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ  هذه  في

 
ً
 .  تعيينه من يوما

 

أمين الحفظ في يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل  كما

 من 30سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل له خالل ) الحالة هذه في .مصلحة مالكي الوحدات
ً
( يوما
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 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني و  .تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي
ً
سيتم اإلفصاح فورا

 عن تعيين أمين حفظ بديل. 

 املحاسب القانوني   -21

 (. pwcشركة برايس ووترهاوس كوبرز )  للصندوق  القانوني املحاسب اسم أ

 ب
 وواجباته القانوني املحاسب مهام

 ومسؤولياته 
 يقوم املحاسب القانوني بمراجعة القوائم املالية األولية والسنوية للصندوق. 

 ج 
املنظمة الستبدال املحاسب   االحكام

 القانوني  

جب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق.  يفي حال أراد مدير الصندوق تعيين أي محاسب القانوني بديل أو تغييره ف

ويكون ألعضاء مجلس االدارة الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير املحاسب القانوني  

 :في أي من الحاالت اآلتية املعين،

 .وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامة -

 .إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال -

املراجعة بشكل  إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام  -

 .مرض

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني املعّين فيما يتعلق بالصندوق.  -

 

 اصول الصندوق   -22

 ( من هذه النشرة لصالح صندوق االستثمار.20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ املحدد في الفقرة رقم ) ا

 الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين. يجب على أمين  ب

 ج

الحفظ أو أمين   جميع أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن يكون ملدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أمين

مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق ومدير الصندوق من  الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أَي 

 لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا به
ً
ذه املطالبات بموجب أحكام الباطن أو أمين الحفظ أو أمين من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

 اديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واالحكام أو مذكرة املعلومات.الئحة صن

 مالكي الوحدات  إقرار - 23
لصندوق، وكذلك يقر بمشاركة مالك الوحدات في الصندوق فإنه يقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة با

 خصائص الوحدات التي اشترك فيها. بموافقته على 
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 مذكرة املعلومات 
 

 اسم الصندوق:

للطروحات األولية"  يقين "صندوق   

 صندوق استثماري عام مفتوح 

 

 مدير الصندوق 

" كابيتال يقين "شركة   

 

 أمين الحفظ 

 "شركة البالد املالية" 

 

 تاريخ إصدار مذكرة املعلومات وأخر تحديث لها 

 م2008/ 09/06 املوافق هـ1429/ 06/ 05

 م28/07/2022  خر تحديث تم فيآو 

 

النحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية   ألحكامومحتوياتها للطروحات األولية  يقين الخاصة بصندوق  تخضع مذكرة املعلومات  

 

وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي   .ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها  

 

 إشعار هام  

املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق  " روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت 

مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما 

 املعلومات غير مضللة"

" وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال  

صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو  تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها 

ى عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها عل

املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ، وتؤكد على أن قرار  تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة 

 االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله" 

( على أنه صندوق استثماري متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية للطروحات األولية يقين " تم اعتماد )صندوق 

نة لصندوق االستثمار" املعي  
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 معلومات صندوق االستثمار  -1

   االستثمار  صندوق  اسم (أ

   للطروحات األولية يقين  صندوق 

   االستثمار   صندوق  وأحكام شروط إصدار  تاريخ (ب

 م2008/ 09/06 املوافق هـ1429/ 06/ 05

افقة تاريخ (ج    وحداته وطرح االستثمار  صندوق  تأسيس على الهيئة مو

 . م2008/ 06/ 09

   الصندوق  استحقاق وتاريخ الصندوق  مدة (د

 الستحقاق تاريخ وال الصندوق  لعمل محددة مدة هناك يكون  ولن مفتوح، عام استثماري  صندوق   هو األولية للطروحات يقين  صندوق 

 . الصندوق 

   االستثمار  صندوق  عملة (ه

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة

 سياسات االستثمار وممارساته  -2

   االستثمار  لصندوق  االستثمارية األهداف (أ

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة  

خر الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم يمض خمس سنوات 
َ
إدراجها في  شركة تم 30أو ا

نمو(. ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار  -ئيسية واملوازيةسوق األسهم السعودي )الر 

  يقين األرباح املوزعة في الصندوق. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر) 

 ه عن طريق موقع مدير الصندوق للطروحات األولية(. والذي سيتم اإلعالن عن أدائ

 أساس ي بشكل  فيها الصندوق  يستثمر  سوف التي  املالية األوراق نوع (ب

االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل فترة الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض ي على إدراجها خمس   −

شركة مدرجة في السوق ، واألسهم الجديدة الناتجة عن زيادة  30 رو ( أو آخنم-سنوات في سوق األسهم السعودية )الرئيسية أواملوازية

 في سوق األسهم السعودية 
ً
ق طرح أسهم حقوق أولوية, حيث ينمو , عن طر  – (الرئيسية أو املوازية)رأس مال الشركات املدرجة سابقا

كما يجوز ملدير   .املكتتب بها , واالحتفاظ بها أو بيعها وقت تداولهايجوز للصندوق االكتتاب باألسهم املتبقية في فترة بيع األسهم غير 

والتي  واملتوسطة  %من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة 50الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

مو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها ن-يقصد بها جميع أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية )الرئيسية واملوازية

 مليار ريال سعودي، ويكون حساب الحجم السوقي كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة. 15السوقي عن 

  معينة جغرافي منطقة أو  معين  بلد في أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية  أوراق في االستثمار  لتركيز  سياسة أي (ج

  مجال تحديث يتم حيث الصندوق  أصول  قيمة صافي الى مئوية كنسب موضحة أصوله توزيع في التالية االستراتيجية الصندوق  يتبع

  لالحتفاظ الصندوق  مدير يلجأ قد االستثنائية الظروف وفي: جديدة شركات طرح  عند أو/و األقل  على سنوي  ربع بشكل االستثمار

 حماية اقص ى  مراعاة مع االسهم سوق  في الحادة االنخفاضات و التقلبات ملواجهة مؤقت بشكل%  100 بنسبة نقد شكل على بأصوله

 فئآت .الصندوق  وحدات لحملة ممكنة

 األصول                                        

 أعلى  أدنى فئآت األصول                                        

 % 100 %0 أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة        

 % 100 %0                                نمو(-)السوق الرئيسية والموازية طرح أولي عام
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  30أو آخر  حتى خمس سنوات( نمو -الرئيسية والموازية)األسهم المدرجة حديثاً في سوق األسهم 

 شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي

0% 100 % 

 %50 %0 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

حقوق  األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سابقاً عن طريق طرح أسهم 

 .  أولوية

0% 15% 

 %25 %0 صناديق استثمارية  

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة 

 %25 %0 الصناديق العقارية المتداولة  

 

 

  استثماراته فيها الصندوق  ويبيع يشتري  أن  يحتمل التي  املالية االوراق أسواق (د

 . السعودية العربية اململكة في النقد أسواق وأدوات السعودي األسهم سوق  في الصندوق  يستثمر

 

   االستثمار  لصندوق  االستثمارية قراراته اتخاذ بغرض استخدامها الصندوق  ملدير  يمكن التي  واألدوات واألساليب املعامالت (ه

% من صافي أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام وفي 100باستثمار حتى يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه  -

خر  
َ
شركة تم إدرجها في سوق األسهم   30أسهم الشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض خمس سنوات على إدراجها أو ا

%من صافي قيمة أصول الصندوق  50بما ال يزيد عن   نمو(. كما يجوز ملدير الصندوق أن يستثمر-السعودية )الرئيسية أو املوازية

في أسهم الشركات السعودية الصغيرة واملتوسطة والتي يقصد بها جميع اسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية 

حجم السوقي  مليار ريال سعودي، ويكون حساب ال 15نمو ( بإستثناء الشركات التي يزيد حجمها السوقي عن -)الرئيسية واملوازية

 كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة. 

  أسواق أدوات في منه بجزء االحتفاظ او/و النقدي الفائض استثمار إلى السیولة، إدارة ألغراض وذلك الصندوق، مدیر يقوم وقد -

 على بناء النقد أسواق ألدوات املصدرة الجهات تلك اختيار ويتم السعودي، الريال بعملة سعودية جهات من واملصدرة النقد

  والتدفقات  املالي املركز على بناءً  داخليا بتصنيفها  الصندوق  مدير يقوم سوف حيث الشركة لدى املعتمد االئتماني التصنیف

خرين صناديق مدراء أو/و نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة واالدارة، العمليات من النقدية
ّ
  بشكل السیولة استثمار أو/و. ا

  السعودي بالريال املطروحة املرابحة صنادیق خالل من مباشر غير
ً
  طرحا

ً
  كانت سواء  املالية السوق  هیئة من واملرخصة عاما

 .واحدة جهة لدى% 25 مانسبته تتجاوز  أال على ،%(100) بنسبة آخر مدیر أو/و نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة

 االستثمارات على الصندوق  أصول  لتوزيع أعاله املبينة املئوية النسب حدود في الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  مدير يقوم -

  الفرص إلى للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير يوظف حيث. النتائج أفضل يحقق بما املستهدفة

 الصندوق  أهداف تحقق التي  والثانوية األولية األسواق في الواعدة االستثمارية

 

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  (و

 (.ج/2)بالفقره ذكرها تم التي  غير  مالية أوراق في الصندوق  يستثمر لن

 

 االستثمار فيها أي قيد آخر على نوع )أنواع( األوراق املالية او األصول االخرى التي يمكن للصندوق  (ز

  أي في الصندوق  يستثمر لن كما  االستثمار، صناديق الئحة من واألربعين  الحادية املادة في املذكورة االستثمار  بقيود الصندوق  مدير يلتزم

 . للصندوق  الشرعية الرقابة هيئة من املعتمدة الشرعية املعايير مع تتوافق ال  مالية أوراق

 

 الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها املدير أو مديرو صناديق آخرون  (ح
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  السعودي بالريال املطروحة و مماثلة صناديق في أصوله من%(25) عن يزيد ال ما استثمار الصندوق  ملدير يجوز 
ً
  طرحا

ً
  املرخصة و عاما

  تحقيق بهدف الشرعية الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدیر أو نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة كانت سواء  املالية السوق  هیئة من

 تلك إختيار ويتم. وحداته تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة صافي من%( 10) الصندوق  تملك نسبة تزيد أال على إضافي عائد

  الصناديق
ً
 واملصاريف الصندوق  وحجم األداء، على بنا

صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض سياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات وسياسته فيما يتعلق برهن   (ط

 أصول الصندوق  

  عند اال االقتراض طريق عن التمويل لطلب الصندوق  يلجأ لن و  هذا. املحتملة االستردادات متطلبات  ملواجهة الكافية السيولة توفر مراعاة

.  الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 نسبة ُوجد، إن  االقتراض، حجم يتجاوز  ال  أن  على الصندوق، إدارة مجلس موافقة وبعد الضرورة،

 . الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تمويل ويتم

 اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير (ي

   ال ينطبق

 

 الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق سياسة مدير  (ك

  مواجهة في املتبعة االستراتيجيات نجاح الصندوق  مدير يضمن وال املخاطر، عالية االستثمارات فئة من الصندوق  في االستثمار يعتبر -

 الرئيسية املخاطر( )"3) الفقره ضمن مذكور  هو كما  املخاطر من للعديد الصندوق  استثمارات تخضع حيث املحتملة، املخاطر

  الصندوق  لها يتعرض التي  املخاطر مع للتعامل املمكنة اإلجراءات جميع الصندوق  مدير سيتخذ  ذلك، ومع"(. الصندوق  في لالستثمار

 : املخاطر مع للتعامل املتبعة االستراتيجية يلي فيما ونستعرض. الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما آثارها من والتخفيف

السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية واألنظمة  االلتزام بنظام  -

 واللوائح األخرى ذات العالقة السارية في اململكة العربية السعودية. 

 لصندوق. احكام أااللتزام بالحدود االستثمارية كما وردت في شروط و  -

القرار االستثماري للصندوق، والسعي للحصول على أكبر قدر من املعلومات ذات العالقة بأي استثمار يقرر االلتزام بآلية اتخاذ  -

 الصندوق الدخول به. 

تنويع قاعدة االستثمار عن طريق توزيع االستثمار على فئات األصول كنسب مئوية من صافي قيمة األصول بهدف التخفيف من  -

 مخاطر التركيز. 

% بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات واالنخفاضات الحادة في سوق األسهم مع مراعاة  100على شكل نقد بنسبة االحتفاظ باألصول  -

 أقص ى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق. 

