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أ -معلومات صندوق اﻻس ثمار
 -1اسم صندوق اﻻس ثمار
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك ،و صندوق اس ثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لﻼس ثمار تم تأس سه ب ت ب
عاقدي ب ن مدير الصندوق واﳌس ثمر ن بموجب ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار الصادرة عن يئة السوق اﳌالية.
 -2أ داف وسياسات اﻻس ثمار وممارسته
أ داف الصندوق اﻻس ثمار ة:
إن صندوق إتقان للمرابحات والص وك دف إ تحقيق عائدات مجز ة للمس ثمر ن ع اﳌدى القص واﳌتوسط متوافقة مع
َ
الضوابط الشرعية لﻼس ثمار والعمل ع ا افظة ع رأس اﳌال اﳌس ثمر وتوف إم انية اﻻس داد حسب ا اجة بأمثل طر قة ﻹدارة
ا اطر.
دف الصندوق من خﻼل اﻹدارة ال شطة وسياسة تنو ع اﻻس ثمارات إ إبقاء مستوى ا اطر عند أد ى مستوي ممكن.
اس اتيجية اﻻس ثمار:
السوق السعودي أدوات اس ثمار ة عالية ا ودة قص ة
ﻷجل تحقيق اﻷ داف اﻻس ثمار ة ،س ثمر الصندوق ش ل أسا
ومتوسطة اﻷجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لﻼس ثمار .س ثمر الصندوق ش ل أسا فيما ي :
 صفقات السلع القائمة ع اﳌرابحة.
 الص وك اﳌدرجة باختﻼف أنواع ا.

 وحدات صناديق اس ثمار ة س ثمر اﳌرابحات و /أو الص وك ش ل رئ

.

ً
س الصندوق للمحافظة ع أﻻ تز د آجال وف ات استحقاق و س يل صفقات اﳌرابحات عن ) (12ش را ،وأن يحافظ ع توار خ
آجال اﻻستحقاق بتوار خ ﻻ ت باعد أك من  3أش ر عن عض ا .و جوز ﳌدير الصندوق اﻻس ثمار صفقات سلع قائمة ع اﳌرابحة
أو ص وك مصدرة عض دول مجلس التعاون ا لي مثل السعودية واﻹمارات وال و ت والبحر ن وسلطنة عمان.
تتمثل آلية اختيار الص وك أن ت ون ذه الص وك صادرة من ج ات سيادية أو شبه سيادية مصدرة من قبل مؤسسات ح ومية أو
شر ات تمتلك ا ومة ف ا ما يتجاوز س ته  .%51كذلك قد س ثمر مدير الصندوق إصدارات شر ات عتقد أ ا تحقق قيمة
مضافة ﳌال ي الوحدات .و تم التعامل مع مؤسسات مالية حسب ما تحدده واحدة من ثﻼث من و اﻻت التص يف اﻻئتما ي الدولية
واﳌصنفة بحد أد ى التا  :ستاندرد آند بورز ) (B-موديز ) ،(B3في ش ) .(B-يتم التعامل مع بنوك ومؤسسات مالية تتمتع بمركز ما
قوي حسب ما تحدده واحدة من ثﻼث من و اﻻت التص يف اﻻئتما ي الدولية.
 -3سياسة توز ع اﻻر اح:
ﻻ يقوم الصندوق بتوز ع أراح ،ولكن ت اكم أراح الصندوق فيه و عاد اس ثمار ا وتنعكس اﻷر اح قيمة الوحدات وسعر ا.

تقار رصندوق إتقان للمرابحات والصكوك متاحة عند الطلب و دون مقابل
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ب  -أداء الصندوق:
 -1جدول مقارنة غطى السنوات اﳌالية الثﻼث اﻻخ ة:
2019

البيان )بالر ال السعودي(
إجما اﻷصول

2020

85.422.629

224.806.855

159.355.204

اية السنة

12.2801

12.6848

13.0940

أقل صا قيمة اﻻصول للوحدة عن السنة

11.8695

12.2813

12.6882

أع صا قيمة اﻻصول للوحدة عن السنة

12.2801

12.6848

13.0940

6.937.361

16.692.713

12.120.383

85.191.526

224.428.269

158.704.411

%0.70

%0.58

صا قيمة اﻷصول للوحدة

عدد الوحدات اﳌصدرة

اية السنة

صا قيمة أصول الصندوق

اية السنة

سبة أجما اﳌصار ف

-2

2021

%0.56

ل اﻻداء:

معدل العائد التراكمي مقارنة بالمؤشر اﻻسترشادي
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معدل العائد السنوي
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م ص اﳌقارنة السنو ة ﻷداء الصندوق مقابل اﳌؤشراﻷس شادي:
السنة

