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، وتتضمن معلومات كاملة ة خاضعة لالئحة صناديق االستثماركابيتال لألسهم السعودي إتقانن جميع املعلومات والبنود املذكورة في الشروط واألحكام الخاصة بصندوق إ

لقد تم اعتماد صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل الهيئة  وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 قانإتصندوق األخرى الخاصة ب واملستنداتيجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات  الشرعية املعنية لصندوق االستثمار.

قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال عدم معرفة ما إذا كان االستثمار في هذا الصندوق مالئم، فإنه يجب على  بعناية ودقة تامةكابيتال لألسهم السعودية 

  املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
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هام عار إش  

 

 في األسهم السعودية. أسس ويدار من قبل ويستثمرالشرعية ضوابط الهيئة صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع هو  (،كابيتال لألسهم السعودية )"الصندوق" إتقانصندوق 

شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص  "( وهيكابيتال )" مدير الصندوق  إتقانشركة 

والصادر بتاريخ  4030167335 اري التجقم سجلها م(، ور 9/4/2007هـ )املوافق 21/3/1428بتاريخ  07058-37رقم  خيصالتر املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية، بموجب 

 :التاليهـ وعنوانها ك16/2/1428

 

 15ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور  الرئيس ي: برجاملكتب 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 www.itqancapital.com: اللكترونياملوقع 

 +125106030966 الهاتف:رقم 

 

 الدور الثاني الدغيثر،قسم إدارة األصول: مركز 

 زعبد العزيحي العليا، شارع األمير محمد بن 

  الرياض، اململكة العربية السعودية

 +966112164333 الهاتف:رقم 

 

هذه الشروط واألحكام االتفاقية بين مدير  وتشكلخدمات االستثمار للمستثمرين.  كابيتال بتقديم إتقانستقوم بموجبها شركة  التيواألحكام  النشرة الشروطتوضح هذه  ▪

 .الصندوق واملشترك

 

املوافق ه 3/12/1428بتاريخ ، 1-219-2006م رة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقادالص االستثماركام الئحة صناديق ألح الشروط واألحكام طبقاه أعدت هذ ▪

تاريخ ب 2016-61-1املعدل بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  ه،2/6/1426ريخ اتب 30نظام هيئة السوق املالية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ على م بناء  24/12/2006

  م.23/5/2016ق املوافه 16/8/1437

 

أو سوق  الرئيسيةق األسهم السعودية و في س املدرجة السعودية الشركات همفي أس االستثمارطريق عن  والطويلاملتوسط  دىل في املاامل ستحقيق نمو في رأ إلى يهدف الصندوق  ▪

الضوابط مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع السترشادي )عائد يتفوق على عائد املؤشر  وتحقيقالشرعية أحكام الهيئة بما يتوافق مع  (نمو) زيةاملوا السعوديةهم ساأل 

 الشرعية من قبل ايديال ريتنق(.

، وفي بالصندوق  يتعلق استثماري لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرار  كابيتال إتقان بصندوق  الخاصة واألحكام الشروط قراءة املحتملين املستثمرينيجب على  ▪

 املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.  أحد استشارة املحتمل املستثمريجب على  فإنه، الصندوق مالئمة هذا  ىفي مد كحال كان هناك ش

 

 هناك وليس( احتهأن بذل كل االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من ص بعد)الصندوق  ملديرالخاص  التقدير تمثل الصندوق  وشروط أحكام ياردة فو ال واآلراءإن كافة وجهات النظر  ▪

الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور  محتوى هذه إلىأن ال ينظروا  املحتملين املستثمرين. ويجب على صحيحة النظر تلك اآلراء ووجهاتن تكون أب ضماناتأي 

  أخرى.مسائل  بأي وأو شرعية أ ضريبيةاستثمارية أو قانونية أو 

 الصندوق  في االستثماربأن  تامة ومعرفةبينة على  يكونواأن  املحتملينللمستثمرين نبغي . ويالصندوق  قبل من اململوكة األسهمأسعار  لتقلبات عرضة الصندوق  وحداتتكون قيمة  ▪

 املسؤوليةأنه ليس مضمونا من قبل مدير الصندوق ويتحمل املستثمر كامل  كما اماالتز أو بنك أي  دىة ليعود بمثابة يعتبرال  الصندوق في  االستثمار. إن مرتفعة مخاطرعلى  يشتمل

 ق. سبب الخسارة ناجما عن تقصير أو إهمال من مدير الصندو  كنلم ي الصندوق مافي  االستثمارعن  نتجقد ت ةمالي خسائرعن أي 

 الشروط واألحكام.  هوطبقا لهذ املشتركبالنيابة عن  مبالغ االشتراكات ستثمري وفس الصندوق كل مشترك بأن مدير  يوافقواألحكام،  الشروط هذه على بالتوقيع ▪

 م17/1/2019املوافق ه  11/5/1440 :الصندوق شروط وأحكام  إصدارتاريخ  ▪

 م17/1/2019ه املوافق  5/1440/ 11وحداته:تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق وطرح  ▪
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  األطراف ذوي العالقة 

 مدير الصندوق 

 

وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة  "(،مدير الصندوق ـ)"إليها فيما بعد ب كابيتال ويشار إتقانشركة 

تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص 

بتاريخ  07058-37رقم  الترخيصاملرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية، بموجب 

والصادر بتاريخ  4030167335 التجاري م(، ورقم سجلها 9/4/2007هـ )املوافق 21/3/1428

 هـ 16/2/1428

 : عنوانه

 15ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور  الرئيس ي: برجاملكتب 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 www.itqancapital.com :اللكترونياملوقع 

 +966125106030رقم الهاتف :  

 

 الحفظأمين 

 

 الرياض كابيتالشركة 

على بناء واملقدم  07070-37رقم  ملاليةالسوق ائة هي صوترخي 01010239234تجاري رقم ل سج

 والتعهد التعاملو  الدارةخدمات  ملتقدي املاليةالسوق ئة هي للهم من قبملرخص شخاص االئحة األ

 والحفظ.شورة ملا وتقديم والترتيب

 :هعنوان

 +966123319-3712العليا. الرياض  –شارع التخصص ي  6775الدارة العامة: 

 11411الرياض  229ص.ب 

  ةالعربية السعوديململكة ا

 +966114113333هاتف: 

 +966114119150: سفاك

  www.riyadcapital.com اللكتروني:املوقع 

 املحاسب القانوني

  

 

 

 

 شركة  "بيكر تيلي م ك م وشركاه 

 اململكة العربية السعودية 11372الرياض   300467ص.ب 

 +966118351600هاتف: 

 www.bakertillyjfc.comاملوقع اللكتروني: 
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 تعريف املصطلحات

العميل الذي  إلىمصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة  الوحدة" ومالك "العميل"و" املستثمرين" و ملحتمل"ا املستثمر"و "املستثمر" و املشترك"" ▪

 يمتلك وحدات في الصندوق. 

  يقصد بها شركة إتقان كابيتال. ر " و " الشركة"دي"مدير الصندوق" و "امل ▪

اقبة أعمال مدير يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا لالئحة صناديق االستثمار ملر  "مجلس اإلدارة"و "مجلس إدارة الصندوق " ▪

  صندوق االستثمار.

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية أو موظف، أو "الهيئة" و" هيئة السوق" و "هيئة السوق املالية"  ▪

 .وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة

  يقصد بها السوق املالية السعودية )تداول(.  السوق املالية السعودية )تداول(" "السوق" و " السوق املالية " و " ▪

  يقصد بها صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية."الصندوق "  ▪

 األوراقطرح بها سوق األسهم السعودية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد  يقصد"السوق الرئيس ي"  ▪

  السوق الرئيسية. في املستمرة وااللتزامات املالية

يقصد بها سوق األسهم املوازية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق   "السوق املوازية"  ▪

  املالية وااللتزامات املستمرة في السوق املوازية.

هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، يقصد به هنا مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع الضوابط "املؤشر اإلسترشادي"  ▪

 الشرعية من قبل ايديال ريتنق.

ثل حصة محدة، وتعامل كل وحدة على أنها تذلك أجزاء الو  بما فيأي صندوق استثمار يتكون من وحدات  املالك فيحصة  وحدة االستثمار )الوحدة( "، " ▪

 .االستثمارأصول صندوق  فيمشاعة 

 " يقصد بها الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية.  "تضارب املصالح ▪

 رة عن مجلس هيئة السوق املالية. " يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصاد"الئحة صناديق االستثمار ▪

  يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب الملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار االستثماري."املخاطر"  ▪

 يود االستثمار في الصندوق. بها العميل الذي يستثمر أو  يقصد“"املشتركون" و " مالك الوحدات" و " املستثمرون" و " املستثمر املحتمل" و " العميل  ▪

 رسمي لبنوك السعودية / أو لسوق األسهم السعودي.به أي يوم عمل  يقصد ""يوم عمل"اليوم" أو  ▪

 يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد في وحدات الصندوق.  لتعامل"ا"يوم  ▪

  عر الوحدة.يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي س"يوم التقويم"  ▪

 يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لالكتتاب العام في السوق املالية ألول مرة.   "أسهم الطروحات األولية" و "اإلصدارات األولية"  ▪

  أسهم إضافية تطرح ملساهمي املصدر بغرض زيادة رأس مال املصدر.يقصد بها  ""حقوق األولوية  ▪

 ل.ابت هي نوع من االستثمار الذي يحقق عوائد دورية منتظمة يمكن التنبؤ بها بشكٍل معقو أدوات الدخل الث“"أدوات الدخل الثابت  ▪

  املالية. األسواقعموالت الشراء والبيع في "مصاريف للتعامل"  ▪

  في أي صفقة. اآلخريعني الطرف  "طرف نظير" ▪

   استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته.مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة ى هي لجنة لد " لجنة االستثمار " ▪

  أيام عمل. 5منها خالل  التخارج التي يمكنهي األوراق املالية جيدة"  يولةس مالية ذاتق ا"أور  ▪

واألفـراد الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السـيولة للشـركات  األجل وتعتبرهي أدوات الدين قصيرة ": "نقد وأشباه النقد وأدوات أسواق النقد ▪

ة واملضــاربة والوكالــة الحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والـتي تشـمل العقـود املتوافقـة مـع ضوابط الهيئة الشــرعية من املرابحــو 
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نظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة والجــارة واملشــاركة وأي عقــد أخــر متوافــق مــع ضوابط الهيئة الشــرعية للصندوق والخاضعة لت

 خارج اململكة. 

ية هـي صـناديق اســتثمارية ذات طـرح عــام واملوافـق عليهــا مـن قبـل هيئــة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميــة خليجية و/أو أجنب": صناديق أسواق النقد" ▪

االســتثمار في اململكــة وتســتثمر بشــكل رئيســي في أدوات أســواق النقــد  ألقل لذلك املطبق على صـناديقوفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على ا

 .الشرعية للصندوق  ضوابط الهيئةوتكــون متوافقــة مــع 

دات متسـاوية يـتم تـداولها في سـوق األوراق املاليـة هـي صـناديق اسـتثمارية مقسـمة إلى وحـ ":صناديق االستثمار املتداولة / الصـناديق العقارية املتداولة " ▪

ية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم خـالل فـترات التـداول املسـتمر كتـداول أسـهم الشـركات واملوافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليج

 .الشرعية للصندوق  ضوابط الهيئةصـناديق االستثمار في اململكة، على أن تكون متوافقة مع بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على 

هـي صـناديق اسـتثمارية مرخصـة وموافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميـة خليجيـة و/أو  ":صناديق االستثمار ذات الطرح العام " ▪

الشرعية  ضوابط الهيئةـد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناديق االستثمار في اململكة ومتوافقة مع أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلـ

 .للصندوق 

الطارئة و التي ال تمكن مدير في حال حدوث هبوط حاد في األسواق املالية نظرا لألوضاع االقتصادية أو السياسية الدولية ": الظروف االستثنائية" ▪

 .الصندوق من قياس تأثير هذا النوع من الظروف الطارئة بشكل فوري

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

 .الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق ": الهيئة الشرعية " ▪

هي الضوابط والنسب املالية الـتي تتبعهـا الهيئـة الشـرعية ملـدير الصـندوق لتصـنيف الشـركات واالسـتثمارات استثمارات ": الشرعية ضوابط الهيئة" ▪

 .ابهمتوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار 

 .ابهملستحقة من الشركات ملستثمر أصول الصندوق بالضافة للتوزيعات النقدية ا قيمة ":إجمالي أصول الصندوق " ▪

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

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

، والتعرف املستقبلي املنشأة، وذلك بهدف التنبؤ بربحية االستثماريةللفرص  واملالية االقتصادية واملعلوماتهو عملية تحليل البيانات  ": املاليالتحليل " ▪

 .املستقبلية املخاطرعلى حجم 
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 لصندوق املخص 

 كابيتال لألسهم السعودية إتقانصندوق   

Itqan Capital Saudi Equity Fund  
  اسم الصندوق 

  مدير الصندوق  كابيتال إتقانشركة   

  نوع الصندوق  أحكام الهيئة الشرعية.مع  املدة متوافقصندوق أسهم محلي مفتوح  

 لحفظ اأمين  الرياض كابيتالشركة   

   مدير الخدمات اإلدارية  كابيتال إتقانشركة   

  عملة الصندوق  الريال السعودي  

تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية 

أحكام مع بما يتوافق املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( 

 الهيئة الشرعية.

   أهداف الصندوق االستثمارية 

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

  مستوى املخاطر  عالي  

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

 سعودي للمؤسسات والشركات( ريال 50,000ألف )

 الحد األدنى لالشتراك

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

 .( ريال سعودي للمؤسسات والشركات25,000وعشرون ألف )

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

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

 .( ريال سعودي للمؤسسات والشركات25,000وعشرون ألف )

 الحد األدنى لالسترداد

 أناألحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع )على  قبل نهاية يوم

 يكون يوم عمل(. 

لنهائي الستالم طلبات االشتراك ااملوعد 

 واالسترداد

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

 للشروط.
 السعر املعتمد لالشتراك واالسترداد 

 أيام التقويم   )على أن يكون يوم عمل(. أسبوعمن كل  واألربعاءيوم االثنين   

 أيام التعامل   )على أن يكون يوم عمل(. أسبوعيوم األحد ويوم الثالثاء من كل  

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

 رسوم االشتراك  % من قيمة مبلغ االشتراك.2.00

 من صافي قيمة أصول 1.5نسبة 
 
 رسوم اإلدارة .الصندوق  % سنويا

 رسوم االسترداد املبكر  ال يوجد

 أيهما أعلى 12,000أو  % من قيمة صافي أصول الصندوق 0.05
 
 رسوم أمين الحفظ   .ريال سعودي سنويا
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 أتعاب املحاسب القانوني:  -أ

 ريال سعودي سنويا كأتعاب للمحاسب القانوني.  30,000يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة 

 مصاريف املؤشر اإلسترشادي:  -ب

 أيهما أعلى مقابل  14,625% من قيمة صافي أصول الصندوق أو  0.05يدفع الصندوق 
 
ريال سعودي سنويا

 الحصول على بيانات املؤشر السترشادي

 الرسوم الرقابية:  -ج

 ريال سعودي سنويا كرسوم رقابية.  7500يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة 

 

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: .1

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
 مقابل نشر املعلومات على موقع تداول.ريال سعودي  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
 سنويا

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .2

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
 لكل عضو مجلس إدارة مستقل. 5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
 ريال سعودي سنويا

 أتعاب الهيئة الشرعية: .3

 بقيمة  مديريدفع 
 
 مقطوعا

 
ل عمر وتدفع مرة واحدة فقط خالريال سعودي  11,250الصندوق مبلغا

 الصندوق.

 الرسوم واملصاريف األخرى  

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

 سعر الوحدة عند الطرح األولي   الصندوق. ة فيريال سعودي لكل وحد 10  
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 لشروط واألحكام ا

  :عامةمعلومات  .1

 : الصندوق مدير -أ 

إليها فيما بعد بـ)"مدير الصندوق"(، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة  كابيتال ويشار إتقانشركة 

هـ )املوافق 21/3/1428بتاريخ  07058-37رقم  الترخيصاستثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية، بموجب 

 .ه16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335 التجاري م(، ورقم سجلها 9/4/2007

 

 صندوق: الر يلرئيس ي ملداملقر ا -ب 

 15ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور  الرئيس ي: برجاملكتب 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 +966125106030رقم الهاتف :  

 
  الصندوق:ملدير  اللكترونيعنوان املوقع  - ج 

    www.itqancapital.com: اللكترونيكابيتال على موقع الشركة  إتقانحول شركة  التفاصيلن الحصول على املزيد من كيم

 : لحفظاأمين  -د

 والتعهد التعاملم خدمات الدارة و تقديل 07070-37رقم ص ق املالية بترخيمن هيئة السو  صة، املرخالرياض كابيتالشركة 

 املشورة والحفظ.  وتقديم والترتيب

 لحفظ: اين ألم اللكتروني عنوان املوقع -د 

 www.riyadcapital.com: تروني ألمين الحفظكاملوقع الل

 

 ملطبق: النظام ا. 2

بقة في طذات العالقة امل ى واألنظمة واللوائح األخر  التنفيذيةومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحه  كابيتال لألسهم السعودية إتقانصندوق يخضع 

 ية السعودية.بة العر كاململ

 

 : الصندوق  أهداف. 3

  االستثمارية:أهداف الصندوق  -أ 

صندوق استثماري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار في يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية، وهو 

لية وحقوق األولوية أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وفي أسهم الصدارات األو 

( والصناديق العقارية ETFsم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )املدرجة في سوق األسه

ثابت الدخل ال املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات

 أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني. BBB-والنقد وأشباه النقود املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى

 

 استراتيجيات االستثمار:  -ب 

االستثمار في أوراق مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق 

ؤشر السترشادي ويحق الصندوق وبما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية. وال يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في امل

 ة معينة بما يراه مناسبا.ملدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالي

 

 

 

 

http://www.gibcapital.com/
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 أنواع األوراق املالية املتاحة للصندوق:  -ج

  :في التملك في األوراق املالية اآلتيةيسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل االستثمار 

 . (نمواملوازية )جميع أسهم الشركات املدرجة في السوق السعودية الرئيسية أو في سوق األسهم السعودية  ▪

سهم الصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم أ ▪

 . ة )نمو(يز السعودية املوا

 ( املدرجة في السوق السعودية الرئيسية.ETFsاملؤشرات املتداولة )صناديق  ▪

 .املدرجة في السوق السعودية الرئيسية (REITs)العقارية املتداولة  االستثمارصناديق  ▪

 الية. امل في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق  االستثمارصناديق  ▪

الشرعية ضوابط الهيئة واملتوافقة مع  املاليةصناديق أسواق النقد العامة واملرخصة من هيئة السوق  ذلكالنقد بما في  دواتنقد أو أ ▪

  .يف االئتمانينوكاالت التص تصنيفاتعادلها في ي أو ما BBB –تصنيف ائتماني بحد أدنى ذات

 وصناديق الصكوك العامة واملرخصة من هيئة السوق املاليةأدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت  ▪

 . ضوابط الهيئة الشرعيةواملتوافقة مع 

 

 

 : الصندوق مدة . 4

 .صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محددكابيتال لألسهم السعودية  إتقانصندوق إن 

 : االستثمار دوحدو  ودقي. 5

  وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات خالل إدارته للصندوق.  االستثمارتفرضها الئحة صناديق  التييلتزم مدير الصندوق بالقيود والحدود 

 العملة:. 6

مدير الصندوق جميع الحواالت  يعاملعملة الصندوق هي الريال السعودي ويجب على املستثمرين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي. 

الوحدات أي تقلبات  مالك حينها، هذا ويتحمل الصرف فيبالريال السعودي بناء على أسعار  بقيمتهاأو أي عمالت غير الريال السعودي  اململكةالواردة من خارج 

 .  ففي أسعار الصر 

 : تعابواأل العموالتللخدمات و  رسوم. 7

 أساس يوميالصندوق تحتسب على  التي يتحملها. إن الرسوم باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية أدناهيتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة 

 ي: تآخر وهي كاآل إلىمن رسم  أساس يختلفوتدفع على 

% سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق ويتم دفع الرسوم كل ثالثة 1.5 بنسبةيدفع الصندوق رسوم إدارة : اإلدارة رسوم ▪

  أشهر ميالدية.

  12,000أو  % من قيمة صافي أصول الصندوق 0.05 بنسبة يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظ: الحفظ رسوم ▪
 
ريال سعودي سنويا

  ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية. أيهما أعلى.

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

يال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانوني ر 30,000قدره مبلغا مقطوعا يدفع الصندوق : القانوني املحاسب أتعاب ▪

 . الصندوق القيمة املضافة مقابل مراجعة حسابات  ضريبة شملت
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عضو لكل  سعوديرياال  5,000بقيمة  ياسنو  ق الصندو يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة : اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس  ▪

 الدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.ستحق مكافآت أعضاء مجلس ت مستقل

مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع  تستحق سنوياريال سعودي  7,500 قدره مقطوعا غايدفع الصندوق مبل الرقابية: الرسوم ▪

 .كل نهاية سنة

 بقيمة يدفع مدير  أعضاء اللجنة الشرعية: أتعاب ▪
 
 مقطوعا

 
سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر ريال  11,250الصندوق مبلغا

 الصندوق.

تستحق رسوم نشر املعلومات  سنوياريال سعودي  5,000 قدره مقطوعا مبلغايدفع الصندوق : تداول  موقععلى  املعلوماتنشر  رسوم ▪

 على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

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

 . الحصول على بيانات املؤشر السترشادي

التمويل السائد، بحيث يمكن الحصول على تمويل عن طريق عمليات املرابحة ومن املتوقع اال تزيد تكلفة  أسعاربحسب  مصاريف تمويل: ▪

نقطة( عن معدل العائد الشهري بناء على مدة التمويل وتحسب في كل يوم تقويم حسب العقد  %0.05التمويل لعمليات املرابحة عن )

 .املتفق عليه

لقيمة ا ضريبةشمل تال  ى األخر  فكابيتال أو األطرا لتقان املستحقةإن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات  ضريبة القيمة املضافة: ▪

فيذية. مع نالتالقيمة املضافة والئحته  ضريبةاملنصوص عليها في نظام  بشكل منفصل وفقا لألسعار ضريبةاملضافة وسيتم تحميل ال

  املضافة.القيمة  ضريبةستخضع ل ذلكعدا  وفيماالقيمة املضافة،  ضريبةشمل ت هاملحاسب القانوني املذكورة أعال  أتعاب أنمالحظة 

 :  الوحداتمالك  يدفعها للملكية التيونقل  واالسترداد االشتراك املفروضة على لصفقاتامقابل  -أ

% من قيمة مبلغ كل عملية اشتراك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر. ويتم 2,00يحصل مدير الصندوق على رسوم اشتراك ويتم احتسابها بنسبة 

 لتقديره خصم قيمة رسوم االشتراك مرة واحدة من مبالغ االشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع 
 
ملدير الصندوق. ويجوز ملدير الصندوق وفقا

 خفض هذه النسبة. وال يوجد رسوم على االسترداد وال نقل امللكية.

