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المهارة في أنامل خطاط محترف ...
نساج ماهر  ...وبراعة
اإلبداع في مخيلة ّ
الخ ّزاف في تشكيل تحفته .حرف أتقنتها
ٌ
أجيال تلو أجيال ،تلتقي كلها في لوحة
إبداعية ال حدود لمفرداتها وال نهاية
لتركيباتها .يجمعنا في “إتقان كابيتال”
إيمان بأن اإلبداع والخبرة واإللتزام مع
م الفارق
العناية والعمل الدءوب ُه ُ
بين العادي والفائق.

فلسفتنا
ّ
تشكل في مجموعها المبادئ والقيم التي تبنيناها
اإلبداع واإلبتكار مقرونين باالحترافية،
في إتقان ،والتي نفخر بتطبيقها في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء .إن سعينا
نحو التميز يستمر دون كلل مهمًا كانت إنجازاتنا.

إن املتخصصون يف “إتقان” خرباء يف إنشاء
وإدارة املنتجات االستثمارية ،إىل جانب هيكلة
وإدارة املحافظ االستثمارية مبختلف أشكاهلا،
إضافة إىل تقدمي خدمات مالية متعددة.
إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها اململكة العربية
السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق املالية باململكة
رقم  07058-37وتاريخ -9ابريل2007-م.
تسعى “إتقان” إىل تبؤ الريادة لتكون الشركة السعودية
األبرز يف تقدمي الفرص واملنتجات االستثمارية املالئمة
لصناديق التقاعد واملؤسسات اخلريية والوقفية ،باإلضافة
إىل شركات القطاعني اخلاص والعام وأصحاب الثروات من
األفراد والعائالت.
تنعكس ثقافة اإلتقان يف اإلتزام باملباديء األربع األساسية
إلدارة وفريق العمل بالشركة:
›
›
›
›

اإللتزام الكامل خبدمة عمالئنا.
املحافظة على روح اإلبداع واإلبتكار.
السعي الدائم حنو التميز والكفاءة.
السلوك األخالقي واالنضباط.

رضا العمالء ووالؤهم ..أولويتنا القصوى
تركز “إتقان” على الوصول مبستوى خدمة العمالء إىل
أعلى املستويات وأفضلها ،وهو من الثوابت لدى مجيع
العاملني بالشركة الذي نسعى دومًا لتدعيمه من خالل
العناية مبتطلبات العمالء وشفافية تقاريرنا مع مراعاة
أقصى درجات السرية ،فمعدالت رضا عمالئنا ووالئهم لنا
هي املقياس األدق واألوثق لنجاحنا.

تعزيز ثقافة الريادة االستثمارية
يتع ّين على أي شركة استثمارية أن متتلك إدارة قوية
تتسم باحلكمة واالتزان يف اختاذ قراراهتا ،إضافة إىل خربات
واسعة سواءً على مستوى القطاعات املختلفة أو على
املستوى اإلقليمي  .كما جيب أن تتميز بقدرات فائقة يف
إدارة املخاطر ،مع التحلي بالريادة واملبادرة يف الكشف
عن الفرص االستثمارية وحتقيق أفضل العوائد .تلك
هي مكامن قوة “إتقان” اليت ّ
متكنها من تقدمي منتجات
وخدمات وعائدات استثمارية قوية.
فلسفتنا االستثمارية
حنن نؤمن بقوة أساليب االستثمار التقليدية وفاعليتها،
مع إضفاء صبغة عصرية عليها ،حيث جنمع يف عملنا
بني املنهج القائم على أساسيات السوق والتقنيات
التحليلية األخرى ،مع التحلي باملرونة والقدرة على
احلسم والتحرك السريع حال العثور على الفرص
املستهدفة .وترتكز الفلسفة االستثمارية اليت تتبناها
“إتقان” على إمياهنا بثالثة مبادئ رئيسة:
 .1نؤمن بأن االستثمارات اليت تدرّ دخال ً دوريًا ومتواصال ً
هي أهم مصادر الثراء على املدى الطويل ،مدعومة بفرص
حتقيق األرباح الرأمسالية اجليدة.
 .2نؤمن بأن تطبيق والتزام التوزيع املتوازن لألصول هو
مفتاح السياسة االستثمارية الفعالة.
 .3نسعى وراء الفرص املتوافقة مع أحكام الشريعة
الغ ّراء ،تعززها عائدات مالية قوية بشكل خاص ومنافع
إقتصادية واجتماعية بشكل عام.

خـدمـاتـنـا
توفر “إتقان” خدماتها بما يلبي متطلبات واحتياجات
المؤسسات والشركات وأصحاب الثروات من ُ
س ِر واألفراد،
األ َ
وتشمل خدماتنا ثالث فئات رئيسة من األصول ،هي األوراق
المالية واالستثمارات الخاصة و االستثمارات العقارية.

