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   2021/ 04/ 41ك إ  رقم النسخة:

  15/06/2021 تاريخ النسخة:

 

 

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

Itqan Fund For Murabahat and Sukuk 

   نوع الصندوق: صندوق استثماري عام ومتوافق مع الضوابط الشرعية

تم اعتماد صندوق إتقان للمرابحات والصكوك على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل   

 139-03-02-11-12-02شهادة رقم  االستثمار بموجب المعينة لصندوق  هيئة الرقابة الشرعية 

  الشروط واألحكام 

 تاريخ موافقة الهيئة على إنشاء الصندوق

 م 08/07/2008/ ر هـ بتاريخ 560الهيئة رقم خطاب 

 تاريخ إصدار الشروط واألحكام 

 م  15/06/2021

 

إت  وأحكام صندوق  االستثمار  إن شروط  لالئحة صناديق  كافة خاضعة  األخرى  والمستندات  والصكوك  للمرابحات  قان 

 وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن الصندوق . 

يجب على المستثمرين المحتملين قراءة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن االستثمار  

 في الصندوق. 

ال تتحمل هيئة السوق المالية أي مسئولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وال تعطي أي تأكيد 

عن أي خسارة تنتج لما ورد في هذه المذكرة أو االعتماد على  -مهما كانت-بدقتها أو اكتمالها وتُخلي مسؤوليتها صراحةً  

 ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني .  أي جزٍء منها، وفى حالة تعذر فهم المحتويات

من  هي  هذه   المعدلة  النسخة  هي  والصكوك)النسخة  للمرابحات  إتقان  صندوق  وأحكام  تعكس    (شروط  والتي 
 :  م4/2021/ 1بتاريخ  2020/ 27رقم لى هيئة السوق المالية إحسب خطابنا المرسل التالية التغييرات 

الخريج  المراجعتغيير   • أسامة  شركة  من  الى  الخارجي  وشركاة  مزارز  ي  وشركاه  الخراشي  رقم شركة  تجاري  سجل 
 53611323ترخيص رقم    هـ 1433/ 03/ 08بتاريخ  1010327044

 املوقع االلكتروني  -

 

 بسام محمد السيد  /الدكتورمن مجلس اإلدارة وتعيين  عبد هللا شاكراستقالة األستاذ/  •

 

 

 
 

 بسام هاشم السيد 

 التنفيذيالعضو المنتدب والرئيس 

 البديوي نجود   

مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال  

 وتمويل االرهاب 



Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

3 

 

 إشعار هام 
 

يجب على المسـتثمرين المحتملين قراءة الشـروط واألحكام الخاصـة بالصـندوق قبل اتخاذ أي قرار اسـتثماري 

االـشتراك في هذا الصـندوق التحري عن بـشأن االـستثمار في الصـندوق، كما يجب على كل مـستثمر يرغب في 

روط واألحكام الخاصـة بالصـندوق، وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذه  مدى صـحة المعلومات الواردة في الـش

 الوثيقة يجب أن يسعى للحصول على استشارة استثمارية أو قانونية من جهة مستقلة.

 

إن المذكرة  هذه  في  الواردة  النظر  اآلراء ووجهات  للمعلومات  إن جميع  وتفسيره  الصندوق  مدير  تقييم  تمثل  ما 

المتوفرة لديه كما في تاريخ هذه المذكرة. وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن هذه اآلراء ووجهات النظر صحيحة أو  

ستبقى دقيقة مع مرور الوقت. ويجب على المستثمر، إن أراد االعتماد على هذه اآلراء ووجهات النظر، أن يقرر 

وإضافة إلى ذلك، على    أدنى مسؤولية في هذا الشأن.  يتحملذا االعتماد، علما بأن مدير الصندوق ال  بنفسه مدى ه

المستثمر أال يفسر محتويات هذه المذكرة على أنها مشورة قانونية أو تجارية أو فنية أو ضريبية أو استثمارية أو 

ة والتجارية والفنية والضريبية والتنظيمية وغيرها  غير ذلك، بل عليه أن يستشير مستشاريه بالنسبة للمسائل القانوني

الصندوق. في  باالستثمار  المتعلقة  الصلة  ذات  المسائل  قراره    من  اتخاذ  أثناء  المحتمل  المستثمر  على  كذلك 

 االستثماري أن يعتمد على دراسته للصندوق ولشروط وأحكام االشتراك المنصوص عليها في هذه المذكرة.

المنخفضــة إلى المتوســطة غير أنه ينبغي على المســتثمرين  يعتبر الصــندوق من فئة الصــناديق ذات المخاطر  

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. لمخاطر المذكورة فيالمحتملين االطالع على تفاصيل ا

لصــندوق  الصــندوق هو صــندوق اســتثماري مفتوح ومتوافق مع الضــوابط الشــرعية لالســتثمار، ويقر مدير ا

 ويؤكد بأن الصندوق يخضع لالئحة صناديق االستثمار الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية. 

 

ــتثمار بتوقيع عقد بين مدير الصــندوق ومالكي الوحدات   ــيس صــندوق االس الكيان القانوني للصــندوق: يتم تأس

ـستثمار الصـادرة عن هيئة وتكون تلك العقود على ـشكل ـشروط وأحكام بالصـيغة الموضـحة بالئحة صـناديق اال

 السوق المالية.

 

"روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الـصندوق وتمت الموافقة عليها . ويتحمل الـصندوق وأعـضاء  

ــندوق مجتمعين ومنفردين كاممجلس إد ــؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في مذكرة ارة الصــ ل المســ

مال المعلومات الواردة الصـندوق ومدير الصـندوق بصـحة واكت  جلس إدارةالمعلومات كما يقر ويؤكد أعضـاء م

اـنات الواردة في ـمذكرة المعلوـمات غير   ا يقرون ويؤـكدون على ان المعلوـمات والبـي في ـمذكرة المعلوـمات، كـم

 مضللة" 

 

ية عن "وافقت هيئة السـوق المالية على تأسـيس صـندوق االسـتثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسـؤول

وال تعطي أي ـتأكـيد يتعلق ـبدقتـها أو اكتـمالـها: وتخلي نفســــــها صـــــراـحة من أي    المعلوـمات،محتوـيات ـمذكرة  

مـسؤولية مهما كانت، ومن أي خـسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها. 

لصــندوق من عدمه وال تعني موافقتها وال تعطي هيئة الســوق المالية أي توصــية بشــأن جدوى االســتثمار في ا

على تأســيس الصــندوق توصــيتها باالســتثمار فيه أو تأكيد صــحة المعلومات الواردة في الشــروط واألحكام 

 ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".

 

عن إيداع مبلغ لدى بنك محلي، وإن مدير الصــندوق  إن شــراء أي وحدة من هذا النوع من الصــناديق تختل 

 غير ُملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط.

ــراء وحدات  ــندوق لشـ ــيةً من مدير الصـ ــروط واألحكام توصـ ــندوق الواردة بهذه الشـ ال تمثل آراء مدير الصـ

 الصندوق.
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ــتثمار   ــوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصــندوق إن االس في الصــندوق ال يعد إيداعاً لدى أي بنك محلي يس

 استثمار، ويتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في هذا الصندوق.

 

ثمر مبالغ االشـتراكات  يوافق كل مشـترك بأن مدير الصـندوق سـو  يسـت واألحكامبالتوقيع على هذه الشـروط 

 بالنيابة عن المشترك وطبقا لهذه الشروط واألحكام.

 

 م  15/06/2021 :واخر تحديث لها تاريخ إصدار الشروط واألحكام الصندوق

 

/ ر  560رقم خطاب هيئة السوق المالية    تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته:

 . م08/07/2008هـ بتاريخ 
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 دليل الصندوق 

  صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

 مدير الصندوق  

 إتقان كابيتال 

 

 
 

 

 المكتب الرئيسي: مركز الزهراء التجاري ، شارع أحمد العطاس                                            

 

 المملكة العربية السعودية  21482، جدة 8021ص. ب. 

 +  966( 12) 8787 263رقم الهات : 

 +  966( 12) 8789 263رقم الفاكس: 

 07058-37المالية رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 
  www.itqancapital.comالموقع اإللكتروني:                                           

 
 أمين الحفظ  

 اإلنماء لإلستثمار شركة 

  )37-09134ترخيص هيئة السوق املالية رقم ) 

 طريق امللك فهد  –العليا  –الرياض 

 طريق امللك فهد، حي العليا، الرياض -املركز الرئيس ي: برج العنود 

 ية اململكة العربية السعود 11576الرياض   66333ص.ب. 

 966(  1) 2185900، فاكس: 966( 1) 21855998هاتف: 

www.alinmainvestment.com  املوقع االلكتروني 

 مراجع حسابات الصندوق 
 رز  الخراشي وشركاه مزاشركة 

 المملكة العربية السعودية -، 11482 الرياض  ، 8306ص. ب: 
 920028229+رقم الهات :  
 114774924 966+رقم الفاكس: 

 
 

 هيئة الرقابة الشرعية 
 دار المراجعة الشرعية 

 
 

 

 
 ، السي ، مملكة البحرين 42و  41، مكتب 872مبنى 

 + 973 17215898رقم الهات : 

 الموقع اإللكتروني:  
 www.shariyah.com 

 

http://www.itqancapital.com/
http://www.shariyah.com/
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 تعريف المصطلحات 

 المملكة العربية السعودية.  السعودية /  المملكة

أو قرار أو أمر قـضائي أو حكم أو ناام أو قانون أو أمر أو تـشريع أو الئحة أو    أي مرـسوم القانون  

 قاعدة معمول بها في المملكة العربية السعودية.

هـ  2/6/1424بتاريخ    30ناام الســوق المالية الصــادر بمقتضــى المرســوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية

 )بتعديالته من وقت آلخر(.

وق المالية، بما في ذلك حيثما يســمح ســياق النص أي لجنة أســاســية أو فرعية أو  هيئة الســ  الهيئة 

 موا  أو وكيل تسند إليه أية وايفة من واائ  الهيئة.

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. الئحة صناديق االستثمار

 لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقا لناام السوق المالية. الئحة األشخاص المرخص  الئحة األشخاص المرخص لهم

نظام مكافحة غسل األموال وتمويل  

 االرهاب:

)س  رقظظظم  املظظظلظظظوظظظي  بظظظظظظظاملظظظرسظظظظظظظظظظظظظظظوس  ال ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظادر  ا  ظظظوا   وتظظظظظظظاريظظظ   20نظظظ ظظظظظظظاس  ظظظوظظظظظظظافظظظملظظظظظظظة يسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ   هظظظظ   1439 02 5( 

( وتظظاري   80والئملتظظا التنذيظظايظظة ال ظظظظظظظظظظظظظظظادرز بمورظظ  قرار   لس الو راء رقم )   ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ،  2017 10 25املوافق

  س2017 10 24ه املوافق  1439 2 4

نظام مكافحة جرائم اإلرهاب  

 وتمويله

هظ املوافق  1439 02 12( بتاري   21اب وتمويلا ال ادر باملرسوس امللوي رقم )س  ن اس  وافملة ررائم اإلره

 1440 05 2( وتاري  228س ، والئملتا التنذياية ال ظظظظظظظظادرز بمور  قرار   لس الو راء رقم )2017 11 1

 س.2019 01 08ه املوافق 

االبالغ عن غسل   مسؤول

 االموال وتمويل االرهاب 

اإلبالغ عن غسـل األموال وتمويل اإلرهاب لدي الشـخص المرخص له الذي يعنين  مسـؤول

اإلبالغ عن   مســؤولوفقاً للمادة الرابعة والســتين من الئحة االشــخاص المرخص لهم، أو 

ــل األموال وتمويل اإلرهاب لدي الجهة الخارجية   ــخص    التيغســ المرخص له  يكلفها الشــ

ــؤولبأداء وايفة  ــل األموال وتمويل اإلرهاب الذي يعنين وفقاً لنص    مســ اإلبالغ عن غســ

 الفقرة )هـ( من المادة العشرين من الئحة األشخاص المرخص لهم.

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك. الصندوق  

وهي شركة مساهمة  "(،مدير الصندوقـ)"إليها فيما بعد ب إتقان كابيتال ويشارشركة  مدير الصندوق  

سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة 

  الترخيصوفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، بموجب 

  التجاريم(، ورقم سجلها 9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428بتاريخ  07058-37رقم 

 هـ  16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335

 : عنوانه

 المكتب الرئيسي: مركز الزهراء التجاري ، شارع أحمد العطاس 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، المملكة العربية السعودية 

 www.itqancapital.comالموقع اإللكتروني: 
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ا أمين الحفظ  العربية   وهي  لالستثمار، نماء  شركة  اململكة  أن مة  بمور   شركة  ساهمة  قذلة سعودية  ؤسسة 

بمور      رخ ا  استثماريةالسعودية ب ذتها شركة   املالية  ا وراق  بنشاط حذظ  ا شخاص   الئملةلها 

بترخيص   املالية  السوق  هيئة  وال ادرز  ن  لهم  املوافق 1430 04 17وتاري     037-09134املرخص  هظ 

صناديق  2009  04  13 أصو   حذظ  عن  ويوون  سئوال  رقم   االستثمار، س  ت اري  سج   وبمور  

 البريدي:وعنوانها  1010269764

   لالستثمارشركة االنماء 

 بريد: دينة الرياض، صندوق    العليا،طريق امللك فهد، حى    -برج العنود  –املقر الرئيس ي: الطابق الثا ن  

(  1)2185900، فاكس    966(  1)    2185998  هاتف:اململكة العربية السعودية    11576الرياض    66333

966 . 

 www.alinmainvestment.com اإللكتروني:املوقع 

صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة وتنقص باسترداد  صندوق استثمار مفتوح

مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، ويحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم في هذا  

 الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة. 

إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية  وكيل الطرح 
كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق  

الصادر بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم    07058-37المالية، بموجب الترخيص رقم  
التجاري  9/4/2007هـ )الموافق  1428/ 21/3بتاريخ     2007-17-9 م(، ورقم سجلها 
 عنوان املقر الرئيس ي ملدير ال ندوق:هـ 2/1428/ 16والصادر بتاريخ  4030167335

 ، هاتف21482ردز      8021، وعنوانها ص.ب   ركز الزهراء الت اري، شارع أحمد العطاس ، حي الزهراء  

 اململكة العربية السعودية،  0122638787رقم 

 www.itqancapital.comاملوقع اإللكتروني ملدير ال ندوق:  

يمكن لوكيل الطرح أن يسند مهمة التوزيع إلى الغير وتعيين وكالء طرح فرعيين في بلدان  

 مجلس التعاون الخليجي وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية في تلك البلدان. 

الهيئة  مدير المحفظة إدارة الصندوق وهو شخص مسجل لدى  موا  لدى مدير الصندوق مسؤول عن 

 وفقا ألحكام الئحة األشخاص المرخص لهم. 

مجلس إدارة يعين أعضاؤه من قبل مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار لإلشرا   مجلس إدارة الصندوق 

المجلس كحد  على عمل مدير الصندوق. ويشمل على   عضويين مستقلين او ثلث اعضاء 

 أدني. 

عضو في مجلس إدارة الصندوق ليس موافا أو عضوا في مجلس إدارة مدير الصندوق أو   عضو مجلس اإلدارة المستقل

أي من الشركات التابعة له وليس لديه نشاط تجاري أو عالقة تعاقدية مهمة مع مدير الصندوق 

 أو أمين الحفا.  

المملكة  أي ش الشخص  المطبقة في  القوانين  الصفة بمقتضى  اعتباري يعر  بهذه  أو  خص طبيعي 

 العربية السعودية.  

الشخص المرخص له بمزاولة أعمال األوراق المالية وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم   الشخص المرخص  

 الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.itqancapital.com/
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الخاصــة بصــندوق إتقان للمرابحات والصــكوك حســبما يتم تعديلها من  الشــروط واألحكام  الشروط واألحكام 

 وقت آلخر بواسطة مدير الصندوق وبحسب ما يتم إخطار مالكي الوحدات بذلك.

للصندوق لمراجعة كافة   هيئة الرقابة الشرعية تتولى "شركة دار المراجعة الشرعية" دور هيئة الرقابة الشرعية

 مراقبة تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية عليها. عمليات واستثمارات الصندوق و 

وفق مبادى واحكام الشريعة   هيئة الرقابة الشرعيةاألحكام والقواعد واألنامة حسبما تفسرها   الضوابط الشرعية لالستثمار 

 اإلسالمية.

مسؤول المطابقة وااللتزام لدى الشخص المرخص له الذي يعين وفقاً لنص الفقرة )أ( من   مسؤول المطابقة وااللتزام

المطابقة وااللتزام   مسؤولالمادة السابعة والخمسين من الئحة االشخاص المرخص لهم، أو 

وايفة   بأداء  له  المرخص  الشخص  يكلفها  التي  الخارجية  الجهة  المطابقة   مسؤوللدي 

وااللتزام الذي يعين وفقاً لنص الفقرة )هـ( من المادة العشرين من الئحة االشخاص المرخص 

 لهم.

حصـــة الُمالك في صـــندوق االســـتثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة   الوحدات

 وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 مالك الوحدات المسجل، وهو الشخص أو الكيان المسجل في حينه في سجل مالكي الوحدات.  مالك الوحدات  

مع   االستثمارات المدارة  والمتوافقة  أصوله  الصندوق  فيها  يستثمر  التي  المالية  األدوات  و/أو  المالية  األوراق 

 .الضوابط الشرعية لالستثمار

طلب االشتراك وأية مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية وقوانين مكافحة غسيل   طلب االشتراك

مرفقة   معلومات  وأية  اإلرهاب  وتمويل  في األموال  االشتراك  بغرض  المستثمر  يوقعها 

 وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق. 

 مدير الصندوق  ▪ األطراف ذوي العالقة

 أمين الحفا  ▪

 مراجع الحسابات الخارجي  ▪

أعضاء مجلس اإلدارة، وكل من المدراء التنفيذيين أو الموافين العاملين لدى أي من   ▪

 األطرا  السالفة الذكر. 

 ٪ من صافي أصول الصندوق. 5كل مالك وحدات يملك أكثر من  ▪

 
 

القيمة النقدية للوحدة الواحدة على أسـاس القيمة اإلجمالية ألصـول الصـندوق مطروحا منها  صافي قيمة األصول

ــتحقة وغير المدفوعة،   ــروفات المسـ ــوم أو المصـ ــندوق، بما في ذلك الرسـ التزامات الصـ

 الوحدات القائمة في يوم التقويم.مقسوما على إجمالي عدد 

 األتعاب والرسوم التي تدفع لمدير الصندوق مقابل خدمات اإلدارة. رسوم اإلدارة
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هذه، بما يطرأ عليها من تعديل وإضافة من وقت آلخر بناء على التقدير    عاممذكرة الطرح ال المذكرة

 المطلق لمدير الصندوق بعد إخطار الهيئة.

شروط وأحكام الصندوق )حسبما يتم تعديلها من وقت آلخر من قبل مدير الصندوق( والتي  شروط وأحكام الصندوق 

 يتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات. 

لجنة تـسوية المنازعات المختصـة في فض المنازعات المتعلقة باألوراق المالية وتتكون من   لجنة تسوية المنازعات 

مـستـشارين قانونيين متخصـصـين يعينهم مجلس هيئة الـسوق المالية لمدة ثالث ـسنوات قابلة  

طاق للتجديد. وتقوم لجنة تســوية المنازعات بمراجعة وتســوية المنازعات التي تقع ضــمن ن

 ناام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد والتعليمات التي تصدر عن الهيئة.

أي يوم عـمل )من االـحد الى الخميس( ـباســـــتثـناء اـيام العـطل الرســـــمـية، واـلذي تزاول فـيه   يوم العمل

 البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية اعمالها.

تبدأ السـنة المالية للصـندوق في اليوم األول من شـهر يناير من كل سـنة ميالدية وتنتهي في   السنة المالية  

 الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. 

 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. اليوم التقويمي

 م.03/8/2008م إلى 19/7/2008من  فترة الطرح األولي

 م.04/08/2008 البدء تاريخ 

 .أي يوم عمل تعمل فيه البنوك رسمياً في المملكة العربية السعودية يوم االشتراك 

الظروف االستثنائية/القوة  

 القاهرة 

حاالت الركود االقتصادي واضطرابات أسواق المال التي تتوافق مع هبوط حاد في أسعار  

األوراق المالية واألصول األخرى. أو األزمات السياسية كالحروب والصراعات بين الدول.  

الارو  التي تشمل دون حصر اإلجراءات الحكومية ولوائح وأنامة البورصة أو السوق،  

 ار  آخر خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق.وتكون ألي سبب أو ألي 

يومـيا من األـحد الى الخميس من ـكل أســـــبوع وعـندـما ال يكون ـهذا اليوم يوم عـمل ـفإن يوم  التقويم يوم 

 التقويم هو يوم العمل التالي لهذا اليوم.

كل فترة ثالثة أشهر تنتهي في اليوم األخير من شهر مارس، يونيو، سبتمبر وديسمبر من  الربع
 عام وسيكون أول ربع هو الذي يقع فيه تاريخ السريان. 

صـكوك مصـدرة في دول مجلس التعاون الخليجي، او صـناديق صـكوك عالمية، او وحدات   أدوات استثمارية 

صــناديق مقيمة بأحد العمالت الخليجية أو الدوالر األمريكي، او الدخول في صــفقات ســلع  

 بتلك العمالت.

ة ال المرابحة ا من  هي عملـي د فيـه ا تكـب ة وـم ل ثمن الســـــلـع ذي يشــــــم ال المبيع واـل ل رأس ـم بيع بمـث

ــتريها   ــلعة حيث يشـ ــروفات مع زيادة ربح معلوم عليها، يدخل بها الممول كمالك للسـ مصـ

 فيتملكها ومن ثم يبيعها بسعر أعلى.
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نشاطه  ويبذل اآلخر جهده و : هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه المال )صاحب المال( المضاربة

في اإلتجار والعمل بهذا المال )المضارب(، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما  

المال غير رأس ماله، وضاع على   لم يكن لصاحب  المضاربة  لم تربح  يشترطان، وإذا 

 .المضارب جهده وكده، وذلك ألن المضاربة بينهما في الربح

ملزم للطرفين إذا توافرت فيــه االركــان    –هو عقــد وارد على العمــل والعين في الــذمــة   اإلستصناع

بيان جنس المســتصــنع ونوعه وقدره واوصــافه  والشــروط، يشــترط في عقد االســتصــناع  

يجوز في عقد االســتصــناع تأجيل الثمن كله، او تقســيطه المطلوبة، وان يحدد فيه االجل. و

 الى اقساط معلومة آلجال محددة.

ــتري يعطي الثمن مقدما، على أن البائع يأتي  السلم ــو  في الذمة، بمعنى أن المشـ هو بيع موصـ

بســلعة موصــوفة بالذمة غير موجودة اآلن، في وقت يتفقان عليه، والبد من تحديد الوقت،  

 والبد من تسليم الثمن في مجلس العقد كامال من غير تأجيل شيء منه.

 بهذه الشروط واألحكام والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ منها.الصفحات المرفقة  الملحق 
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 ملخص الصندوق 

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك اسم الصندوق 

 شركة إتقان كابيتال  مدير الصندوق 

 صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية. نوع الصندوق 

   الستثماراألنماء شركة  أمين الحفظ

 اللاير السعودي  عملة الصندوق

  منخفضة إلى متوسطة  درجة المخاطر 

  (SIBID) ثالثة أشهر )سايبد(على اللاير السعودي لمدة  العائدمعدل  المؤشر اإلرشادي

ة  الشريعإن صندوق إتقان للمرابحات والصكوك هو صندوق عام ومتوافق مع احكام  أهداف الصندوق

االسالمية ويهد  إلى تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط 

، والعمل على المحافاة على رأس مال  لالستثمارمتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 لحاجة بأمثل طريقة إلدارة المخاطر. المستثمر وتوفير إمكانية االسترداد حسب ا

 

ســوق الألجل تحقيق األهدا  االســتثمارية، يســتثمر الصــندوق بشــكل أســاســي في   االستثمار  استراتيجية
ــعودي  ــتثمارية قصــيرة  في أدواتالس ــطة  اس الضــوابط األجل ومتوافقة مع ومتوس

 والتي تشمل: الشرعية لالستثمار

 المرابحة. صفقات السلع القائمة على  •

 الصكوك باختال  أنواعها. •

وحدات صناديق استثمارية تستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك  •
 بشكل رئيسي. 

 شهور 3المؤشر االسترشادي سايبد  المؤشر االسترشادي

 منخفضة إلى متوسطة مستوى المخاطر  

لاير سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل    أال خمسة 5000عدد وحدات تعادل قيمتها  الحد األدنى لالشتراك 

 لاير للمؤسسات والشركات    أال عشرة ( 10 ,000)قيمتها

لاير سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها  ألفان  ( 000,2)عدد وحدات تعادل قيمتها الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  
 لاير للمؤسسات والشركات   أال  خمسة( 5000)

لاير سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها  أل   (1000)عدد وحدات تعادل قيمتها  ستردادالحد األدنى لال
 لاير للمؤسسات والشركات انألف 2000

 .أي يوم عمل رسمي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية أيام قبول طلبات االشتراك 
 

 .  نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم أيام قبول طلبات االسترداد 

يوم عمل رسمي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في اهراً في أي  12:00الساعة  آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 
 . المملكة العربية السعودية

 

 تقويم . اهرا قبل نهاية يوم العمل السابق ألي يوم 12:00الساعة  االسترداد  آخر موعد الستالم طلبات

 من كل أسبوع الى الخميس األحد من   ايومي أيام التقويم 

 قبل نهاية العمل في اليوم الثاني بعد تاريخ التقويم ذي العالقة      موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين 

 ال توجد  رسوم االشتراك 
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تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق %0.25 رسوم إدارة الصندوق 
 تقويم وتدفع كل ربع سنة كمتأخرات

  أمين الحفاوم رستُمثل بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق % 0.15نسبة  رسوم أمين الحفظ 

 % . 0.09نسبة م 01/02/2021واعتبارا من 

 لمراجع الحسابات تُدفع لاير سعودي عن السنة المالية  000,30مبلغ  - الرسوم األخرى 

مكافأة لعضوي مجلس اإلدارة  عن السنة المالية تُدفع لاير سعودي  000,24مبلغ  -

 .المستقلين

 لاير سعودي سنويا .   11.250الشرعية  الهيئةرسوم  -

مصاري   تُمثل % بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق 0.10نسبة  -

 نثرية أخرى )تشمل استشارات قانونية وغيرها( 

% من مردود االسترداد تُمثل رسوم استرداد مبكر )خالل فترة الطرح  1.5نسبة  -

 األولي( وتضا  لصالح الصندوق وليس لمدير الصندوق. 

 ضريبة المضافة : ال -

 المذكورة في هذه الشروط واألحكام أو أية والمصروفات رسوم العموالت إن جميع

  تشمل ال األخرى أي من األطرا  أو لمدير الصندوق والمستحقة صلةمستندات ذات  

ً  بشكل منفصل الضريبة تحميل وسيتم  ة،المضاف القيمة ضريبة   المنصوص لألسعار وفقا

 الصادرة عن الهيئة العامة  التنفيذية والئحته المضافة القيمة ضريبة ناام في عليها

 وسيدفع الصندوق لمزود الخدمة )باإلضافة الى أية رسوم أو للزكاة والدخل

 الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة همصروفات( مجموعاً مساوياً للقيمة المسجلة لهذ 

 .المضافة الخاصة بالخدمة المعنية 

 لمضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أيفي حال ما اذا كانت ضريبة القيمة ا
 خدمة مقدمة من قبل الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة الى أية  

 .رسوم أو مصاري  أخرى( مجموعاً مساوياً لقيمة هذه الضريبة
 

 

 

 م 2008/ 03/08وحتى م 2008/ 07/ 19من  تاريخ الطرح 

 سعوديةرياالت  10 سعر الوحدة عند بداية الطرح



Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

14 

 

 الشروط واالحكام  

 معلومات عامة: -1

 

 اسم مدير الصندوق: -ا

إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة 

الصادر    07058- 37وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، بموجب الترخيص رقم  

م(، ورقم سجلها  2007/ 9/4هـ )الموافق  3/1428/ 21بتاريخ     9-17-2007بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  

 هـ . 1428/ 16/2والصادر بتاريخ  4030167335التجاري 

 

 عنوان مدير الصندوق:  -ب

 عنوان املقر الرئيس ي ملدير ال ندوق:

الزهراء   حي   ، العطاس  أحمد  شارع  الت اري،  الزهراء  ص.ب   ركز  وعنوانها  هاتف21482ردز      8021،  رقم  ، 

 اململكة العربية السعودية،  0122638787

 

 الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق:  -ج

www.itqancapital.com 

 

 اسم أمين الحفظ:  -د 

ا نماء   شركة    وهي  لالستثمار، شركة  ب ذتها  السعودية  العربية  اململكة  أن مة  بمور   سعودية  ؤسسة  شركة  ساهمة  قذلة 

ا شخاص املرخص لهم وال ادرز  ن هيئة السوق املالية بترخيص   الئملةلها بنشاط حذظ ا وراق املالية بمور     رخ ا  استثمارية

وبمور  سج    االستثمار،ال عن حذظ أصو  صناديق  س ويوون  سئو 2009 04  13هظ املوافق  1430  04  17وتاري     09134-037

 عنوان أمين الحفظ:  -ه 1010269764ت اري رقم 

  11576الرياض    66333  بريد: دينة الرياض، صندوق    العليا،طريق امللك فهد، حى    -برج العنود  –املقر الرئيس ي: الطابق الثا ن  

 . 966( 1)2185900، فاكس  966( 1)  2185998 هاتف:اململكة العربية السعودية 

 www.alinmainvestment.com اإللكتروني:املوقع 

 النظام المطبق   -2

نامة واأل  التنفيذيةالمالية ولوائحه    صندوق إتقان للمرابحات والصكوك وشركة إتقان كابيتال خاضعان لناام السوق

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية .   األخرىواللوائح 

 

 أهداف الصندوق  -3

 

 أهداف الصندوق االستثمارية: -أ

 

ة االسالمية ويهد  إلى تحقيق الشريعإن صندوق إتقان للمرابحات والصكوك هو صندوق عام ومتوافق مع احكام  

، والعمل على  لالستثمارعائدات مجزية للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط متوافقة مع الضوابط الشرعية 

 المحافاة على رأس مال المستثمر وتوفير إمكانية االسترداد حسب الحاجة بأمثل طريقة إلدارة المخاطر.