 

 :العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق  -ب

   ال يوجد

 

 : الصندوق ت اوحد تقويم وتسعير . 8

 لصندوق: ا تقدير أصول   -أ 

 : التالي األساستقيم أصول الصندوق على 

توفر سعر سيتم اعتماد أسعار الغالق في يوم التقويم لكافة أصول الصندوق التي يتوفر لها سعر إغالق مضافا إليه كل األرباح املستحقة. إذا لم ي

ت املشاركة بها في الطروحات األولية وحقوق األولوية في الغالق لألصل يوم التقويم سيتم اعتماد آخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقويم األسهم التي تم

ثمار ذات الطرح الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق املكتتب به. وفي حالة االستثمار في صناديق االست

ختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر به، سيتم اعتماد آخر سعر معلن العام، سيتم تقويمها من خالل صافي قيمة وحداتها املعلنة وفي حال ا

والدين والدخل الثابت فسيتم احتساب عائد الفترة املنقضية من عمر الصفقة وإضافته للقيمة  عنه أما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد

 السمية للصفقة.
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 الرسوم واملصاريف:  استحقاقطريقة احتساب  التالييبين الجدول 

  الرسوم واستحقاقهاملصاريف او  الرسوم احتساب ةطريق

 ي:ترسوم اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآل تستحق

رسوم اإلدارة السنوية

𝟑𝟔𝟓
   𝐗  في آخر يوم تقويم الصندوق رسوم اإلدارة في أي يوم = صافي أصول  

 رسوم الدارة 

  :يترسوم الحفظ بشكل يومي وتدفع كل ثالثة أشهر. يتم حسابها كاآل تستحق 

 X تقويمرسوم الحفظ في أي يوم= صافي أصول الصندوق في آخر يوم 
رسوم الحفظ السنوية

𝟑𝟔𝟓
 

 رسوم الحفظ 

. يتم حسابها نصف سنةمصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي وتدفع كل  تستحق 

 : كاآلتي

مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم = 
 مصاريف املحاسب القانوني

𝟑𝟔𝟓
 

 عاب املحاسب القانوني تأ

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها  ستحقت

 : كاآلتي

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم = 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

𝟑𝟔𝟓
 

 مكافآت أعضاء مجلس الدارة 

 : كاآلتيمصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها  تستحق 

=  يوم في أي الرسوم الرقابية
الرسوم الرقابية

𝟑𝟔𝟓
 

 الرسوم الرقابية 

بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم نشر املعلومات على موقع تداول  تستحق رسوم

 :كاآلتيحسابها 

=  قع تداول في أي يومرسوم نشر املعلومات على مو 
رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

𝟑𝟔𝟓
  

رسوم نشر املعلومات على موقع 

 تداول 

 : كاآلتيمرة واحدة في أي عملية اشتراك أولي أو إضافي. يتم حسابها  االشتراكتدفع رسوم 

 %2االشتراك رسوم  X  االشتراك غمبل  اشتراك لغمبعلى أي االشتراكرسوم

  االشتراكرسوم 

 

   التقويم: أيام  -ب

 من كل أسبوع عمل.  ربعاءاأل  الثنين ويوم يوميتم تقويم أصول الصندوق في 

 : التسعير التقدير أو خطأ في  أي حال وجود املتبعة في اإلجراءات  -ج 

 .أي خطأ في التقدير أو التسعيرفي حال وجود  االستثمار( من الئحة صناديق 68باملادة )سيقوم مدير الصندوق بااللتزام 

 سعير أصول الصندوق. تأ في تقويم أو طيقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خ .1

 . في ذلك مالكي الوحدات السابقينبما  من مدير الصندوق  خطأها بيقوم مدير الصندوق بتعويض مالكي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سب .2

ن سعر وحدة % أو أكثر م0.50سعير بما يؤثر على ما نسبته التقويم أو التفي  خطأيقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي  .3

ي تقارير الصندوق وف (تداول السعودية )للسوق املالية  املوقع اللكترونيتروني ملدير الصندوق وفي كفي املوقع الل ذلككما سيتم الفصاح عن  الصندوق،

 . االستثمارالئحة صناديق  ( من71)مدير الصندوق وفقا للمادة رقم  التي أعدها

قارير الت هذه وتشتمل االستثمارمن الئحة صناديق  (72رقم )وفقا للمادة  ذلكم تقارير الصندوق لهيئة السوق املالية و تقدييقوم مدير الصندوق ب .4        

 سعير. التقويم أو التاء طبجميع أخ ملخصعلى 

 

 

 

        



  

 

 
12 

 : واالسترداد االشتراك أسعار  طريقة احتساب  -د 

ذي العالقة مضافا  لتعاملا يومبحساب قيمة صافي قيمة أصول الصندوق في  واالسترداد االشتراك الوحدة ألغراضيتم احتساب سعر 

 يومالجمالي على عدد الوحدات القائمة في  جة ومن ثم قسمة الناتستحقمنه أي مصاريف ورسوم م ماة ومخصو ستحقاح مبإليه أي أر 

قويم أو التاستثنائية قد تؤثر على عملية  فقويم في حال وجود أي ظرو التملدير الصندوق تأخير عملية  ز ذي العالقة. يجو  لتعاملا

، ق(ال فنية خارجة عن إرادة مدير الصندو ططبيعية أو أعاللكوارث )ا سبيل املثال وليس الحصر الصندوق، علىتحديد قيمة أصول 

 مجلس الدارة للحصول على املوافقة.  إلىوسيتم الرجوع 

 : ارهاحدة وتكر و لا سعر نشر  و وقتمكان   -ه 

 لتعاملا يومل التالي يومال مساء من 5:00الساعة  يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة قبل

 .ww.tadawul.com.saw(. تداول )للسوق املالية السعودية  اللكترونياملوقع  برع

 

  ت:التعامال . 9

 : واالسترداد االشتراكلصندوق بشأن طلبات ا مدير  مسؤوليات  -أ 

 . يوم تعاملأو استردادها إال في  ق الصندو االشتراك في وحدات  ز ال يجو  •

 م طلبات االشتراك واالسترداد في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة به. يتقدتم تحديد املوعد النهائي ل •

م طلبات ديتقللموعد النهائي ل التالية التقويمة طمدير الصندوق طلبات االشتراك أو االسترداد بالسعر الذي ُيحتسب عند نق يعامل •

 االشتراك واالسترداد. 

تراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االش •

 شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات. 

عندها  التي ُحدد التقويمة طلنق التاليلرابع ا يومالوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في ال الكيدفع مدير الصندوق مل •

 . ص ىكحد أقسعر االسترداد 

 ت: الوحداملالك  االستردادمبالغ  دفعو  االستردادستالم طلب ابين  ةلزمنيالفترة ا  -ب 

 ذي العالقة.  التقويم يومل التاليلرابع ا يومالوحدات قبل نهاية عمل ال الكلي ملكال االسترداد مبلغيتم تحويل 

 صندوق: ال وحداتب التعامل ودقي  -ج 

الشروط  هذه ( من9املادة )من  (حالفقرة )املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة في  واالسترداد االشتراكيتم تنفيذ جميع طلبات 

 لتعاملا يوملب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه في ط. وفي حال تم استالم الالتالي لتعاملا يومسعر الوحدة لغالق  بناء علىواألحكام 

 ب. طلستالم الا يومالقادم من 

 لحاالت: اتلك  املتبعة في اإلجراءاتلق، و عأو ي وحداتبال التعاملفيها  يؤجل التيحاالت ال  -د 

ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من أو اشتراك في الصندوق في أي من  ز يجو  :االشتراكأو  االستردادتأجيل عمليات  .1

 : االستثمارمن الئحة صناديق ( 62رقم ) ( واملادة61رقم )وفقا للمادة  تيةآلالحاالت ا

 من مدير الصندوق.  ذلكفي حال طلبت هيئة السوق املالية  (أ

 :لحاالت اآلتيةا في إالوحدات الصندوق  استردادأو  االشتراكالصندوق تعليق  ال يجوز ملدير (ب

 الصندوق العام. مالكي وحدات الحقق مصحي دير الصندوق بشكل معقول أن التعليقى مإذا رأ •

 . يوم تعامل% أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي 10ساوي تملالكي الوحدات  االستردادإذا كانت قيمة جميع طلبات  •

 التي يملكها ى في األوراق املالية أو األصول األخر  التعاملفيها  التي يتمفي السوق الرئيسية  التعامل تم تعليقفي حال  •

الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي  والتي يرى مديرسبة إلى أصول الصندوق نالصندوق، إما بشكل عام أو بال

 قيمة أصول الصندوق. 

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 على وحدات الصندوق:  أي تعليقفي حال حدوث  التاليةالجراءات  باتخاذسيقوم مدير الصندوق 

 مالك الوحدات.  حرة مع مراعاة مصالبرإال للمدة الضرورية وامل أي تعليقأكد من عدم استمرار الت •

 بصورة منتظمة.  ذلكشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول التنتظمة و بصورة م تعليقالمراجعة  •

، وإشعار هيئة السوق املالية عليقالتمع توضيح أسباب  أي تعليقإشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات فور حدوث  •

 اللكترونيفي املوقع  ذلكوالفصاح عن  تعليقالريقة نفسها في الشعار عن طبال تعليقالهاء تومالك الوحدات فور ان

 للسوق.  اللكترونيملدير الصندوق واملوقع 

 مالكي الوحدات. ك يحقق مصالححية رفع التعليق إذا رأت أن ذلال للهيئة ص •

ناسب وتحويل التبة و نساملؤجلة بال االستردادمع طلبات  التعاملن كما سيتم كعامل ممت في أقرب وقت االستردادسيتم تلبية طلبات 

 نة. كمالك الوحدات في أقرب فرصة مم إلى االسترداد مبالغ

بيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة. ويتم إرجاع قيمة طيحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم ت :االشتراكرفض  .2

 م قيمة االشتراك. تقديعمل من تاريخ  أياماالشتراك إلى حساب العميل خالل ثالثة 

 

 ستؤجل:  التي االستردادطلبات  ديجري بمقتضاها تحدي التي اإلجراءات  -ه 

  :وهي كما يلي، ( من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية61) ملادةألحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع ا

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع  ▪

 % أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. 10لكي الوحدات في أي يوم تعامل طلبات االسترداد ملا

سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها، والفصاح عن هذه الجراءات في شروط  ▪

 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات. 

ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب  سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ▪

 وتحويل مبالغ االسترداد إلى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة. 

 . 

 آخرين:  مستثمرين إلى وحداتلا ةلنقل ملكي ةنظماملاألحكام   -و 

بقة طذات العالقة امل ى واألنظمة واللوائح األخر  التنفيذيةبعة لنظام هيئة السوق املالية السعودية ولوائحها االتاألحكام املنظمة هي األحكام 

 ية السعودية. بالعر  اململكةفي 

 لصندوق: الصندوق في ا مدير  استثمار   -ز 

كمستثمر، ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في تخفيض مشاركته كليا أو  ق الصندو الخاص، املشاركة في  وفقا لتقديرهن ملدير الصندوق مكي

من الئحة صناديق ( 71املادة ) للفقرة )ح( منفي نهاية كل ربع سنة وفقا  الصندوق بالفصاحمدير  مناسبا وسيقوم رأى ذلك جزئيا متى

 الفصاح املالي للصندوق.  ملخصعن أي استثمار له في الصندوق في  االستثمار

 مل: عات يومفي أي  واالسترداد االشتراك لتقديم طلبات النهائيةاملواعيد و  دملحدالتاريخ ا  -ح 

كامال  االشتراكطلب  تقديمفي الصندوق بعد  االشتراكويقبل  ،الصندوق يوميافي  االشتراك يمكن :االشتراكل و قب أيام •

أسبوع من كل  األربعاء يوملثالثاء لتقويم ا يومالثنين وقبل نهاية ا يومألحد لتقويم ا يومقبل نهاية  االشتراك مبلغودفع كامل 

  ذي العالقة. التقويم يومبناء على سعر الوحدة في  االشتراك، ويكون (على أن يكون يوم عمل)

األحد لتقويم يوم قبل نهاية  االستردادم طلب تقديمن الصندوق يوميا، ويقبل بعد  بالغامل استرداد يمكن :االستردادل و قب أيام •

بناء على  االسترداد ويكون ، (يكو ن يوم عمل أنعلى أسبوع )من كل  األربعاء وميلثالثاء لتقويم ا يومالثنين وقبل نهاية ا يوم

  ذي العالقة. التقويم يومالوحدة في  سعر
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 : االستردادأو  االشتراك تقديم طلبات إجراءات  -ط 

الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات  هذهوتوقيع  االشتراكبتعبئة نموذج  االشتراكيقوم العميل عند  :االشتراك إجراءات •

  مدير الصندوق. إلىها متقديو 

 إلىويقدمه  االستردادقيمة بعض أو كل وحداته بتعبئة نموذج طلب  استرداديقوم العميل عند طلب  :االسترداد إجراءات •

  مدير الصندوق.

 : واالسترداداإلضافي  واالشتراك للملكية واالشتراكنى داأل  الحد  -ي 

الضافي  واالشتراك واالشتراك للملكيةالحد األدنى  ويتمثل وحدات الصندوق كلها من فئة واحدة وال توجد فئات مختلفة للوحدات.

 : فيما يلي واالسترداد

 : لالشتراكالحد األدنى 

( ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسون ألف 5,000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو عدد وحدات تعادل قيمتها مبلغ خمسة آالف )

 رسوم االشتراك.50,000)
 
 ( ريال سعودي للمؤسسات والشركات غير متضمنا

 

 اإلضافي: لالشتراكالحد األدنى 

( ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون 2,500هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ ألفين وخمسمائة )الحد األدنى لالشتراك الضافي 

 رسوم االشتراك.25,000ألف )
 
 ( ريال سعودي للمؤسسات والشركات غير متضمنا

الرسم % بحد أقص ى من مبلغ االشتراك ومبلغ االشتراك الضافي ملدير الصندوق.  2يتم دفع رسوم اشتراك بواسطة املستثمرين بواقع نسبة 

 لتقديره الخاص خفض هذه النسبة. غير مضمن في مبلغ االشتراك ويحصل الرسم عند وقت االشتراك.
 
 ويجوز ملدير الصندوق وفقا

 

 :دلالسترداالحد األدنى 

( ريال سعودي لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون ألف 2,500هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ ألفين وخمسمائة ) دالحد األدنى لالستردا

 رسوم االشتراك.25,000)
 
 ( ريال سعودي للمؤسسات والشركات غير متضمنا

 

  الصندوق: مدير  الذي ينوي للمبلغ  األدنى الحد -ك          

 .عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق لتأثير  وال يوجدريال  5,000,000هو  األدنىالحد 

 

 : الصندوق  قيمة أصول نى لصافي دأ يعادلها كحدأو ما  عوديين ريال س( مالي5) خمسةمتطلب  استيفاءلضمان  التصحيحية الالزمة اإلجراءات -ل

قوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية أوال، وبعد ذلك ، سيفي حال انخفضت صافي قيمة أصول الصندوق عن خمسة ماليين ريال سعودي 

في بتحليل ودراسة حالة السوق والخيارات التي  تخدم مصالح مالك الوحدات من  تسييل أصول الصندوق أو طلب  زيادة استثمارات مالك الوحدات 

ة ندوق، سيقوم مدير الصندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع لوائح هيئالص

راتهم تثماالسوق املالية وسيقوم مدير الصندوق بالعالن عن ذلك في موقعه اللكتروني وفي موقع السوق، وفي حال صوت مالك الوحدات بعدم  زيادة اس

في الصندوق لرفع صافي قيمة أصوله إلى خمسة ماليين ريال سعودي )كحد أدنى( سيقوم مدير الصندوق بتسييل أصول الصندوق بعد إشعار هيئة 

بجميع لوائح  مبااللتزاسيقوم مدير الصندوق  السوق املالية. سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع اللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية.

 .  في حال قامت بطلب أي إجراء تصحيحي منه هيئة السوق املالية وعمليات

 : التوزيعات سياسة. 10

 اح الصندوق. بجميع أر  استثمارمدير الصندوق إلى إعادة  يهدفواألرباح: لدخل ا سياسة توزيع -أ 

 يوجد.  الوالتوزيع:  لالستحقاقلتقريبي اللتاريخ  -ب 
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 يوجد.  الاألرباح:  وزيعت ةكيفي -ج 

 

 : وحداتلامالكي  تقديم التقارير إلى.11

  ملالية األولية والسنوية:ت االفتر او  بالتقارير املالية الخاصة بالصندوق املتعلقة  املعلومات (أ

قارير التالسنوية املوجزة و  والتقارير)املراجعة القوائم املالية السنوية  ذلكقارير السنوية بما في التسيقوم مدير الصندوق بإعداد  ▪

لب ط، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الاالستثمارمن الئحة صناديق ( 5رقم )لبات امللحق طتقا ملاألولية وف

 ودون أي مقابل. 

في  التقارير هذهشر ن، وتالتقريرمن نهاية فترة  يوما (70) تتجاوز سبعينارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال قالتتكون  ▪

 الشروط واألحكام.  هذه ( من11املادة )من  ب(الفقرة )املحددة في  والوسائلاألماكن 

 التقارير هذهشر ن، وتالتقريرمن نهاية فترة  يوما( 35وثالثين ) تتجاوز خمسةللجمهور خالل مدة ال متاحة األولية  التقاريرعد ت ▪

 الشروط واألحكام.  هذه ( من11املادة )من  )ب(املحددة في الفقرة  والوسائلفي األماكن 

 : التاليةيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات  ▪

 صافي قيمة أصول الصندوق.  ▪

 ها. تاملشترك وصافي قيم التي يملكهاعدد وحدات الصندوق  ▪

 من كل صفقة.  يوما( 15عشر )املشترك خالل خمسة  التي نفذهاسجل بالصفقات  ▪

الوحدات خالل السنة املعد في شأنها  تملك صأي شخ ذلكبما في )يرسل مدير الصندوق بيان سنوي إلى مالكي الوحدات  ▪

نهاية السنة املالية، ويحتوي  يوما من( 30)الصفقات على وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ثالثين  البيان( يلخص

الوحدات، بالضافة إلى  مالكعاب املخصومة من تعة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألز املو  األرباحهذا البيان على 

تفاصيل لجميع مخالفات قيود االستثمار املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة 

 املعلومات. 

 لصندوق: ا مدير ها عدي التيلتقارير ا ةأماكن ووسائل إتاح  -ب 

أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم إشعار مدير  للكترونياد بريأو ال البريديعلى العنوان  التقاريرسيتم إرسال 

وبعد  التقارير تلكإصدار  يوما تقويميا من( 60)اء خالل ستين طبأي أخ ق الصندو ار مدير طفي العنوان، ويجب إخ بأي تغييرالصندوق 

الصندوق كما سيتم نشر هذه التقارير على موقع مدير  الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة التقاريرتصبح  ذلك

www.itqancapital.com تداول( اللكتروني للسوق املالية السعودية ) واملوقعwww.tadawul.com.sa . 

 

  السنوية: بالقوائم املالية وحداتلاتزويد مالكي  وسائل  -ج 

 مجانا وذلك (القوائم املالية السنوية املراجعة ذلكبما في السنوية ) التقاريروالعمالء املحتملين ب ق الصندو إطالع مالكي وحدات  سيتم

للسوق  اللكترونيالخاص بمدير الصندوق، واملوقع  اللكترونيملوقع افي  التقريرمن نهاية فترة  يوما (70)تتجاوز شرها خالل مدة ال نب

  ها.بفي حال طل البريدأو عن طريق  (تداول السعودية )املالية 

 : وحداتلاسجل مالكي . 12

 ية السعودية. بالعر  اململكةبه في  واالحتفاظيلتزم مدير الصندوق بتجهيز سجل بمالكي الوحدات 
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 : وحداتلاجتماع مالكي ا. 13

 ملالك الوحدات بمبادرة منه.  اجتماع الدعوة لعقدملدير الصندوق ز يجو  ▪

 . ذلكمن استالم طلب كتابي من أمين الحفظ ب ( أيام10عشرة )ملالك الوحدات خالل  الجتماعسيقوم مدير الصندوق بالدعوة  ▪

أو أكثر من مالك  مالكابي من أيام من استالم طلب كت (10ة )ملالك الوحدات خالل عشر  الجتماعسيقوم مدير الصندوق بالدعوة  ▪

 صافي قيمة الصندوق.  % من25ساوي ي والوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين ما نسبته أكثر من أ

  : وحداتلامالك  اجتماع إلىة و لدعا إجراءات (أ

( تداول السعودية )للسوق املالية  اللكترونيملدير الصندوق واملوقع  اللكترونيفي املوقع  االجتماعيقوم مدير الصندوق بالعالن عن  ▪

وعشرين ال تزيد عن واحد  ومدة االجتماععلى األقل من  م( أيا10عشرة )جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل  إلىإشعار كتابي  وإرسال

والقرارات املقترحة، ويجب على مدير الصندوق  االجتماعقت العالن مكان وتاريخ وو  ، وسيحدد مدير الصندوق فياالجتماعقبل  ( يوما21)

 مالك الوحدات.  إلىتابي املرسل كهيئة السوق املالية من الشعار ال إلىخة سإرسال ن

أو أكثر من إجمالي  %25من املالك ما يملكون مجتمعين أو منفردين  رهصحيحا إال إذا حض اجتماعامالكي الوحدات  اجتماع يعتبرال  ▪

 عدد وحدات الصندوق. 

