صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
Itqan Capital Saudi Equity Fund
رقم اعتماد الشرعيIC- 1008-09-03-01-19:

صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشريعة اإلسالمية
إتقان كابيتال

الشروط واألحكام
تاريخ اإلصدار  1440/5/11:ه املوافق 2019/1/17م
تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق 1440/5/11 :ه املوافق 2019/1/17م
تاريخ اخر تحديث2020/04/30 :م
هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية وذلك حسب خطابنا املرسل رقم  2020/34املرسل إلى الهيئة بتاريخ2020/04/30م على النحو اآلتي:
.1

تعديل أطراف ذوي عالقة ،املحاسب القانوني للصندوق من شركة "شريكه بيكر تيلي م ك م وشركاه" إلى "أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه".
.2

.3
.4

تغيير الرسوم واملصاريف األخرى ،فقرة (أ) أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25،000ريال سعودي.

تعديل املادة رقم ( )7رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب ،أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25,000ريال سعودي.

تعديل املادة رقم ( )21املحاسب القانوني ،الفقرة (أ) اسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار :من شركة بيكر تيلي وشركائه م ك م إلى شركة أسامة الخريجي.

إن جميع املعلومات والبنود املذكورة في الشروط واألحكام الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية خاضعة لالئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن معلومات كاملة
وواضحة وصحيحة وغير مضللة .لقد تم اعتماد صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل الهيئة
الشرعية املعنية لصندوق االستثمار .يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بصندوق إتقان
كابيتال لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق ،وفي حال عدم معرفة ما إذا كان االستثمار في هذا الصندوق مالئم ،فإنه يجب على
املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
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إشعارهام

صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ("الصندوق") ،هو صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية ويستثمر في األسهم السعودية .أسس ويدار من قبل
شركة إتقان كابيتال (" مدير الصندوق") وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص
املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ،بموجب الترخيص رقم  07058-37بتاريخ 1428/3/21هـ (املوافق 2007/4/9م) ،ورقم سجلها التجاري  4030167335والصادر بتاريخ
1428/2/16هـ وعنوانها كالتالي:
املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
رقم الهاتف+966125106030 :
قسم إدارة األصول :مركز الدغيثر ،الدور الثاني
حي العليا ،شارع األمير محمد بن عبد العزيز
الرياض ،اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966112164333 :
▪ توضح هذه النشرة الشروط واألحكام التي ستقوم بموجبها شركة إتقان كابيتال بتقديم خدمات االستثمار للمستثمرين .وتشكل هذه الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير
الصندوق واملشترك.
▪ أعدت هذه الشروط واألحكام طبقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  ،1-219-2006بتاريخ 1428/12/3ه املوافق
2006/12/24م بناء على نظام هيئة السوق املالية ،الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م 30/بتاريخ 1426/6/2ه ،املعدل بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2016-61-1بتاريخ
1437/8/16ه املوافق 2016/5/23م.
▪ يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق
األسهم السعودية املوازية (نمو) بما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية وتحقيق عائد يتفوق على عائد املؤشر اإلسترشادي (مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط
الشرعية من قبل ايديال ريتنق).
▪ يجب على املستثمرين املحتملين قراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق ،وفي
حال كان هناك شك في مدى مالئمة هذا الصندوق ،فإنه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
▪ إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في أحكام وشروط الصندوق تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق (بعد أن بذل كل االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من صحتها) وليس هناك
أي ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة .ويجب على املستثمرين املحتملين أن ال ينظروا إلى محتوى هذه الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور
استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.
▪ تكون قيمة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار األسهم اململوكة من قبل الصندوق .وينبغي للمستثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن االستثمار في الصندوق
يشتمل على مخاطر مرتفعة .إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما كما أنه ليس مضمونا من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية
عن أي خسائر مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق ما لم يكن سبب الخسارة ناجما عن تقصير أو إهمال من مدير الصندوق.
▪ بالتوقيع على هذه الشروط واألحكام ،يوافق كل مشترك بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ االشتراكات بالنيابة عن املشترك وطبقا لهذه الشروط واألحكام.
▪ تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق  1440/5/11:ه املوافق 2019/1/17م
▪ تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته 1440/5/11 :ه املوافق 2019/1/17م
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األطراف ذوي العالقة

مديرالصندوق

شركة إتقان كابيتال ويشار إليها فيما بعد بـ("مدير الصندوق") ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة
تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص
املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ،بموجب الترخيص رقم  07058-37بتاريخ
1428/3/21هـ (املوافق 2007/4/9م) ،ورقم سجلها التجاري  4030167335والصادر بتاريخ
1428/2/16هـ
عنوانه:
املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
رقم الهاتف +966125106030:

شركة الرياض كابيتال

أمين الحفظ

سجل تجاري رقم  01010239234وترخيص هيئة السوق املالية رقم  07070-37واملقدم بناء على
الئحة األشخاص املرخص لهم من قبل هيئة السوق املالية لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد
والترتيب وتقديم املشورة والحفظ.
عنوانه:
اإلدارة العامة 6775 :شارع التخصص ي – العليا .الرياض +966123319-3712
ص.ب  229الرياض 11411
اململكة العربية السعودية
هاتف+966114113333 :
فاكس+966114119150 :
املوقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :

املحاسب القانوني

شركة أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه
ص.ب 15046 .جدة  21444اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 660 0085 :
املوقع اإللكترونيwww.oakcpa.com :
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تعريف املصطلحات
▪ "املشترك" و "املستثمر" و"املستثمر املحتمل" و "املستثمرين" و"العميل" ومالك الوحدة" مصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة إلى العميل الذي
يمتلك وحدات في الصندوق.
▪ "مديرالصندوق" و "املدير" و " الشركة" يقصد بها شركة إتقان كابيتال.
▪ "مجلس إدارة الصندوق" و"مجلس اإلدارة" يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير
صندوق االستثمار.
▪ "الهيئة" و" هيئة السوق" و "هيئة السوق املالية" يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص ،أي لجنة ،أو لجنة فرعية أو موظف ،أو
وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
▪ "السوق" و " السوق املالية " و "السوق املالية السعودية (تداول)" يقصد بها السوق املالية السعودية (تداول).
▪ "الصندوق " يقصد بها صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية.
▪ "السوق الرئيس ي" يقصد بها سوق األسهم السعودية ،وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق
املالية وااللتزامات املستمرة في السوق الرئيسية.
▪ "السوق املوازية" يقصد بها سوق األسهم املوازية ،وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق
املالية وااللتزامات املستمرة في السوق املوازية.
▪ "املؤشراإلسترشادي" هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري ،يقصد به هنا مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط
الشرعية من قبل ايديال ريتنق.
▪ " وحدة االستثمار(الوحدة) " ،حصة املالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة ،وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة
مشاعة في أصول صندوق االستثمار.
▪ "تضارب املصالح " يقصد بها الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.
▪ "الئحة صناديق االستثمار" يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
▪ "املخاطر" يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار االستثماري.
▪ "املشتركون" و " مالك الوحدات" و " املستثمرون" و " املستثمراملحتمل" و " العميل “يقصد بها العميل الذي يستثمر أو يود االستثمار في الصندوق.
▪ "اليوم" أو "يوم عمل" يقصد به أي يوم عمل رسمي لبنوك السعودية  /أو لسوق األسهم السعودي.
▪ "يوم التعامل" يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد في وحدات الصندوق.
▪ "يوم التقويم" يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.
▪ "أسهم الطروحات األولية" و "اإلصدارات األولية" يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لالكتتاب العام في السوق املالية ألول مرة.
▪ "حقوق األولوية " يقصد بها أسهم إضافية تطرح ملساهمي املصدر بغرض زيادة رأس مال املصدر.
بشكل معقول.
▪ "أدوات الدخل الثابت “أدوات الدخل الثابت هي نوع من االستثمار الذي يحقق عوائد دورية منتظمة يمكن التنبؤ بها
ٍ
▪ "مصاريف للتعامل" عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية.
▪

"طرف نظير" يعني الطرف اآلخر في أي صفقة.

▪

"لجنة االستثمار" هي لجنة لدى مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته.

▪

"أوراق مالية ذات سيولة جيدة" هي األوراق املالية التي يمكن التخارج منها خالل  5أيام عمل.

4

▪

"نقد وأشباه النقد وأدوات أسواق النقد" :هي أدوات الدين قصيرة األجل وتعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السـيولة للشـركات واألفـراد
والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والـتي تشـمل العقـود املتوافقـة مـع ضوابط الهيئة الشــرعية من املرابحــة واملضــاربة والوكالــة
واإلجــارة واملشــاركة وأي عقــد أخــر متوافــق مــع ضوابط الهيئة الشــرعية للصندوق والخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة
خارج اململكة.

▪

"صناديق أسواق النقد" :هـي صـناديق اســتثمارية ذات طـرح عــام واملوافـق عليهــا مـن قبـل هيئــة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميــة خليجية و/أو أجنبية
وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صـناديق االســتثمار في اململكــة وتســتثمر بشــكل رئيســي في أدوات أســواق النقــد
وتكــون متوافقــة مــع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

▪

"صناديق االستثمار املتداولة  /الصـناديق العقارية املتداولة " :هـي صـناديق اسـتثمارية مقسـمة إلى وحـدات متسـاوية يـتم تـداولها في سـوق األوراق املاليـة
خـالل فـترات التـداول املسـتمر كتـداول أسـهم الشـركات واملوافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم
بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صـناديق االستثمار في اململكة ،على أن تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

▪

"صناديق االستثمارذات الطرح العام " :هـي صـناديق اسـتثمارية مرخصـة وموافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة و/أو
أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناديق االستثمار في اململكة ومتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية
للصندوق.

▪

"الظروف االستثنائية" :في حال حدوث هبوط حاد في األسواق املالية نظرا لألوضاع االقتصادية أو السياسية الدولية الطارئة و التي ال تمكن مدير
الصندوق من قياس تأثير هذا النوع من الظروف الطارئة بشكل فوري.

▪

"ضريبة القيمة املضافة" :هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت.

▪

"الهيئة الشرعية " :الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق.

▪

"ضوابط الهيئة الشرعية" :هي الضوابط والنسب املالية الـتي تتبعهـا الهيئـة الشـرعية ملـدير الصـندوق لتصـنيف الشـركات واالسـتثمارات استثمارات
متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

▪

"إجمالي أصول الصندوق" :قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات ملستثمر بها.

▪

"صافي قيمة أصول الصندوق" :إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية املحملة على الصندوق.

▪

"القيمة االسمية" :سعر الوحدة في فترة الطرح األولي.

▪

"التحليل املالي " :هو عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية للفرص االستثمارية ،وذلك بهدف التنبؤ بربحية املنشأة املستقبلي ،والتعرف
على حجم املخاطر املستقبلية.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
Itqan Capital Saudi Equity Fund

مديرالصندوق

شركة إتقان كابيتال

نوع الصندوق

صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع أحكام الهيئة الشرعية.

أمين الحفظ

شركة الرياض كابيتال

مديرالخدمات اإلدارية

شركة إتقان كابيتال

عملة الصندوق

الريال السعودي

أهداف الصندوق االستثمارية

تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية
املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) بما يتوافق مع أحكام
الهيئة الشرعية.

املؤشراإلسترشادي

مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ريتنق.

مستوى املخاطر

عالي

الحد األدنى لالشتراك

عدد وحدات تعادل قيمتها خمسة آالف ( )5,000ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها خمسون
ألف ( )50,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

عدد وحدات تعادل قيمتها ألفين وخمسمئة ( )2,500ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها خمسة
وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات.

الحد األدنى لالسترداد

عدد وحدات تعادل قيمتها ألفين وخمسمائة ( )2,500ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها خمسة
وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات.

املوعد النهائي الستالم طلبات االشتراك
واالسترداد

قبل نهاية يوم األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع (على أن
يكون يوم عمل).

السعراملعتمد لالشتراك واالسترداد

آخر سعر معلن من قبل مدير الصندوق والذي يعتمد كسعر شراء واسترداد لجميع الطلبات املستوفية
للشروط.

أيام التقويم

يوم االثنين واألربعاء من كل أسبوع (على أن يكون يوم عمل).

أيام التعامل

يوم األحد ويوم الثالثاء من كل أسبوع (على أن يكون يوم عمل).

موعد دفع قيمة االسترداد

خالل أربعة أيام عمل من يوم التقويم ذي العالقة.

رسوم االشتراك

 %2.00من قيمة مبلغ االشتراك.

رسوم اإلدارة

نسبة  %1.5سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.

رسوم االسترداد املبكر

ال يوجد

رسوم أمين الحفظ

 %0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  12,000ريال سعودي سنويا أيهما أعلى.
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أ -أتعاب املحاسب القانوني:
يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  25,000ريال سعودي سنويا كأتعاب للمحاسب القانوني.
ب -مصاريف املؤشراإلسترشادي:
يدفع الصندوق  % 0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  14,625ريال سعودي سنويا أيهما أعلى مقابل
الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي
ج -الرسوم الرقابية:
الرسوم واملصاريف األخرى

يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  7500ريال سعودي سنويا كرسوم رقابية.
 .1رسوم نشراملعلومات على موقع تداول:
يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  5,000ريال سعودي سنويا مقابل نشر املعلومات على موقع تداول.
 .2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  5,000ريال سعودي سنويا لكل عضو مجلس إدارة مستقل.
 .3أتعاب الهيئة الشرعية:
يدفع مدير الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  11,250ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر
الصندوق.

تاريخ الطرح

تبدأ من بداية يوم األربعاء املوافق  2019/4/1م وملدة ( )45يوم.

سعرالوحدة عند الطرح األولي

 10ريال سعودي لكل وحدة في الصندوق.
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الشروط واألحكام
 .1معلومات عامة:
أ-مدير الصندوق:
شركة إتقان كابيتال ويشار إليها فيما بعد بـ("مدير الصندوق") ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة
استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ،بموجب الترخيص رقم  07058-37بتاريخ 1428/3/21هـ (املوافق
2007/4/9م) ،ورقم سجلها التجاري  4030167335والصادر بتاريخ 1428/2/16ه.
ب -املقر الرئيس ي ملدير الصندوق:
املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف +966125106030:
ج  -عنوان املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:
يمكن الحصول على املزيد من التفاصيل حول شركة إتقان كابيتال على موقع الشركة اإللكترونيwww.itqancapital.com :
د -أمين الحفظ:
شركة الرياض كابيتال ،املرخصة من هيئة السوق املالية بترخيص رقم  07070-37لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد
والترتيب وتقديم املشورة والحفظ.
د -عنوان املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ:
املوقع اإللكتروني ألمين الحفظwww.riyadcapital.com :

 .2النظام املطبق:
يخضع صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة في
اململكة العربية السعودية.

 .3أهداف الصندوق:
أ -أهداف الصندوق االستثمارية:
يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ،وهو صندوق استثماري مفتوح ،لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار في
أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وفي أسهم اإلصدارات األولية وحقوق األولوية
املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وصناديق املؤشرات املتداولة ( )ETFsوالصناديق العقارية
املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات الدخل الثابت
والنقد وأشباه النقود املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB-أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.
ب -استراتيجيات االستثمار:
يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أوراق مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير
الصندوق وبما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية .وال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في املؤشر اإلسترشادي ويحق
ملدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسبا.
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ج -أنواع األوراق املالية املتاحة للصندوق:
يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل االستثمار في التملك في األوراق املالية اآلتية:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

جميع أسهم الشركات املدرجة في السوق السعودية الرئيسية أو في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو).
أسهم اإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم
السعودية املوازية (نمو).
صناديق املؤشرات املتداولة ( )ETFsاملدرجة في السوق السعودية الرئيسية.
صناديق االستثمار العقارية املتداولة ( )REITsاملدرجة في السوق السعودية الرئيسية.
صناديق االستثمار في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية.
نقد أو أدوات النقد بما في ذلك صناديق أسواق النقد العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية
ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى–  BBBأو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.
أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية
واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

 .4مدة الصندوق:
إن صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة ،أي أنه ال يوجد له عمر محدد.

 .5قيود وحدود االستثمار:
يلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات خالل إدارته للصندوق.

 .6العملة:
عملة الصندوق هي الريال السعودي ويجب على املستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي .يعامل مدير الصندوق جميع الحواالت
الواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غير الريال السعودي بقيمتها بالريال السعودي بناء على أسعار الصرف في حينها ،هذا ويتحمل مالك الوحدات أي تقلبات
في أسعار الصرف.

 .7رسوم للخدمات والعموالت واألتعاب:
يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية .إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس يومي
وتدفع على أساس يختلف من رسم إلى آخر وهي كاآلتي:
▪

رسوم اإلدارة :يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة  %1.5سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق ويتم دفع الرسوم كل ثالثة
أشهر ميالدية.

▪

رسوم الحفظ :يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة  %0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  12,000ريال سعودي سنويا
أيهما أعلى .ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

▪

رسوم االشتراك :تدفع رسوم االشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي ( 2%من قيمة مبلغ االشتراك) ملدير الصندوق.

▪

أتعاب املحاسب القانوني :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره 25,000ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانوني
ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مقابل مراجعة حسابات الصندوق.
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▪

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا بقيمة  5,000رياال سعودي لكل عضو
مستقل تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

▪

الرسوم الرقابية :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره  7,500ريال سعودي سنويا تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع
كل نهاية سنة.

▪

أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية :يدفع مدير الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  11,250ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر
الصندوق.

▪

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره  5,000ريال سعودي سنويا تستحق رسوم نشر املعلومات
على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

▪

رسوم املؤشر اإلسترشادي :يدفع الصندوق  % 0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  14,625ريال سعودي سنويا أيهما أعلى مقابل
الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي.

▪

مصاريف تمويل :بحسب أسعار التمويل السائد ،بحيث يمكن الحصول على تمويل عن طريق عمليات املرابحة ومن املتوقع اال تزيد تكلفة
التمويل لعمليات املرابحة عن ( 0.05%نقطة) عن معدل العائد الشهري بناء على مدة التمويل وتحسب في كل يوم تقويم حسب العقد
املتفق عليه.
ضريبة القيمة املضافة :إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة إلتقان كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة
املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية .مع
مالحظة أن أتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة ،وفيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة املضافة.

▪

أ-

مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل للملكية التي يدفعها مالك الوحدات:
يحصل مدير الصندوق على رسوم اشتراك ويتم احتسابها بنسبة  %2,00من قيمة مبلغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر .ويتم
خصم قيمة رسوم االشتراك مرة واحدة من مبالغ االشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق .ويجوز ملدير الصندوق وفقا لتقديره
خفض هذه النسبة .وال يوجد رسوم على االسترداد وال نقل امللكية.

