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ا -معلومات صندوق االستثمار
 -1اسم صندوق االستثمار
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك ،هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار تم تأسيسه بترتيب تعاقدي
بين مدير الصندوق واملستثمرين بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 -2أهداف وسياسات االستثماروممارسته
أهداف الصندوق االستثمارية:
إن صندوق إتقان للمرابحات والصكوك يهدف إلى تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على املدى القصير واملتوسط متوافقة مع الضوابط الشرعية
لالستثمار والعمل على املحافظة على رأس املال املستثمر وتوفير إمكانية االسترداد حسب الحاجة بأمثل طريقة إلدارة املخاطر.
يهدف الصندوق من خالل اإلدارة النشطة وسياسة تنويع االستثمارات إلى إبقاء مستوى املخاطر عند أدنى مستوي ممكن.

استراتيجية االستثمار:
ألجل تحقيق األهداف االستثمارية ،يستثمر الصندوق بشكل أساس ي في السوق السعودي في أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة
األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار .يستثمر الصندوق بشكل أساس ي فيما يلي:
•

صفقات السلع القائمة على املرابحة.

•

الصكوك املدرجة باختالف أنواعها.

• وحدات صناديق استثمارية تستثمر في املرابحات و /أو الصكوك بشكل رئيس ي.
يسعى الصندوق للمحافظة على أال تزيد آجال وفترات استحقاق وتسييل صفقات املرابحات عن ( )12شهرا ،وأن يحافظ على تواريخ آجال
االستحقاق بتواريخ ال تتباعد أكثر من  3أشهر عن بعضها .ويجوز ملدير الصندوق االستثمار في صفقات سلع قائمة على املرابحة أو صكوك مصدرة
في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية واإلمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
تتمثل آلية اختيار الصكوك في أن تكون هذه الصكوك صادرة من جهات سيادية أو شبه سيادية مصدرة من قبل مؤسسات حكومية أو شركات
تمتلك الحكومة فيها ما يتجاوز نسبته  .%51كذلك قد يستثمر مدير الصندوق في إصدارات شركات يعتقد أنها تحقق قيمة مضافة ملالكي الوحدات.
ويتم التعامل مع مؤسسات مالية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية واملصنفة بحد أدنى كالتالي :ستاندرد آند
بورز ( )B-موديز ) ،(B3فتيش ) .(B-يتم التعامل مع بنوك ومؤسسات مالية تتمتع بمركز مالي قوي حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت
التصنيف االئتماني الدولية.

 -3سياسية توزيع االرباح:
تتراكم أرباح الصندوق فيه ويعاد استثمارها وتنعكس األرباح في قيمة الوحدات وسعرها.

تقارير صندوق إتقان للمرابحات والصكوك متاحة عند الطلب وبدون مقابل
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ب  -أداء الصندوق:
 -1جدول مقارنة يغطى السنوات املالية الثالث االخيرة و2021/6م:
البيان (بالريال السعودي)
إجمالي األصول

2018

2019

2021/6

2020

42.702.758

85.422.629

224.806.855

144.985.003

11.8685

12.2801

12.6848

12.8906

11.5587

11.8695

12.2813

12.6882

11.8685

12.2801

12.6848

12.8906

عدد الوحدات املصدرة في نهاية الفترة

3.324.314

6.937.361

16.692.713

11.202.699

صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية
الفترة

39.454.633

85.191.526

224.428.269

144.409.483

نسبة أجمالي املصاريف

%1.00

%0.70

%0.58

صافي قيمة األصول للوحدة في نهاية
الفترة
أقل صافي قيمة االصول للوحدة عن
الفترة
أعلى صافي قيمة االصول للوحدة عن
الفترة

%0.54

 -2سجل االداء:

