
 

 
 

www.itqancapital.com  
 
  

 عضو مجموعة البركة المصرفـية

إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها المملكة العربية السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية بالمملكة رقم 
حي  –برج الزهرة التجاري شارع احمد العطاس ،  21482جدة   8021ص.ب:  م2007-ابريل-9وتاريخ  37-07058

 المملكة العربية السعودية ، الزهرة 
 800 3030 800+ ، المجاني: 966 12 510 6033+ ، فاكس: 966 12 510 6030هاتف 

800 

   ان ـدوق إتقـنـص
 لألسهم السعودية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2022لعام  سنوي ال النصف  التقرير

 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية 

افق مع ضوابط الهيئة الشريعة اإلسالمية   صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متو

 

 متاح لحملة الوحدات عند الطلب وبدون مقابل 

   

  



 

 
 

www.itqancapital.com  
 
  

 عضو مجموعة البركة المصرفـية

إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها المملكة العربية السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية بالمملكة رقم 
حي  –برج الزهرة التجاري شارع احمد العطاس ،  21482جدة   8021ص.ب:  م2007-ابريل-9وتاريخ  37-07058

 المملكة العربية السعودية ، الزهرة 
 800 3030 800+ ، المجاني: 966 12 510 6033+ ، فاكس: 966 12 510 6030هاتف 

800 

   ان ـدوق إتقـنـص
 لألسهم السعودية 

 

  

 

 

 

 

 

 قائمة املحتويات 

 2 .............................................................................................................................. معلومات صندوق االستثمار  (أ

 3 ............................................................................................................................................ أداء الصندوق:  (ب

 6 ...............................................................................................................................................ج( مدير الصندوق: 

 7 .................................................................................................................................................. د( أمين الحفظ: 

 8 .............................................................................................................................................. وق هـ( مشغل الصند

 8 .............................................................................................................................................. و( مراجع الحسابات 

 8 ................................................................................................................................. ز( القوائم المالية للصندوق: 

 8 ................................................................................................................................................ الء مسؤولية:إخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

www.itqancapital.com  
 
  

 عضو مجموعة البركة المصرفـية

إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها المملكة العربية السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية بالمملكة رقم 
حي  –برج الزهرة التجاري شارع احمد العطاس ،  21482جدة   8021ص.ب:  م2007-ابريل-9وتاريخ  37-07058

 المملكة العربية السعودية ، الزهرة 
 800 3030 800+ ، المجاني: 966 12 510 6033+ ، فاكس: 966 12 510 6030هاتف 

800 

   ان ـدوق إتقـنـص
 لألسهم السعودية 

 

 معلومات صندوق االستثمار .أ

 صندوق االستثمار   اسم -1

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

 

 :وممارستهأهداف وسياسات االستثمار  -2

يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية، لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات  

ية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وفي أسهم اإلصدارات األولية وحقوق األولوية  املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيس

( والصناديق  ETFsاملدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )

ستثمار في األسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت املرخصة من هيئة السوق املالية  العقارية املتداولة وصناديق اال 

أو ما يعادلها في تصنيفات   BBB-وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى

 وكاالت التصنيف االئتماني. 

 :استراتيجية االستثمار

سيركز الصندوق استثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه الستثمارية 

ن ناحية العوائد املستهدفة في األسواق التالية: م  

 أسواق األسهم )سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوازية(.  .1

 ت النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية. أسواق أدوا .2

 أسواق أدوات الدخل الثابت املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.  .3
 

 : سياسية توزيع االرباح  -3

 ال يوجد توزيعات نقدية وسيتم استثمار أي عوائد يحققها الصندوق.

 

 بيان مدير الصندوق:    -4

 . عند الطلب وبدون مقابل السعودية متاحة لألسهمكابيتال  إتقان  صندوق تقارير 

 

 ق: للصندو  األسترشادي وصف املؤشر   -5

 ايديال ريتنق. عن  الشرعية الصادرمؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط 
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 أداء الصندوق:   .ب

 م: 2022/ 6جدول مقارنة يغطى السنوات املالية الثالث األخيرة و -1

 

 

 

 

 6/2022 2021 2020 السنوات املالية 

صافي قيمة أصول  

 الصندوق  

2.935.023 2.931.638 2.910.584 

صافي قيمة أصول  

 الصندوق لكل وحدة  

12.15 13.10 13.1033 

أعلى صافي قيمة أصول 

 الصندوق لكل وحدة 

12.29 13.48 14.21 

أقل صافي قيمة أصول  

 الصندوق لكل وحدة  

9.44 11.99 12.82 

 223.731 223.731 241.539 عدد الوحدات املصدرة 

قيمة األرباح املوزعة لكل  

 وحدة 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 %1.96 %5 %5.10 نسبة املصروفات  