 

 

 

http://www.itqancapital.com/
http://www.alinmainvestment.com/
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 :استراتيجيات وسياسات االستثمار الرئيسة  -ب

 

ألجل تحقيق األهدا  االستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي في أدوات استثمارية عالية  

 :التالي االستثمار. وتشمل استراتيجية لالستثمارالجودة قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

 واع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسيأوال: نوع )أن

 

 صفقات السلع القائمة على المرابحة.  •

 الصكوك المدرجة باختال  أنواعها . •

 وحدات صناديق استثمارية تستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك بشكل رئيسي.  •

( شهراً وأن  12تزيد آجال ومدد استحقاق وتسييل صفقات المرابحات، عن )   يسعى الصندوق للمحافاة على أن ال

 أشهر عن بعضها.  3بتواريخ ال تتباعد أكثر من  االستحقاقيحافا على تواريخ آجال 

% بحد أقصى من صافي قيمة  أصول الصندوق الستثمارها في صفقات 40يجوز لمدير الصندوق استخدام نسبة  

المرابحة، على  قائمة  التعاون    سلع  مجلس  دول  في  مصدرة  )أو صكوك  وهي  العربية  الخليج   اإلماراتلدول 

وحدات صناديق صكوك عالمية، بعملة الدوالر األمريكي  ( أو  والكويت  وقطر  وسلطنة عمانوالسعودية    والبحرين

% بحد أقصى من  10أو بعمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً ألحكام وشروط الصندوق بنسبة  

ل الصندوق لكل عملة على حدة لعمالت تلك الدول بشرط أن ال تقل استثمارات الصندوق باللاير صافي قيمة أصو

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.   60السعودي في المملكة العربية السعودية عن نسبة 

ية  تحددت ألية اختيار الصكوك، أن تكون صادرة من جهات سيادية، أو شبه سيادية مصدرة من قبل مؤسسات حكوم

% منها، وإصدارات شركات يعتقد مدير الصندوق، أنها تحقق  51او شركات تمتلك الحكومة بها ما يتجاوز نسبة  

الخليج   لدول  التعاون   في مجلس  األعضاء  الدول  وفي  السعودية  العربية  المملكة  في  والمصدرة  قيمة مضافة، 

لتصني  االئتماني الدولية الثالث الرئيسية العربية. يتم الحصول على التصني  االئتماني للصكوك من وكاالت ا

  وهم  ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.

 

 ثانيا: سياسة تركيز االستثمار في أوراق مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة

العربية وهي   الخليج  التعاون لدول    والبحرين  اإلماراتتكون استثمارات الصندوق فقط في أسواق دول مجلس 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في كل من تلك 50بحد أقصى  ،  والكويت  وقطر  والسعودية وسلطنة عمان

ت مالية األسواق وبدون حد أقصى في السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التعامل مع مؤسسا

حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند  

 . (-B)، فتيش (B3)(، موديز -Bبورز )

 

 ثالثا: أنواع المعامالت واألساليب واألدوات 

أدوات استثمارية مثل المرابحات والصكوك  يقرر مدير الصندوق التوزيع األمثل الستثمار أموال الصندوق في  

واالستثمار في وحدات صناديق استثمارية تتوافق مع أهدا  الصندوق. يهد  الصندوق من خالل اإلدارة النشطة  

وسياسة تنويع االستثمارات إلى إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوي ممكن. تتراكم أرباح الصندوق فيه ويعاد  

 رباح في قيمة الوحدات وسعرها.استثمارها وتنعكس األ

 

 رابعا: أنواع األوراق المالية التي ال يمكن ادراجها في محفظة الصندوق 

لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي من أنشطة البنوك أو شركات التأمين التقليدية أو أي نشاط مرتبط بالفائدة أو 

 .لالستثمارأي أنشطة محاورة بموجب الضوابط الشرعية 

لن تشمل استثمارات الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوب سداد أي مبلغ مستحق عليها إال في حالة إمكانية كما 

النقد أو األوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفاة الصندوق خالل   تغطية هذا السداد بالكامل، من 

 )خمسة( أيام.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 مدة صندوق االستثمار   - 4  

 .إتقان للمرابحات والصكوك صندوق مفتوحصندوق    

 

 قيود االستثمار  -1

  تفرضهاإن مدير صندوق إتقان للمرابحات والصكوك يلتزم خالل فترة إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي    

 الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق. 

 لية:سيتقيد مدير الصندوق بمحددات االستثمار التاو

% من صافي قيمة أصول الصندوق  45يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة بحد أدنى نسبة  

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.70وبحد أقصى نسبة 

وصكوك   اإلجارة،  المرابحة  المشاركة،  صكوك  وتحديداً  أنواعها  باختال   الصكوك  في  الصندوق  يستثمر 

والسلم، بشكل مباشر مع المصدر وغير مباشر من خالل االستثمار في وحدات صناديق تستثمر في االستصناع  

% من صافي قيمة أصول الصندوق وبحد 30صكوك مالئمة الستراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق بحد أدنى  

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.30أقصى  

ثمارية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني  يستثمر الصندوق في الصكوك المصنفة كصكوك است 

 .   (-BBB)، فتيش (-Baa3)(، موديز -BBBاالئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز ) 

% من اجمالي قيمة الصكوك في الصندوق في إصدارات صكوك  15من الممكن أن يستثمر الصندوق بحد أقصى  

  ائتماني من قبل شركات التصني  االئتماني، وفقا لضوابط السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر  ليس لديها تصني

والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي لمدير الصندوق والتي تأخذ في االعتبار على سبيل المثال ال الحصر 

نسبي، الربحية المستمرة للمصدر، مدة الصك،  تقييم الجدارة االئتمانية للمصدر، معدل الربح )العائد(، الهامش ال 

 والفترة الزمنية حتى تاريخ االستحقاق.  

لن يستثمر الصندوق في صكوك غير صادرة عن جهة حكومية أو جهة شبة حكومية أو شركات كبرى ذا مالءة  

 مالية عالية. 

% من 50الى  40أقصى نسبة يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع أطرا  نايرة بحد 

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل طر  ناير.

 في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع أطرا  نايرة غير مصنفة ائتمانيا، وستكون مع لن يدخل الصندوق

الي:  مالية حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالت مؤسسات

 . (-B)، فتيش (B3)(، موديز  -Bستاندرد آند بورز )

 . لن يتم شراء وحدات في صناديق استثمار غير خاضعة الشرا  أي من هيئات السوق المالية

يتم االستثمار في وحدات صناديق استثمارية ذات طرح عام ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة 

قبل ه أو من  السعودية  أو  العربية  المرابحات و/  العربية وتستثمر في  الخليج  التعاون لدول  أسواق مجلس  يئات 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 25الصكوك بشكل رئيسي بحد أقصى 

%  25% من صافي قيمة أصوله أو تتجاوز  25لن يتملك الصندوق وحدات في صندوق استثماري آخر تتجاوز  

 فيه.من صافي قيمة أصول الصندوق الُمستَثْمر 

 % من إجمالي قيمة الطرح لألوراق المالية الُمصدرة ألي ُمصدر. 5لن يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 15لن تزيد استثمارات الصندوق في أوراق مالية لمصدر واحد على نسبة 

% من صافي قيمة  10نسبة تزيد عن  باستثناء األوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة، لن يستثمر الصندوق 

 أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من ُمصدر واحد. 

الصندوق أي شخص، غير أنه يمكن أن يتملك أدوات دين تتوافق مع أهدا  الصندوق وبما ال يتعارض   يموللن  

 .لالستثمارمع الضوابط الشرعية 
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 : الحصول على تمويلصالحيات الصندوق في  -أ

من مدير الصندوق   التمويل% من صافي قيمة أصوله إال إذا كان  10أكثر من    الصندوق على تمويل يحصل  لن  

 . ، على أن يكون التمويل متوافقأ مع الضوابط والمعايير الشرعية. لتغطية بعض طلبات االسترداد

 

 : أسواق األوراق المالية التي سيتم التعامل فيها -ب

المالية    التعامل مع بنوك ومؤسسات  مالي قوي حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت   بمركز تتمتعيتم 

آند بورز ) أدنى كالتالي: ستاندرد  الدولية والمصنفة بحد  االئتماني  فتيش  (B3)( موديز  -Bالتصني    ،(B-)  ،.

العربية وهي   الخليج  لدول  التعاون  السعودية ودول مجلس  العربية  المملكة    والبحرين   اإلماراتوالتي تعمل في 

 .والكويت وقطر وسلطنة عمان

 

 : حدود االستثمار في صندوق واحد  -ج 

%  10يديرها مدير الصندوق وبحد أقصى نسبة  من الممكن للصندوق أن يستثمر في صناديق استثمارية أخرى  

من صافي قيمة أصول الصندوق، إذا رأى مدير االستثمار أن ذلك من مصلحة الصندوق شريطة أن تتوافق تلك  

 الصناديق مع أهدا  الصندوق. 

 

 : المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق -د

درجة المخاطر ناتج عن مقدرة    انخفاضى المتوسطة.  يعتبر الصندوق من فئة الصناديق ذات المخاطر المنخفضة إل

. تُتيح  لالستثمارمالية قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية    في أدواتالصندوق على االستثمار  

اإلدارة النشطة للصندوق القيام باستخدام تشكيلة متنوعة من األدوات المالية واالستثمارية وتغيير أوزان مختل  األدوات  

بهد  المحافاة علي رأس المال    لالستثمارموجهاً باستراتيجية استثمارية محددة مع مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية  

 وتحقيق عائدات مجزية. 

 أداء الصندوق للمخاطر التالية:  قد يتعرض

: إمكانية تراجع دخل الصندوق ناراً ألن دخل الصندوق يعتمد على معامالت قصيرة  مخاطر تحقيق الدخل •

 األجل يمكن أن تتقلب خالل فترة قصيرة من الزمن. 

لسعودي : أرباح صفقات المرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار العائد على اللاير امخاطر سعر الفائدة •

 وتبعاً لذلك فإن أي تغييرات على تلك األسعار سيكون لها تأثير على أسعار وحدات الصندوق ارتفاعاً ونزوالً.

% من  40جميع استثمارات الصندوق في أوراق مالية بعملة اللاير السعودي ما عدا نسبة    مخاطر العملة: •

دوالر األمريكي، وعمالت دول مجلس التعاون قيمة أصول الصندوق يمكن استثمارها في أوراق مالية بعملة ال 

وناراً ألنه سيتم تقييم صافي    .والكويت  وقطر  وسلطنة عمان   والبحرين  اإلماراتلدول الخليج العربية وهي  

قيمة األصول بعملة اللاير السعودي فربما يتعرض مالكو الوحدات لمخاطر التقلبات في سعر صر  اللاير  

ر على قيمة سعر وحدات الصندوق. إال أن تأثيرها محدوداً  السعودي مقابل عملة الدوالر األمريكي مما قد يؤث

ناراً لمحدودية النسبة المستثمرة بعملة الدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي التي تال 

مربوطة بالدوالر األمريكي مثل الدرهم االمارتي والدينار البحريني واللاير العماني واللاير القطري وثبات 

 اللاير السعودي مقابل الدوالر االمريكي فقط.   سعر صر 

: يتعرض السوق في بعض األحيان لتقلبات حادة وانخفاض مفاجئ وال يمكن إعطاء ضمان مخاطر السوق •

 التضخم، الفائدة، في اسعار مثل التذبذب مشتركة عوامل عدة عن تنتج أو تأكيد لألداء المستقبلي للسوق، والتي

 تؤثر قد والتي االستثمار بأسواقها إلى التي يهد  الصندوق المناطق في وذلك الصكوك سوق وتحركات

ً  الصندوق أداء على  أو إيجاباً.  سلبا

إن شراء أي وحدة في الصناديق االستثمارية تختل  عن  مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى:   •

اتها عرضة للهبوط بسبب انخفاض القيمة السوقية  إيداع مبلغ لدى بنك محلي، حيث أن قيمة الوحدات وإيراد

 لالستثمارات الخاصة بها.

في ادوات استثمارية متوسطة األجل مما قد يحد من سهولة وسرعة تسييل    االستثماربسبب  مخاطر السيولة:   •

هذه األدوات، ولتجنب هذا الخطر يسعى مدير الصندوق اوال: إلى تقسيم عقود السلع إلى عقود اصغر حجما 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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واكثر عددا وترتيب تواريخ اجالها بحيث توفر السيولة للصندوق، وثانياً: سيدخل الصندوق في اإلستثمار في 

توفر  يزيد من  مما  أسبوعياً  أو  األسبوع  في  أو مرتين  اليومي  االسترداد  إمكانية  توفر  استثمارية  صناديق 

ن صافي قيمة األصول، يحق لمدير % م10إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد  السيولة للصندوق وثالثاً:  

الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد على أساس نسبى، وترحيل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها  

في أي يوم استرداد إلى يوم االسترداد التالي ويكون لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز قيمة طلبات االسترداد  

 .ي آخر يوم تقويم% من صافي قيمة األصول كما ف10

بسبب استثمار نسبة عالية من قيمة أصول الصندوق في أحد الصكوك، فقد يترتب على ذلك  مخاطر التركز:   •

خطر تركز هذه النسبة مع طر  واحد، ولتجنب هذه المخاطر، سيسعى مدير الصندوق إلى تنويع الصكوك 

مع بنوك والجهات المصدرة لها. كما أن عقود المرابحات تتم مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية، أو  

 أخرى ذات تصني  عالي.  

يكون في بعض الصكوك، حق لمصدر الصك ان يستدعي الصك المصدر ويدفع للمستثمر مخاطر االستدعاء:   •

رأس مالة المستثمر باإلضافة إلى أرباح اقل من األرباح التي تدفع في حال استكمال كامل مدة الصك، في  

 األمثل لهذه األموال المستعادة. ستثماراالهذا الحالة سيعمل مدير الصندوق على ايجاد 

شرعية • في  مخاطر  الدخول  في  غير صحيحة  تقديرات  على  بناًء  الصندوق  مدير  قيام  احتمال  في  تتمثل   :

، مما يجبر مدير الصندوق على الخروج من هذه لالستثماراستثمارات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية  

ر مناسبة. ويتم تجنب مثل هذه المخاطر بوجود المستشار الشرعي  االستثمارات بأسعار وتوقيتات قد تكون غي

 للصندوق والتدقيق الشرعي الداخلي وتقيد مدير الصندوق بقيود االستثمار. 

النايرة في إمكانية فشل الجهة المصدرة للصكوك  باألطرا  المرتبطة تتمثل في المخاطر  مخاطر االئتمان: •

رى في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد أو أن الصور السلبية عن قدرة  أو المرابحة أو األدوات المالية األخ

الجهة المصدرة في استيفاء هذه االلتزامات قد تتسبب في انخفاض أسعار تلك األوراق المالية. يسعى مدير  

 مع طفق الصندوق على أية حال، ألن تكون مخاطر االئتمان بالنسبة للصندوق متدنية جداً من خالل التعامل 

تتمتع المؤسسات التي  التصني   مالي بمركز المالية  وكاالت  من  ثالث  من  واحدة  تحدده  ما  قوي، حسب 

واالستثمار   (-B)، فتيش  (B3)(، موديز  -Bاالئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز ) 

ثمار و/أو أوراق مالية مغطاة بأصول في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالست

 و/أو صفقات منتقاة بعناية من قبل مدير الصندوق. 

تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التى تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير  مخاطر تضارب المصالح :   •

رية مما  الصندوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثما

 قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق وسعر الوحدة.

أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موافي    يعتمدمدير الصندوق :   موظفيمخاطر االعتماد على   •

او غياب أحدهم وعدم وجود    استقالةمدير الصندوق ، مما يؤدى إلى تأثر اداء الصندوق بشكل كبير عند  

 بديل .

ااهرة طبيعية ال  وأيتتمثل في البراكين ، والزالزل ، واألعاصير والفيضانات  مخاطر الكوارث الطبيعية : •

رة عليها وتسبب دمار كبيرا للممتلكات واالصول ، قد توثر سلبا على مختل  القطاعات االقتصادية طيمكن السي

  أسعار وحدات الصندوق . انخفاضواالستثمارية مما قد يؤدي إلى 

 قد والتي أوضاع غير مستقرة ينجم عنها قد االقليمية التطورات السياسية العالمية أو ان المخاطر السياسية: •

 .الصندوق أداء غير مباشرة على أو مباشر ورةبص تؤثر

تسجيل الصندوق لدي هيئة السوق المالية ال يعني الحماية من الخسارة في حالة حدوثها. كما ينبغي على  *  

لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق  المستثمرين معرفة أن االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعاً 

 لصندوق االستثمار.المالية أو تابع 

 * يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في هذا الصندوق.
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 العملة -6   

مدير  سيقوم  السعودي  اللاير  بعملة خال   االشتراك  قيمة  دفع  حالة  وفي  السعودي،  اللاير  الصندوق هي  عملة 

 اللاير السعودي بسعر الصر  السائد وقتها.  الصندوق بتحويل عملة المبالغ المدفوعة إلى

 

 مقابل الخدمات واألتعاب - 7   

%. تحتسب هذه الرسوم 0.25يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية إلى مدير الصندوق ناير إدارته للصندوق قدرها  

 وتتراكم في كل يوم تقويم بناًء على صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع عن كل ربع سنة كمتأخرات. 

 بيل المثال: يتحمل الصندوق المصاري  األخرى المتعلقة بإدارة الصندوق، والتي تشمل على س

يتم سددها الى امين الحفا في نهاية كل ربع   والتي%   0.15مصاري  إدارة وتسجيل الوحدات والبالغة   •

 سنة وتحسب بشكل يومي على اصول الصندوق  . 

 المصاري  المتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق.  •

 لاير سنويا.   24.000مجلس إدارة الصندوق المستقلين وتبلغ  مكافاة  أعضاء •

لاير سعودي في السنة المالية وتحتسب على أساس   30,000أتعاب مراجع الحسابات الخارجي بمبلغ   •

 يوم وتدفع كل ستة أشهر  365يومي وباعتبار عدد أيام السنة 

وتدفع كل   يوم  365أيام السنة  وباعتبار عدد  يومي   أية مصاري  أو أتعاب أخرى مستحقة على أساس •

 ستة أشهر.  ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتشغيل.

 % ) مقابل استشارات قانونية ومصاري  اخري(. 0.10مصاري  أخري بواقع  •

من   مصاري  التعامل :مصاري  تعامل الصندوق في األوراق المالية، إن وجدت، سيتم تسجيلها وتدفع •

 قيمة أصول الصندوق. 

 ضريبة القيمة المضافة: 

المذكورة في هذه الشروط واألحكام أو أية مستندات ذات صلة   والمصروفات رسوم العموالت إن جميع •

 تحميل وسيتم  المضافة، القيمة ضريبة تشمل ال األخرى أو أي من األطرا  لمدير الصندوق والمستحقة

ً  بشكل منفصل  الضريبة التنفيذية  والئحته المضافة القيمة ضريبة ناام في  عليها المنصوص لألسعار وفقا

الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل وسيدفع الصندوق لمزود الخدمة )باإلضافة الى أية رسوم أو  

مصروفات( مجموعاً مساوياً للقيمة المسجلة لهذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة  

 .لخدمة المعنيةبا

كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل    في حال ما اذا  •

الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة الى أية رسوم أو مصاري  أخرى( مجموعاً مساوياً  

 لقيمة هذه الضريبة. 

 

 التقويم والتسعير - 8

 م أصول الصندوق :يتقو -أ

 لتالي :تقييم اصول الصندوق على االساس ا

 الصكوك المقتناة لغرض البيع المتاح على أساس قيمة اإلغالق لها في السوق المدرجة فيه. يتم تقويم   •

المقتناة آلجال   • المدرجة  الصكوك  تقويم  لها مع مراعاة عائدات    استحقاقهايتم  القيمة االسمية  أساس  على 

 توزيعاتها الدورية.

 يتم تقويم أسعار المرابحات استنادا إلى مستوى العوائد الفعلية للصفقات المتعاقد عليها. •

 استنادا إلى سعر الوحدة المعلن في الصندوق المستثمر فيه.   االستثماريةيتم تقويم الصناديق  •

األوراق المالية غير المدرجة باستخدام بعض أساليب تقييم االستثمارات  واألخرى    راتاالستثمايتم تقويم   •

المتبعة في المؤسسات المالية مثل أنامة التسعير المختصة لتحديد القيمة العادلة والتي يتم مراجعتها دورياً 
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. يحق لمدير الصندوق بواسطة موافين مؤهلين لضمان أنها تعكس البيانات الحقيقية وأسعار السوق المقارنة

الصندوق    - نفقة  تقويم    -وعلى  تقويمات من جهات مستقلة، ويتم مراجعة  أي  الحصول واالعتماد على 

 األوراق المالية غير المدرجة بواسطة المراجع الخارجي للصندوق. 

 جميع االلتزامات المستحقة تخصم من إجمالي قيمة األصول بما في ذلك ما يلي:   •

 لمصاري  المستحقة غير المدفوعة .  رسوم اإلدارة وا •

 أي مخصص ألتعاب المراجعة السنوية للصندوق ومصاري  التعامل والرسوم األخرى.   •

 أتعاب أمين الحفا  ومقدمي الخدمات اآلخرين.  •

االحتياطيات المصـرح بها والمعتمدة بواـسطة مدير الصـندوق والضـرائب أو التكالي  الخاصـة بأي دعوى   •

 وق طرفاً فيها.قضائية يكون الصند

يتم حـساب ـصافي قيمة األـصول في كل يوم تقويم ويكون متاحاً لمالكي الوحدات خالل اليوم التالي من يوم  •

 التقويم ذي العالقة ويتم نشره على موقع مدير الصندوق وموقع السوق المالية السعودية )تداول(. 

وعد النهائي لتقديم يجوز لمدير الصـــندوق تأخير تقويم أصـــول الصـــندوق لمدة ال تتجاوز يومين من الم •

ــكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير من   ــترداد إذا قرر بش ــراء واالس ــة بعمليات الش التعليمات الخاص

أـصول الـصندوق بـشكل يمكن التعويل عليه )بما في ذلك على ـسبيل المثال ال الحـصر، الارو  التي يقفل 

ر ي في وقت تقويم األصـل المتعامل به( بـش وق الرئيـس بقة على هذا فيها الـس ط الحصـول على الموافقة المـس

 التأخير من مجلس إدارة الصندوق.
 سيتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة، بغرض شراء أو استرداد الوحدات، باستخدام المعادلة التالية:  

إجمالي القيمة العادلة ألصـول الصـندوق ناقصـا إجمالي الخصـوم بما في ذلك أي رـسوم ومصـروفات على  •

إجمالي عدد وحدات الصـندوق القائمة قبل يوم التقويم ذي تحقة وغير مدفوعة مقسـومة على  دوق مسـ الصـن

 العالقة
 أيام التقويم :  -ب

ــندوق   ــعر وحدة الص ــب س ــعار ) الخميس  إلى األحد من عمل يوم كليحتس ــاس أس يوم التقويم( على أس

ل،   ة يوم التقويم. إذا لم يكن يوم التقويم يوم عـم الـي د إغالق الســـــوق الـم ة تـحت اإلدارة عـن الـي األدوات الـم

 فسيحتسب التقويم في يوم العمل التالي.   
 

 : تي ستتخذ في حالة التسعير الخاطئبيان اإلجراءات ال -ج

 في تقويم او تسعير أصول الصندوق . يقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطا  •

عن أي خسائر كان سببها خطأ مدير   نيقوم مدير الصندوق بتعويض مالي الوحدات المتضرري •

 الصندوق . 

ي خطأ  في التقويم او التسعير بما  السوق المالية فور وقوع أ بالغ هيئةيقوم مدير الصندوق بإ •

% من سعر وحدة الصندوق . كما سيتم االفصاح عن ذلك في الموقع 0.50نسبته  يوثر على ما

االلكتروني لمدير الصندوق وفى الموقع االلكتروني للسوق المالية ) تداول ( وفى تقارير  

 ( من الئحة صناديق االستثمار .71الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم )

( من الئحة 72فقا للمادة )وتقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك يقوم مدير الصندوق بتقديم  •

 صناديق االستثمار وتشمل هذه التقارير على ملخص بجميع أخطاء التقويم او التسعير .

•  

 طريقة احتساب اسعار االشتراك واالسترداد : -د

الصندوق في يوم أصول يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض االشتراك واالسترداد بحساب قيمة صافى قيمة 

التعامل ذي العالقة مضافا الية أي ارباح مستحقة ومخصوما منه أي مصاري  ورسوم مستحقة ومن ثم 

لمدير الصندوق تأخير قسمة الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي العالقة ، يجوز 

الكوارث الطبيعية أو أعطال فنية    0عملية التقويم في حالة وجود أى ارو  استثنائية وعلى سبيل الحصر 

خارجة عن ارادة مدير الصندوق ( قد تؤثر على عملية التقويم او تحديد قيمة اصول الصندوق وسيتم 

 الرجوع الى مجلس االدارة للحصول على الموافقة . 
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 : ن ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارهامكا -ه

( قبل   www.itqancapital.comسيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق )  

كما سيعلن عن سعر الوحدة في نفس التوقيت في الموقع   التقويم  ليوم التالي العمل يوم اهراً في   12الساعة 

 االلكتروني للسوق المالية السعودية )تداول(.

يجوز لمدير الصندوق أن يوق  التعامل مؤقتاً في تعامالت الصندوق إذا ما رأى أن تقويم أصول الصندوق 

 أصبح غير ممكن. 

 

 التعامالت-9

 

 إجراءات االشتراك:-أ

 

المستثمر الراغب في شراء وحدات في الصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذه الشروط  يتعين على  

واألحكام الخاصة باالشتراك في الصندوق وتسليمها إلى مدير الصندوق مرفقاً معها قسيمة اإليداع للمبلغ المقابل 

 بحساب الصندوق بالبنك في أي يوم عمل. 

االشتراك المستوفاة عن طريق البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو إرسالها    بإمكان المستثمر تسليم نماذج

 من خالل الوسائل االلكترونية المرخص بها.

سيتم اعتماد طلب االشتراك الذي يتم استالمه من قِبل مدير الصندوق عند أو قبل آخر موعد الستقبال الطلبات. 

اهراً من كل يوم(    12:00استالمها بعد آخر موعد الستقبال الطلبات المحدد )الساعة  طلبات االشتراك التي يتم  

 ستصبح نافذة في يوم التقويم التالي.

االشتراك في الصندوق سيكون من خالل شراء الوحدات بناء على تقويم اليوم التالي آلخر موعد الستقبال الطلبات. 

مستثمر في الصندوق إذا كان ذلك االشتراك، من ضمن أمور    يحتفا مدير الصندوق بالحق في رفض اكتتاب أي

أخرى، سيؤدي إلى اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض من وقت آلخر من قبل 

 هيئة السوق المالية أو الجهات الناامية األخرى.

 

 إجراءات االسترداد:-ب

 

أوكل جزء  استرداد  الوحدات  لمالكي  الطلبات   يجوز  وتقديم/إرسال  االسترداد  طلب  وتوقيع  باستكمال  وحداتهم 

المكتملة عن طريق البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو من خالل إرسالها عبر الوسائل االلكترونية المعتمدة  

 باستخدام حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه السري )بعد اعتمادها(.

اهراً    12:00لمستوفاة التي يتم استالمها قبل آخر موعد الستقبال الطلبات وهو الساعة  جميع طلبات االسترداد ا

قبل نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم ، سيتم تنفيذها في يوم التقويم ذي العالقة يوميا ، أو يوم العمل التالي  

ة االسترداد ستكون متاحة لمالكي الوحدات في حال إن كان أحد هذه األيام ليس يوم عمل(. المبالغ الناتجة عن عملي

 قبل نهاية العمل في اليوم الثالث بعد تاريخ يوم التقويم .

% من صافي قيمة أصول الصندوق كما في  10أقصى إجمالي مبلغ استرداد مسموح به في أي يوم استرداد هو 

الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد    آخر يوم تقويم. إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد هذا المبلغ، يحق لمدير

على أساس نسبى وتسترد الوحدات بناء على ذلك. ترحل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها في أي يوم استرداد  

% من صافي قيمة  10إلى يوم االسترداد التالي ويكون لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز قيمة طلبات االسترداد 

 خر يوم تقويم. األصول كما في آ

يجوز لمدير الصندوق، وبناء على تقديره المطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو تحويل إن كان هناك تعليق للتداول  

في السوق الرئيسية التي يتعامل الصندوق فيها من خالل األوراق المالية أو األصول المملوكة، سواء كان ذلك 

الستثماري والتي يعتقد مدير الصندوق بدرجة معقولة أنها أساسية  بشكل عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق ا

 لحساب صافي قيمة أصول الصندوق االستثماري.  

http://www.itqancapital.com/
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إذا أدى أي استرداد إلى خفض استثمار مالك الوحدات في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى الالزم، فسيتم استرداد  

 بعملة الصندوق بقيدها للحساب المعين لمالك الوحدات. كامل المبلغ الُمستَثمر. وسيتم دفع المبالغ المستردة

في الحاالت والارو  التي تؤدي إلى تعليق حساب صافي قيمة األصول، يجوز لمدير لصندوق أن يعلق مؤقتا  

االشتراك واإلضافة واالسترداد للوحدات. بإمكان مالك الوحدات استالم المبلغ المسترد بموجب حوالة في حسابه  

 م خصم رسوم هذه العمليات من قيمة مبلغ االسترداد.الخاص وسيت

 يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات الصندوق.

 

 الفترة الزمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع مبالغ االسترداد لمالك الوحدات:  -ج

 م ذي العالقة .يتم تحويل مبلغ االسترداد الكلي لمالك الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الثالث ليوم التقوي

 

 :قيود على التعامل في الوحدات -د

يتم تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد المستلمة والمقبولة حسب المواعيد المحددة في الفقرة )ح( من المادة      

( من هذه  الشروط واالحكام بناء على سعر الوحدة ألغالق يوم التعامل التالي . وفى حالة تم استالم 9)

 قادم من يوم استالم الطلب . التعامل  ال مالطلب بعد الموعد النهائي سيتم احتسابه في يو

 أو يعلق واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت: الحاالت التي يؤجل فيها التعامل في الوحدات -ه

اجيل تلبية أى طلب استرداد من او االشتراك في الصندوق في أي من  يجوز لمدير الصندوق ت  •

 حة صناديق االستثمار :( من الئ62( والمادة رقم )61الحاالت االتية وفقا للمادة رقم ) 

 في حالة طلبت هيئة السوق المالية ذلك من مدير الصندوق .  •

% او اكثر من صافى قيمة الصندوق 10إذا كانت قيمة طلبات االسترداد لمالكي الوحدات يساوى  •

 في أي يوم تعامل . 

في حالة تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول   •

صندوق والتي يري مدير  األخرى التي يملكها الصندوق .اما بشكل عام أو بالنسبة الى أصول ال

 الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافى قيمة اصول الصندوق .

 حالة حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق : 

التأكيد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالك    •

 الوحدات . 

ارة الصندوق وأمين الحفا حول ذلك  مراجعة التعليق بصورة منتامة والتشاور مع مجلس إد •

 بصورة منتامة .

 إشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح اسباب التعليق.  •

اء التعليق بالطريقة نفسها في االشعار عن  ق المالية ومالك الوحدات فور انتهواشعار هيئة السو •

 التعليق واالفصاح عن ذلك في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع االلكتروني للسوق . 

 

سيتم طلبية طلبات االسترداد في اقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة 

 اد الى مالك الوحدات في اقرب فرصة ممكنة .بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ االسترد

 

رفض االشتراك : يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حالة عدم تطبيق المشترك    •

نامة ولوائح الهيئة ويتم إرجاع قيمة االشتراك الى حساب العميل خالل ثالثة أيام عمل من  أل

 تاريخ تقديم قيمة االشتراك .
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 : اإلجراءات بمقتضاها يتم اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجلبيان  -و

( من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من  61األحكام المنامة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع الى المادة ) 

 هيئة السوق المالية : 

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلبات استرداد أذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد  •

 % أو اكثر من صافى قيمة أصول الصندوق . 10لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل اكثر من 

يجب على كل مدير صندوق أتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد  •

يها ، واالفصاح عن هذه االجراءات في الشروط واحكام الصندوق ومذكرة المطلوب تأجل

 المعلومات .

•  

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق :  -ي

دير الصندوق بحقه المشاركة في الصندوق كمستثمر ، ويحتفا مدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص يمكن لم

وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل بع   ه كليا او جزئيا متى رأى ذلك مناسبافي تخفيض مشاركت

( من الئحة صناديق االستثمار عن أي استثمار له في الصندوق في  71سنة وفقا للفقرة )ح( من المادة )

 ملخص االفصاح المالي للصندوق .

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل :   -ن

أيام قبول االشتراك : يمكن االشتراك في الصندوق يوميا . ويقبل االشتراك في الصندوق بعد   •

) اهرا من تاريخ التقويم   12تقديم طلب االشتراك كامال ودفع كامل مبلغ االشتراك قبل الساعة 

 على أن يكون يوم عمل ( . ويكون االشتراك بناء على سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة . 

أيام قبول االسترداد : يمكن استرداد المبالغ من الصندوق يوميا .ويقبل بعد تقديم طلب االسترداد  •

بناء على  ادويكون االسترداهرا من تاريخ التقويم  ) على أن يكون يوم عمل ( .  12قبل الساعة 

 سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة . 

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك او االسترداد : -ط

يقوم العميل عند االشتراك بتعبئة نموذج االشتراك وتوقيع هذه الشروط   إجراءات االشتراك :  •

 واالحكام ومذكرة المعلومات وتقديمها الى مدير الصندوق . 

سترداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج  سترداد : يقوم العميل عند طلب اإجراءات اال •

 مه الى مدير الصندوق . ويقد اطلب االسترداد

 يمكن االشتراك في الصندوق عن طريق التواصل مع مسئولي خدمات العمالء لمدير الصندوق .  •

 

 االشتراك اإلضافي واالسترداد:  الحد االدنى للملكية واالشتراك و -ز

 الحد األدنى لالشتراك في الصندوق             

لاير للمؤســــســــات  10,000لاير ســــعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها    5000عدد وحدات تعادل قيمتها  

 . والشركات

لاير سعودي لألفراد وعدد وحدات    2000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو عدد وحدات تعادل قيمتها   

 لاير سعودي للمؤسسات والشركات. 5000تعادل قيمتها 

 

 في الصندوق لالستردادالحد األدنى 

إن أدنى حد للوحدات يجوز اســترداده بواســطة أي مالك وحدات في طلب اســترداد واحد يجب أن يعادل قيمة 

ــترداد بحد أدنى مبلغ أل  ) ــبة لألفراد ومبلغ  1,000اس ــعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنس  ( لاير س

ـشركات والمؤـسـسات. يجب أن تعادل ( لاير ـسعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنـسبة لل2,000  )الفين  
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ــركات 1,000)  ال قيمة عدد الوحدات المتبقية لمالك الوحدات الفرد على األقل مبلغ  ــعودي وللشــ ( لاير ســ

 .( لاير سعودي10,000) عشرة اال  -والمؤسسات مبلغ  

 

وق % من صـافي قيمة األصـول للصـند  10إن أقصـى مبلغ اسـترداد مسـموح به في أي يوم تقويم هو نسـبة  

ــندوق تخفيض جميع  ــترداد هذا المبلغ، يحق لمدير الصــ كما في يوم التقويم. إذا تجاوزت قيمة طلبات االســ

طلبات االســترداد على أســاس نســبى وتســترد الوحدات بناء على ذلك. ترحل طلبات االســترداد التي ال يتم 

ــترداد إلى يوم التقويم التالي ويكون لها األفضــلي ــتيفاؤها في أي يوم اس ــريطة أال تتجاوز قيمة طلبات اس ة ش

يتبع مدير الصندوق إجراءات  % من صافي قيمة األصول للصندوق كما في يوم التقويم.10االسترداد نسبة 

عادلة ومنصـــفة عند اختيار طلبات االســـترداد المطلوب تأجيلها، حيث يتم األخذ في االعتبار جميع طلبات 

تم منح األولوية لجميع طلبات االســــترداد التي تكون دون  االســــترداد المؤجلة بالنســــبة والتناســــب، وســــي

 للمؤسسات . سعودي( ال  لاير 50بلغ خمسون )م(  آال  لاير سعودي وك10عشرة ) مبلغ

 

 اما يعادله يين لاير سعودي أو  ( مال10متطلب عشرة ) استيفاءلضمان  الالزمةة حياالجراءات التصحي -ك

 ادنى لصافى قيمة اصول الصندوق :  كحد

اشهر   6سعودي لمدة أقصاها  ( ماليين لاير10صافى قيمة اصول الصندوق عن عشرة ) انخفضتفي حال  

تخدم مصالح مالك الوحدات من تسييل  التيسيقوم مدير الصندوق بتحليل ودراسة السوق والخيارات 

الصندوق . سيقوم مدير الصندوق بطلب  اصول الصندوق او طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في

الجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح 

وموقع السوق ، وفى   اإللكترونيعن ذلك في موقعة  باإلعالنالسوق المالية وسيقوم مدير الصندوق  هيئة

( ماليين 10الى عشرة )  أصوله هم في الصندوق لرفع صافى قيمة حالة صوت المالك بعدم زيادة استثمارات 

لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ الموافقات الالزمة من هيئة السوق 

 المالية . 

إجراء   أيسيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب 

 منه . يتصحيح

 

 سياسة التوزيع  -10

 تنعكس االرباح في سعر الوحدة عند كل تقويم للوحدات الصندوق.

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:    

 ال يوجد 

 

  كيفية توزيع األرباح:

 ال يوجد 

 

 تقديم التقارير الى مالكي الوحدات  -11

 

 المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية: -أ

لمراجعة ( والتقارير  سيقوم مدير الصندوق بأعداد التقارير السنوية ) بما في ذلك القوائم المالية السنوية ا  

( من الئحة صناديق االستثمار .ويجب  5جزة والتقارير األولية وفقا لمتطلبات الملحق رقم )السنوية المو

 مقابل . على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب ودون أي 
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( يوما من نهاية فترة 70تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين ) 

( من 11التقرير ، وتنشر هذه التقارير في االماكن وبالوسائل المحددة في الفقرة )ب( من المادة )

 هذه الشروط واالحكام . 

 لمعلومات التالية: يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن ا

 صافى قيمة أصول الصندوق .  •

 ( يوما من كل صفقة . 15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر ) •

الوحدات ) بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات    ىلكمايرسل مدير الصندوق بيان سنوي الى  •

على مدار السنة  خالل السنة المعد في شانها البيان( يلخص الصفقات على وحدات الصندوق 

( يوما من نهاية السنة المالية . ويحتوي هذا البيان على االرباح الموزعة 30المالية خالل ثالثين )

وإجمالي مقابل الخدمات والمصاري  واالتعاب المخصومة من مالك الوحدات ، باإلضافة الى  

الستثمار أو في تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار المنصوص عليها في الئحة صناديق ا

 شروط واحكام الصندوق او مذكرة المعلومات .

 

 :  معلومات عن أماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق  -ب

سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي او البريد اإللكتروني او الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح 

وان . ويجب إخطار مدير الصندوق بأي الحساب إال  اذا تم إشعار مدير الصندوق بأي تغيير في العن

( يوما من نهاية فترة التقرير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير 60أخطاء خالل ستين )

الصندوق نهائية وحاسمة. كما سيتم نشر هذه التقارير في الموقع اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق 

 (.  كتروني للسوق المالية ) تداولوالموقع اإلل

 

 وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية :  -ج

في ذلك القوائم المالية  سيتم إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمالء المحتملين بالتقارير السنوية ) بما

( يوما من نهاية فترة التقرير في الموقع  70السنوية المراجعة ( مجانا وذلك بنشرها خالل مدة ال تتجاوز )

اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق ن والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول ( او عن طريق  

 البريد في حال طلبها .

 

 وحدات سجل مالكي ال -12

 وحدات الصندوق لتسجيل اشتراكات واسترداد المستثمرين. لمالكييتم اعداد سجل محدث 

 

 اجتماع مالكي الوحدات  -13

 

   الظروف التي تستدعي عقد اجتماع لمالكي الوحدات:-أ

 يتم دعوتهم قبل االجتماع بشهر .  الطارئةيتم دعوة مالكي الوحدات في حالة   الارو  

 

 الدعوة الجتماع مالكي الوحدات:إجراءات -ب

 . روني لمدير الصندوق وموقع تداولالدعوة عبر الموقع االلكت توجيهيتم  

 

   تصويت مالكي الوحدات:-ج

 يتم التصويت االلكتروني على قرارات االجتماع .
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 حقوق مالكي الوحدات   -14

 كل وحدة من وحدات الصندوق تمللك في اصول الصندوق على المشاع .    

 

 مسؤولية مالكي الوحدات - 15   

 عن مسؤوال الوحداتفي الصندوق أو جزء منه ، وال يكون مالك  استثمارهتنحصر مسؤولية مالكي الوحدات في 

 ديون والتزامات الصندوق . 

 

 خصائص الوحدات   -16  

 وحدات الصندوق كلها من فئة واحدة وال توجد فئات مختلفة للوحدات . 

 

 التغييرات في شروط واحكام الصندوق  -17

 الئحة المنامة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واالشعارات المحددة بموجب    لألحكام يخضع الصندوق    -

 صناديق االستثمار .

 الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع التداول .  الئحة الصندوق علىليتم نشر التعديل  -

 

 إنهاء صندوق االستثمار :  -18

  أيإذا رأى مدير الصندوق أن قيمة اصول الصندوق غير كافية لمواصلة تشغيل الصندوق أو في حالة حدوث  

ي مسبقا عطاء مالكي الوحدات إشعار خطإارو  اخري ، يحتفا مدير الصندوق بحقه في انهاء الصندوق بعد  

 ( يوميا تقويميا على االقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . 60ستين ) مدته

في مثل هذه الحالة سيتم تصفية أصول الصندوق بعد تسديد التزاماته وتوزيع المبالغ المتبقية بعد التصفية على  

وحدات القائمة في الصندوق كما يحدده ال  إجماليمالكي الوحدات بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إلى  

 مدير الصندوق . 

 مدير الصندوق    -19

 

شركة إتقان كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنامة المملكة العربية السعودية بصفتها  

لهم   المرخص  األشخاص  بموجب الئحة  اإلدارة  أعمال  لممارسة  لها  استثمارية مرخصاً  هيئة  شركة  الصادرة من 

بتاريخ   2007-17-9مجلس هيئة السوق المالية رقم   بموجب قرار  07058-37السوق المالية بترخيص رقـــــم  

 هـ ومركزها1428/ 2/ 16بتاريخ    4030167335م وبسجل تجاري رقم  2007/ 9/4هـ الموافق  21/3/1428

 :الرئيسي بجدة وعنوانها البريدي

 شركة إتقان كابيتال 

 ا
 قر الرئيس ي ملدير ال ندوق:عنوان امل

الزهراء   حي   ، العطاس  أحمد  شارع  الت اري،  الزهراء  ص.ب   ركز  وعنوانها  هاتف21482ردز      8021،  رقم  ، 

 اململكة العربية السعودية،  0122638787

  .www.itqancapital.comاملوقع اإللكتروني ملدير ال ندوق:  

وال توجد أي أنشطة أو مصالح أخرى مهمة لمدير الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق يحتمل تعارضها مع  

تأدية   على  يؤثر  أن  يحتمل  الصندوق  مدير  أي تضارب مصالح جوهري من طر   يوجد  الصندوق وال  مصالح 

 لق بالصندوق تم تكلي  أطرا  أخرى لتأديتها.التزاماته تجاه الصندوق، كما ال توجد مهام أخرى تتع

http://www.itqancapital.com/


Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

27 

 

 

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق  -أ

 :باآلتي القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون

 .الصندوق إدارة ▪

 .للصندوق اإلدارية في ذلك الخدمات بما الصندوق عمليات ▪

 الصندوق.  وحدات طرح ▪

 الصندوق من خالل المهام األتية: بإدارة وتحقيق نمو استثماراتسيقوم مدير الصندوق 

 تحديد فرص االستثمار. ▪

 تقييم فريق اإلدارة العليا وغيرهم من الموافين داخل الشركة المستهدفة. ▪

 أداء أو إدارة التحليل المالي الالزم وتعيين الجهات المسؤولة عن اجراء الفحص النافي للجهالة.  ▪

 ارية وتقديمها الى مجلس ادارة الصندوق.إعداد توصيات استثم ▪

 التفاوض على سعر شراء حصص الشركات المستهدفة، وشروط البيع، والشراء واتفاقية الشراء. ▪

 توفير ممثل نيابة عن الصندوق إلى مجلس إدارة الشركات المستثمر فيها. ▪

 دارتها.المساعدة في الجهود الرامية إلى تحسين أداء الشركات المستثمر فيها وفرق إ ▪

 تقديم المشورة االستراتيجية والمالية الحالية للشركات المستثمر فيها. ▪

 تطوير وإدارة عملية تحقيق استثمارات الصندوق. 

 

 الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق وموظفوه  -ب

بواسطة موافيه المرخص لهم من قبل الهيئة،   عدا خدمة الحفا((ينوي مدير الصندوق تقديم جميع الخدمات  

البيانات، حفا سجالت العمالء، صيانة الناام وإصدار التقارير. غير أنه ع لى سبيل المثال التأكد من صحة 

يجوز لمدير الصندوق وفق تقديره الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من  

 المملكة العربية السعودية.  الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص بأداء هذه الخدمات في

 التزامات مدير الصندوق   -ج     

بما يخدم مصالح مالكي الوحدات وفقا للشروط واألحكام الواردة  وضع هيكل الصندوق وإدارته وتشغيله   .1

 في هذه المذكرة.  

 .المذكرةتحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا لألهدا  الواردة في هذه  .2

 .واإلدارية ألصول الصندوق ونشاطهوضع إجراءات صنع القرار التي يتعين اعتمادها لتنفيذ الجوانب الفنية   .3

بعمل  .4 العالقة  ذات  السعودية  العربية  المملكة  في  السارية  والتعليمات  واللوائح  األنامة  بجميع  االلتزام 

 الصندوق. 

إبرام .5 يتم  التي  العقود  وسالمة  ناامية  من  والقرارات  التأكد  بالضوابط  وااللتزام  الصندوق  لمصلحة  ها 

 .هيئة الرقابة الشرعية والمعايير الصادرة عن 

 اإلعالن عن أي طر  ثالث يتم تكليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق. .6

 إبالغ هيئة السوق المالية عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.  .7

أو شركة تابعة واحدة أو أكثر، يبقى مدير الصندوق مسؤوالً عن إدارة  وبصر  النار عن التفويض لطر   

الصندوق وتنايم أصوله. يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء 

 .التي تحصل بسبب إهماله الجسيم أو سلوكه المتعمد
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 د. األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق      
ً  إجراء أي  واتخاذ الصندوق مدير عزل للهيئة    أو الصندوق لذلك بديل  صندوق مدير لتعيين تراه مناسبا

 اآلتية:  الحاالت من  أي وقوع حال مناسباً، وذلك في تراه آخر تدبير أي    اتخاذ

األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  ▪  الئحة 

 .لهم المرخص

 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء ▪

 .اإلدارة نشاط ممارسة ترخيصه في إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

 .التنفيذية لوائحه أو بالتزام الناام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل  قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا ▪

 وجود عدم  مع أو استقالة عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفاة مدير وفاة ▪

 الصناديق أصول أو االستثمار صندوق أصول قادر على إدارة الصندوق مدير لدى مسجل آخر  شخص

 .المحفاة ديرم التي يديرها

 .الصندوق مدير عزل الهيئة من فيه يطلبون المغلق الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار صدور ▪

 

 أمين الحفظ  - 20

 

شركة  ساهمة  قذلة سعودية  ؤسسة بمور  أن مة اململكة العربية السعودية ب ذتها شركة    وهي  لالستثمار، شركة ا نماء  

بمور      رخ ا   استثمارية املالية  ا وراق  بنشاط حذظ  املالية   الئملةلها  السوق  لهم وال ادرز  ن هيئة  املرخص  ا شخاص 

املوافق  1430 04 17وتاري     037- 09134بترخيص   ويوون  سئو 2009 04 13هظ  صناديق  س  أصو   حذظ  عن   االستثمار،ال 

 البريدي: وعنوانها  1010269764وبمور  سج  ت اري رقم  

   لالستثمارشركة االنماء 

  11576الرياض    66333  بريد: دينة الرياض، صندوق    العليا،طريق امللك فهد، حى    -برج العنود  –املقر الرئيس ي: الطابق الثا ن  

 . 966( 1)2185900، فاكس  966( 1)  2185998 هاتف:اململكة العربية السعودية 

 www.alinmainvestment.com  اإللكتروني:املوقع 

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار -أ

لقة بالصندوق واصوله، بما في ذلك على سبيل يحتفا أمين الحفا بجميع السجالت والحسابات والمستندات المتع

الصندوق  وقرارات  للصندوق،  المملوكة  باألصول  الخاصة  الملكية  أسهم  شهادات  جميع  الحصر  ال  المثال 

 االستثمارية ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتقارير تقييم أصول الصندوق. 

 عن مسؤول كذلك وهو الوحدات، مالكي لصالح  وحمايتها الصندوق أصول  حفا عن مسؤوالً  الحفا أمين يُعد  

 مدير تجاه مسؤوالً  الحفا أمين يُعدن   .الصندوق أصول بحفا يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ

 تقصيره أو تصر  سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق

 المتعمد. 

يعد امين الحفا مســؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صــناديق االســتثمار ، ســواء أدى مســؤولياته بشــكل 

 مباشر أم كل  بها طر  ثالثا بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة االشخاص المرخص لهم .

 

 حق امين الحفظ في تعيين أمين من الباطن :-ب

ــيدفع أمين   يجوز ألمين الحفا تكلي  طر  ثالث أو اكثر او اى من تابعيه بالعمل أمينآ للحفا من الباطن ، وس

 الحفا أي أتعاب ومصاري  تابعة لذلك .

 

 

 

http://www.alinmainvestment.com/
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 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله -ج

 عزل أن معقول رأى بشكل إذا كتابي إشعار بموجب قبله من المعين لحفاا أمين عزل الصندوق لمدير يجوز

 قيام عن اإللكتروني موقع في فوراً  اإلفصاح الصندوق يقوم مدير  .الوحدات مالكي مصلحة في الحفا أمين

 بديل.  حفا أمين بتعيين

 الحاالت من أي  حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي  اتخاذ  أو الصندوق مدير من المعين الحفا أمين عزل  للهيئة

 :اآلتية

 المرخص الئحة األشخاص بذلك بموجب الهيئة إشعار دون الحفا نشاط ممارسة عن الحفا أمين توق  ▪

 .لهم

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحب أو الحفا نشاط ممارسة في الحفا أمين ترخيص إلغاء ▪

 .الحفا نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفا أمين من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

 .التنفيذية لوائحه أو بالناام جوهريا بااللتزام الهيئة تراه بشكل- أخل قد  الحفا أمين أن الهيئة رأت إذا ▪

 

 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله -د

 عزل أن معقول بشكلرأى   إذا كتابي إشعار بموجب قبله من المعين الحفا أمين عزل الصندوق لمدير يجوز

 قيام عن اإللكتروني موقع في فوراً  اإلفصاح الصندوق يقوم مدير  .الوحدات مالكي مصلحة في الحفا أمين

 . بديل حفا أمين بتعيين

 الحاالت من أي  حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي  اتخاذ  أو الصندوق مدير من المعين الحفا أمين عزل  للهيئة

 :اآلتية

 المرخص الئحة األشخاص بذلك بموجب الهيئة إشعار دون الحفا نشاط ممارسة عن الحفا أمين توق  ▪

 .لهم

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحب أو الحفا نشاط ممارسة في الحفا أمين ترخيص إلغاء ▪

 .الحفا نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفا أمين من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

 .التنفيذية لوائحه أو بالناام جوهريا بااللتزام الهيئة تراه بشكل- أخل قد  الحفا أمين أن الهيئة رأت إذا ▪

 

 مراجع حسابات الصندوق   -21

 

وشركاه  شركة   )ترخيص    مزارزالخراشي  الصندوق  لحسابات  مستقل  خارجي  حسابات  كمراجع 

 ( وعنوانه: 53611323رقم

    11482 الرياض 8306ص. ب:              

 920028229هات :             

 92400966  4774 11فاكس:             

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي  -أ

الخارجي بمراجعة الحسابات  الخاصة   الملكية لفرص الجسور السنوية لصندوق المالية القوائم سيقوم مراجع 

قائمة والتي العائدة صافي  في التغيرات وقائمة العمليات، وقائمة المالي المركز تشمل   لمالكي الموجودات 

الخارجي   ذلك في المنتهية السنة عن النقدية التدفقات وقائمة الوحدات، الحسابات  مراجع  يقوم  كما  التاريخ. 

ً  النص  المالية للقوائم المحدود الفحص بأعمال  المحدودالفحص   ويتكون السعودية المراجعة لمعايير  سنوية طبقا

في   المسؤولين األشخاص من  واالستفسار المالية المعلومات على تحليلية إجراءات تطبيق من  أساسية  بصفة

 .والمحاسبية المالية األمور عن  الصندوق

 : راألحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني لصندوق االستثما -ب
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يجب على مجلس إدارة الصــندوق أن يرفض تعيين المحاســب القانوني أو أن يوجه مدير الصــندوق المحاســب 

 القانوني ، في أي  من الحاالت األتية :

 هني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه .ت قائمة ومهمة حول سوء السلوك الموجود ادعاءا  •

 مستقال .إذا لم يعد المحاسب القانوني للصندوق العام  •

دية لك المؤهالت والخبرات الكافية لــــتأإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يم •

 . ىمهام المراجعة بشكل مرض

 تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق . –وفقا لتقديرها  –إذا طلبت الهيئة  •

 المالي المركز تشمل قائمة والتيلصندوق  السنوية ل المالية القوائم سيقوم مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة

 عن النقدية التدفقات وقائمة الوحدات، لمالكي الموجودات العائدة صافي في التغيرات وقائمة العمليات، وقائمة

 المالية للقوائم المحدود الفحص التاريخ. كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بأعمال ذلك في المنتهية السنة

ً  النص   إجراءات تطبيق من أساسية بصفة الفحص المحدود  ويتكون السعودية المراجعة لمعايير سنوية طبقا

الصندوق المسؤولين األشخاص من واالستفسار  المالية المعلومات على تحليلية  المالية األمور عن في 

 .والمحاسبية

 

 أصول الصندوق   -22

 

 أن أصول صندوق االستثمار محفواة بواسطة أمين الحفا لصالح صندوق االستثمار . •

يقوم امين الحفا بفصـل أصـول الصـندوق عن باقي االصـول الخاصـة به أو الصـناديق األخرى وعن   •

لمالية واألصـــول  خرين التي يقوم بحفا اصـــولها ويســـجل امين الحفا األوراق اأصـــول عمالئه اال

مه لصـالح الصـندوق ويقوم أمين الحفا بفتح حـساب بنكي خاص بالصـندوق في اسـ الخاصـة بالصـندوق 

ــجالت الضــروري ــتندات التي  ةأحد البنوك المحلية ، ويقوم باالحتفاا بجميع الس تؤيد    وغيرها من المس

 تزاماته التعاقدية .تأديته الل

يحددها    التي يتعين على أمين الحفا أن يقدم للعميل / للشخص المرخص له كشفا في التاريخ أو التواريخ   •

تم قيدها على الحساب، وأن يتم تسليمها خالل خمسة أيام    التيبحيث تتضمن بالتفصيل وص  للمبالغ  

 الطلب.  استالمعمل بحد أقصى من تاريخ 

تسجيل أصول العميل / الشخص المرخص له بشكل منفصل  يتعين على أمين الحفا أن يقوم بحفا أو   •

الحساب  فيعن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألمين الحفا وسو  تعتبر األصول الموجودة 

 أصول للعميل.

لن يسمح أمين الحفا أن يتم سحب أي من األصول المقيدة على الحساب إال من قبل الشخص المرخص   •

 بذلك.  رسمي له بعد الحصول على تعميد

ال يحق ألمين الحفا إجراء أو الترتيب ألي رهن أو حق حجز أو بيع على األصول المالية المقيدة على   •

 - الشروط إال : هذهمن  3 الفقرةالحساب وذلك وفقا لنص 

 الحساب. فيبأصولهم  االحتفااحالة موافقة العميل / الشخص المرخص الذين يتم  في •

 تعلق بإدارة أو حفا أصل العميل . مصاري  ت  بأيأو فيما يتعلق  •

الوحدات ملكية مشاعة ، وال   لمالكي  جماعيتقان للمرابحات والصكوك مملوكة بشكل  إأصول صندوق   •

يجوز أن يكون لمدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفا أو أمين الحفا من الباطن أو مقدم المشورة أو  

مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول ، إال إذا كان مدير الصندوق   أيالموزع  

أمين الحفا من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات   صندوق من الباطن أوأو مدير ال

كان   او   ، ملكيته  في حدود  وذلك   ، أحكام    مسموحاالصندوق  بموجب  المطالبات  ة صناديق الئحبهذه 

 االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط والحكام أو مذكرة المعلومات .
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 إقرار من مالك الوحدات   -23

 

وملخص المعلومات الرئيسة   لوماتالمعالوحدات على شروط واحكام الصندوق ومذكرة    يتم اطالع مالك

 أشترك فيها . التي  الوحداتلصندوق ، وكذلك يقر بموافقته على خصائص ل

 االسم :

 

 

 

 التاريخ :                                                                                             التوقيع :

 

 

 
 

    بسام هاشم السيد 

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 نجود البديوي 

و   مكافحة غسل األموال و االلتزام مسؤول المطابقة و 

 تمويل االرهاب 
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 ( 1ملحق ) 
 شهادة االعتماد الشرعي
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 ( 2ملحق ) 
 الضوابط الشرعية

 
 

 يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق وفقا للضوابط الشرعية، وهي ملخصة كاالتي: 
 تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار

 المراجع الشرعي بناء على الضوابط الشرعية لالستثمار التالية:تمت إجازة الصندوق من قبل 

 يتم استثمار معام اصول الصندوق في عقود المرابحة الشرعية بأسعار مؤجلة. •

يجب ان تكون البضائع أو المعادن التي تعقد على اساسها عقود المرابحة جائزه شرعاً، حيث ال يجوز ان يبرم  •

 والفضة. عقد المرابحة على معدني الذهب 

يجب ان يتم ابرام عقد المرابحة بشكل صحيح وكامل بين طرفين مختلفين. وأن يكون الطر  البائع في عقد  •

 المرابحة قد أمتلك البضاعة او المعدن موضوع العقد قبل البيع.

يستثمر الصندوق في صكوك عقود المرابحة، أما صكوك اإلجارة فيتم االستثمار فيها بعد موافقة المستشار   •

 الشرعي. 

ال يجوز االستثمار في الصكوك القائمة على شراء وبيع الدين، باإلضافة إلى االستثمار في الصكوك القائمة على   •

 بيع العينة. 

 

 أو أكثر  ما يلي:يستثمر ال ندوق في الشركات   ي و  أن ال .1
ً
 التي يوون   ا  نشاطها الرئيس ي واحدا

 ؤسسات الخد ات املالية التي تقوس على اإلقراض بالذائدز والربا أو تو يع املنت ات القائمة على   . أ 

الربا، ويشم  ذلك الوسطاء املاليين  ث  البنوك التقليدية والتأ ين التقليدي وشركات اإلقراض  

والربا )ويستثنى  ن ذلك التعا    ع النوافا اإلسال ية  ن هاه    وأي نشاط آخر يتعا   بالذائدز

 .البنوك والشركات والتي تعم  وفق الضوابط واملعايير الشرعية(

 إنتاج وتو يع الخمور أو الدخان و ا في حكمهما.  .ب

أو   نعي  .ت الوا ينوهات  والقمار  ث   املقا رز  عمليات  على  تركز  التي  والشركات  املؤسسات 

 . القمار و قد ي آالت

و شتقاتا   .ث الخنزير  لحم  وتو يع   املأو  إنتاج  يير  الكملولية  اللحوس  املشروبات  و  رميع اكاز  و 

 املنت ات الغير حال . 

و ا يتعلق بها  ن تعدي  أو الجينات البشرية التالع  بشركات التكنولوريا الحيوية املشاركة في  .ج

 . يةاستنساخ، ويستثنى  ن ذلك الشركات املعنية بالبملوث الطب

إنتاج ونشر أفالس الخالعة وكت   أدوات الترفيا يير املتوافق  ع الضوابط واملعايير الشرعية ك  .ح

، وتأليف ونشر املوسيقى، و ملطات  املجون واملجالت والقنوات الذضائية املارنة ودور السينما

 . الراديو يير املتوافقة  ع الضوابط الشرعية

آخر   .خ الاي  يير  توافق  ع الضوابط واملأي نشاط  النملو  املستشار    هيقرر عايير الشرعية على 

 . الشرعي
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 الح ة: في حالة ورود أي شك حو  االستثمار الاي يندرج ضمن أي  ن الذئات املاكورز أعاله، 

 الرروع إلى املستشار الشرعي  خا املشورز وإرراء  زيد  ن املرارعة التخاذ القرار النهائي 
ً
ي   دائما

 ي. ن قب  املستشار الشرع

 

الغير  توافقة .2 االستثمارات  الشركات  ن  خلو  التأكد  ن  يتم  أن  الشرعية    بم رد  الضوابط   ع 

 املاكورز أعاله، سيتم إرراء تمللي   ذ   لتقاريرهم املالية )التقرير املالي ا خير املرارعة(. 