ب-

العموالت الخاصة التي يبرمها مديرالصندوق:
ال يوجد

 .8تقويم وتسعيروحدات الصندوق:
أ-

تقديرأصول الصندوق:

تقيم أصول الصندوق على األساس التالي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق في يوم التقويم لكافة أصول الصندوق التي يتوفر لها سعر إغالق مضافا إليه كل األرباح املستحقة .إذا لم يتوفر سعر
اإلغالق لألصل يوم التقويم سيتم اعتماد آخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقويم األسهم التي تمت املشاركة بها في الطروحات األولية وحقوق األولوية في
الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق املكتتب به .وفي حالة االستثمار في صناديق االستثمار ذات الطرح
العام ،سيتم تقويمها من خالل صافي قيمة وحداتها املعلنة وفي حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر به ،سيتم اعتماد آخر سعر معلن
عنه أما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد والدين والدخل الثابت فسيتم احتساب عائد الفترة املنقضية من عمر الصفقة وإضافته للقيمة
اإلسمية للصفقة.
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يبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:
الرسوم

طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها

رسوم اإلدارة

تستحق رسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر .يتم حسابها كاآلتي:
رسوم اإلدارة السنوية

رسوم اإلدارة في أي يوم = صافي أصول الصندوق في آخريوم تقويم 𝐗
رسوم الحفظ

تستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر .يتم حسابها كاآلتي:
رسوم الحفظ في أي يوم= صافي أصول الصندوق في آخريوم تقويمX

أتعاب املحاسب القانوني

𝟓𝟔𝟑

تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة .يتم حسابها
كاآلتي:
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

الرسوم الرقابية
𝟓𝟔𝟑

تستحق رسوم نشراملعلومات على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة .يتم
حسابها كاآلتي:
رسوم نشراملعلومات على موقع تداول في أي يوم =

رسوم االشتراك

𝟓𝟔𝟑

تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة .يتم حسابها كاآلتي:
الرسوم الرقابية في أي يوم =

رسوم نشر املعلومات على موقع
تداول

𝟓𝟔𝟑

مصاريف املحاسب القانوني

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم =
الرسوم الرقابية

رسوم الحفظ السنوية

تستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل نصف سنة .يتم حسابها
كاآلتي:
مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم =

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

𝟓𝟔𝟑

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول
𝟓𝟔𝟑

تدفع رسوم االشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي .يتم حسابها كاآلتي:
رسوم االشتراك على أي مبلغ اشتراك مبلغ االشتراك  Xرسوم االشتراك %2

ب -أيام التقويم:
يتم تقويم أصول الصندوق في يوم اإلثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع عمل.
ج -اإلجراءات املتبعة في حال وجود أي خطأ في التقديرأو التسعير:
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام باملادة ( )68من الئحة صناديق االستثمار في حال وجود أي خطأ في التقدير أو التسعير.
 .1يقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق.
 .2يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين.
 .3يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته  %0.50أو أكثر من سعر وحدة
الصندوق ،كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) وفي تقارير الصندوق
التي أعدها مدير الصندوق وفقا للمادة رقم ( )71من الئحة صناديق االستثمار.
 .4يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلك وفقا للمادة رقم ( )72من الئحة صناديق االستثمار وتشتمل هذه التقارير
على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.
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د -طريقة احتساب أسعار االشتراك واالسترداد:
يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض االشتراك واالسترداد بحساب قيمة صافي قيمة أصول الصندوق في يوم التعامل ذي العالقة مضافا
إليه أي أرباح مستحقة ومخصوما منه أي مصاريف ورسوم مستحقة ومن ثم قسمة الناتج اإلجمالي على عدد الوحدات القائمة في يوم
التعامل ذي العالقة .يجوز ملدير الصندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف استثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو
تحديد قيمة أصول الصندوق ،على سبيل املثال وليس الحصر (الكوارث الطبيعية أو أعطال فنية خارجة عن إرادة مدير الصندوق)،
وسيتم الرجوع إلى مجلس اإلدارة للحصول على املوافقة.
ه -مكان و وقت نشرسعرالوحدة وتكرارها:
يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة قبل الساعة  5:00مساء من اليوم التالي ليوم التعامل
عبر املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).www.tadawul.com.sa .

 .9التعامالت:
أ -مسؤوليات مديرالصندوق بشأن طلبات االشتراك واالسترداد:
•

ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها إال في يوم تعامل.

•

تم تحديد املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة به.

•

يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي ُيحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات
االشتراك واالسترداد.

•

يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو
شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

•

يدفع مدير الصندوق ملالك الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها
سعر االسترداد كحد أقص ى.

ب -الفترة الزمنية بين استالم طلب االسترداد ودفع مبالغ االسترداد ملالك الوحدات:
يتم تحويل مبلغ االسترداد الكلي ملالك الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.
ج -قيود التعامل بوحدات الصندوق:
يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة في الفقرة (ح) من املادة ( )9من هذه الشروط
واألحكام بناء على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي .وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه في يوم التعامل
القادم من يوم استالم الطلب.
د -الحاالت التي يؤجل فيها التعامل بالوحدات أو يعلق ،واإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:
 .1تأجيل عمليات االسترداد أو االشتراك :يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من أو اشتراك في الصندوق في أي من
الحاالت اآلتية وفقا للمادة رقم ( )61واملادة رقم ( )62من الئحة صناديق االستثمار:
أ) في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير الصندوق.
ب) ال يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت اآلتية:
• إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق العام.
• إذا كانت قيمة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات تساوي %10أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.
• في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها
الصندوق ،إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي
قيمة أصول الصندوق.
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سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق:
• التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات.
• مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
• إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار هيئة السوق املالية
ومالك الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني
ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.
• للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.
سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب وتحويل
مبالغ االسترداد إلى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.
 .2رفض االشتراك :يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة .ويتم إرجاع قيمة
االشتراك إلى حساب العميل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.
ه -اإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد طلبات االسترداد التي ستؤجل:
األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع ملادة ( )61من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية ،وهي كما يلي:
▪

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع
طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل  %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

▪

سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها ،واإلفصاح عن هذه اإلجراءات في شروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.

▪

سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب
وتحويل مبالغ االسترداد إلى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

.
و -األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين:
األحكام املنظمة هي األحكام التابعة لنظام هيئة السوق املالية السعودية ولوائحها التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة
في اململكة العربية السعودية.
ز -استثمارمديرالصندوق في الصندوق:
يمكن ملدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص ،املشاركة في الصندوق كمستثمر ،ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كليا أو
جزئيا متى رأى ذلك مناسبا وسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح في نهاية كل ربع سنة وفقا للفقرة (ح) من املادة ( )71من الئحة صناديق
االستثمار عن أي استثمار له في الصندوق في ملخص اإلفصاح املالي للصندوق.
ح -التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في أي يوم تعامل:
•

•

أيام قبول االشتراك :يمكن االشتراك في الصندوق يوميا ،ويقبل االشتراك في الصندوق بعد تقديم طلب االشتراك كامال
ودفع كامل مبلغ االشتراك قبل نهاية يوم األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع
(على أن يكون يوم عمل) ،ويكون االشتراك بناء على سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة.
أيام قبول االسترداد :يمكن استرداد املبالغ من الصندوق يوميا ،ويقبل بعد تقديم طلب االسترداد قبل نهاية يوم األحد لتقويم
يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع (على أن يكو ن يوم عمل) ،ويكون االسترداد بناء على
سعر الوحدة في يوم التقويم ذي العالقة.
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ط -إجراءات تقديم طلبات االشتراك أو االسترداد:
•

إجراءات االشتراك :يقوم العميل عند االشتراك بتعبئة نموذج االشتراك وتوقيع هذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات
وتقديمها إلى مدير الصندوق.

•

إجراءات االسترداد :يقوم العميل عند طلب استرداد قيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب االسترداد ويقدمه إلى
مدير الصندوق.

ي -الحد األدنى للملكية واالشتراك واالشتراك اإلضافي واالسترداد:
وحدات الصندوق كلها من فئة واحدة وال توجد فئات مختلفة للوحدات .ويتمثل الحد األدنى للملكية واالشتراك واالشتراك اإلضافي
واالسترداد فيما يلي:
الحد األدنى لالشتراك:
الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو عدد وحدات تعادل قيمتها مبلغ خمسة آالف ( )5,000ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسون ألف
( )50,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات غير متضمنا رسوم االشتراك.
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي:
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ ألفين وخمسمائة ( )2,500ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون
ألف ( )25,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات غير متضمنا رسوم االشتراك.
يتم دفع رسوم اشتراك بواسطة املستثمرين بواقع نسبة  % 2بحد أقص ى من مبلغ االشتراك ومبلغ االشتراك اإلضافي ملدير الصندوق .الرسم
غير مضمن في مبلغ االشتراك ويحصل الرسم عند وقت االشتراك .ويجوز ملدير الصندوق وفقا لتقديره الخاص خفض هذه النسبة.
الحد األدنى لالسترداد:
الحد األدنى لالسترداد هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ ألفين وخمسمائة ( )2,500ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون ألف
( )25,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات غير متضمنا رسوم االشتراك.
ك -الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مديرالصندوق:
الحد األدنى هو  5,000,000ريال وال يوجد تأثير لعدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.
ل -اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب خمسة ( )5ماليين ريال سعودي أوما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:
في حال انخفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن خمسة ماليين ريال سعودي  ،سيقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية أوال ،وبعد ذلك
بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي تخدم مصالح مالك الوحدات من تسييل أصول الصندوق أو طلب زيادة استثمارات مالك الوحدات في
الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئة
السوق املالية وسيقوم مدير الصندوق باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني وفي موقع السوق ،وفي حال صوت مالك الوحدات بعدم زيادة استثماراتهم
في الصندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى خمسة ماليين ريال سعودي (كحد أدنى) سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد إشعار هيئة
السوق املالية .سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع اللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية .سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع لوائح
وعمليات هيئة السوق املالية في حال قامت بطلب أي إجراء تصحيحي منه.

 .10سياسة التوزيعات:
أ -سياسة توزيع الدخل واألرباح :يهدف مدير الصندوق إلى إعادة استثمار جميع أرباح الصندوق.
ب -للتاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع :ال يوجد.
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ج -كيفية توزيع األرباح :ال يوجد.

.11تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:
أ) املعلومات املتعلقة بالتقاريراملالية الخاصة بالصندوق والفترات املالية األولية والسنوية:
▪

سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة (والتقارير السنوية املوجزة والتقارير
األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار ،ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب
ودون أي مقابل.

▪

تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين ( )70يوما من نهاية فترة التقرير ،وتنشر هذه التقارير في
األماكن والوسائل املحددة في الفقرة (ب) من املادة ( )11من هذه الشروط واألحكام.

▪

تعد التقارير األولية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز خمسة وثالثين ( )35يوما من نهاية فترة التقرير ،وتنشر هذه التقارير
في األماكن والوسائل املحددة في الفقرة (ب) من املادة ( )11من هذه الشروط واألحكام.

▪

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات التالية:

▪

صافي قيمة أصول الصندوق.
عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها.

▪

سجل بالصفقات التي نفذها املشترك خالل خمسة عشر ( )15يوما من كل صفقة.
يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات خالل السنة املعد في شأنها
البيان) يلخص الصفقات على وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ثالثين ( )30يوما من نهاية السنة املالية ،ويحتوي
هذا البيان على األرباح املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات ،باإلضافة إلى
تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة
املعلومات.

▪

▪

ب -أماكن ووسائل إتاحة التقاريرالتي يعدها مديرالصندوق:
سيتم إرسال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم إشعار مدير
الصندوق بأي تغيير في العنوان ،ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل ستين ( )60يوما تقويميا من إصدار تلك التقارير وبعد
ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة كما سيتم نشر هذه التقارير على موقع مدير الصندوق
 www.itqancapital.comواملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) . www.tadawul.com.sa

ج-

وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية:

سيتم إطالع مالكي وحدات الصندوق والعمالء املحتملين بالتقارير السنوية (بما في ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة) مجانا وذلك
بنشرها خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوما من نهاية فترة التقرير في املوقع اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق ،واملوقع اإللكتروني للسوق
املالية السعودية (تداول) أو عن طريق البريد في حال طلبها.

 .12سجل مالكي الوحدات:
يلتزم مدير الصندوق بتجهيز سجل بمالكي الوحدات واالحتفاظ به في اململكة العربية السعودية.
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 .13اجتماع مالكي الوحدات:
▪

يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه.

▪

سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ( )10أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ بذلك.

▪

سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ملالك الوحدات خالل عشرة ( )10أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالك
الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أو يساوي  %25من صافي قيمة الصندوق.
إجراءات الدعوة إلى اجتماع مالك الوحدات:

أ)
▪

يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن االجتماع في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول)
وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة ( )10أيام على األقل من االجتماع ومدة ال تزيد عن واحد وعشرين
( )21يوما قبل االجتماع ،وسيحدد مدير الصندوق في اإلعالن مكان وتاريخ ووقت االجتماع والقرارات املقترحة ،ويجب على مدير الصندوق
إرسال نسخة إلى هيئة السوق املالية من اإلشعار الكتابي املرسل إلى مالك الوحدات.

▪

ال يعتبر اجتماع مالكي الوحدات اجتماعا صحيحا إال إذا حضره من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين  %25أو أكثر من إجمالي
عدد وحدات الصندوق.

▪

إذا لم يستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة ،سيقوم مدير الصندوق بالدعوة إلى اجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك في موقعه
اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) وإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد
االجتماع الثاني بخمسة ( )5أيام ،ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدة املمثلة في االجتماع.

ب) تصويت مالك الوحدات:
طريقة تصويت مالك الوحدات:
▪
▪
▪

يجوز ملالك الوحدات تعيين وكيال له لتمثيله في اجتماع مالك الوحدات.
يجوز لكل مالك من مالك الوحدات اإلدالء بصوت واحد لكل وحدة يمتلكها من وحدات الصندوق.
يجوز عقد اجتماعات مالك الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط
التي تضعها الهيئة.

حقوق التصويت في اجتماعات مالك الوحدات:
▪
▪
▪

يحق ملالك الوحدات وأمين الحفظ استالم إشعارا كتابيا قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع ومدة ال تزيد عن واحد وعشرين ()21
يوما قبل االجتماع.
يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقته على أي تغيرات تتطلب موافقة مالك
الوحدات وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
يجوز عقد اجتماعات مالك الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط
التي تضعها الهيئة.

.14حقوق مالك الوحدات:
▪

الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية ودون مقابل.

▪

حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير اشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها،
وسجل بجميع الصفقات املنفذة من قبل املالك على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر ( )15يوما من كل صفقة.

▪

الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل.

▪

اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوع التغيير
واملدة املحددة في الئحة صناديق االستثمار.

▪

اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.
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▪

الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا ُتبين الرسوم واألتعاب الفعلية
ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها.

▪

اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ( )21يوما.

▪

دفع مبالغ االسترداد في األوقات املحددة لذلك.

▪

الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.

▪

يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل املثال ال الحصر – حق التصويت والدعوى
الجتماعات مالكي الوحدات.

.15مسؤولية مالك للوحدات:
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ،ال يكون ملالك الوحدات أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق.

.16خصائص الوحدات:
يجوز ملدير الصندوق أن يصدر عددا غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة .ويكون االشتراك في الصندوق على شكل وحدات
متساوية القيمة.

.17التغييرات في الشروط واألحكام:
األحكام املنظمة لتغييرشروط وأحكام الصندوق واملوافقات واإلشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:
أ)

موافقة الهيئة ومالك الوحدات وهيئة الرقابة الشرعية على التغييرات األساسية:
▪ يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالك وحدات الصندوق على التغيير األساس ي املقترح من خالل
قرار صندوق عادي.
▪ يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالك الوحدات وفقا للفقرة السابقة من هذه املادة،
الحصول على موافقة هيئة السوق املالية وهيئة الرقابة الشرعية على التغيير األساس ي املقترح للصندوق.
▪ ُيقصد بمصطلح " التغييراألساس ي" أيا من الحاالت التالية:
 .1التغيير الجوهري في أهداف الصندوق أو طبيعته.
 .2التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.
 .3االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق.
 .4أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
▪

يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل أي تغيير أساس ي ودون فرض أي رسوم استرداد.

ب) إشعار الهيئة ومالك الوحدات وهيئة الرقابة الشرعية بأي تغييرات مهمة:
▪

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق وهيئة الرقابة الشرعية كتابيا بأي تغييرات مهمة
مقترحة ألي صندوق عام يديره مدير الصندوق ،ويجب أال تقل فترة اإلشعار عن واحد وعشرين ( )21يوما قبل يوم
سريان التغيير الذي يحدده مدير الصندوق.

▪

تعني "التغييراملهم" أي تغيير ال يعد تغييرا أساسيا وفقا ألحكام املادة ( )56من الئحة صناديق االستثمار أو أي تغيير
من شأنه أن:
 .1يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالك الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.
 .2يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة
الصندوق أو أي تابع لهما.
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 .3يقدم نوعا جديدا من املدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري إلى زيادة أنواع
املدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.
 .4أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
▪

يحق ملالك وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم ودون فرض أي رسوم استرداد.

ج) إشعار الهيئة ومالك الوحدات وهيئة الرقابة الشرعية بأي تغييرات واجبة اإلشعار:

د)

▪

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات وهيئة الرقابة الشرعية إشعا را كتابيا بأي تغييرات واجبة
اإلشعار في الصندوق الذي يديره مدير الصندوق قبل ثمانية ( )8أيام من سريان التغيير.

▪

يقصد ب "التغيير واجب اإلشعار" أي تغيير ال يقع ضمن أحكام املادتين ()56و ( )57من الئحة صناديق االستثمار.

اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغييرفي شروط وأحكام الصندوق:
▪

يشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفصح عن تفاصيل التغييرات األساسية في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق
واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) وذلك قبل عشرة ( )10أيام من سريان التغيير.

▪

بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة
صناديق االستثمار.

▪

اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية
السعودية (تداول) أو بالطريقة التي تحددها هيئة السوق املالية وذلك قبل عشرة ( )10أيام من سريان التغيير.

▪

بيان تفاصيل التغييرات املهمة في تقارير الصندوق التي أعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق
االستثمار.

