صـنـدوق إتقـان
لﻸس م السعودية

التقر ر السنوي لعام 2021م
صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية
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ا -معلومات صندوق اﻻس ثمار
 -1اسم صندوق اﻻس ثمار

صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية ، ،صندوق أس م مح عام مفتوح اﳌدة متوافق مع ضوابط ال يئة الشرعية.

 -2أ داف وسياسات اﻻس ثمار وممارسته:

دف صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية ،و و صندوق اس ثماري مفتوح ،لتحقيق نمو رأس اﳌال اﳌدى اﳌتوسط والطو ل من خﻼل
اﻻس ثمار أس م الشر ات اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية الرئ سية أو اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية اﳌواز ة )نمو( و أس م
اﻹصدارات اﻷولية وحقوق اﻷولو ة اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية الرئ سية أو اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية اﳌواز ة )نمو( وصناديق
اﳌؤشرات اﳌتداولة ) (ETFsوالصناديق العقار ة اﳌتداولة وصناديق اﻻس ثمار اﻷس م السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل
الثابت اﳌرخصة من يئة السوق اﳌالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود اﳌتوافقة مع ضوابط ال يئة الشرعية ذات تص يف ائتما ي
بحد أد ى BBB-أو ما عادل ا تص يفات و اﻻت التص يف اﻻئتما ي.

 -3اس اتيجية اﻻس ثمار:

س كز الصندوق اس ثماراته اﻷوراق اﳌالية ال يرى مدير الصندوق أ ا مقيمة بأقل من قيم ا العادلة وتحقق أ دافه ﻻس ثمار ة
من ناحية العوائد اﳌس دفة اﻷسواق التالية:
 .1أسواق اﻷس م )سوق اﻷس م السعودية الرئ سية وسوق اﻷس م السعودية اﳌواز ة(.
 .2أسواق أدوات النقد اﳌتوافقة مع ضوابط ال يئة الشرعية.
 .3أسواق أدوات الدخل الثابت اﳌتوافقة مع ضوابط ال يئة الشرعية.
ي ص ا دول التا أ داف تخصيص أصول الصندوق ب ن مختلف أنواع اﻻس ثمار:

نوع اﻻس ثمار
اﻷس م السعودية اﳌدرجة السوق اﳌالية السعودية الرئ سية واﻹصدارات اﻷولية والثانو ة وحقوق اﻷولو ة للشر ات السعودية
اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية الرئ سية.
اﻷس م السعودية اﳌدرجة السوق اﳌالية السعودية اﳌواز ة )نمو( واﻹصدارات اﻷولية والثانو ة وحقوق اﻷولو ة للشر ات السعودية
اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية اﳌواز ة )نمو(.
نقد وأدوات النقد وصناديق أسواق النقد اﳌتوافقة مع ضوابط ال يئة الشرعية.
أدوات الدخل الثابت والص وك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الص وك العامة واﳌرخصة من يئة السوق اﳌالية واﳌتوافقة
مع ضوابط ال يئة الشرعية.
صناديق اﻻس ثمار اﻷس م السعودية العامة واﳌرخصة من يئة السوق اﳌالية واﳌتوافقة مع ضوابط ال يئة الشرعية وكذلك
صناديق اﳌؤشرات اﳌتداولة العامة وصناديق اﻻس ثمار العقار ة اﳌتداولة.
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 -4سياسية توز ع اﻻر اح:

ﻻ يوجد توز عات نقدية وس تم اس ثمار أي عوائد يحقق ا الصندوق.

*تقار ر صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية متاحة عند الطلب و دون مقابل.
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ب -مديرالصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق

 -2يخضع الصندوق و ل م بﻼئحة صناديق اﻻس ثمارالصادرة عن مجلس يئة السوق اﳌالية و ُ داربواسطة شركة اتقان اب تال و شركة
مسا مة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة اﳌملكة العر ية السعودية بصف ا شركة اس ثمار ة مرخصا ل ا ممارسة أعمال اﻹدارة
بموجب ﻻئحة اﻷ اص اﳌرخص ل م الصادرة من يئة السوق اﳌالية ب خيص رقم  07058-37بموجب قرارمجلس يئة السوق اﳌالية
رقم  2007-17-9بتار خ  1428/03/21ـ اﳌو افق 2007/04/09م و ل تجاري رقم  4030167335بتار خ  1428/02/16ـ ومركز ا
مدينة جدة ،الز راء -شارع احمد العطاس .
الرئ

 -3اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن

ﻻ يوجد مدير صندوق من الباطن

 -4ال شاط اﻻس ثماري للصندوق خﻼل الف ة

تم اﻻس ثمار جميع الشر ات والقطاعات اﳌتوافقة مع اﳌعاي الشرعية ﻹتقان اب تال السوق السعودي.