معدل العائد التراكمي مقارنة بالمؤشر االسترشادي
35.00%
28.91%

30.00%
25.00%

16.95%

20.00%
15.45%
15.00%

10.23%

9.68%

10.00%

5.76%
3.30%

5.00%

0.93%
0.00%
سنة واحدة

خمس سنوات

ثالث سنوات
المؤشر

منذ التأسيس

الصندوق
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معدل العائد السنوي
4.00%
3.47%
2.99%

3.27% 3.30%

2.95% 2.94%

3.50%
3.00%

2.38%

2.50%

2.00%

1.78%

1.50%
1.09%
0.65%

0.53%

0.82%

0.83%

1.00%

0.30%

0.50%
0.00%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jun-21

ملخص املقارنة السنوية ألداء الصندوق مقابل املؤشراالسترشادي :
السنة

2017

2018

2019

2020

2021/6م

الصندوق

%2.94

%2.95

%3.47

%3.30

%3.27

املؤشر االسترشادي

%1.62

%2.18

%2.35

%1.69

%0.72
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العائد التراكمي مقارنة باملؤشر:
IMS Fund
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مارس 2016
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 -3التغييرات الجوهرية خالل الفترة:
حققت أسواق الدخل الثابت العاملية ارتفاعا في أسعار الصكوك وذلك تبعا التجاه البنك الفيدرالي الى تثبيت سعر الفائدة وتراجع أسعار النفط
نتيجة لألحداث العاملية الجارية على الساحة من ظهور مرض كورنا وتأثيره اقتصاديا
-

استقالة األستاذ /عبد هللا شاكر عضو مجلس اإلدارة وتعين الدكتور  /محمد بسام السيد هاشم عضو بمجلس إدارة الصندوق

-

تم تعيين مكتب الخراش ي مراجع قانونيا لعام 2021م .

 -4اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:
لم يتم عقد أي اجتماعات ملالكي الوحدات خالل العام 2021م ،ولم يتم التصويت خالل الفترة علما بأنه ال يترتب على ذلك أي مخالفات حسب
النظام.

 -5تقريرمجلس إدارة الصندوق
يشرف على الصندوق مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق وتتم املوافقة على اختيار أعضائه من قبل هيئة السوق املالية .يتألف مجلس
إدارة الصندوق من عضوين مستقلين ،أحدهما هو رئيس املجلس وعضو آخر تنفيذي ،يعينهم مدير الصندوق .تم املوافقة على القرارات التي كان
من أبرزها ما يلي:
-

املوافقة على تعيين السادة  /شركة الخراش ي ملراجعة صندوق إتقان للمرابحات والصكوك لعام 2021م وتحديد أتعابهم بمبلغ 25.000
ريال سعودي.
اعتماد القوائم املالية املدققة لصندوق إتقان للمرابحات والصكوك عن الفترة املالية املنتهية في 2020/12/31م.

ج -مديرالصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق

يخضع الصندوق ويلتزم بالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية ُويدار بواسطة شركة اتقان كابيتال وهي شركة مساهمة
سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية بصفتها شركة استثمارية مرخصا لها ممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة
األشخاص املرخص لهم الصادرة من هيئة السوق املالية بترخيص رقم  07058-37بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2007-17-9بتاريخ
1428/03/21هـ املوافق 2007/04/09م وبسجل تجاري رقم  4030167335بتاريخ 1428/02/16ه ـ ومركزها الرئيس ي في مدينة جدة ،حى الزهراء-
شارع احمد العطاس .