▪

اإلفصاح عن التغييرات واجبة اإلشعار في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق املالية
السعودية (تداول) وذلك خالل واحد وعشرين ( )21يوما من سريان التغيير.
بيان تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة ( )71من الئحة
صناديق االستثمار.

▪

.18إنهاء الصندوق:
الحاالت التي يستوجب فيها إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار هي اآلتي:
 .1إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد
وعشرين ( )21يوما من التاريخ املستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
 .2يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات
الخاصة بالصندوق.
 .3يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) عن انتهاء مدة الصندوق
وتصفيته.
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 .19مدير الصندوق:
أ -مهام مديرالصندوق وواجباته ومسؤولياته:
 .1يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
 .2يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة اتجاه مالك
الوحدات ،والعمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
 .3فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن اآلتي:
•

إدارة الصندوق.

•

عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.

•

طرح وحدات الصندوق.

•

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها
ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

إن مدير الصندوق مسؤول عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو قام
.4
بتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.
إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من مدير
.5
الصندوق.
يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق ،ويضمن سرعة التعامل معها.
.6
تتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.
يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
.7
ب -حق مديرالصندوق في تتعين مديرصندوق من الباطن:
يجوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ،وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب
ومصاريف تابعة لذلك.
ج -األحكام املنظمة لعزل مديرالصندوق أو استبداله:
للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير
آخر تراه مناسبا ،وذلك في حال حدوث أي من اآلتي:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق إللغاء ترخيص ممارسة نشاط اإلدارة الخاص بمدير الصندوق.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري –حسب ما تراه الهيئة -بااللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل
لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة–بنا ء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.

•

 .20أمين الحفظ:
أ-

مهام أمين الحفظ:
•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها
طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم.
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•

يعد أمين الحفظ مسؤوال اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال أو إهمال أو سوء
تصرف أو تقصير معتمد من قبل أمين الحفظ.

•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات ،وهو مسؤول عن اتخاذ جميع اإلجراءات
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ب -حق أمين الحفظ في تعيين أمين من الباطن:
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ،وسيدفع أمين الحفظ أي أتعاب ومصاريف
تابعة لذلك.
ج -األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:
للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

•

 .1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيص ممارسة نشاط الحفظ.
 .4إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل –حسب ما ترا الهيئة -بااللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
 .5أي حالة أخرى ترى الهيئة–بنا ء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.

 .21املحاسب القانوني:
أ -أسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار:
أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه.
ب -مهام املحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته:
▪
▪
▪

يعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية مراجعة القوائم املالية للصندوق بما يتماش ى مع املعايير
املعمول بها في اململكة العربية السعودية.
إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على تسعة ( )9أشهر قبل نهاية سنته املالية ،يجب في هذه الحالة القيام بعملية
املراجعة بنهاية السنة املالية األولى.
إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تسعة ( )9أشهر أو أقل قبل نهاية سنته املالية ،يمكن في هذه الحالة القيام بعملية
املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية.

ج -األحكام املنظمة الستبدال املحاسب القانوني لصندوق االستثمار:
يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني املعين ،في أي من
الحاالت اآلتية:
.1

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.

.2

إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق العام مستقال.
إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يمتلك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض.

.4

إذا طلبت الهيئة -وفقا لتقديرها -تغيير املحاسب القانوني املعين فيما يتعلق بالصندوق.

.3

 .22أصول الصندوق:
أ-

إن أصول صندوق االستثمار محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح صندوق االستثمار.
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ب-

يقوم أمين الحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق األخرى وعن أصول عمالئه األخرين التي يقوم بحفظ أصولها
ويسجل أمين الحفظ األوراق املالية واألصول الخاصة بالصندوق باسمه لصالح الصندوق ويقوم أمين الحفظ بفتح حساب بنكي خاص بالصندوق في
أحد البنوك املحلية ،ويقوم باالحتفاظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من املستندات التي تؤيد تأديته المتيازاته التعاقدية.

ج-

تعد أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين (ملكية مشاعة) ،وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير
الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها ،إال إذا
كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق،
وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة
املعلومات الخاصة بالصندوق.

.23إقرارمن مالك الوحدات:
لقد قمت/قمنا باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الخاص بالصندوق ،واملوافقة على خصائص
الوحدات التي اشتركت فيها/اشتركنا فيها.
االسم:

التوقيع:

التاريخ:
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امللحق رقم ( :)1الضوابط الشرعية:
يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق في جميع األوقات وفقا للضوابط الشرعية .إن الضوابط الشرعية التي يتبعها مدير الصندوق هي االتي:

 -1الضوابط الشرعية املتعلقة في األسهم:
أ) ال يجوز ملدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املحرمة.
ب) بالنسبة للشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املباحة التي قد تتعامل باإليداع أو االقتراض بالفائدة الربوية ،فإن االستثمار فيها يخضع
للضوابط اآلتية:
ج) أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من اإليداع املحرم ( )5%من إجمالي إيراد الشركة -بعد حسم اإليراد املحرم-؛ بحيث يكون املنسوب إليه مباحا.
على أال يتجاوز إجمالي املبالغ املودعة بالربا ( )30%من إجمالي موجودات الشركة.
د) أال يتجاوز إجمالي املبلغ املقترض بالربا -سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قصير األجل -نسبة ( )30%من إجمالي موجودات الشركة.
ه) وتحديد هذه النسب ال يعني جواز التعامل بالربا؛ فإنه محرم أخذا وإعطاء ،قليله وكثيره .ولذا فإن أي إيراد محرم ال يجوز أن ينتفع به
املستثمرون في الصندوق ،ويجب التخلص منه.
و) في حال وجود إيرادات محرمة في الشركات التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يلتزم بالتخلص من اإليراد املحرم حسب ما تقرره
جهة املراجعة الشرعية للصندوق في مقدار ما يجب التخلص منه والجهة التي يصرف فيها.
وحينئذ فإنه في حال تغير اجتهاد جهة املراجعة الشرعية
ز) ما ورد ذكره من الضوابط مبني على االجتهاد وخاضع إلعادة النظر حسب االقتضاء،
ٍ
في ضوابط االستثمار في األسهم ،فإن مدير الصندوق يلتزم بتلك الضوابط فيما يجد من استثمارات الصندوق.
 -2الضوابط الشرعية املتعلقة بالتعامل باملرابحة:
أ) أن تكون السلع مما يجوز بيعه باألجل.
ب) أال يبيع الصندوق السلع آجال إال بعد تملكه لها وقبضها القبض املعتبر شرعا ،ومما يحصل به القبض :تسلم الوثائق التي تعين السلع بأرقامها
أو بمكانها.
ج) أال يشتري الصندوق من الطرف اآلخر السلع التي باعها عليه بثمن مؤجل ،وأال يبيع عليه -باألجل -سلعة اشتراها منه ،أو من املورد مما قد
باعه الصندوق بصفته مالكا للسلع أو ألكثرها؛ ألن ذلك كله من العينة.
.3

فيما يتعلق بالصكوك ،واملنتجات االستثمارية املهيكلة ،والصناديق االستثمارية األخرى فيتم عرضها على جهة املراجعة الشرعية للموافقة
على املشاركة فيها.

.4

يجب أن يدرك املستثمرون بأنه يجوز للصندوق القيام بمباشرة استثمارات قصيرة األجل كاملرابحة أوأي استثمارات أخرى (واالحتفاظ بأرصدة
نقدية أو بفتح حسابات مصرفية غير ربوية) متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وذلك ليتمكن من مقابلة مصاريف الصندوق أو
الغتنام فرص السوق متى ما توفرت.

.5

التطهير:
يتم تجنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حساب خاص وصرفه في األعمال الخيرية بعد أخذ موافقة اللجنة الشرعية ،يتم التطهير حسب
الخطوات التالية:
•
•
•
•

تحديد الدخل غير املشروع لكل شركة يتم االستثمار فيها.
تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل سهم لكل شركة تم االستثمار فيها.
ضرب ناتج مقدار الدخل الغير مشروع لكل سهم في عدد األسهم اململوكة في كل شركة.
تكرار نفس الخطوات لجميع الشركات املستثمر فيها.
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تجنيب أعمال الدخل غير املشروع لجميع الشركات التي تم االستثمار فيها وتحويله إلى حساب العمل الخيري يتم احتساب التطهير لكل شركة
يستثمر فيها الصندوق بشكل سنوي ،ويتم تجنيب هذه النسبة من التوزيعات املستلمة .يتم حساب نسبة التطهير كاالتي:
نسبة الدخل غيراملشروع =

اإليرادات غيراملشروعة
إجمالي اإليرادات

يقصد باإليرادات غير املشروعة اإليرادات من النشاطات التي تكون فيها شبه ربويه ويتم صرفه في األعمال الخيرية بعد اخذ موافقة اللجنة
الشرعية ويقوم مدير الصندوق بعمل ذلك لجميع أصول الصندوق.
.6

أدوات وطرق االستثمار:
ال يجوز ملدير الصندوق شراء األسهم بأي أداه من األدوات االستثمارية التالية:
•
•
•
•

.7

العقود املستقبلية.
عقود الخيارات.
عقود املناقلة.
األسهم املمتازة.

الطروحات األولية:
يستخدم مدير الصندوق صافي أصول الشركة بدال من قيمتها السوقية لحساب النسب املالية لغرض تحديد ما إذا كانت الشركة متوافقة
مع أحكام الشريعة في حال كان ينوي االكتتاب في إصدار أولي فيها.
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امللحق رقم ( :)2سياسات وإجراءات ضبط املخاطر
 .1إجراءات وآلية ضبط املخاطر:
أ  .ستكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق متماشية مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف
االستثمارية املحددة للصندوق واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة ،ويشمل
ذلك بذل مدير الصندوق كل ما في وسعه للتأكد من اآلتي:
• الحرص على توفير السيولة الكافية في الصندوق من خالل االستثمار في أوراق مالية ذات سيولة جيدة للوفاء بأي طلب استرداد متوقع،
في حال كان مجموع طلبات االسترداد أكثر من النقد وأشباه النقد املتوفر في الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول
الصندوق.
• عدم تركيز استثمارات الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة جغرافية معينة أو قطاع أو صناعة معينة ،إال
إذا تم اإلفصاح عن ذلك في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة ،وفي حال تم
تركيز استثمارات الصندوق في ورقة مالية بما يخالف الشروط واألحكام ،سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع االستثمار في مدة
أقصاها ( )90يوما.
• يلتزم الصندوق بنسب التملك في الشركات حسب النسبة املصرح بها في املادة الحادية واألربعين ( )41في الئحة صناديق االستثمار
التابعة لهيئة السوق املالية ،وفي حال تجاوز مدير الصندوق أي من النسب املوضحة في املادة ،سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع
االستثمار فورا ومدة أقصاها ( )90يوما.
• تطبيق أهداف الصندوق االستثمارية املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقة ،تقوم لجنة االستثمار لدى
مدير الصندوق باالجتماع شهريا ملراجعة أداء واستثمارات الصندوق والتأكد من توافقها مع أهداف الصندوق واتخاذ أي إجراءات
تصحيحية أو تحسينية تخدم أهداف الصندوق.
• سيقوم مدير الصندوق بتبليغ مجلس إدارة الصندوق فورا عندما يكون هناك مخالفات جوهرية.
• تنفيذ أوامر البيع والشراء يتم عبر قسم الوساطة أو وسيط آخر مرخص من هيئة السوق املالية وتبعا لسياسة واضحة تتوافق مع
تعليمات السوق املالية وتراعي مصاله حاملي وحدات الصندوق ،كما أنها تراعي املحافظة على مصلحة وشفافية السوق املالية ،وللتأكد
من ذلك يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذ جميع أوامر البيع والشراء بشكل مستمر ،وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسيط
يتعارض مع مصالح مالك الوحدات ،سيقوم مدير الصندوق بتغيير الوسيط.
ب .سيكون هناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها املجلس كالتالي:
• املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
• اإلشراف -ومتى كان ذلك مناسبا  -املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
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• االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مدير
الصندوق ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.
• إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه.
• التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.
• التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
واملستندات ذات العالقة ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
• العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.

.2املطابقة وااللتزام:
سيكون مسؤول املطابقة وااللتزام مسؤوال عن اإلشراف على التالي:
• التأكد من التزام مدير الصندوق باللوائح والقوانين ذات العالقة ،وبشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات
األخرى ذات العالقة.
• التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكين مدير الصندوق من االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع
املتطلبات النظامية األخرى السارية املفعول.
• الحصول على املوارد املناسبة وصالحية االطالع على جميع سجالت مدير الصندوق.
• تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها ملراجعة مدى مالئمة ترتيبات املطابقة وااللتزام التي يتبعها مدير الصندوق
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
Itqan Capital Saudi Equity Fund
صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية
رقم اعتماد شرعي IC-1008-09-03-01-19

مدير الصندوق
إتقان كابيتال
أمين الحفظ
شركة الرياض كابيتال
مذكرة املعلومات
تاريخ اإلصدار 1440/5/11 :ه املوافق 2019/1/17م.
تاريخ اخر تحديث 2020/04/30 :م

مذكرة طرح عام
صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية

إن جميع املعلومات والبنود املذكورة في مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية خاضعة لالئحة صناديق االستثمار .يجب على
املستثمرين املحتملين قراءة مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق
بالصندوق ،وفي حال عدم معرفة ما إذا كان االستثمار في هذا الصندوق مالئم ،فإنه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين
قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
هامهم محتويات مذكرة املعلومات ،ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي.
تعذر ف
ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .وفي حال
إشعار

0

هذه هي النسخة املعدلة من مذكرة املعلومات لصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية وذلك حسب خطابنا املرسل رقم  2020/34املرسل إلى الهيئة بتاريخ2020/04/30م
على النحو اآلتي:
.1

تعديل أطراف ذوي عالقة ،املحاسب القانوني للصندوق من شركة "شريكه بيكر تيلي م ك م وشركاه" إلى "أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه".
.2

.3

تغيير الرسوم واملصاريف األخرى ،فقرة (أ) أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25،000ريال سعودي.

تعديل املادة رقم ( )7رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب ،أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25,000ريال سعودي.

.4

تعديل املادة رقم ( )21املحاسب القانوني ،الفقرة (أ) اسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار :من شركة بيكر تيلي وشركائه م ك م إلى شركة أسامة الخريجي.

▪

صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ("الصندوق") ،هو صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية ويستثمر في األسهم السعودية .أسس ويدار من
قبل شركة إتقان كابيتال (" مدير الصندوق") وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة
األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ،بموجب الترخيص رقم  07058-37بتاريخ 1428/3/21هـ (املوافق 2007/4/9م) ،ورقم سجلها التجاري 4030167335
والصادر بتاريخ 1428/2/16هـ وعنوانها كالتالي:

املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
رقم الهاتف+9661251060309 :
قسم إدارة األصول :مركز الدغيثر ،الدور الثاني
حي العليا ،شارع األمير محمد بن عبد العزيز
الرياض ،اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966112164333 :
▪

تم مراجعة مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها .ويتحمل الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة
واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات .كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات ،كما يقرون
ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة.

▪

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته .ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو
اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ،ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق املالية أي
توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في الشروط واألحكام
ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

▪

لقد تم اعتماد صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار.

▪

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق
األسهم السعودية املوازية (نمو) املتوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية وتحقيق عائد يتفوق على عائد املؤشر اإلسترشادي (مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط الشرعية
من قبل ايديال ريتنق).

▪

أعدت مذكرة املعلومات طبقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم .2006-219-1بتاريخ  1427/12/03ه وفقا لنظام هيئة
السوق املالية الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1426/6/2ه.

▪

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل
اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق ،وفي حال كان هناك شك في مدى مالئمة هذا الصندوق ،فإنه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين
قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

▪

إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في شروط وأحكام الصندوق تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق (بعد أن بذل كل االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من صحتها) وليس هناك
أي ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة .ويجب على املستثمرين املحتملين أن ال ينظروا إلى محتوى الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور استثمارية
أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى.
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▪

تكون قيمة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار األسهم اململوكة من قبل الصندوق .وينبغي للمستثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن االستثمار في الصندوق
يشتمل على مخاطر مرتفعة .إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما كما أنه ليس مضمونا من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل املسؤولية
عن أي خسائر مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق ما لم يكن سبب الخسارة ناجما عن تقصير أو إهمال من مدير الصندوق.

▪

بالتوقيع على مذكرة املعلومات والشروط واألحكام ،يوافق كل مشترك بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ االشتراكات بالنيابة عن املشترك وطبقا لهذه الشروط واألحكام.
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األطراف ذوو العالقة

مديرالصندوق

شركة إتقان كابيتال ويشار إليها فيما بعد بـ("مدير الصندوق") ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم
تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص
املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ،بموجب الترخيص رقم  07058-37بتاريخ 1428/3/21هـ
(املوافق 2007/4/9م) ،ورقم سجلها التجاري  4030167335والصادر بتاريخ 1428/2/16هـ
عنوانه:
املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
رقم الهاتف +966125106030:
شركة الرياض كابيتال
سجل تجاري رقم  01010239234وترخيص هيئة السوق املالية رقم  07070-37واملقدم بناء على
الئحة األشخاص املرخص لهم من قبل هيئة السوق املالية لتقديم خدمات اإلدارة والتعامل والتعهد
والترتيب وتقديم املشورة والحفظ

أمين الحفظ

عنوانه:
اإلدارة العامة 6775 :شارع التخصص ي – العليا .الرياض +96612331-3712
ص.ب  229الرياض 11411
اململكة العربية السعودية
هاتف+966114113333 :
فاكس+966114119150 :
املوقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :

املحاسب القانوني

شركة أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه
ص.ب 15046 .جدة  21444اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 660 0085 :
املوقع اإللكترونيwww.oakcpa.com :
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تعريف املصطلحات
▪ "املشترك" و "املستثمر" و"املستثمر املحتمل" و "املستثمرين" و"العميل" ومالك الوحدة" مصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة إلى
العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق.
▪ "مديرالصندوق" و "املدير" و " الشركة" يقصد بها شركة إتقان كابيتال.
▪ "مجلس إدارة الصندوق" و"مجلس اإلدارة" يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا لالئحة صناديق االستثمار
ملراقبة أعمال مدير صندوق االستثمار.
▪ "الهيئة" و" هيئة السوق" و "هيئة السوق املالية" يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص ،أي لجنة ،أو لجنة فرعية
أو موظف ،أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
▪ "السوق" و " السوق املالية " و "السوق املالية السعودية (تداول)" يقصد بها السوق املالية السعودية (تداول).
▪ "الصندوق " يقصد بها صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية.
▪ "السوق الرئيس ي" يقصد بها سوق األسهم السعودية ،وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة في السوق الرئيسية.
▪ "السوق املوازية" يقصد بها سوق األسهم املوازية ،وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد
طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة في السوق املوازية.
▪ "املؤشراإلسترشادي" هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري ،يقصد به هنا مؤشر األسهم السعودية
املتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ريتنق.
▪ " وحدة االستثمار(الوحدة) " ،حصة املالك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة ،وتعامل كل وحدة
على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.
▪ "تضارب املصالح " يقصد بها الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية
أو معنوية.
▪ "الئحة صناديق االستثمار" يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
▪ "املخاطر" يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار االستثماري.
▪ "املشتركون" و " مالك الوحدات" و " املستثمرون" و " املستثمراملحتمل" و " العميل “يقصد بها العميل الذي يستثمر أو يود
االستثمار في الصندوق.
▪ "اليوم" أو "يوم عمل" يقصد به أي يوم عمل رسمي لبنوك السعودية  /أو لسوق األسهم السعودي.
▪ "يوم التعامل" يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد في وحدات الصندوق.
▪ "يوم التقويم" يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة.
▪ "أسهم الطروحات األولية" و "اإلصدارات األولية" يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لالكتتاب العام في السوق املالية ألول مرة.
▪ "حقوق األولوية " يقصد بها أسهم إضافية تطرح ملساهمي املصدر بغرض زيادة رأس مال املصدر.
بشكل معقول.
▪ "أدوات الدخل الثابت “أدوات الدخل الثابت هي نوع من االستثمار الذي يحقق عوائد دورية منتظمة يمكن التنبؤ بها
ٍ
▪ "مصاريف للتعامل" عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية.
▪

"طرف نظير" يعني الطرف اآلخر في أي صفقة.

