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إتقان كابيتال



معقةمتوافوخدماتمنتجاتتقدمرائدةاستثمارشركةهي
هيئةمنالتراخيصكافةعلىحاصلةاإلسالمية،الشريعة
غيلوتشاالستثماراتوإدارة،التعاملفيالماليةالسوق

أعماليفوالحفظالمشورة،وتقديموالترتيب،الصناديق،
.الماليةاألوراق

اتتطلعتخدممتنوعةاستثماريةمنتجاتالشركةتقدم
.متنوعةماليةوخدماتاستثماريةوحلولالعمالء،

سعوديلايرمليون56المدفوعالشركةرأسماليبلغ

من قبل 2007شركة مساهمة سعودية مغلقة، مرخصة عام " إتقان كابيتال"
.37-07058هيئة السوق المالية السعودية برقم ترخيص 

حيمنمماوالحوكمةاألعمالعالمفيمعروفينإدارةمجلسأعضاءيمثلها
.عالميةبخبراتأصولإدارةفريقلديهاكماالثقة،المستثمرين

عن إتقان كابيتال
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االجراءات 
المبسطة

المرونة 
والشفافية

سنة  +15
من الخبرة 

ابتكار 
األفكار

التركيز



مالك رأس المال
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للتنميةالزامللشركة(%100)بنسبةمملوكةكابيتالإتقانشركة

العقاريأهمهاقطاعاتعدةفيتتخصصشركةوهيالقابضةوالتطوير

طويلاعبولهاوالتقني،والطبيوالتعليمي(العقاريةالزامللشركةامتدادا  )

بنيةالفيالمختصةالمشاريعحيثمنسواءالعمراني،التطويرمجالفي

سكنيةان  مبأوالسعودية،العربيةالمملكةمستوىعلىمخططاتفيالتحتية

.وطبيةوتعليميةوتجارية

بنميدالحعبداألعمالرجليدعلىالقابضةللتنميةالزاملشركةتأسست

شركاتلمجموعةواالستثماريالمالكالذراعوتمثلالزامل،هللاعبد

.عقودطوالالشركةعليهاعملتواستثمارات



:الميةاإلسالشريعةمعالمتوافقةواالستثماريةالماليةالخدماتمنواسعةمجموعةالشركةتقدم
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الحفظالمشورةالترتيبإدارة األصول

حفظ األوراق المالية التقييم االكتتاب العام
إدارة األصول

االستثمارية

إدارة األصول

العقارية

خدمات استشاريةالطرح الخاص
حفظ أصول الصناديق

االستثمارية

صناديق الملكية

الخاصة

إدارة عمليات اإلندماج 

واالستحواذ

صناديق الطرح

العام

صناديق

األسهم

المحافظ

الخاصة
صناديق الطرح

الخاص

إتقان كابيتال

الترتيب والمصرفية 
اإلستثمارية

الطروحات 
األولية

الطرح الخاص

اإلندماج 
واالستحواذ

حفظ األوراق المالية

أصول عقارية

أسهم شركات 
خاصة

أسهم مدرجة

خدمات حفظ 
دولية 

إدارة األصول

األصول العقارية

صناديق الطرح 
الخاص

صناديق الطرح 
العام

الصناديق 
المتداولة 

صناديق الملكية 
الخاصة

األصول اإلستثمارية

صندوق األسهم 
السعودية

محافظ خاصة

محافظ مرنة

محافظ توزيعات

محافظ ريت

صندوق المرابحة 
والصكوك



العزيزعبدالملكةجامعمنواالقتصاداإلدارةفيالبكالوريوسدرجةوعلىببريطانيا،ويلزجامعةمناالسالمياالقتصادفيوالدكتوراهالماجستيرشهادةعلىالسيدهاشمبسام.دحصل

بمجموعةالتحقثمم1986عامبجدةالراجحيشركةفيماليامحاسباالعمليةحياتهبدأفقدواالستثمارية،والماليةاإلداريةالمجاالتفيسنة36عنتزيدعمليةبخبرةبسام.ديتمتع.بجدة

دلةشركةفيماراستثمسؤولثموالتدريباالستشاراتإلدارةمديراتعيينهتمفقدفيهاخدمتهسنواتمعظمقضىحيثواستثماريةإداريةوظائفعدةفيوتدرجم،1988عامالبركةدلة

عامحتىثماريةاالستللصناديقالتوفيقوشركةوالتنميةلالستثمارالبركةشركةفياالستثماريةالصناديقوحدةأولمديرمنصبشغلم1999عاموفي.م1995عامفيالقابضةالبركة

بالكاملالمملوكةلالستثماراالنماءبشركةالتحقم2012عاموفي.االستثماريةالصناديقإدارةرئيسبوظيفةم2012عامحتى(كابيتالاتقان)الماليةالتوفيقبشركةالتحقحيثم2008