 متابعة قسم املطابقة وااللتزام ألنشطة الصندوق والتزام مدير الصندوق بحدوده االستثمارية، وواجباته تجاه العميل. -

 ببذل الجهد ملحاولة دراسة هذه املخاطر قبل اتخاذ القرار االستثماري  يقين قابلة للتنبؤ فستقوم  أما املخاطر الغير -

 

 املؤشر االسترشادي   (ل

  األولية للطروحات يقين  املؤشر االسترشادي : مؤشر

 ”تداول “ السعودية املالية السوق  شركة الجهة املزودة للمؤشر: 

عن طريق ضرب قيمة املؤشر في اليوم السابق مع نسبة التغير في   للطروحات األولية يقين يتم حساب : املنهجية املتبعة لحساب املؤشر

 القيمة السوقية لألسهم الحرة للشركات املشمولة في حساب املؤشر.

  :املؤشراملعادلة أدناه توضح آلية حساب 

سوقية لالسهم الحرة لليوم السابق ( × قيمة املؤشر لليوم  املؤشر = ) مجموع القيم السوقية لألسهم الحرة لليوم / مجموع القيم ال

 السابق  
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   إن وجدت  عقود املشتقاتالهدف من استخدام  (م

 . املالية األوراق بمشتقات  االستثمار يتم لن الصندوق، عمليات  كافة في الشرعية الضوابط مراعاة مع

 

افق عليها هيئة السوق املالية بشأن قيود أو حدود االستثمار   (ن  أي إعفاءات تو

 ال يوجد 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق   -3

  ذات والجديدة الناشئة الشركات أسهم في الستثماره بالنظر  املخاطر  عالية االستثمارات  فئة من الصندوق  في  االستثمار  يعتبر  (أ

  أكثر  يعتبر  الصندوق  في االستثمار  فان ذلك، ومع. املحدود األداء سجل
 
 حيث املالية األوراق سوق  في املباشر  االستثمار  من أمانا

  .العائد على أثرها وتخفيف املخاطر  إلدارة الالزمة واملهنية الفنية القدرات الصندوق  استثمار  ملدير  تتوفر 

  الصندوق  أداء عليه سيكون   ما على اليدل للمؤشر  السابق االستثمار،أواألداء لصندوق  السابق األداء (ب
 
 .مستقبال

  يكون  أو  سيتكرر ( املؤشر مع مقارنة أدائه أو ) الصندوق  أداء أن  الوحدات  ملالكي يضمن ال  الصندوق  (ج
 
  في السابق لألداء مماثال

 .املستقبل

  اليعد  الصندوق  في االستثمار  (د
 
 .االستثمار لصندوق  تابع أو  املالية األوراق يبيع أو  يسوق  محلي بنك أي لدى  وديعة

 . الصنوق  وحدات في استثماراتهم عن ناتجة كلية أو  جزئية مالية خسائر  مخاطر  إلى  الصندوق  في املستثمرين يتعرض قد (ه

 : املخاطر الرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمار في الصندوق  (و

 : حصر غير منعلى سبيل املثال 

 :االفصاح مخاطر  -

  وبالنظر. فيها جوهرية بيانات إغفال أو األولية الطروحات إصدار  نشرة في صحيحة  غير بيانات وجود بإمكانية اإلفصاح مخاطر تتعلق

 فإن  الشركات تصدرها التي  اإلصدار نشرة في ترد التي  املعلومات على االستثمار قرار اتخاذ في جوهري  بشكل الصندوق  مدير العتماد

  تظل سليم  غير استثماري  قرار اتخاذ مخاطر
ً
  احتماال

ً
 نشرات في صحيحة  غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات إغفال حالة في قائما

  عملياته الصندوق  مدير بها يدير التي  واملهنية األولية اإلصدارت عمليات على املالية السوق  هيئة  إشراف من بالرغم الشركات، إصدار

 .االستثمارية

 :املستقبلية املالية التوقعات مخاطر  -

  الهامة األدوات من  تعتبر املستقبل في واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر للشركات املستقبلية  املالية النتائج توقعات

 الى يؤدي قد مما املتوقع بالشكل تتحقق ال أو تتحقق  قد التوقعات تلك أن  إال. االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني  التي 

  في يتحرك قد لسهمها السوقي السعر فان  للشركة  املالية النتائج  إعالن  بعد و  أنه كما. التوقعات عن  الصندوق  عمليات نتائج إنحراف

 . أسهمها تدرج التي  الشركات ربحية انخفاض حالة في كما التوقعات، لتلك مخالف اتجاه

 : األولية اإلصدارات عملية تباطؤ  مخاطر  -

 
ً
  الشركات طرح مواعيد وتحديد قبول  يتم فانه املالية السوق  هيئة تتبعها التي  املتوازنة للسياسة وفقا

ً
 مع تتالئم معينة  لجدولة وفقا

 يحدث وقد. االحيان  بعض في األولية اإلصدارات طرح  عملية في تباطؤ يحدث فقد وعليه،.  األولية اإلصدارات لسوق  اآلنية  الظروف

  التباطؤ
ً
 .األولية اإلصدارات لسوق  الكلية االقتصادية للظروف نتيجة

 :املحدود األداء سجل -

  يمكن وال. االستثمارات من النوع هذا إدارة في الصندوق  مدير خبرة على ويعتمد سابق أداء سجل  له وليس مفهومه، في جديد الصندوق 

 . ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن  تأكيد إعطاء

 : األسهم أسواق في املحتملة التقلبات -
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  لألداء تأكيد أو ضمان  تقديم واليمكن ومفاجئ  حاد هبوط  حركة تتضمن قد حادة لتقلبات الثانوية االسواق في األسهم أسعار تتعرض

  األسواق في األسهم أسعار تقلبات تكون  قد. املستقبل في سيتحقق  ما تعكس ال املاضية األداء سجالت أن  كما املالية لألوراق املستقبلي

  الحاد الهبوط حالة في الصندوق  استثمارات على مخاطر يشكل قد مما املتطورة املالية األوراق أسواق في سائد  هو مما أكبر الناشئة

 . املللية لألوراق السوقية للقيمة واملفاجئ

 : األولية الطروحات مخاطر  -

   طرحها  يتم العامة الشركات أسهم
ً
  طرحا

ً
 األولية الطروحات في االستثمار يتضمن وقد. األولي السوق  في األولية الطروحات خالل من عاما

  لألسهم  املصدرة بالشركة املستثمر معرفة أن  كما. العامة األولية الطروحات فترة خالل فيها لالكتتاب املتاحة األسهم محدودية مخاطر

 جديدة، اقتصادية لقطاعات  تنتمي  قد املالية لألوراق املصدرة الشركات أن  كما  محدود، أداء تاريخ لها يكون  قد أو كافية غير تكون  قد

  تحقق وال  التطوير مرحلة في تكون  قد الشركات وبعض
ً
  دخال

ً
 . أسهمها في االكتتاب مخاطر من يزيد مما القصير املدى على تشغيليا

 :الشركات املتوسطة والصغيرةمخاطر االستثمار في  -

يخضع االستثمار في أسهم الشركات املتوسطة و الصغيرة إلى مخاطر أكثر من غيرها من االستثمارات ، ومن ذلك إمكانية عدم تحقيق 

الشركات التي من املمكن أن  تلك الشركات لألرباح املتوقعة والتذبذب العالي في أدائها باإلضافة إلى قلة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى هذه 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة
ً
 .تؤدى إلى تذبذب نتائجها و تقلبات أسعار أسهمها، مما قد يؤثر سلبا

 :اإلدراج تأخر  مخاطر   -

  تاريخ من أكثر أو شهران  الى تمتد قد لفترة األولي الطرح فترة خالل أسهمها اقتناء تم ما شركة  أسهم إدراج في تأخير يحدث أن  املمكن من

 .األسهم تلك بيع على الصندوق  قدرة عدم الى يؤدي قد وذلك األولي، الطرح

 : األولية الطروحات في املشاركة فرص مخاطر   -

 الدعوة بتلقي للصندوق  ضمان  يوجد ال حيث الشركات  ألسهم األولية الطروحات في بمشاركته تتعلق صعوبات الصندوق  واجهي قد

  للمشاركة األخرى  والصناديق الشركات ضمن الدعوة، يتلقى  الصندوق  أن  وحيث. الشركات بعض ألسهم األولية الطروحات في للمشاركة

 .األولية الطروحات فترة خالل الشركات بعض أسهم في االستثمار على الصندوق  قدرة من ذلك يحد  فقد املتاحة األولية الطروحات في

 :االستثمار  تركيز  مخاطر   -

ن  مصدر ألسهم السوقية القيمة   أكثر تكون  قد معيَّ
ً
  السوق  لتقلبات استجابة

ً
 . نفسه السوق  في يحدث بما مقارنة

ً
  اذا فانه لذلك، ونتيجة

  تمثل معين  مصدر أسهم كانت
ً
   جزءا

ً
 قد املصدر ذلك ألسهم  السوقية القيمة في التغير فان  الصندوق، ألصول  السوقية القيمة من هاما

  عنه ينتج
ً
  تذبذبا

ً
  الصندوق  وحدات قيمة  في جوهريا

ً
  األقل الصندوق  فإن  وكذلك،. العادية  الظروف في يحدث بما مقارنة

ً
  يعاني قد تنوعا

  أن  حالة في السيولة انخفاض من
ً
  جزءا

ً
  الصندوق  فان  أساس ي، وبشكل. املصدرين من محدود عدد أسهم في يستثمر أصوله من جوهريا

 . الصندوق  في االسترداد بمتطلبات للوفاء بسهولة معين  مصدر مع استثماره تسييل من يتمكن ال قد

 :السوق  مخاطر   -

  ألسهم السوقية القيمة إن . الصندوق  فيها يستثمر التي  األسهم أسواق في تحدث أن  يمكن التي  املحتملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق

 بشكل األحيان  بعض وفي املالية األوراق أسواق في تحدث قد التي  والهبوط الصعود  لحركة عرضة تكون  والناشئة الجديدة الشركات

  والتي  األسهم ألسواق املفاجئة العكسية الحركة عن تنتج التي  للمخاطر الصندوق  يتعرض قد  الحاالت هذه وفي. متوقع وغير مفاجئ

  تحدث أن  يمكن
ً
 الذي الرأي إجماع أو  املستثمر، سلوكيات في التغير أو السالبة، اإلقتصادية باملردودات تتعلق معلومات ألي استجابة

 .فيه مبالغ بشكل لألسهم السوقية القيمة ارتفاع الى يؤدي

 : الشرعية  بالضوابط مرتبطة مخاطر  -

  الصندوق  قبل من لالستثمار املتاحة األسهم وعدد نطاق من عام بشكل تحد الصندوق  استثمارات على الشرعية الضوابط تطبيق إن 

 الصندوق  يدفع مما بها املسموح الشرعية املعايير تتجاوز  قد أسهمها  على االستحواذ بعد الصندوق  فيها يستثمر التي  الشركات أن  كما

 االستثمارية الفرص نطاق من يحد قد الحاالت تلك مثل حدوث إن . مالئمة غير تكون  قد أوقات في الشركات تلك أسهم من للتخلص

 . للصندوق  املتاحة
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 :التخصيص نتائج مخاطر   -

 
ً
 حدود  تحديد يتم وقد باالكتتاب،  لها يسمح محددة فئات على االكتتاب يقتصر قد لألسهم، العامة األولية  االكتتابات طرح لنظام وفقا

 األسهم عرض على الطلب وزيادة  االكتتاب استيفاء حالة في  أنه  كما.  االعتباريين  أو الطبيعيين  األشخاص على سواء لالكتتاب وعليا دنيا

 مكتتب، لكل محدود بعدد املتبقية األسهم تخصيص يتم ثم مكتتب، لكل األسهم لعدد أعلى سقف تحديد يتم فانه لالكتتاب املطروحة

  ذلك يكون  وقد
ً
  االكتتاب في الصندوق  حرية من تحد قد القيود تلك مثل إن . لالكتتاب املطروحة األسهم بتوفر تتعلق بشروط مصاحبا

 من تزيد أن يمكن كان  التي  اإلستثمارية الفرص بعض يفقد الصندوق  يجعل قد مما العام األولي الطرح فترة خالل الشركات أسهم في

 .الصندوق  عوائد

 : السياسية املخاطر   -

 قد عاملي أو اقليمي  أو قطري  نطاق على تحدث قد مالئمة غير سياسية تغيرات عن تنتج التي  اليقين  عدم بحاالت الصندوق  أداء يتأثر قد

  عن كذلك املخاطر تلك تنتج وقد. الصندوق  فيها يستثمر التي  املالية لألوراق السوقية القيمة وعلى  الثانوية األسواق أداء على تؤثر

 على القيود فرض حاالت عن أو الحكومات، سياسات في للتغير املصاحبة اليقين  عدم وحاالت السوق، وظروف  االقتصادية التغيرات

  األسواق يسود الذي االقتصادي  الركود وحاالت الضرائبية، واملتطلبات واألنظمة القوانين  في التغير  أو األموال، رؤوس انتقال حركة

 .املختلفة

 : النظامية املخاطر   -

 تكون  قد وعليه،. املتقدمة الدول  في عنها الناشئة املالية األوراق أسواق بعض في أقل تكون  قد اإلفصاح ومعايير  األنظمة متطلبات إن 

  وخطط  املالية بالنتائج  تتعلق التي  العامة املعلومات تكون  وقد محدودة،  مالية ألوراق مصدرة معينة شركة عن املتاحة العامة املعلومات