 

 املعايير املتعلقة بالقروض:  .3

 مليزانيتها    –ال ي و  االستثمار في أسهم شركة توون القروض الربوية  
ً
%(  ن القيمة  30أكثر  ن )  – وفقا

في  أبي وقاص رض ي هللا عنا  بن    ن حديث سعد 
ً
أخاا الكثرز  الثلث هو حد  للشركة  ن  السوقية 

الوصية ملا أراد أن يوص ي بمالا كلا قا  لا رسو  هللا صلى هللا عليا وسلم: الثلث والثلث كثير فد   

 فأكثر فإنا  على أن حد الكثرز هو الثلث فالثلث و ا  اد عنا كثير فإذا كانت القروض
ً
على الشركة ثلثا

 يمنع شراء أسهمها  ن الحراس في أصو  الشركة كثير فال يعذى عنا. 

 

 املعايير املتعلقة باستثمار السيولة:  .4

أوراق  الية  أو  بنكية  في أدوات ق يرز ا ر  كودائع  تملتذظ كثير  ن الشركات بسيولة تستثمرها 

الودائع وا   ربوية، فإذا كانت هاه  )بذائدز  تزيد نسبتها عن  املالية  السوقية 30وراق  القيمة  %(  ن 

 ملورودات الشركة فإنا يمنع االستثمار في أسهمها. 

 
 املعايير املتعلقة بنسبة الدخل غير املشروع:  .5

%(  ن  5ال ي و  التعا   في أسهم شركات يزيد فيها الدخ  يير املشروع  ن  ختلف امل ادر عن )

 نت هاه امل ادر  ن فوائد ربوية أس  ن   ادر أخرى يير  باحة.الدخ  الكلي للشركة سواًء كا

 املعايير املتعلقة بالتطهير:  .6

ي   ت ني  الدخ  يير املشروع وإيداعا في حساب خاص ل رفا في ا عما  الخيرية ويتم التطهير  

 حس  الخطوات اآلتية: 

 تملديد  قدار الدخ  يير املشروع لو  شركة تم االستثمار فيها.  .1

على ح ة   .2 للح و   الكلي  سهمها  العدد  على  للشركة  املشروع  يير  الدخ   تقسيم  قدار 

 السهم  ن الدخ  يير املشروع. 

ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إرمالي الدخ    .3

 . يير املشروع الناتج  ن االستثمار في الشركة

 م االستثمار فيها. تكرار نذس الخطوات لو  شركة ت .4

ضم الدخ  يير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتملويلا إلى حساب ا عما    .5

 الخيرية. 
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 أدوات وطرق االستثمار: .7

 ال ي و  بيع وشراء ا سهم بأي أداز  ن ا دوات االستثمارية التالية:

 . Futuresعقود املستقبليات  -

 . Optionsعقود االختيارات  -

 . Swapعقود املناقلة  -

 ا سهم املمتا ز.  -

 . Derivativesاملشتقات   -
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 مذكرة المعلومات 

  إتقان للمرابحات والصكوك صندوق
المالية في المملكة العربية  )صندوق استثماري طرح عام تم تأسيسه وفقا لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق 

  السعودية(

هيئة الرقابة  "تم اعتماد صندوق إتقان للمرابحات والصكوك على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل 
 "139-03-02-11-12-02شهادة رقم  االستثمار بموجبالمعينة لصندوق  الشرعية

 مدير الصندوق 

 كـابيتـالإتـقـان 

 

 
 

 أمين الحفظ 

 االنماء لإلستثمار  

 الخارجي  المراجع    

  شركاه مزارزالخراشي وشركة 

 

والمستندات األخرى كافة    لمرابحات والصكوكان جميع المعلومات والبنود المذكورة في مذكرة المعلومات الخاصة بصندوق إتقان ل
 خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار. 

يجب على المســتثمرين المحتملين قراءة الشــروط واألحكام الخاصــة بالصــندوق قبل اتخاذ أي قرار اســتثماري بشــأن االســتثمار في  

ل مستثمر يرغب في االشتراك في هذا الصندوق التحري عن مدى صحة المعلومات الواردة في الشروط  الصندوق، كما يجب على ك

واألحكام الخاصــة بالصــندوق، وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذه الوثيقة يجب أن يســعى للحصــول على اســتشــارة اســتثمارية أو  

 قانونية من جهة مستقلة.

المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة  ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة  
 مستشار مهني. 

المالية   المعلومات بواسطة مدير الصندوق وهي تمثل النسخة األخيرة التي تم مراجعتها وتقديمها إلى هيئة السوق  تم إعداد مذكرة 
 .  م 01/04/2020    بتاريخ

بحسب خطابها خطاب الهيئة رقم   وحداته،  تأسيس الصندوق وطرح على  ممانعتها أصدرت هيئة السوق المالية عدمتاريخ اإلصدار: 
    م 08/07/2008/ ر هـ بتاريخ 560

  خطابنا   حسب   التالية  ات رالتغيي  تعكس   والتي  والصكوك  للمرابحات    إتقان   صندوق   وأحكام  شروط   من  المعدلة   النسخة   هي   ) هذه 
 :  وهي كالتالي  ه 08/08/1441  قالمواف 01/04/2020بتاريخ  26/2020  رقم المالية  السوق هيئة  الى المرسل
 

 ية اململكة العربية السعود 11576الرياض   66333ص.ب. 

 966(  1) 2185900، فاكس: 966( 1) 21855998هاتف: 

- www.alinmainvestment.com  املوقع االلكتروني 

 ( فقرة )أ( و )ب(:  14المادة رقم ) •
 الخراشي وشركاه مزارز شركة  اسم مراجع الحسابات الخارجي: 

 المملكة العربية السعودية -، 11482 الرياض  ، 8306ص. ب:  وعنوانه : 
 9200282295+رقم الهات : 
 وموقعه االلكتروني:    966114774924+رقم الفاكس: 

 
 
 

 بسام هاشم السيد  

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 نجود البديوي 

و   مكافحة غسل األموال و االلتزام مسؤول المطابقة و 

 تمويل االرهاب 
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 إشعار هام 

 

 

ـمذكرة المعلوـمات من قـبل مجلس إدارة الصــــــندوق وتـمت الموافـقة عليـها . ويتحـمل الصــــــندوق    تم مراجـعة" 

وأعضــاء مجلس إدارة الصــندوق مجتمعين ومنفردين كامل المســؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

لمعلومات مذكرة المعلومات كما يقر ويؤكد أعضـاء مجلس إدارة الصـندوق ومدير الصـندوق بصـحة واكتمال ا

الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون ويؤكدون على ان المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات 

 غير مضللة" 

 

"وافقت هيئة السـوق المالية على تأسـيس صـندوق االسـتثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسـؤولية عن 

محتوـيات ـمذكرة المعلوـمات ، وال تعطي أي ـتأكـيد يتعلق ـبدقتـها أو اكتـمالـها: وتخلي نفســــــها صـــــراـحة من أي  

عن االعتماد على أي جزء منها. مـسؤولية مهما كانت، ومن أي خـسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو  

وال تعطي هيئة الســوق المالية أي توصــية بشــأن جدوى االســتثمار في الصــندوق من عدمه وال تعني موافقتها 

على تأســيس الصــندوق توصــيتها باالســتثمار فيه أو تأكيد صــحة المعلومات الواردة في الشــروط واألحكام 

 مار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستث

 

عدم ممانعتها   تعني وال عدمه  من الصندوق في جدوى االستثمار بشأن توصية أي   المالية السوق هيئة تعطي ال

 ومذكرة واألحكام الشروط في الواردة المعلومات صحة تأكيد أو باالستثمار فيه ةتوصي الصندوق تأسيس على

 .يمثله من أو للمستثمر يعود الصندوق في االستثمار قرار على أن وتؤكد المعلومات،

 

يجب على المسـتثمرين المحتملين قراءة الشـروط واألحكام الخاصـة بالصـندوق قبل اتخاذ أي قرار اسـتثماري 

حري عن بـشأن االـستثمار في الصـندوق، كما يجب على كل مـستثمر يرغب في االـشتراك في هذا الصـندوق الت

روط واألحكام الخاصـة بالصـندوق، وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذه  مدى صـحة المعلومات الواردة في الـش

 الوثيقة يجب أن يسعى للحصول على استشارة استثمارية أو قانونية من جهة مستقلة.

 

ــ  وق المالية أعدت مذكرة المعلومات طبقا ألحكام الئحة صـــناديق االســـتثمار الصـــادرة عن مجلس هيئة السـ

ــادر بموجب 3/121427.بتاريخ  2006-219-1بموجب القرار رقم   ــوق المالية الصــ ه وفقا لناام هيئة الســ

 ه. 2/6/1426وتاريخ  30المرسوم الملكي رقم م/

 

"تم اعتماد صندوق إتقان للمرابحات والصكوك على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية  
- 03-02-11-12-01المعينة لصندوق االستثمار  بموجب شهادة رقم  قابة الشرعيةهيئة الرالمجازة من قبل 

139 " . 

بالتوقيع على مذكرة المعلومات يوافق كل مشترك بأن مدير الصندوق سو  يستثمر مبالغ االشتراكات بالنيابة 
 عن المشترك وطبقا لهذه الشروط واألحكام..
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 دليل الصندوق 

   صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

 مدير الصندوق  

 إتقان كابيتال 

 

 
 

   07058- 37ترخيص هيئة السوق املالية رقم 

،  0122638787رقم  ، هاتف21482ردز    8021، وعنوانها ص.ب  شارع أحمد العطاس ، حي الزهراء   ركز الزهراء الت اري ،

 اململكة العربية السعودية، 

 املوقع اإللكتروني ملدير ال ندوق: 

www.itqancapital.com 

 أمين الحفظ
      

 اإلنماء لإلستثمار شركة 

  )37-09134ترخيص هيئة السوق املالية رقم ) 

 طريق امللك فهد  –العليا  –الرياض 

 طريق امللك فهد، حي العليا، الرياض -املركز الرئيس ي: برج العنود 

 ية اململكة العربية السعود 11576الرياض   66333ص.ب. 

 966(  1) 2185900، فاكس: 966( 1) 21855998هاتف: 

www.alinmainvestment.com  املوقع االلكتروني 

 مراجع حسابات الصندوق 
 الخراشي وشركاه مزارز شركة 

 
 ، جالمملكة العربية السعودية 11482 الرياض، 8306ص. ب: 

 920028229+رقم الهات :  
 924 4774 11 966+رقم الفاكس: 

 www.mazars.com.sa وموقعه االلكتروني: 

 

 
 هيئة الرقابة الشرعية 
 دار المراجعة الشرعية 

 
 

 

 
 ، السي ، مملكة البحرين 42و  41، مكتب 872مبنى 

 + 973 17215898رقم الهات : 

 www.shariyah.com الموقع اإللكتروني:  

 

http://www.itqancapital.com/
http://www.mazars.com/
http://www.shariyah.com/
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 تعريف المصطلحات 

 المملكة العربية السعودية.  السعودية /  المملكة

أو قرار أو أمر قـضائي أو حكم أو ناام أو قانون أو أمر أو تـشريع أو الئحة أو    أي مرـسوم القانون  

 قاعدة معمول بها في المملكة العربية السعودية.

هـ  2/6/1424بتاريخ    30ناام الســوق المالية الصــادر بمقتضــى المرســوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية

 )بتعديالته من وقت آلخر(.

هيئة الســوق المالية، بما في ذلك حيثما يســمح ســياق النص أي لجنة أســاســية أو فرعية أو   الهيئة 

 موا  أو وكيل تسند إليه أية وايفة من واائ  الهيئة.

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. الئحة صناديق االستثمار

 األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية وفقا لناام السوق المالية. الئحة  الئحة األشخاص المرخص لهم

)س   نظام مكافحة غسل األموال رقم  امللوي  باملرسوس  ال ادر  ا  وا   يس   وتاري   20ن اس  وافملة  هظ    1439 02 5( 

)   ظ،  2017 10  25املوافق رقم  الو راء  قرار   لس  بمور   ال ادرز  التنذياية  وتاري   80والئملتا   )

 س 2017  10  24ه املوافق  1439 2 4

نظام مكافحة جرائم اإلرهاب  

  وتمويله

هظ املوافق  1439 02 12( بتاري   21ن اس  وافملة ررائم اإلرهاب وتمويلا ال ادر باملرسوس امللوي رقم )س  

 1440 05 2( وتاري  228والئملتا التنذياية ال ظظظظظظظظادرز بمور  قرار   لس الو راء رقم ) س ،2017 11 1

 س.2019 01 08ه املوافق 

االبالغ عن غسل   مسؤول

 االموال وتمويل االرهاب 

اإلبالغ عن غسـل األموال وتمويل اإلرهاب لدي الشـخص المرخص له الذي يعنين  مسـؤول

اإلبالغ عن   مســؤولوفقاً للمادة الرابعة والســتين من الئحة االشــخاص المرخص لهم، أو 

ــل األموال وتمويل اإلرهاب لدي الجهة الخارجية   ــخص المرخص له    التيغســ يكلفها الشــ

ــؤولبأداء وايفة  ــل ا  مســ ألموال وتمويل اإلرهاب الذي يعنين وفقاً لنص  اإلبالغ عن غســ

 الفقرة )هـ( من المادة العشرين من الئحة األشخاص المرخص لهم.

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك. الصندوق  

إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية   مدير الصندوق  
كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق 

الصادر بقرار مجلس هيئة السوق المالية   07058-37المالية، بموجب الترخيص رقم  
م(، ورقم سجلها  4/2007/ 9هـ )الموافق 3/1428/ 21بتاريخ   9-17-2007رقم 
هـ وعنوان مكتبها الرئيسي هو 1428/ 16/2والصادر بتاريخ  4030167335التجاري 

 ، هاتف21482ردز    8021، وعنوانها ص.ب   ركز الزهراء الت اري ، شارع أحمد العطاس ، حي الزهراء 

 ، اململكة العربية السعودية،0122638787رقم 

 تروني ملدير ال ندوق: املوقع اإللك

www.itqancapital.com 

http://www.itqancapital.com/
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ا نماء   أمين الحفظ  العربية   وهي  لالستثمار،شركة  اململكة  أن مة  بمور   شركة  ساهمة  قذلة سعودية  ؤسسة 

بمور      رخ ا  استثماريةالسعودية ب ذتها شركة   املالية  ا وراق  بنشاط حذظ  ا شخاص   الئملةلها 

بترخيص   املالية  السوق  هيئة  وال ادرز  ن  لهم  املوافق 1430 04 17وتاري     037-09134املرخص  هظ 

ويوون  سئو 2009  04  13 صناديق  س  أصو   حذظ  عن  رقم   االستثمار، ال  ت اري  سج   وبمور  

 البريدي:وعنوانها  1010269764

   لالستثمارشركة االنماء 

 بريد: دينة الرياض، صندوق    العليا،طريق امللك فهد، حى    -برج العنود  –املقر الرئيس ي: الطابق الثا ن  

(  1)2185900، فاكس    966(  1)    2185998  هاتف:اململكة العربية السعودية    11576الرياض    66333

966 . 

 www.alinmainvestment.com اإللكتروني:املوقع 

صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزيد وحداته بإصدار وحدات جديدة وتنقص باسترداد  صندوق استثمار مفتوح

وحداتهم، ويحق لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم في هذا  مالكي الوحدات لبعض أو كل  

 الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة. 

إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية  وكيل الطرح 
كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق  

الصادر بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم    07058-37المالية، بموجب الترخيص رقم  
التجاري  9/4/2007هـ )الموافق  1428/ 21/3بتاريخ     2007-17-9 م(، ورقم سجلها 
 عنوان املقر الرئيس ي ملدير ال ندوق:هـ 2/1428/ 16والصادر بتاريخ  4030167335

 ، هاتف21482ردز      8021، وعنوانها ص.ب   ركز الزهراء الت اري، شارع أحمد العطاس ، حي الزهراء  

 اململكة العربية السعودية،  0122638787رقم 

 www.itqancapital.comقع اإللكتروني ملدير ال ندوق:  املو 

يمكن لوكيل الطرح أن يسند مهمة التوزيع إلى الغير وتعيين وكالء طرح فرعيين في بلدان  

 مجلس التعاون الخليجي وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية في تلك البلدان. 

الهيئة  المحفظةمدير  إدارة الصندوق وهو شخص مسجل لدى  موا  لدى مدير الصندوق مسؤول عن 

 وفقا ألحكام الئحة األشخاص المرخص لهم. 

مجلس إدارة يعين أعضاؤه من قبل مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار لإلشرا   مجلس إدارة الصندوق 

المجلس كحد  على عمل مدير الصندوق. ويشمل على عضويين مس تقلين او ثلث اعضاء 

 أدني. 

عضو في مجلس إدارة الصندوق ليس موافا أو عضوا في مجلس إدارة مدير الصندوق أو   عضو مجلس اإلدارة المستقل

أي من الشركات التابعة له وليس لديه نشاط تجاري أو عالقة تعاقدية مهمة مع مدير الصندوق 

 أو أمين الحفا.  

المملكة   الشخص  المطبقة في  القوانين  الصفة بمقتضى  اعتباري يعر  بهذه  أو  أي شخص طبيعي 

 العربية السعودية.  

الشخص المرخص له بمزاولة أعمال األوراق المالية وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم   الشخص المرخص  

 الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.itqancapital.com/
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الشــروط واألحكام الخاصــة بصــندوق إتقان للمرابحات والصــكوك حســبما يتم تعديلها من   الشروط واألحكام 

 مدير الصندوق وبحسب ما يتم إخطار مالكي الوحدات بذلك.وقت آلخر بواسطة 

للصندوق لمراجعة كافة   هيئة الرقابة الشرعية تتولى "شركة دار المراجعة الشرعية" دور هيئة الرقابة الشرعية

 عمليات واستثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية عليها. 

وفق مبادى واحكام الشريعة   هيئة الرقابة الشرعيةاألحكام والقواعد واألنامة حسبما تفسرها   لالستثمار الضوابط الشرعية 

 اإلسالمية.

مسؤول المطابقة وااللتزام لدى الشخص المرخص له الذي يعين وفقاً لنص الفقرة )أ( من   مسؤول المطابقة وااللتزام

المطابقة وااللتزام   مسؤولخص لهم، أو المادة السابعة والخمسين من الئحة االشخاص المر

وايفة   بأداء  له  المرخص  الشخص  يكلفها  التي  الخارجية  الجهة  المطابقة   مسؤوللدي 

وااللتزام الذي يعين وفقاً لنص الفقرة )هـ( من المادة العشرين من الئحة االشخاص المرخص 

 لهم.

حصـــة الُمالك في صـــندوق االســـتثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة   الوحدات

 وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 مالك الوحدات المسجل، وهو الشخص أو الكيان المسجل في حينه في سجل مالكي الوحدات.  مالك الوحدات  

مع   االستثمارات المدارة  والمتوافقة  أصوله  الصندوق  فيها  يستثمر  التي  المالية  األدوات  و/أو  المالية  األوراق 

 .الضوابط الشرعية لالستثمار

طلب االشتراك وأية مستندات مطلوبة حسب لوائح هيئة السوق المالية وقوانين مكافحة غسيل   طلب االشتراك

مرفقة   معلومات  وأية  اإلرهاب  وتمويل  في األموال  االشتراك  بغرض  المستثمر  يوقعها 

 وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق. 

 مدير الصندوق  ▪ األطراف ذوي العالقة

 أمين الحفا  ▪

 مراجع الحسابات الخارجي  ▪

أعضاء مجلس اإلدارة، وكل من المدراء التنفيذيين أو الموافين العاملين لدى أي من   ▪

 األطرا  السالفة الذكر. 

 ٪ من صافي أصول الصندوق. 5كل مالك وحدات يملك أكثر من  ▪

 
 

القيمة النقدية للوحدة الواحدة على أسـاس القيمة اإلجمالية ألصـول الصـندوق مطروحا منها  صافي قيمة األصول

ــتحقة وغير المدفوعة،   ــروفات المسـ ــوم أو المصـ ــندوق، بما في ذلك الرسـ التزامات الصـ

 الوحدات القائمة في يوم التقويم.مقسوما على إجمالي عدد 

 األتعاب والرسوم التي تدفع لمدير الصندوق مقابل خدمات اإلدارة. رسوم اإلدارة
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هذه، بما يطرأ عليها من تعديل وإضافة من وقت آلخر بناء على التقدير    عاممذكرة الطرح ال المذكرة

 المطلق لمدير الصندوق بعد إخطار الهيئة.

شروط وأحكام الصندوق )حسبما يتم تعديلها من وقت آلخر من قبل مدير الصندوق( والتي  شروط وأحكام الصندوق 

 يتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات. 

لجنة تـسوية المنازعات المختصـة في فض المنازعات المتعلقة باألوراق المالية وتتكون من   لجنة تسوية المنازعات 

مـستـشارين قانونيين متخصـصـين يعينهم مجلس هيئة الـسوق المالية لمدة ثالث ـسنوات قابلة  

طاق للتجديد. وتقوم لجنة تســوية المنازعات بمراجعة وتســوية المنازعات التي تقع ضــمن ن

 ناام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد والتعليمات التي تصدر عن الهيئة.

أي يوم عـمل )من االـحد الى الخميس( ـباســـــتثـناء اـيام العـطل الرســـــمـية، واـلذي تزاول فـيه   يوم العمل

 البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية اعمالها.

تبدأ السـنة المالية للصـندوق في اليوم األول من شـهر يناير من كل سـنة ميالدية وتنتهي في   السنة المالية  

 الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. 

 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. اليوم التقويمي

 م.03/8/2008م إلى 19/7/2008من  فترة الطرح األولي

 م.04/08/2008 البدء تاريخ 

 .أي يوم عمل تعمل فيه البنوك رسمياً في المملكة العربية السعودية يوم االشتراك 

الظروف االستثنائية/القوة  

 القاهرة 

حاالت الركود االقتصادي واضطرابات أسواق المال التي تتوافق مع هبوط حاد في أسعار  

األوراق المالية واألصول األخرى. أو األزمات السياسية كالحروب والصراعات بين الدول.  

الارو  التي تشمل دون حصر اإلجراءات الحكومية ولوائح وأنامة البورصة أو السوق،  

 ار  آخر خارج نطاق سيطرة مدير الصندوق.وتكون ألي سبب أو ألي 

يومـيا من األـحد الى الخميس من ـكل أســـــبوع وعـندـما ال يكون ـهذا اليوم يوم عـمل ـفإن يوم  التقويم يوم 

 التقويم هو يوم العمل التالي لهذا اليوم.

كل فترة ثالثة أشهر تنتهي في اليوم األخير من شهر مارس، يونيو، سبتمبر وديسمبر من  الربع
 عام وسيكون أول ربع هو الذي يقع فيه تاريخ السريان. 

صـكوك مصـدرة في دول مجلس التعاون الخليجي، او صـناديق صـكوك عالمية، او وحدات   أدوات استثمارية 

صــناديق مقيمة بأحد العمالت الخليجية أو الدوالر األمريكي، او الدخول في صــفقات ســلع  

 بتلك العمالت.

ة ال المرابحة ا من  هي عملـي د فيـه ا تكـب ة وـم ل ثمن الســـــلـع ذي يشــــــم ال المبيع واـل ل رأس ـم بيع بمـث

ــتريها   ــلعة حيث يشـ ــروفات مع زيادة ربح معلوم عليها، يدخل بها الممول كمالك للسـ مصـ

 فيتملكها ومن ثم يبيعها بسعر أعلى.
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نشاطه  ويبذل اآلخر جهده و : هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه المال )صاحب المال( المضاربة

في اإلتجار والعمل بهذا المال )المضارب(، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما  

المال غير رأس ماله، وضاع على   لم يكن لصاحب  المضاربة  لم تربح  يشترطان، وإذا 

 .المضارب جهده وكده، وذلك ألن المضاربة بينهما في الربح

ملزم للطرفين إذا توافرت فيــه االركــان    –هو عقــد وارد على العمــل والعين في الــذمــة   اإلستصناع

بيان جنس المســتصــنع ونوعه وقدره واوصــافه  والشــروط، يشــترط في عقد االســتصــناع  

يجوز في عقد االســتصــناع تأجيل الثمن كله، او تقســيطه المطلوبة، وان يحدد فيه االجل. و

 الى اقساط معلومة آلجال محددة.

ــتري يعطي الثمن مقدما، على أن البائع يأتي  السلم ــو  في الذمة، بمعنى أن المشـ هو بيع موصـ

بســلعة موصــوفة بالذمة غير موجودة اآلن، في وقت يتفقان عليه، والبد من تحديد الوقت،  

 والبد من تسليم الثمن في مجلس العقد كامال من غير تأجيل شيء منه.

 بهذه الشروط واألحكام والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ منها.الصفحات المرفقة  الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

45 

 

 ملخص الصندوق 

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك اسم الصندوق 

 شركة إتقان كابيتال  مدير الصندوق 

 صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية. نوع الصندوق 

 شركة األول كابيتال  أمين الحفظ

 اللاير السعودي  عملة الصندوق

  منخفضة إلى متوسطة  درجة المخاطر 

  (SIBID) ثالثة أشهر )سايبد(على اللاير السعودي لمدة  العائدمعدل  المؤشر اإلرشادي

ة  الشريعإن صندوق إتقان للمرابحات والصكوك هو صندوق عام ومتوافق مع احكام  أهداف الصندوق

االسالمية ويهد  إلى تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط 

، والعمل على المحافاة على رأس مال  لالستثمارمتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 لحاجة بأمثل طريقة إلدارة المخاطر. المستثمر وتوفير إمكانية االسترداد حسب ا

 

ســوق الألجل تحقيق األهدا  االســتثمارية، يســتثمر الصــندوق بشــكل أســاســي في   االستثمار  استراتيجية
الضــوابط  األجل ومتوافقة مع ومتوســطة الســعودي في  أدوات اســتثمارية قصــيرة 

 والتي تشمل: الشرعية لالستثمار

 صفقات السلع القائمة على المرابحة.  •

 الصكوك باختال  أنواعها. •

وحدات صناديق استثمارية تستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك  •
 بشكل رئيسي. 

 شهور 3المؤشر االسترشادي سايبد  المؤشر االسترشادي

 منخفضة إلى متوسطة مستوى المخاطر  

 سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل  لاير اال   ة ( خمس000,5)عدد وحدات تعادل قيمتها  الحد األدنى لالشتراك 

 لاير للمؤسسات والشركات عشرة  اال     ( 10,000)قيمتها

لاير سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل   الفين (2,000 ) عدد وحدات تعادل قيمتها الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  
 لاير للمؤسسات والشركات خمسة ال    ( 5,000 )قيمتها 

( لاير    2,000الفين )   و  لاير سعودي لألفراد   ال     (1,000) عدد وحدات تعادل قيمتها  سترداداألدنى لالالحد 
 للمؤسسات والشركات سعودي 

 .أي يوم عمل رسمي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية أيام قبول طلبات االشتراك 
 

 .  نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم االسترداد أيام قبول طلبات 

يوم عمل رسمي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في اهراً في أي  12:00الساعة  آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 
 . المملكة العربية السعودية

 

 اهرا قبل نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم . 12:00الساعة  االسترداد  آخر موعد الستالم طلبات

 من كل أسبوع الى الخميس األحد من   ايومي أيام التقويم 

 بعد تاريخ التقويم ذي العالقة    الثانياليوم قبل نهاية العمل في  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين 

 ال توجد  رسوم االشتراك 
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سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم %0.25 إدارة الصندوق رسوم 
 تقويم وتدفع كل ربع سنة كمتأخرات

أمين رسوم تُمثل بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق % 0.15نسبة  رسوم أمين الحفظ 

 . الحفا 

 لمراجع الحسابات تُدفع لاير سعودي عن السنة المالية 30,000مبلغ  - الرسوم األخرى 

مكافأة لعضوي مجلس اإلدارة  عن السنة المالية تُدفع لاير سعودي  000,24مبلغ  -

 .المستقلين

 لاير سعودي سنويا .   11.250رسوم الهئية الشرعية  -

مصاري   تُمثل % بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق 0.10نسبة  -

 أخرى )تشمل استشارات قانونية وغيرها(  نثرية

% من مردود االسترداد تُمثل رسوم استرداد مبكر )خالل فترة الطرح  1.5نسبة  -

 األولي( وتضا  لصالح الصندوق وليس لمدير الصندوق. 

 ضريبة المضافة : ال -

 المذكورة في هذه الشروط واألحكام أو أية  والمصروفات  رسوم العموالت إن جميع

  تشمل ال األخرى  أي من األطرا   أو لمدير الصندوق والمستحقة  صلة مستندات ذات   

ً  بشكل منفصل  الضريبة  تحميل وسيتم  ة،المضاف  القيمة  ضريبة   المنصوص لألسعار وفقا

 الصادرة عن الهيئة العامة   التنفيذية والئحته  المضافة  القيمة ضريبة  ناام  في عليها

 وق لمزود الخدمة )باإلضافة الى أية رسوم أو وسيدفع الصند للزكاة والدخل 

 الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة  ه مصروفات( مجموعاً مساوياً للقيمة المسجلة لهذ 

 .المضافة الخاصة بالخدمة المعنية 

 في حال ما اذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي 

 لعميل سيدفع للصندوق )باإلضافة الى أية  خدمة مقدمة من قبل الصندوق، فإن ا 

 . رسوم أو مصاري  أخرى( مجموعاً مساوياً لقيمة هذه الضريبة

 

 

 

 م 2008/ 03/08وحتى م 2008/ 07/ 19من  تاريخ الطرح 

 رياالت سعودية 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 مذكرة المعلومات   

 صندوق االستثمار -1

 

 الصندوقاسم -أ

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك صندوق عام مفتوح ومتوافق مع الضوابط الشرعية.  
 
 تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار-ب

 .  م 1/04/2020 الموافقه08/08/1441  بتاريخ

 

 تاريخ عدم ممانعة هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته -ج

 م 2008/ 07/ 08/ ر هـ بتاريخ 560الهيئة رقم خطاب 

 مدة الصندوق  -د

 .تقان للمرابحات والصكوك صندوق مفتوحإصندوق 
 
 عملة الصندوق -ه

ــيقوم مدير  ــعودي سـ ــتراك بعملة خال  اللاير السـ ــعودي، وفي حالة دفع قيمة االشـ ــندوق هي اللاير السـ عملة الصـ

 اللاير السعودي بسعر الصر  السائد وقتها.الصندوق بتحويل عملة المبالغ المدفوعة إلى 

 

 سياسات االستثمار وممارساته -2

 

 األهداف االستثمارية للصندوق -أ
ريعة االـسالمية ويهد  إلى تحقيق  إن صـندوق إتقان للمرابحات والصـكوك هو صـندوق عام ومتوافق مع احكام الـش

متوافقة مع الضـوابط الشـرعية لالسـتثمار، والعمل على عائدات مجزية للمسـتثمرين على المدى القصـير والمتوسـط  

 المحافاة على رأس مال المستثمر وتوفير إمكانية االسترداد حسب الحاجة بأمثل طريقة إلدارة المخاطر.