إدارة األصول
تقدم “إتقان” جمموعة من خدمات إدارة االستثمارات
وطرح منتجات استثمارية على أعلى مستوى (وخصوصًا
الصناديق االستثمارية اخلاصة والعامة منها) .كما تقدم
الشركة جمموعة من اخلدمات االستثمارية املختلفة ،مبا
يف ذلك إدارة املحافظ االستثمارية مبختلف أشكاهلا وإدارة
الثروات.

االستثمار املباشر

كما نوفر لعمالئنا احللول إلعادة هيكلة املحافظ
االستثمارية ،واليت تبدأ بتقييم أداء املحفظة ،مرورًا
بتحديد العائدات املستهدفة للعميل ودرجة املخاطر إضافة
إىل تصميم القيود والسياسات االستثمارية ،ووصوال ً إىل
اختيار وجتميع مكونات املحفظة .كما ميكننا توفري حمافظ
وحلول مسبق ًة اهليكلة تليب احتياجات فئات حمددة من
العمالء.

يعمل خربائنا على ختليق الفرص االستثمارية املميزة يف
خمتلف القطاعات احليوية واليت توفر إماكنية حقيقية
لنمو الثروات ،إىل جانب املنافع االقتصادية واالجتماعية
واليت تشكل حمورًا أساسيًا يف توافقنا مع مباديء
الشريعة اإلسالمية.

يعمل لدى “إتقان” فريق من املديرين املحترفني من ذوي
اخلربات الواسعة يف جمال االستثمار .ويكمن اهلدف
األساسي لكل فرد منهم يف تقدمي اخلدمة اليت تناسب
احتياجات كل مستثمر على وجه اخلصوص .وتضم
قائمة عمالئنا عددًا من املؤسسات والشركات
السعودية املرموقة.

تقوم إتقان بالبحث والترتيب وإدارة إستثماراهتا اخلاصة
بشكل انفرادي أو بالتعاون مع شركائها داخل اململكة
وحول الشرق األوسط ،وذلك يف األوراق املالية والعقارات
واالستثمارات املباشرة اخلاصة .ومتنح إتقان شركائها
الطمأنينة من خالل استثمارها املباشر معهم جنبًا إىل
جنب والتحمل املشترك لنفس املستوى من املخاطر.

وتقع ضمن دائرة هذه القطاعات على سبيل املثال
كل من قطاع اخلدمات الصحية ،وقطاع التعليم ،وقطاع
الغذاء واليت حتظى كلها بطلب متزايد مدعومًا بالنمو
السكاين املضطرد يف منطقة الشرق األوسط ودول
اخلليج بشكل عام ،واململكة العربية السعودية بشكل
خاص.

املصرفيـة االستثمـاريـة
اخلربة الطويلة اليت اكتسبناها من خالل العمل يف
القطاعني املصريف واالستثماري باململكة العربية
السعودية يعطي فريقنا يف إتقان ميزة فريدة متكنهم من
حتديد الفرص الواعدة واستغالهلا على النحو األمثل.
وتقدم إتقان جمموعة متنوعة من اخلدمات واليت توفر
حلوال ً مالية واستثمارية مبتكرة للعمالء من الشركات
واملؤسسات ،حيث نقدم خدمات االستشارات املالية
االستراتيجية ملختلف األنشطة االسثمارية كاالندماج
واالستحواذ ،وبيع احلصص يف االستثمارات املباشرة
اخلاصة ،وإعادة هيكلة الشركات وانفصاهلا (أو ما يطلق
عليه الشركات املنبثقة) ،وتقدمي االستشارات والترتيب
لتمويل املشروعات والشركات.
ويشتمل نشاط املصرفية االستثمارية أيضًا على عمليات
الفحص النايف للجهالة والتقييم واهليكلة والترتيب
لالكتتابات اخلاصة والعامة .تتعامل إتقان مع كل مهمة
ت ُكلف هبا بأسلوب يتوائم مع طبيعة العميل حيث يتوىل
فريق العمل لدينا مسؤولية حتليل املتطلبات اليت حيددها
العميل ومن مث إجياد احللول املثلى هلا.

خـدمـاتـنـا

(تــابـع)

تستمد كل مؤسسسة نجاحة قوتها من الطاقات البشرية لديها .وتقوم سياسة إتقان على
اجتذاب واالحتفاظ بذوي الكفاءات العالية ،مع السعي للتطوير المستمر لمهاراتهم لإلرتقاء
بأدائهم إلى مستويات المعايير العالمية التي تضعها وتطبقها الشركة في إنجاز أعمالها.