 يتم قد صحيحة  غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات اغفال املحتمل من أنه  كما. دقيقة أو واضحة غير للشركات املستقبلية التوسع

  يؤثر قد مما  استثمارية قرارات اتخاذ  أساسها على
ً
 . األداء على سلبا

 : السيولة مخاطر  -

 تواجه قد. السوقية قيمتها في خسارة حدوث دون  نقد الى األصول  تحويل بهما يمكن التي  والسهولة السرعة تعني  السيولة مخاطر

 سيسعى ذلك،  ومع. السوق  ظروف بسبب أو  االقتصادية الظروف بسبب استثماراته بعض بيع امكانية عدم مخاطر الصندوق 

  البقاء الصندوق 
ً
"سياسات االستثمار ( 2) الفقرة ضمن املذكورة الصندوق  أصول  توزيع محددات إطار في  استثماراته من جزءا

 . املحتملة االسترداد متطلبات ملواجهة القصير املدى على السيولة  عالية استثمارات في الرئيسية" أعاله،

 معلومات عامة  -4

 الفئة املستهدفة  (أ

  بسوق  االستثمار في الرغبة لديه ممن وغيرهم حكومية  جهات و مؤسسات و أفراد من املستثمرين رئيس بشكل الصندوق  يستهدف

  أو/و  ألسهمها، العام األولي الطرح فترة خالل الشركات أسهم في املباشر  غير  واالستثمار املشاركة فرصة لهم تتيح والتي  السعودية األسهم

 (نمو-واملوازية الرئيسية)  السعودي األسهم سوق  في إدراجها على سنوات خمس يمض لم التي  املدرجة الجديدة الشركات أسهم في

 توزيع األرباح سياسة  (ب

 . الصندوق  في املوزعة األرباح أستثمار إعادة سيتم حيث املشتركين على أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير يقوم لن

 ألداء السابق للصندوق  ا (ج

 العائد الكلي : (د

 منذ التأسيس سنوات  5 سنوات  3 سنة  م 2120ديسمبر  31 -التراكمي العائد 

 %266.02 %30.64 %70.83 %22.74 الصندوق 
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 سنوات املاضية:إجمالي العائدات السنوية لكل من العشر  (ه

   الصندوق  السنوي   العائد

 %53.78 م2012 لعام

 %48.55 م2013 لعام

 %24.71 م2014 لعام

 %13.65- م 2015 لعام

 %3.69- م 2016 لعام

 %13.57- م 2017لعام 

 %11.52- م2018لعام 

 %18.71 م2019لعام 

 %17.24 م2020لعام 

 %22.74 م2021لعام 

 

 باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس أداء الصندوق  (و

 2017 2018 2019 2020 2021 

 %22.74 %17.24 %18.71 %11.52- %13.57- الصندوق 

 %11.49 %12.43 %1.73 %25.07- %22.28- املؤشر 

 

 تاريخ توزيع االرباح على مدار السنوات الثالث املاضية   .1

 ال ينطبق 
 . الصندوق  ملدير  االلكتروني املوقع خالل من  املستثمرين لجميع الصندوق  تقارير  كافة بإتاحة الصندوق  مدير  يقومس .2

 قوق مالك الوحدات  ح (ز

  العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملخص املعلومات مذكرة على الحصول  -
ً
 . الصندوق  مدير من مجانا

 املتعلقة   املعلومات  ويتضمن   وبسيطة،  موجزة  بطريقة  الصندوق   مدير  يعده  الذي  الرئيسية  املعلومات  ملخص  على  الحصول  -

 . الصندوق  بخصائص

(  فقط  الطلب  مقدم  باملالك   املرتبطة  املعلومات  جميع  امللخص  هذا  يظهر   أن   على)  الوحدات  مالكي  لسجل  ملخص  على  الحصول  -

 
ً
 .الطلب عند مجانا

  مالكي   إجتماعات  في  التصويت  حق  –   الحصر  ال  املثال  سبيل  على   –  ذلك  في  بما  بالوحدات  املرتبطة  الحقوق   جميع  ممارسة -

 . الوحدات

 . التغيير  سريان  من أيام( 10) قبل وذلك  الصندوق، على األساسية  التغييرات بتفاصيل الصندوق  مدير من إشعار تلقي -

 (وجدت إن ) استرداد رسوم بدون  أساس ي تغيير أي سريان  قبل( املفتوح العام الصندوق  في) الوحدات استرداد -

 ( 21) قبل مقترحة مهمة تغييرات بأي الصندوق  مدير من كتابي إشعار تلقي -
ً
 . التغيير  سريان  من يوما

 (وجدت إن ) استرداد رسوم بدون  مهم تغيير أي سريان  قبل( املفتوح العام الصندوق  في) الوحدات استرداد -

 . التغيير سريان  من أيام( 8) قبل العام الصندوق  في اإلشعار واجب تغيير بأي الصندوق  مدير من كتابي إشعار تلقي -

  أسباب   توضيح  مع  للصندوق   لوحدات  االسترداد  أو  لالشتراك   تعليق  بفرض  قيامه   عند  الصندوق   مدير  من  فوري  إشعار  تلقي -

 .التعليق
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 .للصندوق  لوحدات االسترداد  أو  لالشتراك التعليق بإنهاء قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 . التسعير أو التقويم أخطاء جميع عن الصندوق  مدير من تعويض على الحصول  في الحق املتضررين الوحدات ملالكي -

 .ملدير الصندوق  الطلب هذا ويوجه الصندوق، إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل  بطلب خاص قرار إصدار -

  الوحدات مالكي اجتماعات متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يلتزم أن  -
ً
 .االستثمار صناديق الئحة من( 70) للمادة وفقا

   الوحدات  مالكي   إلى  التقارير  تقديم  متطلبات  جميع  بتطبيق  الصندوق   مدير  يلتزم  أن  -
ً
 .االستثمار  صناديق  الئحة  من(  71)  للمادة  وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة من السابع الباب متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يلتزم  الصناديق، دمج حال في -

 . قبله من املعين  الحفظ ألمين  عزله عند الصندوق  مدير من فوري كتابي إشعار تلقي -

 من التاريخ املزمع إنهاء( 21قبل مدة ال تقل عن ) الصندوق  مدير كتابي من إشعار تلقي -
ً
 . العام فيه الصندوق  يوما

 

 مسؤوليات مالك الوحدات   (ح

  والتزامات   ديون   عن   مسئولية  أي   له  واليكون   منه،   جزء  أو  الصندوق   في  استثمارته  خسارة  تحمل  في  الوحدات  مالكي  مسئولية   تقتصر

 . الصندوق 

 

 لحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق ا (ط

ن   إذا   الصندوق   إنهاء   الصندوق   ملدير  يجوز  -   االقتصادي   التشغيل  لتبرير   كافية  غير   اإلدارة   تحت  الصندوق   أصول   قيمة  أن  له   تبيَّ

 هذه  في.  الصندوق   إلنهاء  كاف  سبب  أنها  الصندوق   مدير  يرى   أخرى   ظروف  أي  أو  األنظمة  في  تغيير  أي  حدوث  حالة  في  أو  للصندوق،

   الوحدات  مالكي  وإشعار  املالية  السوق   هيئة   بإخطار  الصندوق   مدير  يقوم  الحالة،
ً
  ال   بمدة  وذلك   الصندوق   إنهاء   في  برغبته   كتابيا

  21 عن تقل
ً
 . فيه  الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

  املتبقية  األصول   وأما   بالخصوم  املتعلقة  وااللتزامات  الديون   تسديد  ويتم  تصفيتها  تتم  الصندوق   أصول   فإن   الصندوق،  إنهاء  حالة  في -

 (  ثالثون )   30  خالل  املشاركين   على  توزيعها  فيتم  التصفية  من
ً
  إلى   منسوبة  وحداتهم  تمثلها  التي   وبالنسبة  التصفية  بداية  من  يوما

 توزيعات  أي  عمل  يتم  لن  فانه  الصندوق،   تصفية  بدء  حالة  في.  بذلك  الصندوق   مدير  من  تأكيد  إصدار  ويتم  الوحدات  إجمالي

 . الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  كافة تصفية يتم لم ما للمستثمرين

 

 . الصندوق  بأصول  املتعلقة  املخاطر  لتقويم داخلية آلية حسب دوري بشكل  وذلك الصندوق  مخاطر  بتقويم الصندوق  مدير  يقوم (ي

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  -5

 املدفوعات من أصول الصندوق   (أ

 تدفع ملدير الصندوق نظير تقديمه لخدمات إدارة االستثمار 1.75رسوم إدارة املحفظة:   -
ً
% من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

في كل يوم تقويم ويتم ورعايته للصندوق. وتحسب رسوم إدارة املحفظة كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة أصول ا لصندوق 

 دفعها ملدير الصندوق كل ثالثة اشهر كمستحقات.

 على أصوله.  20,000رسوم املؤشر اإلسترشادي:  -
ً
 يتحملها الصندوق خصما

ً
 ريال سنويا

 ألمين الحفظ. 0.02 رسوم الحفظ:  -
ً
 وتدفع شهريا

ً
 % من قيمة األصول تحت الحفظ سنويا

 . عن الصندوق  يتحملها مدير الصندوق رسوم االستشارات الشرعية:   -

 على أصوله )يتحملها الصندوق  23,000أتعاب التدقيق:  -
ً
 يتحملها الصندوق خصما

ً
 ) ريال سعودي سنويا
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 ق(حسب األسعار املطبقة في حينها )يتحملها الصندو رسوم تمويالت شرعية:  -

ريال سعودي في الشهر وذلك في الحاالت التي   5,000عودي عن كل اجتماع وبحد أقص ى  ريال س  3,000مكافأة املديرين املستقلين:   -

 .يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر الواحد يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق 

التعامل:   - أي مصاريف  فإن  ولذلك  بالتكلفة  تتم  أصوله  محفظة  بإدارة  والخاصة  الصندوق  باستثمارات  تتعلق  التي    العمليات 

 من أصوله. 
ً
 مصاريف تعامل يتم تسجيلها في هذا اإلطار سوف يتحملها الصندوق ويتم سدادها خصما

 مصاريف التشغيل األخرى: -

يتحمل الصندوق املصاريف العادية التالية والتي تم تكبدها بعد بدء عمل الصندوق من أصوله، وذلك بعد الحصول على موافقات  

 الهيئة الضرورية: 

 املدققين الخارجيين للصندوق.  .أتعاب ومصاريف1

.مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية وأنظمة املعلومات األخرى وإدراج وحدات الصندوق 2

 في أسواق األوراق املالية )إن وجدت(. 

 .مصاريف املصفي في حالة التصفية. 3

ة وأتعاب تسييل االستثمارات واألتعاب املستحقة ألطراف خارجية مقابل تقديم  .كافة تكاليف املعامالت بما في ذلك األتعاب العادي4

 خدمات للصندوق.

 .املصاريف املتعلقة بنشر التقارير السنوية. 5

 . .مصاريف اإلدارة والتشغيل األخرى املستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق 6

  :ضريبة القيمة املضافة

القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع  سيتم تطبيق ضريبة  -

  .الرسوم واملصاريف واالتعاب والتكاليف

 . كجميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على خالف ذل -

 

 املصاريف  الرسوم و  (ب

 وقت دفعها كيفية حسابها  نوع الرسوم واملصاريف  

 الصندوق  إدارة أتعاب 1
يوم   365أيام السنة )  علىتحسب بشكل تناسبي 

 ( تخصم في كل يوم تقويم. 
 أشهر كمستحقات. 3يتم دفعها كل 

  % تحسب في نهاية الفترة0.02 أتعاب أمين الحفظ 2
ً
 يتم دفعها شهريا

  ريال سعودي 20,000 املؤشر االسترشادي رسوم  3
ً
 تدفع سنويا

  ريال سعودي 23,000 أتعاب التدقيق  4
ً
 تدفع سنويا

  تدفع ريال سعودي . 7,500 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح  5
ً
 .سنويا

 التعامل )الوساطة(  مصاريف 6
يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق 

 الصندوق. بتداول األسهم يتحملها 
 .حينها في تدفع

 
 
 
 

   الوحدات مالكي على فرضها  يجوز  التي الصفقات مقابل (ج
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 كيفية حسابها  املقابل 

رسوم االشتراك )يتحملها املستثمر عند االشتراك أو   1

 اإلضافة(. 

 % من مبلغ االشتراك.1.50

  االشتراك  تاريخ من األولى أشهر الثالث نهاية بعد  تتم  التي  االسترداد طلبات رسوم االسترداد   2

 . استرداد لرسوم تخضع ال

  االسترداد يتم  االشتراك تاريخ من ميالدية أشهر ثالثة خالل  االسترداد عند رسوم االسترداد املبكر )يتحملها املستثمر(  3
   استرداد رسوم % 1 ناقصا   التالي  التقويم لسعر وفقا  

 ال يوجد رسوم نقل امللكية   4

 

 يبرمها مدير الصندوق   عموالت خاصةبيان أي  (د

 ال يوجد 

  سنة ملدة ريال 50,000 بمبلغ الوحدات حامل اشتراك اساس على محسوب  الصندوق  ومصاريف لرسوم افتراض ي  مثال يلي فيما (ه

 . العام خالل خسائر  أو  مكاسب ألي الصندوق  تحقيق عدم بافتراض و .  ريال مليون  10 الصندوق  أصول  قيمة واجمالي

  
 حامل الوحدات  الصندوق  

   50,000 ر.س.  10,000,000 ر.س.   اجمالي قيمة االصول بداية السنة 

 يخصم :
   

 رسوم االشتراك 
 

- - 750 ر.س.   