 

 استراتيجيات الصندوق  -ب

ارية  ألجل تحقيق األهدا  االستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي في أدوات استثم

عالية الجودة قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار. وتشمل استراتيجية االستثمار  

 : التالي

 

 نوع )أنواع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي
 

 صفقات السلع القائمة على المرابحة. •

 الصكوك المدرجة باختال  أنواعها . •

 وحدات صناديق استثمارية تستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك بشكل رئيسي. •

( شــهراً 12تزيد آجال ومدد اســتحقاق وتســييل صــفقات المرابحات، عن ) يســعى الصــندوق للمحافاة على أن ال

 أشهر عن بعضها. 3وأن يحافا على تواريخ آجال االستحقاق بتواريخ ال تتباعد أكثر من 
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% بحد أقصى من صافي قيمة  أصول الصندوق الستثمارها في صفقات 40يجوز لمدير الصندوق استخدام نسبة 

 اإلماراتلدول الخليج العربية وهي )أو صــــكوك مصــــدرة في دول مجلس التعاون   ســــلع قائمة على المرابحة،

ــعودية   والبحرين ــلطنة عمانوالســ ــكوك  ( أو  والكويت وقطر وســ ــناديق صــ عالمية، بعملة الدوالر وحدات صــ

% بحد 10األمريكي أو بعمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً ألحكام وشـروط الصـندوق بنسـبة 

أقصــى من صــافي قيمة أصــول الصــندوق لكل عملة على حدة لعمالت تلك الدول بشــرط أن ال تقل اســتثمارات 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.  60عن نسبة  وديةالصندوق باللاير السعودي في المملكة العربية السع

تحددت ألية اختيار الصــكوك، أن تكون صــادرة من جهات ســيادية، أو شــبه ســيادية مصــدرة من قبل مؤســســات 

بة   % منها، وإصـدارات ـشركات يعتقد مدير الصـندوق،  51حكومية او ـشركات تمتلك الحكومة بها ما يتجاوز نـس

صـدرة في المملكة العربية السـعودية وفي الدول األعضـاء في مجلس التعاون  لدول أنها تحقق قيمة مضـافة، والم

الخليج العربية. يتم الحصــول على التصــني  االئتماني للصــكوك من وكاالت التصــني  االئتماني الدولية الثالث 

  الرئيسية وهم  ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.

 

 سياسة تركيز االستثمار -ج
ــواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي  ــندوق فقط في أس ــتثمارات الص  والبحرين اإلماراتتكون اس

% من ـصافي قيمة أـصول الـصندوق في كل من تلك 50بحد أقـصى  ،  والكويتقطر    و  والـسعودية وـسلطنة عمان

ـسات مالية  األـسواق وبدون حد أقصـى في الـسوق المالية في المملكة العربية الـسعودية، حيث يتم التعامل مع مؤـس

المـصنفة بحد أدنى كالتالي: ـستاندرد آند حـسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التـصني  االئتماني الدولية و

 (-B)، فتيش (B3)(، موديز  -Bبورز )

 

 األساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية - د

والصـكوك يقرر مدير الصـندوق التوزيع األمثل السـتثمار أموال الصـندوق في أدوات اسـتثمارية مثل المرابحات 

واالســـتثمار في وحدات صـــناديق اســـتثمارية تتوافق مع أهدا  الصـــندوق. يهد  الصـــندوق من خالل اإلدارة 

النـشطة وـسياـسة تنويع االـستثمارات إلى إبقاء مـستوى المخاطر عند أدنى مـستوي ممكن. تتراكم أرباح الصـندوق  

 فيه ويعاد استثمارها وتنعكس األرباح في قيمة الوحدات وسعرها.

 

 أسواق األوراق المالية التي سيتم التعامل فيها   -ه     

مالي قوي حســــب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت   بمركز يتم التعامل مع بنوك ومؤســــســــات المالية  تتمتع

.، والتي (-B)، فتيش (B3)( موديز -Bالتصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز )

وســــلطنة  والبحرين اإلماراتتعمل في المملكة العربية الســــعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي 

 .والكويت وقطر عمان

 

 

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  -و

لن يقوم الـصندوق باالـستثمار في أي من أنـشطة البنوك أو ـشركات التأمين التقليدية أو أي نـشاط مرتبط بالفائدة أو 

 .لالستثمارأي أنشطة محاورة بموجب الضوابط الشرعية 

إمكانية كما لن تشمل استثمارات الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوب سداد أي مبلغ مستحق عليها إال في حالة 

تغطية هذا الســـداد بالكامل، من النقد أو األوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفاة الصـــندوق خالل 

 )خمسة( أيام.

 

 قيود االستثمار  -ز   
شركة اتقان كابيتال بصفتها مدير صندوق إتقان للمرابحات والصكوك ملتزم خالل ادارته للصندوق بالقيود 

 المعلومات. رضها الئحة صناديق االستثمار واحكام الصندوق ومذكرة والحدود التي تف

 سيتقيد مدير الصندوق بمحددات االستثمار التالية:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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% من صافي قيمة أصول الصندوق  45يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة بحد أدنى نسبة   -

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.70وبحد أقصى نسبة 

وصكوك  يستثمر   - اإلجارة،  المرابحة  المشاركة،  صكوك  وتحديداً  أنواعها  باختال   الصكوك  في  الصندوق 

االستصناع والسلم، بشكل مباشر مع المصدر وغير مباشر من خالل االستثمار في وحدات صناديق تستثمر في 

الصندوق وبحد   % من صافي قيمة أصول30صكوك مالئمة الستراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق بحد أدنى  

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.30أقصى  

ــب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت  ــتثمارية حس ــكوك اس ــنفة كص ــكوك المص ــندوق في الص ــتثمر الص يس

، فتيش (-Baa3)(، موديز  -BBBالتصـني  االئتماني الدولية والمصـنفة بحد أدنى كالتالي: سـتاندرد آند بورز )

(BBB-) . 

% من اجمالي قيمة الصكوك في الصندوق في إصدارات صكوك  15من الممكن أن يستثمر الصندوق بحد أقصى   -

ليس لديها تصني  ائتماني من قبل شركات التصني  االئتماني، وفقا لضوابط السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر  

أخذ في االعتبار على سبيل المثال ال الحصر والتي يتم اختيارها على أساس التقييم الداخلي لمدير الصندوق والتي ت

تقييم الجدارة االئتمانية للمصدر، معدل الربح )العائد(، الهامش النسبي، الربحية المستمرة للمصدر، مدة الصك،  

 والفترة الزمنية حتى تاريخ االستحقاق.  

حكومية أو شركات كبرى ذا مالءة مالية  لن يستثمر الصندوق في صكوك غير صادرة عن جهة حكومية أو جهة شبة   -

 عالية. 

% من  50الى    40يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع أطرا  نايرة بحد أقصى نسبة   -

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل طر  ناير.

 نيا، وستكون معفي صفقات السلع القائمة على المرابحة مع أطرا  نايرة غير مصنفة ائتما لن يدخل الصندوق -

ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى    معتمدة. حسبمالية  مؤسسات

 . (-B)، فتيش (B3)(، موديز -Bكالتالي: ستاندرد آند بورز )

 . أي من هيئات السوق المالية شرا إللن يتم شراء وحدات في صناديق استثمار غير خاضعة  -

االستثمار في وحدات صناديق استثمارية ذات طرح عام ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية   يتم -

السعودية أو من قبل هيئات أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك بشكل 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 25رئيسي بحد أقصى 

% من  25% من صافي قيمة أصوله أو تتجاوز  25لك الصندوق وحدات في صندوق استثماري آخر تتجاوز  لن يتم -

 صافي قيمة أصول الصندوق الُمستَثْمر فيه.

 % من إجمالي قيمة الطرح لألوراق المالية الُمصدرة ألي ُمصدر. 5لن يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن  -

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 15لمصدر واحد على نسبة  لن تزيد استثمارات الصندوق في أوراق مالية -

% من صافي قيمة 10باستثناء األوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة، لن يستثمر الصندوق نسبة تزيد عن   -

 أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من ُمصدر واحد. 

الصندوق أي شخص، غير أنه يمكن أن يتملك أدوات دين تتوافق مع أهدا  الصندوق وبما ال يتعارض مع   يموللن   -

 .لالستثمارالضوابط الشرعية 

 

 الحصول على تمويلصالحيات الصندوق في  -ط     

من مدير الصــندوق  التمويل% من صــافي قيمة أصــوله إال إذا كان 10أكثر من   يحصــل الصــندوق على تمويللن  

 ، على أن يكون التمويل متوافقأ مع الضوابط والمعايير الشرعيةلتغطية بعض طلبات االسترداد

 

 

 الصندوق في وحدات الصناديق  استثمار أصول -ح

%  10ر الصندوق وبحد أقصى نسبة  من الممكن للصندوق أن يستثمر في صناديق استثمارية أخرى يديرها مدي

من صافي قيمة أصول الصندوق، إذا رأى مدير االستثمار أن ذلك من مصلحة الصندوق شريطة أن تتوافق تلك 

 الصناديق مع أهدا  الصندوق. 
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 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: - ي

 طر  ناير . أيأصول الصندوق يتم استثمارها مع  أجمالي% من 25

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق:  -ك     

متخصصة: • كفاءات  شؤون   تعيين  إلدارة  متخصصة  داخلية  كفاءات  الصندوق  مدير  يعين  سو  
فنية   لتقديم خدمات  تعيين عدة جهات متخصصة  الصندوق  مدير  يعتزم  واستثماراته. كما  الصندوق 

قييم واالستشارات القانونية والشرعية والتدقيق للصندوق تشمل على سبيل المثال ال الحصر خدمات الت
 الخارجي.  

 إجراءات وآلية ضبط المخاطر :  •

يتخذها مدير الـصندوق متماـشية مع ممارـسات االـستثمار الجيدة   التيـستكون  قرارات االـستثمار   . أ

تحقق األهدا  االســـتثمارية المحدودة للصـــندوق والمذكورة في شـــروط واحكام  التيوالحكيمة 

ذات العالقة ، ويشــمل ذلك مدير الصــندوق  خرىاألومذكرة المعلومات والمســتندات   الصــندوق

 :  االتيمن  للتأكدوسعه  يما فكل 

ية الحرص على توفير الســيولة الكافية في الصــندوق من خالل االســتثمار في األوراق مال -

متوقع . في حال كان مجموع طلبات االـسترداد   اـستردادطلب  بأيذات ـسيولة جيدة للوفاء 

باه النقد المتوفر في الصـندوق ، ـسيقوم مدير الصـندوق بتـسييل جزء من  اكثر من النقد وأـش

 اصول الصندوق .

ــتثمارات الصــندوق في   -  ورقة أو اوراق مالية معينة أو في بلد او منطقة  أيعدم تركيز اس

ــروط  ــاح عن ذلك في الشـ ــناعات معينة . اال اذا تم اإلفصـ جغرافية معينة أو قطاع أو صـ

واالحكام الخاصـة بالصـندوق ومذكرة المعلومات والمسـتندات األخرى ذات العالقة ، وفى 

حالة تم تركيز اـستثمارات الـصندوق في ورقة مالية بما يخال  الـشروط واالحكام ، ـسيقوم 

 يومآ . 90ضع االستثمار في مدة اقصاها مدير الصندوق بتصحيح و

يلتزم مدير الصــندوق بنســب التملك في الشــركات حســب النســبة المصــرح بها في المادة  -

( من الئحة صــناديق االســتثمار التابعة لهيئة الســوق المالية ، وفى  41الحادية واالربعين )

دير الصـندوق من النسـب الموضـحة في المادة ، سـيقوم م  أيحال تجاوز مدير الصـندوق  

 يومآ . 90وبمدة أقصاها  فورابتصحيح وضع االستثمار  

تطبيق أهدا  الصـــندوق االســـتثمارية المحددة في شـــروط واحكام الصـــندوق ومذكرة   -

المعلومات بكل دقة .تقوم لجنة االســتثمار لدى مدير الصــندوق باالجتماع شــهريا لمراجعة  

أهدا  الصــندوق واتخاذ أى اجراءات  اداء واســتثمارات الصــندوق والتأكد من توافقها مع

 تصحيحية أو تحسينية تخدم اهدا  الصندوق .

عندما يكون هناك مخالفات   فوراســـيقوم مدير الصـــندوق بتبليغ مجلس إدارة الصـــندوق  -

 جوهرية .

تنفيذ اوامر البيع والـشراء يتم عبر قـسم الوـساطة أو وـسيط مرخص من هيئة الـسوق المالية   -

تتوافق مع تعليمات السـوق المالية وتراعي مصـالح حاملي وحدات وتبعا لسـياسـة واضـحة  

الصـندوق . كما انها تراعي المحافاة على مصـلحة وشـفافية السـوق المالية . وللتأكيد من 

ــتمر . وفى   ــكل مس ــراء بش ــندوق بمتابعة تنفيذ جميع اوامر البيع والش ذلك يقوم مدير الص

ــيط يتعارض م  أيحالة كان هناك  ــيقوم مدير اجراء من الوس ع مصــالح مالك الوحدات س

 الصندوق بتغيير الوسيط .

ــرات تحليل  - ــتخراج مؤشــ ــندوق ومختل  عملياته ويتم اســ يتم عمل تحليل لمخاطر الصــ

 توضح مدى تعرض الصندوق لمختل  أنواع المخاطر . التيالمخاطر 

 س كالتالي :سيكون هناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجل -ب 

يكون الصـندوق طرفا فيها  التيالموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية   -

. 
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تضارب مصالح يفصح عنه مدير   أيالمصادقة على    –ومتى كان ذلك مناسبا   –  األشرا  -

على األقل مع مســئول  ســنويامرتين    االجتماعالصــندوق وفقآ لالئحة صــناديق االســتثمار  

ة   ل االمو  التبليغومســـــئول    وااللتزامالمطـابـق دير اعن غســــــي دى ـم اب ـل ل االرـه ل وتموـي

 من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنامة المتبعة . للتأكدالصندوق ، 

 توصية يرفعها مصفى أألصول في حالة تعينه . أيإقرار  -

الـتأكد من اكتـمال والتزام شـــــروط واحـكام الصــــــندوق ومذكرة المعلومات والمســـــتـندات   -

 ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار . األخرى

الوحدات وفقا لـشروط  ىما لكالتأكد من قيام مدير الـصندوق بمـسؤولياته بما يحقق مـصلحة   -

ــتندات ذات العالقة ، و احكام الئحة صــناديق واحكام الصــندوق ومذكرة المعلومات والمس

 االستثمار .

 ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه . بأمانةالعمل  -

 

 وااللتزام: المطابقة  •

 : التاليمسؤوال عن االشرا  على  وااللتزامسيكون مسؤول المطابقة 

د - أـك ام   الـت ة ، وبشـــــروط واحـك اللوائح والقوانين ذات العالـق دوق ـب دير الصــــــن من التزام ـم

 ذات العالقة . األخرىالصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات 

التأكد من وضـــع الســـياســـات واالجراءات المناســـبة لتمكين مدير الصـــندوق من االلتزام  -

 السارية المفعول . األخرىبالناام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات الناامية 

 على جميع سجالت مدير الصندوق . االطالعالحصول على الموارد المناسبة وصالحية  -

ــتندات تطلبها بأي الهيئةتزويد  -   التي وااللتزاملمراجعة مدى مالئمة ترتيبات المطابقة   مســ

 يتبعها مدير الصندوق . 

 

 المؤشر االسترشادي:-ل 

 .شهور 3المؤشر االسترشادي سايبد 

  

 التعامل في أسواق المشتقات: -م 

 المالية .  المشتقاتال يستثمر الصندوق في أسواق 

 

 المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار: أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق  -ن

 ال توجد  

 

 الرئيسية لالستثمار في الصندوق  طراخمال-3

يعتبر الصـندوق من فئة الصـناديق ذات المخاطر المنخفضـة إلى المتوسـطة. انخفاض درجة المخاطر ناتج عن مقدرة 

تثمار. تُتيح  تثمار في  أدوات مالية قصـيرة ومتوـسطة األجل ومتوافقة مع الضـوابط الـشرعية لالـس الصـندوق على االـس

ن األدوات المالية واالســتثمارية وتغيير أوزان مختل  اإلدارة النشــطة للصــندوق القيام باســتخدام تشــكيلة متنوعة م

األدوات موجهاً باسـتراتيجية اسـتثمارية محددة مع مراعاة التقيد بالضـوابط الشـرعية لالسـتثمار بهد  المحافاة علي  

 رأس المال وتحقيق عائدات مجزية.

 قد يتعرض أداء الصندوق للمخاطر التالية:

 

ــيرة األجل : إمكانية ترامخاطر تحقيق الدخل • ــندوق يعتمد على معامالت قصـ ــندوق ناراً ألن دخل الصـ جع دخل الصـ

 يمكن أن تتقلب خالل فترة قصيرة من الزمن.
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: أرباح صفقات المرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار العائد على اللاير السعودي وتبعاً لذلك مخاطر سعر الفائدة •

 أثير على أسعار وحدات الصندوق ارتفاعاً ونزوالً.فإن أي تغييرات على تلك األسعار سيكون لها ت

% من قيمة أصول  40جميع استثمارات الصندوق في أوراق مالية بعملة اللاير السعودي ما عدا نسبة  مخاطر العملة: •

الصندوق يمكن استثمارها في أوراق مالية بعملة الدوالر األمريكي، وعمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

اللاير   .والكويت  وقطر  وسلطنة عمان  والبحرين  اإلماراتهي  و بعملة  األصول  قيمة  تقييم صافي  ألنه سيتم  وناراً 

السعودي فربما يتعرض مالكو الوحدات لمخاطر التقلبات في سعر صر  اللاير السعودي مقابل عملة الدوالر األمريكي 

لة الدوالر  مما قد يؤثر على قيمة سعر وحدات الصندوق. إال أن تأثيرها محدوداً ناراً لمحدودية النسبة المستثمرة بعم

األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي التي تال مربوطة بالدوالر األمريكي مثل الدرهم األمارتي والدينار 

 البحريني واللاير العماني واللاير القطري وثبات سعر صر  اللاير السعودي مقابل الدوالر االمريكي فقط. 

لبات حادة وانخفاض مفاجئ وال يمكن إعطاء ضمان أو تأكيد : يتعرض السوق في بعض األحيان لتقمخاطر السوق •

 سوق وتحركات التضخم، الفائدة، في اسعار مثل التذبذب مشتركة عوامل عدة عن تنتج لألداء المستقبلي للسوق، والتي

ً سلب الصندوق أداء على تؤثر قد والتي االستثمار بأسواقها إلى التي يهد  الصندوق المناطق في وذلك الصكوك أو  ا

 إيجاباً. 

إن شراء أي وحدة في الصناديق االستثمارية تختل  عن إيداع مبلغ مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى:    •

قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للهبوط بسبب انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات الخاصة    لدى بنك محلي، حيث أن

 بها. 

السيولة:   • هذه  مخاطر  تسييل  يحد من سهولة وسرعة  قد  األجل مما  استثمارية متوسطة  ادوات  في  االستثمار  بسبب 

إلى عقود اصغر حجما واكثر عددا    األدوات، ولتجنب هذا الخطر يسعى مدير الصندوق اوال: إلى تقسيم عقود السلع 

وترتيب تواريخ اجالها بحيث توفر السيولة للصندوق، وثانياً: سيدخل الصندوق في االستثمار في صناديق استثمارية 

وثالثاً:   للصندوق  السيولة  توفر  من  يزيد  مما  أسبوعياً  أو  األسبوع  في  مرتين  أو  اليومي  االسترداد  إمكانية  إذا  توفر 

% من صافي قيمة األصول، يحق لمدير الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد 10لبات االسترداد  تجاوزت قيمة ط

على أساس نسبى، وترحيل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها في أي يوم استرداد إلى يوم االسترداد التالي ويكون 

 .في قيمة األصول كما في آخر يوم تقويم% من صا10لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز قيمة طلبات االسترداد 

بسبب استثمار نسبة عالية من قيمة أصول الصندوق في أحد الصكوك، فقد يترتب على ذلك خطر تركز مخاطر التركز:     •

هذه النسبة مع طر  واحد، ولتجنب هذه المخاطر، سيسعى مدير الصندوق إلى تنويع الصكوك والجهات المصدرة لها.  

 رابحات تتم مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية، أو مع بنوك أخرى ذات تصني  عالي.  كما أن عقود الم

يكون في بعض الصكوك، حق لمصدر الصك ان يستدعي الصك المصدر ويدفع للمستثمر رأس مالة  مخاطر االستدعاء:   •

الصك، في هذا الحالة سيعمل مدير   المستثمر باإلضافة إلى أرباح اقل من األرباح التي تدفع في حال استكمال كامل مدة

 األمثل لهذه األموال المستعادة.  االستثمارالصندوق على ايجاد 

: تتمثل في احتمال قيام مدير الـصندوق بناًء على تقديرات غير ـصحيحة في الدخول في اـستثمارات غير مخاطر شررعية •

الخروج من هذه االســـتثمارات بأســـعار    ، مما يجبر مدير الصـــندوق علىلالســـتثمارمتوافقة مع الضـــوابط الشـــرعية  

وتوقيتات قد تكون غير مناسـبة. ويتم تجنب مثل هذه المخاطر بوجود المسـتشـار الشـرعي للصـندوق والتدقيق الشـرعي  

 الداخلي وتقيد مدير الصندوق بقيود االستثمار.

ــكوك أو  باألطرا  المرتبطة تتمثل في المخاطر  مخاطر االئتمان: • ــدرة للصــ ــل الجهة المصــ النايرة في إمكانية فشــ

المرابـحة أو األدوات الـمالـية األخرى في الوـفاء ـبالتزاـماتـها في الوـقت المـحدد أو أن الصـــــور الســـــلبـية عن ـقدرة الجـهة  

أية المـصدرة في اـستيفاء هذه االلتزامات قد تتـسبب في انخفاض أـسعار تلك األوراق المالية. يـسعى مدير الـصندوق على  

بة للصـندوق متدنية جداً من خالل التعامل  المالية التي تتمتع المؤـسـسات مع فقط حال، ألن تكون مخاطر االئتمان بالنـس

قوي، حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي:  مالي بمركز

في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضــوابط   واالســتثمار (-B)ش  ، فتي(B3)(، موديز  -B)ســتاندرد آند بورز 

 الشرعية لالستثمار و/أو أوراق مالية مغطاة بأصول و/أو صفقات منتقاة بعناية من قبل مدير الصندوق.

أ هذه المخاطر في الحاالت مخاطر تضرارب المصرالح :   • دوق  تؤثر على موضـوعية واـستقاللية قرار مدير الصـن  التيتنـش

بسـبب مصـلحة شـخصـية قد تؤثر على قرارات مدير الصـندوق في اتخاذ القرارات االسـتثمارية مما قد يؤثر سـلبا على  

 اداء الصندوق وسعر الوحدة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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ــكل كبير على قدرات ومهارات موافي مدير   يعتمدمدير الصررندوق : موظفيمخاطر االعتماد على   • أداء الصــندوق بش

 او غياب أحدهم وعدم وجود بديل . استقالةالصندوق ، مما يؤدى إلى تأثر اداء الصندوق بشكل كبير عند 

ــانات   مخاطر الكوارث الطبيعية : • ــير والفيضــ ااهرة طبيعية ال يمكن   وأيتتمثل في البراكين ، والزالزل ، واألعاصــ

طرة عليها وتـسبب دمار كبيرا للممتلكات واالـصول ، قد توثر ـسلبا على مختل  القطاعات االقتـصادية واالـستثمارية  الـسي

 أسعار وحدات الصندوق . انخفاضمما قد يؤدي إلى 

  

 تؤثر قد والتي أوضــاع غير مســتقرة ينجم عنها قد االقليمية التطورات الســياســية العالمية أو ان  المخاطر السررياسررية: •

 .الصندوق أداء غير مباشرة على أو مباشر بصورة

تسجيل الصندوق لدي هيئة السوق المالية ال يعني الحماية من الخسارة في حالة حدوثها. كما ينبغي على   •

االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية  المستثمرين معرفة أن  

 أو تابع لصندوق االستثمار. 

 يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في هذا الصندوق. •

وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة المخاطر الواردة أعاله ليست شاملة لكل مخاطر االستثمار المحتملة، ولذا   •

من مستشاريهم المهنيين بالنسبة للمخاطر  يُنصح المستثمرون المحتملون الحصول على المشورة المستقلة

 ق.القانونية والفنية المصاحبة لهذا الصندو

 للمرابحات والصكوك وكذلك االداء للمؤشر ال يعد مؤشرا على اداء الصندوق في   االداء السابق لصندوق اتقان 

 المستقبل .  

ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الداء المطلق لصندوق االستثمار أو اداءه مقارنة بالمؤشر سو  يتكرر أو يماثل     

   االداء السابق .
للمرابحات   إتقان  في صندوق  االستثمار  يدرك إن  ان  يجب  وبذلك  بنك محلي،  لدى  إيداعا  يعد  والصكوك ال 

 المستثمر احتمالية خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق.

 معلومات عامة -4

 : المستهدفة لالستثمار بالصندوق  الفئة - أ
يستهد  الصندوق كافة المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسواق النقد باللاير السعودي في المملكة 

 العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي . 

 

 توزيع االرباح  -ب

 تنعكس االرباح في سعر الوحدة بشكل يومي .  

 

 :األداء السابق لصندوق االستثمار  -ج     

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث وخمسة )أو منذ التأسيس(:   -1

 

 منذ التأسيس  سنوات 5 سنوات  3 سنة  البيان 
 26.52 16.35 9.75 3.30 %   الصندوق 

 14.99 10.27 6.35 1.83 المؤشر االرشادي% 
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 إجمالي العائدات السنوية منذ التأسيس: -2

 

 

 على مدار السنوات المالية الثالث:  تاريخ توزيع األرباح -3

 ال توجد 

 

إن جميع التقارير المتعلقة بصندوق إتقان للمرابحات والصكوك متاحة خالل الموقع االلكتروني لشركة إتقان  

 كابيتال وموقع تداول.

 قائمة بحقوق مالك الوحدات  - د

ومات باللغة الحصول على نسخة حديثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعل •
 العربية وبدون مقابل .

حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق ،   •
يمتلكها وصافى قيمتها ، وسجل بجميع الصفقات المنفذة من قبل المالك على   التيوعدد الوحدات 

 ( يوما من كل صفقة . 15وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل .  •

تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وأرسال ملخص  بأياإلشعار  •
 صناديق االستثمار . الئحةبهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في 

 لصندوق . تغيير في مجلس إدارة ا باياألشعار  •

الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا   •
 الفعلية ومعلومات اداء الصندوق عند طلبها . بواألتعاتبين الرسوم 

االشعار برغبة مدير الصندوق بأنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن واحد   •
 ( يومآ .21وعشرين )

 دفع مبالغ االسترداد في األوقات المحددة لذلك .  •

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها من مدير الصندوق .  •
 

 مسؤوليات مالك الوحدات - ه

 عن مسؤوال  الوحداتفي الصندوق أو جزء منه ، وال يكون مالك    استثمارهمالكي الوحدات في  تنحصر مسؤولية  

 ديون والتزامات الصندوق . 
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مســـــؤول عن تزويد مدير الصـــــندوق بالعنوان البريدي، والبريد االلكتروني، وأرقام الهات  الثابت   مالك الوحدات

 والمحمول في كافة األوقات وتبليغه فورا ًبأي تغيير يطرأ عليها.

 

 

 واإلجراءات المتبعة باإلنهاء: حاالت تستوجب إنهاء الصندوق  -و

  أيية لمواصلة تشغيل الصندوق أو في حالة حدوث إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة اصول الصندوق غير كاف
مالكي الوحدات إشعار خطي   اءإعطارو  اخري ، يحتفا مدير الصندوق بحقه في انهاء الصندوق بعد 

 ( يوميا تقويميا على االقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . 60ستين ) مدتهمسبقا 
في مثل هذه الحالة سيتم تصفية أصول الصندوق بعد تسديد التزاماته وتوزيع المبالغ المتبقية بعد التصفية على  

ة في الصندوق كما يحدده الوحدات القائم إجماليمالكي الوحدات بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إلى 
 مدير الصندوق . 

 
 المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق  آلية تقويم -ز    

 وضمان الصندوق، في استثمارات التي تؤثر المخاطر لرصد واإلجراءات بوضع السياسات الصندوق يقوم مدير

 األقل.  عل سنوي بشكل المخاطر تقويم بعملية معها، والتي من ضمنها القيام سرعة التعامل

 يقر مدير الصندوق ان ادارة المخاطر تقوم بتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق بشكل دوري . و

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  -5

 

 جميع المدفوعات من أصول الصندوق: -أ

 جميع الرسوم والمصاريف ووقت دفعها من قبل الصندوق: 

 

 ال توجد رسوم االشتراك

% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند 0.25 رسوم اإلدارة

 كل يوم تقويم وتدفع كل ثالثة أشهر.

أمين رســوم  تُمثل  ســنوياً بحد أقصــى  افى أصــول الصــندوق  % من صــ 0.15  رسوم أمين الحفظ

 . الحفا.

الرررقرررابرررة أتررعررراب   هرريررئرررة 

 الشرعية

  .سنويا( لاير سعودي وتدفع 11,250احدى عشر أل  ومائتان وخمسون )

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق المستقلين 

على أـساس  لاير ـسعودي في الـسنة المالية بحد أقـصى تحتـسب  000,24مبلغ 

 يومي وتدفع كل اجتماع.

أتعراب مراجع الحسرررررابرات  

 الخارجي

ــنة 30,000مبلغ  ــعودي في الس ــاسلاير س ــب على أس يومي  المالية وتحتس

 وتدفع كل ستة أشهر.

 االسررتشررارات، مصرراريف

والمصررررررراريف  والترتيررب 

 االخرى

ــنوياً من صــافي قيمة أصــول الصــندوق وتدفع عند  0.10بحد أقصــى   % س

 االستحقاق.

 

%  0.58، نسبة قدرهام2020/ 31/12تبلغ نسبة المصاري  اإلجمالية من صافي قيمة أصول الصندوق كما في  

متضمنا رسوم االدارة. يقوم مدير الصندوق بتحميل المصاري  أعاله على اساس نسبي في كل يوم تقويم، وباعتبار 

 يوم.   365عدد أيام السنة  
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كما يقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاري  التي تم تحميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي. لم يتحمل الصندوق  

 . م2020عام مصاري  تعامل في االوراق المالية خالل  أي

 م بالمقارنة مع الحدود القصوى المسموح بها   م 2020الرسوم والمصاري  الفعلية في عام  

 

 

 أرقام افتراضية:جدول يوضح طريقة حساب الرسوم والمصروفات بناء على -ب

مليون لاير  30مثال يوضح آلية احتساب الرسوم الموضحة اعاله بافتراض أن قيمة أصول الصندوق هي  

 سعودي:

 

 

 التقويم والتسعير  -6

 صندوق االستثماركيفية تقويم أصول -أ

يتم تقويم كل أصول االستثمار بالقيمة العادلة للوحدات االستثمار ، ويتم تقييم الصكوك بشراء الشراء حيث سياسة  -أ

 الشراء حتى تاريخ االستحقاق .