2017

2018

2019

2020

2021

الصندوق

%2.94

%2.95

%3.47

%3.30

%3.23

اﳌؤشر اﻷس شادي

%1.62

%2.18

%2.35

%1.83

%0.73
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العائد ال اك مقارنة باﳌؤشر ساي يد :

يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر سايبد  3ش ور) .تم غي اﳌؤشراﻹس شادي تار خ 2013/04/03م من سايبد  1ش ر إ سايبد  3أش ر(
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Dec-16

 -3جدول العموﻻت واﻷ عاب لعام 2021م
التقديري

البيان )بالرال السعودي(

الفع

رسوم إدارة الصندوق

573.000

438.428

م افأة أعضاء مجلس اﻻدارة اﳌستقل ن

24,000

20.000

30.000

28.750

206.280

182.650

229.200

191.415

أ عاب اﳌراجع ا ار
رسوم

سابات الصندوق

يل الوحدات وا دمات اﻻدار ة

مصار ف ن ية أخري )اس شارات قانونية وغ ا(

ً
تبلغ سبة اﳌصار ف اﻹجمالية من صا قيمة أصول الصندوق كما 2021/12/31م ،سبة قدر ا  %0.56متضمنا رسوم اﻹدارة.
ل يوم تقو م ،و اعتبار عدد أيام السنة  365يوم .كما يقوم مدير
و قوم مدير الصندوق بتحميل اﳌصارف أعﻼه ع أساس س
الصندوق بمراجعة اﳌصارف ال يتم تحميل ا ع الصندوق ش ل ر ع سنوي.
 -4التغي ات ا و ر ة خﻼل الف ة:
أدى انخفاض سعر العائد ع الدوﻻر اﻻمر ي خﻼل الف ة إ انخفاض عوائد صفقات السلع وتم شراء ص وك ذات تص يف ائتما ي
وعوائد مم ة وذلك ل فاظ ع معدل العائد .
تم فتح قنوات اس ثمارة جديدة مع ج ات اس ثمار ة نظ ة وذلك ل صول ع اع عوائد متاحة السوق.
 -5اﻹفصاح عن ممارسات التصو ت السنو ة:
ً
لم يتم عقد أي اجتماعات ل معية العمومية للمسا م ن خﻼل العام 2021م ،ولم يتم التصو ت خﻼل الف ة  ،علما بأنه ﻻ ي تب ع
ذلك أي مخالفات حسب النظام .
 -6تقر رمجلس إدارة الصندوق
شرف ع الصندوق مجلس إدارة مع ن من قبل مدير الصندوق وتتم اﳌوافقة ع اختيار أعضائه من قبل يئة السوق اﳌالية .يتألف
مجلس إدارة الصندوق من عضو ن مستقل ن ،أحد ما و رئ س ا لس وعضو آخر تنفيذي ،عي م مدير الصندوق .اجتمع مجلس
إدارة الصندوق مرت ن خﻼل العام 2021م حيث تمت مناقشة العديد من اﳌواضيع و صدار القرارات ال ان من أبرز ا ما ي :
-

محاسبون قانونيون ﳌراجعة صندوق إتقان للمرابحات والص وك لعام 2021م وتحديد

اﳌوافقة ع عي ن السادة  /شركة ا را
أ عا م بمبلغ  25.000ر ال سعودي.
اعتماد القوائم اﳌالية اﳌدققة لصندوق إتقان للمرابحات والص وك عن الف ة اﳌالية اﳌن ية 2020/12/31م.
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 اعتماد القوائم اﳌالية غ اﳌدققة للصندوق عن الف ة اﳌالية اﳌن ية 2021/06/30مً
 مناقشة اﻷوضاع اﻻقتصادية الرا نة وا ع اس ا ع وضع السوق وخصوصا مع انخفاض سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرااﻷمر ي.

ج -مديرالصندوق:

 -1اسم وعنوان مدير الصندوق
ُ
يخضع الصندوق و ل م بﻼئحة صناديق اﻻس ثمار الصادرة عن مجلس يئة السوق اﳌالية و دار بواسطة 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 قرار مجلس يئة

السوق اﳌالية رقم  2007-17-9بتار خ  1428/03/21ـ اﳌوافق 2007/04/09م و
 1428/02/16ـ ومركز ا الرئ

ل تجاري رقم  7001518443بتار خ

مدينة جدة ،مركز الز راء التجاري – شارع احمد العطاس –

الز راء .