 أتعاب ادارة الصندوق 
 

- 175,000 ر.س.   - 875 ر.س.   

 أتعاب أمين الحفظ
 

- 2,000 ر.س.   - 10 ر.س.   

 القانوني أتعاب املحاسب 
 

- 23,000 ر.س.   - 115 ر.س.   

 الرسوم الرقابية  
 

- 7,500 ر.س.   - 38 ر.س.   

 رسوم املؤشر  
 

- 20,000 ر.س.   - 100 ر.س.   

 في حال وجودها    مصاريف التعامل 

 اجمالي الرسوم واملصاريف نهاية السنة  
 

- 227,500 ر.س.   - 1,888 ر.س.   

   48,113 ر.س.   9,772,500 ر.س.   صافي قيمة األصول نهاية السنة  

 

 التقويم والتسعير -6

 التي يملكها الصندوق تقويم األصول  (أ

األوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية: يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق. وفي حال كانت تلك األوراق    -

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق املالية قد انخفضت
ً
  املالية معلقة، فسيتم تقويمها وفقا

 .عن السعر املعلق

عد التحقق أي استثمار آخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ وب  -

 منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق.

 عدد نقاط التقويم (ب

 "التقويم أيام" يومي بشكل األصول  قيمة صافي وحساب الصندوق  وحدات تقويم يتم 

 

 التسعير أو  التقويم في الخطأ حالة في ستتخذ التي  االجراءات (ج
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الوحدة بشكل خاطئ, فإن مدير الصندوق يوثق الخطأ بشكل  في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر    -

 عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته  
ً
٪ أو أكثر من سعر الوحدة، ويتم اإلفصاح عن ذلك  0.5مباشر ويبلغ الهيئة فورا

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق 
ً
 .فورا

سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم أو   -

 التسعير دون تأخير. 

 الوحدة سعر  احتساب  طريقة تفاصيل (د

 للمعايير املحاسبية املقبولة وامل -
َ
 :تعارف عليها، باستخدام املعادلةيتم تقويم قيمة صافي األصول للوحدة بواسطة اإلداري وفقا

وحدات   - عدد  إجمالي  على   
َ
مقسوما االلتزامات  إجمالي  منه   

َ
مخصوما للصندوق  املستحق  الدخل   

َ
متضمنة األصول  قيمة  إجمالي 

الصندوق القائمة في وقت التقويم. يتم التعبير عن قيمة صافي أصول الصندوق وكذلك قيمة وحداته بعملة الريال السعودي، وأي  

 اصر أخرى معبر عنها بعمالت أخرى غير الريال السعودي يتم تحويلها على أساس سعر الصرف السائد في وقت التحويل.عن

 

 الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان (ه

   للمستثمرين  متاحة  الصندوق   وحدة  قيمة  صافي  تكون 
ً
"  اإلعالن   أيام"  في  االلكتروني  النشر  عبر  أو  الصندوق   مدير  مكاتب  خالل  من  مجانا

 االلكتروني   واملوقع   www.tadawul.com.sa:  تداول   موقعي  على  أسبوع  كل  من(    واألربعاء  اإلثنين )    التعامل  ليوم  التالية  العمل  أيام  وهي

 .www.yaqeen.sa:  الصندوق  ملدير

 

 التعامل  -7

 تفاصيل الطرح األولي   (أ

 م21/06/2008 تاريخ بدء الطرح :

  .م2008/ 02/07تاريخ نهاية الطرح : 

 سعودي  ريال 1,000السعر األولي: 

  ويتم. املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول  بعد إضافي، شهر ملدة الصندوق  لوحدات األولي الطرح فترة  تمديد في الحق الصندوق  ملدير

 . الجديد اإلغالق بتاريخ الطرح فترة تمديد قبل مشاركاتهم قبول  تم الذين املشاركين  إبالغ

 لتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ا (ب

التعامل. ويتم االشتراك بسعر    و االسترداد يمكن االشتراك يوم  يسبق مباشرة  الذي  العمل  يوم  نهاية  في موعد أقصاه  يوم عمل  في كل 

لتاريخ التقويم املحسوب في يوم االثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع " أيام التعامل ". في حالة استالم طلب االشتراك أو مبلغ االشتراك بعد ا

 ر مدير الصندوق غير ذلك(على أساس يوم التعامل التالي.املحدد, تتم اجراءاته )مالم يقر 

 إجراءات االشتراك واالسترداد   (ج

 إجراءات االشتراك في الوحدات:

، أو تعبئة طلب يقين  على املشاركين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق  تعبئة طلب االشتراك وتوقيعه وتسليمه ألي من فروع   -

في الحساب املخصص    مبلغ االشتراك  يداعوإااللكترونية    يقين  االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق عن طريق نظام  

  .لذلك

في حالة الحواالت املصرفية فان قبول االشتراك وبدء االستثمار في الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتسوية  -

 املقاصة أو الحوالة بسعر التقويم التالي. 

 في حالة الدفع بعملة أخرى خالف عملة الصندوق )الريال السعودي(، فان قيمة االشتراك يتم تحويلها الى عملة ال -
ً
صندوق وفقا

 على أساس قيمة الوحدة في يوم التعامل  
ً
ألسعار الصرف السائدة و السارية في وقت التحويل ومن ثمَّ فان االشتراك سوف يكون نافذا

 .التالي

http://www.yaqeen.sa/
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  :إجراءات االسترداد

عمل. ، أو تعبئة طلب االسترداد  يقوم املشارك بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندوق من خالل مكاتبه في كل يوم  

 االلكترونية، وتتم معالجة طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي الستالم طلبات االسترداد.  يقين وتسليمه عن طريق نظام 

يجوز ملدير الصندوق، وفق تقديره القائم على مصلحة الصندوق تعديل الحد األدنى للمشاركة    ال يوجد حد أدنى لالشتراك أو االسترداد و 

 .أو الحد األدنى للرصيد، بموافقة هيئة السوق املالية

 

 سجل مالكي الوحدات   (د

   السجل  هذ  ويعد  السعودية،  العربية  اململكة  في  ويحفظه  الوحدات  ملالكي  سجل  باعداد  الصندوق   مدير  يقوم
ً
   دليال

ً
  ملكية   على  قاطعا

  مراسلة   طريق  عن  الطلب  عند  مجانا  للوحدات  مالك  كل  إلى  الوحدات   مالكي  لسجل  ملخصا  الصندوق   مدير  ويتيح.  فيه  املثبتة  الوحدات

 .الصندوق  مدير مكاتب أحد  طريق عند أو مباشرة الصندوق  مدير

  في  أو يعادله ما  أو نقدي شكل  على الصندوق  لوحدات العام األولي الطرح  فترة خالل استالمها  تم التي االشتراكات بحصيلة  االحتفاظ تم (ه

  مماثلة   رقابية   لهيئة  أو   النقد  مؤسسة  لتنظيم  خاضع  طرف  مع  واملبرمة  النقد  سوق   صفقات  مثل  الخطورة  منخفضة   استثمارات

 األولي الطرح فترة انتهاء حين  إلى اإلسالمية الشريعة  مع ومتوافقة  اململكة خارج للمؤسسة

 

   لطرح ومدى تأثير عدم الوصول الى هذا الحدالحد األدنى ل (و

مليون ريال سعودي. وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح   5الحّد األدنى )"الحد األدنى"( املطلوب لبدء عمل الصندوق  هو 

الطرح   تمديد مدة  الهيئة  الحصول على موافقة  الصندوق وبعد  املوقع   21األولي  األولي ملدير  في  أقص ى واإلفصاح عن ذلك   كحد 
ً
يوما

االلكتروني ملدير الصندوق وإن لم يتم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك وأي  

  عوائد ناتجة عن استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم

 ء هذا املتطلب في فترة الطرح األولي للصندوق .وقد قام مدير الصندوق باستيفا

 

 

متطلب   (ح استيفاء  لضمان  الالزمة  التصحيحية  أصول    10اإلجراءات  قيمة  لصافي  أدنى  كحد  يعادلها  ما  أو  سعودي  ريال  ماليين 

 الصندوق  

 الالزم  املتطلب  يخص  فيما  املالية  السوق   هيئة  عن  الصادرة  والتعاميم  االستثمار  صناديق  الئحة  في  الواردة  األحكام  الصندوق   مدير  يتبع

 (. ينطبق حيثما) الصندوق  عمل لبدء

 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة في تلك الحالة  (ط

 :  التالية الحاالت في الصندوق  وحدات في التعامل تأجيل أو تعليق في الحق الصندوق  ملدير

 إذا طلبت الهيئة ذلك.  -4

 مصالح مالكي الوحدات. إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق  -5

ق  إذا -6
ّ
,   العام  الصندوق   يملكها  التي   األخرى   األصول   أو  املالية  األوراق  في  التعامل   فيها  يتم  التي   الرئيسية  السوق   في  التعامل   عل

 أصول   قيمة  لصافي   جوهرية  أنها  معقول   بشكل  الصندوق   مدير  يرى   التي   الصندوق   أصول   إلى  بالنسبة  إما   و  عام  بشكل  إما

 .  العام الصندوق 

طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في تاريخ    إن في حالة تعليق تقويم الصندوق، ف

د األدنى للمبلغ  التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. يتم تنفيذ طلبات االسترداد في غضون يومي عمل من تاريخ التقويم. والح  تعاملال

 سعودي لكافة املشاركين. ريال  5,000املسموح باسترداده هو 

 تيار طلبات االسترداد التي ستؤجل اإلجراءات التي يجري بمقتاضاها اخ (ي
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% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم تعامل. في حالة أن تقويم الصندوق  10ليست ملزمة بتنفيذ طلبات االسترداد ألكثر من    يقين  

  قد تم تعليقه، فإن طلب استرداد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده يتم تنفيذه في تاريخ التعامل التالي عندما 

يتم إنهاء تعليق التقويم. يتم اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على األسبقية وحجم االسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ  

  وذلك في حدود  طلبات  
ً
% من صافي قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى يوم  10االسترداد املستلمة أوال

 التعامل التالي. 

 خصائص الوحدات  -8

 لها وليس والحقوق، واملميزات القيمة نفس ولها النوع نفس من وجميعها الصندوق  وحدات من محدود غير عدد إصدار الصندوق  ملدير يجوز 

 . الصندوق  واستثمارات أصول  في متساوية نسبية قيمة ذات مجزأة غير قياسية حصة وحدة كل وتمثل. تصويت  حقوق 

 املحاسبة وتقديم التقارير -9

 التقارير املالية  (أ

  35 خالل سنة نصف كل األولية املالية التقارير بإعداد يقين  تقوم
ً
  و للصندوق  الخارجي املراجع بواسطة فحصها تم التي  الفترة نهاية من يوما

. الفترة  خالل  الصندوق   أنشطة  بشأن   أخرى   معلومات  وأي  الصندوق   مدير  عن  ومعلومات  األولية  املالية  القوائم  على  التقارير  هذه  تحتوي 

  إعدادها  يتم  التي   املالية  البيانات  يشمل  مدقق  سنوي   تقرير  وكذلك
ً
 خالل  السعودية   العربية  اململكة  في  املطبقة  واألنظمة  يةاملال   للقوانين   وفقا

70   
ً
   للصندوق   املالية  السنة  نهاية  بعد  يوما

ً
  وأمين   الصندوق   مدير  عن  معلومات  إلى  باالضافة  وأدائه  للصندوق   املالي  املركز  تفاصيل  متضمنا

 .  للصندوق  الخارجي املراجع بواسطة واعتمادها السنوية املالية البيانات تدقيق يتم  كما.املالية السنة نهاية في كما الحفظ

 أماكن ووسائل اتاحة التقارير املالية  (ب

 وموقع  الصندوق  ملدير  االلكتروني املوقع في نشرها يتم سوف كما الصندوق، مدير مكاتب خالل من الطلب عند التقارير هذه تسليم يتم

 سوف الوحدات لتقويم تعليق أي عن اإلعالن  أو الوحدات  أسعار ذلك في بما  نشرها يتطلب أخرى  مالية معلومات أي. االلكتروني السوق 

 الصندوق   مدير  مكاتب  خالل  من  للمستثمرين  متاحة  وتكون   االلكتروني  السوق   موقع  أو  الصندوق   ملدير  االلكتروني  املوقع  في  نشرها  يتم