 يتم تعديل اسعار الوحدات بالقيمة العادلة وتعديل الخطاء الذى تم في التقييم السابق .  -ب

)يوم التقويم( على أساس أسعار األدوات المالية    الخميس   إلى األحد من عمل يوم كللصندوق  يحتسب سعر وحدة ا    -ج

تحت اإلدارة عند إغالق السوق المالية يوم التقويم. إذا لم يكن يوم التقويم يوم عمل، فسيحتسب التقويم في يوم 

 العمل التالي.  

 رداد الوحدات، باستخدام المعادلة التالية:  سيتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة، بغرض شراء أو است

إجمالي القيمة العادلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم بما في ذلك أي رسوم ومصروفات على الصندوق  

 مستحقة وغير مدفوعة مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقويم ذي العالقة.   

 البيان

 م 2020المصاري  خالل عام 

 )لاير سعودي( 

 الفعلي المسموح به 

 326.653 297.000 رسوم إدارة الصندوق 

 20.000 24.000 مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلين

 31.500 35000 أتعاب المراجع الخارجي لحسابات الصندوق

 195.992 178.200 رسوم تسجيل الوحدات والخدمات االدارية 

 124.439 118.800 مصاري  نثرية أخري )استشارات قانونية وغيرها( 

 سنوي  أساس علي يومي  أساس علي 30.000000 إجمالي أصول الصندوق  

    الرسوم والمصاري   

 20.000 54.79 20.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين فقط

 10.000 27.40 10.000 أتعاب المراجع الخارجي لحسابات الصندوق

 45.000 123.29  % 0.15 رسوم تسجيل الوحدات والخدمات اإلدارية 

مصاري  نثرية أخرى )استشارات قانونية  

 وغيرها(

0.10 % 82.19 30.000 

 29.895.000 29.999.712  قيمة االصول قبل خصم رسوم االدارة  صافى

 74.738 204.76 % 0.25 رسوم إدارة الصندوق  

صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم كافة  

 الرسوم والمصاري  

 19.999.644.39 29.820.262 

 % 0.60   نسبة الرسوم السنوية 
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 التقويم وتكرارهاعدد نقاط  -ب

 .)خمسة مرات( أيام االسبوع من االحد الى الخميس بشرط ان تكون ايام عمل 

 

 :اإلجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ-ج

 يقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطا في تقويم او تسعير أصول الصندوق .  •

عن أي خسائر كان سببها خطأ مدير   نالوحدات المتضررييقوم مدير الصندوق بتعويض مالي  •

 الصندوق . 

ي خطأ  في التقويم او التسعير بما  السوق المالية فور وقوع أ بالغ هيئةيقوم مدير الصندوق بإ •

% من سعر وحدة الصندوق . كما سيتم االفصاح عن ذلك في الموقع 0.50نسبته  يوثر على ما

لموقع االلكتروني للسوق المالية ) تداول ( وفى تقارير  االلكتروني لمدير الصندوق وفى ا

 ( من الئحة صناديق االستثمار .71الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم )

( من الئحة  72يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق المالية وذلك فقا للمادة ) •

 ير على ملخص بجميع أخطاء التقويم او التسعير .صناديق االستثمار وتشمل هذه التقار

•  

 ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:طريقة احتساب سعر الوحدة  -د

الصندوق في يوم أصول يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض االشتراك واالسترداد بحساب قيمة صافى قيمة 

ومخصوما منه أي مصاري  ورسوم مستحقة ومن ثم قسمة  التعامل ذي العالقة مضافا الية أي ارباح مستحقة 

الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي العالقة ، يجوز لمدير الصندوق تأخير عملية  

الكوارث الطبيعية أو أعطال فنية خارجة عن   الحصر، التقويم في حالة وجود أي ارو  استثنائية وعلى سبيل

ندوق قد تؤثر على عملية التقويم او تحديد قيمة اصول الصندوق وسيتم الرجوع الى مجلس  ارادة مدير الص

 االدارة للحصول على الموافقة . 

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها -ه

( قبل الساعة    w.itqancapital.comwwيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق )  

كما سيعلن عن سعر الوحدة في نفس التوقيت في الموقع االلكتروني   التقويم   ليوم التالي  العمل يوم اهراً في    12

 للسوق المالية السعودية )تداول(. 

يجوز لمدير الصندوق أن يوق  التعامل مؤقتاً في تعامالت الصندوق إذا ما رأى أن تقويم أصول الصندوق أصبح  

 غير ممكن.

 

 التعامالت-7

 تفاصيل الطرح األولي:-أ

( مليون 20) عشـرينلكي يتمكن مدير الصـندوق من جمع الحد األدنى لرأس مال الصـندوق والذي تم تحديده بمبلغ 

دوق، ســـــيتم طرح الوحـدات خالل فترة الطرح األولي في الفترة من  ل الصــــــن دء تشـــــغـي ل ـب لاير ســـــعودي قـب

 للوحدة.  ةسعودي ت( رياال10م بالقيمة االسمية بمبلغ عشرة )03/08/2008م وحتى 19/07/2008

 

 التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد-ب

يوم عمل رسمي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة  اهراً في أي  12:00: الساعة كلالشترا بالنسبة
 . العربية السعودية

 اهرا قبل نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم  12:00بالنسبة لالسترداد: الساعة 

 

 

http://www.itqancapital.com/
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 إجراءات االشتراك-ج

الـصندوق تعبئة نموذج االـشتراك إـضافة إلى توقيع هذه الـشروط يتعين على المـستثمر الراغب في ـشراء وحدات في  

واألحكام الخاصـة باالشـتراك في الصـندوق وتسـليمها إلى مدير الصـندوق مرفقاً معها قسـيمة اإليداع للمبلغ المقابل 

 بحساب الصندوق بالبنك في أي يوم عمل.

د أو البريد الـسريع أو مناولة باليد أو إرـسالها من  المـستوفاة عن طريق البرياالـشتراك بإمكان المـستثمر تـسليم نماذج 

 خالل الوسائل االلكترونية المرخص بها.

ــيتم اعتماد طلب  ــتقبال الطلبات. االشــتراك س الذي يتم اســتالمه من قِبل مدير الصــندوق عند أو قبل آخر موعد الس

( من كل يوم اهراً   12:00)الســاعة    التي يتم اســتالمها بعد آخر موعد الســتقبال الطلبات المحدداالشــتراك طلبات 

 ستصبح نافذة في يوم التقويم التالي.

  االـشتراك في الـصندوق ـسيكون من خالل ـشراء الوحدات بناء على تقويم اليوم التالي آلخر موعد الـستقبال الطلبات.

من أمور ، من ضـ االشـتراكيحتفا مدير الصـندوق بالحق في رفض اكتتاب أي مسـتثمر في الصـندوق إذا كان ذلك 

ــندوق أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض من وقت آلخر من قبل  ــروط وأحكام الص ــيؤدي إلى اإلخالل بش أخرى، س

 هيئة السوق المالية أو الجهات الناامية األخرى.

 

 إجراءات االسترداد-د

وتقديم/إرسال الطلبات المكتملة يجوز لمالكي الوحدات استرداد جزء أوكل وحداتهم باستكمال وتوقيع طلب االسترداد  

عن طريق البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو من خالل إرسالها عبر الوسائل االلكترونية المعتمدة باستخدام 

 حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه السري )بعد اعتمادها(.

اهراً قبل    12:00الستقبال الطلبات وهو الساعة    جميع طلبات االسترداد المستوفاة التي يتم استالمها قبل آخر موعد

نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم ، سيتم تنفيذها في يوم التقويم ذي العالقة يوميا ، أو يوم العمل التالي في حال  

قبل نهاية  إن كان أحد هذه األيام ليس يوم عمل(. المبالغ الناتجة عن عملية االسترداد ستكون متاحة لمالكي الوحدات 

 العمل في اليوم الثالث بعد تاريخ يوم التقويم .

% من صافي قيمة أصول الصندوق كما في    10أقصى إجمالي مبلغ استرداد مسموح به في أي يوم استرداد هو  

آخر يوم تقويم. إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد هذا المبلغ، يحق لمدير الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد  

أساس نسبى وتسترد الوحدات بناء على ذلك. ترحل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها في أي يوم استرداد    على

% من صافي قيمة 10إلى يوم االسترداد التالي ويكون لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز قيمة طلبات االسترداد  

 األصول كما في آخر يوم تقويم. 

يجوز لمدير الصندوق، وبناء على تقديره المطلق، تأجيل أي طلب استرداد و/أو تحويل إن كان هناك تعليق للتداول 

في السوق الرئيسية التي يتعامل الصندوق فيها من خالل األوراق المالية أو األصول المملوكة، سواء كان ذلك بشكل  

الصندوق االستثماري والتي يتعلق بأصول  فيما  أو  أساسية لحساب   عام  أنها  الصندوق بدرجة معقولة  يعتقد مدير 

 صافي قيمة أصول الصندوق االستثماري.  

إذا أدى أي استرداد إلى خفض استثمار مالك الوحدات في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى الالزم، فسيتم استرداد  

 بقيدها للحساب المعين لمالك الوحدات.كامل المبلغ الُمستَثمر. وسيتم دفع المبالغ المستردة بعملة الصندوق 

أن يعلق مؤقتا  إلى تعليق حساب صافي قيمة األصول، يجوز لمدير لصندوق  التي تؤدي  الحاالت والارو   في 

المسترد بموجب حوالة في حسابه   المبلغ  الوحدات استالم  للوحدات. بإمكان مالك  االشتراك واإلضافة واالسترداد 

 العمليات من قيمة مبلغ االسترداد.الخاص وسيتم خصم رسوم هذه 

 يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات الصندوق.

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك او االسترداد :-ه              

إجراءات االشتراك : يقوم العميل عند االشتراك بتعبئة نموذج االشتراك وتوقيع هذه الشروط    •

 يمها الى مدير الصندوق . واالحكام ومذكرة المعلومات وتقد
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سترداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج  سترداد : يقوم العميل عند طلب اإجراءات اال •

 مه الى مدير الصندوق . ويقد اطلب االسترداد

 يمكن االشتراك في الصندوق عن طريق التواصل مع مسئولي خدمات العمالء لمدير الصندوق .  •

 

 االشتراك اإلضافي واالسترداد:  الحد االدنى للملكية واالشتراك و -و              

 الحد األدنى لالشتراك في الصندوق             

   ( لاير سعودي 5,000)  خمسة األ   قيمتها مبلغالحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو عدد وحدات تعادل          

 .( لاير سعودي للمؤسسات والشركات 10,000 -)اال    عشرةومبلغ لألفراد 

ومبلغ    سعودي لألفراد( لاير  2,000)الفين  الحد األدنى ألي اشتراك إضافي هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ   

 ( لاير سعودي للمؤسسات والشركات.5,000 ) أال  خمسة

 

 

 في الصندوق لالستردادالحد األدنى 

إن أدنى حد للوحدات يجوز اســترداده بواســطة أي مالك وحدات في طلب اســترداد واحد يجب أن يعادل قيمة 

ــترداد بحد أدنى مبلغ أل  ) ــبة لألفراد ومبلغ  1,000اس ــعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنس  ( لاير س

ـشركات والمؤـسـسات. يجب أن تعادل ( لاير ـسعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنـسبة لل2,000  )الفين  

ــركات 1,000)  ال قيمة عدد الوحدات المتبقية لمالك الوحدات الفرد على األقل مبلغ  ــعودي وللشــ ( لاير ســ

 .( لاير سعودي10,000) عشرة اال  -والمؤسسات مبلغ  

ق كما % من ـصافي قيمة األـصول للـصندو  10إن أقـصى مبلغ اـسترداد مـسموح به في أي يوم تقويم هو نـسبة 

ــندوق تخفيض جميع طلبات  ــترداد هذا المبلغ، يحق لمدير الصـ في يوم التقويم. إذا تجاوزت قيمة طلبات االسـ

االسترداد على أساس نسبى وتسترد الوحدات بناء على ذلك. ترحل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها في 

شــريطة أال تتجاوز قيمة طلبات االســترداد نســبة  أي يوم اســترداد إلى يوم التقويم التالي ويكون لها األفضــلية

يتبع مدير الصـندوق إجراءات عادلة ومنصـفة   % من صـافي قيمة األصـول للصـندوق كما في يوم التقويم.10

ــترداد المؤجلة   ــترداد المطلوب تأجيلها، حيث يتم األخذ في االعتبار جميع طلبات االس عند اختيار طلبات االس

(  آال  لاير 10عـشرة ) والتناـسب، وـسيتم منح األولوية لجميع طلبات االـسترداد التي تكون دون مبلغبالنـسبة 

 للمؤسسات . سعودي( ال  لاير 50بلغ خمسون )مسعودي وك

 

 سجل مالكي الوحدات  - ي

 يتم اعداد سجل محدث لمالكي وحدات الصندوق لتسجيل اشتراكات واسترداد المستثمرين.

 

ماليين أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة   10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب   -ن

 أصول الصندوق: 

(  06سعودي لمدة أقصاها  ( ماليين لاير10صافى قيمة اصول الصندوق عن عشرة ) انخفضتفي حال  

تخدم مصالح مالك الوحدات من  التيسيقوم مدير الصندوق بتحليل ودراسة السوق والخيارات   اشهر .

تسييل اصول الصندوق او طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في الصندوق . سيقوم مدير الصندوق 

مع  بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات المطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق

وموقع السوق ،   اإللكترونيعن ذلك في موقعة  باإلعالنالسوق المالية وسيقوم مدير الصندوق  هيئةلوائح 

( 10الى عشرة ) أصولهوفى حالة صوت المالك بعدم زيادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافى قيمة  

وافقات الالزمة من هيئة ماليين لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد أخذ الم

 السوق المالية . 

إجراء   أيسيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية في حال قامت بطلب 

 منه . تصحيحي
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 الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت:-ك

طلب استرداد من او االشتراك في الصندوق في أي من الحاالت  أيتلبية  أجيلتيجوز لمدير الصندوق  •

 ( من الئحة صناديق االستثمار : 62( والمادة رقم )61االتية وفقا للمادة رقم )

 في حالة طلبت هيئة السوق المالية ذلك من مدير الصندوق .  •

كثر من صافى قيمة الصندوق في أي  % او ا10إذا كانت قيمة طلبات االسترداد لمالكي الوحدات يساوى  •

 يوم تعامل . 

في حالة تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو االصول األخرى  •

التي يملكها الصندوق .اما بشكل عام أو بالنسبة الى أصول الصندوق والتي يري مدير الصندوق بشكل 

 يمة اصول الصندوق . معقول أنها جوهرية لصافى ق

 حالة حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق : 

 التأكيد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات .  •

مراجعة التعليق بصورة منتامة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفا حول ذلك بصورة  •

 منتامة .

 إشعار هيئة السوق المالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح اسباب التعليق.  •

عار عن التعليق اء التعليق بالطريقة نفسها في االشق المالية ومالك الوحدات فور انتهواشعار هيئة السو •

 واالفصاح عن ذلك في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع االلكتروني للسوق .

 

سيتم طلبية طلبات االسترداد في اقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد المؤجلة 

 ممكنة .بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ االسترداد الى مالك الوحدات في اقرب فرصة 

 

نامة رفض االشتراك : يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حالة عدم تطبيق المشترك أل  •

ولوائح الهيئة ويتم إرجاع قيمة االشتراك الى حساب العميل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة 

 االشتراك .

 

 االسترداد التي ستؤجل: اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات -ز

( من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من  61األحكام المنامة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع الى المادة ) 

 هيئة السوق المالية : 

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلبات استرداد أذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي 

 % أو اكثر من صافى قيمة أصول الصندوق . 10تعامل اكثر من الوحدات في أي يوم 

يجب على كل مدير صندوق أتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجليها ، 

 واالفصاح عن هذه االجراءات في الشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق -ل

 مدير الصندوق االستثمار في وحدات الصندوقيجوز ل

 

 خصائص الوحدات  -8

 وحدات الصندوق كلها من فئة واحدة وال توجد فئات مختلفة للوحدات . 

 

 التصويت وسياسة اجتماع مالكي الوحدات

 يتم دعوة مالكي الوحدات في حالة   الارو  الطارئة يتم دعوتهم قبل االجتماع بشهر .

 يتم توجيه الدعوة عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع تداول . 



Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

61 

 

 يتم التصويت االلكتروني على قرارات االجتماع . 

 

 التقارير لمالكي الوحدات تقديم المحاسبة و  -9

 :الصلة بالتقارير الماليةالمعلومات ذات  -أ
خالل الربع المنتهي    مالك الوحداتيقوم مدير الصــــندوق بتقديم تقرير دوري بنهاية كل ربع ســــنة ياهر عمليات 

بنهاية الربع. ســيرســل التقرير إلى العنوان   مالك الوحداتباإلضــافة إلى عدد وصــافي قيمة الوحدات التي يمتلكها  

على طـلب االكتـتاب، إال إذا تم تغيير العنوان البرـيدي بموـجب طـلب خطي  داتـماـلك الوحـ البرـيدي المـقدم من قـبل  

 إلى مدير الصندوق.  مالك الوحداتمن قبل 

( يوماً من تاريخ 60في حال وجود أي خطأ أو أي اســتفســار آخر، فانه يجب إبالغ مدير الصــندوق خالل ســتين )

 كش  الحساب وإال فسيعتبر كش  الحساب صحيحاً.

لمصــاري  الفعلية وبيانات األداء عن الســنة الســابقة للصــندوق ســتكون متاحة على الموقع االلكتروني  الرســوم وا

 الخاص بمدير الصندوق باإلضافة إلى فروعه.

 جميع المواقع التي يتم فيها اإلشارة إلى فترة زمنية في هذه الشروط واألحكام ستكون وفقاً للسنة الميالدية.

 

 ووسائل اتاحة تقارير الصندوقمعلومات عن أماكن  -ب

تلك   تكون اح عنها على موقعة اإللكتروني ويقوم مدير الصـندوق بنشـر جميع المعلومات التي يتوجب اإلفصـ 

المعلومات مجانية و كاملة وواضــحة وصــحيحة. كما يصــدر مدير الصــندوق إشــعار تأكيد لمالك الوحدة عن  

 االشتراك في وحدات الصندوق.

 

 مالية مراجعة  قوائمأول   -ج

 م.2009ديسمبر  31سيتم توفير أول قوائم مالية مراجعة للفترة المالية األولى المنتهية في 

 

 ة السنوية المراجعةتقديم القوائم المالي - د

يقوم مدير الصــندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصــندوق عن نهاية كل ســنة ميالدية، وتكون متوفرة خالل مدة ال 

( يوماً تقويمياً من نهاية الســنة المالية للصــندوق. كما يقوم مدير الصــندوق أيضــاَ بإعداد وتوفير قوائم 90تتجاوز )

 .يوماً  45خالل مدة ال تتجاوز  مالية أولية مفحوصة نص  سنوية

ســـيتم توفير هذه القوائم مجاناً عند طلبها كتابة على عنوان مدير الصـــندوق وســـتعرض في موقع مدير الصـــندوق 

 بالشبكة االلكترونية. ويمكن طلب هذه التقارير أيضاً من خالل البريد االلكتروني أو أي من فروع مدير الصندوق. 

 الصندوق  لس إدارة مج  -10

يشــر  على الصــندوق مجلس إدارة معين من قبل مدير الصــندوق وتتم الموافقة عليه من قبل الهيئة. يتأل  مجلس 

 جميعهم مستقلين يعينهم مدير الصندوق. رئيس وعضوينإدارة الصندوق من 

 

 أسماء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية -أ

عامين، ابتداًء من بدء تشــغيل الصــندوق، ويتم مكافأة األعضــاء المســتقلين يعين مجلس إدارة للصــندوق مبدئياً لمدة 

 ناير خدماتهم. واألعضاء هم:

 

 محفوظ  )عضو مستقل(بن سامي أحمد  -1

 

ــهادة   مجلسرئيس   ــندوق، يحمل شـ ــتير  و  البكالوريوس في إدارة األعمالإدارة الصـ المالية، من في الماجسـ

ــاراتالحلول    رواســيمؤســس هو   .األمريكية المتحدةالواليات  –جامعة اوهايو  ــتش جده منذ  –  المالية  لالس

ة  2007عام   ـس اراتم وهي مؤـس تـش تراتيجياوضـع  فيماليه متخصـصـه   اـس يحمل ت وخطط عمل تنفذيه. اـس
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ــات  في الخبرةعام من   30 ــس وضــع ، واالئتمانمجاالت إدارة  عيجم في. خبير الماليةالعمل البنكي والمؤس

وقد ـشغل العديد من المناـصب القيادية في البنك األهلي التجاري   للـشركات.إعادة الهيكلة   وتنفيذ اـستراتيجيات

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.م. وهو عضو مجلس إدارة 2007-1982في الفترة من 

 

 

 )عضو مستقل( ممدوح سعود دخيل الشرهان   -2

 . 

األستاذ/ممدوح الشرهان يتمتع بخبرة ألكثر من عشرون عاماً في العديد من القطاعات ، حيث أنه شغل منصب  

المالي لشركات عقارية مدرجة في السوق السعودي. باالضافة إلى تولي مناصب في   التنفيذي والمدير  الرئيس 

منصب رئيس مجلس إدارة  حالياً  يشغل  أنه  كما  ى حكومية وخبرته في قطاع البنوك.  وزارة المالية ومناصب أخر

 ي. شركة مالذ للتأمين التعاون

 (يتنفيذ عضو ) د. بسام هاشم السيد   -3

عا ا في املجا  املالي واالسظظتثماري واإلداري ،    30الدكتور بسظظاس خبرز تزيد عن لدى هو عضظظو   لس إدارز ال ظظندوق،  

شظظظظظظظغ   ن ظظظظظظظ  رئيس إدارز ا صظظظظظظظو  في شظظظظظظظركة اإل ارات دبي الوطني . حيث شظظظظظظظغ   ناصظظظظظظظ  إدارية واسظظظظظظظتثمارية عديدز  

لالسظظظظظظظظظظظظظتثمار  في   موعة دلة البركة وشظظظظظظظظظظظظظركة البركة  كابيتا ، كما شظظظظظظظظظظظظظغ  قب  ذلك عدز  ناصظظظظظظظظظظظظظ  إدارية وإسظظظظظظظظظظظظظتثمارية

والتنمية، وشظظظظظركة التوفيق لل ظظظظظناديق االسظظظظظتثمارية، و  موعة التوفيق املالية )شظظظظظركة إتقان كابيتا ( وشظظظظظركة اإلنماء  

لالسظظظتثمار حيث شظظظغ  فيها  ن ظظظ  الرئيس التنذياي لالسظظظتثمار. ح ظظظ  الدكتور بسظظظاس على الدكتوراز واملارسظظظتير في 

وعلى دررظظة البوظظاريويس في اإلقت ظظظظظظظظظظظظظظاد واإلدارز  ن رظظا عظظة امللظظك عبظظد    البنوك االسظظظظظظظظظظظظظال يظظة  ن رظظا عظظة ويلز ببريطظظانيظظا،

  العزيز ب دز.

 

 مسؤوليات مجلس أدارة الصندوق -ب

 تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

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

اإلشـرا ، ومتى كان ذلك مناسـباً، المصـادقة على أي تضـارب مصـالح يفصـح عنه مدير الصـندوق وفقاً  .2

 لالئحة صناديق االستثمار.

االجتماع مرتين ســنوياً على األقل مع مســؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير  .3

ال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصـــندوق الصـــندوق ومســـؤول التبليغ عن غســـل األمو

 بجميع اللوائح واألنامة المتبعة.

 إقرار أي توصية يرفعها المصفى في حالة تعيينه. .4

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5

ــلحة م .6 ــؤولياته بما يحقق مصــ ــندوق بمســ ــروط وأحكام التأكد من قيام مدير الصــ الكي الوحدات وفقا لشــ

 الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .7

 

 آلية اتخاذ القرار لدى مجلس االدارة  -ج

ك  .1 دعو لعقـد اجتمـاع طـار  متى رأى ذـل دعوة من الرئيس. وللرئيس أن ـي ه ـب يعقـد المجلس اجتمـاعـاـت

 ضروريا، أو بناء على طلب خطي من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة.

يوثق مجلس اإلدارة اجتماعاته بما في ذلك توثيق محاضر االجتماعات والمداوالت إضافة إلى إجراءات  .2

 التصويت، والتي يجب أن تصن  وتحفا لتسهيل الرجوع إليها. 

صــ  األعضــاء بمن فيهم الرئيس او من  ال يكون النصــاب القانوني لالجتماع صــحيحا إال بحضــور ن .3

 يفوضه. 
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تـصدر قرارات المجلس بأغلبية األعـضاء الحاـضرين في االجتماع. وفي حالة تـساوي األـصوات، يكون  .4

 صوت الرئيس مرجحا.

للمجلس أن يصـدر قراراته بشـأن القضـايا المسـتعجلة بالتمرير على أعضـاء المجلس للتصـويت أو عن  .5

ض هذه القرارات على المجلس للمصـــــادقة عليـها في اجتماعه التالي طريق الـفاكس، شـــــريـطة أن تعر

 المقرر.

 المستقلين  تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق - د

ــة اال  ) ــتقل على تعويضــات مقابل خدماتهم تقدر بخمس ــعودي بدل  5,000يحصــل كل عضــو مس ( لاير س

مجلس إدارة الصـــندوق وعلى أال يتجاوز حضـــور اجتماعات عن كل اجتماع يحضـــره العضـــو المســـتقل في 

ــرين أل  ) ــنة المالية للصــندوق مبلغ عش ــعودي. كما يمنح 20,000إجمالي ما يمنح للعضــو في الس ( لاير س

العضــو تذكرة ســفر ذهاب وإياب بدرجة األفق في حالة انعقاد اجتماعات المجلس خارج مدينة جدة وبدل مبيت 

 ي إذا اقتضى االجتماع ذلك.( لاير سعود500,1قدره أل  وخمسمائة )

 

 المصالح تعارض   -ه

 أمر أي  شأن  في الصندوق إدارة مجلس يتخذه قرار  التصويت على أي  الصندوق إدارة مجلس لعضو يجوز ال

من ذلك   مصلحة أي عن اإلفصاح ويجب فيه، مباشرة غير أو مباشرة خاصة مصلحة  أي  العضو لذلك يكون

 الصندوق.  القبيل لمجلس إدارة

وال توجد أي أنـشطة أو مـصالح أخرى مهمة لمدير الـصندوق أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق يحتمل تعارضها مع 

مصــالح الصــندوق وال يوجد أي تضــارب مصــالح جوهري من طر  مدير الصــندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية 

 بالصندوق تم تكلي  أطرا  أخرى لتأديتها.التزاماته تجاه الصندوق، كما ال توجد مهام أخرى تتعلق 

 

 عضوية مجالس إدارة الصناديق األخرى -و

 عضوية مجالس صناديق االستثمار التالية: الدكتور / بسام هاشم السيديشغل 

  العقاري للدخل  1-صندوق ري   ▪

  العقاري للدخل  2-صندوق ري   ▪
  العقاري للدخل  3-صندوق ري   ▪
 صندوق إتقان السكنى ▪
 صندوق إتقان ألصول العقارية  ▪
 متعدد األصول للنمو صندوق إتقان  ▪
 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية  ▪

 

 التوافق مع أحكام الضوابط الشرعية لالستثمار -11

 :، ومؤهالتهمهيئة الرقابة الشرعيةأسماء أعضاء  -أ

يعتزس ال ندوق االستثمار وتموي  استثماراتا والتعا   بطريقة تتوافق  ع ضوابط الشريعة اإلسال ية. ويقوس  دير ال ندوق 

الشرعيةبتعيين   الرقابة  الشرعية)"  هيئة  الرقابة  "لجنة  هيئة  أو  وأعما     االستشارات"  املستمر  االلتزاس  ملراقبة  الشرعية"( 

 بمرارعة هيو  ال ندوق و ستندات طرح ال ندوق وإصدار شهادز شرعية لل ندوق.    شرعيةهيئة الرقابة الال ندوق. وقا ت  

شرعيين  عينين  ن قب  دار املرارعة الشرعية، وأعضاء  عينين  ن قب    موعة    ستشارين  هيئة الرقابة الشرعيةهاا وتضم  

ت الخاصة بال ندوق بينما تقوس دار املرارعة الشرعية واالتذاقياالبركة، بمليث تقوس اللجنة بمرارعة واعتماد رميع املستندات  

عن   الشرعية وبالنيابة  الرقابة  ال  هيئة  والتدقيق  ال ندوق  عمليات  ال ندوق بمرارعة  التزاس  دير  تقييم  أر   شرعي  ن 

،  ودار املرارعة الشرعية هي شركة    لهيئة الرقابة الشرعيةوتقديم تقرير بالك    هيئة الرقابة الشرعية بتوريهات  
ً
 رز واحدز سنويا

https://www.itqancapital.com/ar_itqan_funds_estate2.html
https://www.itqancapital.com/ar_itqan_funds_estate3.html
https://www.itqancapital.com/ar_itqan_funds_estate3.html
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يسية املتوافقة   ن كبار علماء الشريعة وتغطي ا سواق العاملية الرئ  31تعم  في  نطقة الشرق ا وسط ولديها فريق عم  يضم 

  ع الشريعة اإلسال ية بما فيها  اليزيا والسعودية والجزائر و  ر وقطر واإل ارات العربية املتملدز والسودان و ملكة البملرين. 