في موقعه  ذلكثاني بالعالن عن  اجتماع إلىالنصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة  يستوفإذا لم  ▪

جميع مالك الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد  إلىإشعار كتابي  وإرسال (تداول السعودية )للسوق املالية  اللكترونيواملوقع  اللكتروني

 . االجتماعالثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدة املمثلة في  االجتماعيام، ويعد ( أ5)الثاني بخمسة  االجتماع

 : وحداتلات مالك ويتص (ب

 طريقة تصويت مالك الوحدات: 

 مالك الوحدات.  اجتماعوكيال له لتمثيله في  الوحدات تعيين ملالك ز يجو  ▪

 ها من وحدات الصندوق. كمن مالك الوحدات الدالء بصوت واحد لكل وحدة يمتل مالك لكل ز يجو  ▪

 طقنية الحديثة وفقا للضوابالتة وسائل طصويت على قراراتها بواسالتفي مداوالتها و  واالشتراكمالك الوحدات  اجتماعاتعقد  ز يجو  ▪

 الهيئة. تضعها  التي

 مالك الوحدات:  اجتماعاتصويت في التحقوق 

 (21) ال تزيد عن واحد وعشرين ومدة االجتماعإشعارا كتابيا قبل عشرة أيام على األقل من  استالمالوحدات وأمين الحفظ  الكيحق مل ▪

 . االجتماعقبل  يوما

لب موافقة مالك طتت أي تغيراتالحصول على موافقته على  ذلكالوحدات ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالوحدات بما في  الكيحق مل ▪

 . االستثمارالوحدات وفقا لالئحة صناديق 

 لضوابطوفقا لقنية الحديثة التة وسائل طصويت على قراراتها بواسالتفي مداوالتها و  واالشتراكمالك الوحدات  اجتماعاتعقد ز يجو  ▪

 تضعها الهيئة.  التي

 : وحداتلاق مالك و حق.14

 مقابل.  ودون ية بمن الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العر  محدثة خةسالحصول على ن ▪

، قيمتهاوصافي  التي يمتلكهامن مالك الوحدات على تقرير اشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات  مالكحصول كل  ▪

 من كل صفقة.  يوما( 15) على وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر الكوسجل بجميع الصفقات املنفذة من قبل امل

 ل. الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقاب ▪

غيير التقبل سريانه وفقا لنوع  التغييربهذا  ملخصغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال تالشعار بأي  ▪

 . االستثمارواملدة املحددة في الئحة صناديق 

 غيير في مجلس إدارة الصندوق. تالشعار بأي  ▪
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بين سنوياخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سالحصول على ن ▪
ُ
عاب الفعلية تالرسوم واأل ت

 ها. لبومعلومات أداء الصندوق عند ط

 . يوما( 21) قبل النهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين االستثمارالشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق  ▪

 . ذلكفي األوقات املحددة ل االسترداد مبالغدفع  ▪

 ها من مدير الصندوق. بعند طل ى الحصول على الجراءات الخاصة بمعالجة الشكاو  ▪

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

 الجتماعات مالكي الوحدات.

 

 : وحداتلل مسؤولية مالك.15

 امات الصندوق. ز التالوحدات أي مسئولية عن ديون و  الكالصندوق أو جزء منه، ال يكون مل الستثماره فيالوحدات  مالكفيما عدا خسارة 

 : وحداتالخصائص .16

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

 متساوية القيمة.

 

 لشروط واألحكام: ات في يرالتغيا.17

 : االستثمارديق صنا ةالئحجب و ة بمدملحدا شعاراتواإل فقات واملالصندوق و التغيير شروط وأحكام  ةنظماملاألحكام 

 سية: ساات األ التغيير على  وهيئة الرقابة الشرعية موافقة الهيئة ومالك الوحدات (أ

من خالل  األساس ي املقترح التغييريجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالك وحدات الصندوق على  ▪

 قرار صندوق عادي. 

املادة،  هذهيجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالك الوحدات وفقا للفقرة السابقة من  ▪

 املقترح للصندوق. ي ساس األ  التغييرعلى وهيئة الرقابة الشرعية الحصول على موافقة هيئة السوق املالية 

 : التاليةمن الحاالت  أيا "يساس األ  التغيير  "طلح ُيقصد بمص ▪

 أو طبيعته.  أهداف الصندوق في  جوهري ال التغيير .1

 الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.  التغيير .2

 وعي ملدير الصندوق من منصب إدارة الصندوق. طال االنسحاب .3

 بها مدير الصندوق.  لغتقررها الهيئة من حين آلخر وتب ى أي حاالت أخر  .4

 . استردادودون فرض أي رسوم  يأساس  أي تغييريحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل  ▪

 

 مهمة:  بأي تغييراتوهيئة الرقابة الشرعية إشعار الهيئة ومالك الوحدات  (ب

مهمة  بأي تغييراتكتابيا  وهيئة الرقابة الشرعية يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك وحدات الصندوق  ▪

قبل يوم  يوما( 21) مدير الصندوق، ويجب أال تقل فترة الشعار عن واحد وعشرينه مقترحة ألي صندوق عام يدير 

 مدير الصندوق. ه الذي يحدد التغييرسريان 

 تغييرأي أو  االستثمارمن الئحة صناديق ( 56)سيا وفقا ألحكام املادة أسا يعد تغييراغيير ال ت " أياملهم التغيير " تعني ▪

 من شأنه أن: 

 هم في الصندوق. تعيد مالك الوحدات النظر في مشاركييؤدي في املعتاد إلى أن  .1

يادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة ز يؤدي إلى  .2

 الصندوق أو أي تابع لهما. 
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يادة أنواع ز أصول الصندوق أو يؤدي بشكل جوهري إلى  سدد منالتي تيقدم نوعا جديدا من املدفوعات  .3

 من أصول الصندوق.  التي تسدد ى املدفوعات األخر 

 بها مدير الصندوق.  لغتقررها الهيئة من حين آلخر وتبى أي حاالت أخر  .4

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

 

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

 ةواجب اتبأي تغيير را كتابيا  إشعاوهيئة الرقابة الشرعية يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالك الوحدات  ▪

 . التغييرأيام من سريان ( 8)ثمانية مدير الصندوق قبل  هالشعار في الصندوق الذي يدير 

 . االستثمارمن الئحة صناديق  (57)(و 56)ال يقع ضمن أحكام املادتين  أي تغيير "واجب الشعار التغييرب "يقصد  ▪

 

 لصندوق: اعن أي تغيير في شروط وأحكام  املتبعة لإلشعار  اإلجراءات (د

ملدير الصندوق  اللكترونيسية في املوقع ساات األ التغيير عن تفاصيل  حشعر مدير الصندوق مالك الوحدات ويفصي ▪

 . التغييرمن سريان  ( أيام10)قبل عشرة  ذلكو ( تداول )للسوق املالية السعودية  اللكترونيواملوقع 

من الئحة ( 71) وفقا للمادةمدير الصندوق  التي يعدهاسية في تقارير الصندوق ساات األ التغيير بيان تفاصيل  ▪

 . االستثمارصناديق 

للسوق املالية  اللكترونيالصندوق واملوقع  ملدير اللكترونيات املهمة في املوقع التغيير الفصاح عن تفاصيل  ▪

 . التغييرأيام من سريان ( 10)قبل عشرة  ذلكهيئة السوق املالية و  التي تحددهاريقة طأو بال (تداول السعودية )

من الئحة صناديق ( 71)مدير الصندوق وفقا للمادة  أعدها التيات املهمة في تقارير الصندوق التغيير بيان تفاصيل  ▪

 . االستثمار

الية للسوق امل اللكترونيملدير الصندوق واملوقع  اللكترونيات واجبة الشعار في املوقع التغيير الفصاح عن  ▪

 . التغييرمن سريان  ( يوما21) خالل واحد وعشرين ذلكو  ل(تداو السعودية )

من الئحة ( 71)للمادة عدها مدير الصندوق وفقا ي التيات واجبة الشعار في تقارير الصندوق التغيير بيان تفاصيل  ▪

 . االستثمارصناديق 

 : الصندوق إنهاء .18

 ي: اآلتهي  االستثمارفيها إنهاء الصندوق والجراءات الخاصة بالنهاء بموجب أحكام الئحة صناديق  التي يستوجبالحاالت 

قبل مدة ال تقل عن واحد  ذلكإذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا برغبته في     .1

 الصندوق دون الخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.  نهاءاملستهدف لاريخ التمن  وما( ي21وعشرين )

دون الخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات  ذلكهائه، و تيجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور ان    .2

 الخاصة بالصندوق. 

هاء مدة الصندوق تعن ان ل(تداو السعودية )للسوق املالية  اللكترونيواملوقع  اللكترونييجب على مدير الصندوق العالن في موقعه     .3

 وتصفيته. 
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 لصندوق: ا مدير . 19

 ه: مسؤولياتجباته و الصندوق وو ا مدير ام هم  -أ 

لهم وشروط  املرخصوالئحة األشخاص  االستثمارعمل مدير الصندوق ملصلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق ي   .1

 وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. 

مالك  اتجاهواجب األمانة  ذلكلهم بما في  املرخصعليها الئحة األشخاص  التي نصتيلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات    .2

 الحرص املعقول.  وبذلالوحدات، والعمل بما يحقق مصالحهم 

 : اآلتيال عن مسؤو ، يكون مدير الصندوق االستثمارفيما يتعلق بصناديق    .3

 إدارة الصندوق.  •

 الخدمات الدارية للصندوق.  ذلكفي  بما عمليات الصندوق  •

 طرح وحدات الصندوق.  •

أكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق واكتمالها الت •

 ووضوحها وأن تكون صحيحة وغير مضللة. 

 

وواجباته بشكل مباشر أو قام  أدى مسؤولياتهاء ، سو االستثماربأحكام الئحة صناديق  االلتزامإن مدير الصندوق مسؤول عن    .4

 لهم.  املرخصوالئحة األشخاص  االستثماربتكليف جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق 

أو تقصير متعمد من مدير  فأو إهمال أو سوء تصر  احتيالن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن إ   .5

 الصندوق. 

معها.  التعاملعلى استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة  التي تؤثريضع مدير الصندوق السياسات والجراءات لرصد املخاطر    .6

 السياسات والجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل.  تلكتتضمن 

 ها. بعند طل طبيقالت نتائجويزود الهيئة ب هار يدير لكل صندوق استثم وااللتزامابقة طمراقبة امل جبق مدير الصندوق برناميط   .7

 

 باطن: الصندوق من  مدير  تتعينلصندوق في ا مدير حق   -ب 

عاب تأو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن، وسيدفع مدير الصندوق أي أ طرف ثالثالصندوق تكليف  يجوز ملدير

 . ذلكومصاريف تابعة ل

 

 ه: استبداللصندوق أو ا مدير  املنظمة لعزل األحكام   -ج 

اتخاذ أي تدبير  ومناسبا لتعيين مدير صندوق بديل أ هللهيئة الحق في عزل مدير الصندوق من إدارة الصندوق واتخاذ أي إجراء ترا •

 ي: آلتفي حال حدوث أي من ا ذلكمناسبا، و  هآخر ترا

 لهم.  املرخصاألشخاص  الئحة بموجب ذلكتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الدارة دون إشعار الهيئة ب .1

 من قبل الهيئة.  قهأو تعليمدير الصندوق في ممارسة نشاط الدارة أو سحبه  صإلغاء ترخي .2

 ممارسة نشاط الدارة الخاص بمدير الصندوق.  ترخيصم طلب إلى الهيئة من قبل مدير الصندوق للغاء تقدي .3

 . التنفيذيةبالنظام ولوائحه  بااللتزام -الهيئة هحسب ما ترا–إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل بشكل جوهري  .4

سجل آخر م صه مع عدم وجود شختالأو استق هي يدير أصول الصندوق أو عجز الذ االستثماريةوفاة مدير املحفظة  .5

 مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق. ى لد

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -بنا ء على أسس معقولة–الهيئة أخرى ترى أي حالة  .6

  :الحفظ. أمين 20

 : الحفظام أمين هم  -أ 

بشكل مباشر أم كلف بها  مسؤولياته ىأد، سواء االستثماروفقا ألحكام الئحة صناديق  التزاماتهال عن مسؤو عد أمين الحفظ ي •

 لهم.  املرخصأو الئحة األشخاص  االستثمارطرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق 
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إهمال أو سوء أو  احتيالالناتجة عن  خسائر الصندوق مدير الصندوق ومالك الوحدات عن  اتجاهعد أمين الحفظ مسؤوال ي •

 من قبل أمين الحفظ.  تقصير معتمد تصرف أو

مالك الوحدات، وهو مسؤول عن اتخاذ جميع الجراءات  حها لصالتال عن حفظ أصول الصندوق وحمايو عد أمين الحفظ مسؤ ي •

 مة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. ز الدارية الال 

 لباطن: اين أمين من عيفي ت الحفظحق أمين   -ب 

عاب ومصاريف تمن الباطن، وسيدفع أمين الحفظ أي أ لحفظل ناثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميف ألمين الحفظ تكليف طر ز يجو 

 . ذلكتابعة ل

 : أو استبداله الحفظأمين  عزل ل ةملنظمااألحكام   -ج 

 : اآلتيةمناسبا في حال وقوع أي من الحاالت ه تدبير تراللهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي  •

 لهم.  املرخصبموجب الئحة األشخاص  ذلكتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة ب .1

 من قبل الهيئة.  أو تعليقهأمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  صإلغاء ترخي  .2

 ممارسة نشاط الحفظ. ترخيصم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ للغاء تقدي  .3

 . التنفيذيةبالنظام ولوائحه  بااللتزام -حسب ما ترا الهيئة–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  .4

 أنها ذات أهمية جوهرية.  -بنا ء على أسس معقولة–ترى الهيئةى أي حالة أخر  .5

 : القانوني حاسب. امل21

 : االستثمارلصندوق  القانوني أسم املحاسب  -أ 

 شركة  بيكر تيلي م ك م وشركاه.

 ه: مسؤولياتجباته و اوو  القانوني املحاسبام هم  -ب  

لقوائم املالية للصندوق بما يتماش ى مع املعايير اللقيام بعملية مراجعة  ذلكعين املحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق و ي ▪

 ة السعودية. بيالعر  اململكةاملعمول بها في 

الحالة القيام بعملية  هذهه املالية، يجب في نتشهر قبل نهاية س( أ9)سعة تإذا مض ى على تأسيس الصندوق مدة تزيد على  ▪

 املراجعة بنهاية السنة املالية األولى. 

الحالة القيام بعملية  هذهفي  يمكنته املالية، نأشهر أو أقل قبل نهاية س( 9) مدة تسعةإذا مض ى على تأسيس الصندوق  ▪

 املراجعة بنهاية السنة املالية الثانية. 

 

 : االستثمارلصندوق  القانوني املحاسب الستبدال ةاألحكام املنظم  -ج 

املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني املعين، في أي من  يرفض تعيينيجب على مجلس إدارة الصندوق أن 

 : اآلتيةالحاالت 

 للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه.  يوجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنه .1

  مستقال.العام  ق للصندو عد املحاسب القانوني يإذا لم  .2

 مرض.ات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل بر املؤهالت والخ تلكأن املحاسب القانوني ال يم ق الصندو إدارة  قرر مجلسإذا       .3

 ق.املحاسب القانوني املعين فيما يتعلق بالصندو  تغيير -وفقا لتقديرها-إذا طلبت الهيئة  .      4

 لصندوق: ا أصول . 22

 صندوق االستثمار.  حة أمين الحفظ لصالواسطإن أصول صندوق االستثمار محفوظة ب -أ
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صولها بحفظ أ التي يقومأصول عمالئه األخرين  األخرى وعنالحفظ بفصل أصول الصندوق عن باقي األصول الخاصة به أو الصناديق  أمينيقوم  -ب

الصندوق ويقوم أمين الحفظ بفتح حساب بنكي خاص بالصندوق في  حلصال باسمهل أمين الحفظ األوراق املالية واألصول الخاصة بالصندوق سجوي

  التعاقدية.زاته متياتؤيد تأديته ال  التيجالت الضرورية وغيرها من املستندات سأحد البنوك املحلية، ويقوم باالحتفاظ بجميع ال

أن يكون ملدير الصندوق أو مدير  ز ، وال يجو (ية مشاعةكمل)ق مجتمعين  و الصند ذلكاالستثمار مملوكة ملالكي الوحدات في  ق صندو د  أصول تع -ج

ة فيها، إال إذا لبمطا أيأو  ق الصندو أصول  ع أي مصلحة فيز الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املو 

ع مالكا  لوحدات الصندوق، ز أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املو  ق الصندو كان مدير 

ام الصندوق ومذكرة عنها في شروط وأحك حالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصطامل هذهيته، أو كان  مسموحا  بكفي حدود مل ذلكو 

 املعلومات الخاصة بالصندوق. 

 : وحداتلار من مالك اإقر .23

 صاملعلومات الخاص بالصندوق، واملوافقة على خصائ ملخصعلى شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق و  باالطالعلقد قمت/قمنا 

 فيها/اشتركنا فيها. التي اشتركتالوحدات 

  
 االسم: 

  اريخ:الت                قيع:و الت
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 الشرعية:الضوابط  (:1امللحق رقم )

 االتي: هييتبعها مدير الصندوق  يالتإن الضوابط الشرعية  . وفقا للضوابط الشرعية األوقاتالصندوق في جميع  إدارةبيقوم مدير الصندوق 

 

 ألسهم:في ااملتعلقة الضوابط الشرعية  -1

 ال يجوز ملدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم الشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املحرمة. (أ

االستثمار فيها يخضع بالنسبة للشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املباحة التي قد تتعامل باليداع أو االقتراض بالفائدة الربوية، فإن  (ب

 للضوابط اآلتية:

. -بعد حسم اليراد املحرم-( من إجمالي إيراد الشركة %5أال يتجاوز مقدار اليراد الناتج من اليداع املحرم ) (ج
 
؛ بحيث يكون املنسوب إليه مباحا

 من إجمالي موجودات الشركة.( %30) على أال يتجاوز إجمالي املبالغ املودعة بالربا

 قصير األجل-وز إجمالي املبلغ املقترض بالربا أال يتجا (د
 
 طويل األجل أم قرضا

 
 ( من إجمالي موجودات الشركة.%30نسبة ) -سواء أكان قرضا

، قليله وكثيره. ولذا فإن أي إيراد محرم ال يجوز أن ينتفع  (ه  وإعطاء 
 
به وتحديد هذه النسب ال يعني جواز التعامل بالربا؛ فإنه محرم أخذا

 في الصندوق، ويجب التخلص منه. املستثمرون

في حال وجود إيرادات محرمة في الشركات التي جرى االستثمار فيها؛ فإن مدير الصندوق يلتزم بالتخلص من اليراد املحرم حسب ما تقرره  (و

 جهة املراجعة الشرعية للصندوق في مقدار ما يجب التخلص منه والجهة التي يصرف فيها.

ة ما ورد ذكره من الضوابط مبني على االجتهاد وخاضع لعادة النظر حسب االقتضاء، وحينئٍذ فإنه في حال تغير اجتهاد جهة املراجعة الشرعي (ز

 يجد من استثمارات الصندوق. فيمافي ضوابط االستثمار في األسهم، فإن مدير الصندوق يلتزم بتلك الضوابط 

 

 ابحة:ر تعامل باملالضوابط الشرعية املتعلقة بال -2

 أن تكون السلع مما يجوز بيعه باألجل. (أ

، ومما يحصل به القبض: تسلم الوثائق التي تعين السلع ب (ب
 
 إال بعد تملكه لها وقبضها القبض املعتبر شرعا

 
أرقامها أال يبيع الصندوق السلع آجال

 أو بمكانها. 

سلعة اشتراها منه، أو من املورد مما قد  -باألجل-من مؤجل، وأال يبيع عليه أال يشتري الصندوق من الطرف اآلخر السلع التي باعها عليه بث (ج

 للسلع أو ألكثرها؛ ألن ذلك كله من العينة.
 
 باعه الصندوق بصفته مالكا

 

للموافقة فيما يتعلق بالصكوك، واملنتجات االستثمارية املهيكلة، والصناديق االستثمارية األخرى فيتم عرضها على جهة املراجعة الشرعية  .3

 على املشاركة فيها.

 

)واالحتفاظ بأرصدة كاملرابحة أو أي استثمارات أخرى يجب أن يدرك املستثمرون بأنه يجوز للصندوق القيام بمباشرة استثمارات قصيرة األجل  .4

بلة مصاريف الصندوق أو نقدية أو بفتح حسابات مصرفية غير ربوية( متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وذلك ليتمكن من مقا

 الغتنام فرص السوق متى ما توفرت.

 

 التطهير: .5

يتم التطهير حسب  الشرعية،الخيرية بعد أخذ موافقة اللجنة  األعمالب خاص وصرفه في ايتم تجنيب الدخل غير املشروع وإيداعه في حس

 التالية:الخطوات 

 فيها.تحديد الدخل غير املشروع لكل شركة يتم االستثمار  •

 فيها.تحديد مقدار الدخل غير املشروع لكل سهم لكل شركة تم االستثمار  •

 شركة.ضرب ناتج مقدار الدخل الغير مشروع لكل سهم في عدد األسهم اململوكة في كل  •

 فيها.تكرار نفس الخطوات لجميع الشركات املستثمر  •
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يتم احتساب التطهير لكل شركة  العمل الخيري حساب  إلىتم االستثمار فيها وتحويله  التيالدخل غير املشروع لجميع الشركات  أعمالتجنيب 

 كاالتي:يتم حساب نسبة التطهير  املستلمة.هذه النسبة من التوزيعات ويتم تجنيب  سنوي،يستثمر فيها الصندوق بشكل 

 

 نسبة الدخل غير املشروع =

 

 

 

الخيرية بعد اخذ موافقة اللجنة  األعمالتكون فيها شبه ربويه ويتم صرفه في  التيالنشاطات  اليرادات منغير املشروعة  باليراداتيقصد 

 الصندوق.الشرعية ويقوم مدير الصندوق بعمل ذلك لجميع أصول 

 

 االستثمار:وطرق  أدوات .6

 التالية:االستثمارية  األدواتمن  أداهاألسهم بأي ال يجوز ملدير الصندوق شراء  

 املستقبلية.العقود  •

 الخيارات.عقود  •

 املناقلة.عقود  •

 املمتازة. األسهم •

 

 األولية:الطروحات  .7

 
 
من قيمتها السوقية لحساب النسب املالية لغرض تحديد ما إذا كانت الشركة متوافقة  يستخدم مدير الصندوق صافي أصول الشركة بدال

 فيها. أولي صدارإالشريعة في حال كان ينوي االكتتاب في  أحكاممع 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير املشروعة اإليرادات

 تاإليرادا إجمالي
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 ملخاطر اضبط  إجراءاتات و سياس: (2قم )مللحق ر ا
 

 خاطر: امل وآلية ضبط إجراءات . 1

 فاألهدا التي تحققيمة كالجيدة والح ممارسات االستثمارمدير الصندوق متماشية مع  التي يتخذهاقرارات االستثمار  ن ستكو  . أ

ذات العالقة، ويشمل  ى املحددة للصندوق واملذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر  االستثمارية

 : اآلتيبذل مدير الصندوق كل ما في وسعه للتأكد من  ذلك

الحرص على توفير السيولة الكافية في الصندوق من خالل االستثمار في أوراق مالية ذات سيولة جيدة للوفاء بأي طلب استرداد متوقع،  •

النقد املتوفر في الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتسييل جزء من أصول  أشباهأكثر من النقد و  االستردادفي حال كان مجموع طلبات 

 الصندوق. 