 .رسوم  أي  دون 

 وعند. الوحدات حاملي سجل في املسجلة عناوينهم حسب للمستثمرين بإرسالها الصندوق   مدير يقوم للمستثمرين إخطارات أي

  أو الضرورة
ً
 . اليومية  الصحف في نشرها يتم سوف  األنظمة ملقتضيات وفقا

كما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة املالية األولى  م2008/ 31/12تكون نهاية السنة املالية األولى للصندوق في  (ج

 للصندوق وكل سنة مالية بعد ذلك  

  للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم يتم (د
ً
 .الطلب عند مجانا

 مجلس إدارة الصندوق  -10

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق   (أ

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

 األستاذ / معاذ بن قاسم الخصاونة )رئيس املجلس(( 1

 مستقل(. غير  )عضو  العمير  ناصر  بن صالح( األستاذ/ 2

 (.مستقل)عضو  النجيدي حمد بن عبدالكريم /الدكتور ( 3

 ( األستاذ/ محمد بن مسفر املالكي )عضو مستقل(.4

 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (ب

 :(املجلس رئيس) الخصاونة قاسم بن  معاذ/  األستاذ •

 . لديه خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال االستشارات املالية واإلستثماريقين كابيتال  األستاذ/ معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة  

 إلى قطاع التجزئة. قبل أن تو 
ً
لى مهام املدير عمل خاللها في عدد من القطاعات من أبرزها: البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة
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كابيتال  العام عمل كرئيس مجموعة االستثمار املصرفي بشركة   في  يقين  اإلدارة  العليا وألعضاء مجلس  لإلدارة  ، كما عمل كمستشار 

في شركة   العمل  لفريق  األستاذ/ معاذ  انضم  السعودية.  العربية  اململكة  في  الشركات  يعمل    2008سنة    يقين  العديد من  كان  أن  بعد 

لدى ديلويت كندا، حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشركات القيادية من خالل تقديم الخدمات االستشارية في   كمستشار

إدارة املخاطر وحوكمة الشركات وخدمات االستشارات املالية. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كل من العلوم املالية واملصرفية  

 جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة األعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.  وكذلك في نظم املعلومات من

 (:مستقلغير  )عضو  صالح بن ناصر العمير  /األستاذ •

العميراألستاذ   عام     صالح  بريطانيا  سوانزي  جامعة  من  التغيير  ادارة  في  املاجستير   شهادة  على  إلى  2010حاصل  باالضافة  شهادة م 

م. كما أن لديه شهادة الزمالة األمريكية بالتأمين الطبي  1981إدارة األعمال من جامعة جنوب فلوريدا الواليات املتحدة عام   البكالوريوس في

(HIA( من االتحاد األمريكي للتأمين الصحي باالضافة إلى شهادة التخصص في الرعاية الصحية املدارة )MHP  من االتحاد )  األمريكي للتأمين

كما    ،عاما  38صالح خبرات واسعة تزيد عن     /لندن. يمتلك األستاذ  ، الصحي و شهادة في التأمين العام من املعهد امللكي البريطاني للتأمين 

 أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل. 

 (مستقل)عضو  النجيدي حمد بن عبدالكريم /الدكتور  •

وشهادة الدكتوراه في   2011  -على شهادة  املاجستير  في إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  عام    حاصل

 عضو    32خبر تزيد عن    لدية .2003  –اللغويات من جامعة والية أوكالهوما ستيلووتر ، الواليات املتحدة األمريكية عام  
ً
 كما انه حاليا

ً
عاما

 مجلس إدارة  والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية. 

 ستاذ/ محمد بن مسفر املالكي )عضو مستقل(األ  •

الفيصل عام  امل   شهادة  على  حاصل األعمال من جامعة  إدارة  في  املعتمد  2013  –اجستير  االمتثال    من ، حاصل على شهادة مسؤول 

  27 عن تزيد خبره لديه .2008 – عامكاديمية األمريكية لإلدارة املالية األ
ً
اإلشراف على  و   والبنوك املالية االسواق  في املالي القطاع في عاما

 نائب مدير  التمويل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك   ،األعمال والرقابة التنظيمية
ً
كما أنه حاليا

عضو مجلس اإلدارة / اللجان التنفيذية والتدقيق في شركة    ، عضو مجلس اإلدارة في فينتك السعودية  ، التصدير واالستيراد السعودي

رئيس لجنة االئتمان في مبادرة اإلقراض غير املباشر  في مبادرة تحفيز  القطاع  ،صندوق اإلستثمارات العامةل التابعةصندوق الصناديق 

عضو مجلس اإلدارة ولجنة   ،عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لألستثمار الجريء في مبادرة تحفيز القطاع الخاص  ،صاالخ

  ، برنامج ضمان االئتمان ل  التابعس اإلدارة في برنامج كفالة  عضو مجل  ،مبادرة تحفيز القطاع الخاص  فياالئتمان ببرنامج دعم االستدامة  

 عضو لجنة املراجعة في شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات.  ،عضو مجلس اإلدارة  في شركة االنسون للتجارة

 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (ج

 حصر، اآلتي : تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال ال

  الصندوق  يكون  التي  الجوهرية والتقارير  والقرارات العقود جميع على املوافقة .1
َ
 . فيها طرفا

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق. .2

،  ذلك  كان   ومتى  ، اإلشراف .3
ً
   الصندوق  مدير عنه يفصح مصالح تضارب أي على املصادقة مناسبا

ً
 . االستثمار صناديق لالئحة وفقا

   مرتين   االجتماع .4
ً
 عن   التبليغ  ومسؤول  الصندوق   مدير  لدى(  وااللتزام  املطابقة  لجنة)  وااللتزام  املطابقة  مسؤول  مع  األقل  على  سنويا

 . املتبعة  واألنظمة اللوائح بجميع  الصندوق  مدير التزام من للتأكد لديه، اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 . تعيينه حالة في املصّفي يرفعها توصية أي إقرار .5

 .   االستثمار صناديق بالئحة الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر  وأحكام شروط وإلتزام إكتمال من التأكد .6

   الوحدات  مالكي  مصلحة  يحقق  بما  بمسئولياته  الصندوق   مدير  قيام   من  التأكد .7
ً
  الئحة  وأحكام  الصندوق،  وأحكام  لشروط  وفقا

 . االستثمار صناديق

 . فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل .8
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 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس   .9

 

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  (د

  الشهر في سعودي  ريال 5,000 أقص ى  بحٍد  اجتماع، كل عن سعودي ريال 3,000 بواقع املستقلين   للمديرين اإلدارة مجلس مكافأة تدفع

 . الشهر في واحد اجتماع  من أكثر إنعقاد حالة في

 تضارب املصالح   (ه

 إدارة مجلس يتخذه قرار أي على التصويت حال في مصالح  تعارض أي وجود عن الصندوق  إدارة ملجلس االفصاح عضو أي على يتعين 

 . فيه مباشرة غير أو  مباشرة خاصة مصلحة االدارة مجلس لعضو يكون  قد الصندوق 

 

 جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة   (و

 :التالية العامة الصناديق إدارات مجالس في املناصب نفس الصندوق  إدارة مجلس أعضاء يشغل

 .السعودية لألسهم يقين  صندوق 

 .السعودي بالريال للمرابحة  يقين  صندوق 

 .السعودية لألسهم املتداول  يقين  صندوق 

   .البتروكيماويات لقطاع املتداول  يقين  صندوق 

 :التالية  الصناديق الخاصة إدارات مجالس في املناصب نفس الصندوق  إدارة مجلس أعضاء يشغل

 للتمويل باملرابحة.  يقين صندوق         

 عرعر هيلز. يقين صندوق         

 

 لجنة الرقابة الشرعية  -11

 الرقابة الشرعية ومؤهالتهمأعضاء لجنة  (أ

 والتي تتكون من السادة العلماء:يقين كابيتال املستشار الشرعي للصندوق هم أعضاء الهيئة الشرعية لشركة  

 : املنيع  سليمان بن هللا  عبد/الشيخ معالي •

ومستشار بالديوان امللكي، وعضو مجلس الشورى  الشيخ /عبدهللا املنيع هو عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية منذ إنشائها،  

املالية   للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  لهيئة  الشرعي  املجلس  رئيس  نائب  هو  املنيع  الشيخ  املكرمة.  بمكة  التمييز  بمحكمة  سابق  وقاٍض 

 الصيرفة اإلسالمية. اإلسالمية، ورئيس وعضو عدة لجان شرعية في البنوك السعودية والخليجية، له العديد من املؤلفات في 

 : القري  علي بن  محمد/الدكتور  •

الدكتور محمد القري حاصــل على درجتي املاجســتير والدكتوراة في االقتصــاد من جامعة كاليفورنيا. وهو أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي في جامعة 

القري عضو في العديد من الهيئات الشرعية للمصرفيات امللك عبدالعزيز بجدة، وخبير مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسالمي. الدكتور  

 اإلسالمية في كثير من البنوك حول العالم.

 : النفيسة  عبدالعزيز  بن عبدالرحمن /الشيخ •

 جامعة في  متعاون  محاضـــر  اإلســـالمية،  املالية واملعامالت الشـــرعية، الرقابة مجال  في  ســـنوات  عشـــر من  أكثر خبرة  إســـالمي،  اقتصـــاد  ماجســـتير

ــو  اإلســــالمية، ســــعود بن محمد اإلمام ــارك الســــعودية، العربية  باململكة  الشــــرعية  الهيئات من  عدد  في عضــ ــ ي   بحوث  تحكيم  في  شــ ــابك لكرســ  ســ

 االســتثمارية الصــناديق  كتاب:  ومنها وبحوث مشــاركات له .بجدة  عبدالعزيز  امللك بجامعة  اإلســالمي  االقتصــاد ومجلة  املالية األســواق لدراســات

 (.النظامية واألحكام الشرعية  الضوابط)

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية  (ب

 .الشرعية للمعايير مطابقتها من للتأكد الصندوق   ووثائق االستثمارية الصندوق   وسياسات أهداف ومراجعة  دراسة .1
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 .الصندوق  مدير قبل من طلبها حال في الشرعية باملطابقة تتعلق التي  املواضيع بخصوص الصندوق  ملدير املشورة تقديم .2

ــــــورة إعطاء .3 ــــــرعية املعايير  تحديد في املشــ ــــــركات املالية  األوراق النتقاء الالزمة الشــ ــــــتثمارات أي  أو والشــ ــــــوق  في أخرى  اســ  أو  األولي  الســ

 .الصندوق  فيها يستثمر أن  املتوقع من التي  الثانوي  السوق 

 .الشرعية املعايير مع  الصندوق  استثمارات مطابقة ملدى الدورية  املراقبة .4

 .للصندوق  السنوي  املراجع التقرير مع لتضمينها الشرعية املعايير مع الصندوق  أعمال مطابقة مدى حول  الشرعي الرأي إبداء .5

يلتزم مدير الصـندوق باملعايير والتوصـيات التي تصـدر من لجنة الرقابة الشـرعية ويضـمن مراعاة تطبيقها في كافة اسـتثمارات الصـندوق 

 جميع األوقات.في 

 

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية  (ج

 يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق 

 

املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات املتبعة في حال عدم  (د

افق مع املعايير الشرعية  التو

 :الشركات أسهم النتقاء يقين ل الشرعية الهيئة من  املعتمدة الشرعية الضوابط يلي فيما

 :الشركة أغراض ▪

    :التالية األنشطة  من أكثر أو واحد في الضالعة الشركات أسهم في التعامل يجوز  ال

  .املحرمة التقليدية املصارف أنشطة ذلك في بما الشرعية غير املالية األدوات أو الفائدة بسعر التعامل -

  غير واللحوم ولحومها والخنازير واملخدرات والخمور  حكمه في وما كالدخان  املحرمة السلع وتسويق وتوزيع إنتاج -

  املذكاة
ً
 .املحرم النشاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات القمار وصناعة شرعا

 .لإلباحية تدعو  التي  واملطبوعات الوسائل ونشر إنتاج -

   .التقليدية املمتازة واألسهم املناقلة وعقود والخيارات املستقبليات أدوات تتضمن التي  املشتقات -

 .للعمالت املستقبليات عقود في التعامل ▪

  :التالية بالقطاعات عالقة ذات دخلها  مصادر تكون  شركات من املصدرة املالية األوراق ▪

  .الفائدة  بأسعار العالقة ذات األنشطة  أو التأمين  وشركات التقليدية البنوك -

    .الكحول  منتجات وتوزيع إنتاج -

  .األسلحة وتوزيع إنتاج -

 .املقامرة -

        .شرعية غير عالقة ذات أنشطة أي أو الخنزير لحوم وتوزيع إنتاج -

 .شرعية غير خدمات تقدم التي  واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال واملخدرات الخمور  وتوزيع  إنتاج -

 

باملراجعة الدورية وفي حال عدم توافق أحد أصــــول الصــــندوق مع املعايير الشــــرعية , فإن مدير الصــــندوق ســــيقوم بتســــييل  تقوم اللجنة 

 هذا األصل مع مراعاة عدم اإلضرار بمالكي الوحدات جراء تسييل األصل.