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
ال يوجد مدير صندوق من الباطن

 -3النشاط االستثماري للصندوق
يقرر مدير الصندوق التوزيع األمثل الستثمار أموال الصندوق في أدوات استثمارية مثل املرابحات والصكوك واالستثمار في وحدات صناديق
استثمارية تتوافق مع أهداف الصندوق .ويتم االستثمار في وحدات صناديق استثمارية ذات طرح عام ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية في
اململكة العربية السعودية أو من قبل هيئات أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستثمر في املرابحات و /أو الصكوك بشكل رئيس ي بحد
أقص ى %30من صافي قيمة أصول الصندوق ،وقد قام الصندوق خالل النصف األول من العام فتح قنوات استثمارية مع مؤسسات مالية داخل
اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنويع مصادر الدخل.
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 -4تقريرعن أداء صندوق إتقان للمرابحات والصكوك خالل النصف األول من عام 2021م:
حقق صندوق إتقان للمرابحات والصكوك في خالل النصف األول من عام 2021م عائد يبلغ  %3.27متفوقا على املؤشر األسترشادي (سايبد 3
أشهر) وبفارق 255نقطة أساس .وقد كان األداء املتميز الذي حققه الصندوق خالل العام 2021م هو العامل الرئيس ي الذي مكنه من تحقيق أعلى
عائد مقارنة بالصناديق األخرى التي تستثمر في أدوات النقد والدخل الثابت في السوق السعودي في اململكة العربية السعودية .ويعزى أداء الصندوق
املتميز خالل هذا العام إلى دقة آلية اتخاذ القرارات االستثمارية وشمولية إدارة املخاطر ،إضافة إلى التفوق في اختيار األصول املجدية استثماريا.
وعلى الصعيد العاملي ،شهدت أسواق الدخل الثابت أداء متميزا خالل عام 2021م ،منها تثبيت مجلس االحتياطي الفيدرالي في الواليات املتحدة
ألسعار الفائدة ،إلى أدى الى ارتفاع أسعار أسواق الدخل الثابت العاملية

 -5التغييرات على شروط واحكام ومذكرة املعلومات للصندوق:
تم تعديل شروط وأحكام صندوق إتقان للمرابحات والصكوك في شهر يونيو 2021م وذلك بحسب البنود املذكورة أدناه.
 -1تحديث عائدات الصندوق والبيانات املالية 2020م .
 -2تعديل الشروط واألحكام للصندوق وذلك بتعيين مكتب شركة الخراش ي مزار كمراجع الحسابات القانوني لعام 2021م .
 -3تعديل رسوم مراجع الحسابات الخارجي من مبلغ  30,000لاير سعودي إلى مبلغ 25,000لاير سعودي عن السنة المالية تُدفع لمراجع الحسابات بحسب
العقد المبرم.

 -6معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارمدروس:

ُ
يقوم املستشار الشرعي "دار املراجعة الشرعية" املعينة من ِقبل مدير الصندوق بالتأكد من التزام الصندوق بالضوابط الشرعية لالستثمار .وتعد
دار املراجعة الشرعية جهة مرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي والهيكلة واملراجعة واالعتماد
(الفتوى) ،وخدمات اإلشراف على الرقابة الشرعية .وهي عضو مساهم في هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) (AAOIFIوعضو
في املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.
ال توجد أي معلومة جوهرية أخرى من املمكن أن توثر على قرار مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة
الصندوق خالل النصف األول من عام 2021م.

 -7استثمارصندوق إتقان للمرابحات والصكوك في صناديق االستثماراألخرى:
من املمكن للصندوق أن يستثمر في صناديق استثمارية أخرى يديرها مدير الصندوق ،على أن ال يتجاوز هذا االستثمار نسبة  %15من قيمة أصول
الصندوق ،لقد تم االستثمار في العديد من الصناديق االستثمارية لدى مؤسسات مالية متوافقة مع أهداف الصندوق ومرخصة من قبل هيئة
السوق املالية ويتقاض ى مدير الصندوق مصاريف إدارية تتراوح بين %0.50 - %0.25سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا من صافي أصولها.

 -8العموالت الخاصة التي حصل عليها مديرالصندوق:
ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل النصف االول من عام 2021م.