اع أو صناعة معينة، إال طقة جغرافية معينة أو قطالصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو من استثماراتيز عدم ترك •

ذات العالقة، وفي حال تم  ى في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر  ذلكإذا تم الفصاح عن 

في مدة  االستثمارورقة مالية بما يخالف الشروط واألحكام، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع  الصندوق في استثماراتتركيز 

  يوما. (90)أقصاها 

 االستثماري الئحة صناديق ( ف41)املصرح بها في املادة الحادية واألربعين  نسبةفي الشركات حسب ال ملكالت بنسبيلتزم الصندوق  •

املوضحة في املادة، سيقوم مدير الصندوق بتصحيح وضع  لنسبمدير الصندوق أي من ا وز املالية، وفي حال تجاابعة لهيئة السوق الت

  يوما. (90)أقصاها  ومدةا ر فو  االستثمار

 ىلد االستثماراملحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بكل دقة، تقوم لجنة  االستثماريةالصندوق  فبيق أهداطت •

 إجراءاتالصندوق واتخاذ أي ف أكد من توافقها مع أهداالتشهريا ملراجعة أداء واستثمارات الصندوق و  باالجتماعصندوق مدير ال

 الصندوق.  فية تخدم أهدانتصحيحية أو تحسي

 يكون هناك مخالفات جوهرية.  فورا عندما ق الصندو مجلس إدارة تبليغ ب ق الصندو سيقوم مدير  •

مع واضحة تتوافق  وتبعا لسياسةمن هيئة السوق املالية  صآخر مرخ طوسي أور قسم الوساطة بتنفيذ أوامر البيع والشراء يتم ع •

للتأكد السوق املالية وتراعي مصاله حاملي وحدات الصندوق، كما أنها تراعي املحافظة على مصلحة وشفافية السوق املالية، و  تعليمات

ط يقوم مدير الصندوق بمتابعة تنفيذ جميع أوامر البيع والشراء بشكل مستمر، وفي حال كان هناك أي إجراء من الوسي ذلكمن 

 . طمالك الوحدات، سيقوم مدير الصندوق بتغيير الوسي حيتعارض مع مصال

 : التاليكاملجلس  التي يقدمهاهناك مجلس إدارة للصندوق وستكون طبيعة الخدمات  ن سيكو  . ب

 . طرفا فيهاالصندوق  التي يكون الجوهرية  التقاريراملوافقة على جميع العقود والقرارات و  •

 صناديق االستثمار.  وفقا لالئحةعنه مدير الصندوق  حيفص حاملصادقة على أي تضارب مصال -مناسبا  ذلكومتى كان -الشراف  •
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مدير  ىعن غسيل األموال وتمويل الرهاب لد بليغالتومسؤول  وااللتزامابقة طاألقل مع مسؤول امل سنويا علىمرتين  االجتماع •

 مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.  التزامالصندوق، للتأكد من 

 . حالة تعيينهأي توصية يرفعها مصفي األصول في  إقرار •

 ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.  ى الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخر زام شروط وأحكام التمن اكتمال و  التأكد •

وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات  وفقا لشروطأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الت •

 واملستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار. 

 مانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. العمل بأ •

 : املطابقة وااللتزام.2

 : التالي الشراف علىمسؤوال عن  وااللتزامابقة طسيكون مسؤول امل

زام مدير الصندوق باللوائح والقوانين ذات العالقة، وبشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات التأكد من الت •

 ذات العالقة.  ى األخر 

نفيذية وجميع التبالنظام ولوائحه  االلتزامين مدير الصندوق من كأكد من وضع السياسات والجراءات املناسبة لتمالت •

 السارية املفعول.  ى لبات النظامية األخر طاملت

 على جميع سجالت مدير الصندوق.  االطالعالحصول على املوارد املناسبة وصالحية  •

مدير الصندوق  التي يتبعهازام لتبقة واالطاترتيبات امل مدى مالئمةا ملراجعة طلبهتزويد الهيئة بأي مستندات ت •
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 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية 

Itqan Capital Saudi Equity Fund  

 

 ضوابط الهيئة الشرعية متوافق مع  محلي مفتوح املدةأسهم صندوق 
 

 IC-1008-09-03-01-19رقم اعتماد شرعي 

 

 مدير الصندوق 

 إتقان كابيتال

 

 

 أمين الحفظ

 شركة الرياض كابيتال

 

 

 مذكرة املعلومات

 م.17/1/2019ه املوافق  11/5/1440 الصدار:تاريخ 

 

 مذكرة طرح عام

 إتقان كابيتال لألسهم السعودية صندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب على  خاضعة لالئحة صناديق االستثمار. السعودية جميع املعلومات والبنود املذكورة في مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم  إن

ر استثماري يتعلق بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل اتخاذ أي قرااملستثمرين املحتملين قراءة مذكرة املعلومات الخاصة 

ما إذا كان االستثمار في هذا الصندوق مالئم، فإنه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين  معرفة عدموفي حال  بالصندوق،

 قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

 فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي.ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذر 
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 إشعار هام 

 

في األسهم السعودية. أسس ويدار من  ويستثمر ضوابط الهيئة الشرعيةكابيتال لألسهم السعودية )"الصندوق"(، هو صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع  إتقانصندوق  ▪

فقا لالئحة كابيتال )" مدير الصندوق"( وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة و  إتقانقبل شركة 

 4030167335م(، ورقم سجلها التجاري 9/4/2007هـ )املوافق 21/3/1428بتاريخ  07058-37األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية، بموجب الترخيص رقم 

 :هـ وعنوانها كالتالي16/2/1428والصادر بتاريخ 

 

 15املكتب الرئيس ي: برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 www.itqancapital.com: اللكترونياملوقع 

 +9125106030966 الهاتف:رقم 

 

 قسم إدارة األصول: مركز الدغيثر، الدور الثاني

 حي العليا، شارع األمير محمد بن عبد العزيز

  الرياض، اململكة العربية السعودية

 +112164333966رقم الهاتف: 

 
ويتحمل الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة  عليها.مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة  تم مراجعة ▪

املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما يقرون كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال  .واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات

 .دة في مذكرة املعلومات غير مضللةاملعلومات والبيانات الوار  أنويؤكدون على 

تأكيد يتعلق بدقتها أو  وال تعطي أي املعلومات،وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة  ▪

االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي  وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن ،اكتمالها

ت الواردة في الشروط واألحكام توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلوما

 .صندوق يعود للمستثمر أو من يمثلهر في الومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثما

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

ط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوس إلىيهدف الصندوق  ▪

الضوابط الشرعية مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع السترشادي )عائد يتفوق على عائد املؤشر  وتحقيقالشرعية أحكام الهيئة مع  نمو( املتوافقةاألسهم السعودية املوازية )

 من قبل ايديال ريتنق(.

ه وفقا لنظام هيئة  03/12/1427.بتاريخ 2006-219-1أعدت مذكرة املعلومات طبقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  ▪

 ه. 2/6/1426وتاريخ  30السوق املالية الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/

روط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخرى الخاصة بصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بعناية ودقة تامة قبل شيجب على املستثمرين املحتملين قراءة  ▪

جب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال كان هناك شك في مدى مالئمة هذا الصندوق، فإنه ي

 قبل اتخاذ أي قرار استثماري. 

وليس هناك ( لعناية املعقولة للتأكد من صحتهابعد أن بذل كل االهتمام وا)الصندوق تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق  وأحكامروط شإن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في  ▪

محتوى الشروط واألحكام باعتبارها مشورة بشأن أي أمور استثمارية  إلىأي ضمانات بأن تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين املحتملين أن ال ينظروا 

 أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو بأي مسائل أخرى. 

م اململوكة من قبل الصندوق. وينبغي للمستثمرين املحتملين أن يكونوا على بينة ومعرفة تامة بأن االستثمار في الصندوق تكون قيمة وحدات الصندوق عرضة لتقلبات أسعار األسه ▪

 من قبل مدير 
 
 كما أنه ليس مضمونا

 
ثمر كامل املسؤولية الصندوق ويتحمل املستيشتمل على مخاطر مرتفعة. إن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما

 عن أي خسائر مالية قد تنتج عن االستثمار في الصندوق ما لم يكن سبب الخسارة ناجما عن تقصير أو إهمال من مدير الصندوق. 

 واألحكام.لشروط لهذه ايوافق كل مشترك بأن مدير الصندوق سوف يستثمر مبالغ االشتراكات بالنيابة عن املشترك وطبقا  ،بالتوقيع على مذكرة املعلومات والشروط واألحكام ▪
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 جدول املحتويات
 

 3 العالقة وو األطراف ذ

 4 املصطلحات تعريف

 6 ملخص املعلومات الرئيسية

 8 مذكرة املعلومات

 8 صندوق االستثمار .1

 8 االستثمارسياسة  .2

 10 لالستثمار في الصندوق  املخاطر الرئيسية .3

 13 معلومات عامة .4

 14 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 16 تسعير التقويم و ال .6

 17 التعامل .7

 20 خصائص الوحدات .8

 20 املحاسبة وتقديم التقارير .9

  20 مجلس إدارة الصندوق  .10

 22 لجنة الرقابة الشرعية .11

 24 الصندوق مدير  .12

 26 أمين الحفظ .13

 28 مستشار االستثمار .14

 28 املوزع .15

 28 املحاسب القانوني .16

 28 معلومات أخرى  .17

  30 إقرار من مالك الوحدات .18

 

 



  

 

 
3 

 األطراف ذوو العالقة

  مدير الصندوق 

كابيتال ويشار إليها فيما بعد بـ)"مدير الصندوق"(، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم  إتقانشركة 

تأسيسها وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص 

هـ 21/3/1428بتاريخ  07058-37املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية، بموجب الترخيص رقم 

 هـ 16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335م(، ورقم سجلها التجاري 9/4/2007)املوافق 

  عنوانه:

 15املكتب الرئيس ي: برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 www.itqancapital.com: اللكترونياملوقع 

 +125106030966هاتف :رقم ال  

 

 أمين الحفظ 

 شركة الرياض كابيتال

واملقدم بناء  على  07070-37وترخيص هيئة السوق املالية رقم  01010239234سجل تجاري رقم 

الئحة األشخاص املرخص لهم من قبل هيئة السوق املالية لتقديم خدمات الدارة والتعامل والتعهد 

 والترتيب وتقديم املشورة والحفظ 

 عنوانه:

 +96612331-3712الرياض العليا.  –شارع التخصص ي  6775الدارة العامة: 

 11411الرياض  229ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 +966114113333هاتف: 

 9+66114119150فاكس: 

  www.riyadcapital.comاملوقع اللكتروني: 

  القانوني املحاسب

 شركة  "بيكر تيلي م ك م وشركاه 

 اململكة العربية السعودية 11372الرياض   300467ص.ب 

 +966118351600هاتف: 

 www.bakertillyjfc.comاملوقع اللكتروني: 

 

 

 

 



  

 

 
4 

 تعريف املصطلحات

 إلىمصطلحات مترادفة تستخدم لإلشارة  الوحدة" ومالك "العميل"و" املستثمرين" و ملحتمل"ا املستثمر"و "املستثمر" و املشترك"" ▪

 العميل الذي يمتلك وحدات في الصندوق. 

  يقصد بها شركة إتقان كابيتال. ر " و " الشركة"دي"مدير الصندوق" و "امل ▪

يقصد به مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقا لالئحة صناديق االستثمار  "مجلس اإلدارة"و "مجلس إدارة الصندوق " ▪

  ملراقبة أعمال مدير صندوق االستثمار.

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية "الهيئة" و" هيئة السوق" و "هيئة السوق املالية"  ▪

 .ن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئةأو موظف، أو وكيل يمكن أ

  يقصد بها السوق املالية السعودية )تداول(.  "السوق" و " السوق املالية " و "السوق املالية السعودية )تداول("  ▪

  يقصد بها صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية."الصندوق "  ▪

، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب بها سوق األسهم السعودية يقصد"السوق الرئيس ي"  ▪

  السوق الرئيسية. في املستمرة وااللتزامات املالية األوراققواعد طرح 

ب قواعد يقصد بها سوق األسهم املوازية، وهي السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموج  "السوق املوازية"  ▪

  طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة في السوق املوازية.

هو املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق االستثماري، يقصد به هنا مؤشر األسهم السعودية "املؤشر اإلسترشادي"  ▪

 املتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ريتنق.

ذلك أجزاء الوحدة، وتعامل كل وحدة  بما فيأي صندوق استثمار يتكون من وحدات  املالك فيحصة  "،وحدة االستثمار )الوحدة(  " ▪

 .االستثمارأصول صندوق  فيثل حصة مشاعة معلى أنها ت

" يقصد بها الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية  "تضارب املصالح ▪

 نوية. أو مع

 " يقصد بها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. "الئحة صناديق االستثمار ▪

  يقصد بها مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب الملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرار االستثماري."املخاطر"  ▪

بها العميل الذي يستثمر أو يود  يقصد“ون" و " املستثمر املحتمل" و " العميل "املشتركون" و " مالك الوحدات" و " املستثمر  ▪

 االستثمار في الصندوق. 

 رسمي لبنوك السعودية / أو لسوق األسهم السعودي.به أي يوم عمل  يقصد ""يوم عمل"اليوم" أو  ▪

 يقصد به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد في وحدات الصندوق.  لتعامل"ا"يوم  ▪

  يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة."يوم التقويم"  ▪

 ل مرة. يقصد بها أسهم الشركات املطروحة لالكتتاب العام في السوق املالية ألو   "أسهم الطروحات األولية" و "اإلصدارات األولية"  ▪

  أسهم إضافية تطرح ملساهمي املصدر بغرض زيادة رأس مال املصدر.يقصد بها  ""حقوق األولوية  ▪

 ل.أدوات الدخل الثابت هي نوع من االستثمار الذي يحقق عوائد دورية منتظمة يمكن التنبؤ بها بشكٍل معقو “"أدوات الدخل الثابت  ▪

  املالية. سواقاأل عموالت الشراء والبيع في "مصاريف للتعامل"  ▪

  في أي صفقة. اآلخريعني الطرف  "طرف نظير" ▪

   مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الصندوق وتنفيذ استراتيجيته.ى هي لجنة لد " لجنة االستثمار " ▪

  أيام عمل. 5منها خالل  التخارج التي يمكنهي األوراق املالية جيدة"  يولةس مالية ذاتق ا"أور  ▪
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الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السـيولة  األجل وتعتبرهي أدوات الدين قصيرة ": "نقد وأشباه النقد وأدوات أسواق النقد ▪

الحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والـتي تشـمل العقـود املتوافقـة مـع ضوابط الهيئة و للشـركات واألفـراد 

وق والخاضعة ــرعية من املرابحــة واملضــاربة والوكالــة والجــارة واملشــاركة وأي عقــد أخــر متوافــق مــع ضوابط الهيئة الشــرعية للصندالش

 لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة. 

عــام واملوافـق عليهــا مـن قبـل هيئــة السـوق املاليـة أو هيئـات تنظيميــة  هـي صـناديق اســتثمارية ذات طـرح": صناديق أسواق النقد" ▪

االســتثمار في اململكــة وتســتثمر  خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صـناديق

 .الشرعية للصندوق  ضوابط الهيئةقــة مــع بشــكل رئيســي في أدوات أســواق النقــد وتكــون متواف

هـي صـناديق اسـتثمارية مقسـمة إلى وحـدات متسـاوية يـتم تـداولها في  ":صناديق االستثمار املتداولة / الصـناديق العقارية املتداولة " ▪

ليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات سـوق األوراق املاليـة خـالل فـترات التـداول املسـتمر كتـداول أسـهم الشـركات واملوافـق ع

تنظيميـة خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صـناديق االستثمار في اململكة، 

 .الشرعية للصندوق  ضوابط الهيئةعلى أن تكون متوافقة مع 

هـي صـناديق اسـتثمارية مرخصـة وموافـق عليهـا مـن قبـل هيئـة السـوق املاليـة أو هيئـات  ":صناديق االستثمار ذات الطرح العام " ▪

يق االستثمار في تنظيميـة خليجيـة و/أو أجنبيــة وفقــا لتنظــيم بلــد آخــر خاضــع لتنظــيم مســاوي علــى األقــل لــذلك املطبــق علــى صــناد

 .الشرعية للصندوق  الهيئةضوابط اململكة ومتوافقة مع 

في حال حدوث هبوط حاد في األسواق املالية نظرا لألوضاع االقتصادية أو السياسية الدولية الطارئة و التي ال ": الظروف االستثنائية" ▪

 .تمكن مدير الصندوق من قياس تأثير هذا النوع من الظروف الطارئة بشكل فوري

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

 .الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق ": الهيئة الشرعية " ▪

هي الضوابط والنسب املالية الـتي تتبعهـا الهيئـة الشـرعية ملـدير الصـندوق لتصـنيف الشـركات ": الشرعية ضوابط الهيئة" ▪

 .ابهثمارات استثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار واالسـت

 .ابهأصول الصندوق بالضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات ملستثمر  قيمة ":إجمالي أصول الصندوق " ▪

 حملة على الصندوق.إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية امل ":صافي قيمة أصول الصندوق " ▪

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

 املنشأة، وذلك بهدف التنبؤ بربحية االستثماريةللفرص  واملالية االقتصادية واملعلوماتهو عملية تحليل البيانات  ": املاليالتحليل " ▪

 .املستقبلية املخاطر، والتعرف على حجم املستقبلي
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 لخص املعلومات الرئيسيةم
 

 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية

Itqan Capital Saudi Equity Fund 
 اسم الصندوق 

 مدير الصندوق  شركة إتقان كابيتال

 نوع الصندوق  ضوابط الهيئة الشرعية صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع 

 أمين الحفظ شركة الرياض كابيتال

 مدير الخدمات اإلدارية شركة إتقان كابيتال

 عملة الصندوق  الريال السعودي

الشركات السعودية تحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل عن طريق االستثمار في أسهم 

مع  نمو( املتوافقةاملدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية املوازية )

 الشرعية.أحكام الهيئة 

 أهداف الصندوق االستثمارية

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

 مستوى املخاطر عالي

( ريال سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل قيمتها 5,000عدد وحدات تعادل قيمتها خمسة آالف )

 .( ريال سعودي للمؤسسات والشركات50,000خمسون ألف )

 الحد األدنى لالشتراك

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

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

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

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

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

 لالستردادالحد األدنى 

األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أسبوع )على  قبل نهاية يوم

 يكون يوم عمل(. أن

لنهائي الستالم طلبات ااملوعد 

 االشتراك واالسترداد

لجميع الطلبات  دأو استرداآخر سعر معلن من قبل مدير الصندوق والذي يعتمد كسعر شراء 

 املستوفية للشروط.
 السعر املعتمد لالشتراك واالسترداد

 أيام التقويم )على أن يكون يوم عمل(. أسبوعمن كل  واألربعاءيوم االثنين 

 أيام التعامل )على أن يكون يوم عمل(. أسبوعيوم األحد ويوم الثالثاء من كل 

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

 رسوم االشتراك % من قيمة مبلغ االشتراك.2

 من صافي قيمة أصول الصندوق 1.5نسبة 
 
 رسوم اإلدارة .% سنويا

 رسوم االسترداد املبكر ال يوجد

 أيهما أعلى. 12,000% من قيمة صافي أصول الصندوق أو 0.05
 
 رسوم أمين الحفظ ريال سعودي سنويا
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 أتعاب املحاسب القانوني: -د

 ريال سعودي سنويا كأتعاب للمحاسب القانوني. 30,000يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة 

 مصاريف املؤشر اإلسترشادي: -ه

 أيهما  14,625% من قيمة صافي أصول الصندوق أو  0.05الصندوق يدفع 
 
ريال سعودي سنويا

 أعلى مقابل الحصول على بيانات املؤشر السترشادي.

 الرسوم الرقابية: -و

 ريال سعودي سنويا كرسوم رقابية. 7,500يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا بقيمة 

 

 رسوم نشر املعلومات على موقع تداول: .4

 بقيمة يدفع 
 
 مقطوعا

 
 مقابل نشر املعلومات على موقع  5,000الصندوق مبلغا

 
ريال سعودي سنويا

 تداول.

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .5

 بقيمة 
 
 مقطوعا

 
 لكلريال سعودي  5,000يدفع الصندوق مبلغا

 
 عضو مجلس إدارة مستقل. سنويا

ة أو االستثمارية للصندوق وأي ضرائب يدفع الصندوق رسوم التحويل الفعلية ما بين الحسابات البنكي

 أو رسوم إضافية إن وجدت بما في ذلك ضريبة القيمة املضافة.