 

 مدير الصندوق  -12

 مدير الصندوق  (أ
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 يقين كابيتال   شركة

 الية رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق امل (ب

للقيام بخدمات التعامل بصــــفة أصــــيل ووكيل والتعهد   06020-37مرخصــــة من قبل هيئة الســــوق املالية بموجب ترخيص رقم  الشــــركة 

 بالتغطية، و إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة، والترتيب، وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.

 العمل ملدير الصندوق العنوان املسجل وعنوان  (ج

 يقين كابيتال  شركة 

 طريق العليا العام  

 11421الرياض   884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 +  966( 11) 4617268فاكس 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية   (د

 م27/05/2006هـ املوافق 29/04/1427تاريخ الترخيص 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق   (ه

 ريال سعودي 150,000,000

 ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق  (و

 
 

 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق   (ز
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 ( وعضو مستقل مجلس اإلدارة رئيس عبداملحسن بن محمد الصالح ) -

 في األعمال الحرة واالستثمار واالستشارات واإلدارة وذلك من خالل عمله  تزيد عن  يتمتع األستاذ/ عبداملحسن الصالح، بخبرة  
ً
أربعون عاما

م. كما أن  1967لدى بنك سامبا وسيتي بنك. حصل على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة ويتير بوالية كالفورنيا عام  

 يد من الشركات كما هو ُموضح أدناه:  األستاذ/ عبداملحسن الصالح، يشغل عدة مناصب في العد

 شركة مالذ للتأمين. ل ورئيس لجنة املراجعة وعضو في لجنة الترشيحات واملكافآت عضو مجلس اإلدارة -

 رئيس مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة.  -

 عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  -

 في القطاع املالي واملصرفي، ومستشار مالي واداري مرخص من قبل وزارة  يتمتع األستاذ/ عبداملحسن ال
ً
سويلم، بخبرة تزيد عن عشرين عاما

م كما أن األستاذ/ عبداملحسن السويلم، يشغل اآلن 1992التجارة حاصل على البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك سعود عام  

 لشركة النايفات للتمويل، وهو عضو في العديد من مجالس ادارات الشركات كما هو موضح أدناه:   منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

 القابضة  فالكمشركة  -

 شركة النايفات للتمويل -

 شركة املخازن والخدمات املساندة  -

- Gulf Integrated Industries Co. 

 التنفيذي(: األستاذ / معاذ بن قاسم الخصاونة )العضو املنتدب والرئيس   -

. لديه خبرة أكثر من عشـــــر ســـــنوات في مجال االســـــتشـــــارات املالية واإلســـــتثمار  يقين كابيتال األســـــتاذ/ معاذ الخصـــــاونة هو املدير العام لشـــــركة  

 إلى قطاع التجزئة. قبل أن تولى مهام املدير العا
ً
ـــــافة ـــــحة إضــ ـــــناعة والعقار والصــ م عمل خاللها في عدد من القطاعات من أبرزها: البنوك والصــ

ـــــركة  ـــــرفي بشــ ـــــتثمار املصــ ـــــاء مجلس اإلدارة في العديد من ، كما عيقين كابيتال  عمل كرئيس مجموعة االســ ـــــار لإلدارة العليا وألعضــ ـــــتشــ مل كمســ

ــركة   ــ ــتاذ/ معاذ لفريق العمل في شــ ــ ــم األســ ــ ــــعودية. انضــ ــركات في اململكة العربية الســ ــ ــنة   يقين  الشــ ــ ــار لدى    2008ســ ــ ــتشــ ــ بعد أن كان يعمل كمســ

ـــــرـكات القيـاديـة من خالل تقـد ـــ ـــ ــة التعـامـل مع عـدد من الشــ ـــ ـــ ـــ ــاريـة في إدارة املخـاطر  ديلويـت كنـدا، حيـث أتيحـت لـه فرصــ ـــ ـــ ـــ ـــــتشــ ـــ ـــ يم الخـدمـات االســ

وحوكمة الشـــــركات وخدمات االســـــتشـــــارات املالية. كما أنه حاصـــــل على درجة البكالوريوس في كل من العلوم املالية واملصـــــرفية وكذلك في نظم 

 اوس ي بكندا.املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة األعمال من جامعة دله 

 فهد إبراهيم املفرج )عضو مجلس اإلدارة(  -

زيز عام  يتمتع األستاذ/ فهد املفرج، بخبرة طويلة في مجال الرقابة النقدية. حاصل على البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك عبدالع

رفية والتحليل املالي و التدريب لدى العديد من الجهات الدولية م. باإلضافة إلى  العديد من الدورات في مجال إدارة البنوك والرقابة املص1986

 مثل صندوق النقد الدولي وغيرها كما أن األستاذ/ فهد املفرج ، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه:  

 مجموعة سامبا املالية  –عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –نة املراجعة عضو مجلس إدارة وعضو لج -

 محمد ابراهيم أبو جبل )عضو مجلس اإلدارة( -

ــــــيرته املهنية من خالل عمله كمدقق خارجي مع  ــــــارات املالية حيث بدأ مســ ــــــتشــ  في املجال املالي والرقابة واالســ
ً
ــــــر عاما ــــــة عشــ خبرة تزيد عن خمســ

ـــــت ويونغ عمان  ـــــار ومدقق خ-إرنســ ـــــتشــ ـــــعودية, وبذلك يكون  األردن، ثم كمســ ارجي لدى برايس ووتر هاوس كوبرز في قطر و اململكة العربية الســ

 األستاذ محمد أبو جبل قد حصل على خبرة قيمة في مراجعة الحسابات للعمليات التجارية واملالية في األسواق الخليجية واألردنية.

 فالكمو من ثم شــركة  يقين كابيتال ، وتقلد منصــب رئيس الدائرة املالية لشــركة  يقين كابيتال ثم بدأ العمل كمدير إدارة املحاســبة املالية لدى 

 القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة تدقيق في عدد من الشركات.

ـــــار  ـــ ـــــتشــ ـــ  في الدوائر املالية، ومســ
ً
ـــــتاذ محمد أبو جبل خبيرا ـــ  عن مراجعة نتائج األداء و اإلنتاج  ويعداألســ

ً
ـــــؤوال ـــ  للعديد من وحدات األعمال، ومســ

ً
ا

 ملختلف التقارير املالية واإلدارية.
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في   حاصــل على درجة البكالوريوس في املحاســبة من جامعة عَمان األهلية باإلضــافة إلى العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي حصــل عليها

 املالي و الرقابة املالية و الحوكمة.مجال التحليل 

 

 (سليمان بن شهيوين )عضو غير مستقل -

 في مجاالت مختلفة في عدة قطاعات  حكومية ، حاصــل على البكالوريوس    37عن يتمتع االســتاذ ســليمان بن شــهيوين بخبرة تزيد  
ً
عاما

:. كما 1400في علوم الشريعية من جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية عام  
ً
 انه يشغل حاليا

 القابضة  فالكمعضوية مجلس إدارة شركة   

 القابضة فالكمعضوية لجنة الترشيحات و املكافآت بشركة   

 

 املسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار   (ح

االستثمارية للصندوق املضمنة في هذه املذكرة كما يتولى مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف    - -

 يراعي في كل األحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق. 

( )"سياسات االستثمار وممارساته"( من هذه املذكرة وكذلك بالضوابط ذات  2يلتزم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة ) -

 ( )"قيود االستثمار"( الواردة في الئحة صناديق االستثمار.41املادة )العالقة الواردة ضمن 

يلتزم مدير الصندوق كذلك باملعايير الشرعية لالستثمار، ويقوم وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات الصندوق مع   -

لس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات املعايير والضوابط الشرعية املعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق، وتبليغ مج

 جوهرية.

 يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة.  -

 يحق ملدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك. -

 

 املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق   (ط

 ال يوجد  
 

 أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار   (ي

 ال يوجد

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  (ك

، وذلك  للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أ
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

ً
ي إجراء تراه مناسبا

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 . مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  -1

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

 في ممارسة نشاط اإلدارة.  هتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص -3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.  -بشكل تراه الهيئة جوهريا -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى   -5

 إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة. مدير الصندوق قادر على

 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  -6
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 أمين الحفظ -13

 أمين الحفظ (أ

 املالية   البالدشركة 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (ب

- 37رقم ترخيص بموجب املالية السوق  هيئة قبل من مرخصة  مقفلة مساهمة واحد شخص  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

  إدارة و  بالتغطية، والتعهد ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م2007/ 08/ 14املوافق هـ08/1428/ 01 وتاريخ 08100

   .املالية األوراق في والحفظ املشورة وتقديم والترتيب، الخاصة، واملحافظ االستثمارية الصناديق

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ (ج

  املالية البالدشركة 

 العليا  امللك فهد , طريق

 11411الرياض   140ص. ب. 

   920003636هاتف 

 +  966( 11)  2906299فاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (د

 م 2007/ 08/ 14املوافق  هـ01/08/1428تاريخ الترخيص 

 

  االستثمار بصندوق  يتعلق فيما الحفظ أمين ومسؤوليات األساسية األدوار  (ه

واصدار   السجالت  بمسك  تتعلق  التي  االدارية  بالخدمات  والقيام  الصندوق  أصول  األصول حفظ  قيمة  وتقويم صافي  املالية  املراكز 

 واصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق. 

 

 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرف ثالث فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (و

 ال ينطبق 
 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله  (ز

 :  اآلتية الحاالت من أي وقوع حال يف مناسب تراه تدبير أي إتخاذ أو الصندوق  مدير قبل من املعين  الحفظ أمين  عزل  للهيئة

 .  مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك الهيئة  اشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين  توقف .1

 .   الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه  أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين  ترخيص إلغاء .2

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء  الحفظ أمين  من هيئة إلى طلب تقديم .3

 .   التنفيذية لوائحه أو النظام  بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الحفظ امين  أن  الهيئة رأت إذا .4

   60 خالل البديل الحفظ أمين  إلى الحفظ مسؤوليات ونقل بديل حفظ أمين  بتعين  الصندوق  مدير سيقوم الحالة هذه في
ً
 من يوما

 .  تعيينه

 مالكي مصلحة في الحفظ أمين  عزل  أن  معقول  بشكل رأى إذا كتابي إشعار بموجب الحفظ أمين  عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما

 ( 30) خالل له بديل حفظ أمين  بتعيين  الصندوق  مدير سيقوم الحالة هذه في. الوحدات
ً
  .الكتابي اإلشعار الحفظ أمين  تسلم من يوما

  اإلفصاح سيتمو 
ً
 .بديل حفظ أمين  تعيين  عن اإللكتروني السوق  وموقع اإللكتروني الصندوق  مدير موقع في فورا
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 مستشار االستثمار -14

 . ال ينطبق
 

 املوزع  -15

 . ال ينطبق
 

 املحاسب القانوني -16

 املحاسب القانوني (أ

 (. pwcشركة برايس ووترهاوس كوبرز )

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني (ب

 ون یمحاسبون قانون -وترھاوس كوبرز  سیبرا

 24اململكة، الطابق  برج

 امللك فھد قیطر 

 11414 اضی،الر  8282. ب. ص

 ة یالسعود ةیالعرب اململكة

 هاتف  0400 211 11 966+

 فاكس  0401 211 11 966+

Pwc.com                        

 أدوار ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (ج

 . للصندوق  والسنوية األولية املالية القوائم بمراجعة القانوني املحاسب يقوم

 معلومات أخرى  -17

 

  تعارض وأي املصالح تعارض ملعالجة املتبعة واالجراءات السياسات على االطالع في الحق الوحدات حاملي الصندوق  مدير  يمنح (أ

 .مقابل وبدون   الطلب عند فعلي أو  محتمل مصالح

 والعموالت الخاصة    التخفيضات (ب

   يراه  ما  حسب  منها  جزء  أو  االشتراك  رسوم   من   املشتركين   بعض  إعفاء  الصندوق   ملدير  يحق
ً
  الوحدات   ومالكي  الصندوق   ملصلحة  مالئما

 .   ذلك  أسباب ذكر  دون 

 أو الضريبة  الزكاة (ج

 . للصندوق  زكاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال -

  للزكاة   العامة  الهيئة  من  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  تعليمات  حسب  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  سيتم:    املضافة  القيمة  ضريبة -

 تشمل  ال مستندات الصندوق  في املذكورة  واملصاريف الرسوم جميع .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على  والدخل

 .ذلك خالف على النص يتم مالم املضافة القيمة ضريبة

 وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات   معلومات (د

 .الحفظ أمين  من كتابي طلب  استالم  من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 مالكي من  اكثر أو مالك من كتابي طلب  استالم  من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين  أو  مجتمعين  يملكون  الذين الوحدات
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 وبإرسال للسوق، اإللكتروني واملوقع اإللكتروني الصندوق  مدير موقع في ذلك عن باإلعالن  الوحدات  مالكي الجتماع الدعوة تكون  .3