▪

"لجنة االستثمار" هي لجنة لدى مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته.

▪

"أوراق مالية ذات سيولة جيدة" هي األوراق املالية التي يمكن التخارج منها خالل  5أيام عمل.
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▪

"نقد وأشباه النقد وأدوات أسواق النقد" :هي أدوات الدين قصيرة األجل وتعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السـيولة
للشـركات واألفـراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والـتي تشـمل العقـود املتوافقـة مـع ضوابط الهيئة
الشــرعية من املرابحــة واملضــاربة والوكالــة واإلجــارة واملشــاركة وأي عقــد أخــر متوافــق مــع ضوابط الهيئة الشــرعية للصندوق والخاضعة
لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة.

▪

"صناديق أسواق النقد" :هـي صـناديق اســتثمارية ذات طـرح عــام واملوافـق عليهــا مـن قبـل هيئــة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميــة
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صـناديق االســتثمار في اململكــة وتســتثمر
بشــكل رئيســي في أدوات أســواق النقــد وتكــون متوافقــة مــع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

▪

"صناديق االستثمار املتداولة  /الصـناديق العقارية املتداولة " :هـي صـناديق اسـتثمارية مقسـمة إلى وحـدات متسـاوية يـتم تـداولها في
سـوق األوراق املاليـة خـالل فـترات التـداول املسـتمر كتـداول أسـهم الشـركات واملوافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات
تنظيميـة خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صـناديق االستثمار في اململكة،
على أن تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

▪

"صناديق االستثمارذات الطرح العام " :هـي صـناديق اسـتثمارية مرخصـة وموافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات
تنظيميـة خليجيـة و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناديق االستثمار في
اململكة ومتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.

▪

"الظروف االستثنائية" :في حال حدوث هبوط حاد في األسواق املالية نظرا لألوضاع االقتصادية أو السياسية الدولية الطارئة و التي ال
تمكن مدير الصندوق من قياس تأثير هذا النوع من الظروف الطارئة بشكل فوري.

▪

"ضريبة القيمة املضافة" :هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت.

▪

"الهيئة الشرعية " :الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق.

▪

"ضوابط الهيئة الشرعية" :هي الضوابط والنسب املالية الـتي تتبعهـا الهيئـة الشـرعية ملـدير الصـندوق لتصـنيف الشـركات
واالسـتثمارات استثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

▪

"إجمالي أصول الصندوق" :قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات ملستثمر بها.

▪

"صافي قيمة أصول الصندوق" :إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية املحملة على الصندوق.

▪

"القيمة االسمية" :سعر الوحدة في فترة الطرح األولي.

▪

"التحليل املالي " :هو عملية تحليل البيانات واملعلومات االقتصادية واملالية للفرص االستثمارية ،وذلك بهدف التنبؤ بربحية املنشأة
املستقبلي ،والتعرف على حجم املخاطر املستقبلية.
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ملخص املعلومات الرئيسية
اسم الصندوق

صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
Itqan Capital Saudi Equity Fund

مديرالصندوق

شركة إتقان كابيتال

نوع الصندوق

صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية

أمين الحفظ

شركة الرياض كابيتال

مديرالخدمات اإلدارية

شركة إتقان كابيتال

عملة الصندوق

الريال السعودي

أهداف الصندوق

تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في
سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) املتوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية.

املؤشراإلسترشادي

مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ريتنق.

مستوى املخاطر

عالي

الحد األدنى لالشتراك

عدد وحدات تعادل قيمتها خمسة آالف ( )5,000ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها خمسون ألف
( )50,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات.

الحد األدنى لالشتراك

عدد وحدات تعادل قيمتها ألفين وخمسمائة ( )2,500ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها خمسة

اإلضافي

وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات.

الحد األدنى لالسترداد

عدد وحدات تعادل قيمتها ألفين وخمسمائة ( )2,500ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها خمسة

االستثمارية

وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي للمؤسسات والشركات.
املوعد النهائي الستالم

قبل نهاية يوم األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع (على أن يكون يوم

طلبات االشتراك

عمل).

واالسترداد
السعراملعتمد لالشتراك
واالسترداد

آخر سعر معلن من قبل مدير الصندوق والذي يعتمد كسعر شراء أو استرداد لجميع الطلبات املستوفية للشروط.

أيام التقويم

يوم االثنين واألربعاء من كل أسبوع (على أن يكون يوم عمل).

أيام التعامل

يوم األحد ويوم الثالثاء من كل أسبوع (على أن يكون يوم عمل).

موعد دفع قيمة االسترداد خالل أربعة أيام عمل من يوم التقويم ذي العالقة.
رسوم االشتراك

 %2من قيمة مبلغ االشتراك.

رسوم اإلدارة

نسبة  %1.5سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.

رسوم االسترداد املبكر

ال يوجد

رسوم أمين الحفظ

 %0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  12,000ريال سعودي سنويا أيهما أعلى.
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د-

أتعاب املحاسب القانوني:

يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  25,000ريال سعودي سنويا كأتعاب للمحاسب القانوني.
ه -مصاريف املؤشراإلسترشادي:
يدفع الصندوق  % 0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  14,625ريال سعودي سنويا أيهما أعلى مقابل
الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي.
و -الرسوم الرقابية:
الرسوم واملصاريف
األخرى

يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  7,500ريال سعودي سنويا كرسوم رقابية.
 .4رسوم نشراملعلومات على موقع تداول:
يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  5,000ريال سعودي سنويا مقابل نشر املعلومات على موقع تداول.
 .5مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  5,000ريال سعودي سنويا لكل عضو مجلس إدارة مستقل.
يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكية أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب أو رسوم
إضافية إن وجدت بما في ذلك ضريبة القيمة املضافة.
 .6أتعاب الهيئة الشرعية:
يدفع مدير الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  11,250ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر الصندوق.

تاريخ الطرح

تبدأ من بداية يوم األربعاء املوافق  2019/4/1م وملدة ( )45يوم.

سعرالوحدة عند الطرح
األولي

 10ريال سعودي لكل وحدة في الصندوق.
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مذكرة املعلومات
.1

صندوق االستثمار
أ)

اسم الصندوق
صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ،صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.

ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار
صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  1440/5/11ه املوافق 2019/1/17م.
ت) تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته
تمت املوافقة على طرح صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية في تاريخ  1440/5/11ه املوافق 2019/1/17م.
ث) مدة الصندوق
إن صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة ،أي أنه ال يوجد له عمر محدد.
ج) عملة الصندوق
العملة الرسمية للتعامل بكافة أعمال الصندوق هي الريال السعودي .وفي حال تم التعامل بعمالت غير الريال السعودي فسوف يتم احتساب سعر صرف
تلك العملة بما يقابلها بالريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في البنوك املستلمة ألصول الصندوق في ذلك الوقت .وفي حينها يتحمل مالك
الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف

.2

سياسات االستثمار
أ)

األهداف االستثمارية للصندوق
يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ،وهو صندوق استثماري مفتوح ،لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار
في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وفي أسهم اإلصدارات األولية وحقوق
األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وصناديق املؤشرات املتداولة ( )ETFsوالصناديق
العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية و صناديق أدوات النقد وصناديق الدخل الثابت املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات
الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB-أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف
االئتماني.

ب) األوراق املالية التي سيستثمر الصندوق فيها:
يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية
املوازية (نمو) وفي أسهم اإلصدارات األولية وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو حقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم
السعودية املوازية (نمو) وصناديق املؤشرات املتداولة ( )ETFsوالصناديق العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية املطروحة طرحا عاما
و املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود الخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج
اململكة و متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى  BBB-أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.
ج) سياسة تركيز االستثمارات:
سيركز الصندوق استثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه االستثمارية من ناحية العوائد
املستهدفة كما هو موضح في الفقرة (د).
د)

األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق:
يستثمر الصندوق في األسواق التالية:
أسواق األسهم (سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوازية).
أسواق أدوات النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

.3

أسواق أدوات الدخل الثابت املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

.1
.2
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يلخص الجدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع االستثمار:
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية واإلصدارات األولية
والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية
الرئيسية.

%50

%100

األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية املوازية (نمو) واإلصدارات
األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم
السعودية املوازية (نمو).

%0

%10

نقد وأدوات النقد وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

%0

%50

أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك
العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.
صناديق االستثمار في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية

%0

%40

%0

%10

واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية وكذلك صناديق املؤشرات املتداولة العامة
وصناديق االستثمار العقارية املتداولة.
*ويمكن ملدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من الحد األعلى لالستثمار في أدوات أسواق النقد أو في صناديق أسواق النقد والصناديق املشابهة بكافة أنواعها من أصول
الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى % 100في ظل الظروف االستثنائية.

ه) املعامالت واألساليب واألدوات التي سيقوم املدير باستخدامها في إدارته للصندوق:
يقوم مدير الصندوق على اختيار أفضل األوراق املالية من ناحية استثمارية بناء على التحليل املالي واألبحاث التي يقوم بها .ويقوم مدير الصندوق بإدارة
الصندوق بطريقة نشطة .يتم االستثمار في األسهم بعد عمل أبحاث مفصلة وعميقة في أساسيات التحليل من قبل فريق العمل في إتقان كابيتال وذلك من
خالل البحث في القوائم املالية للشركات وتحليل مالئة وقوة املركز املالي والتدفقات النقدية ومدى قوة واستمرارية توزيع األرباح باإلضافة إلى تحليل ودراسة
الصناعات والقطاعات التي يعمل بها مصدر الورقة املالية .يقوم فريق العمل بزيارة الشركات ومناقشة وضعها املالي واملستقبلي ألخذ صورة دقيقة عن
الوضع العام للشركة تحت الدراسة.
وسيكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف
االئتماني الدولية واملصنفة بحد أدنى كتالي :ستاندرد آند بورز / BBB-موديز/ Baa3فتش BBB-ولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد أو/و مع أطراف
نظيرة غير مصنفة .وسيكون االستثمار في صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق بناء على األداء والسيولة
واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل
عليها.
و)

أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:
ق
لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندو ومذكرة املعلومات.

ز)

أي قيد آخر على نوع األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:
لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية أو أصول غير متوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية املعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق ويلتزم الصندوق
بقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية.

ح) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق أخرون:
يحق ملدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا استثمار  %10كحد أقص ى من صافي أصول الصندوق في صناديق استثمار أخرى على أن تكون متوافقة مع
ضوابط الهيئة الشرعية وأن تكون وحداتها مطروحة طرحا عاما في اململكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية.
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ط) صالحيات صندوق االستثمار في الحصول على تمويل:
يحق للصندوق الحصول على قرض حسن من مديره أو أي من تابعيه أو تمويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية من أي من البنوك املحلية حسب ما
يراه مدير الصندوق مناسبا لدعم استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات االسترداد على أال تتجاوز نسبة التمويالت  %10من صافي أصول الصندوق
وتكون مدة التمويل ال تتجاوز سنة واحدة.
ي) الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير:
ال يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف نظير واحد  %25من صافي قيمة أصول الصندوق.
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة املخاطر
 -1يحرص مدير الص ـ ــندوق على إدارة الص ـ ــندوق وفقا ألفض ـ ــل ممارس ـ ــات االس ـ ــتثمار التي تحقق أهداف الص ـ ــندوق واملتماش ـ ــية مع اس ـ ــتراتيجيته املذكورة في
شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة .يشمل ذلك أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي:
•
•

•

توفير السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.
عدم تركيز اس ــتثمارات الص ــندوق في أي ورقة مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة أو ص ــناعة معينة بخالف ما نص ــت عليه الش ــروط واألحكام الخاص ــة
بالصندوق.
عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه.

ل) املؤشر اإلسترشادي
مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية من قبل ايديال ريتنق.
م) التعامل في أسواق املشتقات املالية
لن يستثمر مدير الصندوق في املشتقات املالية.
ن) أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:
ال يوجد.

.3

املخاطر الرئيسية لالستثمارفي الصندوق
•

يصـ ــنف الصـ ــندوق على أنه عالي املخاطرة ،وعلى املسـ ــتثمرين واملسـ ــتثمرين املحتملين أخذ ذلك بعين االعتبار وأن يكونوا على معرفة تامة بجميع الشـ ــروط
واألحكام الخاصة بالصندوق عند القيام بأي قرار استثماري يتعلق بالصندوق.
يســتثمر الصــندوق  -بشــكل رئيس  -في األســهم املدرجة واملتداولة والتي تتعرض ملخاطر التذبذب الســعري ومخاطر تقلبات األســواق ،حيث إن االســتثمارات
في األسهم بطبيعتها تعد استثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها .مما يؤدي إلى انخفاض صافي قيمة أصول الوحدة.

•

إن أي أداء سابق للصندوق أو إلستراتيجيته أو للمؤشر اإلسترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا على األداء املتوقع في املستقبل كما ال يوجد ضمان أن األداء
املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر في املستقبل سوف يتكرر ويماثل األداء السابق.

•

إن مدير الصندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر اإلسترشادي سوف يتكرر في املستقبل أو سيماثل أدائه السابق.

•

ال يعد بأي حال من األحوال االستثمار في الصندوق بمثابة إيداعا لدى أي بنك.

•

يقر مالك الوحدات ويتحمل املس ـ ـ ــؤولية عن أي خس ـ ـ ــارة مالية قد تترتب على االس ـ ـ ــتثمار في الص ـ ـ ــندوق (بحد اس ـ ـ ــتثماره) إال إذا كانت ناتجة عن إهمال أو
تقصير من مدير الصندوق.

•

وفيما يلي عرض لبعض املخاطر الرئيسة ،على سبيل املثال ال الحصر ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:
.1

مخاطرتقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة:
إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي إلى تقلبات عالية في أسعار وحدات صناديق األسهم مما
ينتج عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال .يحدث التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن
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إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال ال الحصر ،األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على أداء الشركات أو على
قرارات املتعاملين في األسواق.
.2

املخاطرالسياسية والنظامية:
التقلبات السياسية تؤثر سلبا على تقييم األوراق املالية أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق اإلقليمية الغير مستقرة سياسيا وهذا بدوره يؤثر على
تقييم أصول الصندوق وسعر وحدته.

.3

املخاطراالقتصادية:
ينطـوي االسـتثمار في الصـندوق علـى درجـة عاليـة مـن املخـاطر الناجمـة عـن التوزيـع الجغـرافي لألسـواق الـتي يسـتثمر فيهـا الصـندوق .وعليـه؛ فـإن أي
تغيـيرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) التي تستثمر فيها األموال ،من املمكن أن يكون له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق .

.4

املخاطراالئتمانية:
املخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الطرف املتعاقد معه وفقا للشروط املتفق عليها بينهما
مما يترتب عليه خسارة جزء أو كامل املبلغ .وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق في حالة الدخول في صفقات وأدوات وصناديق أسواق النقد.

.5

مخاطرانخفاض التصنيف االئتماني:
في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من أدوات وصناديق النقد والدخل الثابت التي يستثمر بها الصندوق فإن هذا من شأنه التأثير على استثمارات
الصندوق بشكل سلبي مما يؤثر على قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة.

.6

مخاطرأسعار الفائدة:
إن التقلبات في أسعار الفائدة تؤثر سلبا على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي تؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق.

.7

املخاطرالقانونية:
من املمكن أن تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ،وتـأتي تلـك املخـاطر مـن الشـركات الـتي
اسـتثمر فيهـا الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

.8

مخاطرتركزاالستثمارات:
عال من حيث االستثمار في قطاع أو سهم شركة معينة ،وذلك إما بسبب اعتبارات االستثمار أو بيئة
في بعض األحيان يمكن أن يكون في الصندوق تركز ٍ
االستثمار بصفة عامة أو بسبب النتائج اإليجابية املحتملة لالستثمارات في ذلك القطاع أو السهم .إن تركيز االستثمار من املمكن أن يؤدي إلى تعرض
الصندوق ملخاطر أكثر مما لو كانت استثماراته أكثر تنوعا ،مما يترتب عليه خسارة أكثر في قيمة أصول الصندوق مقارنة بعدم وجود هذا التركيز.

.9

مخاطرالسيولة:
تمر أوقات يحدث فيها تقلب في السوق السعودي مما يؤدي إلى عدم استقراره ،فتصبح بعض األسهم أقل سيولة وأكثر صعوبة في تداولها والتعامل بها
نتيجة التداول املحدود فيها ،وذلك يؤثر سلبا على أسعار أصول الصندوق.