 تعاب الهيئة الشرعية:أ .6

 بقيمة مدير يدفع 
 
 مقطوعا

 
ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر  11,250الصندوق مبلغا

 .الصندوق 

 الرسوم واملصاريف األخرى 

 

 

 

 

 

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

 األوليسعر الوحدة عند الطرح  الصندوق. ة فيريال سعودي لكل وحد 10  
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 مذكرة املعلومات

 صندوق االستثمار  .1

 اسم الصندوق  (أ

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

 

 تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار (ب

 .م17/1/2019ه املوافق  11/5/1440بتاريخ صدرت شروط وأحكام الصندوق 

 

 تاريخ موافقة هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداته  (ت

 .م17/1/2019ه املوافق  11/5/1440تاريخ في إتقان كابيتال لألسهم السعودية تمت املوافقة على طرح صندوق 

 

 مدة الصندوق  (ث

 كابيتال لألسهم السعودية صندوق مفتوح املدة، أي أنه ال يوجد له عمر محدد.  إتقانإن صندوق 

 

 عملة الصندوق  (ج

عر صرف العملة الرسمية للتعامل بكافة أعمال الصندوق هي الريال السعودي.  وفي حال تم التعامل بعمالت غير الريال السعودي فسوف يتم احتساب س

 ألسعار الصرف السائدة في البنوك املستلمة ألصول الصندوق في ذلك الوقت. وفي حينها يتحمل مالك العملة بما  تلك
 
يقابلها بالريال السعودي وفقا

 الوحدات أي تقلبات في أسعار الصرف

 سياسات االستثمار  .2

 األهداف االستثمارية للصندوق  (أ

اري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية، وهو صندوق استثم

ألولية وحقوق في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وفي أسهم الصدارات ا

( والصناديق ETFsالرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة )األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية 

ية وأدوات العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية و صناديق أدوات النقد وصناديق الدخل الثابت املرخصة من هيئة السوق املال

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

 االئتماني.

 

 ها: في يستثمر الصندوق سألوراق املالية التي ا (ب

سوق األسهم السعودية املدرجة في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو  يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خالل االستثمار في

( وفي أسهم الصدارات األولية وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو حقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم )نمو املوازية

املطروحة طرحا عاما  ( والصناديق العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية ETFsملؤشرات املتداولة )السعودية املوازية )نمو( وصناديق ا

الخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود  اليةامل املرخصة من هيئة السوق و 

 أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.  BBB- ذات تصنيف ائتماني بحد أدنىمتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية و  اململكة

 

 تركيز االستثمارات:سياسة  (ج

من ناحية العوائد  االستثماريةفي األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه  استثماراتهسيركز الصندوق 

 .(داملستهدفة كما هو موضح في الفقرة )

 

 :األسواق املالية التي يستثمر فيها الصندوق  (د

 يستثمر الصندوق في األسواق التالية:                

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

 الشرعية.ضوابط الهيئة املتوافقة مع  ق أدوات النقداأسو  .2

 الشرعية.ضوابط الهيئة املتوافقة مع  أدوات الدخل الثابتأسواق  .3
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 االستثمار:يلخص الجدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع 

 نوع االستثمار الحد األدنى الحد األعلى

األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية والصدارات األولية  50% 100%

والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية 

 الرئيسية.

املدرجة في السوق املالية السعودية املوازية )نمو( والصدارات األسهم السعودية  0% 10%

األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم 

 السعودية املوازية )نمو(.

 الشرعية.النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة  أسواق وصناديقنقد وأدوات النقد  0% 50%

الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك  أدوات الدخل 0% 40%

 .العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية

صناديق االستثمار في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية  0% 10%

وكذلك صناديق املؤشرات املتداولة العامة واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية 

 .وصناديق االستثمار العقارية املتداولة

بكافة أنواعها من أصول  املشابهةصناديق أسواق النقد والصناديق  فيالنقد أو  أسواقأدوات  يف لالستثمار األعلى الحدبنسبة أعلى من  يحتفظالصندوق أن  ملديركن موي*

 .االستثنائيةظل الظروف  في% 100 حتىأسواق النقد  وصناديقأدوات  فيالصندوق على شكل نقد أو 

 

 املعامالت واألساليب واألدوات التي سيقوم املدير باستخدامها في إدارته للصندوق: (ه

بناء على التحليل املالي واألبحاث التي يقوم بها. ويقوم مدير الصندوق بإدارة  يقوم مدير الصندوق على اختيار أفضل األوراق املالية من ناحية استثمارية

وذلك من  الصندوق بطريقة نشطة. يتم االستثمار في األسهم بعد عمل أبحاث مفصلة وعميقة في أساسيات التحليل من قبل فريق العمل في إتقان كابيتال

توزيع األرباح بالضافة إلى تحليل ودراسة  واستمراريةقوة ئة وقوة املركز املالي والتدفقات النقدية ومدى خالل البحث في القوائم املالية للشركات وتحليل مال 

ة دقيقة عن الصناعات والقطاعات التي يعمل بها مصدر الورقة املالية. يقوم فريق العمل بزيارة الشركات ومناقشة وضعها املالي واملستقبلي ألخذ صور 

 تحت الدراسة.الوضع العام للشركة 

 فوسيكون الحد األدنى للتصنيف االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما تحدده واحدة من ثالث من وكاالت التصني

ولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد أو/و مع أطراف  -BBB/فتش Baa3موديز / -BBBاالئتماني الدولية واملصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز

ألداء والسيولة نظيرة غير مصنفة. وسيكون االستثمار في صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق بناء على ا

وأي تعديل  طرف نظير حسب القيود املنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمارواملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي 

 عليها.

  

 :أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق  (و

 .لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات

 

 نوع األوراق املالية أو األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها:أي قيد آخر على  (ز

من قبل اللجنة الشرعية للصندوق ويلتزم الصندوق  الشرعية املعتمدةأحكام الهيئة لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية أو أصول غير متوافقة مع 

 .يةسوق املالاللصادرة من هيئة ا ربقيود االستثمار الواردة في الئحة صناديق االستثما

 

 لحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق أخرون:ا (ح

أن تكون متوافقة مع % كحد أقص ى من صافي أصول الصندوق في صناديق استثمار أخرى على 10يحق ملدير الصندوق حسب ما يراه مناسبا استثمار 

 ضوابط الهيئة الشرعية وأن تكون وحداتها مطروحة طرحا عاما في اململكة العربية السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية.
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 :الحصول على تمويلصالحيات صندوق االستثمار في  (ط

متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية من أي من البنوك املحلية حسب ما يحق للصندوق الحصول على قرض حسن من مديره أو أي من تابعيه أو تمويل 

% من صافي أصول الصندوق 10يراه مدير الصندوق مناسبا لدعم استثمارات الصندوق أو لتغطية طلبات االسترداد على أال تتجاوز نسبة التمويالت 

 التمويل ال تتجاوز سنة واحدة. وتكون مدة

 

 :طرف نظير الحد األعلى للتعامل مع أي (ي

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق 25 يجوز للصندوق أن تتجاوز تعامالته مع طرف نظير واحد ال

 

 سياسة مدير الصندوق لدارة املخاطر (ك

ي فيحرص مدير الصـــــــندوق على إدارة الصـــــــندوق وفقا ألفضـــــــل ممارســـــــات االســـــــتثمار التي تحقق أهداف الصـــــــندوق واملتماشـــــــية مع اســـــــتراتيجيته املذكورة  -1

 : شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة. يشمل ذلك أن يحرص مدير الصندوق على اآلتي

   ية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.توفير السيولة الكاف •

بخالف ما نصــــت عليه الشــــروط واألحكام الخاصــــة  عدم تركيز اســــتثمارات الصــــندوق في أي ورقة مالية معينة أو منطقة جغرافية معينة أو صــــناعة معينة •

 بالصندوق.

 عدم تحمل الصندوق مخاطر استثمارية غير ضرورية لتحقيق أهدافه. •

   

 السترشادياملؤشر  (ل

 ريتنق. الشرعية من قبل ايديالالهيئة مؤشر األسهم السعودية املتوافق مع ضوابط 

 

 التعامل في أسواق املشتقات املالية (م

 . املشتقات املاليةمدير الصندوق في لن يستثمر 

 

 أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار:  (ن

 د. ال يوج

 

 

 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق  .3

يع الشــــــروط يصــــــنف الصــــــندوق على أنه عالي املخاطرة، وعلى املســــــتثمرين واملســــــتثمرين املحتملين أخذ ذلك بعين االعتبار وأن يكونوا على معرفة تامة بجم •

 بالصندوق.واألحكام الخاصة بالصندوق عند القيام بأي قرار استثماري يتعلق 

في األســهم املدرجة واملتداولة والتي تتعرض ملخاطر التذبذب الســعري ومخاطر تقلبات األســواق، حيث إن االســتثمارات  -بشــكل رئيس  -الصــندوق  يســتثمر •

 افي قيمة أصول الوحدة.في األسهم بطبيعتها تعد استثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها. مما يؤدي إلى انخفاض ص

ان أن األداء أي أداء سابق للصندوق أو لستراتيجيته أو للمؤشر السترشادي الخاص به ال يعد مؤشرا على األداء املتوقع في املستقبل كما ال يوجد ضمإن  •

 املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر في املستقبل سوف يتكرر ويماثل األداء السابق.

 صندوق ال يضمن ملالك الوحدات أن أداءه املطلق أو املقارن باملؤشر السترشادي سوف يتكرر في املستقبل أو سيماثل أدائه السابق.مدير الإن  •

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

إذا كانت ناتجة عن إهمال أو  إال)بحد اســـــــــــتثماره(  ى االســـــــــــتثمار في الصـــــــــــندوق يقر مالك الوحدات ويتحمل املســـــــــــؤولية عن أي خســـــــــــارة مالية قد تترتب عل •

 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 

  :ةاملتداولسهم والوحدات األ  طر تقلبات أسعار خام .1

مما  األسهموحدات صناديق  تقلبات عالية في أسعار إلىوالتي بدورها تؤدي  األسهميرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار  األسهمفي أسواق  االستثمارإن 

كثيرة خارجة عن  لنتيجة لعوام األسهمالتقلب في أسعار  املال. يحدثس عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأ ينتج
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 و علىأ الشركات أداء التي تؤثر على واالجتماعية واالقتصادية لسياسيةا األحداث الحصر، الإرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال 

 .األسواق قرارات املتعاملين في

 

 املخاطر السياسية والنظامية: .2

 على تقييم األ ت التقلبات السياسية
 
 وهذا بدوره يؤثر على  وراق املاليةؤثر سلبا

 
أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق القليمية الغير مستقرة سياسيا

 تقييم أصول الصندوق وسعر وحدته.

 املخاطر االقتصادية: .3

فيهـا الصـندوق. وعليـه؛ فـإن أي ينطـوي االسـتثمار في الصـندوق علـى درجـة عاليـة مـن املخـاطر الناجمـة عـن التوزيـع الجغـرافي لألسـواق الـتي يسـتثمر 

  .يكون له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق  من املمكن أنتغيـيرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األموال، 

 : املخاطر االئتمانية .4

فاء بالتزاماته التعاقدية مع الطرف املتعاقد معه وفقا للشروط املتفق عليها بينهما املخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الو 

 وصناديق أسواق النقد.  وأدواتكامل املبلغ. وتنطبق هذه املخاطر على الصندوق في حالة الدخول في صفقات  أومما يترتب عليه خسارة جزء 

 : االئتمانيمخاطر انخفاض التصنيف  .5

فإن هذا من شأنه التأثير على استثمارات بها الصندوق  التي يستثمر الثابت والدخلالنقد وصناديق دوات أي من أل  االئتمانيفي حالة انخفاض التصنيف 

 .مما يؤثر على قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة بشكل سلبي الصندوق 

 

 أسعار الفائدة: مخاطر   .6

 على سعر وحدات الصندوق. تقييمات أصول الصندوق وبالتالي تؤثر سلبا على التقلبات في أسعار الفائدة تؤثر سلباإن 

 

 : املخاطر القانونية .7

وتـأتي تلـك املخـاطر مـن الشـركات الـتي ، تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة والجراءات القانونية من املمكن أن

 .اسـتثمر فيهـا الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات

 :  مخاطر تركز االستثمارات .8

أو بيئة  في بعض األحيان يمكن أن يكون في الصندوق تركز عاٍل من حيث االستثمار في قطاع أو سهم شركة معينة، وذلك إما بسبب اعتبارات االستثمار

يؤدي إلى تعرض  ن أنمن املمكاالستثمار بصفة عامة أو بسبب النتائج اليجابية املحتملة لالستثمارات في ذلك القطاع أو السهم. إن تركيز االستثمار 

 يترتب عليه خسارة أكثر في قيمة أصول الصندوق مقارنة بعدم وجود هذا التركيز.مما  ،الصندوق ملخاطر أكثر مما لو كانت استثماراته أكثر تنوعا

 مخاطر السيولة: .9

تصبح بعض األسهم أقل سيولة وأكثر صعوبة في تداولها والتعامل بها فعدم استقراره، سوق السعودي مما يؤدي إلى التمر أوقات يحدث فيها تقلب في  

 على أسعار أصول الصندوق.يوذلك  فيها،نتيجة التداول املحدود 
 
 ؤثر سلبا

  :االستردادأو  راكتاالش مخاطر  .10

ون خارجة كالبنكية والتي ت التعامالت واملالية أ األسواقفي حال حدوث صعوبات في  استردادأو  اشتراك يؤجل مدير الصندوق أي عملية من املمكن أن

 .أن يتعامل بها املستثمر يفترض الوحدة لتييؤثر على سعر  مما عن إرادته

 :املخاطر املتعلقة بأسعار العمالت .11

م الصندوق وحداته بالريال السعودي، وبالنسبة للمشتركين الذين ال يعد الريال السعودي العملة األساسية لهم، فإنهم معرضون للتق  ِّ
لبات املصاحبة ُيقي 

 الصندوق.يوثر على استثماراتهم في مما لتغير سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األخرى، 

 

 : ندوق وكبار موظفيهمخاطر االعتماد على مدير الص .12

ن استمرار يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات املوظفين العاملين لدى مدير الصندوق، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأ

 بشكل سلبي على قيمة استثمار املوظفين م أحديكون خروج  أنأي من هؤالء املوظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق ويمكن 
 
ؤثرا

 مالكي الوحدات.
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 مخاطر الشركة املصدرة:  .13

 أو أي لها،عة يمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة املالية للشركة املصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع املالي للشركة املصدرة أو الشركات التاب

 .وضع الشركة املصدرة وبالتالي على الورقة املاليةتغيرات تقع في أوضاع اقتصادية أو سياسية محددة تؤثر على 

 

 مخاطر تقنية: .14

، تتأثر عوائد الصندوق نتيجة عوائق أو عيوب االتصاالت، واألجهزة واملعدات ونظم املعلومات، أو االختراق أو الهجوم بالبرمجيات الخبيثة من املمكن أن

 أو العطل الفني، سواء كان جزئي أو كلي مما قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. 

 في أدوات أسواق النقد: االستثمار مخاطر  .15

تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف  ائتمانيةأصول الصندوق في أدوات أسواق النقد أو صناديق أسواق النقد فهنالك مخاطر  استثمارفي حال 

 مما قد يخفض من سعر ال السداداملترتبة عليه في الوقت املحدد أو عدم إمكانية  االلتزاماتاآلخر في سداد املستحقات أو 
 
 وحدة في الصندوق.نهائيا

 

 مخاطر تأخر إدراج األسهم املكتتب بها في السوق: .16

ؤثر على التي تالقائمة  االستثماراتيؤدي إلى بيع بعض  بيعها مماعدم القدرة على  األسهم وبالتاليقد يحدث تأخر في إدراج الشركات املكتتب بها في أسواق 

 سعر الوحدة بالصندوق.

 

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: .17

عدد  ازديادللمشاركة في الطروحات األولية فإنه من املمكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب  االستثماريث أنه يتم دعوة عدد من الشركات وصناديق ح

 وحدة.التي يمكن أن تؤثر على أداء الصندوق وسعر ال االستثماريةخسارة الفرصة  احتماليةمما يؤدي إلى  االكتتابالشركات والصناديق املشتركة في 

 

 مخاطر قلة الطروحات األولية: .18

الكلية لسوق الطروحات األولية مما يؤثر  االقتصاديةكون نتيجة للظروف والتي ت يحدث قلة في عملية الطروحات األولية في بعض األحيانمن املمكن أن 

 على أداء الصندوق وسعر الو  االستثماريةعلى تحقيق الصندوق ألهدافه 
 
 حدة في الصندوق.وبالتالي ينعكس سلبيا

 

 مخاطر التمويل: .19

سباب خارجة عن إرادة يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ في الوقت املحدد أل  من املمكن أن االستثمارفي حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغرض 

 على أسعار الوحدات. استثماراتهمدير الصندوق، مما يضطر مدير الصندوق لبيع بعض 
 
 مما يؤثر على أصول الصندوق والذي ينعكس سلبا

 

 مخاطر التضارب في املصالح:  .20

تنشأ هناك فمن املمكن أن يزاول مدير الصندوق والشركات التي يتبع لها مجموعة كبيرة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. 

 حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق والشركات التابعة له مع مصالح الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.

 السوق املوازية: مخاطر  .21

نظرا لقلة متطلبات الفصاح للشركات ومتطلبات الدراج بشكل عام   الرئيسية يجب أن يعلم املشترك أن السوق املوازي "نمو" أكثر مخاطرة من السوق 

 بـ
 
ت الصندوق سلبا نتيجة تلك املخاطر إلى تتأثر استثمارا فمن املمكن أن. كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق املوازي. السوق الرئيسيةقياسا

لتذبذب جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من/ أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا الهبوط أو ا

 
 
 .سلبا

 املخاطر املتعلقة بالتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية:  .22

وبالتالي يلزم أن يقوم الصندوق  الشرعية،أحكام الهيئة هذا النوع من املخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم املستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع 

ع األسهم في يضطر الصندوق إلى بي من املمكن أن الشرعية،أحكام الهيئة بتصفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحاالت، ولغرض التقيد التام بالتوافق مع 

ضوابط الهيئة الشرعية توقيت غير مناسب، مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، بل وربما تحمل خسائر في تلك العملية، فإذا خرجت الشركة عن 

د عن سنة. )ويقصد ؛ إذا كانت قد حققت رأس املال، وإن لم تكن حققت رأس املال فيجب بيعها في مدة ال تزييوما 90الل صندوق فإنه يجب بيعها خلل

 (.بتحقيق رأس املال أن يبلغ سعر السهم مع األرباح املوزعة املبلغ الذي اشتري به
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 في صناديق استثمارية:  ستثمار ال مخاطر ا .23

 االستثمار األخرى في الصندوق والتي قد تتعرض لها صناديق  لالستثمارالرئيسية  ( املخاطر3)في الفقرة  املوضحة املخاطرلهذه  املماثلة املخاطرهي جميع 

 .يستثمر فيها الصندوق مما يؤثر في أداء الصندوق وبالتالي انخفاض قيمة الوحدة من املمكن أنالتي 

 مخاطر ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة: .24

من ينطبق على ظروف معينة  اآلخرالستثمار في الصندوق نفسه والبعض ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على ا

التأثير السلبي على سعر الوحدة. إن رسوم الدارة وجميع الرسوم املستحقة لشركة  إلىتؤدي هذه الضرائب فتكون ذات صلة بمستثمر معين  املمكن أن

 شكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة. ل ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بال تشمإتقان كابيتال 

صول على املشورة وتجدر الشارة إلى أن قائمة املخاطر الواردة أعاله ليست شاملة لكل مخاطر االستثمار املحتملة، ولذا ُينصح املستثمرون املحتملون الح

 بالنسبة للمخاطر القانونية والفنية املصاحبة لهذا الصندوق.من مستشاريهم املهنيين  املستقلة

 

 معلومات عامة  .4

 الفئة املستهدفة لالستثمار في الصندوق  (أ

 امللمين بمعرفة عن مخاطر الصندوق.الخاص من املستثمرين املحليين أو األجانب  أوكل مستثمر فرد أو مؤسس ي من القطاع الحكومي 

 

 سياسة توزيع األرباح (ب

 يوجد توزيعات نقدية وسيتم استثمار أي عوائد يحققها الصندوق.ال 

 

 األداء السابق: (ج

 يوجد.ال 

 

 :تقارير الصندوق الحصول على  (د

 . www.itqancapital.comالحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل ويتم إتاحتها للجميع على املوقع اللكتروني ملدير الصندوق يمكن 

 

 حقوق مالك الوحدات (ه

 من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية ودون مقابل. محدثة الحصول على نسخة  .1

حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير اشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع  .2

 ( يوما من كل صفقة. 15م خالل خمسة عشر )الصفقات املنفذة من قبل املالك على وحدات الصندوق يقد

 .  www.itqancapital.com ويتم إتاحتها للجميع على املوقع اللكتروني ملدير الصندوق  الحصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل .3

لخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوع التغيير واملدة املحددة الشعار بأي تغيير في الشروط واألحكام ا .4

 في الئحة صناديق االستثمار. 

 الشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.  .5

بين محدثة الحصول على نسخة .6
ُ
الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق  من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة املعلومات سنويا ت

 عند طلبها. 

 ( يوما. 21الشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل النهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ) .7

 دفع مبالغ االسترداد في األوقات املحددة لذلك.  .8

حق التصويت والدعوى الجتماعات مالكي  –على سبيل املثال ال الحصر  –يحق ملالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك  .9

 الوحدات.

 .الحصول على الجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.10

 

 مالك الوحدات مسؤوليات (و

 منها فإن مالك الوحدات غير ملتزمين بأي التزامات أخرى.ارة خس عدا فيما
 
 مالك الوحدات الستثماراته في الصندوق أو جزءا

 

 

http://www.itqancapital.com/
http://www.itqancapital.com/


  

 

 

14 

 :والجراءات الخاصة بالنهاء الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق  (ز

 ينتهي الصندوق في الحاالت التالية:

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين -1
 
( 21) إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

 يوما من التاريخ املستهدف لنهاء الصندوق دون الخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. 

البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون الخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة  يجب على مدير الصندوق   -2

 بالصندوق. 

 يته. يجب على مدير الصندوق العالن في موقعه اللكتروني واملوقع اللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عن انتهاء مدة الصندوق وتصف  -3

 

 بوجود آلية لتقويم املخاطر في الصندوق:إقرار  (ح

 .بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة باالستثمار في الصندوق  الصندوق  مدير ريق

 

 الخدمات والعموالت واألتعاب مقابل .5

أساس الصندوق تحتسب على  التي يتحملها. إن الرسوم باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه

 ي: تآخر وهي كاآل إلىمن رسم  أساس يختلفوتدفع على  يومي

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

  ميالدية.

 أيهما أعلى. 12,000أو  % من قيمة صافي أصول الصندوق 0.05 بنسبة يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظرسوم الحفظ:  •
 
 ريال سعودي سنويا

  ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.