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
ﻻ يوجد مدير صندوق من الباطن
 -3ال شاط اﻻس ثماري للصندوق
يقرر مدير الصندوق التوز ع اﻷمثل ﻻس ثمار أموال الصندوق أدوات اس ثمار ة مثل اﳌرابحات والص وك واﻻس ثمار

وحدات

صناديق اس ثمار ة تتوافق مع أ داف الصندوق .و تم اﻻس ثمار وحدات صناديق اس ثمار ة ذات طرح عام ومرخصة من قبل يئة
السوق اﳌالية اﳌملكة العر ية السعودية أو من قبل يئات أسواق مجلس التعاون لدول ا ليج العر ية و س ثمر اﳌرابحات و /أو
الص وك ش ل رئ

بحد أق

 %10من صا قيمة أصول الصندوق ،وقد قام الصندوق خﻼل النصف اﻷول من العام شراء

ص وك ذات عوائد مرتفعة وكذلك فتح قنوات اس ثمار ة مع مؤسسات مالية داخل اﳌملكة العر ية السعودية ودول مجلس التعاون
ا لي

دف تنو ع مصادر الدخل .

 -4تقر رعن أداء صندوق إتقان للمرابحات والصكوك خﻼل عام 2021م:

ً
حقق صندوق إتقان للمرابحات والص وك عام 2021م عائد يبلغ  %3.23متفوقا ع اﳌؤشر اﻷس شادي )سايبد  3أش ر( و فارق
 250نقطة أساس .وقد ان اﻷداء اﳌتم الذي حققه الصندوق خﻼل العام 2021م و العامل الرئ

الذي مكنه من احتﻼل م انة

مرموقة من حيث تحقيق أع عائد مقارنة بالصناديق اﻷخرى ال س ثمر أدوات النقد والدخل الثابت السوق السعودي اﳌملكة
العر ية السعودية .و عزى أداء الصندوق اﳌتم خﻼل ذا العام إ دقة آلية اتخاذ القرارات اﻻس ثمار ة وشمولية إدارة ا اطر ،إضافة
ً
إ التفوق اختيار اﻷصول ا دية اس ثمار ا.
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وع الصعيد العاﳌي ،ش دت أسواق الدخل الثابت ً
أداء متم ا خﻼل عام 2021م ،م ا تث يت مجلس اﻻحتياطي الفيدرا

الوﻻيات

اﳌتحدة ﻷسعار الفائدة،
 -5التغي ات ع شروط وأح ام ومذكرة اﳌعلومات للصندوق:
 -1عديل الشروط واﻷح ام بتار خ  2021/04/01م  2021/06/15م تحديث البيانات اﳌالية للصندوق الشروط واﻷح ام
 -2عي ن مراجع ا سابات ا ار  :شركة ا را ومزار كمراجع قانو ي لعام 2021م .
 -3عي ن ام ن ا فظ شركة اﻻنماء اب تال و عديل مقابل خدمات ا فظ لتصبح . %0.09
 -4عي ن الدكتور  /سام اشم السيد عضو مجلس إدارة الصندوق بدﻻ من اﻷستاذ /عبد ﷲ شاكر نظرا ﻻستقالته.
 -6معلومات أخرى من شأ ا أن تمكن مال ي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس:
يقوم اﳌس شار الشر "دار اﳌراجعة الشرعية" اﳌعينة من ِقبل مدير الصندوق بالتأكد من ال ام الصندوق بالضوابط الشرعية
ُ
لﻼس ثمار .و عد دار اﳌراجعة الشرعية ج ة مرخصة من قبل مصرف البحر ن اﳌركزي من أجل توف خدمات التدقيق الشر وال ي لة
واﳌراجعة واﻻعتماد )الفتوى( ،وخدمات اﻹشراف ع الرقابة الشرعية .و عضو مسا م يئة ا اسبة واﳌراجعة للمؤسسات
اﳌالية اﻹسﻼمية ) (AAOIFIوعضو ا لس العام للبنوك واﳌؤسسات اﳌالية اﻹسﻼمية.
ﻻ توجد أي معلومة جو ر ة أخرى من اﳌمكن أن توثر ع قرار مال ي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومب ع معلومات افية شأن
أ شطة الصندوق خﻼل عام 2021م.
 -7اس ثمارصندوق إتقان للمرابحات والصكوك صناديق اﻻس ثماراﻷخرى:
من اﳌمكن للصندوق أن س ثمر صناديق اس ثمار ة أخرى يدير ا مدير الصندوق ،ع أﻻ يتجاوز ذا اﻻس ثمار سبة  %25من
قيمة أصول الصندوق ،لقد تم اﻻس ثمار أحد الصناديق اﻻس ثمار ة لدى مؤسسات مالية متوافقة مع أ داف الصندوق و تقا
ً
مدير الصندوق مصار ف إدار ة بواقع  %0.25سنو ا من صا قيمة أصول الصندوق وتتقا الصناديق اﻷخرى  %0.50سنو ا من
صا أصول ا.
 -8العموﻻت ا اصة ال حصل عل ا مديرالصندوق:
ﻻ توجد أي عموﻻت خاصة حصل عل ا مدير الصندوق خﻼل العام 2021م.