 .10مخاطراالشتراك أو االسترداد :

من املمكن أن يؤجل مدير الصندوق أي عملية اشتراك أو استرداد في حال حدوث صعوبات في األسواق املالية أو التعامالت البنكية والتي تكون خارجة
عن إرادته مما يؤثر على سعر الوحدة لتي يفترض أن يتعامل بها املستثمر.
 .11املخاطراملتعلقة بأسعارالعمالت:
ُ
قيم الصندوق وحداته بالريال السعودي ،وبالنسبة للمشتركين الذين ال يعد الريال السعودي العملة األساسية لهم ،فإنهم معرضون للتقلبات املصاحبة
ي ِّ
لتغير سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األخرى ،مما يوثر على استثماراتهم في الصندوق.
 .12مخاطراالعتماد على مديرالصندوق وكبار موظفيه:
يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات املوظفين العاملين لدى مدير الصندوق ،وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن استمرار
أي من هؤالء املوظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق ويمكن أن يكون خروج أحد املوظفين مؤثرا بشكل سلبي على قيمة استثمار
مالكي الوحدات.
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 .13مخاطرالشركة املصدرة:
يمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة املالية للشركة املصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع املالي للشركة املصدرة أو الشركات التابعة لها ،أو أي
تغيرات تقع في أوضاع اقتصادية أو سياسية محددة تؤثر على وضع الشركة املصدرة وبالتالي على الورقة املالية.
 .14مخاطرتقنية:
من املمكن أن تتأثر عوائد الصندوق نتيجة عوائق أو عيوب االتصاالت ،واألجهزة واملعدات ونظم املعلومات ،أو االختراق أو الهجوم بالبرمجيات الخبيثة،
أو العطل الفني ،سواء كان جزئي أو كلي مما قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.
 .15مخاطراالستثمارفي أدوات أسواق النقد:
في حال استثمار أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد أو صناديق أسواق النقد فهنالك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف
اآلخر في سداد املستحقات أو االلتزامات املترتبة عليه في الوقت املحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا مما قد يخفض من سعر الوحدة في الصندوق.
 .16مخاطرتأخرإدراج األسهم املكتتب بها في السوق:
قد يحدث تأخر في إدراج الشركات املكتتب بها في أسواق األسهم وبالتالي عدم القدرة على بيعها مما يؤدي إلى بيع بعض االستثمارات القائمة التي تؤثر على
سعر الوحدة بالصندوق.
 .17مخاطرتضاؤل نسبة التخصيص:
حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات وصناديق االستثمار للمشاركة في الطروحات األولية فإنه من املمكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد
الشركات والصناديق املشتركة في االكتتاب مما يؤدي إلى احتمالية خسارة الفرصة االستثمارية التي يمكن أن تؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 .18مخاطرقلة الطروحات األولية:
من املمكن أن يحدث قلة في عملية الطروحات األولية في بعض األحيان والتي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق الطروحات األولية مما يؤثر
على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية وبالتالي ينعكس سلبيا على أداء الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق.
 .19مخاطرالتمويل:
ق
ق
في حال حصول مدير الصندو على تمويل لغرض االستثمار من املمكن أن يتأخر الصندو عن سداد املبالغ في الوقت املحدد ألسباب خارجة عن إرادة
مدير الصندوق ،مما يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما يؤثر على أصول الصندوق والذي ينعكس سلبا على أسعار الوحدات.
 .20مخاطرالتضارب في املصالح:
يزاول مدير الصندوق والشركات التي يتبع لها مجموعة كبيرة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية .فمن املمكن أن تنشأ هناك
حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق والشركات التابعة له مع مصالح الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.
 .21مخاطرالسوق املوازية:
يجب أن يعلم املشترك أن السوق املوازي "نمو" أكثر مخاطرة من السوق الرئيسية نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات اإلدراج بشكل عام
قياسا بـالسوق الرئيسية .كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق املوازي .فمن املمكن أن تتأثر استثمارات الصندوق سلبا نتيجة تلك املخاطر إلى
جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من /أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو التذبذب
سلبا.
 .22املخاطراملتعلقة بالتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية:
هذا النوع من املخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم املستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية ،وبالتالي يلزم أن يقوم الصندوق
بتصفيتها نتيجة لذلك .في بعض الحاالت ،ولغرض التقيد التام بالتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية ،من املمكن أن يضطر الصندوق إلى بيع األسهم في
توقيت غير مناسب ،مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد ،بل وربما تحمل خسائر في تلك العملية ،فإذا خرجت الشركة عن ضوابط الهيئة الشرعية
للصندوق فإنه يجب بيعها خالل  90يوما؛ إذا كانت قد حققت رأس املال ،وإن لم تكن حققت رأس املال فيجب بيعها في مدة ال تزيد عن سنة( .ويقصد
بتحقيق رأس املال أن يبلغ سعر السهم مع األرباح املوزعة املبلغ الذي اشتري به).
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 .23مخاطراالستثمارفي صناديق استثمارية:
هي جميع املخاطر املماثلة لهذه املخاطر املوضحة في الفقرة ( )3املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق والتي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى
التي من املمكن أن يستثمر فيها الصندوق مما يؤثر في أداء الصندوق وبالتالي انخفاض قيمة الوحدة.
 .24مخاطرضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة:
ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة من
املمكن أن تكون ذات صلة بمستثمر معين فتؤدي هذه الضرائب إلى التأثير السلبي على سعر الوحدة .إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم املستحقة لشركة
إتقان كابيتال ال تشمل ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة.
وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة املخاطر الواردة أعاله ليست شاملة لكل مخاطر االستثمار املحتملة ،ولذا ُينصح املستثمرون املحتملون الحصول على املشورة
املستقلة من مستشاريهم املهنيين بالنسبة للمخاطر القانونية والفنية املصاحبة لهذا الصندوق.

.4

معلومات عامة
أ)

الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق
كل مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الحكومي أو الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب امللمين بمعرفة عن مخاطر الصندوق.

ب) سياسة توزيع األرباح
ال يوجد توزيعات نقدية وسيتم استثمار أي عوائد يحققها الصندوق.
ج) األداء السابق:
ال يوجد.
د)

الحصول على تقارير الصندوق:
يمكن الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل ويتم إتاحتها للجميع على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق .www.itqancapital.com

ه) حقوق مالك الوحدات
 .1الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية ودون مقابل.
 .2حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير اشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها ،وسجل بجميع
الصفقات املنفذة من قبل املالك على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر ( )15يوما من كل صفقة.
 .3الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل ويتم إتاحتها للجميع على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق . www.itqancapital.com
 .4اإلشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوع التغيير واملدة املحددة
في الئحة صناديق االستثمار.
 .5اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.
ُ
 .6الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تبين الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق
عند طلبها.
 .7اإلشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ( )21يوما.
 .8دفع مبالغ االسترداد في األوقات املحددة لذلك.
 .9يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل املثال ال الحصر – حق التصويت والدعوى الجتماعات مالكي
الوحدات.
.10الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.
و)

مسؤوليات مالك الوحدات
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماراته في الصندوق أو جزءا منها فإن مالك الوحدات غير ملتزمين بأي التزامات أخرى.
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ز) الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء:
ينتهي الصندوق في الحاالت التالية:
 -1إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين ()21
يوما من التاريخ املستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
 -2يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة
بالصندوق.
 -3يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) عن انتهاء مدة الصندوق وتصفيته.
ح) إقرار بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق:
يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق.

.5

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية .إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب على أساس
يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم إلى آخر وهي كاآلتي:
•

رسوم اإلدارة :يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة  %1.5سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر
ميالدية.

•

رسوم الحفظ :يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة  %0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  12,000ريال سعودي سنويا أيهما أعلى.
ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

•

رسوم االشتراك :تدفع رسوم االشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي ( 2%من قيمة مبلغ االشتراك) ملدير الصندوق.

•

أتعاب املحاسب القانوني :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره 25,000ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانوني تشمل
ضريبة القيمة املضافة مقابل مراجعة حسابات الصندوق.

•

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا بقيمة  5,000رياال سعودي لكل عضو مستقل تستحق
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

•

الرسوم الرقابية :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره  7,500ريال سعودي سنويا تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

•

أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية :يدفع مدير الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  11,250ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر الصندوق.

•

رسوم نشراملعلومات على موقع تداول :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره  5,000ريال سعودي سنويا تستحق رسوم نشر املعلومات على موقع تداول
بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

•

رسوم املؤشر اإلسترشادي :يدفع الصندوق  % 0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  14,625ريال سعودي سنويا أيهما أعلى مقابل الحصول على
بيانات املؤشر اإلسترشادي.

•

مصاريف تمويل :بحسب أسعار التمويل السائد ،بحيث يمكن الحصول على تمويل عن طريق عمليات املرابحة ومن املتوقع أال تزيد تكلفة التمويل
لعمليات املرابحة عن ( 0.05%نقطة) عن معدل العائد الشهري بناء على مدة التمويل وتحسب في كل يوم تقويم حسب العقد املتفق عليه.

•

ضريبة القيمة املضافة :إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة إلتقان كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة
وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية .مع مالحظة أن أتعاب
املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة وفيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة املضافة.

 )1مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات:
يحصل مدير الصندوق على رسوم اشتراك ويتم احتسابها بنسبة  %2.00من قيمة مبلغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر .ويتم خصم
قيمة رسوم االشتراك مرة واحدة من مبالغ االشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق .ويجوز ملدير الصندوق وفقا لتقديره خفض هذه النسبة.
وال يوجد رسوم على االسترداد وال نقل امللكية.
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 )2العموالت الخاصة التي بيرمها مديرالصندوق:
ال يوجد.
يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه .ويبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:
الرسوم
رسوم اإلدارة

طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها
تستحق رسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر .يتم حسابها كاآلتي:
رسوم اإلدارة في أي يوم = صافي أصول الصندوق في آخريوم تقويم𝐗

رسوم الحفظ

رسوم اإلدارة السنوية
𝟓𝟔𝟑

تستحق رسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر .يتم حسابها كاآلتي:
رسوم الحفظ في أي يوم= صافي أصول الصندوق في آخريوم تقويمX

أتعاب املحاسب القانوني

مصاريف املحاسب القانوني
𝟓𝟔𝟑

تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة .يتم حسابها
كاآلتي:
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم =

الرسوم الرقابية

𝟓𝟔𝟑

تستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل نصف سنة .يتم حسابها آلتي:
مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم =

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

رسوم الحفظ السنوية

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
𝟓𝟔𝟑

تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة .يتم حسابها كاآلتي:
الرسوم الرقابية في أي يوم =

رسوم نشر املعلومات على موقع
تداول

الرسوم الرقابية
𝟓𝟔𝟑

تستحق رسوم نشراملعلومات على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة .يتم
حسابها كاآلتي:
رسوم نشراملعلومات على موقع تداول في أي يوم =

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول
𝟓𝟔𝟑

رسوم االسترداد املبكر

ال يوجد

رسوم االشتراك

تدفع رسوم االشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي .يتم حسابها كاآلتي:
رسوم االشتراك على أي مبلغ اشتراك مبلغ االشتراك  Xرسوم االشتراك

 )3مثال افتراض ي يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي تدفع من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات:
يوضح الجدول التالي طريقة احتساب رسوم ومقابل الخدمات في الصندوق بافتراض أن أصول الصندوق في بداية السنة تبلغ  5مليون ريال سعودي وقيمة
اشتراك املستثمر هي 100,000ألف ريال سعودي وأن عائد الصندوق في هذه السنة االفتراضية هو .%10.00
رسوم ومصاريف الصندوق
بالريال السعودي

رسوم ومصاريف املستثمربالريال

رسوم االشتراك

-

2,000

رسوم الحفظ *

12,000

240

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

10,000

200

رسوم مراجع الحسابات

25,000

500

إجمالي أصول الصندوق
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الرسوم الرقابية
رسوم تداول

7,500

150

5,000

100

رسوم املؤشراإلسترشادي
رسوم إدارة الصندوق

14,625

293

75,000

1,500

مجموع الرسوم واملصاريف السنوية

149,125

2,983

العائد االفتراض ي + %10رأس املال

5,500,000

110,000

صافي االستثماراالفتراض ي نهاية السنة املالية

5,350,875

107,017

* يمثل الحد األدنى وفي حال ارتفاع أصول الصندوق لحجم معين ستكون النسبة 0.05 %
* جميع الرسوم ال تشمل ضريبة القيمة املضافة.
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التقويم والتسعير
أ)

تقويم أصول الصندوق:
س ـ ــيتم اعتماد أس ـ ــعار اإلغالق في يوم التقويم لكافة أص ـ ــول الص ـ ــندوق التي يتوفر لها س ـ ــعر إغالق مض ـ ــافا إليه كل األرباح املس ـ ــتحقة .إذا لم يتوفر س ـ ــعر
اإلغالق لألصـ ــل يوم التقويم سـ ــيتم اعتماد آخر سـ ــعر إغالق متوفر وسـ ــيتم تقويم األسـ ــهم التي تمت املشـ ــاركة بها في الطروحات األولية وحقوق األولوية في
الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سـ ـ ــعر االكتتاب أو سـ ـ ــعر الحق املكتتب به .وفي حالة االسـ ـ ــتثمار في صـ ـ ــناديق االسـ ـ ــتثمار ذات الطرح
العام ،ســيتم تقويمها من خالل صــافي قيمة وحداتها املعلنة وفي حال اختالف أيام التعامل بالنســبة للصــندوق املســتثمر به ،ســيتم اعتماد آخر ســعر معلن
عنه أما اس ــتثمارات الص ــندوق في أدوات أس ــواق النقد والدين والدخل الثابت فس ــيتم احتس ــاب عائد الفترة املنقض ــية من عمر الص ــفقة وإض ــافته للقيمة
اإلسمية للصفقة.
يتم احتسـ ــاب قيمة الوحدة بقسـ ــمة صـ ــافي أصـ ــول الصـ ــندوق بعد خصـ ــم كافة املصـ ــاريف املسـ ــتحقة وإضـ ــافة كافة األرباح املسـ ــتحقة على عدد الوحدات
القائمة في يوم التعامل.

ب) أيام التقويم
يتم تقويم أصول الصندوق يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع في نهاية يوم العمل وعندما ال يكون ذلك اليوم يوم عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل
التالي.
ج) اإلجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ
سيقوم مدير الصندوق بااللتزام باملادة ( )68من الئحة صناديق االستثمار في حال وجود أي خطأ في التقدير أو التسعير
 .1يقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق.
 .2يقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين.
 .3يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته  %0.50أو أكثر من سعر وحدة الصندوق،
كما سيتم اإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) وفي تقارير الصندوق التي أعدها
مدير الصندوق وفقا للمادة رقم ( )71من الئحة صناديق االستثمار.
 .4يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية وذلك وفقا للمادة رقم ( )72من الئحة صناديق االستثمار وتشتمل هذه التقارير
على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.
د)

طريقة احتساب أسعار االشتراك واالسترداد:
يتم احتسـاب سـعر الوحدة ألغراض االشـتراك واالسـترداد بحسـاب صـافي قيمة أصـول الصـندوق في يوم التعامل ذي العالقة مضـافا إليه أي أرباح مسـتحقة
ومخص ـ ـ ـ ــومـا منـه أي مص ـ ـ ـ ــاريف ورس ـ ـ ـ ــوم مس ـ ـ ـ ــتحقـة ومن ثم قس ـ ـ ـ ـمـة النـاتج اإلجمـالي على عـدد الوحـدات القـائمـة في يوم التعـامـل ذي العالقـة .يجوز ملـدير
الصـ ـ ــندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف اسـ ـ ــتثنائية قد تؤثر على عملية التقويم أو تحديد قيمة أصـ ـ ــول الصـ ـ ــندوق بما يتوافق مع الئحة
ص ـ ـ ـ ـنـاديق االس ـ ـ ـ ــتثمـار الص ـ ـ ـ ــادرة عن هيئـة الس ـ ـ ـ ــوق املـاليـة ،على س ـ ـ ـ ــبيـل املثـال وليس الحص ـ ـ ـ ــر (الكوارث الطبيعيـة أو أعطـال فنيـة خـارجـة عن إرادة مـدير
الصندوق) ،وسيتم الرجوع إلى مجلس اإلدارة للحصول على املوافقة.

ه) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة قبل الساعة  5:00مساء من اليوم التالي ليوم التعامل عبر املوقع
اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) .www.tadawul.com.sa

16

.7

التعامل
أ)

تفاصيل الطرح األولي
تاريخ البدء واملدة:
تبدأ فترة الطرح في تاريخ  2019/4/1م وملدة ( )45يوما من تاريخ بدء الطرح األولي.

•

السعراألولي:
سيكون سعر الوحدة عند التأسيس هو ( )10ريال سعودي.

•

ب) التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد
• أيام قبول طلبات االشتراك:
يمكن االش ــتراك في الص ــندوق يوميا ،ويقبل االش ــتراك في الص ــندوق بعد تقديم طلب االش ــتراك كامال ودفع كامل مبلغ االش ــتراك قبل نهاية يوم األحد لتقويم
يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسـ ـ ــبوع (على أن يكون يوم عمل) ،ويكون االشـ ـ ــتراك بناء على سـ ـ ــعر الوحدة من يوم التقويم
ذي العالقة.
•

أيام قبول طلبات االسترداد:
يمكن اسـ ـ ــترداد املبالغ من الصـ ـ ــندوق يوميا ،ويقبل بعد تقديم طلب االسـ ـ ــترداد قبل نهاية يوم األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم
األربعاء من كل أسبوع (على أن يكون يوم عمل) ،ويكون االسترداد بناء على سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة.