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

 تشمل يال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانونير 30,000مبلغا مقطوعا قدره يدفع الصندوق أتعاب املحاسب القانوني:  •

  القيمة املضافة مقابل مراجعة حسابات الصندوق. ضريبة

ستحق ت عضو مستقلسعودي لكل رياال  5,000بقيمة  ياسنو  ق الصندو يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  •

 مكافآت أعضاء مجلس الدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

 .مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة تستحق سنوياريال سعودي  7,500مقطوعا قدره  غايدفع الصندوق مبل الرقابية:الرسوم  •

 بقيمة يدفع مدير  أعضاء اللجنة الشرعية: أتعاب •
 
 مقطوعا

 
 ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر الصندوق. 11,250الصندوق مبلغا

تستحق رسوم نشر املعلومات على موقع تداول  ودي سنوياريال سع 5,000يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول:  •

 بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

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

 بيانات املؤشر السترشادي. 

تزيد تكلفة التمويل  أالالتمويل السائد، بحيث يمكن الحصول على تمويل عن طريق عمليات املرابحة ومن املتوقع  رأسعابحسب  مصاريف تمويل: •

 .نقطة( عن معدل العائد الشهري بناء على مدة التمويل وتحسب في كل يوم تقويم حسب العقد املتفق عليه %0.05لعمليات املرابحة عن )

إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لتقان كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة  ضريبة القيمة املضافة: •

مع مالحظة أن أتعاب وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية. 

  ذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة املضافة وفيما عدا ذلك ستخضع لضريبة القيمة املضافة.املحاسب القانوني امل

 

 مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل امللكية التي يدفعها مالك الوحدات: (1

اك أولي أو إضافي يقوم بها املستثمر. ويتم خصم من قيمة مبلغ كل عملية اشتر  2.00%يحصل مدير الصندوق على رسوم اشتراك ويتم احتسابها بنسبة 

 لتقديره خفض
 
هذه النسبة.  قيمة رسوم االشتراك مرة واحدة من مبالغ االشتراك لحظة استالم املبالغ وتدفع ملدير الصندوق. ويجوز ملدير الصندوق وفقا

 .وال يوجد رسوم على االسترداد وال نقل امللكية
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 الخاصة التي بيرمها مدير الصندوق: العموالت (2

 ال يوجد.

 

 يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه. ويبين الجدول التالي طريقة احتساب استحقاق الرسوم واملصاريف:

 

 الرسوم  طريقة احتساب الرسوم واملصاريف واستحقاقها

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

رسوم اإلدارة في أي يوم = صافي أصول الصندوق في آخر يوم تقويم
رسوم اإلدارة السنوية 

𝟑𝟔𝟓
   𝐗 

 رسوم الدارة 

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

 X رسوم الحفظ في أي يوم= صافي أصول الصندوق في آخر يوم تقويم
رسوم الحفظ السنوية

𝟑𝟔𝟓
 

 رسوم الحفظ 

 . يتم حسابها آلتي: سنة نصف كلوتدفع تستحق مصاريف املحاسب القانوني بشكل يومي  

مصاريف املحاسب القانوني في أي يوم = 
 مصاريف املحاسب القانوني

𝟑𝟔𝟓
 

 أتعاب املحاسب القانوني 

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

 كاآلتي: 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في أي يوم =  
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

𝟑𝟔𝟓
 

 مكافآت أعضاء مجلس الدارة 

 تستحق مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم حسابها كاآلتي:  

الرسوم الرقابية في أي يوم = 
الرسوم الرقابية

𝟑𝟔𝟓
 

 الرسوم الرقابية 

وم نشر املعلومات على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة. يتم تستحق رس

 حسابها كاآلتي:

رسوم نشر املعلومات على موقع تداول في أي يوم = 
رسوم نشر املعلومات على موقع تداول 

𝟑𝟔𝟓
  

رسوم نشر املعلومات على موقع 

 تداول 

   راالسترداد املبكرسوم  ال يوجد

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

 االشتراك  رسوم  X  مبلغ االشتراك مبلغ اشتراك االشتراك على أيرسوم

 رسوم االشتراك 

 

 

 

 يوضح جميع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات التي تدفع من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات: افتراض يمثال  (3

مليون ريال سعودي وقيمة  5أن أصول الصندوق في بداية السنة تبلغ  بافتراضيوضح الجدول التالي طريقة احتساب رسوم ومقابل الخدمات في الصندوق 

 .%10.00هو  االفتراضيةعائد الصندوق في هذه السنة  وأنيال سعودي ر  ألف100,000اشتراك املستثمر هي 

 إجمالي أصول الصندوق 
 

الصندوق  ومصاريف رسوم

 لسعوديابالريال 
 رسوم ومصاريف املستثمر بالريال

 2,000 - رسوم االشتراك

 240 12,000 * رسوم الحفظ

 200 10,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين

 500 25,000  مراجع الحساباترسوم 
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 150 7,500  الرسوم الرقابية

 100 5,000  رسوم تداول 

 293 14,625 اإلسترشاديرسوم املؤشر 

 1,500 75,000  رسوم إدارة الصندوق 

 2,983 149,125  مجموع الرسوم واملصاريف السنوية

 110,000 5,500,000  % +رأس املال10العائد االفتراض ي 

 107,017 5,350,875  االستثمار االفتراض ي نهاية السنة املاليةصافي 

   

 

  

 التقويم والتسعير .6

 الصندوق:ل تقويم أصو  (أ

توفر ســـــــعر ســـــــيتم اعتماد أســـــــعار الغالق في يوم التقويم لكافة أصـــــــول الصـــــــندوق التي يتوفر لها ســـــــعر إغالق مضـــــــافا إليه كل األرباح املســـــــتحقة. إذا لم ي

ولية وحقوق األولوية في الغالق لألصـــــل يوم التقويم ســـــيتم اعتماد آخر ســـــعر إغالق متوفر وســـــيتم تقويم األســـــهم التي تمت املشـــــاركة بها في الطروحات األ 

ثمار ذات الطرح الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على ســـــــــعر االكتتاب أو ســـــــــعر الحق املكتتب به. وفي حالة االســـــــــتثمار في صـــــــــناديق االســـــــــت

صــندوق املســتثمر به، ســيتم اعتماد آخر ســعر معلن العام، ســيتم تقويمها من خالل صــافي قيمة وحداتها املعلنة وفي حال اختالف أيام التعامل بالنســبة لل

لقيمة عنه أما اســـتثمارات الصـــندوق في أدوات أســـواق النقد والدين والدخل الثابت فســـيتم احتســـاب عائد الفترة املنقضـــية من عمر الصـــفقة وإضـــافته ل

 السمية للصفقة.

ريف املســــــتحقة وإضــــــافة كافة األرباح املســــــتحقة على عدد الوحدات يتم احتســــــاب قيمة الوحدة بقســــــمة صــــــافي أصــــــول الصــــــندوق بعد خصــــــم كافة املصــــــا

 القائمة في يوم التعامل.

 

 أيام التقويم (ب

من كل أسبوع في نهاية يوم العمل وعندما ال يكون ذلك اليوم يوم عمل فإن التقويم سيكون يوم العمل  األربعاءو االثنين  يومي يتم تقويم أصول الصندوق 

 التالي.

 

 الجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ (ج

 ( من الئحة صناديق االستثمار في حال وجود أي خطأ في التقدير أو التسعير68سيقوم مدير الصندوق بااللتزام باملادة )

 . يقوم مدير الصندوق بتوثيق حدوث أي خطأ في تقويم أو تسعير أصول الصندوق. 1

 ق بتعويض مالكي الوحدات املتضررين عن أي خسائر كان سببها خطأ من مدير الصندوق بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين. . يقوم مدير الصندو 2

% أو أكثر من سعر وحدة الصندوق، 0.50. يقوم مدير الصندوق بإبالغ هيئة السوق املالية فور وقوع أي خطأ في التقويم أو التسعير بما يؤثر على ما نسبته 3

ق التي أعدها سيتم الفصاح عن ذلك في املوقع اللكتروني ملدير الصندوق وفي املوقع اللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( وفي تقارير الصندو  كما

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

( من الئحة صناديق االستثمار وتشتمل هذه التقارير 72ة السوق املالية وذلك وفقا للمادة رقم ). يقوم مدير الصندوق بتقديم تقارير الصندوق لهيئ4        

 على ملخص بجميع أخطاء التقويم أو التسعير.

 

 :واالسترداد االشتراكطريقة احتساب أسعار  (د

 إليه أي أرباح مستحقة يتم احتساب سعر الوحدة ألغراض االشتراك واالسترداد بحساب صافي قيمة أصول الصندوق في 
 
يوم التعامل ذي العالقة مضافا

 منه أي مصـــــــــــــــاريف ورســــــــــــــوم مســــــــــــــتحقة ومن ثم قســــــــــــــمة الناتج الجمالي على عدد الوحدات القائمة في يوم التعامل ذي العالقة. يجوز ملدير
 
 ومخصــــــــــــــوما

قويم أو تحديد قيمة أصـــــــــول الصـــــــــندوق بما يتوافق مع الئحة الصـــــــــندوق تأخير عملية التقويم في حال وجود أي ظروف اســـــــــتثنائية قد تؤثر على عملية الت

ر صــــــــــــــناديق االســــــــــــــتثمار الصــــــــــــــادرة عن هيئة الســــــــــــــوق املالية، على ســــــــــــــبيل املثال وليس الحصــــــــــــــر )الكوارث الطبيعية أو أعطال فنية خارجة عن إرادة مدي

 .الصندوق(، وسيتم الرجوع إلى مجلس الدارة للحصول على املوافقة

 

 :نشر سعر الوحدة وتكرارهامكان ووقت  (ه

من اليوم التالي ليوم التعامل عبر املوقع  مساء   5:00الساعة  يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر الوحدة قبل

 .www.tadawul.com.sa اللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( 

 0.05* يمثل الحد األدنى وفي حال ارتفاع أصول الصندوق لحجم معين ستكون النسبة % 

 .مراجع الحساباتباستثناء رسوم  املضافةضريبة القيمة  لال تشمجميع الرسوم *  

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 التعامل .7

 تفاصيل الطرح األولي (أ

 تاريخ البدء واملدة: •

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

 

 السعر األولي: •

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

 

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد (ب

 :االشتراكأيام قبول طلبات  •

، ويقبل  االشـــتراكيمكن 
 
 ودفع كامل مبلغ  االشـــتراكفي الصـــندوق بعد تقديم طلب  االشـــتراكفي الصـــندوق يوميا

 
قبل نهاية يوم األحد لتقويم  االشـــتراككامال

بناء  على ســـــــــعر الوحدة من يوم التقويم  االشـــــــــتراك، ويكون عمل(يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم األربعاء من كل أســـــــــبوع )على أن يكون يوم 

 ذي العالقة.

 

 :االستردادأيام قبول طلبات  •

،بالغ من الصــــــــندوق يمكن اســــــــترداد امل
 
قبل نهاية يوم األحد لتقويم يوم االثنين وقبل نهاية يوم الثالثاء لتقويم يوم  االســــــــتردادويقبل بعد تقديم طلب  يوميا

 بناء  على سعر الوحدة من يوم التقويم ذي العالقة. االسترداد، ويكون عمل(األربعاء من كل أسبوع )على أن يكون يوم 

 

  :االستردادإجراءات االشتراك و  (ج

 إجراءات االشتراك: .1

يمكن االشتراك في الصندوق  .يقوم العميل عند االشتراك بتعبئة نموذج االشتراك وتوقيع الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات وتقديمها إلى مدير الصندوق  

 عن طريق التواصل مع مسئولي خدمات العمالء ملدير الصندوق.

 

 لالشتراك:الحد األدنى 

( ريال 50,000( ريال ســــــعودي لألفراد ومبلغ خمســــــون ألف )5,000الحد األدنى لالشــــــتراك في الصــــــندوق هو عدد وحدات تعادل قيمتها مبلغ خمســــــة آالف )

 ت.والشركاسعودي للمؤسسات 

 

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي:

( ريال سعودي للمؤسسات 25,000سعودي لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون ألف ) ( ريال2,500) خمسمائةو  هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ ألفين

 .والشركات

 

 إجراءات االسترداد  .2

  .االسترداد وتقديمه إلى مدير الصندوق بقوم العميل بتعبئة نموذج  الستردادعند طلب ا

 

 الحد األدنى لنقل الوحدات واستردادها 

 خمسمائةو إن أدنى حد للوحدات يجوز استرداده بواسطة أي مالك وحدات في طلب استرداد واحد يجب أن يعادل قيمة استرداد بحد أدنى مبلغ ألفين 

ت األخرى ( ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمال 25,000( ريال سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنسبة لألفراد ومبلغ خمسة وعشرون ألف )2,500)

 بالنسبة للشركات واملؤسسات. 

 

% من صـــــــافي قيمة األصـــــــول للصـــــــندوق كما في يوم التقويم. إذا تجاوزت قيمة طلبات  10إن أقصـــــــ ى مبلغ اســـــــترداد مســـــــموح به في أي يوم تقويم هو نســـــــبة 

الوحدات بناء على ذلك. ترحل طلبات االسترداد التي االسترداد هذا املبلغ، يحق ملدير الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد على أساس نسبى وتسترد 

% من صــــــــافي قيمة 10ال يتم اســــــــتيفاؤها في أي يوم اســــــــترداد إلى يوم التقويم التالي ويكون لها األفضــــــــلية شــــــــريطة أال تتجاوز قيمة طلبات االســــــــترداد نســــــــبة 

 األصول للصندوق كما في يوم التقويم.

  

 



  

 

 

18 

 مكان تقديم الطلبات: .3

 مدير الصندوق الطلبات في مقر شركة إتقان كابيتال وعنوانه:يستقبل 

 15املكتب الرئيس ي: برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 www.itqancapital.com: اللكترونياملوقع 

 +125106030966 الهاتف:رقم 

 

 إدارة األصول: مركز الدغيثر، الدور الثانيقسم 

 حي العليا، شارع األمير محمد بن عبد العزيز

  الرياض، اململكة العربية السعودية

 +112164333966رقم الهاتف: 

 وفي القنوات اللكترونية الخاصة بمدير الصندوق 

 

 الوحدات:أقص ى فترة زمنية بين طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد ملالك  .4

  يتم تحويل صافي مبلغ االسترداد ملالك الوحدات قبل نهاية عمل اليوم الرابع التالي ليوم التقويم ذي العالقة.

 

 سجل مالكي الوحدات (د

 عند الهيئة ملعاينة الوحدات مالكي ســـــجل بســـــجل يحتوي على أســـــماء جميع حملة الوحدات املكتتبين في فترة الطرح. يتم إتاحة الصـــــندوق  يحتفظ مدير

  الصـــــــــــندوق  مدير وُيقدم طلبها ذلك،
 
 املعلومات جميع امللخص ذلك الطلب )ُيظهر عند مجانا للوحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لســـــــــــجل ملخصـــــــــــا

ف يقوم بحفظه في فقط(. ســـــوف يقوم مدير الصـــــندوق بإعداد ســـــجل ملالكي الوحدات وســـــوف يقوم بتحديثه دوريا وســـــو  الوحدات املعني بمالك املرتبطة

 بحد أدنى على: ويحتوي العربية السعودية  اململكة

 اسم مالك الوحدات وعنوانه •

 رقم الهوية الوطنية / القامة / 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 •

 

 استثمار أموال االشتراكات املستلمة (ه

ر الصــــندوق أو أي صــــفقات في أســــواق النقد ســــوف يســــتثمر مدير الصــــندوق أموال االشــــتراكات التي يســــتلمها في ودائع بنكية وفي صــــناديق النقد لدى مدي

لصــــندوق مبرمة مع طرف خاضــــع لتنظيم مؤســــســــة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤســــســــة خارج اململكة لحين الوصــــول إلى الحد األدنى الذي ينوي مدير ا

 .جمعه على أن تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية

 

 د األدنى لبدء أعمال الصندوق الح (و

 عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.لوال يوجد تأثير ريال  5,000,000الحد األدنى هو 

 

 ( ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق:5الجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب خمسة ) (ز

افي قيمة أصـــــول الصـــــندوق عن خمســـــة ماليين ريال ســـــعودي، ســـــيقوم مدير الصـــــندوق بإشـــــعار هيئة الســـــوق املالية أوال، وبعد ذلك في حال انخفضـــــت صـــــ

في بتحليل ودراســـــة حالة الســـــوق والخيارات التي  تخدم مصـــــالح مالك الوحدات من  تســـــييل أصـــــول الصـــــندوق أو طلب  زيادة اســـــتثمارات مالك الوحدات 

الصـــــــــندوق بطلب الجتماع مالك الوحدات والتصـــــــــويت على الخيارات املطروحة من قبل مدير الصـــــــــندوق بما يتوافق مع لوائح  الصـــــــــندوق، ســـــــــيقوم مدير

الصــــــــــــندوق بالعالن عن ذلك في موقعه اللكتروني وفي موقع الســــــــــــوق، وفي حال صــــــــــــوت مالك الوحدات بعدم  زيادة  هيئة الســــــــــــوق املالية وســــــــــــيقوم مدير

لرفع صــــافي قيمة أصــــوله إلى خمســــة ماليين ريال ســــعودي )كحد أدنى( ســــيقوم مدير الصــــندوق بتســــييل أصــــول الصــــندوق بعد  اســــتثماراتهم في الصــــندوق 

 إشعار هيئة السوق املالية. سيقوم مدير الصندوق بااللتزام بجميع اللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية.
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 املتبعة قي هذه الحاالت وحدات الصندوق والجراءاتمعها التعامل في أو يعلق الحاالت التي يؤجل  (ح

وفقا للمادة  تيةآلملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد من أو اشتراك في الصندوق في أي من الحاالت ا ز يجو  :االشتراكأو  االستردادتأجيل عمليات  .1

 : راالستثمامن الئحة صناديق ( 62رقم ) ( واملادة61رقم )

 في حال طلبت هيئة السوق املالية ذلك من مدير الصندوق.  (أ

 :لحاالت اآلتيةا في إالوحدات الصندوق  استردادأو  االشتراكالصندوق تعليق  ال يجوز ملدير (ب

 الصندوق العام. مالكي وحدات الحقق مصحي دير الصندوق بشكل معقول أن التعليقى مإذا رأ •

 . يوم تعامل% أو أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي 10ساوي تملالكي الوحدات  االستردادإذا كانت قيمة جميع طلبات  •

الصندوق، إما بشكل عام التي يملكها  ى فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخر  التي يتمالتعامل في السوق الرئيسية  تم تعليقفي حال  •

 الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق.  والتي يرى مديرسبة إلى أصول الصندوق نأو بال

 على وحدات الصندوق:  أي تعليقالجراءات التالية في حال حدوث  باتخاذسيقوم مدير الصندوق 

 ك الوحدات. مال حرة مع مراعاة مصالبرإال للمدة الضرورية وامل أي تعليقالتأكد من عدم استمرار  •

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.  •

 مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات أي تعليق ثفور حدو إشعار هيئة السوق املالية ومالك الوحدات  •

 فسها في الشعار عن التعليق والفصاح عن ذلك في املوقع اللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اللكتروني للسوق. ريقة نطهاء التعليق بالتفور ان

 مالكي الوحدات. ك يحقق مصالححية رفع التعليق إذا رأت أن ذلال للهيئة ص •

 إلى االستردادبة والتناسب وتحويل مبالغ نساملؤجلة بال االستردادن كما سيتم التعامل مع طلبات كعامل ممت في أقرب وقت االستردادسيتم تلبية طلبات 

 نة. كمالك الوحدات في أقرب فرصة مم

بيق املشترك ألنظمة ولوائح الهيئة. ويتم إرجاع قيمة االشتراك إلى حساب العميل طيحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم ت :االشتراكرفض  .2

 عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.  أيامخالل ثالثة 

 الجراءات التي يجري بمقتضاها تحديد حاالت االشتراك أو االسترداد التي ستؤجل (ط

 وهي كما يلي: املالية،من الئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق ( 61األحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد تخضع ملادة )

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات  •

 الصندوق.ل % أو أكثر من صافي قيمة أصو 10االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل 

 وأحكامالجراءات في شروط  سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها والفصاح عن هذه •

 .الصندوق ومذكرة املعلومات

بالنسبة والتناسب وتحويل سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كما سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة  •

 مبالغ االسترداد إلى مالك الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

 

 

 خصائص الوحدات  .8

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

 وحدات متساوية القيمة.

 

 املحاسبة وتقديم التقارير  .9

 املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية (أ

ألولية وفقا ملتطلبات ســيقوم مدير الصــندوق بإعداد التقارير الســنوية بما في ذلك القوائم املالية الســنوية املراجعة )والتقارير الســنوية املوجزة والتقارير ا -1

 على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب ودون أي مقابل.  ( من الئحة صناديق االستثمار، ويجب5امللحق رقم )

 ( يوما من نهاية فترة التقرير، وتنشر هذه التقارير في األماكن والوسائل املحددة في70تكون التقارير السنوية متاحة للجمهور خالل مدة ال تتجاوز سبعين ) -2

 . وقع اللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اللكتروني للسوق الصندوق ومذكرة املعلومات وفي امل شروط وأحكام
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( يومـا من نهـايـة فترة التقرير، وتنشــــــــــــــر هـذه التقـارير في األمـاكن والوســـــــــــــــائل 35تعـد التقـارير األوليـة وتتـاح للجمهور خالل مـدة ال تتجـاوز خمســـــــــــــــة وثالثين ) -3

 الصندوق ومذكرة املعلومات. املحددة في شروط وأحكام

 صندوق بإتاحة التقارير للمشتركين وتتضمن املعلومات التالية: يقوم مدير ال -4

 صافي قيمة أصول الصندوق.  •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها املشترك وصافي قيمتها.  •

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

في ذلك أي شــخص تملك الوحدات خالل الســنة املعد في شــأنها البيان( يلخص الصــفقات على  يرســل مدير الصــندوق بيان ســنوي إلى مالكي الوحدات )بما •

( يوما من نهاية السنة املالية، ويحتوي هذا البيان على األرباح املوزعة وإجمالي مقابل الخدمات 30وحدات الصندوق على مدار السنة املالية خالل ثالثين )

ك الوحدات، بالضـافة إلى تفاصـيل لجميع مخالفات قيود االسـتثمار املنصـوص عليها في الئحة صـناديق االسـتثمار واملصـاريف واألتعاب املخصـومة من مال

  أو في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

 

 معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

الصــــــــندوق بأي ســــــــيتم إرســــــــال التقارير على العنوان البريدي أو البريد اللكتروني أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحســــــــاب إال إذا تم إشــــــــعار مدير 

قارير الصــــــادرة ( يوما تقويميا من إصــــــدار تلك التقارير وبعد ذلك تصــــــبح الت60تغيير في العنوان، ويجب إخطار مدير الصــــــندوق بأي أخطاء خالل ســــــتين )

واملوقع اللكتروني للســـــــوق  www.itqancapital.com عن مدير الصـــــــندوق نهائية وحاســـــــمة. كما ســـــــيتم نشـــــــر هذه التقارير على موقع مدير الصـــــــندوق 

 .   .tadawul.com.sawww املالية السعودية )تداول(

 

 أول قوائم مالية مراجعة (ج

 .2019ديسمبر  31يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة املالية للصندوق في     

 

 تقديم القوائم املالية السنوية املراجعة (د

بنشــرها خالل مدة ســيتم إطالع مالكي وحدات الصــندوق والعمالء املحتملين بالتقارير الســنوية )بما في ذلك القوائم املالية الســنوية املراجعة( مجانا وذلك 

ة الســــــــــــــعودية )تداول( أو عن ( يوما من نهاية فترة التقرير في املوقع اللكتروني الخاص بمدير الصــــــــــــــندوق، واملوقع اللكتروني للســــــــــــــوق املالي70ال تتجاوز )

 طريق البريد في حال طلبها. 