 عن تزيد ال وبمدة( 2 االجتماع، من األقل على أيام عشرة قبل( 1( وجد إن ) الحفظ وأمين  الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار

(21 ) 
ً
 .املقترحة والقرارات ووقته ومكانه االجتماع تاريخ اإلشعار وسيتضمن. االجتماع قبل يوما

  الوحدات مالكي إجتماع اليكون  .4
ً
  قيمة من األقل على% 25 مجتمعين  يملكون  الوحدات مالكي من عدد حضره إذا إال صحيحا

 .العام الصندوق  وحدات

  مدير موقع في ذلك عن باإلعالن  ثاني الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة في املذكور  النصاب يستوِف  لم إذا .5

  موعد قبل الحفظ وأمين  الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار وبإرسال للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني الصندوق 

   الثاني اإلجتماع ويعد. أيام( 5) عن التقل بمدة الثاني اإلجتماع
ً
 .اإلجتماع في املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا صحيحا

 .الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين  وحدات مالك لكل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز  .7

 إنهاء الصندوق   (ه

ن  إذا  الصندوق  إنهاء الصندوق  ملدير يجوز  -   أو للصندوق، االقتصادي التشغيل لتبرير كافية غير اإلدارة تحت  الصندوق  أصول  قيمة أن له تبيَّ

  مدير يقوم الحالة، هذه  في. الصندوق  إلنهاء كاف سبب أنها الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة  في تغيير أي حدوث حالة في

  الوحدات مالكي وإشعار املالية السوق  هيئة  بإخطار الصندوق 
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إنهاء في برغبته كتابيا

ً
 التاريخ من يوما

 .فيه الصندوق  إنهاء املزمع

في حالة إنهاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيتها ويتم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما األصول املتبقية من   -

 من بداية التصفية وبالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات   30التصفية فيتم توزيعها على املشاركين خالل 
ً
)ثالثون( يوما

ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك. في حالة بدء تصفية الصندوق، فانه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية 

 صول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق. كافة أ

 حالة  في الوحدات  ملالك يمكن كما مقابل، وبدون  الطلب عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم (و

 :التالي العنوان  إلى إرسالها الصندوق، حول  مالحظة أو شكوى  أي وجود

 يقين كابيتال   شركة

 املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة مجموعة

  العام العليا طريق

 11421  الرياض 884. ب. ص

 + 966( 11)  2032546فاكس -+ 966( 11) 2114722: هاتف

 :التالي األكتروني البريد إلى املالحظات إرسال يمكن كما

Addingvalue@yaqeen.sa 

 الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع  (ز

 . االسثمار صناديق في االستثمار عن أو من ناش ئ  نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية  الجهة هي املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة

  مذكور  عقد وكل الرئيسية، املعلومات وملخص الصندوق، وأحكام شروط على االطالع في الحق الوحدات  حاملي الصندوق  مدير يمنح (ح

 .الصندوق  ملدير املالية والقوائم املعلومات، مذكرة في

 من الصندوق  ومدير الصندوق  ملدير يكون  أن  واليجوز . مشاعة ملكية الوحدات ملالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق  أصول  جميع (ط

  يتعلق فيما مطالبة  أو  الصندوق  أصول  في مصلحة أَي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين  أو الحفظ أمين  أو الباطن

  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من أمين  أو الحفظ أمين  أو الباطن من الصندوق  ومدير الصندوق  مدير كان   إذا إال األصول، بتلك

mailto:Addingvalue@yaqeen.sa
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ً
  كان   أو ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

ً
فصح الالئحة، هذه أحكام بموجب املطالبات بهذه  مسموحا

ُ
  شروط في عنها وأ

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحكام

 االستثمار قرار إتخاذ  من املهنيون  مستشاروهم أو املحتملين  أو الحاليين  الوحدات مالكي تمكن قد معروفة أخرى  معلومات أي يوجد ال (ي

 . مذكرةاملعلومات و واألحكام الشروط في ذكره تم ما على خالفا الصندوق  في

افق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار   (ك أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار تو

 وممارساته 

 ال يوجد 

 سياسات ممارسة حقوق التصويت   (ل

  و  واإللتزام  املطابقة  مجموعة  و  الصندوق   إدارة  مجلس  بين   بالتعاون   نهفإ  التصويت  لحقوق   يقين    لدى  املتبع  الداخلي  النظام  على  بناء

  هذا   إطار  ضمن  التصويت  قرارات  يتخذ  سوف   الصندوق   مدير  ان  كما   التصويت  حالة  في  النظام   هذا  اتباع   يتم   سوف   املخاطر  إدارة

 . املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة مجموعة بإستشارة النظام

 

 . معلومات إضافية ألنواع معينة من الصناديق 18

 ال ينطبق  
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 ملخص املعلومات الرئيسية  
 

 اسم الصندوق 

   للطروحات األولية يقين صندوق 

 ( مفتوح عام استثماري  صندوق )

 
 مدير الصندوق 

   يقين كابيتال شركة 

 

 
 :بتاريخ تم تحديث آخر 

 م 2022/ 07/ 28

 

 
 

   يقين صندوق  في وحدات لشراء لهم املتاحة الفرصة دراسة من لتمكينهم وذلك للمستثمرين  أساسية بصورة هذا املعلومات ملخص إعداد تم

  هذا في االستثمار بشأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملستندات واألحكام الشروط قراءة املحتملين املستثمرين وعلى األولية للطروحات

 .الصندوق 
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 املعلومات الرئيسية   (أ

 

 اسم صندوق االستثمار  .1

 األولية   للطروحات يقين  صندوق 

 )صندوق استثماري عام مفتوح(  

 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار  .2

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة 

خر الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة املدرجة التي لم يمض خمس سنوات 
َ
إدراجها في سوق  شركة تم 30أو ا

نمو(. ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح - ئيسية واملوازيةاألسهم السعودي )الر 

إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر)   في الصندوق. كما يهدف الصندوق  للطروحات   يقين  املوزعة 

 ه عن طريق موقع مدير الصندوق األولية(. والذي سيتم اإلعالن عن أدائ 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل فترة الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض ي على إدراجها خمس  

شركة مدرجة في السوق ، واألسهم الجديدة الناتجة عن زيادة   30 رنمو ( أو آخ-سنوات في سوق األسهم السعودية )الرئيسية أواملوازية

 في سوق األسهم السعودية  
ً
ق طرح أسهم حقوق أولوية, حيث  ينمو , عن طر   –  (الرئيسية أو املوازية)رأس مال الشركات املدرجة سابقا

كما يجوز ملدير   .الحتفاظ بها أو بيعها وقت تداولهايجوز للصندوق االكتتاب باألسهم املتبقية في فترة بيع األسهم غير املكتتب بها , وا

والتي    واملتوسطة   %من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة  50الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن  

واملوازية )الرئيسية  السعودية  األسهم  في سوق  املدرجة  الشركات  أسهم  بها جميع  ال-يقصد  بإستثناء   ) يزيد حجمها  نمو  التي  شركات 

مليار ريال سعودي، ويكون حساب الحجم السوقي كالتالي: حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركات الحرة.    15السوقي عن  

يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في توزيع أصوله موضحة كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث مجال  

بش الصندوق لالحتفاظ  االستثمار  يلجأ مدير  قد  الظروف االستثنائية  وفي  األقل و/أو عند طرح شركات جديدة:  ربع سنوي على  كل 

% بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة في سوق االسهم مع مراعاة اقص ى حماية 100بأصوله على شكل نقد بنسبة  

 ممكنة لحملة وحدات الصندوق. 

 أعلى  أدنى                                    فئآت األصول     

 % 100 %0 أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة        

 % 100 %0 نمو(                               -طرح أولي عام )السوق الرئيسية والموازية

  30أو آخر  حتى خمس سنوات( نمو -الرئيسية والموازية)األسهم المدرجة حديثاً في سوق األسهم 

 شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي
0% 100 % 

 %50 %0 أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سابقاً عن طريق طرح أسهم حقوق  

 أولوية. 
0% 15% 

 %25 %0 صناديق استثمارية  

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة 

 %25 %0 الصناديق العقارية المتداولة  
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 املخاطر الرئيسة املحتملة املرتبطة باالستثمار في الصندوق  .4

 : حصر غير منعلى سبيل املثال 

 :االفصاح مخاطر  -

  وبالنظر. فيها جوهرية بيانات إغفال أو األولية الطروحات إصدار  نشرة في صحيحة  غير بيانات وجود بإمكانية اإلفصاح مخاطر تتعلق

 فإن  الشركات تصدرها التي  اإلصدار نشرة في ترد التي  املعلومات على االستثمار قرار اتخاذ في جوهري  بشكل الصندوق  مدير العتماد

  تظل سليم  غير استثماري  قرار اتخاذ مخاطر
ً
  احتماال

ً
 نشرات في صحيحة  غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات إغفال حالة في قائما

  عملياته الصندوق  مدير بها يدير التي  واملهنية األولية اإلصدارت عمليات على املالية السوق  هيئة  إشراف من بالرغم الشركات، إصدار

 .االستثمارية

 :املستقبلية املالية التوقعات مخاطر  -

  الهامة األدوات من  تعتبر املستقبل في واستمرارها العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر للشركات املستقبلية  املالية النتائج توقعات

 الى يؤدي قد مما املتوقع بالشكل تتحقق ال أو تتحقق  قد التوقعات تلك أن  إال. االستثمارية قراراته الصندوق  مدير عليها يبني  التي 

  في يتحرك قد لسهمها السوقي السعر فان  للشركة  املالية النتائج  إعالن  بعد و  أنه كما. التوقعات عن  الصندوق  عمليات نتائج إنحراف

 . أسهمها تدرج التي  الشركات ربحية انخفاض حالة في كما التوقعات، لتلك مخالف اتجاه

 : األولية اإلصدارات عملية تباطؤ  مخاطر  -

 
ً
  الشركات طرح مواعيد وتحديد قبول  يتم فانه املالية السوق  هيئة تتبعها التي  املتوازنة للسياسة وفقا

ً
 مع تتالئم معينة  لجدولة وفقا

 يحدث وقد. االحيان  بعض في األولية اإلصدارات طرح  عملية في تباطؤ يحدث فقد وعليه،.  األولية اإلصدارات لسوق  اآلنية  الظروف

  التباطؤ
ً
 .األولية اإلصدارات لسوق  الكلية االقتصادية للظروف نتيجة

 :املحدود األداء سجل -

  يمكن وال. االستثمارات من النوع هذا إدارة في الصندوق  مدير خبرة على ويعتمد سابق أداء سجل  له وليس مفهومه، في جديد الصندوق 

 . ستتحقق االستثمارية الصندوق  أهداف بأن  تأكيد إعطاء

 : األسهم أسواق في املحتملة التقلبات -

  لألداء تأكيد أو ضمان  تقديم واليمكن ومفاجئ  حاد هبوط  حركة تتضمن قد حادة لتقلبات الثانوية االسواق في األسهم أسعار تتعرض

  األسواق في األسهم أسعار تقلبات تكون  قد. املستقبل في سيتحقق  ما تعكس ال املاضية األداء سجالت أن  كما املالية لألوراق املستقبلي

  الحاد الهبوط حالة في الصندوق  استثمارات على مخاطر يشكل قد مما املتطورة املالية األوراق أسواق في سائد  هو مما أكبر الناشئة

 . املللية لألوراق السوقية للقيمة واملفاجئ

 : األولية الطروحات مخاطر  -

   طرحها  يتم العامة الشركات أسهم
ً
  طرحا

ً
 األولية الطروحات في االستثمار يتضمن وقد. األولي السوق  في األولية الطروحات خالل من عاما

  لألسهم  املصدرة بالشركة املستثمر معرفة أن  كما. العامة األولية الطروحات فترة خالل فيها لالكتتاب املتاحة األسهم محدودية مخاطر

 جديدة، اقتصادية لقطاعات  تنتمي  قد املالية لألوراق املصدرة الشركات أن  كما  محدود، أداء تاريخ لها يكون  قد أو كافية غير تكون  قد

  تحقق وال  التطوير مرحلة في تكون  قد الشركات وبعض
ً
  دخال

ً
 . أسهمها في االكتتاب مخاطر من يزيد مما القصير املدى على تشغيليا

 :مخاطر االستثمار في الشركات املتوسطة والصغيرة -

مخاطر أكثر من غيرها من االستثمارات ، ومن ذلك إمكانية عدم تحقيق يخضع االستثمار في أسهم الشركات املتوسطة و الصغيرة إلى 

أن  تلك الشركات لألرباح املتوقعة والتذبذب العالي في أدائها باإلضافة إلى قلة الخبرة أو سوء اإلدارة لدى هذه الشركات التي من املمكن 

 ع
ً
 .لى أداء الصندوق وسعر الوحدةتؤدى إلى تذبذب نتائجها و تقلبات أسعار أسهمها، مما قد يؤثر سلبا

 :اإلدراج تأخر  مخاطر   -

  تاريخ من أكثر أو شهران  الى تمتد قد لفترة األولي الطرح فترة خالل أسهمها اقتناء تم ما شركة  أسهم إدراج في تأخير يحدث أن  املمكن من