ج) إجراءات االشتراك واالسترداد:
 .1إجراءات االشتراك:
يقوم العميل عند االشتراك بتعبئة نموذج االشتراك وتوقيع الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق .يمكن االشتراك في الصندوق
عن طريق التواصل مع مسئولي خدمات العمالء ملدير الصندوق.
الحد األدنى لالشتراك:
الحد األدنى لالش ـ ــتراك في الص ـ ــندوق هو عدد وحدات تعادل قيمتها مبلغ خمس ـ ــة آالف ( )5,000ريال س ـ ــعودي لألفراد ومبلغ خمس ـ ــون ألف ( )50,000ريال
سعودي للمؤسسات والشركات.
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي:
هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ ألفين وخمسمائة ( )2,500ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي للمؤسسات
والشركات.
.2

إجراءات االسترداد
ق
عند طلب االسترداد بقوم العميل بتعبئة نموذج االسترداد وتقديمه إلى مدير الصندو .
الحد األدنى لنقل الوحدات واستردادها
إن أدنى حد للوحدات يجوز استرداده بواسطة أي مالك وحدات في طلب استرداد واحد يجب أن يعادل قيمة استرداد بحد أدنى مبلغ ألفين وخمسمائة
( )2,500ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنسبة لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى
بالنسبة للشركات واملؤسسات.
إن أقص ـ ـ ى مبلغ اس ـ ــترداد مس ـ ــموح به في أي يوم تقويم هو نس ـ ــبة  % 10من ص ـ ــافي قيمة األص ـ ــول للص ـ ــندوق كما في يوم التقويم .إذا تجاوزت قيمة طلبات
االسـترداد هذا املبلغ ،يحق ملدير الصـندوق تخفيض جميع طلبات االسـترداد على أسـاس نسـبى وتسـترد الوحدات بناء على ذلك .ترحل طلبات االسـترداد التي
ال يتم اس ـ ــتيفاؤها في أي يوم اس ـ ــترداد إلى يوم التقويم التالي ويكون لها األفض ـ ــلية ش ـ ــريطة أال تتجاوز قيمة طلبات االس ـ ــترداد نس ـ ــبة  %10من ص ـ ــافي قيمة
األصول للصندوق كما في يوم التقويم.
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.3

مكان تقديم الطلبات:
يستقبل مدير الصندوق الطلبات في مقر شركة إتقان كابيتال وعنوانه:
املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
رقم الهاتف+966125106030 :
قسم إدارة األصول :مركز الدغيثر ،الدور الثاني
حي العليا ،شارع األمير محمد بن عبد العزيز
الرياض ،اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966112164333 :
وفي القنوات اإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق

 .4أقص ى فترة زمنية بين طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات:
يتم تحويل صافي مبلغ االسترداد ملالك الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.
د)

سجل مالكي الوحدات
يحتفظ مدير الصـ ــندوق بسـ ــجل يحتوي على أسـ ــماء جميع حملة الوحدات املكتتبين في فترة الطرح .يتم إتاحة سـ ــجل مالكي الوحدات ملعاينة الهيئة عند
طلبها ذلكُ ،ويقدم مدير الص ـ ـ ــندوق ملخص ـ ـ ــا لس ـ ـ ــجل مالكي الوحدات إلى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ُ(يظهر ذلك امللخص جميع املعلومات
املرتبطة بمالك الوحدات املعني فقط) .سـ ــوف يقوم مدير الصـ ــندوق بإعداد سـ ــجل ملالكي الوحدات وسـ ــوف يقوم بتحديثه دوريا وسـ ــوف يقوم بحفظه في
اململكة العربية السعودية ويحتوي بحد أدنى على:

•

اسم مالك الوحدات وعنوانه

•

رقم الهوية الوطنية  /اإلقامة  /جواز السفر  /سجله التجاري أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة ملالك الوحدات

•

جنسية مالك الوحدات

•

تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل

•

بيانات جميع الصفقات املتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات

•

الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) اململوكة لكل مالك وحدات

•

أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل مالك وحدات

ه) استثمار أموال االشتراكات املستلمة
س ــوف يس ــتثمر مدير الص ــندوق أموال االش ــتراكات التي يس ــتلمها في ودائع بنكية وفي ص ــناديق النقد لدى مدير الص ــندوق أو أي ص ــفقات في أس ــواق النقد
مبرمة مع طرف خاض ــع لتنظيم مؤس ـس ــة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤس ـس ــة خارج اململكة لحين الوص ــول إلى الحد األدنى الذي ينوي مدير الص ــندوق
جمعه على أن تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
و)

الحد األدنى لبدء أعمال الصندوق
ق
ل
الحد األدنى هو  5,000,000ريال وال يوجد تأثير لعدم الوصو إلى ذلك الحد األدنى في الصندو .

ز)

اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب خمسة ( )5ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:
في حال انخفض ــت صـ ـ افي قيمة أص ــول الص ــندوق عن خمس ــة ماليين ريال س ــعودي ،س ــيقوم مدير الص ــندوق بإش ــعار هيئة الس ــوق املالية أوال ،وبعد ذلك
بتحليل ودراسـ ــة حالة السـ ــوق والخيارات التي تخدم مصـ ــالح مالك الوحدات من تسـ ــييل أصـ ــول الصـ ــندوق أو طلب زيادة اسـ ــتثمارات مالك الوحدات في
الصـ ـ ــندوق ،سـ ـ ــيقوم مدير الصـ ـ ــندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصـ ـ ــويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصـ ـ ــندوق بما يتوافق مع لوائح
هيئة السـ ـ ـ ــوق املالية وسـ ـ ـ ــيقوم مدير الصـ ـ ـ ــندوق باإلعالن عن ذلك في موقعه اإللكتروني وفي موقع السـ ـ ـ ــوق ،وفي حال صـ ـ ـ ــوت مالك الوحدات بعدم زيادة
اس ــتثماراتهم في الص ــندوق لرفع ص ــافي قيمة أص ــوله إلى خمس ــة ماليين ريال س ــعودي (كحد أدنى) س ــيقوم مدير الص ــندوق بتس ــييل أص ــول الص ــندوق بعد
إشعار هيئة السوق املالية .سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع اللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية.
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ح) الحاالت التي يؤجل أو يعلق معها التعامل في وحدات الصندوق واإلجراءات املتبعة قي هذه الحاالت
 .1تأجيل عمليات االسترداد أو االشتراك :يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من أو اشتراك في الصندوق في أي من الحاالت اآلتية وفقا للمادة
رقم ( )61واملادة رقم ( )62من الئحة صناديق االستثمار:
في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير الصندوق.
أ)
ب) ال يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت اآلتية:
• إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق العام.
• إذا كانت قيمة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات تساوي %10أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي يوم تعامل.
• في حال تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق ،إما بشكل عام
أو بالنسبة إلى أصول الصندوق والتي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.
سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق:
• التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالك الوحدات.
• مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.
• إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث أي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات
فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.
• للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.
سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب وتحويل مبالغ االسترداد إلى
مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.
 .2رفض االشتراك :يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة .ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل
خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.
ط) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد حاالت االشتراك أو االسترداد التي ستؤجل
األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع ملادة ( )61من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية ،وهي كما يلي:
• يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات
االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل  %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
• سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها واإلفصاح عن هذه اإلجراءات في شروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات.
• سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب وتحويل
مبالغ االسترداد إلى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

.8

خصائص الوحدات
يجوز ملدير الصندوق أن يصدر عددا غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة .ويكون االشتراك في الصندوق على شكل
وحدات متساوية القيمة.

.9

املحاسبة وتقديم التقارير
أ) املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية
 -1ســيقوم مدير الصــندوق بإعداد التقارير الســنوية بما في ذلك القوائم املالية الســنوية املراجعة (والتقارير الســنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا ملتطلبات
امللحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار ،ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل.
 -2تكون التقارير السـنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سـبعين ( )70يوما من نهاية فترة التقرير ،وتنشـر هذه التقارير في األماكن والوسـائل املحددة في
شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وفي املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.
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 -3تعـد التقـارير األوليـة وتتـاح للجمهور خالل مـدة ال تتجـاوز خمسـ ـ ـ ـ ــة وثالثين ( )35يومـا من نهـايـة فترة التقرير ،وتنش ـ ـ ـ ــر هـذه التقـارير في األمـاكن والوسـ ـ ـ ـ ــائـل
املحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 -4يقوم مدير الصندوق بإتاحة التقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات التالية:
• صافي قيمة أصول الصندوق.
• عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها.
•
•

سجل بالصفقات التي نفذها املشترك خالل خمسة عشر ( )15يوما من كل صفقة.
يرســل مدير الصــندوق بيان ســنوي إلى مالكي الوحدات (بما في ذلك أي شــخص تملك الوحدات خالل الســنة املعد في شــأنها البيان) يلخص الصــفقات على
وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ثالثين ( )30يوما من نهاية السنة املالية ،ويحتوي هذا البيان على األرباح املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات
واملصـاريف واألتعاب املخصـومة من مالك الوحدات ،باإلضـافة إلى تفاصـيل لجميع مخالفات قيود االسـتثمار املنصـوص عليها في الئحة صـناديق االسـتثمار
أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق
س ـ ــيتم إرس ـ ــال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحس ـ ــاب إال إذا تم إش ـ ــعار مدير الص ـ ــندوق بأي
تغيير في العنوان ،ويجب إخطار مدير الص ـ ــندوق بأي أخطاء خالل س ـ ــتين ( )60يوما تقويميا من إص ـ ــدار تلك التقارير وبعد ذلك تص ـ ــبح التقارير الص ـ ــادرة
عن مدير الص ـ ــندوق نهائية وحاس ـ ــمة .كما س ـ ــيتم نش ـ ــر هذه التقارير على موقع مدير الص ـ ــندوق  www.itqancapital.comواملوقع اإللكتروني للس ـ ــوق
املالية السعودية (تداول) . www.tadawul.com.sa
ج) أول قوائم مالية مراجعة
يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في  31ديسمبر .2019
د)

تقديم القوائم املالية السنوية املراجعة
ســيتم إطالع مالكي وحدات الصــندوق والعمالء املحتملين بالتقارير الســنوية (بما في ذلك القوائم املالية الســنوية املراجعة) مجانا وذلك بنشــرها خالل مدة
ال تتجـاوز ( )70يومـا من نهـايـة فترة التقرير في املوقع اإللكتروني الخـاص بمـدير الص ـ ـ ـ ـنـدوق ،واملوقع اإللكتروني للس ـ ـ ـ ــوق املـال ـية الس ـ ـ ـ ــعوديـة (تـداول) أو عن
طريق البريد في حال طلبها.

 .10مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس إدارة الصــندوق من ثالثة ( )3أعضــاء من بينهم عضــوين مســتقلين ،وســيكون ملدير الصــندوق الحق في تغيير األعضــاء بعد أخذ موافقة هيئة
الس ــوق املالية في ذلك وس ــيتم إش ــعار مالك الوحدات بأي تغير في أعض ــاء مجلس إدارة الص ــندوق .تبدأ عض ــوية أعض ــاء مجلس إدارة الص ــندوق من تاريخ
موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق.
أ) أسماء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية
 .1عبدهللا بن فريد شاكر
 .2سليمان مهنا محمد املهنا
 .3عاصم بن عطاهلل الرحيلي

رئيس املجلس (غير مستقل)
عضو مستقل
عضو مستقل

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
األستاذ /عبد هللا بن فريد شاكر(رئيس املجلس)
األس ــتاذ عبد هللا ش ــاكر هو عض ــو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لش ــركة إتقان كابيتال منذ أبريل 2017م .الس ــيد عبد هللا يحمل ش ــهادة املاجس ــتير في
العلوم في أس ــواق رأس املال من جامعة إلينوي ،الواليات املتحدة األمريكية .كما أنه حاص ــل على درجة املاجس ــتير في علوم املحاس ــبة من جامعة إلينوي .إلى
جانب ذلك ،الس ــيد ش ــاكر هو أيض ــا محكم تجاري مؤهل لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي فض ــال عن كونه ض ــابط امتثال معتمد .ويمتلك الس ــيد عبد
هللا شـ ــاكر خبرة غنية من خالل عمله مع إتش إس بي سـ ـ ي ،اململكة العربية السـ ــعودية ،كرئيس لالمتثال القانوني والرقابي واالمتثال للجرائم املالية .وكانت
آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية املالية في اململكة العربية السعودية كمدير تنفيذي.
األستاذ /سليمان مهنا محمد املهنا (عضو مستقل)
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األستاذ سليمان هو محام ومستشار قانوني ،حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمل بإدارة
التعليم بالرياض ملدة عشرون عاما ،ومارس النشاط العقاري عبر مؤسسة شخصية ملدة ثمانية عشر عاما .كان عضوا ملجلس إدارة شركة عقارية ملدة
خمس سنوات ،وهو اآلن مستشار شرعي وقانوني للعديد من الشركات.
األستاذ /عاصم بن عطاهللا الرحيلي (عضو مستقل)
ي
يشغل حاليا منصب مدير املطلبات في بنك البالد ومنذ  ،2018وكما يحمل خبرة ألكثر من  10سنوات في القطاع املصرفي واالستثمار حيث شغل منصب
املدير اإلقليمي لتطوير األعمال في سدرة كابيتال ومستشار مالي في دراية املالية .باإلضافة إلى عمله في  HSBCمديرا لقسم تطوير األعمال ومسؤول عالقات
في البنك السعودي البريطاني .األستاذ عاصم حاصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة امللك سعود.
ج) مسؤوليات مجلس أدارة الصندوق
تشمل مسؤوليات وصالحيات مجلس إدارة الصندوق دون الحصر ما يلي:
 .1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
ق
 .2اإلشراف -ومتى كان ذلك مناسبا  -املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندو وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
 .3االجتماع مرتين سـ ـ ــنويا على األقل مع مسـ ـ ــؤول املطابقة وااللتزام ومسـ ـ ــؤول التبليغ عن غسـ ـ ــيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مدير الصـ ـ ــندوق ،للتأكد من
التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.
 .4إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه.
 .5التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.
 .6التأكد من قيام مدير الص ـ ــندوق بمس ـ ــؤولياته بما يحقق مص ـ ــلحة مالكي الوحدات وفقا لش ـ ــروط وأحكام الص ـ ــندوق ومذكرة املعلومات واملس ـ ــتندات ذات
العالقة ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
 .7العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.

د)

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق املستقلين
يدفع الصندوق مكافآت مالية من صافي قيمة أصوله ألعضاء مجلس إدارته على النحو التالي:

•

مكافأة سنوية بقيمة  5000ريال سعودي لكل عضو مستقل.
لن يتقاض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من املوظفين في الشركة أي مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.
توزع الرس ــوم املس ــتحقة على الص ــندوق بش ــكل تناس ــبي على أيام الس ــنة ،ويتم دفع الرس ــوم الفعلية ألعض ــاء مجلس اإلدارة املس ــتقلين كل اثنا عش ـ ر ()12
شهرا ميالديا.

•
•

ه) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
يحرص مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح ،وفي حال حدوث أي تضارب جوهري للمصالح بين مدير
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصندوق في أقرب
فرصة ممكنة.

و)

عضوية مجالس إدارة الصناديق األخرى
العضو

مدير الصندوق
إتقان كابيتال

صندوق إتقان للمرابحات والصكوك
صندوق ريف 1العقاري للدخل

إتقان كابيتال

صندوق ريف 2العقاري للدخل
صندوق ريف 3العقاري للدخل

إتقان كابيتال

صندوق إتقان كابيتال متعدد األصول للنمو
صندوق إتقان كابيتال متعدد األصول للنمو

إتقان كابيتال
عبدهللا فريد شاكر

إتقان كابيتال
عاصم الرحيلي

الصندوق

إتقان كابيتال

 .11لجنة الرقابة الشرعية:
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أعضاء اللجنة الشرعية:
أ.
لقد تم تعيين دار املراجعة الشرعية واملرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي لتقديم خدمات االستشارات الشرعية للصندوق .وهي شركة متخصصة
في تقديم خدمات التدقيق واملراجعة الشرعية .وقد قام املستشار الشرعي بتعيين الشيخ محمد بن أحمد السلطان والدكتور صالح الشلهوب كأعضاء هيئة
شرعية للصندوق من طرفه من أجل مراجعة املعايير الشرعية للصندوق واملستندات الخاصة بالصندوق والتأكد من االلتزام باملعايير الشرعية:
فضيلة الشيخ  /محمد بن أحمد السلطان (العضو التنفيذي للجنة الشرعية):
حاصل على شهادة املاجستير العاملية في الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان وشهادة البكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة
دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني .يمتلك الشيخ محمد بن أحمد السلطان  10سنوات من الخبرة كمستشار شرعي
وأكاديمي في الصناعة املصرفية اإلسالمية ،حيث يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية لدى دار املراجعة الشرعية وذلك ملا يتمتع به من علم غزير
في الفقه والتمويل اإلسالمي .ولدى الشيخ خبرة واسعة في هيكلة صناديق االستثمار واملنتجات املالية اإلسالمية حيث تشمل خبرته باإلضافة إلى املنتجات
االستثمارية منتجات القطاع املصرفي والتأمين.
فضيلة الشيخ الدكتور /صالح فهد الشلهوب (نائب رئيس اللجنة الشرعية):
أكاديمي متخصص في التمويل اإلسالمي وفقه املعامالت ،شغل منصب أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية بكلية الدراسات املساندة
والتطبيقية بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،كما شغل عضوية عدد من اللجان من بينها لجنة التمويل واالستثمار بالهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد
والتمويل التابعة لرابطة العالم اإلسالمي ،وله مجموعة من البحوث والدراسات املتخصصة في التمويل اإلسالمي وشارك في عدد من املؤتمرات املحلية
والدولية .حاصل على البكالوريوس في الشريعة واملاجستير من املعهد العالي للقضاء بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية باإلضافة للدكتوراة من
جامعة ادنبره باململكة املتحدة.
كما تم تعيين أصحاب الفضيلة التالية أسمائهم كأعضاء للهيئة الشرعية من قبل مجموعة البركة وهم:
فضيلة الشيخ الدكتور /أحمد محي الدين (رئيس اللجنة الشرعية):
الدكتور احمد محي الدين مستشار شرعي حاصل على دكتوراه في االقتصاد اإلسالمي من جامعة أم القــرى في السعودية ،رئيس قسم البحوث والدراسات
املصرفية – إدارة تأسيس البنوك والدراسات املصرفية في مجموعة البركة ،باإلضافة إلى كونه رئيس قسم البحوث والدراسات الشرعية في مجموعة دلة
البركة ،يشغل الدكتور أحمد عضوية عدة لجان وهيئات شرعية منها عضو الهيئة الشرعية املوحدة ملجموعة البركة املصرفية ،وعضو اللجنة التنفيذية
للهيئة الشرعية املوحدة ملجموعة البركة املصرفية ،عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك التمويل املصري السعودي وغيرها من الهيئات الشرعية.
فضيلة الشيخ الدكتور /التيجاني الطيب محمد (عضو اللجنة الشرعية):
الدكتور التيجاني الطيب محمد مستشار شرعي حاصل على شهادة دكتوراه في أصول الفقه من جامعة الخرطوم وحاصل على شهادة املراقب الشرعي من
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .يشغل حاليا منصب مساعد نائب رئيس التطوير والبحوث ـ ـ مجموعة البركة املصرفية ،ومسئول
أكاديمية البركة املصرفية وأمين سر الهيئة الشرعية املوحدة مجموعة البركة املصرفية.
ب .أدوار ومسؤوليات لجنه الرقابة الشرعية:
 .1دراسة ومراجعة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها باملبادئ واألحكام الشرعية .
 .2تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام الشرعية.
 .3تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية والتي يجوز ملدير الصندوق أن يستثمر فيها السيولة املتوفرة للصندوق
كاستثمارات قصيرة األجل .
 .4تقديم معايير مالئمة ملدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجدت.
 .5مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة .
 .6إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام الشرعية إلدراجها في التقرير السنوي للصندوق.