 

 إدارة الصندوق  مجلس .10

( أعضــاء من بينهم عضــوين مســتقلين، وســيكون ملدير الصــندوق الحق في تغيير األعضــاء بعد أخذ موافقة هيئة 3يتألف مجلس إدارة الصــندوق من ثالثة )

تغير في أعضــــاء مجلس إدارة الصــــندوق. تبدأ عضــــوية أعضــــاء مجلس إدارة الصــــندوق من تاريخ الســــوق املالية في ذلك وســــيتم إشــــعار مالك الوحدات بأي 

  موافقة هيئة السوق املالية على إنشاء الصندوق.

 

 أسماء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية (أ

 يس املجلس )غير مستقل(عبدهللا بن فريد شاكر                                                                      رئ .1

 عضو مستقل                                                                  سليمان مهنا محمد املهنا  .2

 عضو مستقل                                                          عاصم بن عطاهلل الرحيلي  .3

 

 

 الصندوق:نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة   (ب

 

 األستاذ/ عبد هللا بن فريد شاكر )رئيس املجلس(

م. الســـــيد عبد هللا يحمل شـــــهادة املاجســـــتير في 2017 أبريلاألســـــتاذ عبد هللا شـــــاكر هو عضـــــو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي لشـــــركة إتقان كابيتال منذ 

 إلىمعة إلينوي. العلوم في أســـواق رأس املال من جامعة إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية. كما أنه حاصـــل على درجة املاجســـتير في علوم املحاســـبة من جا

ي الخليجي فضـــال عن كونه ضـــابط امتثال معتمد. ويمتلك الســـيد عبد جانب ذلك، الســـيد شـــاكر هو أيضـــا محكم تجاري مؤهل لدى مركز التحكيم التجار 

م املالية. وكانت هللا شــــــاكر خبرة غنية من خالل عمله مع إتش إس بي ســــــ ي، اململكة العربية الســــــعودية، كرئيس لالمتثال القانوني والرقابي واالمتثال للجرائ

 ي اململكة العربية السعودية كمدير تنفيذي.آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية املالية ف

 

 األستاذ/ سليمان مهنا محمد املهنا )عضو مستقل(

http://www.itqancapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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إدارة األستاذ سليمان هو محام ومستشار قانوني، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة المام محمد بن سعود السالمية، عمل ب 

 ملجلس إدارة شركة عقارية ملدة التعليم بالرياض ملدة عشرون 
 
. كان عضوا

 
، ومارس النشاط العقاري عبر مؤسسة شخصية ملدة ثمانية عشر عاما

 
عاما

 خمس سنوات، وهو اآلن مستشار شرعي وقانوني للعديد من الشركات.

  

 )عضو مستقل(  الرحيليهللاعاصم بن عطا األستاذ/ 

ا منصب   حيث شغل منصب سنوات في القطاع املصرفي واالستثماري  10كما يحمل خبرة ألكثر من ، و 2018بنك البالد ومنذ  في مدير املطلباتيشغل حالي 

ا لقسم تطوير األعمال  HSBCالضافة إلى عمله في ومستشار مالي في دراية املالية. بلتطوير األعمال في سدرة كابيتال  القليمياملدير  ومسؤول عالقات مدير 

 من جامعة امللك سعود. البريطاني. األستاذ عاصم حاصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد في البنك السعودي 

 

 مسؤوليات مجلس أدارة الصندوق  (ج

 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 -الشراف  .2

مســـــــــؤول التبليغ عن غســـــــــيل األموال وتمويل الرهاب لدى مدير الصـــــــــندوق، للتأكد من االجتماع مرتين ســـــــــنويا على األقل مع مســـــــــؤول املطابقة وااللتزام و  .3

 التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة. 

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

 ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.  التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى  .5

 التأكد من قيام مدير الصـــــــندوق بمســـــــؤولياته بما يحقق مصـــــــلحة مالكي الوحدات وفقا لشـــــــروط وأحكام الصـــــــندوق ومذكرة املعلومات واملســـــــتندات ذات .6

 العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار. 

 ت فيه.  العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدا .7

 

 

 املستقلين مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق   (د

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

 ريال سعودي لكل عضو مستقل. 5000مكافأة سنوية بقيمة  •

 مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق.ض ى أعضاء مجلس إدارة الصندوق من املوظفين في الشركة أي الن يتق •

( 12ر )توزع الرســــوم املســــتحقة على الصــــندوق بشــــكل تناســــبي على أيام الســــنة، ويتم دفع الرســــوم الفعلية ألعضــــاء مجلس الدارة املســــتقلين كل اثنا عشــــ •

.
 
 ميالديا

 
 شهرا

 

 الصندوق ومصالح الصندوق:بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة  (ه

يحرص مدير الصندوق عدم ممارسة أي من تابعيه ألي عمل ينطوي على تعارض للمصالح، وفي حال حدوث أي تضارب جوهري للمصالح بين مدير 

وق في أقرب الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ومصالح الصندوق فسيقوم مدير الصندوق بالفصاح عن ذلك بشكل كامل ملجلس إدارة الصند

 .فرصة ممكنة

 

 عضوية مجالس إدارة الصناديق األخرى  (و

 الصندوق  مدير الصندوق  العضو

 عبدهللا فريد شاكر

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك إتقان كابيتال

 العقاري للدخل 1صندوق ريف إتقان كابيتال

 العقاري للدخل 2صندوق ريف إتقان كابيتال

 العقاري للدخل 3صندوق ريف إتقان كابيتال

 صندوق إتقان كابيتال متعدد األصول للنمو إتقان كابيتال

 كابيتال متعدد األصول للنموإتقان صندوق  إتقان كابيتال عاصم الرحيلي 

 

 الشرعية:لجنة الرقابة  .11
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 :أعضاء اللجنة الشرعية .أ

البحرين املركزي لتقديم خدمات االستشارات الشرعية للصندوق. وهي شركة متخصصة لقد تم تعيين دار املراجعة الشرعية واملرخصة من قبل مصرف 

ضاء هيئة في تقديم خدمات التدقيق واملراجعة الشرعية. وقد قام املستشار الشرعي بتعيين الشيخ محمد بن أحمد السلطان والدكتور صالح الشلهوب كأع

 :عية للصندوق واملستندات الخاصة بالصندوق والتأكد من االلتزام باملعايير الشرعيةشرعية للصندوق من طرفه من أجل مراجعة املعايير الشر 

 :فضيلة الشيخ / محمد بن أحمد السلطان )العضو التنفيذي للجنة الشرعية(

وم السالمية من جامعة حاصل على شهادة املاجستير العاملية في الفقه وأصول الفقه من جامعة أحسن العلوم بباكستان وشهادة البكالوريوس في العل

سنوات من الخبرة كمستشار شرعي  10دار العلوم بباكستان تحت إشراف العالم الشهير مفتي محمد تقي عثماني. يمتلك الشيخ محمد بن أحمد السلطان 

رعية وذلك ملا يتمتع به من علم غزير وأكاديمي في الصناعة املصرفية السالمية، حيث يقود فريق عمل إدارة االستشارات الشرعية لدى دار املراجعة الش

فة إلى املنتجات في الفقه والتمويل السالمي. ولدى الشيخ خبرة واسعة في هيكلة صناديق االستثمار واملنتجات املالية السالمية حيث تشمل خبرته بالضا

 .االستثمارية منتجات القطاع املصرفي والتأمين

 :ب )نائب رئيس اللجنة الشرعية(فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح فهد الشلهو 

دة أكاديمي متخصص في التمويل السالمي وفقه املعامالت، شغل منصب أستاذ مساعد بقسم الدراسات السالمية والعربية بكلية الدراسات املسان

الستثمار بالهيئة السالمية العاملية لالقتصاد والتطبيقية بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، كما شغل عضوية عدد من اللجان من بينها لجنة التمويل وا

ت املحلية والتمويل التابعة لرابطة العالم السالمي، وله مجموعة من البحوث والدراسات املتخصصة في التمويل السالمي وشارك في عدد من املؤتمرا

بجامعة األمام محمد بن سعود السالمية بالضافة للدكتوراة من  والدولية. حاصل على البكالوريوس في الشريعة واملاجستير من املعهد العالي للقضاء

 .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(

عة أم القــرى في السعودية، رئيس قسم البحوث والدراسات ماحمد محي الدين مستشار شرعي حاصل على دكتوراه في االقتصاد السالمي من جاالدكتور 

 إدارة تأسيس البنوك والدراسات املصرفية في مجموعة البركة، بالضافة إلى كونه رئيس قسم البحوث والدراسات الشرعية في مجموعة دلة –املصرفية 

تنفيذية البركة، يشغل الدكتور أحمد عضوية عدة لجان وهيئات شرعية منها عضو الهيئة الشرعية املوحدة ملجموعة البركة املصرفية، وعضو اللجنة ال

 .رعيةللهيئة الشرعية املوحدة ملجموعة البركة املصرفية، عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك التمويل املصري السعودي وغيرها من الهيئات الش

 :فضيلة الشيخ الدكتور/ التيجاني الطيب محمد )عضو اللجنة الشرعية(

الطيب محمد مستشار شرعي حاصل على شهادة دكتوراه في أصول الفقه من جامعة الخرطوم وحاصل على شهادة املراقب الشرعي من  جانييالتالدكتور 

فية، ومسئول هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية السالمية. يشغل حاليا منصب مساعد نائب رئيس التطوير والبحوث ـــــ مجموعة البركة املصر 

 .ة البركة املصرفية وأمين سر الهيئة الشرعية املوحدة مجموعة البركة املصرفيةأكاديمي

 :أدوار ومسؤوليات لجنه الرقابة الشرعية ب.

  .الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق لضمان تقيدها باملبادئ واألحكام الشرعية وأحكامدراسة ومراجعة شروط  .1

 .تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام الشرعية .2

ن يستثمر فيها السيولة املتوفرة للصندوق تحديد معايير مالئمة الختيار العمليات املتوافقة مع مبادئ الشريعة السالمية والتي يجوز ملدير الصندوق أ .3

  .كاستثمارات قصيرة األجل

 .تقديم معايير مالئمة ملدير الصندوق بخصوص استقطاعات التخلص إن وجدت .4

  .مراقبة االستثمارات على ضوء الضوابط الشرعية املحددة .5

 .ي التقرير السنوي للصندوق إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق باألحكام الشرعية لدراجها ف .6
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 :املعايير الشرعية ج.

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

 

 :الضوابط الشرعية املتعلقة باألسهم

 .الشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املحرمةال يجوز ملدير الصندوق االستثمار والتعامل في أسهم  .1

ا يخضع للضوابط بالنسبة للشركات املساهمة ذات األغراض واألنشطة املباحة التي قد تتعامل باليداع أو االقتراض بالفائدة الربوية، فإن االستثمار فيه .2

  :اآلتية

، على أال -بعد حسم اليراد املحرم-مالي إيراد الشركة ( من إج%5أال يتجاوز مقدار اليراد الناتج من اليداع املحرم ) -
 
؛ بحيث يكون املنسوب إليه مباحا

 .إجمالي موجودات الشركة من( %30) بالربايتجاوز إجمالي املبالغ املودعة 

 قصير األجل-أال يتجاوز إجمالي املبلغ املقترض بالربا  -
 
 طويل األجل أم قرضا

 
 .إجمالي موجودات الشركة( من %30نسبة ) -سواء أكان قرضا

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

 .الصندوق، ويجب التخلص منه

مدير الصندوق يلتزم بالتخلص من اليراد املحرم حسب ما تقرره جهة املراجعة  في حال وجود إيرادات محرمة في الشركات التي جرى االستثمار فيها؛ فإن -

 .الشرعية للصندوق في مقدار ما يجب التخلص منه والجهة التي يصرف فيها

الشرعية في ضوابط  ما ورد ذكره من الضوابط مبني على االجتهاد وخاضع لعادة النظر حسب االقتضاء، وحينئٍذ فإنه في حال تغير اجتهاد جهة املراجعة -

 .االستثمار في األسهم، فإن مدير الصندوق يلتزم بتلك الضوابط فيما يجد من استثمارات الصندوق 

 

 :بحةاالضوابط الشرعية املتعلقة بالتعامل باملر 

 .أن تكون السلع مما يجوز بيعه باألجل .1

 إال بعد تملكه لها وقبضها القبض  .2
 
، ومما يحصل به القبض: تسلم الوثائق التي تعين السلع بأرقامها أو بمكانهاأال يبيع الصندوق السلع أجال

 
  .املعتبر شرعا

 سلعة اشتراها منه، أو من املورد مما قد باعه الصندوق بصفته -باألجل-أال يشتري الصندوق من الطرف اآلخر السلع التي باعها عليه بثمن مؤجل، وأال يبيع عليه  .3

 للسلع أو ألكثرها
 
 .؛ ألن ذلك كله من العينةمالكا

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

حتفاظ بأرصدة نقدية أو بفتح حسابات مصرفية غير ربوية( متوافقة مع ألحكام يدرك املستثمرون بأنه يجوز للصندوق القيام بالدخول في استثمارات قصيرة األجل )واال 

 .ومبادئ الشريعة السالمية، وذلك ليتمكن من مقابلة مصاريف الصندوق أو الغتنام فرص السوق متى ما توفرت

 

 :أعضاء اللجنة الشرعية أتعاب  د.

 بقيمة مدير يدفع 
 
 مقطوعا

 
 .سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر الصندوق ريال  11,250الصندوق مبلغا

 

 :تفاصيل املعايير املطبقة لتحديد ومراجعة شرعية األصول املعدة لالستثمار  ه.

هو مبين في امللحق  الشرعية كماأحكام الهيئة اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية على معايير وضوابط لصدار قراراتهم حول توافق األصول املعدة لالستثمار مع 

 ( في الشروط واألحكام.1رقم )

 

 

 مدير الصندوق   .12

 اسم مدير الصندوق  (أ

ألصول وفقا إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين اململكة العربية السعودية كشركة استثمار مرخصة ملزاولة أعمال إدارة ا

 .هـ.16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335األشخاص املرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق املالية، وبموجب السجل التجاري رقم لالئحة 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (ب

 07058 -37ترخيص رقم       

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق  (ج

 حي الشاطئ –، طريق الكورنيش 15برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

  21482، جدة 8021ص ب 
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 اململكة العربية السعودية

 + 966 12 5106030رقم الهاتف: 

  8003030800رقم الهاتف املجاني: 

 +966 12 5106033رقم الفاكس: 

 www.itqancapital.comملوقع اللكتروني: 

 تاريخ الترخيص الخاص بمدير الصندوق الصادر عن هيئة السوق املالية (د

 م(.9/4/2007هـ )املوافق 21/3/1428 بتاريخ 9-17-2007الصادر بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 07058-37الترخيص رقم 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  (ه

 مليون ريال سعودي. 111,229,140شركة إتقان كابيتال برأس مال 

 

 :للسنة املالية السابقة واألرباح اليراداتملخص معلومات مدير الصندوق مع توضيح  (و

 

 31/12/2017 البند

 (1,184,998) اإليرادات

 (6,750,682) املصاريف 

 620,753 الزكاة

 (13,966,023) صافي الدخل

 

 

 العمل لكل عضو وأنشطةمدير الصندوق  إدارةمجلس  أعضاء أسماء (ز

 (.عضو غير مستقليماني )املهندس/ عبد العزيز محمد عبده 

م، وهو نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال بشركة دله البركة 2011يتولى املهندس عبد العزيز يماني منصب رئيس مجلس إدارة إتقان كابيتال منذ يناير 

ط ويشمل ذلك القابضة، كما إنه يتولى منصب رئيس وعضو مجالس إدارات العديد من الشركات التابعة ملجموعة دله البركة على نطاق الشرق األوس

د العزيز شركة الربيع للصناعات الغذائية وشركة حلواني إخوان السعودية وشركة ام تي ان السورية وشركة املاظة للتطوير العقاري. عمل املهندس عب

 للشركة العربية لإلنتاج العالمي القابضة )ايه آرت تي(. املهندس عبد العزيز سعودي الجنسية ويحمل ش
 
 تنفيذيا

 
الهندسة  فيهادة البكالوريوس رئيسا

 الصناعية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

 

 (.عضو غير مستقل)ألستاذ / عدنان أحمد يوسف 

 في مجلس إدارة "مجموعة البركة املصرفية" منذ تأسيسها في عام 
 
 لها منذ عام 2002األستاذ عدنان أحمد يوسف عمل عضوا

 
 تنفيذيا

 
م وعمل رئيسا

ما إنه يشغل منصب رئيس وعضو مجالس إدارات العديد من البنوك التابعة ملجموعة البركة املصرفية على نطاق العالم السالمي. األستاذ م، ك2004

 في مجال العمل املصرفي، وقد حاز على "جائزة الشخصية املصرفية السالمية" مرتين واملمنوح 34عدنان بحريني الجنسية ويمتلك خبرة تتجاوز 
 
ة من عاما

م عمل كرئيس مجلس إدارة اتحاد املصارف العربية، وهو يحمل شهادة ماجستير إدارة األعمال من 2007"املؤتمر املصرفي السالمي العالمي". ومنذ عام 

 .جامعة هول في اململكة املتحدة

 

 

 (.مستقلعضو حسن )ق عبد الخالق عبد الرزااألستاذ/ 

نبثقة من مجالس عبد الرزايشغل األستاذ/ 
ُ
نــاد )البحرين( إضافة إلى عضويته في عدٍد من اللجان امل  منصب رئيس مجلس إدارة شركة سِّ

 
ق حسن حاليا

ق حسن على العديد من الشهادات الرفيعة في مجال املحاسبة من دولة البحرين واململكة املتحدة عبد الرزاالدارة لشركات متنوعة. حصل األستاذ/ 

 في القطاع املصرفي في العام  40تحدة األمريكية. وقد بدأ مسيرته العملية التي تجاوزت والواليات امل
 
 Standard م من خالل التحاقه ببنك1976عاما

Chartered/حتى تقلد منصب مساعد املدير العام للعمليات املركزية. كذلك يتمتع األستاذ 
 
 ثم التحق عقب ذلك ببنك البحرين السالمي وتطور وظيفيا

 .األموالق حسن بخبرة قوية في مجال التسويق والتدقيق الداخلي ومكافحة غسل عبد الرزا

 

 (.مستقلعضو )أحمد تاج إسماعيل  /األستاذ 

التجاري والبنك عاما من الخبرة في مجال الخدمات املصرفية للشركات واالستثمار ، وقد تقلد العديد من املناصب العليا في البنك األهلي  18لديه أكثر من 

 منصب رئيس املجموعة املصرفية للشركات القليمية في املنطقة الغربية في مصرف الراج
 
حصل  .حيالسعودي الهولندي والخبير كابيتال. ويشغل حاليا

 .سان فرانسيسكو السيد أحمد حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة (CME-1) السيد أحمد على شهادة هيئة السوق املالية

http://www.itqancapital.com/
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 (.غير مستقلعضو دشتي )ألستاذ / محسن ا

 في القطاع املصرفي السالمي واالستثماري وكذلك مجال التدقيق. حيث بدء مسيرته العملية مع  16يتمتع السيد/ محسن دشتي بخبرة تتجاوز 
 
عاما

م وشغل منصب مساعد مدير في الدارة 2005م في إدارة التدقيق واالستشارات، ثم التحق بمجموعة البركة املصرفية في العام 2002في العام  KPMGشركة

 منصب نائب رئيس أول في الدارة املالية في مجمو 
 
بركة املصرفية. عة الاملالية. كما تقلد العديد من املناصب القيادية خالل مسيرته العملية حتى شغل أخيرا

( FCCAم. السيد/ محسن دشتي هو محاسب قانوني معتمد )2010م إلى 2007كما وقد عمل في بنك سيرة االستثماري في إدارة الرقابة املالية خالل الفترة من 

المية وحاصل على شهادة محاسب قانوني إسالمي معتمد من قبل هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية الس وكذلكمن اململكة املتحدة 

 البكالوريوس بمرتبة الشرف من جامعة البحرين في املحاسبة. 

 

 مستقل(.عضو الحارثي )األستاذ / فهد عواض 

 في القطاع املصرفي، تقلد خاللها العديد من املناصب واملهام كان آخرها نائب رئيس 37لسيد/ فهد الحارثي سعودي الجنسية يتمتع بخبرة تتجاوز ا
 
 عاما

عمالء واملدير القليمي للمصرفية الخاصة لدى بنك الجزيرة. نجح السيد فهد الحارثي خاللها في عمل االستراتيجيات واألهداف الستقطاب كبار ال

(، البنك للمصرفية الخاصة بشقيها الخاص والتجاري. كما شغل السيد فهد الحارثي العديد من املناصب القيادية في البنك السعودي األمريكي )سامبا

 .داري السعودي املتحد، وبنك القاهرة السعودي خالل مسيرته العملية. السيد فهد الحارثي حاصل على العديد من الدورات في املجال املصرفي وال 

 

 .(عضو غير مستقلاألستاذ/ عبد هللا بن فريد شاكر )

م. الســـــيد عبد هللا يحمل شـــــهادة املاجســـــتير في 2017 أبريلاألســـــتاذ عبد هللا شـــــاكر هو عضـــــو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي لشـــــركة إتقان كابيتال منذ 

 إلىن جامعة إلينوي. العلوم في أســـواق رأس املال من جامعة إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية. كما أنه حاصـــل على درجة املاجســـتير في علوم املحاســـبة م

د جانب ذلك، الســـيد شـــاكر هو أيضـــا محكم تجاري مؤهل لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي فضـــال عن كونه ضـــابط امتثال معتمد. ويمتلك الســـيد عب

واالمتثال للجرائم املالية. وكانت هللا شــــــاكر خبرة غنية من خالل عمله مع إتش إس بي ســــــ ي، اململكة العربية الســــــعودية، كرئيس لالمتثال القانوني والرقابي 

 آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية املالية في اململكة العربية السعودية كمدير تنفيذي.