خدمات احلفظ

تعد إتقان إحدى أوىل الشركات االستثمارية السعودية
اليت تقدم خدمات احلفظ لالستثمارات العقارية
واالستثمار املباشر اخلاص وكذلك حمافظ األوراق املالية
والصناديق االستثمارية ،مشتمال على تويل مجيع األعباء
اإلدارية ملختلف األصول واالستثمارات مبا يف ذلك تقدمي
التقارير الدورية.
تتميز إتقان بقدرهتا على تصميم خدماهتا وتقاريرها مبا
يتوافق مع احتياجات كل عميل لتقييم األداء ومقارنته
مبؤشرات األسواق املختلفة إضافة إىل التقارير اإلحصائية
اخلاصة ،والذي ميكننا أيضًا من تسعري خدماتنا مبرونة
وتالئم مع الدور الذي نؤديه لكل عميل على حدى.

البحوث واملشورة

إن أنشطة إتقان الرئيسية األربعة (إدارة األصول واالستثمار
املباشر واملصرفية االستثمارية وخدمات احلفظ) يدعمها
دور حموري رئيسي ،وهو خدمات
البحوث واملشورة.
ويعمل املختصون يف قسم البحوث واملشورة لدى إتقان مع
املؤسسات والشركات ملراجعة املحافظ اخلاصة بكل عميل
لتحديد أفضل االستراتيجيات اليت تليب احتياجاهتم
وحتقق أهدافهم االستثمارية .ويأيت دور وحدة البحوث
مكمال ً وداعمًا رئيسيًا هلذا النشاط واألنشطة األخرى
بالشركة.
إن قدرتنا على توفري الدعم الالزم لعمالئنا وأقسامنا
الداخلية بشكل دوري وفعال يساهم إىل حد بعيد يف
سهولة وسرعة اختاذ القرارات الالزمة ويف الوقت املناسب.
كما أن تراكم املعرفة واخلربات من شأنه تدعيم األساليب
االستثمارية املتطورة يف حتقيق أفضل النتائج.

تطوير األعمال

حنن نؤمن يف إتقان بأن األولوية القصوى هي خدمة عمالئنا
والعناية مبتطلباهتم ،لذا أنشأنا إدارة خاصة لتويل إدارة
عالقات العمالء ووضعنا عليها من ذوي اخلربات الواسعة.
إن إلدارة تطوير األعمال دورًا رئيسيًا يف نقل رغبات عمالئنا
لإلدارات األخرى لدى إتقان واليت تتوىل بدورها حبث ودراسة
وتصميم املنتجات االستثمارية املوائمة هلذه الرغبات،
فنجاحنا رهن بقدرتنا على مواكبة عمالئنا مبا حيقق
أهدافهم.

شـركـتـنـا
إتقان كابيتال هي شركة استثمارية حاصلة على ترخيص
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية لمزاولة
أعمال إدارة األصول بمختلف أنواعها واإلستثمار المباشر
وأعمال الترتيب والمشورة والحفظ.
تتركز أنشطة «إتقان كابيتال» يف أربعة جماالت رئيسية
هي إدارة األصول ،واالستثمار املباشر ،واملصرفية
االستثمارية وخدمات احلفظ ،وهي متناغمة ومتكاملة
مع بعضها البعض ،ويتم تعزيزها ودعمها عن طريق
موارد إدارة البحوث واملشورة وإدارة تطوير األعمال.
تركز أعمال الشركة على حتقيق عائدات جمزية من خالل
تقدمي جمموعة متنوعة من أفضل املنتجات واخلدمات
االستثمارية للعمالء .متتلك «إتقان كابيتال» خربة متفردة
ىف جمال االستثمار ىف القطاعات املستدامة اليت تشمل
قطاع العقار ،التعليم ،الرعاية الصحية ،الغذاء،
التصنيع واملقاوالت إىل جانب قطاعات أخرى متعددة.
تعد «إتقان كابيتال» عضو جمموعة الربكة املصرفية
(“املجموعة”) ،واليت تتخدذ من مملكة البحرين مقرًا هلا،
وهي إحدى أكرب املجموعات املصرفية اإلسالمية بالعامل،
وتتمتع حبضور قوي على مستوى الشرق األوسط بشكل
خاص حيث تنتشر وحداهتا املصرفية يف  15دولة وتدير
 700فرعًا كما يف ديسمرب2016 ،م .تقدم املجموعة باقة
من اخلدمات البنكية لألفراد واملؤسسات إىل جانب
خدمات اإلستثمار واخلزانة وفقًا ألحكام الشريعة
اإلسالمية .ويبلغ رأس املال املصرح به للمجموعة 1.5
مليار دوالر أمريكي ،كما بلغ إمجايل أصوهلا أكثر 23
مليار دوالر أمريكي .املجموعة هي شركة مسامهة عامة
مدرجة يف كل من بورصيت البحرين وناسداك ديب ،وقد
حصلت املجموعة من ستاندرد آند بورز على تصنيف
إئتماين ( )+BBطويل األجل ،و ( )Bقصري األجل.

www.itqancapital.com
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صندوق بريد ، 8021 :جدة 21482
اململكة العربية السعودية
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info@itqancapital.com

عضو جمموعة الربكة املصرفية