22

ج .املعايير الشرعية:
يلتزم مدير الصندوق بالضوابط واألحكام الصادرة من جهة املراجعة الشرعية في جميع تعامالت الصندوق ،وأبرزها ما يأتي:

.1
.2
-

الضوابط الشرعية املتعلقة باألسهم:
ال يجوز ملدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املحرمة.
بالنسبة للشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املباحة التي قد تتعامل باإليداع أو االقتراض بالفائدة الربوية ،فإن االستثمار فيها يخضع للضوابط
اآلتية :
أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من اإليداع املحرم ( )5%من إجمالي إيراد الشركة -بعد حسم اإليراد املحرم-؛ بحيث يكون املنسوب إليه مباحا ،على أال
يتجاوز إجمالي املبالغ املودعة بالربا ( )30%من إجمالي موجودات الشركة.

-

أال يتجاوز إجمالي املبلغ املقترض بالربا -سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قصير األجل -نسبة ( )30%من إجمالي موجودات الشركة.

-

وتحديد هذه النسب ال يعني جواز التعامل بالربا؛ فإنه محرم أخذا وإعطاء ،قليله وكثيره .ولذا فإن أي إيراد محرم ال يجوز أن ينتفع به املستثمرون في
الصندوق ،ويجب التخلص منه.

-

في حال وجود إيرادات محرمة في الشركات التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يلتزم بالتخلص من اإليراد املحرم حسب ما تقرره جهة املراجعة
الشرعية للصندوق في مقدار ما يجب التخلص منه والجهة التي يصرف فيها.

-

وحينئذ فإنه في حال تغير اجتهاد جهة املراجعة الشرعية في ضوابط
ما ورد ذكره من الضوابط مبني على االجتهاد وخاضع إلعادة النظر حسب االقتضاء،
ٍ
االستثمار في األسهم ،فإن مدير الصندوق يلتزم بتلك الضوابط فيما يجد من استثمارات الصندوق.

الضوابط الشرعية املتعلقة بالتعامل باملرابحة:
 .1أن تكون السلع مما يجوز بيعه باألجل.
 .2أال يبيع الصندوق السلع أجال إال بعد تملكه لها وقبضها القبض املعتبر شرعا ،ومما يحصل به القبض :تسلم الوثائق التي تعين السلع بأرقامها أو بمكانها .
 .3أال يشتري الصندوق من الطرف اآلخر السلع التي باعها عليه بثمن مؤجل ،وأال يبيع عليه -باألجل -سلعة اشتراها منه ،أو من املورد مما قد باعه الصندوق بصفته
مالكا للسلع أو ألكثرها؛ ألن ذلك كله من العينة.
فيما يتعلق بالصكوك ،واملنتجات االستثمارية املهيكلة ،والصناديق االستثمارية األخرى فيتم عرضها على جهة املراجعة الشرعية للموافقة على املشاركة فيها .يجب أن
يدرك املستثمرون بأنه يجوز للصندوق القيام بالدخول في استثمارات قصيرة األجل (واالحتفاظ بأرصدة نقدية أو بفتح حسابات مصرفية غير ربوية) متوافقة مع ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وذلك ليتمكن من مقابلة مصاريف الصندوق أو الغتنام فرص السوق متى ما توفرت.
د .أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية:
ق
يدفع مدير الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  11,250ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر الصندو .
ه .تفاصيل املعايير املطبقة لتحديد ومراجعة شرعية األصول املعدة لالستثمار:
ل
اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية على معايير وضوابط إلصدار قراراتهم حول توافق األصو املعدة لالستثمار مع أحكام الهيئة الشرعية كما هو مبين في امللحق
رقم ( )1في الشروط واألحكام.

 .12مدير الصندوق
أ)

اسم مدير الصندوق
إتقان كابيتال ،شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة ملزاولة أعمال إدارة األصول وفقا
لالئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وبموجب السجل التجاري رقم  4030167335والصادر بتاريخ 1428/2/16هـ..

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
ترخيص رقم 07058 -37
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق
برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور  ،15طريق الكورنيش – حي الشاطئ
ص ب  ،8021جدة 21482
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اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 12 5106030 :
رقم الهاتف املجاني8003030800 :
رقم الفاكس+966 12 5106033 :
ملوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
د) تاريخ الترخيص الخاص بمدير الصندوق الصادر عن هيئة السوق املالية
الترخيص رقم  07058-37الصادر بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2007-17-9بتاريخ 1428/3/21هـ (املوافق 2007/4/9م).
ه) رأس املال املدفوع ملدير الصندوق
شركة إتقان كابيتال برأس مال  111,229,140مليون ريال سعودي.
و)

ز)

ملخص معلومات مدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة:
البند

2017/12/31

اإليرادات
املصاريف
الزكاة
صافي الدخل

)(1,184,998
)(6,750,682
620,753
)(13,966,023

أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل لكل عضو
املهندس /عبد العزيزمحمد عبده يماني (عضو غيرمستقل).
يتولى املهندس عبد العزيز يماني منصب رئيس مجلس إدارة إتقان كابيتال منذ يناير 2011م ،وهو نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال بشركة دله البركة
القابضة ،كما إنه يتولى منصب رئيس وعضو مجالس إدارات العديد من الشركات التابعة ملجموعة دله البركة على نطاق الشرق األوسط ويشمل ذلك
شركة الربيع للصناعات الغذائية وشركة حلواني إخوان السعودية وشركة ام تي ان السورية وشركة املاظة للتطوير العقاري .عمل املهندس عبد العزيز
رئيسا تنفيذيا للشركة العربية لإلنتاج اإلعالمي القابضة (ايه آرت تي) .املهندس عبد العزيز سعودي الجنسية ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة
الصناعية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
ألستاذ  /عدنان أحمد يوسف (عضو غيرمستقل).
األستاذ عدنان أحمد يوسف عمل عضوا في مجلس إدارة "مجموعة البركة املصرفية" منذ تأسيسها في عام 2002م وعمل رئيسا تنفيذيا لها منذ عام
2004م ،كما إنه يشغل منصب رئيس وعضو مجالس إدارات العديد من البنوك التابعة ملجموعة البركة املصرفية على نطاق العالم اإلسالمي .األستاذ
عدنان بحريني الجنسية ويمتلك خبرة تتجاوز  34عاما في مجال العمل املصرفي ،وقد حاز على "جائزة الشخصية املصرفية اإلسالمية" مرتين واملمنوحة من
"املؤتمر املصرفي اإلسالمي العالمي" .ومنذ عام 2007م عمل كرئيس مجلس إدارة اتحاد املصارف العربية ،وهو يحمل شهادة ماجستير إدارة األعمال من
جامعة هول في اململكة املتحدة.

األستاذ /عبد الرزاق عبد الخالق حسن (عضو مستقل).
ُ
عدد من اللجان املنبثقة من مجالس
يشغل األستاذ /عبد الرزاق حسن حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ِّسنــاد (البحرين) إضافة إلى عضويته في ٍ
اإلدارة لشركات متنوعة .حصل األستاذ /عبد الرزا ق حسن على العديد من الشهادات الرفيعة في مجال املحاسبة من دولة البحرين واململكة املتحدة
والواليات املتحدة األمريكية .وقد بدأ مسيرته العملية التي تجاوزت  40عاما في القطاع املصرفي في العام 1976م من خالل التحاقه ببنك Standard
Charteredثم التحق عقب ذلك ببنك البحرين اإلسالمي وتطور وظيفيا حتى تقلد منصب مساعد املدير العام للعمليات املركزية .كذلك يتمتع األستاذ/
عبد الرزاق حسن بخبرة قوية في مجال التسويق والتدقيق الداخلي ومكافحة غسل األموال.
األستاذ  /أحمد تاج إسماعيل (عضو مستقل).
ي
لديه أكثر من  18عاما من الخبرة في مجال الخدمات املصرفية للشركات واالستثمار  ،وقد تقلد العديد من املناصب العليا في البنك األهلي التجار والبنك
السعودي الهولندي والخبير كابيتال .ويشغل حاليا منصب رئيس املجموعة املصرفية للشركات اإلقليمية في املنطقة الغربية في مصرف الراجحي .حصل
السيد أحمد على شهادة هيئة السوق املالية ) (CME-1السيد أحمد حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو.
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األستاذ  /محسن دشتي (عضو غيرمستقل).
يتمتع السيد /محسن دشتي بخبرة تتجاوز  16عاما في القطاع املصرفي اإلسالمي واالستثماري وكذلك مجال التدقيق .حيث بدء مسيرته العملية مع
شركة KPMGفي العام 2002م في إدارة التدقيق واالستشارات ،ثم التحق بمجموعة البركة املصرفية في العام 2005م وشغل منصب مساعد مدير في اإلدارة
املالية .كما تقلد العديد من املناصب القيادية خالل مسيرته العملية حتى شغل أخيرا منصب نائب رئيس أول في اإلدارة املالية في مجموعة البركة املصرفية.
كما وقد عمل في بنك سيرة االستثماري في إدارة الرقابة املالية خالل الفترة من 2007م إلى 2010م .السيد /محسن دشتي هو محاسب قانوني معتمد ()FCCA
من اململكة املتحدة وكذلك محاسب قانوني إسالمي معتمد من قبل هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وحاصل على شهادة
البكالوريوس بمرتبة الشرف من جامعة البحرين في املحاسبة.
األستاذ  /فهد عواض الحارثي (عضو مستقل).
السيد /فهد الحارثي سعودي الجنسية يتمتع بخبرة تتجاوز  37عاما في القطاع املصرفي ،تقلد خاللها العديد من املناصب واملهام كان آخرها نائب رئيس
واملدير اإلقليمي للمصرفية الخاصة لدى بنك الجزيرة .نجح السيد فهد الحارثي خاللها في عمل االستراتيجيات واألهداف الستقطاب كبار العمالء
للمصرفية الخاصة بشقيها الخاص والتجاري .كما شغل السيد فهد الحارثي العديد من املناصب القيادية في البنك السعودي األمريكي (سامبا) ،البنك
السعودي املتحد ،وبنك القاهرة السعودي خالل مسيرته العملية .السيد فهد الحارثي حاصل على العديد من الدورات في املجال املصرفي واإلداري.
األستاذ /عبد هللا بن فريد شاكر(عضو غيرمستقل).
األس ــتاذ عبد هللا ش ــاكر هو عض ــو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لش ــركة إتقان كابيتال منذ أبريل 2017م .الس ــيد عبد هللا يحمل ش ــهادة املاجس ــتير في
العلوم في أس ــواق رأس املال من جامعة إلينوي ،الواليات املتحدة األمريكية .كما أنه حاص ــل على درجة املاجس ــتير في علوم املحاس ــبة من جامعة إلينوي .إلى
جانب ذلك ،الس ــيد ش ــاكر هو أيض ــا محكم تجاري مؤهل لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي فض ــال عن كونه ض ــابط امتثال معتمد .ويمتلك الس ــيد عبد
هللا شـ ــاكر خبرة غنية من خالل عمله مع إتش إس بي سـ ـ ي ،اململكة العربية السـ ــعودية ،كرئيس لالمتثال القانوني والرقابي واالمتثال للجرائم املالية .وكانت
آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية املالية في اململكة العربية السعودية كمدير تنفيذي.
ح) األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق
 .1يعمل مدير الصــندوق ملصــلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صــناديق االســتثمار والئحة األشــخاص املرخص لهم وشــروط وأحكام الصــندوق
ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
 .2يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات،
والعمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول.
 .3فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن اآلتي:
•

إدارة الصندوق.

•

عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.

•

طرح وحدات الصندوق.

•

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة.

 .4إن مدير الصندوق مسؤول عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة
خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.
 .5إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من مدير الصندوق.
 .6يضع مدير الصندوق السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق ،ويضمن سرعة التعامل معها .تتضمن تلك
السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.
 .7يطبق مدير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
ط) املهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
لم يتم تكليف طرف ثالث من جانب الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ي) أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق :ال يوجد.
ك) األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق
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)1
)2
)3
)4
)5
)6

للهيئة الحق في عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا ،وذلك
في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالتة مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر
على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.
أي حالة أخرى ترى الهيئة  -بناء على أسس معقولة  -أنها ذات أهمية جوهرية.

 .13أمين الحفظ
أ)

اسم أمين الحفظ
شركة الرياض املالية .ترخيص رقم 07070-37
ص.ب 229 .الرياض  ،11411اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 411 3333 :
فاكس+966 11 411 9150 :
اإلدارة العامة 6775 :شارع التخصص ي – العليا .الرياض  ،12331-3712اململكة العربية السعودية.

ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
شركة مساهمة مقفلة .تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق املالية برقم (.)37-07070
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ
اإلدارة العامة 6775 :شارع التخصص ي – العليا .الرياض  ،12331-3712اململكة العربية السعودية.
ص.ب 229 .الرياض  ،11411اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 411 3333 :
فاكس+966 11 411 9150 :
اإلدارة العامة 6775 :شارع التخصص ي – العليا .الرياض  ،12331-3712اململكة العربية السعودية
البريد اإللكترونيwww.riyadcapital.com:
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
ق
الترخيص رقم  07058-37الصادر بقرار مجلس هيئة السو املالية رقم 2007-17-9بتاريخ 1428/03/21هـ املوافق 2007/04/09م.

ه) األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار

•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام
الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

•

يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره
املتعمد.

•

يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة
فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

•

تعد أصول الصندوق مملوكه ملالكي وحدات الصندوق مجتمعين ،وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو
أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه
املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط واألحكام.
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•

باستثناء وحدات الصندوق اململوكة ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو
املوزع ،وفي حدود ما يملكه املدين ،ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو
مقدم املشورة أو املوزع أي حق في أي مطالبه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

• فصل األصول:
 )1يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له ،ويكون الحساب لصالح صندوق
االستثمار ذي العالقة.
ل
ل
ي
ق
ل
 )2يجب على أمين الحفظ فصل أصو كل صندو استثمار عن أصوله وعن أصو عمالئه اآلخرين ،ويجب أن تحدد تلك األصو بشكل مستقل من
خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق ،وأن يحتفظ بجميع السجالت الضرورية
وغيرها من املستندات التي تؤيد التزاماته التعاقدية.
 )3يجب على أمين الحفظ إيداع جميع املبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب املشار إليه أعاله ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب
املبالغ املستخدمة لتمويل االستثمارات ومصاريف إدارة صندوق االستثمار وعملياته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار والنسخة املحدثة من شروط
وأحكام ومذكرة املعلومات وملخص معلومات الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق ،والعقد الذي عين بموجبه أمين حفظ من قبل مدير الصندوق.
و)

حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن
يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله .ويدفع أمين
الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط املوضحة في املادة رقم ((26في الئحة صناديق االستثمار.

ز)

األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله
ق
للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندو أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت التالية:

•
•
•
•
•
•

توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل –بشكل تراه الهيئة جوهريا -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
أي حالة ترى الهيئة –بناءا على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
إذا مارست الهيئة أيا من صالحياتها ،فيحب علي مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتعين علي مدير الصندوق
وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ( )60يوما
األولى من تعيين أمين الحفظ البديل .ويجب على أمين الحفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض إلي أمين
الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

•

يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات،
وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.

•

يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل  30يوما من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقا للفقرة أعاله .ويجب
على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل .ويجب عل أمين الحفظ
املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار.

•

يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على مدير الصندوق كذلك اإلفصاح في املوقع
اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.

 .14مستشاراالستثمار
ال يوجد

 .15املوزع
ال يوجد
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 .16املحاسب القانوني
أ)

اسم املحاسب القانوني

أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه.
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني:
شركة أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه
ص.ب 15046 .جدة  21444اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 660 0085 :
املوقع اإللكترونيwww.oakcpa.com :
ج) األدوار األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار
سـ ــيقوم مراجع الحسـ ــابات الخارجي بمراجعة القوائم املالية السـ ــنوية لصـ ــندوق إتقان كابيتال لألسـ ــهم السـ ــعودية والتي تشـ ــمل قائمة املركز املالي وقائمة
العمليات ،وقائمة التغيرات في ص ـ ــافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات ،وقائمة التدفقات النقدية عن الس ـ ــنة املنتهية في ذلك التاريخ .كما يقوم مراجع
الحس ــابات الخارجي بأعمال الفحص املحدود للقوائم املالية النص ــف س ــنوية طبقا ملعايير املراجعة الس ــعودية ويتكون الفحص املحدود بص ــفة أس ــاس ــية
من تطبيق إجراءات تحليلية على املعلومات املالية واالستفسار من األشخاص املسؤولين في الصندوق عن األمور املالية واملحاسبية.

•
•

إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  9أشهر قبل نهاية سنته املالية ،فيجب في هذه الحالة القيام بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية األولى.

•

إذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة  9أشهر أو أقل قبل نهاية سنته املالية ،فيجب في هذه الحالة القيام بعملية املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية.

يعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية املراجعة.

 .17معلومات أخرى
أ)

السياسات واإلجراءات التي ستتبع ملعالجة تضارب املصالح
إن الس ــياس ــات واإلجراءات التي س ــتتبع ملعالجة تعارض للمص ــالح أو أي تعارض مص ــالح محتمل س ــيتم تقديمها عند طلبها من الجمهور أو أي جهة رس ــمية
بدون مقابل.

ب) معلومات متعلقة بالتخفيضات والعموالت
يقر املش ــترك واملش ــترك املحتمل ويوافق على أنه يجوز ملدير الص ــندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاص ــة ،بحيث يحص ــل مدير الص ــندوق بموجبه على
س ــلع وخدمات إض ــافة إلى خدمات تنفيذ الص ــفقات مقابل العمولة املدفوعة على الص ــفقات املوجهة من خالل ذلك الوس ــيط .يتعين على مدير الص ــندوق
في هذه الحالة ما يلي:
•

أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط.

•

أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة معقولة ملصلحة مالك الوحدات.
أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول.

•

ج) الزكاة أو الضريبة إن وجدت
يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة املستحقة علية من قيمة الوحدات الخاصة به .إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة في شروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها في نظام الضرائب
والئحته التنفيذية.
د)

معلومات وتفاصيل وسياسة اجتماع مالكي الوحدات

•

إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:
−
−

تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن  10أيام وال تزيد
عن  21يوما قبل تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة في كل من اإلشعار واإلعالن.
ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
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−

•

إذا لم يستوف النصاب املوضح في الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي
الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن  5أيام .ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة ملكية الوحدات
املمثلة في االجتماع.