نسبة األصول املقترضة  

من إجمالي قيمة األصول، 

ومدة انكشافها و تاريخ 

 استحقاقها )إن وجدت( 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

نتائج مقارنة أداء املؤشر  

االسترشادي للصندوق  

 بأداء الصندوق  

14.01 % -17.31 % -1.79 % 
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 ( سجل أداء يغطي ما يلي: 2

 .التأسيس ومنذسنوات   وثالثأ. العائد اإلجمالي لسنة واحدة 

 

 

 التأسيس: ب. العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة منذ 
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   : الفترةالتغييرات الجوهرية خالل ( 3

   تغيير أعضاء مجلس اإلدارة

 

 ( تقرير مجلس إدارة الصندوق: 4

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية: -أ

 رئيس مجلس اإلدارة( –عضو غير مستقل السيد )د. بسام هاشم  .1

 األستاذ/ زياد يوسف العقيل )عضو مستقل(  .2

 الرحيلي )عضو مستقل( بن عطاهللا عاصم  /األستاذ .3

 

 :ومسؤولياتهوصف أدوار مجلس إدارة الصندوق  -ب

 :تشمل مسؤوليات وصالحيات مجلس إدارة الصندوق دون الحصر ما يلي 

  .املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها  .1

  .املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار -ومتى كان ذلك مناسبا -اإلشراف  .2

ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مدير  االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام  .3

  .الصندوق، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة

  .إقرار أي توصية يرفعها مصفي األصول في حالة تعيينه .4

  .ئحة صناديق االستثمارالتأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى ذات العالقة بال  .5

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق واملستندات ذات  .6

  .العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار

 العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.   .7

 

 مجلس إدارة الصندوق:تفاصيل مكافآت أعضاء  -ج

 . من صافي قيمة أصوله ريال سعودي لكل عضو مستقل 5000مكافأة سنوية بقيمة يدفع الصندوق 

 

 بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:  -د

 الصندوق.تعارض مصالح بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح   أيال يوجد 

 

 بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة: -هـ

 

 :شركة إتقان كابيتال وتديرهاعضو مجلس إدارة في الصناديق االستثمارية التالية التي تم تأسيسها  السيد:بسام هاشم  .د -1

  صندوق مركز مكة  -

  العقاري للدخل 3-صندوق ريف  -

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك  -

  صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية -

 صندوق إتقان السكني -

 لألصول العقارية صندوق إتقان  -

  صندوق التحالف الصحي -

  صندوق إتقان كابيتال متعدد األصول للنمو -

 



 

 
 

www.itqancapital.com  
 
  

 عضو مجموعة البركة المصرفـية

إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها المملكة العربية السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية بالمملكة رقم 
حي  –برج الزهرة التجاري شارع احمد العطاس ،  21482جدة   8021ص.ب:  م2007-ابريل-9وتاريخ  37-07058

 المملكة العربية السعودية ، الزهرة 
 800 3030 800+ ، المجاني: 966 12 510 6033+ ، فاكس: 966 12 510 6030هاتف 

800 

   ان ـدوق إتقـنـص
 لألسهم السعودية 

 :الرحيلي: عضو مجلس إدارة في الصناديق االستثمارية التالية التي تم تأسيسها وتديرها شركة إتقان كابيتال عطا هللاعاصم بن  -2

 صندوق إتقان كابيتال متعدد األصول للنمو -

 

 التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة: املوضوعات -و

 م. 2021/ 31/12اعتماد امليزانية العمومية في 

 

 مدير الصندوق: . ج
   وعنوان مدير الصندوق  اسم  -1

شركة اتقان كابيتال وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية بصفتها شركة استثمارية مرخصا   

بموجب قرار   07058-37الصادرة من هيئة السوق املالية بترخيص رقم    مؤسسات السوق املالية لها ممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة  

ا السوق  هيئة  رقم  مجلس  املوافق  21/03/1428بتاريخ    2007-17-9ملالية  رقم  09/04/2007هـ  تجاري  وبسجل  بتاريخ    4030167335م 

 شارع احمد العطاس . -الزهراء  حيهــ ومركزها الرئيس ي في مدينة جدة، 16/02/1428

 

 و/ أو مستشار االستثمار:وعنوان مدير الصندوق من الباطن  اسم -2

 الباطن ال يوجد مدير صندوق من 

 

 خالل الفترة   لنشاط االستثماري للصندوق مراجعة ا -3

 .السعودي في السوق تقان كابيتال إل تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات املتوافقة مع املعايير الشرعية 