اإلنجازاتمنالعديدللشركةحققحيثم2015عامفيلالستثمارالتنفيذيالرئيسوظيفةفيثمم2012عاماألصولإدارةرئيسوظيفةفيلهاالستثماريوالذراعاإلنماءلمصرف

بيإناإلماراتركةبشبسام.دالتحق.المنتجاتتطويروإدارةالماليةالوساطةإدارةعلىإشرافهإلىإضافةاالستثماريةوالمحافظالصناديقمنالعديدوإدارةتأسيسفيالمتمثلةالمهمة

للشركةالتنفيذيالرئيسنائبمنصبوتقلدم2020إبريلبدايةفيكابيتالإتقانبشركةبسام.دالتحقثمبالشركةاألصولإلدارةكرئيسم2018إبريلفيالسعوديةكابيتالدي

.للشركةالتنفيذيوالرئيسالمنتدبالعضومنصبثمالمتخصصةوالصناديقاالستثماراتعلىالعاموالمشرف

فريق عمل إتقان كابيتال

5

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



فريق عمل إتقان كابيتال
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عاما في مجاالت الخدمات المالية ، وعمل لدى شركة دله البركة وشركة التوفيق للصناديق 25حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس ، مدير صناديق ولدية خبرة اكثر من 

CME 1,2,3,4هادة رية وحاصل على شثمااالستثمارية وعمل في إدارة المحافظ االستثمارية لتلبية احتياجات العمالء من المؤسسات واألشخاص لتحقيق افضل النتائج لمحافظهم االست

مدير محافظ وأسواق النقد



فريق عمل إتقان كابيتال

مسؤولة المطابقة وااللتزام

، وتقوم بالتأكد من التزام الشركة بجميع أنظمة هيئة السوق املالية في جميع أنشطتهاCME2و CME1حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة امللك عبد العزيز في التمويل، حاصلة على شهادة

والتأكد من االلتزام بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال

محللة مالية  

(  CME 4)ات واالستثمار حصلت على الشهادة الدولية في إدارة الثرو . حاصلة على شهادة بكالوريوس العلوم في األعمال املصرفية والتمويل مع مرتبة الشرف األولى من جامعة دار الحكمة في جدة
.2021في اململكة العربية السعودية عام (CFA)مثلت الجامعة في تحدي أبحاث مؤسسة املحللين املاليين املعتمدين . (CME 5)و شهادة األسس الفنية لتمويل الشركات 
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المشورةالترتيب

التقييم االكتتاب العام
إدارة األصول

االستثمارية

خدمات استشاريةالطرح الخاص

صندوق لألصول العقارية•

صندوق اتقان السكني•

صندوق مركز مكة•

صناديق الملكية

الخاصة

صناديق

األسهم

المحافظ

الخاصة

المنتجات اإلستثمارية
مليار لاير سعودي2.9إجمالي األصول تحت اإلدارة تتجاوز *

أدوات أسواق 
النقد

الصناديق 
الخاصة

األسهم

44صندوق أرمال النرجس •

صندوق الرعاية الطبي•

3صندوق ريف •

.صندوق اتقان للمرابحات والصكوك•

.االستثمارالمباشر في مرابحات أسواق النقد•

.ادارة المحافظ االسثتمارية•

.صندوق اتقان كابيتال لالسهم السعودية•

2022األصول تحت اإلدارة كما في نهاية سبتمبر * 

صندق التحالف الصحي•

ولصندوق اتقان كابيتال متعدد األص•



oاإلندماج مع شركات أخرى

o االستحواذ على أنشطة مكملة أو

منافسة

oيترتيب دخول شريك إستراتيج

o االستحواذ العكسي للشركات

المساهمة

oالشراكات األجنبية

واالستحواذاإلندماجعملياتإدارة

oالتخطيط اإلستراتيجي

oتقييم الشركات

oالهيكلة المالية

oتقديم الرأي للصفقات تحت

التفاوض

oالتخصيص

المشورة 

oالطرح العام للسوق الرئيسي

والموازي 

oالطرح الخاص

oحقوق األولوية

oتخفيض رأس المال

سوق األسهم

oالتوريق

oصكوك تجارية

o ترتيب تمويل

أدوات الدين

إدارة المصرفية اإلستثمارية

9



أهم عمالء الحفظ

إدارة حفظ األوراق المالية
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إجمالي األصول تحت الحفظ

2020

2021

2022

تموي(شركات،عقارصكوك،,أسهم)الماليةلألوراقالحفظخدماتتقديم

.الشركةأصولعنمستقلةخاصغرضذاتبشركةاألصولجميعحفظ
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2022كما في سبتمبر 



شركاء إتقان كابيتال
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إنجازات وجوائز إتقان كابيتال 

2019\08\31كما في * 

عام لصندوق املرابحة األعلى أداء ل" أرقام"جائزة 
ت صندوق إتقان للمرابحا"وحصل عليها 2022

 بلغ " والصكوك
ً
 سنويا

ً
%.2.99محققا عائدا



شكرا لكم
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