 -5تقر رعن أداء صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية عن عام 2021م:

خﻼل عام 2021م ،ش د مؤشر العام للسوق اﳌالية السعودية )تداول( ارتفاع حادا ،وارتفعت أسعار النفط س ب ارتفاع الطلب وال أدت ش ل عام إ
ز ادة ر حية السوق خﻼل ذه الف ة .
ذه الف ة حقق صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية عام 2021م عائد يبلغ %7.84ومنخفضا ع اﳌؤشر اﻷس شادي )مؤشر اﻷس م السعودية
اﳌتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ر نق( و فارق  % -15.57و عزى أداء الصندوق خﻼل الف ة السابقة نظرا لعدم اﳌتاجرة خﻼل العام  ،قام مدير
الصندوق برفع سبة النقد تدر جيا ولذلك ماية مال ي الوحدات وتم ال ك فقط ع القطاعات الدفاعية.

 -6التغي ات ع شروط واح ام ومذكرة اﳌعلومات للصندوق:
 .1تم إصدار
اﻵ ي:

ة محدثة من شروط أح ام ومذكرة معلومات صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية بتار خ 2021/09/30م ع النحو



عديل أطراف ذوي عﻼقة ،ا اسب القانو ي للصندوق من شركة "أسامة عبد ﷲ ا ر " إ "شركة ا را
استقالة اﻷستاذ  /عبد ﷲ شاكر رئ س مجلس إدارة الصندوق و عي ن الدكتور /محمد سام اشم السيد بدﻻ منه .



عي ن اﻷستاذ /ز اد العقيل .



وشر اه

 -7معلومات أخرى من شأ ا أن تمكن مال ي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس:
ﻻ يوجد.

 -8اس ثمارصندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية صناديق اﻻس ثماراﻷخرى:
الصندوق

سبة اﻻس ثمار

صندوق إتقان
للمرابحات والص وك

 %0.65من صا قيمة
أصول الصندوق

سبة رسوم اﻹدارة ا سبة ع
الصندوق نفسه )سنو ا(
1.50%

سبة رسوم اﻹدارة الصندوق
اﳌس ثمر فيه )سنو ا(
%0.25

 -9العموﻻت ا اصة ال حصل عل ا مديرالصندوق:

ﻻ توجد أي عموﻻت خاصة حصل عل ا مدير الصندوق خﻼل الف ة.

 -10أي بيانات أخرى أوجبت ﻻئحة صناديق اﻻس ثمارتضمي ا.
ﻻ يوجد
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ج -القوائم اﳌالية للصندوق:

ً
تم إعداد القوائم اﳌالية للصندوق للف ة اﳌالية اﳌن ية 2021/12/31م وفقا ﳌعيار ا اسبة الدو رقم ) (34التقار ر اﳌالية اﻷولية اﳌعتمدة
اﳌملكة العرية السعودية )مرفق(.
إخﻼء مسؤولية:
إن اﳌعلومات الواردة ذا التقر ر للعلم فقط وﻻ يجب النظر إل ا ع أ ا عرض للشراء/للبيع صندوق إتقان اتقان اب تال لﻸس م السعودية )"الصندوق"( أو توصية
بذلك .كما أن اﻷداء التار للصندوق ﻻ يمثل اﻷداء اﳌستقب اﳌتوقع له كما أنه ﻻ يمثل أداة للمقارنة مع اﻻس ثمارات اﻷخرى.
ً
إن صناديق اﻻس ثمار معرضة اطر السوق وﻻ يوجد ضمان ع تحقيق امل أ داف الصندوق ،كما أن صا قيمة اﻷصول قد ترتفع أو تنخفض اعتمادا ع قوى السوق
والعوامل اﳌؤثرة به.
يحتوي التقر ر ع معلومات و يانات من مصادر يف ض أ ا دقيقه .وﻻ يجوز توزع ذا التقر ر ع العامة حيث أنه مخصص لﻸ اص اﳌسا م ن الصندوق .كما أن
ً
ً
اﳌعلومات الواردة ذا التقر ر ﻻ يجوز بأي ش ل من اﻷش ال عديل ا ،أو نقل ا أو توزع ا جز ئا أو ليا لﻸ اص أو لﻺعﻼم أو إعادة صياغ ا دون ا صول ع موافقة
خطية مسبقة من شركة إتقان اب تال.
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