 :2022 السعودية عن النصف االول لعام لألسهمكابيتال إتقان صندوق  أداءتقرير عن  -4

ا،ارتفاع ، شهد مؤشر العام للسوق املالية السعودية )تداول( 2022خالل النصف األول من عام  ارتفاع  النفط بسبب  وارتفعت أسعار حادًّ

  .ربحية السوق خالل هذه الفترةزيادة والتي أدت بشكل عام إلى  الطلب

  األسترشادي املؤشر    ومنخفضا على%9.25عائد يبلغ    2022الفترة حقق صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية في النصف االول من عام    في هذه

ويعزى أداء الصندوق املتميز خالل الفترة إلى دقة  %15.82)مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ريتنق( وبفارق 

ة واملجدية آلية اتخاذ القرارات االستثمارية وشمولية إدارة املخاطر في فترة تذبذب السوق عن طريق اختيار األسهم املقيمة بأقل من قيمتها العادل

. حيث تم في بداية الربع  
ً
تند إلى نظرة عميقة على االقتصاد الجزئي والكلي وكذلك أساسيات  تنفيذ استراتيجية تس  2022للعام    الثانياستثماريا

املدى  السوق. فقد توقع مدير الصندوق بأن التحديات املذكورة أعاله والتي واجهت السوق خالل الفترة املعنية ستؤثر سلًبا على أداء السوق في  

لح ولذلك  تدريجيا  النقد  نسبة  برفع  الصندوق  مدير  قام  عليها،  على املتوسط.  فقط  التركيز  وتم  املتوقع  االنخفاض  من  الوحدات  مالكي  ماية 

 . القطاعات الدفاعية

 

 :للصندوق تغييرات على شروط واحكام ال -5

 على النحو اآلتي: م09/01/2022تم إصدار نسخة محدثة من شروط أحكام صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بتاريخ 

 منه. بدال  وتعيين الدكتور /محمد بسام هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق استقالة األستاذ / عبد هللا شاكر  •

 من األستاذ/ سليمان املهنا   •
ً

 تعيين األستاذ/ زياد العقيل كعضو مستقل للصندوق بدال

 

 الوحدات من اتخاذ قرار مدروس:  لكيتمكن ما أن شأنهامن  ى أخر معلومات  -6

 .ال يوجد                 
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 خرى: األ  السعودية في صناديق االستثمار  لألسهمكابيتال إتقان صندوق استثمار  -7

 

نسبة رسوم اإلدارة املحتسبة على   نسبة االستثمار  الصندوق 

 الصندوق نفسه )سنويا(

نسبة رسوم اإلدارة في الصندوق 

 )سنويا(املستثمر فيه 

صندوق إتقان  

 للمرابحات والصكوك 

من صافي قيمة   0.65%

 أصول الصندوق 

%1.50 0.25% 

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق: -8

 .الفترةخالل حصل عليها مدير الصندوق خاصة ال توجد أي عموالت 

 

 :أي بيانات أخرى أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها  -9

 ال يوجد 

 

 مدة إدارة الشخص املسجل كمدير للصندوق: -10

 مدة مدير الصندوق سنتين  

  

 أمين الحفظ:   .د
 اسم أمين الحفظ وعنوانه:  -1

 07070-37شركة الرياض املالية. ترخيص رقم 

 ، اململكة العربية السعودية11411الرياض  229ص.ب. 

 3333  411 11 966هاتف: +

 9150  411 11 966فاكس: +

 ، اململكة العربية السعودية. 3712-12331العليا. الرياض  –شارع التخصص ي  6775اإلدارة العامة: 

 : ومسؤولياتهوصف موجز لواجباته  -2

وجب يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بم •

  .كام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات السوق املاليةأح

يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله، أو إهماله، أو سوء تصرفه، أو   •

 .تقصيره املتعمد

مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية  يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح  •

 .الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق 

تعد أصول الصندوق مملوكه بشكل جماعي ملالكي وحدات الصندوق ملكية مشاعة، وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من   •

فظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة  الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الح

فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من  

ا لوح
ً
دات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموًحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة  الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالك

 .صناديق االستثمار و أفصح عنها في هذه الشروط واألحكام



 

 
 

www.itqancapital.com  
 
  

 عضو مجموعة البركة المصرفـية

إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها المملكة العربية السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية بالمملكة رقم 
حي  –برج الزهرة التجاري شارع احمد العطاس ،  21482جدة   8021ص.ب:  م2007-ابريل-9وتاريخ  37-07058