والهيولة   الشرعية  املرارعة  تشم   إضافية  خد ات  وتقدس  املركزي  البملرين  قب    رف  الشرعية  رخ ة  ن  املرارعة  دار 

 الذتاوى( وخد ات املرارعة الرقابية الشرعيةوشهادات املطابقة )

 ومؤهالتهم:  هيئة الرقابة الشرعيةأسماء أعضاء   . أ

 املولذة بمرارعة ال ندوق والتأكد  ن  طابقتا للضوابط الشرعية هم:  هيئة الرقابة الشرعية

 (: لهيئة الرقابة الشرعيةفضيلة الشيخ / محمد بن أحمد السلطان )العضو التنفيذي   ▪

حاصظظظظظظظ  على شظظظظظظظهادز املارسظظظظظظظتير العاملية في الذقا وأصظظظظظظظو  الذقا  ن را عة أحسظظظظظظظن العلوس بباكسظظظظظظظتان وشظظظظظظظهادز البوالوريوس في 

 ملمد تقي عثماني. يمتلك الشظي   ملمد بن   العلوس اإلسظال ية  ن را عة دار العلوس بباكسظتان تملت إشظراف العالم الشظهير  ذتي 

سظظنوات  ن الخبرز كمسظظتشظظار شظظرعي وأكاديصي في ال ظظناعة امل ظظرفية اإلسظظال ية، حيث يقود فريق عم  إدارز    10أحمد السظظلطان 

شظظظظظظي   والتموي  اإلسظظظظظظال ي. ولدى ال  الذقااالسظظظظظظتشظظظظظظارات الشظظظظظظرعية لدى دار املرارعة الشظظظظظظرعية وذلك ملا يتمتع با  ن علم يزير في 

  االسظظظظظظتثمارية واملنت ات املالية اإلسظظظظظظال ية حيث تشظظظظظظم  خبرتا باإلضظظظظظظافة إلى املنت ات  االسظظظظظظتثمارخبرز واسظظظظظظعة في هيولة صظظظظظظناديق  

  نت ات القطاع امل رفي والتأ ين.

 

 (: هيئة الرقابة الشرعيةفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح فهد الشلهوب )نائب رئيس   ▪

اإلسظال ي وفقا املعا الت، شظغ   ن ظ  أسظتاذ  سظاعد بقسظم الدراسظات اإلسظال ية والعربية بولية أكاديصي  تخ ظص في التموي  

الدراسظظظظات املسظظظظاندز والتطبيقية ب ا عة امللك فهد للبترو  واملعادن، كما شظظظظغ  عضظظظظوية عدد  ن اللجان  ن بينها لجنة التموي  

لتابعة لرابطة العالم اإلسظظال ي، ولا   موعة  ن البملوث والدراسظظات واالسظظتثمار بالهيئة اإلسظظال ية العاملية لالقت ظظاد والتموي  ا

 املتخ  ة في التموي  اإلسال ي وشارك في عدد  ن املؤتمرات املحلية والدولية،

 ن املعهد العالي للقضظظظاء ب ا عة اال اس  ملمد بن سظظظعود االسظظظال ية باإلضظظظافة  حاصظظظ  على البوالوريوس في الشظظظريعة واملارسظظظتير  

 للدكتوراز  ن را عة ادنبره باململكة املتملدز.

 كما تم تعيين أصحاب الذضيلة التالية أسمائهم كأعضاء للهيئة الشرعية  ن قب    موعة البركة وهم:

 (: ابة الشرعيةهيئة الرقفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد محي الدين )رئيس  ▪

الدكتور احمد  حي الدين  ستشار شرعي حاص  على دكتوراه في االقت اد اإلسال ي  ن رماعة أس القظظظظظظظظظظظظرى في السعودية، رئيس  

إدارز تأسظظظيس البنوك والدراسظظظات امل ظظظرفية في   موعة البركة، باإلضظظظافة إلى كونا رئيس   –قسظظظم البملوث والدراسظظظات امل ظظظرفية  

الشظرعية في   موعة دلة البركة، يشظغ  الدكتور أحمد عضظوية عدز لجان وهيئات شظرعية  نها عضظو    قسظم البملوث والدراسظات

املوحدز ملجموعة البركة امل ظظظظظظظظرفية، وعضظظظظظظظظو اللجنة التنذياية للهيئة الشظظظظظظظظرعية املوحدز ملجموعة البركة   هيئة الرقابة الشظظظظظظظظرعية

 لسعودي وييرها  ن الهيئات الشرعية.امل رفية، عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك التموي  امل ري ا

 (: هيئة الرقابة الشرعيةفضيلة الشيخ الدكتور/ التيجاني الطيب محمد )عضو  ▪

الطي   ملمد  سظظظتشظظظار شظظظرعي حاصظظظ  على شظظظهادز دكتوراه في أصظظظو  الذقا  ن را عة الخرطوس وحاصظظظ  على    انييالتالدكتور 

 ن هيئة املحاسظظظظظبة واملرارعة للمؤسظظظظظسظظظظظات املالية اإلسظظظظظال ية. يشظظظظظغ  حاليا  ن ظظظظظ   سظظظظظاعد نائ  رئيس    الشظظظظظرعيشظظظظظهادز املراق  

املوحدز  هيئة الرقابة الشرعيةة البركة امل رفية وأ ين سر التطوير والبملوث ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ   موعة البركة امل رفية، و سئو  أكاديمي

   موعة البركة امل رفية.
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 هيئة الرقابة الشرعيةأدوار ومسؤوليات  -ب

المعينة من قبل مدير الصـندوق مهمة التأكد من أن الصـندوق يلتزم بأحكام   هيئة الرقابة الشـرعيةسـتتولى  

مسـؤولة عن مراقبة التزام جميع تعامالت   قابة الشـرعيةهيئة الرالشـرعية لالسـتثمار. وسـتكون  الضـوابط  

ملزمة   هيئة الرقابة الشـرعيةالصـندوق المالية واالسـتثمارية. وتعتبر القرارات الشـرعية التي تصـدر عن  

 للصندوق.

بإجراء المراجعات الدورية الشرعية ألنشطة الصندوق للتأكد من مطابقة   هيئة الرقابة الشرعيةسو  تقوم 

 :بالمهام التالية  هيئة الرقابة الشرعيةواستثماراته ألحكام الشريعة اإلسالمية وتعاليمها. ستقوم عملياته 

ب .1 تقيدها  لضمان  للصندوق  االستثمارية  والسياسات  واألهدا   الصندوق  وأحكام  شروط  الضوابط دراسة 

 . الشرعية لالستثمار

 . الضوابط الشرعية لالستثمارتقديم الرأي الشرعي إلى مدير االستثمار بخصوص التقيد ب .2

 تحديد معايير مالئمة الختيار وانتقاء األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها.  .3

 تقديم معايير مالئمة لمدير االستثمار بخصوص استقطاعات التطهير. .4

 مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية المحددة لمدير االستثمار.   .5

إلدراجها في التقرير المالي    الضوابط الشرعية لالستثمارلرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق بإبداء ا .6

 السنوي للصندوق.  

 

 هيئة الرقابة الشرعيةتفاصيل اتعاب    -ج

 .لاير سنويا  11.250مبلغ وقدرة  هيئة الرقابة الشرعيةتتقاضى ل

 

 األصول المعدة لالستثمارتفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية  - د

 تمت إجازة الصندوق من قبل المراجع الشرعي بناء على الضوابط الشرعية لالستثمار التالية:

 تمت إجازة الصندوق من قبل المراجع الشرعي بناء على الضوابط الشرعية لالستثمار التالية:

 بأسعار مؤجلة.يتم استثمار معام اصول الصندوق في عقود المرابحة الشرعية   •

يجب ان تكون البضائع أو المعادن التي تعقد على اساسها عقود المرابحة جائزه شرعاً، حيث ال يجوز ان يبرم  •

 عقد المرابحة على معدني الذهب والفضة. 

يجب ان يتم ابرام عقد المرابحة بشكل صحيح وكامل بين طرفين مختلفين. وأن يكون الطر  البائع في عقد  •

 المرابحة قد أمتلك البضاعة او المعدن موضوع العقد قبل البيع.

يستثمر الصندوق في صكوك عقود المرابحة، أما صكوك اإلجارة فيتم االستثمار فيها بعد موافقة المستشار   •

 الشرعي. 

ئمة على  ال يجوز االستثمار في الصكوك القائمة على شراء وبيع الدين، باإلضافة إلى االستثمار في الصكوك القا •

 بيع العينة. 

 

 أو أكثر  ما يلي:يستثمر ال ندوق في الشركات   ي و  أن ال .8
ً
 التي يوون   ا  نشاطها الرئيس ي واحدا

 ؤسسات الخد ات املالية التي تقوس على اإلقراض بالذائدز والربا أو تو يع املنت ات القائمة على   .د

ة والتأ ين التقليدي وشركات اإلقراض  الربا، ويشم  ذلك الوسطاء املاليين  ث  البنوك التقليدي

والربا )ويستثنى  ن ذلك التعا    ع النوافا اإلسال ية  ن هاه    وأي نشاط آخر يتعا   بالذائدز

 .البنوك والشركات والتي تعم  وفق الضوابط واملعايير الشرعية(

 إنتاج وتو يع الخمور أو الدخان و ا في حكمهما.  .ذ
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ع .ر تركز  التي  والشركات  أو   نعي املؤسسات  الوا ينوهات  والقمار  ث   املقا رز  عمليات  لى 

 . و قد ي آالت القمار

و شتقاتا   .  الخنزير  لحم  وتو يع   املأو  إنتاج  يير  الكملولية  اللحوس  املشروبات  و  رميع اكاز  و 

 املنت ات الغير حال . 

و ا يتعلق بها  ن تعدي  أو الجينات البشرية التالع  بشركات التكنولوريا الحيوية املشاركة في  .س

 . استنساخ، ويستثنى  ن ذلك الشركات املعنية بالبملوث الطبية

إنتاج ونشر أفالس الخالعة وكت   أدوات الترفيا يير املتوافق  ع الضوابط واملعايير الشرعية ك  .ش

املوسيقى، و ملطات  ، وتأليف ونشر املجون واملجالت والقنوات الذضائية املارنة ودور السينما

 . الراديو يير املتوافقة  ع الضوابط الشرعية

آخر   .ص الاي  أي نشاط  النملو  املستشار    هيقرر يير  توافق  ع الضوابط واملعايير الشرعية على 

 . الشرعي

 

 الح ة: في حالة ورود أي شك حو  االستثمار الاي يندرج ضمن أي  ن الذئات املاكورز أعاله، 

 الرروع إلى
ً
املستشار الشرعي  خا املشورز وإرراء  زيد  ن املرارعة التخاذ القرار النهائي   ي   دائما

  ن قب  املستشار الشرعي.

 

الشرعية   .9 الضوابط  الغير  توافقة  ع  االستثمارات  الشركات  ن  خلو  التأكد  ن  يتم  أن  بم رد 

 ا خير املرارعة(. املاكورز أعاله، سيتم إرراء تمللي   ذ   لتقاريرهم املالية )التقرير املالي 

 

 املعايير املتعلقة بالقروض:  .10

 مليزانيتها    –ال ي و  االستثمار في أسهم شركة توون القروض الربوية  
ً
%(  ن القيمة  30أكثر  ن )  – وفقا

في  أبي وقاص رض ي هللا عنا  بن    ن حديث سعد 
ً
أخاا الكثرز  الثلث هو حد  للشركة  ن  السوقية 

الوصية ملا أراد أن يوص ي بمالا كلا قا  لا رسو  هللا صلى هللا عليا وسلم: الثلث والثلث كثير فد   

 فأكثر فإنا  على أن حد الكثرز هو الثلث فالثلث و ا  اد عنا كثير فإذا كانت القروض
ً
على الشركة ثلثا

 يمنع شراء أسهمها  ن الحراس في أصو  الشركة كثير فال يعذى عنا. 

 

 املعايير املتعلقة باستثمار السيولة:  .11

أوراق  الية  أو  بنكية  في أدوات ق يرز ا ر  كودائع  تملتذظ كثير  ن الشركات بسيولة تستثمرها 

الودائع وا   ربوية، فإذا كانت هاه  )بذائدز  تزيد نسبتها عن  املالية  السوقية 30وراق  القيمة  %(  ن 

 ملورودات الشركة فإنا يمنع االستثمار في أسهمها. 
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 املعايير املتعلقة بنسبة الدخل غير املشروع:  .12

%(  ن  5ال ي و  التعا   في أسهم شركات يزيد فيها الدخ  يير املشروع  ن  ختلف امل ادر عن )

 كانت هاه امل ادر  ن فوائد ربوية أس  ن   ادر أخرى يير  باحة.الدخ  الكلي للشركة سواًء 

 املعايير املتعلقة بالتطهير:  .13

ي   ت ني  الدخ  يير املشروع وإيداعا في حساب خاص ل رفا في ا عما  الخيرية ويتم التطهير  

 حس  الخطوات اآلتية: 

 تملديد  قدار الدخ  يير املشروع لو  شركة تم االستثمار فيها.  .6

على ح ة   .7 للح و   الكلي  سهمها  العدد  على  للشركة  املشروع  يير  الدخ   تقسيم  قدار 

 السهم  ن الدخ  يير املشروع. 

ضرب ناتج القسمة في عدد أسهم الشركة التي تم االستثمار فيها ليتم حساب إرمالي الدخ    .8

 . يير املشروع الناتج  ن االستثمار في الشركة

 م االستثمار فيها. تكرار نذس الخطوات لو  شركة ت .9

ضم الدخ  يير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتملويلا إلى حساب ا عما    .10

 الخيرية. 

 

 أدوات وطرق االستثمار: .14

 ال ي و  بيع وشراء ا سهم بأي أداز  ن ا دوات االستثمارية التالية:

 . Futuresعقود املستقبليات  -

 . Optionsعقود االختيارات  -

 . Swapعقود املناقلة  -

 ا سهم املمتا ز.  -

 . Derivativesاملشتقات   -

   مدير الصندوق  -12

 أسم مدير الصندوق -أ

استثمار  كشركة  السعودية  العربية  المملكة  لقوانين  وفقا  تأسست  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  كابيتال،  إتقان 

مرخصة لمزاولة أعمال إدارة األصول وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية،  

   هـ.1428/ 16/2والصادر بتاريخ  4030167335وبموجب السجل التجاري رقم  

 

 الترخيص الخاص بمدير الصندوق الصادر عن هيئة السوق المالية  رقم -ب

المــاليــة رقم  07058-37الترخيص رقم   الســـــوق  ــة  ــادر بقرار مجلس هيئ ــاريخ    9-17-2007الصــــ بت

 م(.9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق   -ج

أحمد   شارع  الت اري،  الزهراء  الزهراء   ركز  حي   ، ص.ب  العطاس  وعنوانها  هاتف21482ردز      8021،  رقم  ، 

 اململكة العربية السعودية،  0122638787

   www.itqancapital.comاملوقع اإللكتروني ملدير ال ندوق:  

http://www.itqancapital.com/
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 السوق الماليةتاريخ الترخيص الخاص بمدير الصندوق الصادر عن هيئة  - د

المــاليــة رقم  07058-37الترخيص رقم   الســـــوق  ــة  ــادر بقرار مجلس هيئ ــاريخ    9-17-2007الصــــ بت

 م(.9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428

 

 رأس المال المدفوع لمدير الصندوق  -ه

 الصندوق.( مليون لاير سعودي قبل بدء تشغيل 20رأس مال الصندوق والذي تم تحديده بمبلغ عشرين )

 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة إتقان كابيتال:  -ز

 تنفيذي(  رعضو غي) -عبد العزيز محمد عبد يماني : رئيس مجلس إدارة -1

بدا العمل في شركة السماحة القابضة ومن ثم الى مدير عام شركة دلة لالستثمار الصناعي  والحقا تولي منصب 

مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة القابضة ، وهو عضو في مجلس ادارة في العديد من الشركات 

يماني على درجة البكالوريوس في    داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .حصل عبد العزيز محمد عبده

 م . 1995الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز عام 

 

 (  )عضو مستقل –عضو مجلس إدارة  عبدالرزاق عبد الخالق حسن  -2

يشغل األستاذ/ عبدالرزاق حسن حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة ِسنــاد )البحرين( إضافة إلى عضويته  

جان الُمنبثقة من مجالس اإلدارة لشركات متنوعة. حصل األستاذ/ عبدالرزاق حسن على العديد  في عدٍد من الل

من الشهادات الرفيعة في مجال المحاسبة من دولة البحرين والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. وقد  

تجاوزت   التي  العملية  العام    40بدأ مسيرته  في  المصرفي  القطاع  في  ببنك 1976عاماً  التحاقه  م من خالل 

Standard Charter ثم التحق عقب ذلك ببنك البحرين اإلسالمي وتطور وايفياً حتى تقلد منصب مساعد .

المدير العام للعمليات المركزية. كذلك يتمتع األستاذ/ عبدالرزاق حسن بخبرة قوية في مجال التسويق والتدقيق 

 الداخلي ومكافحة غسل األموال . 

 

 (  )عضو مستقل –: عضو مجلس إدارة  واض الحارثيفهد ع-3

فقد شغل منصب   عام في مجال القطاع المصرفي والمالي ،   33ينتلك االستاذ فهد الحارثي خبرة واسعة تتجاوز  

للمصرفية الخاصة في بنك الجزيرة منذ عام   التنفيذي والمدير االقليمي  الرئيس  م.  2018حتى    2012نائب 

وبنك   السعودي  القاهرة  ،بنك  المتحد  البنك  البنوك مثل سامبا،  كثير من  ادارة  إدارة  عمله في  ألى  باالضافة 

   م.1985الرياض 

  

 

 (غير تنفيذي )عضو –رة :عضو مجلس إدا محسن غالم دشتي  -4

عاماً في القطاع المـصرفي اإلـسالمي واالـستثماري وكذلك مجال   16يتمتع الـسيد/ محـسن دـشتي بخبرة تتجاوز  

م في إدارة التدقيق واالســتشــارات، ثم 2002في العام   KPMGالتدقيق. حيث بدء مســيرته العملية مع شــركة

غل منصـب مسـاعد مدير في اإلدارة المالية. كما تقلد م وشـ 2005التحق بمجموعة البركة المصـرفية في العام  

العديد من المناـصب القيادية خالل مـسيرته العملية حتى ـشغل أخيراً منـصب نائب رئيس أول في اإلدارة المالية 

في مجموعة البركة المصــرفية. كما وقد عمل في بنك ســيرة االســتثماري في إدارة الرقابة المالية خالل الفترة 

( من المملكة المتحدة و FCCAم. الســيد/ محســن دشــتي هو محاســب قانوني معتمد )2010إلى  م  2007من 

ـسات المالية اإلـسالمية وحاصـل  بة والمراجعة للمؤـس كذلك محاـسب قانوني إـسالمي معتمد من قبل هيئة المحاـس

 على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشر  من جامعة البحرين في المحاسبة. 
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 (تنفيذي)عضو يد بسام هاشم الس  -5

عا ا في املجا  املالي واالسظظتثماري واإلداري ،    30الدكتور بسظظاس خبرز تزيد عن لدى هو عضظظو   لس إدارز ال ظظندوق،  

شظظظظظظظغ   ن ظظظظظظظ  رئيس إدارز ا صظظظظظظظو  في شظظظظظظظركة اإل ارات دبي الوطني . حيث شظظظظظظظغ   ناصظظظظظظظ  إدارية واسظظظظظظظتثمارية عديدز  

في   موعة دلة البركة وشظظظظظظظظظظظظظركة البركة لالسظظظظظظظظظظظظظتثمار   كابيتا ، كما شظظظظظظظظظظظظظغ  قب  ذلك عدز  ناصظظظظظظظظظظظظظ  إدارية وإسظظظظظظظظظظظظظتثمارية

  والتنمية، وشظظظظظركة التوفيق لل ظظظظظناديق االسظظظظظتثمارية، و  موعة التوفيق املالية )شظظظظظركة إتقان كابيتا ( وشظظظظظركة اإلنماء 

لالسظظظتثمار حيث شظظظغ  فيها  ن ظظظ  الرئيس التنذياي لالسظظظتثمار. ح ظظظ  الدكتور بسظظظاس على الدكتوراز واملارسظظظتير في 

البنوك االسظظظظظظظظظظظظظال يظظة  ن رظظا عظظة ويلز ببريطظظانيظظا، وعلى دررظظة البوظظاريويس في اإلقت ظظظظظظظظظظظظظظاد واإلدارز  ن رظظا عظظة امللظظك عبظظد  

  العزيز ب دز.

 

 سية لمدير الصندوقاألدوار والمسؤوليات والواجبات الرئي -ح

 :باآلتي القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون

 .الصندوق إدارة ▪

 .للصندوق اإلدارية في ذلك الخدمات بما الصندوق عمليات ▪

 الصندوق.  وحدات طرح ▪

 الصندوق من خالل المهام األتية: سيقوم مدير الصندوق بإدارة وتحقيق نمو استثمارات

 تحديد فرص االستثمار. ▪

 تقييم فريق اإلدارة العليا وغيرهم من الموافين داخل الشركة المستهدفة. ▪

 أداء أو إدارة التحليل المالي الالزم وتعيين الجهات المسؤولة عن اجراء الفحص النافي للجهالة.  ▪

 إعداد توصيات استثمارية وتقديمها الى مجلس ادارة الصندوق. ▪

 ، وشروط البيع، والشراء واتفاقية الشراء.التفاوض على سعر شراء حصص الشركات المستهدفة ▪

 توفير ممثل نيابة عن الصندوق إلى مجلس إدارة الشركات المستثمر فيها. ▪

 المساعدة في الجهود الرامية إلى تحسين أداء الشركات المستثمر فيها وفرق إدارتها. ▪

 تقديم المشورة االستراتيجية والمالية الحالية للشركات المستثمر فيها. ▪

 تطوير وإدارة عملية تحقيق استثمارات الصندوق. 

 

 الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق وموظفوه 

بواسطة موافيه المرخص لهم من قبل الهيئة،   عدا خدمة الحفا((ينوي مدير الصندوق تقديم جميع الخدمات  

البيانات، حفا سجالت العمالء، صيانة الناام وإصد ار التقارير. غير أنه على سبيل المثال التأكد من صحة 

يجوز لمدير الصندوق وفق تقديره الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صالحياته أو التنازل عنها أو التعاقد من  

 الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص بأداء هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية. 

 التزامات مدير الصندوق

ــغيله وضــع هيكل الصــندوق وإدارته و • بما يخدم مصــالح مالكي الوحدات وفقا للشــروط واألحكام تش

 الواردة في هذه المذكرة. 

 .تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا لألهدا  الواردة في هذه المذكرة •

واإلدارية ألصول الصندوق وضع إجراءات صنع القرار التي يتعين اعتمادها لتنفيذ الجوانب الفنية   •

 .ونشاطه

االلتزام بجميع األنامة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية ذات العالقة بعمل  •

 الصندوق. 

الصندوق وااللتزام بالضوابط والقرارات   التأكد من ناامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة •

 .هيئة الرقابة الشرعية والمعايير الصادرة عن 
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 اإلعالن عن أي طر  ثالث يتم تكليفه بأداء أي أعمال تتعلق بالصندوق. •

 إبالغ هيئة السوق المالية عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.  •

ــؤوالً عن إدارة  ــندوق مس ــركة تابعة واحدة أو أكثر، يبقى مدير الص وبصــر  النار عن التفويض لطر  أو ش

 لن يكون مدير الصــندوق وال أي من موافيه أو وكالئه أو أي طر  ثالث تعاقد معهالصــندوق وتنايم أصــوله.  

  أو مصــاري  أو التزامات عن أي خســائر أو أضــرار أو تكالي  مالكي الوحداتمدير الصــندوق مســؤولين أمام 

ــتثناء تلك الناتجة عن اإلهمال أو   مالك الوحداتأخرى يتعرض لها  ــندوق باسـ ــول الصـ أو تتعرض لها قيمة أصـ

 مالك الوحداتالتعدي أو التقصـير من قبل هؤالء األشـخاص. كما أنهم لن يكونوا مسـؤولين تحت أي ار  تجاه 

 اإلخفاق في تحقيق أي ربح أو فرصة. عن أي خسارة غير مباشرة أو متكبدة، بما فيها

 

 بشكل واضح ويوافق على التالي: مالك الوحداتبهذا يقر 

ال يقدم مدير الصـندوق أي تعهد أو ضـمان ألداء أو ربحية ألي اسـتثمار مدار في الصـندوق ولن يكون  .1

االسـتثمارات المدارة أو قيمة  على مدير الصـندوق أي مسـؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة 

 أصول الصندوق؛

ه لاللتزاـمات الـمذكورة، على رأي أو تصـــــريح طر  آخر  .2 اد في أداـئ دوق االعتـم دير الصــــــن يحق لـم

ــؤوالً تجاه  ــارات مهنية يتم اختياره بعناية معقولة ولن يكون مس ــتش   مالك الوحداتمرخص له لتقديم اس

 .عن أي تأثير سلبي نتيجة اعتماده على ذلك

 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق   -ك
ً  إجراء أي  واتخاذ الصندوق مدير عزل للهيئة       اتخاذ أو الصندوق لذلك بديل صندوق مدير لتعيين تراه مناسبا

 : اآلتية الحاالت من أي وقوع حال مناسباً، وذلك في تراه آخر تدبير أي

األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  ▪  الئحة 

 .لهم المرخص

 .قبل الهيئة من تعليقه أو سحب أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء ▪

 .اإلدارة نشاط ممارسة ترخيصه في إللغاء الصندوق مدير من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

 .التنفيذية لوائحه أو بالتزام الناام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل  قد الصندوق مدير أن الهيئة رأت إذا ▪

 وجود عدم  مع أو استقالة عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفاة مدير وفاة ▪

 الصناديق أصول أو االستثمار صندوق أصول قادر على إدارة الصندوق مدير لدى مسجل آخر  شخص

 .المحفاة مدير التي يديرها

 .الصندوق مدير عزل الهيئة من فيه يطلبون المغلق الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار صدور ▪

 

 أمين الحفظ   -13

 

 أسم أمين الحفظ:  -أ

شظظركة  سظظاهمة  قذلة سظظعودية  ؤسظظسظظة بمور  أن مة اململكة العربية السظظعودية ب ظظذتها    وهي  لالسظظتثمار،شظظركة ا نماء  -ب

ا شظظظظظظظظخاص املرخص لهم وال ظظظظظظظظادرز  ن هيئة   الئملةلها بنشظظظظظظظظاط حذظ ا وراق املالية بمور    رخ ظظظظظظظظا اسظظظظظظظظتثماريةشظظظظظظظظركة  

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:السوق املالية 

بتاريخ   2008-03-8بموجب قرار مجلس هيئة الـسوق المالية رقم    37-309134ترخيص رقــــــــــــــــــــــــــــــم   

 . هـ19/06/1428بتاريخ  4030170788م وبسجل تجاري رقم 21/01/2008هـ الموافق 12/01/1429
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 عنوان أمين الحفظ: -ج

  11576الرياض    66333  بريد: دينة الرياض، صندوق    العليا،طريق امللك فهد، حى    -برج العنود  –املقر الرئيس ي: الطابق الثا ن  

 . 966( 1)2185900، فاكس  966( 1)  2185998 هاتف:اململكة العربية السعودية 

 www.alinmainvestment.com اإللكتروني:املوقع 

 تاريخ ترخيص هيئة السوق المالية: -خ

 م 21/01/2008هـ الموافق 12/01/1429تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار -ه

ــتندات المتعلقة بالصــندوق واصــوله، بما في ذلك على  ــابات والمس يحتفا أمين الحفا بجميع الســجالت والحس

المملوكة للـصندوق، وقرارات الـصندوق ـسبيل المثال ال الحـصر جميع ـشهادات أـسهم الملكية الخاـصة باألـصول  

 االستثمارية ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتقارير تقييم أصول الصندوق.

 عن مسؤول كذلك وهو الوحدات، مالكي لصالح  وحمايتها الصندوق أصول  حفا عن مسؤوالً  الحفا أمين يُعد  

 مدير تجاه مسؤوالً  الحفا أمين يُعدن   .الصندوق أصول بحفا يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ

 تقصيره أو تصر  سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق

 المتعمد. 

 

 : األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله -ز

 عزل  أن معقول رأى بشكل إذا كتابي إشعار بموجب قبله  من المعين الحفا أمين عزل  الصندوق لمدير يجوز

 قيام عن اإللكتروني موقع في  فوراً  اإلفصاح الصندوق يقوم مدير .الوحدات مالكي مصلحة في الحفا أمين

 .بديل حفا أمين بتعيين

 من أي حال وقوع في مناسبا تراه تدبير أي اتخاذ أو الصندوق مدير من المعين الحفا أمين عزل للهيئة

 :اآلتية الحاالت

 المرخص الئحة األشخاص بذلك بموجب الهيئة إشعار دون الحفا نشاط ممارسة عن الحفا أمين توق  ▪

 .لهم

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحب أو الحفا نشاط ممارسة في الحفا أمين ترخيص إلغاء ▪

 .الحفا نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفا أمين من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

 .التنفيذية لوائحه أو بالناام جوهريا بااللتزام الهيئة تراه بشكل- أخل قد  الحفا أمين أن الهيئة رأت إذا ▪

 

 مراجع الحسابات الخارجي   -14

 أسم مراجع الحسابات الخارجي: -أ

 شركة الخراشي وشركاه مزارز 

 : مراجع الحسابات عنوان -ب

 شركة الخراشي وشركاه مزارز

 ، 11482 الرياض، 8306ص. ب: 

 المملكة العربية السعودية

 920028229+رقم الهات : 

 +966 11 4774 924+رقم الفاكس: 

 

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي : -ج

الخاصـة   الملكية لفرص الجسـور السـنوية لصـندوق المالية القوائم سـيقوم مراجع الحسـابات الخارجي بمراجعة

 لمالكي الموجودات العائدة صـــافي في التغيرات وقائمة العمليات، وقائمة المالي المركز قائمةتشـــمل  والتي

http://www.alinmainvestment.com/


Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

72 

 

التاريخ. كما يقوم مراجع الحســـابات الخارجي  ذلك في المنتهية الســـنة عن النقدية التدفقات وقائمة الوحدات،

ً  النصـــ  المالية للقوائم المحدود الفحص بأعمال ــنوية طبقا ــعودية المراجعة لمعايير سـ الفحص   ويتكون السـ

ــية بصــفة المحدود ــاس ــار المالية المعلومات على تحليلية إجراءات تطبيق من أس ــتفس ــخاص من واالس  األش

 .والمحاسبية المالية األمور عن في الصندوق المسؤولين

 معلومات أخرى  -15

 السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح 

ليس هناك من بين أنشـطة أو مصـالح مدير الصـندوق أو مجلس إدارته ما يشـتبه في أنه يشـكل تضـاربا محتمال 

أنه أن يكون  مع مصـالح الصـندوق وال يوجد تضـارب حقيقي في المصـالح من جانب مدير الصـندوق مما من ـش

عن التنسـيق مع مجلس إدارة  له تأثير على أداء التزاماته تجاه الصـندوق. وسـو  تكون إتقان كابيتال مسـؤولة

 الصندوق لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وفقا لشروطه وأحكامه.

ــابه الخاص عند التعامل مع  ــركات التابعة له التصــر  كأصــيل لحس ال يجوز لمدير الصــندوق أو أي من الش

ــندوق. و ــأنها أن تؤثر على أدالصــ ــلحة جوهرية من شــ ــندوق أي مصــ ائه لواجباته تجاه ليس لدى مدير الصــ

الصـندوق. ويتعهد مدير الصـندوق بأن يعمل لصـالح الصـندوق ويبذل كل جهد ممكن للتعامل مع أي تضـارب 

ــو  تتعامل األطرا  المعنية بالصــندوق مع أي تضــارب في  في المصــالح بطريقة عادلة ومنصــفة. كذلك س

ــفة، مع مراعا ــندوق بطريقة عادلة ومنص ــأ أثناء عمل الص ــالح ينش ــندوق المص ة التزاماتها التعاقدية تجاه الص

والعمالء اآلخرين بشفافية كاملة وسو  يفصح مجلس إدارة الصندوق في تقاريره الدورية عن حاالت تضارب 

ويعتبر تعامل الـصندوق مع أي طر  ذي عالقة تـضاربا في المـصالح. وـسو  يوفر مدير الـصندوق المـصالح.  