د -أم ن ا فظ
 -1اسم وعنوان أم ن ا فظ

شركة اﻷنماء لﻼس ثمار ،و شركة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب أنظمة اﳌملكة العر ية السعودية بصف ا شركة اس ثمار ة مرخصا ل ا
ب شاط حفظ اﻷوراق اﳌالية بموجب ﻻئحة اﻷ اص اﳌرخص ل م والصادرة من يئة السوق اﳌالية ب خيص  037-09134وتار خ
 1430/04/17ـ اﳌوافق 2009/04/13م و ون مسئوﻻ عن حفظ أصول صناديق اﻻس ثمار .و موجب ل تجاري رقم 1010269764
وعنوا ا ال يدي :شركة اﻻنماء لﻼس ثمار – اﳌقر الرئ  :الطابق الثامن – برج العنود – طر ق اﳌلك ف د ،العليا – مدينة الر اض،
صندوق بر د  66333 :الر اض  11576اﳌملكة العر ية السعودية اتف  ، 966(1)2185998 :فاكس .966 (1)2185900
ال يد اﻻلك و ي.www.alinmainvestment.com:
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 -2اﳌسؤوليات اﳌنوطة بأم ن ا فظ
أ-

ب-

عد أم ن ا فظ مسؤوﻻ عن ال اماته وفقا ﻷح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار ،سواء أدى مسؤولياته ش ل مباشر أم لف ا طرفا ثالثا
بموجب أح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار أو ﻻئحة اﻷ اص اﳌرخص ل م.
عد أم ن ا فظ مسؤوﻻ عن حفظ أصول الصندوق ومال ي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة س ب احتيال أو إ ـمال أو سوء
تصرف أو تقص متعمد من أم ن ا فظ.
ج -عد أم ن ا فظ مسؤوﻻ عن حفظ أصول الصندوق وحماي ا لصا ما ل ي الوحدات ومسؤول كذلك عن اتخاذ جميع
اﻹجراءات اﻹدار ة الﻼزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
د -يجوز ﻷم ن ا فظ ت ليف طرف ثالث أو أك أو أي من تا عيه للعمل أمينا ل فظ من الباطن ،وسيدفع أم ن ا فظ أي أ عاب
ومصار ف تا عة لذلك.

 -3يرى أم ن ا فظ أن مدير الصندوق قد قام بـ:

 إصدار ونقل واس داد الوحدات بموجب أح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار وشروط وأح ام الصندوق.
 تقو م وحساب سعر الوحدات بموجب أح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار وشروط وأح ام الصندوق.
 ﻻ توجد أي مخالفات مقصودة لقيود اﻻس ثمار أو شروط وأح ام الصندوق ،و نما عض اﻷحيان تحدث تجاوزات
ن يجة غ الظروف ا ارجة عن سيطرة مدير الصندوق مثل اس داد عدد كب من وحدات الصندوق.

ـ ا اسب القانو ي
 -1اسم وعنوان ا اسب القانو ي
شركة ا را وشر اه مزار كمراجع خار مستقل سابات الصندوق )ترخيص رقم  (53611323وعنوانه ص .ب 8306
الر اض  11482اتف 920028229
 -2بيان مدقق ا سابات بخصوص القوائم اﳌالية:

أ  -يرى ا اسب القانو ي بأنه تم إعداد القوائم اﳌالية وفقا للمعاي الدولية للتقار ر اﳌالية اﳌعتمدة اﳌملكة العر ية السعودية واﳌعاي
واﻹصدارات اﻷخرى اﳌعتمدة من ال يئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن وأح ام ﻻئحة صناديق اﻻس ثمار وشروط وأح ام الصندوق ومذكرة
اﳌعلومات.

ب  -إن القوائم اﳌالية تقدم صورة يحة وعادلة لصا الدخل وصا اﻷر اح وا سائر ﻷصول صندوق إتقان للمرابحات والص وك عن
السنة اﳌالية اﳌن ية 2021 /12/31م.
ج -إن القوائم اﳌالية تقدم صورة يحة وعادلة للمركز اﳌا لصندوق اﻻس ثمار اية السنة.

و -القوائم اﳌالية للصندوق:

ً
تم إعداد القوائم اﳌالية للصندوق للسنة اﳌالية اﳌن ية 2021/12/31م وفقا للمعاي الدولية للتقار ر اﳌالية اﳌعتمدة اﳌملكة
العر ية السعودية )مرفق(.
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إخﻼء مسؤولية:
إن اﳌعلومات الواردة ذا التقرر للعلم فقط وﻻ يجب النظر إل ا ع أ ا عرض للشراء/للبيع صندوق إتقان للمرابحات والص وك )"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 توز ع 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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