 المملكة العربية السعودية ، الزهرة 
 800 3030 800+ ، المجاني: 966 12 510 6033+ ، فاكس: 966 12 510 6030هاتف 

800 

   ان ـدوق إتقـنـص
 لألسهم السعودية 

م املشورة  باستثناء وحدات الصندوق اململوكة ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقد •

ظ من  أو املوزع، وفي حدود ما يملكه املدين، ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحف

 .الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي حق في أي مطالبه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله

 فصل األصول  •

 الصندوق مشغل  .ه
 الصندوق   مشغلوعنوان  اسم -1

شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية بصفتها شركة استثمارية مرخصا لها ممارسة    إتقان كابيتال هي

بموجب قرار مجلس هيئة السوق  07058-37الصادرة من هيئة السوق املالية بترخيص رقم    مؤسسات السوق املاليةأعمال اإلدارة بموجب الئحة  

رقم   رقم  و   م09/04/2007املوافق    هـ21/03/1428اريخ  بت  2007-17-9املالية  تجاري  ومركزها    هــ16/02/1428بتاريخ    4030167335بسجل 

 العطاس. شارع احمد  -حي الزهراءالرئيس ي في مدينة جدة، 

 

 مسؤولياته و  لواجباته موجز  وصف 2-

 .واألحكام الشروط هذه في موضح هو ملا وفقا الصندوق  أصول  تقييم 1-

 .االستثمار صناديق  الئحة في عليه منصوص هو كما وحفظه الوحدات مالكي سجل وإعداد والسجالت بالدفاتر االحتفاظ 2-

 .إيراداته واستالم الصندوق  على املتوجبة واملصاريف املدفوعات سداد 3-

 الحسابات  مراجع .و
 : وعنوانهمراجع الحسابات اسم 

 شركة الخراش ي وشركاه مزارز 

 : راجع الحساباتاملسجل وعنوان العمل ملالعنوان 

 شركة الخراش ي وشركاه مزارز 

 اململكة العربية السعودية   11482الرياض    8306ص.ب.

 920028229هاتف: +

 

 للصندوق: ئم املالية واالق .ز
في   املنتهية  املالية  للفترة  للصندوق  املالية  القوائم  إعداد  للمعايير    م30/06/2022تم  للمحاسبين  وفًقا  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة  املحاسبية 

 .مرفق() القانونيين 

 إخالء مسؤولية:  
أو توصية ( " الصندوق " )  السعودية لألسهماتقان كابيتال إتقان  للشراء/للبيع في صندوق على أنها عرض  إليهاإن املعلومات الواردة في هذا التقرير هي للعلم فقط وال يجب النظر  

 ثل أداة للمقارنة مع االستثمارات األخرى. التاريخي للصندوق ال يمثل األداء املستقبلي املتوقع له كما أنه ال يم األداء أنكما . بذلك 

 صناديق االستثمار معرضة ملخاطر السوق وال يوجد ضمان على تحقيق كامل أهداف الصندوق، كما أن صافي قيمة األصول قد ترتفع أو تنخفض    إن
ً
على قوى السوق   اعتمادا

 والعوامل املؤثرة به. 

 كما أنعلى العامة حيث أنه مخصص لألشخاص املساهمين في الصندوق.  ال يجوز توزيع هذا التقرير  و يحتوي التقرير على معلومات وبيانات من مصادر يفترض أنها دقيقه.  

 لألشخاص أو لإلعالم أو إعادة صياغتها دون الحصول على موافقة    ،تعديلهااملعلومات الواردة في هذا التقرير ال يجوز بأي شكل من األشكال  
ً
 أو كليا

ً
أو نقلها أو توزيعها جزيئا

 . خطية مسبقة من شركة إتقان كابيتال
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 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية  
 ( عام طرح)

 ) إتقان كابيتال)المدار من قبل شركة 
 األولية الموجزة  قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 م 2022يونيو  30في  المنتهية  أشهر الستة  لفترة
 )لاير سعودي(

 

 إيضاح 

 
 م 2022يونيو  30

  ( مراجعة )غير 

 م 2021يونيو  30
 ( مراجعة)غير 

      

 2,935,023  2,931,638   الفترة   بداية في الوحدات لمالكي العائدة  الموجودات  صافي

 242,395  ( 21,054)   ربح الفترة )خسارة( / 

 3,177,418  2,910,584   الموجودات  إجمالي 

      : الوحدات في التعامل  من الموجودات صافي   في التغير 

 (450,005)  -  8 المستردة  الوحدات قيمة

 2,727,413  2,910,584  8 الفترة  نهاية  في الوحدات لمالكي العائدة  الموجودات  صافي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زة األولية الموج تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
