طريقه تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:

 )1طريقة تصويت مالكي الوحدات:
 −يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 −يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.
 −يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
 −يكون القرار نافذا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  %50من مجوع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات
سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
 )2حقوق التصويت ملالكي الوحدات:
يحق ملالك الوحدات وأمين الحفظ أن يستلم إشعار كتابي قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن ( )21يوما قبل االجتماع .يحق ملالك
الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقه مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغييرات تتطلب موافقتهم
وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
ه) اإلجراءات املتبعة ألنهاء وتصفية صندوق االستثمار
ينتهي الصندوق في الحاالت التالية:
 .1إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين ()21
يوما من التاريخ املستهدف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.
 .2يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه ،وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة
بالصندوق.
.3

يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول) عن انتهاء مدة الصندوق وتصفيته.

و)

إجراءات تقديم الشكاوى
تتاح إجراءات معالجة الشكاوى ملالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان املبين أدناه:
إتقان كابيتال
الدور
ترز
 ،15طريق الكورنيش
برج ذا هيد كوار بزنس بارك،
ص ب  ،8021جدة  21482اململكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )12( 5106030 :
رقم الهاتف املجاني8003030800 :
رقم الفاكس+966 )12( 5106033 :
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :

ز)

الجهة املختصة بالنظر في النزاعات
إن الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ عن االستثمار في صناديق االستثمار هي لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية.

ط) قائمة املستندات املتاحة ملالك الوحدات:
• شروط وأحكام الصندوق.
•

ملخص املعلومات الرئيسية .

•

مذكرة املعلومات والعقود املذكورة فيها (عقد املحاسب القانوني ،عقد أمين الحفظ وعقود أعضاء مجلس اإلدارة).
القوائم املالية ملدير الصندوق.

•

ي) ملكية أصول الصندوق
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أن أصـول صـندوق إتقان كابيتال لألسـهم السـعودية محفوظة بواسـطة أمين الحفظ "شـركة الرياض املالية" لصـالح الصـندوقُ .يعد أمين الحفظ مسـؤوال
عن فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
أن أصــول صــندوق االســتثمار مملوكة ملالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشــاعة(  ،وليس ملدير الصــندوق أو مدير الصــندوق من الباطن أو أمين الحفظ
أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشـورة أو املوزع أي مصـلحة في أصـول الصـندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير الصـندوق أو مدير الصـندوق من
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املش ــورة أو املوزع مالكا لوحدات الص ــندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مس ــموحا بهذه
ُ
املطالبات بموجب أحكام الئحة صـناديق االسـتثمار ،وأف ِّصـح عنها في شـروط وأحكام الصـندوق .وال يكون لدائني مدير الصـندوق أو أمين الحفظ أي حق في
أموال الصندوق أو أصوله.
ك) أي معلومة أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير الص ـ ـ ــندوق أو مجلس إدارة الص ـ ـ ــندوق بش ـ ـ ــكل معقول وقد يطلبها– بش ـ ـ ــكل معقول – مالك الوحدات
الحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون أو من املتوقع أن تتضمنها مذكرة املعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار بناء عليها:
ال يوجد

ل) أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته:
ال يوجد
م) سياسات مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول مملوكة من الصندوق الذي يديره:
يفوض مالك لوحدات مدير الص ــندوق ملمارس ــة جميع حقوق املس ــتثمرين بما في ذلك حقوق التص ــويت وحض ــور الجمعيات العمومية للش ــركات املس ــتثمر
فيها.

 .18إقرارمن مالك الوحدات:
لقد قمت /قمنا باالطالع على ش ـ ـ ــروط وأحكام الص ـ ـ ــندوق ومذكرة املعلومات الخاص ـ ـ ــة بالص ـ ـ ــندوق وملخص املعلومات الرئيس ـ ـ ــية الخاص ـ ـ ــة بالص ـ ـ ــندوق،
واملوافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت  /اشتركنا فيها.
االسم:
التوقيع:
التاريخ:
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية

Itqan Capital Saudi Equity Fund
صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشريعة اإلسالمية
إتقان كابيتال
رقم اعتماد شرعيIC-1008-09-03-01-19 :

ملخص املعلومات
تاريخ اإلصدار 1440/5/11 :ه املوافق 2019/1/17م.
تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق 1440/5/11 :ه املوافق 2019/1/17م.
هذه هي النسخة املعدلة لصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية وذلك حسب خطابنا املرسل رقم  2020/34املرسل إلى الهيئة بتاريخ  2020/04/30على النحو
اآلتي:
.1

تعديل أطراف ذوي عالقة ،املحاسب القانوني للصندوق من شركة "شريكه بيكر تيلي م ك م وشركاه" إلى "أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه".
.2

.3
.4

تغيير الرسوم واملصاريف األخرى ،فقرة (أ) أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25،000ريال سعودي.

تعديل املادة رقم ( )7رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب ،أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25,000ريال سعودي.
تعديل املادة رقم ( )21املحاسب القانوني ،الفقرة (أ) اسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار :من شركة بيكر تيلي وشركائه م ك م إلى شركة
أسامة الخريجي.

يجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية جيدا قبل اتخاذ أي
قرار استثماري يتعلق بالصندوق ،وفي حال عدم معرفة ما إذا كان االستثمار في هذا الصندوق مالئم ،فإنه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين
املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
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ملخص املعلومات
 .1املعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار:
أ)

اسم الصندوق ونوعه:
صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ،صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.

ب)

موجزأهداف الصندوق االستثمارية:
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس املال على املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم
السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوازية (نمو) بما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية.

ج)
•

موجزسياسات استثمار الصندوق:
أنواع األوراق املالية التي يستثمرفيها الصندوق:
يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ،وهو صندوق استثماري مفتوح ،لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل
االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وفي أسهم اإلصدارات
األولية وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وصناديق املؤشرات املتداولة
( )ETFsوالصناديق العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه
النقود املرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB-أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت
التصنيف االئتماني.

•

سياسة تركيزاالستثمار:
يلخص الجدول اآلتي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع االستثمار:
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية واإلصدارات األولية والثانوية
وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية.

50%

100%

األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية املوازية (نمو) واإلصدارات األولية
والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية
(نمو).

0%

10%

نقد وأدوات النقد وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.

0%

50%

أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك العامة
واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.
صناديق االستثمار في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة

0%

40%

0%

10%

مع ضوابط الهيئة الشرعية وكذلك صناديق املؤشرات املتداولة العامة وصناديق االستثمار
العقارية املتداولة.
*ويمكن ملدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من الحد األعلى لالستثمار في أدوات أسواق النقد أو في صناديق أسواق النقد والصناديق املشابهة بكافة أنواعها من أصول الصندوق
على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق النقد حتى % 100في ظل الظروف االستثنائية.
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د)

املخاطراملرتبطة باالستثمارفي صندوق االستثمار:
فيما يلي عرض لبعض املخاطر الرئيسة ،على سبيل املثال ال الحصر ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير على االستثمار في الصندوق:

.1

مخاطرتقلبات أسعار األسهم والوحدات املتداولة:
إن االستثمار في أسواق األسهم يرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار األسهم والتي بدورها تؤدي إلى تقلبات عالية في أسعار وحدات صناديق األسهم مما
ينتج عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأس املال .يحدث التقلب في أسعار األسهم نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن
إرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال ال الحصر ،األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على أداء الشركات أو على
قرارات املتعاملين في األسواق.

.2

املخاطرالسياسية والنظامية:
التقلبات السياسية تؤثر سلبا على تقييم األوراق املالية أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق اإلقليمية الغير مستقرة سياسيا وهذا بدوره يؤثر على
تقييم أصول الصندوق وسعر وحدته.

.3

املخاطراالقتصادية:
ينطـوي االسـتثمار في الصـندوق علـى درجـة عاليـة مـن املخـاطر الناجمـة عـن التوزيـع الجغـرافي لألسـواق الـتي يسـتثمر فيهـا الصـندوق .وعليـه؛ فـإن أي
تغيـيرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) التي تستثمر فيها األموال ،من املمكن أن يكون له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق .

.4

املخاطراالئتمانية:
املخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الطرف املتعاقد معه وفقا للشروط املتفق عليها
بينهما مما يترتب عليه خسارة جزء أو كامل املبلغ .وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق في حالة الدخول في صفقات وأدوات وصناديق أسواق النقد.

.5

مخاطرانخفاض التصنيف االئتماني:
في حالة انخفاض التصنيف االئتماني ألي من أدوات وصناديق النقد والدخل الثابت التي يستثمر بها الصندوق فإن هذا من شأنه التأثير على
استثمارات الصندوق بشكل سلبي مما يؤثر على قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة.

.6

مخاطرأسعار الفائدة:
إن التقلبات في أسعار الفائدة تؤثر سلبا على تقييمات أصول الصندوق وبالتالي تؤثر سلبا على سعر وحدات الصندوق.

.7

املخاطرالقانونية:
من املمكن أن تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ،وتـأتي تلـك املخـاطر مـن الشـركات
الـتي اسـتثمر فيهـا الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

.8

مخاطرتركزاالستثمارات:
عال من حيث االستثمار في قطاع أو سهم شركة معينة ،وذلك إما بسبب اعتبارات االستثمار أو بيئة
في بعض األحيان يمكن أن يكون في الصندوق تركز ٍ
االستثمار بصفة عامة أو بسبب النتائج اإليجابية املحتملة لالستثمارات في ذلك القطاع أو السهم .إن تركيز االستثمار من املمكن أن يؤدي إلى تعرض
الصندوق ملخاطر أكثر مما لو كانت استثماراته أكثر تنوعا ،مما يترتب عليه خسارة أكثر في قيمة أصول الصندوق مقارنة بعدم وجود هذا التركيز.

.9

مخاطرالسيولة:
تمر أوقات يحدث فيها تقلب في السوق السعودي مما يؤدي إلى عدم استقراره ،فتصبح بعض األسهم أقل سيولة وأكثر صعوبة في تداولها والتعامل بها
نتيجة التداول املحدود فيها ،وذلك يؤثر سلبا على أسعار أصول الصندوق.

 .10مخاطراالشتراك أو االسترداد :

من املمكن أن يؤجل مدير الصندوق أي عملية اشتراك أو استرداد في حال حدوث صعوبات في األسواق املالية أو التعامالت البنكية والتي تكون خارجة
عن إرادته مما يؤثر على سعر الوحدة لتي يفترض أن يتعامل بها املستثمر.
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 .11املخاطراملتعلقة بأسعارالعمالت:
ُ
قيم الصندوق وحداته بالريال السعودي ،وبالنسبة للمشتركين الذين ال يعد الريال السعودي العملة األساسية لهم ،فإنهم معرضون للتقلبات
ي ِّ
املصاحبة لتغير سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األخرى ،مما يوثر على استثماراتهم في الصندوق.
 .12مخاطراالعتماد على مديرالصندوق وكبار موظفيه:
يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات املوظفين العاملين لدى مدير الصندوق ،وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن
استمرار أي من هؤالء املوظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق ويمكن أن يكون خروج أحد املوظفين مؤثرا بشكل سلبي على قيمة
استثمار مالكي الوحدات.
 .13مخاطرالشركة املصدرة:
يمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة املالية للشركة املصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع املالي للشركة املصدرة أو الشركات التابعة لها ،أو أي
تغيرات تقع في أوضاع اقتصادية أو سياسية محددة تؤثر على وضع الشركة املصدرة وبالتالي على الورقة املالية.
 .14مخاطرتقنية:
من املمكن أن تتأثر عوائد الصندوق نتيجة عوائق أو عيوب االتصاالت ،واألجهزة واملعدات ونظم املعلومات ،أو االختراق أو الهجوم بالبرمجيات
الخبيثة ،أو العطل الفني ،سواء كان جزئي أو كلي مما قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق.
 .15مخاطراالستثمارفي أدوات أسواق النقد:
في حال استثمار أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد أو صناديق أسواق النقد فهنالك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة
الطرف اآلخر في سداد املستحقات أو االلتزامات املترتبة عليه في الوقت املحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا مما قد يخفض من سعر الوحدة في
الصندوق.
 .16مخاطرتأخرإدراج األسهم املكتتب بها في السوق:
قد يحدث تأخر في إدراج الشركات املكتتب بها في أسواق األسهم وبالتالي عدم القدرة على بيعها مما يؤدي إلى بيع بعض االستثمارات القائمة التي تؤثر
على سعر الوحدة بالصندوق.
 .17مخاطرتضاؤل نسبة التخصيص:
ل
حيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات وصناديق االستثمار للمشاركة في الطروحات األولية فإنه من املمكن تضاؤ نسبة التخصيص بسبب ازدياد عدد
الشركات والصناديق املشتركة في االكتتاب مما يؤدي إلى احتمالية خسارة الفرصة االستثمارية التي يمكن أن تؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 .18مخاطرقلة الطروحات األولية:
من املمكن أن يحدث قلة في عملية الطروحات األولية في بعض األحيان والتي تكون نتيجة للظروف االقتصادية الكلية لسوق الطروحات األولية مما يؤثر
على تحقيق الصندوق ألهدافه االستثمارية وبالتالي ينعكس سلبيا على أداء الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق.
 .19مخاطرالتمويل:
في حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغرض االستثمار من املمكن أن يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ في الوقت املحدد ألسباب خارجة عن إرادة
مدير الصندوق ،مما يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما يؤثر على أصول الصندوق والذي ينعكس سلبا على أسعار الوحدات.
 .20مخاطرالتضارب في املصالح:
يزاول مدير الصندوق والشركات التي يتبع لها مجموعة كبيرة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية .فمن املمكن أن تنشأ هناك
حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق والشركات التابعة له مع مصالح الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.
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 .21مخاطرالسوق املوازية:
يجب أن يعلم املشترك أن السوق املوازي "نمو" أكثر مخاطرة من السوق الرئيسية نظرا لقلة متطلبات اإلفصاح للشركات ومتطلبات اإلدراج بشكل
عام قياسا بـالسوق الرئيسية .كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق املوازي .فمن املمكن أن تتأثر استثمارات الصندوق سلبا نتيجة تلك
املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من /أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط
أو التذبذب سلبا.
 .22املخاطراملتعلقة بالتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية:
هذا النوع من املخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم املستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية ،وبالتالي يلزم أن يقوم الصندوق
بتصفيتها نتيجة لذلك .في بعض الحاالت ،ولغرض التقيد التام بالتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية ،من املمكن أن يضطر الصندوق إلى بيع األسهم في
توقيت غير مناسب ،مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد ،بل وربما تحمل خسائر في تلك العملية ،فإذا خرجت الشركة عن ضوابط الهيئة الشرعية
للصندوق فإنه يجب بيعها خالل  90يوما؛ إذا كانت قد حققت رأس املال ،وإن لم تكن حققت رأس املال فيجب بيعها في مدة ال تزيد عن سنة( .ويقصد
بتحقيق رأس املال أن يبلغ سعر السهم مع األرباح املوزعة املبلغ الذي اشتري به).

 .23مخاطراالستثمارفي صناديق استثمارية:
هي جميع املخاطر املماثلة لهذه املخاطر املوضحة في الفقرة ( )3املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق والتي قد تتعرض لها صناديق االستثمار األخرى
التي من املمكن أن يستثمر فيها الصندوق مما يؤثر في أداء الصندوق وبالتالي انخفاض قيمة الوحدة.

 .24مخاطرضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة:
ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض اآلخر ينطبق على ظروف معينة
من املمكن أن تكون ذات صلة بمستثمر معين فتؤدي هذه الضرائب إلى التأثير السلبي على سعر الوحدة .إن رسوم اإلدارة وجميع الرسوم املستحقة
لشركة إتقان كابيتال ال تشمل ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة
املضافة.
وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة املخاطر الواردة أعاله ليست شاملة لكل مخاطر االستثمار املحتملة ،ولذا ُينصح املستثمرون املحتملون الحصول على
املشورة املستقلة من مستشاريهم املهنيين بالنسبة للمخاطر القانونية والفنية املصاحبة لهذا الصندوق.
ه)

البيانات السابقة ألداء الصندوق:
ال يوجد.

 .2رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب:
يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية .إن الرسوم التي يتحملها الصندوق تحتسب
على أساس يومي وتدفع على أساس يختلف من رسم إلى آخر وهي كاآلتي:
•

رسوم اإلدارة :يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبة  %1.5سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق ويتم دفع الرسوم كل ثالثة
أشهر ميالدية.

•

رسوم الحفظ :يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ بنسبة  %0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  12,000ريال سعودي سنويا
أيهما أعلى .ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

•

رسوم االشتراك :تدفع رسوم االشتراك مرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي ( 2%من قيمة مبلغ االشتراك) ملدير الصندوق.

•

أتعاب املحاسب القانوني :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره 25,000ريال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانوني
ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مقابل مراجعة حسابات الصندوق.
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•

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الصندوق سنويا بقيمة  5,000رياال سعودي لكل عضو
مستقل تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

•

الرسوم الرقابية :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره  7,500ريال سعودي سنويا تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع
كل نهاية سنة.

•

أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية :يدفع مدير الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة  11,250ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر
الصندوق.

•

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول :يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره  5,000ريال سعودي سنويا تستحق رسوم نشر املعلومات
على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

•

رسوم املؤشر اإلسترشادي :يدفع الصندوق  % 0.05من قيمة صافي أصول الصندوق أو  14,625ريال سعودي سنويا أيهما أعلى مقابل
الحصول على بيانات املؤشر اإلسترشادي

•

مصاريف تمويل :بحسب أسعار التمويل السائد ،بحيث يمكن الحصول على تمويل عن طريق عمليات املرابحة ومن املتوقع أال تزيد تكلفة
التمويل لعمليات املرابحة عن ( 0.05%نقطة) عن معدل العائد الشهري بناء على مدة التمويل وتحسب في كل يوم تقويم حسب العقد
املتفق عليه.

•

ضريبة القيمة املضافة :إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة إلتقان كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة
القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية.
مع مالحظة أن أتعاب املحاسب القانوني املذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة وفيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة املضافة.

مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمارومستنداته.
يمكن الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته من موقع السوق املالية (تداول)www.tadawul.com.sa :
وموقع مدير الصندوق www.itqancapital.com:وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات الصندوق.
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مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:
يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة للصندوق قبل الساعة  5:00مساء من اليوم التالي ليوم التعامل عبر
املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول).www.tadawul.com.sa .
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اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:
شركة إتقان كابيتال
املكتب الرئيس ي :برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك ،الدور 15
طريق الكورنيش ،ص ب  ،8021جدة 21482
جدة ،اململكة العربية السعودية
املوقع اإللكترونيwww.itqancapital.com :
رقم الهاتف +966125106030:
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اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:
شركة الرياض كابيتال
اإلدارة العامة 6775 :شارع التخصص ي – العليا .الرياض +96612331-3712
ص.ب  229الرياض 11411
اململكة العربية السعودية
هاتف+966114113333 :
فاكس+966114119150 :
املوقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
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