 -9أي بيان أو معلومات أخرى أوجبت الئحة صناديق االستثمارتضمينها:
ال يوجد
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د -أمين الحفظ
 -1اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة األنماء لالستثمار ،وهي شركة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية بصفتها شركة استثمارية مرخصا لها بنشاط
حفظ األوراق املالية بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم والصادرة من هيئة السوق املالية بترخيص  037-09134وتاريخ 1430/04/17هـ
املوافق 2009/04/13م ويكون مسئوال عن حفظ أصول صناديق االستثمار .وبموجب سجل تجاري رقم  1010269764وعنوانها البريدي :
شركة االنماء لالستثمار – املقر الرئيس ي :الطابق الثامن – برج العنود – طريق امللك فهد ،حى العليا – مدينة الرياض ،صندوق بريد 66333 :
الرياض  11576اململكة العربية السعودية هاتف  ، 966)1(2185998 :فاكس .966 )1(2185900
البريد االلكترونيwww.alinmainvestment.com:

 -2املسؤوليات املنوطة بأمين الحفظ
أ -يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا
بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
ب -يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتـيال أو إهـمال أو
سوء تصرف أو تقصير متعمد من أمين الحفظ.
ج -يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح ما لكي الوحدات وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع
اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.
د -يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر او أي من تابعيه للعمل أمينا للحفظ من الباطن ،وسيدفع أمين الحفظ أي أتعاب
ومصاريف تابعة لذلك.

 -3رأي أمين الحفظ (األنماء لالستثمار) :
بصفتنا أمين الحفظ لصندوق إتقان للمرابحات والصكوك نقربالتزام مدير الصندوق خالل النصف األول من عام 2021م
بالتالي:
ت-
ث-
ج-

إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.
عدم مخالفة أي من قيود وقيود االستثمار واالقتراض املعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

ه -املحاسب القانوني
 -1اسم وعنوان املحاسب القانوني
شركة الخراش ي وشركاه مزارز كمراجع خارجي مستقل لحسابات الصندوق (ترخيص رقم  )53611323وعنوانه ص .ب 8306
الرياض  11482هاتف 920028229
 -2بيان مدقق الحسابات بخصوص القوائم املالية:
أ -يرى املحاسب القانوني بأنه تم إعداد القوائم املالية طبقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم ( )34التقارير املالية األولية املعتمدة في اململكة العربية
السعودية وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ب -تم اعداد القوائم املالية الولية املوجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات املالية التي تم قياسها في القيمة العادلة لصندوق إتقان
للمرابحات والصكوك عن الفترة املحاسبية املنتهية في ،2021/06/30
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و -القوائم املالية للصندوق:
تم إعداد القوائم املالية للصندوق للفترة املالية املنتهية في  2021/06/30وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم ( )34التقارير املالية األولية املعتمدة في
اململكة العربية السعودية ( مرفق ).

إخالء مسؤولية:
الصندوق
صندوق
") أو توصية بذلك .كما
إتقان للمرابحات والصكوك ("
إن املعلومات الواردة في هذا التقرير هي للعلم فقط وال يجب النظر إليها على أنها عرض للشراء/للبيع في
أن األداء التاريخي للصندوق ال يمثل األداء املستقبلي املتوقع له كما أنه ال يمثل أداة للمقارنة مع االستثمارات األخرى.
إن صناديق االستثمار معرضة ملخاطر السوق وال يوجد ضمان على تحقيق كامل أهداف الصندوق ،كما أن صافي قيمة األصول قد ترتفع أو تنخفض اعتمادا على قوى السوق
والعوامل املؤثرة به.
يحتوي التقرير على معلومات وبيانات من مصادر يفترض أنها دقيقه .وال يجوز توزيع هذا التقرير على العامة حيث أنه مخصص لألشخاص املساهمين في الصندوق .كما أن
املعلومات الواردة في هذا التقرير ال يجوز بأي شكل من األشكال تعديلها ،أو نقلها أو توزيعها جزيئا أو كليا لألشخاص أو لإلعالم أو إعادة صياغتها دون الحصول على موافقة
خطية مسبقة من شركة إتقان كابيتال.
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