 .األسهم تلك بيع على الصندوق  قدرة عدم الى يؤدي قد وذلك األولي، الطرح
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 : األولية الطروحات في املشاركة فرص مخاطر   -

 الدعوة بتلقي للصندوق  ضمان  يوجد ال حيث الشركات  ألسهم األولية الطروحات في بمشاركته تتعلق صعوبات الصندوق  واجهي قد

  للمشاركة األخرى  والصناديق الشركات ضمن الدعوة، يتلقى  الصندوق  أن  وحيث. الشركات بعض ألسهم األولية الطروحات في للمشاركة

 .األولية الطروحات فترة خالل الشركات بعض أسهم في االستثمار على الصندوق  قدرة من ذلك يحد  فقد املتاحة األولية الطروحات في

 :االستثمار  تركيز  مخاطر   -

ن  مصدر ألسهم السوقية القيمة   أكثر تكون  قد معيَّ
ً
  السوق  لتقلبات استجابة

ً
 . نفسه السوق  في يحدث بما مقارنة

ً
  اذا فانه لذلك، ونتيجة

  تمثل معين  مصدر أسهم كانت
ً
   جزءا

ً
 قد املصدر ذلك ألسهم  السوقية القيمة في التغير فان  الصندوق، ألصول  السوقية القيمة من هاما

  عنه ينتج
ً
  تذبذبا

ً
  الصندوق  وحدات قيمة  في جوهريا

ً
  األقل الصندوق  فإن  وكذلك،. العادية  الظروف في يحدث بما مقارنة

ً
  يعاني قد تنوعا

  أن  حالة في السيولة انخفاض من
ً
  جزءا

ً
  الصندوق  فان  أساس ي، وبشكل. املصدرين من محدود عدد أسهم في يستثمر أصوله من جوهريا

 . الصندوق  في االسترداد بمتطلبات للوفاء بسهولة معين  مصدر مع استثماره تسييل من يتمكن ال قد

 :السوق  مخاطر   -

  ألسهم السوقية القيمة إن . الصندوق  فيها يستثمر التي  األسهم أسواق في تحدث أن  يمكن التي  املحتملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق

 بشكل األحيان  بعض وفي املالية األوراق أسواق في تحدث قد التي  والهبوط الصعود  لحركة عرضة تكون  والناشئة الجديدة الشركات

  والتي  األسهم ألسواق املفاجئة العكسية الحركة عن تنتج التي  للمخاطر الصندوق  يتعرض قد  الحاالت هذه وفي. متوقع وغير مفاجئ

  تحدث أن  يمكن
ً
 الذي الرأي إجماع أو  املستثمر، سلوكيات في التغير أو السالبة، اإلقتصادية باملردودات تتعلق معلومات ألي استجابة

 .فيه مبالغ بشكل لألسهم السوقية القيمة ارتفاع الى يؤدي

 : الشرعية  بالضوابط مرتبطة مخاطر  -

  الصندوق  قبل من لالستثمار املتاحة األسهم وعدد نطاق من عام بشكل تحد الصندوق  استثمارات على الشرعية الضوابط تطبيق إن 

 الصندوق  يدفع مما بها املسموح الشرعية املعايير تتجاوز  قد أسهمها  على االستحواذ بعد الصندوق  فيها يستثمر التي  الشركات أن  كما

 االستثمارية الفرص نطاق من يحد قد الحاالت تلك مثل حدوث إن . مالئمة غير تكون  قد أوقات في الشركات تلك أسهم من للتخلص

 . للصندوق  املتاحة

 :التخصيص نتائج مخاطر   -

 
ً
 حدود  تحديد يتم وقد باالكتتاب،  لها يسمح محددة فئات على االكتتاب يقتصر قد لألسهم، العامة األولية  االكتتابات طرح لنظام وفقا

 األسهم عرض على الطلب وزيادة  االكتتاب استيفاء حالة في  أنه  كما.  االعتباريين  أو الطبيعيين  األشخاص على سواء لالكتتاب وعليا دنيا

 مكتتب، لكل محدود بعدد املتبقية األسهم تخصيص يتم ثم مكتتب، لكل األسهم لعدد أعلى سقف تحديد يتم فانه لالكتتاب املطروحة

  ذلك يكون  وقد
ً
  االكتتاب في الصندوق  حرية من تحد قد القيود تلك مثل إن . لالكتتاب املطروحة األسهم بتوفر تتعلق بشروط مصاحبا

 من تزيد أن يمكن كان  التي  اإلستثمارية الفرص بعض يفقد الصندوق  يجعل قد مما العام األولي الطرح فترة خالل الشركات أسهم في

 .الصندوق  عوائد

 : السياسية املخاطر   -

 قد عاملي أو اقليمي  أو قطري  نطاق على تحدث قد مالئمة غير سياسية تغيرات عن تنتج التي  اليقين  عدم بحاالت الصندوق  أداء يتأثر قد

  عن كذلك املخاطر تلك تنتج وقد. الصندوق  فيها يستثمر التي  املالية لألوراق السوقية القيمة وعلى  الثانوية األسواق أداء على تؤثر

 على القيود فرض حاالت عن أو الحكومات، سياسات في للتغير املصاحبة اليقين  عدم وحاالت السوق، وظروف  االقتصادية التغيرات

  األسواق يسود الذي االقتصادي  الركود وحاالت الضرائبية، واملتطلبات واألنظمة القوانين  في التغير  أو األموال، رؤوس انتقال حركة

 .املختلفة

 : النظامية املخاطر   -

 تكون  قد وعليه،. املتقدمة الدول  في عنها الناشئة املالية األوراق أسواق بعض في أقل تكون  قد اإلفصاح ومعايير  األنظمة متطلبات إن 

  وخطط  املالية بالنتائج  تتعلق التي  العامة املعلومات تكون  وقد محدودة،  مالية ألوراق مصدرة معينة شركة عن املتاحة العامة املعلومات
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 يتم قد صحيحة  غير بيانات وجود أو جوهرية بيانات اغفال املحتمل من أنه  كما. دقيقة أو واضحة غير للشركات املستقبلية التوسع

 س يؤثر قد مما  استثمارية قرارات اتخاذ  أساسها على
ً
 . األداء على لبا

 : السيولة مخاطر  -

 تواجه قد. السوقية قيمتها في خسارة حدوث دون  نقد الى األصول  تحويل بهما يمكن التي  والسهولة السرعة تعني  السيولة مخاطر

 سيسعى ذلك،  ومع. السوق  ظروف بسبب أو  االقتصادية الظروف بسبب استثماراته بعض بيع امكانية عدم مخاطر الصندوق 

  البقاء الصندوق 
ً
"سياسات االستثمار ( 2) الفقرة ضمن املذكورة الصندوق  أصول  توزيع محددات إطار في  استثماراته من جزءا

 املحتملة  االسترداد متطلبات ملواجهة القصير املدى على السيولة  عالية استثمارات في الرئيسية" أعاله،

 

 األداء السابق لصندوق االستثمار   .5

 الكلي :العائد  (و 

 منذ التأسيس سنوات  5 سنوات  3 سنة  م 2120ديسمبر  31 -التراكمي العائد 

 %266.02 %30.64 %70.83 %22.74 الصندوق 

 

 إجمالي العائدات السنوية لكل من العشر سنوات املاضية: (ز 

   الصندوق  السنوي   العائد

 %53.78 م2012 لعام

 %48.55 م2013 لعام

 %24.71 م2014 لعام

 %13.65- م 2015 لعام

 %3.69- م 2016 لعام

 %13.57- م 2017لعام 

 %11.52- م2018لعام 

 %18.71 م2019لعام 

 %17.24 م2020لعام 

 %22.74 م2021لعام 

 

 أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس  (ح

 2017 2018 2019 2020 2021 

 %22.74 %17.24 %18.71 %11.52- %13.57- الصندوق 

 %11.49 %12.43 %1.73 %25.07- %22.28- املؤشر 

 

 ب( مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 

 تدفع ملدير الصندوق نظير تقديمه لخدمات إدارة االستثمار 1.75رسوم إدارة املحفظة:   -
ً
% من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

في كل يوم تقويم ويتم  ورعايته للصندوق. وتحسب رسوم إدارة املحفظة كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة أصول الصندوق 

 دفعها ملدير الصندوق كل ثالثة اشهر كمستحقات.

 على أصوله.  20,000رسوم املؤشر اإلسترشادي:  -
ً
 يتحملها الصندوق خصما

ً
 ريال سنويا
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 ألمين الحفظ. % من قيمة 0.02 رسوم الحفظ:  -
ً
 وتدفع شهريا

ً
 األصول تحت الحفظ سنويا

 . عن الصندوق  يتحملها مدير الصندوق رسوم االستشارات الشرعية:   -

 على أصوله )يتحملها الصندوق  23,000أتعاب التدقيق:  -
ً
 يتحملها الصندوق خصما

ً
 ) ريال سعودي سنويا

 ق(ا الصندو حسب األسعار املطبقة في حينها )يتحمله رسوم تمويالت شرعية:  -

ريال سعودي في الشهر وذلك في الحاالت التي   5,000ريال سعودي عن كل اجتماع وبحد أقص ى    3,000مكافأة املديرين املستقلين:   -

 .يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر الواحد يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق 

التعامل:   - وامصاريف  الصندوق  باستثمارات  تتعلق  التي  أي  العمليات  فإن  ولذلك  بالتكلفة  تتم  أصوله  محفظة  بإدارة  لخاصة 

 من أصوله. 
ً
 مصاريف تعامل يتم تسجيلها في هذا اإلطار سوف يتحملها الصندوق ويتم سدادها خصما

 مصاريف التشغيل األخرى: -

لحصول على موافقات  يتحمل الصندوق املصاريف العادية التالية والتي تم تكبدها بعد بدء عمل الصندوق من أصوله، وذلك بعد ا

 الهيئة الضرورية: 

 .أتعاب ومصاريف املدققين الخارجيين للصندوق. 1

.مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية وأنظمة املعلومات األخرى وإدراج وحدات الصندوق 2

 في أسواق األوراق املالية )إن وجدت(. 

 التصفية. .مصاريف املصفي في حالة 3

.كافة تكاليف املعامالت بما في ذلك األتعاب العادية وأتعاب تسييل االستثمارات واألتعاب املستحقة ألطراف خارجية مقابل تقديم  4

 خدمات للصندوق.

 .املصاريف املتعلقة بنشر التقارير السنوية. 5

 . يتعاملون مع الصندوق .مصاريف اإلدارة والتشغيل األخرى املستحقة ألشخاص آخرين 6

  

 % من مبلغ االشتراك.1.50: رسوم االشتراك )يتحملها املستثمر عند االشتراك أو اإلضافة( -

 . استرداد  لرسوم تخضع ال االشتراك تاريخ من األولى أشهر الثالث نهاية بعد تتم التي  رداداالست طلبات:  رسوم االسترداد -

  االسترداد  يتم  االشتراك تاريخ من ميالدية  أشهر ثالثة خالل االسترداد عند: املستثمر(رسوم االسترداد املبكر )يتحملها  -
ً
 لسعر  وفقا

  التالي التقويم
ً
   استرداد رسوم % 1 ناقصا

 ال يوجد : رسوم نقل امللكية -

 

  :ضريبة القيمة املضافة

الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع  سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية  -

  .الرسوم واملصاريف واالتعاب والتكاليف

 جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على خالف ذلك.  -

 

ــــــتنداته"  للطروحات األولية يقين  "  صــــــــندوق   حول   إضــــــــافية معلومات  على   لالطالعج(  ــــــل  يرجى ,    األخرى   ومســ  بزيارة  التفضــ

 االتصـــــال  خالل من  أو ,  يقين كابيتال   شـــــركة  فروع  من  فرع  أقرب  عبر   أو ,   www.yaqeen.sa  للشـــــركة  اإللكتروني  املوقع 

 . 8004298888: العمالء خدمة بهاتف
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 د( اسم وعنوان مدير الصندوق 

   العام العليا طريق -يقين كابيتال  شركة

 11421 الرياض 884.  ب. ص

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس

www.yaqeen.sa  

 

 هـ( اسم وعنوان أمين الحفظ

   املالية البالد  شركة

   امللك فهد ،العليا طريق

 11411 الرياض 140.  ب. ص

 920003636 هاتف

 + 966( 11) 2906299 فاكس

 

  املوزعوعنوان و( اسم 

 ال ينطبق  
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 التواقيع 

 

 

المتضمنة شروط وأحكام   النشرة  بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه  أقر/نقر  الشروط واألحكام هذه  بالتوقيع على مذكرة 

كما أنني على علم   والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، للطروحات االولية  يقين صندوق 

 بأنه يتم تحديث الملخص المالي لهذه النشرة سنوياً، وبناًء عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها: 
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 : .......................................................................  رقم حساب المستثمر 

 

 : .......................................................................  التاريخ :     /        /  توقيع المستثمر 
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 :  ______________________________________   األسم /     
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