 في المصالح عند الطلب.اإلجراءات المتبعة لمعالجة أي تضارب 

 الزكاة

على المـستثمرين المحتملين أن يحـصلوا على مـشورة مهنية بخـصوص آثار الزكاة والـضرائب على امتالكهم أو  

حيازتهم أو تصــرفهم في وحدات الصــندوق. كما يجب أن يعلم المســتثمرون أنه يجوز لمدير الصــندوق إذا لزم 

، أن يدفع الزكاة التي تفرض على الصندوق أو األصول من أموال األمر وكان ذلك مسموحاً به بموجب القانون

 الصندوق، وسيكون كل مستثمر مسؤوالً عن دفع الزكاة وااللتزامات الضريبية المترتبة عليه.

 ضريبة القيمة المضافة

بة ال تـشمل ـضري األخرىكابيتال او االطرا    إلتقانان الرـسوم المذكورة والعموالت والمـصروفات المـستحقة  

المنصـوص عليها في ناام ضـريبة القيمة  لألسـعارالقيمة المضـافة وسـيتم تحميل الضـريبة بشـكل منفصـل وفقا 

المضـــافة والئحته التنفيذية مع مالحاة ان اتعاب المحاســـب القانوني المذكورة اعاله ألتشـــمل ضـــريبة القيمة 

 م .01/01/2018المضافة وفيما عدا ذلك ستخضع للضريبة القيمة المضافة ابتداء من 

 

 

 اجتماع مالكي الوحدات:

 يتم دعوة مالكي الوحدات في حالة   الارو  الطارئة يتم دعوتهم قبل االجتماع بشهر .

 يتم توجيه الدعوة عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع تداول . 

 يتم التصويت االلكتروني على قرارات االجتماع . 

 

 وتصفية الصندوق: إلنهاءاإلجراءات المتبعة 

  الئحة بموجب أحكام    باإلنهاءنهاء الصـــندوق واالجراءات الخاصـــة  الحاالت الذي يســـتوجب فيها إ

 : االتي هيصناديق االستثمار  
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ــندوق  • ــعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا  بأنهاءإذا رغب مدير الصــ ــندوق ، فيجب عليه إشــ الصــ

( يوـمآ من الـتاريخ المســـــتـهد  إلنـهاء 21ال تـقل عن واـحد وعشـــــرين )  برغبـته في ذـلك قـبل ـمدة

 الصندوق دون األخالل بالشروط والحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق .

، وذلك دون اإلخالل   انتهائهجراءات تصــفية الصــندوق فور  يجب على مدير الصــندوق البدء في إ •

 لصندوق .بالشروط وألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة با

يـجب على ـمدير الصــــــندوق اإلعالن في الموقع الكتروني لـمدير الصــــــندوق والموقع االلكتروني   •

 للسوق المالية السعودية ) تداول ( عن انتهاء مدة الصندوق وتصفيته .

 

 إجراءات تقديم الشكاوى  

في حالة وجود أســئلة أو شــكاوى بشــأن عمليات الصــندوق، على مالك الوحدات االتصــال بقســم خدمة مســاندة 

 العمالء لدى مدير الصندوق أو تقديمها كتابيا على العنوان المبين أدناه. 

 قسم خدمة العمالء 

 إتقان كابيتال

الزهراء   حي   ، العطاس  أحمد  شارع  الت اري،  الزهراء  وعنوانها   ركز  هاتف21482ردز      8021ص.ب  ،  رقم  ، 

 اململكة العربية السعودية،  0122638787

 www.itqancapital.comاملوقع اإللكتروني ملدير ال ندوق:  

 

 الجهة المختصة بالنظر في النزاعات

في حالة وجود أي نزاع أو خال  أو مطالبة تنشــــأ عن هذه الشــــروط واألحكام أو تتعلق بها )بما في ذلك أي 

ــروط واألحكام أو صــحتها أو خرقها أو إنهائها أو العواقب المترتبة على إبطالها(،  ــؤال حول وجود هذه الش س

ــعار خطي إلى الطر  اآل ــندوق توجيه إش خر حول هذا النزاع أو الخال  يجوز لحملة الوحدات أو لمدير الص

أو المطالبة ويتعين على كل منهما فور تســليمه هذا اإلشــعار أن يســعى بحســن نية إلى تســوية هذا النزاع أو 

 الخال  أو المطالبة ودياً. 

( يوماً من تســليم اإلشــعار. يجب أن 30لكن في حال تعذر عليهما التســوية عن طريق التفاوض خالل ثالثين )

النزاع أو الخال  أو المـطالـبة ـبإـحالتـها إلى لجـنة الفصـــــل في مـنازـعات األوراق الـمالـية. وتختص  تتم تســـــوـية

اللجنة حصــرياً بالنار والبت في أي إجراٍء أو تســويٍة ألي نزاعٍ قد ينشــأ فيما يتعلق بهذه الشــروط واألحكام. 

تـنازالن عن حقهـما في  ويقر حمـلة الوـحدات وـمدير الصــــــندوق ـبأنهـما يخضــــــعان الختصـــــاص ـهذه اللجـنة وي

االعتراض على اإلجراءات التي ـستتخذها على أي أـساس، بما في ذلك على ـسبيل المثال ال الحـصر، المكان أو 

 عدم مالءمة مكان التقاضي.

 المستندات المتاحة لمالكي الوحدات

 شروط واحكام الصندوق .  •

 . الرئيسيةملخص المعلومات  •

عقد أمين الحفا    –  القانونييها ) عقد المحاسب  مذكرة المعلومات والعقود المذكورة ف •

 وعقود أعضاء مجلس اإلدارة ( . –

 القوائم المالية لمدير الصندوق .  •

 الصندوق أصولملكية 

 الصـندوق لمدير وليس ،) مشـاعة ملكية(مجتمعين   الوحدات لمالكي مملوكة أن أصـول صـندوق االسـتثمار

 أي الموزع أو المشــورة مقدم أو الباطن من الحفا أو أمين الحفا أمين أو الباطن من الصــندوق مدير أو

 أو الباطن من الـصندوق مدير أو الـصندوق مدير كان إذا إال ، فيها مطالبة أو الـصندوق أـصول في مـصلحة

http://www.itqancapital.com/
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ــورة مقدم أو الباطن من أمين الحفا أو الحفا أمين ً  الموزع أو المش  في ، وذلك الصــندوق لوحدات مالكا

ً  كان أو ، ملكيتهحدود   ح أحكام بموجب المطالبات بهذه مسـموحا في   عنها الئحة صـناديق االسـتثمار، وأُفصـِ

الصــندوق. وال يكون لدائني مدير الصــندوق أو أمين الحفا أي حق في أموال الصــندوق أو  وأحكام شــروط

 أصوله.

 هوأحكامالصندوق تعديل شروط 

ــروط واألحكام 9يجوز لمدير الصــندوق، دون اإلخالل بالمادة ) ــتثمار، تعديل هذه الش ( من الئحة صــناديق االس

 يص  فيه التعديالت ذات العالقة.  مالك الوحداتبإرسال إخطار مكتوب بالبريد إلى 

عد انقضـاء مهلة ويتم تفعيلها ب المسـتشـار الشـرعيأي تعديالت جوهرية سـتتم بعد الحصـول على موافقة الهيئة و

وسيتم تزويدهم بنسخة من النص بعد تعديله. ولن تطال   مالكي الوحداتيوما من تاريخ اإلخطار المرسل إلى    60

ادـها فعال أو تم  ة تم اعتـم الـي ائـمة أو التعليـمات أو العملـيات أو أي حقوق أو التزاـمات ـم التـعديالت تـلك األوامر الـق

 الشروع فيها.

 ويل اإلرهاب وتممكافحة غسل األموال 

يقر المـستثمر بأن المبالغ المـستخدمة لالـشتراك في الصـندوق غير ناتجة عن مصـادر مـشبوهة أو غير مـشروعة. 

تثمر،  تثمارية للمـس تباه في المصـدر القانوني لألموال المرتبطة بالصـفقات االـس إذا وجد مدير الصـندوق ـسبب لالـش

ــفقات أو رفض تنفيذها من  ــة بمكافحة فانه ملزم بإيقا  هذه الصــ أجل التحقيق وإخطار الجهة الناامية المختصــ

غـسيل األموال وتمويل اإلرهاب مباـشرة بالوـضع وإيـصال أي معلومة أو مـستند تطلبه الهيئة للتحقق من االـشتباه.  

 .غير مسموح لمدير الصندوق بموجب القانون إعالم المستثمر بالعمليات المشتبه بها والُمبلنغ عنها

 قاهرة الالقوة 

لن يعتبر مدير الصــندوق مقصــراً تجاه التزاماته ضــمن هذه الشــروط واألحكام ولن يكون مســؤوالً تجاه  •

عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الارو  الطارئة مثل القرارات الحكومية أو   مالك الوحدات

و قصـور أي جهاز تنايمات السـوق، أو تعليق التداول أو تعطل أنامة الحاسـب اآللي لألطرا  األخرى أ

 آخر أو عوائق طلب التجهيزات، أو أي سبب أو وضع آخر ال يقع ضمن سيطرة مدير الصندوق؛

ان يوم • ة، ـف داث الارو  االضـــــطرارـي ال وقوع أي من أـح ام( أداء االلتزام  في ـح ات( التي   )أـي )االلتزاـم

 تأثرت ستؤجل إلى حين زوال تلك الارو .

 المعقولة للتقليل من أثار أحداث الارو  الطارئة.سيستخدم مدير الصندوق جميع المساعي  •

 مشاركة المعلومات

وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنامة المطبقة إلى الحد   مالك الوحداتسـيتم مشـاركة المعلومات الالزمة لفتح حسـاب  

ـماـلك  الالزم بين ـمدير الصــــــندوق واألطرا  األخرى )بنوك أو وكالء( المخـتارة من ـمدير الصــــــندوق. يوافق  

 أيضاً بأن هذه المعلومات قد يتم مشاركتها مع الجهات الناامية. الوحدات

 اللغة

ذ ـهذه الشـــــروط  د الطـلب. ويجوز تنفـي تم إـعداد ـمذكرة المعلوـمات ـهذه ـباللـغة العربـية، ويمكن توفيرـها مـجاـنا عـن

 واألحكام باللغة اإلنجليزية. 

 االنجليزي والعربي، يؤخذ بالنص العربي.في حالة وجود اختال  في المعنى بين النص 

 

 

 

 

 

 

 



Shari’a Certificate Ref#: IC-139-03-02-11-12-#03 

75 

 

 إقرار من مالكي الوحدات:

 

الصندوق ومذكرة   واحكام  الوحدات على شروط  مالك  اطالع  الرئيسة   المعلوماتيتم  المعلومات  وملخص 

 أشترك فيها . التي  الوحداتلصندوق ، وكذلك يقر بموافقته على خصائص ل

 

 

 االسم :

 

 التاريخ :                                                                                               التوقيع :

 

 

 

 بسام هاشم السيد 

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 يوي بدالنجود   

مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال  

 وتمويل االرهاب 
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 الملحقات 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ( أالملحق )

 

 سند شرعي 

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 
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 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 

Itqan Fund For Murabahat and Sukuk 

   نوع الصندوق: صندوق استثماري عام ومتوافق مع الضوابط الشرعية

 تم اعتماد صندوق إتقان للمرابحات والصكوك على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل   

 139- 03-02- 11-12-02المعينة لصندوق االستثمار  بموجب شهادة رقم  هيئة الرقابة الشرعية 

 

 

 ملخص المعلومات 

 

 

واألحكام الخاصـة بالصـندوق قبل اتخاذ أي قرار اسـتثماري يجب على المسـتثمرين المحتملين قراءة الشـروط 

بـشأن االـستثمار في الصـندوق، كما يجب على كل مـستثمر يرغب في االـشتراك في هذا الصـندوق التحري عن 

روط واألحكام الخاصـة بالصـندوق، وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذه  مدى صـحة المعلومات الواردة في الـش

 للحصول على استشارة استثمارية أو قانونية من جهة مستقلة.الوثيقة يجب أن يسعى 
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 ملخص المعلومات 

 

 المعلومات الرئيسية حول الصندوق -1

 

 اسم الصندوق ونوعه: 

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك صندوق عام مفتوح ومتوافق مع الضوابط الشرعية. 

 

 موجز أهداف الصندوق: 

ة االسالمية ويهد  إلى تحقيق الشريعإن صندوق إتقان للمرابحات والصكوك هو صندوق عام ومتوافق مع احكام  

، والعمل على  لالستثمارعائدات مجزية للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط متوافقة مع الضوابط الشرعية 

 لحاجة بأمثل طريقة إلدارة المخاطر.المحافاة على رأس مال المستثمر وتوفير إمكانية االسترداد حسب ا

 

 موجز سياسات استثمار الصندوق: 

ألجل تحقيق األهدا  االستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي في أدوات استثمارية عالية  

 :التالي االستثمار. وتشمل استراتيجية لالستثمارالجودة قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

 أوال: نوع )أنواع( األوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

 

 صفقات السلع القائمة على المرابحة.  •

 الصكوك المدرجة باختال  أنواعها . •

 وحدات صناديق استثمارية تستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك بشكل رئيسي.  •

( شهراً وأن  12يسعى الصندوق للمحافاة على أن ال تزيد آجال ومدد استحقاق وتسييل صفقات المرابحات، عن ) 

 أشهر عن بعضها.  3بتواريخ ال تتباعد أكثر من  االستحقاقيحافا على تواريخ آجال 

% بحد أقصى من صافي قيمة  أصول الصندوق الستثمارها في صفقات 40يجوز لمدير الصندوق استخدام نسبة  

التعاون   مجلس  دول  في  مصدرة  أو صكوك  المرابحة،  على  قائمة  )سلع  وهي  العربية  الخليج   اإلماراتلدول 

مريكي  وحدات صناديق صكوك عالمية، بعملة الدوالر األ( أو  والكويت  وقطر  وسلطنة عمانوالسعودية    والبحرين

% بحد أقصى من  10أو بعمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً ألحكام وشروط الصندوق بنسبة  

صافي قيمة أصول الصندوق لكل عملة على حدة لعمالت تلك الدول بشرط أن ال تقل استثمارات الصندوق باللاير 

 قيمة أصول الصندوق.   % من صافي 60السعودي في المملكة العربية السعودية عن نسبة 

تحددت ألية اختيار الصكوك، أن تكون صادرة من جهات سيادية، أو شبه سيادية مصدرة من قبل مؤسسات حكومية  

% منها، وإصدارات شركات يعتقد مدير الصندوق، أنها تحقق  51او شركات تمتلك الحكومة بها ما يتجاوز نسبة  

ا  العربية  المملكة  في  والمصدرة  الخليج  قيمة مضافة،  لدول  التعاون   في مجلس  األعضاء  الدول  وفي  لسعودية 

العربية. يتم الحصول على التصني  االئتماني للصكوك من وكاالت التصني  االئتماني الدولية الثالث الرئيسية 

  وهم  ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.

 

 منطقة جغرافية معينةثانيا: سياسة تركيز االستثمار في أوراق مالية معينة أو  

العربية وهي   الخليج  التعاون لدول    والبحرين  اإلماراتتكون استثمارات الصندوق فقط في أسواق دول مجلس 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في كل من تلك 50بحد أقصى  ،  والكويت  وقطر  والسعودية وسلطنة عمان

يتم التعامل مع مؤسسات مالية األسواق وبدون حد أقصى في السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث  

حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند  

 . (-B)، فتيش (B3)(، موديز -Bبورز )

 

 ثالثا: أنواع المعامالت واألساليب واألدوات 

الستثمار أموال الصندوق في أدوات استثمارية مثل المرابحات والصكوك  يقرر مدير الصندوق التوزيع األمثل  

واالستثمار في وحدات صناديق استثمارية تتوافق مع أهدا  الصندوق. يهد  الصندوق من خالل اإلدارة النشطة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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ويعاد    وسياسة تنويع االستثمارات إلى إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوي ممكن. تتراكم أرباح الصندوق فيه

 استثمارها وتنعكس األرباح في قيمة الوحدات وسعرها.

 

 رابعا: أنواع األوراق المالية التي ال يمكن ادراجها في محفظة الصندوق 

لن يقوم الصندوق باالستثمار في أي من أنشطة البنوك أو شركات التأمين التقليدية أو أي نشاط مرتبط بالفائدة أو 

 .لالستثماربط الشرعية أي أنشطة محاورة بموجب الضوا

كما لن تشمل استثمارات الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوب سداد أي مبلغ مستحق عليها إال في حالة إمكانية 

النقد أو األوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفاة الصندوق خالل   تغطية هذا السداد بالكامل، من 

 )خمسة( أيام.

 

 االستثمار في الصندوق: المخاطر المرتبطة ب

درجة المخاطر ناتج عن مقدرة    انخفاضيعتبر الصندوق من فئة الصناديق ذات المخاطر المنخفضة إلى المتوسطة.  

. تُتيح لالستثمارالصندوق على االستثمار في  أدوات مالية قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية  

ستخدام تشكيلة متنوعة من األدوات المالية واالستثمارية وتغيير أوزان مختل  األدوات  اإلدارة النشطة للصندوق القيام با

بهد  المحافاة علي رأس المال    لالستثمارموجهاً باستراتيجية استثمارية محددة مع مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية  

 وتحقيق عائدات مجزية. 

 قد يتعرض أداء الصندوق للمخاطر التالية: 

: إمكانية تراجع دخل الصندوق ناراً ألن دخل الصندوق يعتمد على معامالت قصيرة  يق الدخلمخاطر تحق •

 األجل يمكن أن تتقلب خالل فترة قصيرة من الزمن. 

: أرباح صفقات المرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار العائد على اللاير السعودي مخاطر سعر الفائدة •

 تلك األسعار سيكون لها تأثير على أسعار وحدات الصندوق ارتفاعاً ونزوالً.وتبعاً لذلك فإن أي تغييرات على  

% من  40جميع استثمارات الصندوق في أوراق مالية بعملة اللاير السعودي ما عدا نسبة    مخاطر العملة: •

قيمة أصول الصندوق يمكن استثمارها في أوراق مالية بعملة الدوالر األمريكي، وعمالت دول مجلس التعاون 

وناراً ألنه سيتم تقييم صافي    .والكويت  وقطر  وسلطنة عمان   والبحرين  اإلماراتلدول الخليج العربية وهي  

األصول بعملة اللاير السعودي فربما يتعرض مالكو الوحدات لمخاطر التقلبات في سعر صر  اللاير    قيمة

السعودي مقابل عملة الدوالر األمريكي مما قد يؤثر على قيمة سعر وحدات الصندوق. إال أن تأثيرها محدوداً  

لس التعاون الخليجي التي تال ناراً لمحدودية النسبة المستثمرة بعملة الدوالر األمريكي وعمالت دول مج

مربوطة بالدوالر األمريكي مثل الدرهم االمارتي والدينار البحريني واللاير العماني واللاير القطري وثبات 

 سعر صر  اللاير السعودي مقابل الدوالر االمريكي فقط.  

إعطاء ضمان : يتعرض السوق في بعض األحيان لتقلبات حادة وانخفاض مفاجئ وال يمكن  مخاطر السوق •

 التضخم، الفائدة، في اسعار مثل التذبذب مشتركة عوامل عدة عن تنتج أو تأكيد لألداء المستقبلي للسوق، والتي

 تؤثر قد والتي االستثمار بأسواقها إلى التي يهد  الصندوق المناطق في وذلك الصكوك سوق وتحركات

ً  الصندوق أداء على  أو إيجاباً.  سلبا

إن شراء أي وحدة في الصناديق االستثمارية تختل  عن  مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى:   •

إيداع مبلغ لدى بنك محلي، حيث أن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للهبوط بسبب انخفاض القيمة السوقية  

 لالستثمارات الخاصة بها.

ية متوسطة األجل مما قد يحد من سهولة وسرعة تسييل  في ادوات استثمار  االستثماربسبب  مخاطر السيولة:   •

هذه األدوات، ولتجنب هذا الخطر يسعى مدير الصندوق اوال: إلى تقسيم عقود السلع إلى عقود اصغر حجما 

واكثر عددا وترتيب تواريخ اجالها بحيث توفر السيولة للصندوق، وثانياً: سيدخل الصندوق في اإلستثمار في 

استثمارية توفر   صناديق  يزيد من  مما  أسبوعياً  أو  األسبوع  في  أو مرتين  اليومي  االسترداد  إمكانية  توفر 

% من صافي قيمة األصول، يحق لمدير 10إذا تجاوزت قيمة طلبات االسترداد  السيولة للصندوق وثالثاً:  

استيفاؤها    الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد على أساس نسبى، وترحيل طلبات االسترداد التي ال يتم

في أي يوم استرداد إلى يوم االسترداد التالي ويكون لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز قيمة طلبات االسترداد  

 .% من صافي قيمة األصول كما في آخر يوم تقويم10

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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بسبب استثمار نسبة عالية من قيمة أصول الصندوق في أحد الصكوك، فقد يترتب على ذلك  مخاطر التركز:   •

ركز هذه النسبة مع طر  واحد، ولتجنب هذه المخاطر، سيسعى مدير الصندوق إلى تنويع الصكوك خطر ت

والجهات المصدرة لها. كما أن عقود المرابحات تتم مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية، أو مع بنوك 

 أخرى ذات تصني  عالي.  

يستدعي الصك المصدر ويدفع للمستثمر   يكون في بعض الصكوك، حق لمصدر الصك انمخاطر االستدعاء:   •

رأس مالة المستثمر باإلضافة إلى أرباح اقل من األرباح التي تدفع في حال استكمال كامل مدة الصك، في  

 األمثل لهذه األموال المستعادة. االستثمارهذا الحالة سيعمل مدير الصندوق على ايجاد 

شرعية • الصندومخاطر  مدير  قيام  احتمال  في  تتمثل  في  :  الدخول  في  غير صحيحة  تقديرات  على  بناًء  ق 

، مما يجبر مدير الصندوق على الخروج من هذه لالستثماراستثمارات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية  

االستثمارات بأسعار وتوقيتات قد تكون غير مناسبة. ويتم تجنب مثل هذه المخاطر بوجود المستشار الشرعي  

 لداخلي وتقيد مدير الصندوق بقيود االستثمار. للصندوق والتدقيق الشرعي ا 

النايرة في إمكانية فشل الجهة المصدرة للصكوك  باألطرا  المرتبطة تتمثل في المخاطر  مخاطر االئتمان: •

أو المرابحة أو األدوات المالية األخرى في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد أو أن الصور السلبية عن قدرة  

الجهة المصدرة في استيفاء هذه االلتزامات قد تتسبب في انخفاض أسعار تلك األوراق المالية. يسعى مدير  

 مع فقط أية حال، ألن تكون مخاطر االئتمان بالنسبة للصندوق متدنية جداً من خالل التعامل الصندوق على  

تتمتع المؤسسات التي  التصني   مالي بمركز المالية  وكاالت  من  ثالث  من  واحدة  تحدده  ما  قوي، حسب 

واالستثمار   (-B)ش  ، فتي(B3)(، موديز  -Bاالئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز ) 

في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار و/أو أوراق مالية مغطاة بأصول 

 و/أو صفقات منتقاة بعناية من قبل مدير الصندوق. 

تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التى تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير  مخاطر تضارب المصالح :   •

دوق بسبب مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما  الصن

 قد يؤثر سلبا على اداء الصندوق وسعر الوحدة.

يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موافي  مدير الصندوق :   موظفيمخاطر االعتماد على   •

او غياب أحدهم وعدم وجود    استقالةداء الصندوق بشكل كبير عند  مدير الصندوق ، مما يؤدى إلى تأثر ا

 بديل .

ااهرة طبيعية ال  وأيتتمثل في البراكين ، والزالزل ، واألعاصير والفيضانات  مخاطر الكوارث الطبيعية : •

قد توثر سلبا على مختل  القطاعات االقتصادية   طرة عليها وتسبب دمار كبيرا للممتلكات واالصول ،يمكن السي

  أسعار وحدات الصندوق . انخفاضواالستثمارية مما قد يؤدي إلى 

 قد والتي أوضاع غير مستقرة ينجم عنها قد االقليمية التطورات السياسية العالمية أو ان المخاطر السياسية: •

 .الصندوق أداء غير مباشرة على أو مباشر بصورة تؤثر

سجيل الصندوق لدي هيئة السوق المالية ال يعني الحماية من الخسارة في حالة حدوثها. كما ينبغي على ت*  

لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق  المستثمرين معرفة أن االستثمار في الصندوق ال يعد إيداعاً 

 المالية أو تابع لصندوق االستثمار.

 ي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في هذا الصندوق.* يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أ

 

 البيانات السابقة ألداء الصندوق 
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 صافى العوائد المحققة على الصندوق 

%. تحتسب هذه 0.25يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية إلى مدير الصندوق ناير إدارته للصندوق قدرها  

 الرسوم وتتراكم في كل يوم تقويم بناًء على صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع عن كل ربع سنة كمتأخرات.  

 بيل المثال: يتحمل الصندوق المصاري  األخرى المتعلقة بإدارة الصندوق، والتي تشمل على س

يتم سددها الى امين الحفا في نهاية كل ربع   والتي%   0.15مصاري  إدارة وتسجيل الوحدات والبالغة   •

 سنة وتحسب بشكل يومي على اصول الصندوق  . 

 المصاري  المتعلقة بطباعة وتوزيع التقارير السنوية للصندوق.  •

 لاير سنويا.   24.000مجلس إدارة الصندوق المستقلين وتبلغ  مكافاة  أعضاء •

لاير سعودي في السنة المالية وتحتسب على أساس   000,30أتعاب مراجع الحسابات الخارجي بمبلغ   •

 . يوم وتدفع كل ستة أشهر  365يومي وباعتبار عدد أيام السنة 

 لاير سعودى سنويا.   11.250رسوم الهئية الشرعية  •

وتدفع كل   يوم  365وباعتبار عدد أيام السنة  يومي   مصاري  أو أتعاب أخرى مستحقة على أساسأية   •

 ستة أشهر.  ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق فيما يتعلق بخدمات اإلدارة والتشغيل.

 % ) مقابل استشارات قانونية ومصاري  اخري(. 0.10مصاري  أخري بواقع  •

الصندوق في األوراق المالية، إن وجدت، سيتم تسجيلها وتدفع من مصاري  التعامل :مصاري  تعامل   •

 قيمة أصول الصندوق. 

 ضريبة القيمة المضافة: 

المذكورة في هذه الشروط واألحكام أو أية مستندات ذات صلة   والمصروفات رسوم العموالت إن جميع •

 تحميل وسيتم المضافة، القيمة ضريبة تشمل ال األخرى أو أي من األطرا   لمدير الصندوق والمستحقة

ً  بشكل منفصل  الضريبة التنفيذية  والئحته المضافة القيمة ضريبة ناام في  عليها المنصوص لألسعار وفقا

الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل وسيدفع الصندوق لمزود الخدمة )باإلضافة الى أية رسوم أو  

هذه الضريبة على فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة  مصروفات( مجموعاً مساوياً للقيمة المسجلة ل

 .بالخدمة المعنية

في حال ما اذا كانت ضريبة القيمة المضافة مفروضة أو قد يتم فرضها على أي خدمة مقدمة من قبل   •

الصندوق، فإن العميل سيدفع للصندوق )باإلضافة الى أية رسوم أو مصاري  أخرى( مجموعاً مساوياً  

 لضريبة. لقيمة هذه ا

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق: 

يقوم مـدير الصـــــنـدوق بنشـــــر جميع المعلومـات التي يتوجـب اإلفصـــــاح عنهـا على موقعـة اإللكتروني  

www.itqancapital.com  تلك المعلومات مجانية و كاملة وواضحة وصحيحة.  تكون وموقع تداول و 

 

 مكان وكيفية نشر سعر الوحدة 

( قبل الساعة    www.itqancapital.comيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق )  

كما سيعلن عن سعر الوحدة في نفس التوقيت في الموقع االلكتروني   التقويم   ليوم التالي  العمل يوم اهراً في    12

 للسوق المالية السعودية )تداول(. 

 

 : اسم وعنوان مدير الصندوق

شركة إتقان كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنامة المملكة العربية السعودية بصفتها  

لمما لها  استثمارية مرخصاً  هيئة  شركة  الصادرة من  لهم  المرخص  األشخاص  بموجب الئحة  اإلدارة  أعمال  رسة 

بتاريخ   2007-17-9مجلس هيئة السوق المالية رقم   بموجب قرار  07058-37السوق المالية بترخيص رقـــــم  

 هـ ومركزها1428/ 2/ 16بتاريخ    4030167335م وبسجل تجاري رقم  2007/ 9/4هـ الموافق  21/3/1428

 :الرئيسي بجدة وعنوانها البريدي

 

http://www.itqancapital.com/
http://www.itqancapital.com/
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 شركة إتقان كابيتال 

الزهراء   حي   ، العطاس  أحمد  شارع  الت اري،  الزهراء  ص.ب   ركز  وعنوانها  هاتف21482ردز      8021،  رقم  ، 

 اململكة العربية السعودية،  0122638787

 www.itqancapital.comاملوقع اإللكتروني ملدير ال ندوق:  

 

 اسم وعنوان أمين الحفظ: 
شركة  ساهمة  قذلة سعودية  ؤسسة بمور  أن مة اململكة العربية السعودية ب ذتها شركة    وهي  لالستثمار، شركة ا نماء  

بمور      رخ ا   استثمارية املالية  ا وراق  بنشاط حذظ  املالية   الئملةلها  السوق  لهم وال ادرز  ن هيئة  املرخص  ا شخاص 

املوافق  1430 04 17وتاري     037- 09134بترخيص   صناديق  2009 04 13هظ  أصو   حذظ  عن  ويوون  سئوال   االستثمار،س 

 البريدي: وعنوانها  1010269764وبمور  سج  ت اري رقم  

   لالستثمارشركة االنماء 

  11576الرياض    66333  بريد: دينة الرياض، صندوق    العليا،طريق امللك فهد، حى    -برج العنود  –املقر الرئيس ي: الطابق الثا ن  

 . 966( 1)2185900، فاكس  966( 1)  2185998 هاتف:اململكة العربية السعودية 

 www.alinmainvestment.com اإللكتروني:املوقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسام هاشم السيد 

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 نجود البديوي   

مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال  

 وتمويل االرهاب 
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