 

 األدوار واملسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق  (ح

والئحة األشــخاص املرخص لهم وشــروط وأحكام الصــندوق يعمل مدير الصــندوق ملصــلحة مالك الوحدات بموجب أحكام الئحة صــناديق االســتثمار  .1

 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. 

، يلتزم مدير الصندوق بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة اتجاه مالك الوحدات .2

 والعمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. 

 عن اآلتي:  .3
 
 فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق.  •

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الدارية للصندوق.  •

 طرح وحدات الصندوق.  •

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

 

إن مدير الصندوق مسؤول عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف جهة  .4

 خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. 

 احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من مدير الصندوق. إن مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق الناتجة عن  .5

يضع مدير الصندوق السياسات والجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق، ويضمن سرعة التعامل معها. تتضمن تلك   .6

 السياسات والجراءات القيام بعملية تقويم املخاطر بشكل سنوي على األقل. 

 دير الصندوق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. يطبق م .7

 

 :االستثماراملهام التي تم بها تكليف طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  (ط

 .االستثمارلم يتم تكليف طرف ثالث من جانب الصندوق فيما يتعلق بصندوق 

 

 يوجد. ال الصندوق:أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة  (ي

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق  (ك
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  إجراء أي واتخاذ الصندوق  مدير عزل الحق في  للهيئة 
 
، وذلك  تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصندوق  لذلك بديل صندوق  مدير لتعيين تراه مناسبا

 
مناسبا

 :اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في

 .لهم املرخص الئحة األشخاص بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  الدارة نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف (1

 .الهيئةقبل  من تعليقه أوه سحب أو الدارة نشاط ممارسة في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء (2

 .الدارة نشاط ممارسة ترخيصه في للغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم (3

 .التنفيذية لوائحه أو بالتزام النظام – جوهريا الهيئة تراه بشكل - أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا (4

قادر  الصندوق  مدير لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع ةتأو استقال عجزه أو االستثمار صندوق  أصول  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة (5

 .املحفظة مدير التي يديرها الصناديق أصول  أو االستثمار صندوق  أصول  على إدارة

 .أنها ذات أهمية جوهرية -بناء على أسس معقولة  -أي حالة أخرى ترى الهيئة  (6

 

 أمين الحفظ  .13

 ظاسم أمين الحف (أ

 07070-37ترخيص رقم  املالية.شركة الرياض 

 اململكة العربية السعودية ،11411الرياض  229ص.ب. 

 3333 411 11 966+هاتف: 

 9150 411 11 966+فاكس: 

 .، اململكة العربية السعودية3712-12331العليا. الرياض  –شارع التخصص ي  6775الدارة العامة: 

 املاليةرقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق  (ب

 (.07070-37شركة مساهمة مقفلة. تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق املالية برقم )

 العمل ألمين الحفظ  وعنوان املسجلالعنوان  (ج

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

 اململكة العربية السعودية ،11411الرياض  229ص.ب. 

 3333 411 11 966+هاتف: 

 9150 411 11 966+فاكس: 

 ، اململكة العربية السعودية3712-12331العليا. الرياض  –شارع التخصص ي  6775الدارة العامة: 

 www.riyadcapital.comالبريد اللكتروني:

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (د

 م.09/04/2007هـ املوافق 21/03/1428 بتاريخ 9-17-2007الصادر بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 07058-37الترخيص رقم 

 

 

 الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثماراألدوار األساسية ومسؤوليات أمين  (ه

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

 الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم. 

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

 املتعمد.

الدارية الالزمة  الجراءاتالصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  أصول يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ  •

 .فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق 

الحفظ أو  أمينيكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو  أنتعد أصول الصندوق مملوكه ملالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وال يجوز  •

ندوق من كان مدير الصندوق أو مدير الص إذا إالأمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها، 

الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه  أمينالباطن أو 

 .واألحكاميكون أفصح عنها في الشروط  االستثمار وأناملطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق 

http://www.riyadcapital.com/
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الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو  أمينباستثناء وحدات الصندوق اململوكة ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو  •

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

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

 

 فصل األصول: •

حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق  أمينيجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل  (1

 االستثمار ذي العالقة.

، ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من اآلخرينظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه يجب على أمين الحف (2

ية خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وأن يحتفظ بجميع السجالت الضرور 

 يد التزاماته التعاقدية. وغيرها من املستندات التي تؤ 

ويجب عليه أن يخصم من ذلك الحساب  أعالهليه إيجب على أمين الحفظ إيداع جميع املبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب املشار  (3

ة من شروط ثوالنسخة املحد االستثمار الئحة صناديق وفقا ألحكام املبالغ املستخدمة لتمويل االستثمارات ومصاريف إدارة صندوق االستثمار وعملياته

 حفظ من قبل مدير الصندوق. أمينالصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه ومذكرة املعلومات وملخص معلومات وأحكام 

 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن (و

 للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار يتولى حفظ 
 
ويدفع أمين  أصوله.يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا

 الئحة صناديق االستثمار. في)26)الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط املوضحة في املادة رقم 

 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله (ز

 في حال وقوع أي من الحاالت التالية:
 
 للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

 .توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم •

 .ه من قبل الهيئةقترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليلغاء إ •

 .الحفظ للغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ أمينالهيئة من  إلىتقديم طلب  •

 .بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية -بشكل تراه الهيئة جوهريا–إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  •

 .أنها ذات أهمية جوهرية -بناءا على أسس معقولة–ئة أي حالة ترى الهي •

فيحب علي مدير الصندوق املعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة، كما يتعين علي مدير الصندوق  صالحياتها،إذا مارست الهيئة أيا من  •

( يوما 60أمين الحفظ البديل وذلك خالل ) ىس للمسؤوليات إلتسهيل النقل السل علىوأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة 

نقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة املحض إلي أمين يأمين الحفظ املعزول أن  ىمن تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب عل ىاألول

 الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات،  أنرأى بشكل معقول  إذاكتابي  إشعاروز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ املعين من قبله بموجب يج •

 .وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي

 للفقرة أعاله. ويجب  30يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل  •
 
 من تسلم أمين الحفظ الشعار الكتابي الصادر وفقا

 
يوما

حفظ على أمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب عل أمين ال

 .ين الحفظ البديل جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمارأم إلىاملعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا، 

في املوقع  الفصاحعن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق كذلك  اللكترونيفورا في موقعه  الفصاحيجب على مدير الصندوق  •

 اللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.

 

 االستثمارمستشار  .14

 د ال يوج

 

 املوزع .15

 د ال يوج
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 املحاسب القانوني  .16

 اسم املحاسب القانوني (أ

 . شركة  "بيكر تيلي م ك م وشركاه

 العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني: (ب

 اململكة العربية السعودية 11372الرياض  300467ص.ب 

 +966118351600هاتف: 

 www.bakertillyjfc.comاملوقع اللكتروني: 

  info@bakertillyjfc.comعنوان البريد اللكتروني: 

 األدوار األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار   (ج

 وقائمة املالي املركز تشـــــمل قائمة الســـــعودية والتي لألســـــهمالســـــنوية لصـــــندوق إتقان كابيتال  املالية القوائم ســـــيقوم مراجع الحســـــابات الخارجي بمراجعة

اريخ. كما يقوم مراجع الت ذلك في املنتهية الســــــنة عن النقدية التدفقات وقائمة الوحدات، ملالكي املوجودات العائدة صــــــافي في التغيرات وقائمة العمليات،

  النصــــف املالية للقوائم املحدود الفحص الحســــابات الخارجي بأعمال
 
 أســــاســــية بصــــفة الفحص املحدود ويتكون  الســــعودية املراجعة ملعايير ســــنوية طبقا

 .واملحاسبية املالية األمور  عن في الصندوق  املسؤولين األشخاص من واالستفسار املالية املعلومات على تحليلية إجراءات تطبيق من

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

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

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

 

 أخرى  معلومات .17

 السياسات والجراءات التي ستتبع ملعالجة تضارب املصالح (أ

تعارض مصــــالح محتمل ســــيتم تقديمها عند طلبها من الجمهور أو أي جهة رســــمية إن الســــياســــات والجراءات التي ســــتتبع ملعالجة تعارض للمصــــالح أو أي 

 بدون مقابل.

 

 معلومات متعلقة بالتخفيضات والعموالت (ب

ه على يقر املشــــترك واملشــــترك املحتمل ويوافق على أنه يجوز ملدير الصــــندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصــــة، بحيث يحصــــل مدير الصــــندوق بموجب

ات إضـــافة إلى خدمات تنفيذ الصـــفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصـــفقات املوجهة من خالل ذلك الوســـيط. يتعين على مدير الصـــندوق ســـلع وخدم

 :في هذه الحالة ما يلي

 أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط. •

 معقولة ملصلحة مالك الوحدات.أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرجة  •

 .أن يتأكد مدير الصندوق أن أي مبلغ يتم دفعه إلى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول  •

 

 الزكاة أو الضريبة إن وجدت  (ج

إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة في شروط وأحكام  .بهتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة املستحقة علية من قيمة الوحدات الخاصة ي

ب نسب املنصوص عليها في نظام الضرائلمنفصل وفقا ل الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل

 والئحته التنفيذية.

 

 معلومات وتفاصيل وسياسة اجتماع مالكي الوحدات (د

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات: •

أيام وال تزيد  10بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ بمدة ال تقل عن  تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات −

 .تاريخ االجتماع على أن يتم توضيح تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة في كل من الشعار والعالنيوما قبل  21عن 

% على األقل من قيمة وحدات 25ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  −

 .الصندوق 

http://www.bakertillyjfc.com/
mailto:info@bakertillyjfc.com


  

 

 

29 

الفقرة السابقة فيجب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع ثان بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي  إذا لم يستوف النصاب املوضح في −

 كانت نسبة ملكية الوحدات  5الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن 
 
أيام. ويعد االجتماع الثاني صحيحا أيا

 .املمثلة في االجتماع

 وحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات:طريقه تصويت مالكي ال •

 طريقة تصويت مالكي الوحدات: (1

 .يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات −

 يجوز لكل مالك وحدات الدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. −

 ئة.اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها الهييجوز عقد  −

ات % من مجوع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحد50يكون القرار نافذا بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  −

 سواء كان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 

 حقوق التصويت ملالكي الوحدات: (2

 قبل االجتماع. 21يحق ملالك الوحدات وأمين الحفظ أن يستلم إشعار كتابي قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال تزيد عن )
 
يحق ملالك  ( يوما

الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك الحصول على موافقه مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغييرات تتطلب موافقتهم  الوحدات ممارسة جميع

 لالئحة صناديق االستثمار.
 
 وفقا

 الجراءات املتبعة ألنهاء وتصفية صندوق االستثمار (ه

 ينتهي الصندوق في الحاالت التالية:

( 21)إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين  .1

 يوما من التاريخ املستهدف لنهاء الصندوق دون الخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق. 

البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون الخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة يجب على مدير الصندوق   .2

 بالصندوق. 

 يته. يجب على مدير الصندوق العالن في موقعه اللكتروني واملوقع اللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( عن انتهاء مدة الصندوق وتصف  .3

 

 ديم الشكاوى إجراءات تق (و

 تتاح إجراءات معالجة الشكاوى ملالك الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان املبين أدناه: 

 إتقان كابيتال

 ، طريق الكورنيش15برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

 اململكة العربية السعودية 21482، جدة 8021ص ب 

 + 966( 12) 5106030رقم الهاتف: 

  8003030800ف املجاني: رقم الهات

 +966( 12) 5106033رقم الفاكس: 

 www.itqancapital.comاملوقع اللكتروني: 

 

 الجهة املختصة بالنظر في النزاعات (ز

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

 

 قائمة املستندات املتاحة ملالك الوحدات: (ط

 شروط وأحكام الصندوق. •

  .ملخص املعلومات الرئيسية •

 مذكرة املعلومات والعقود املذكورة فيها )عقد املحاسب القانوني، عقد أمين الحفظ وعقود أعضاء مجلس الدارة(. •

 ة ملدير الصندوق.القوائم املالي •

 ملكية أصول الصندوق  (ي

http://www.itqancapital.com/
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  الحفظ أمين أن أصـول صـندوق إتقان كابيتال لألسـهم السـعودية محفوظة بواسـطة أمين الحفظ "شـركة الرياض املالية" لصـالح الصـندوق. ُيعد  
 
 مسـؤوال

 عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين. الصندوق  عن فصل أصول 

 الحفظ أمين أو الباطن من الصــندوق  مدير أو الصــندوق  ملدير وليس ،) مشــاعة مجتمعين )ملكية الوحدات لكيملا مملوكة أن أصــول صــندوق االســتثمار

 من الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال فيها، مطالبة أو الصندوق  أصول  في مصلحة أي املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أو أمين

  املوزع أو املشــــورة مقدم أو الباطن من أمين الحفظ أو الحفظ أمين أو الباطن
 
  كان أو حدود ملكيته، في الصــــندوق، وذلك لوحدات مالكا

 
 بهذه مســــموحا

ح أحكام بموجب املطالبات فصِّ
ُ
الصندوق. وال يكون لدائني مدير الصندوق أو أمين الحفظ أي حق في  وأحكام في شروط عنها الئحة صناديق االستثمار، وأ

 أموال الصندوق أو أصوله. 

 

مالك الوحدات  –بشــــــــــكل معقول  –أي معلومة أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير الصــــــــــندوق أو مجلس إدارة الصــــــــــندوق بشــــــــــكل معقول وقد يطلبها (ك

 :هاأو من املتوقع أن تتضمنها مذكرة املعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار بناء  عليالحاليون أو املحتملون أو مستشاروهم املهنيون 

 ال يوجد

 

 

 أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته:  (ل

 ال يوجد

 

 :بحقوق التصويت املرتبطة بأي أصول مملوكة من الصندوق الذي يديرهسياسات مدير الصندوق فيما يتعلق  (م

يفوض مالك لوحدات مدير الصــــندوق ملمارســــة جميع حقوق املســــتثمرين بما في ذلك حقوق التصــــويت وحضــــور الجمعيات العمومية للشــــركات املســــتثمر 

 .فيها

 

 إقرار من مالك الوحدات: .18

املعلومات الخاصــــــــــة بالصــــــــــندوق وملخص املعلومات الرئيســــــــــية الخاصــــــــــة بالصــــــــــندوق، مذكرة وأحكام الصــــــــــندوق و شــــــــــروط على  قمت /قمنا باالطالعلقد 

  اشتركنا فيها. /واملوافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت 

 

 االسم:

 التوقيع:

    التاريخ:
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كابيتال لألسهم السعودية جيدا قبل اتخاذ أي  إتقاناألخرى الخاصة بصندوق  واملستنداتيجب على املستثمرين املحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات 

ى املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين قرار استثماري يتعلق بالصندوق، وفي حال عدم معرفة ما إذا كان االستثمار في هذا الصندوق مالئم، فإنه يجب عل

 .املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري 

 

 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية

Itqan Capital Saudi Equity Fund 

 صندوق أسهم محلي مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشريعة السالمية
 

 قان كابيتالإت

 IC-1008-09-03-01-19رقم اعتماد شرعي: 

 

 ملخص املعلومات
 

 م.17/1/2019ه املوافق  11/5/1440 تاريخ اإلصدار:

 .م17/1/2019ه املوافق  11/5/1440 تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس الصندوق:

مجلس إدارة التي تعكس التغييرات التالية ) كابيتال لألسهم السعودية والشروط و األحكام ومذكرة املعلومات  لصندوق إتقان من "( 3) هذه هي النسخة املعدلة 

 :م (10/2019/ 17خ   ) املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاري 104/2019رقم ( حسب خطابنا الصندوق 

 20األستاذ/عبداملحسن بن فهد بن مقيل. ص "مجلس إدارة الصندوق" الفقرة )أ(: إضافة اسم األستاذ/ عاصم بن عطاهلل الرحيلي بدال عن  10املادة -1

 21"مجلس إدارة الصندوق" الفقرة )ب(: إضافة نبذة عن مؤهالت عضو مجلس االدارة املعين األستاذ/عاصم الرحيلي .ص 10املادة  -2

 22خرى. ص"مجلس إدارة الصندوق" الفقرة )و( : إضافة عضوية األستاذ/ عاصم بن عطاهلل الرحيلي في الصناديق األ  10املادة -3
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 ملخص املعلومات 

 : االستثماراملعلومات الرئيسية حول صندوق  .1

 ونوعه:  ق الصندو اسم  (أ

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

 : االستثماريةموجز أهداف الصندوق  (ب

في سوق األسهم  السعودية املدرجةفي أسهم الشركات  االستثمارعن طريق  على املدى املتوسط والطويلاملال س تحقيق نمو في رأيهدف الصندوق إلى 

 الشرعية.أحكام الهيئة ( بما يتوافق مع نمواملوازية )السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية 

 جز سياسات استثمار الصندوق: مو  (ج

 يها الصندوق: مر فيستث أنواع األوراق املالية التي •

يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل 

السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وفي أسهم الصدارات االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم 

رات املتداولة األولية وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وصناديق املؤش

(ETFsوالصناديق العقارية املتد ) اولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه

أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت  BBB-النقود املرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى

 ني.التصنيف االئتما

 

 : االستثمارسياسة تركيز  •

 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 والصدارات األولية والثانوية  50% 100%

 .األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسيةوحقوق 

 األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية املوازية )نمو( والصدارات األولية 0% 10%

 والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية 

 .)نمو( 

 .نقد وأدوات النقد وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية 0% 50%

أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك العامة  0% 40%

 .واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية

 االستثمار في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقةصناديق  0% 10%

مع ضوابط الهيئة الشرعية وكذلك صناديق املؤشرات املتداولة العامة وصناديق االستثمار  

 .العقارية املتداولة

بكافة أنواعها من أصول الصندوق  املشابهةصناديق أسواق النقد والصناديق  فيالنقد أو  أسواقأدوات  يف لالستثمار األعلى الحدبنسبة أعلى من  يحتفظالصندوق أن  ملديركن موي*

 االستثنائية.ظل الظروف  في% 100 حتىأسواق النقد  وصناديقأدوات  فيعلى شكل نقد أو 
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 : االستثمارفي صندوق  باالستثمار املخاطر املرتبطة  (د

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

  :ةسهم والوحدات املتداولاأل  طر تقلبات أسعار خام .1

مما  األسهموحدات صناديق  تقلبات عالية في أسعار إلىوالتي بدورها تؤدي  األسهميرتبط عادة بتقلبات عالية في أسعار  األسهمفي أسواق  االستثمارإن 

كثيرة خارجة عن  لنتيجة لعوام األسهمالتقلب في أسعار  املال. يحدثس عن ذلك انخفاض حاد في قيمة استثمارات الصندوق وخسارة جزء من رأ ينتج

 أو على الشركات أداء التي تؤثر على واالجتماعية االقتصاديةو  لسياسيةا األحداث الحصر، الإرادة مدير الصندوق ومن تلك العوامل على سبيل املثال 

 .األسواق قرارات املتعاملين في

 

 املخاطر السياسية والنظامية: .2

 على تقييم األ ت التقلبات السياسية
 
 وهذا بدوره يؤثر على  وراق املاليةؤثر سلبا

 
أو أداء الشركات املعرضة لبعض املناطق القليمية الغير مستقرة سياسيا

 تقييم أصول الصندوق وسعر وحدته.

 املخاطر االقتصادية: .3

ـندوق. وعليـه؛ فـإن أي ينطـوي االسـتثمار في الصـندوق علـى درجـة عاليـة مـن املخـاطر الناجمـة عـن التوزيـع الجغـرافي لألسـواق الـتي يسـتثمر فيهـا الص

  .لبي على قيمة أصول الصندوق يكون له أثر س من املمكن أنتغيـيرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األموال، 

 : املخاطر االئتمانية .4

املتفق عليها  املخاطر االئتمانية هي تلك التي تتعلق باحتمال أن يخفق أي مدين في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الطرف املتعاقد معه وفقا للشروط

 وصناديق أسواق النقد.  وأدواتلى الصندوق في حالة الدخول في صفقات كامل املبلغ. وتنطبق هذه املخاطر ع أوبينهما مما يترتب عليه خسارة جزء 

 : االئتمانيمخاطر انخفاض التصنيف  .5

بها الصندوق فإن هذا من شأنه التأثير على  التي يستثمر الثابت والدخلالنقد وصناديق دوات أي من أل  االئتمانيفي حالة انخفاض التصنيف 

 .مما يؤثر على قيمة أصول الصندوق والذي بدوره سيؤثر على سعر الوحدة بشكل سلبي استثمارات الصندوق 

 

 أسعار الفائدة: مخاطر   .6

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

 

 : املخاطر القانونية .7

وتـأتي تلـك املخـاطر مـن الشـركات ، تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة والجراءات القانونية من املمكن أن

 .الـتي اسـتثمر فيهـا الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات

 :  مخاطر تركز االستثمارات .8

أو بيئة  في بعض األحيان يمكن أن يكون في الصندوق تركز عاٍل من حيث االستثمار في قطاع أو سهم شركة معينة، وذلك إما بسبب اعتبارات االستثمار

يؤدي إلى تعرض  ن أنمن املمكاالستثمار بصفة عامة أو بسبب النتائج اليجابية املحتملة لالستثمارات في ذلك القطاع أو السهم. إن تركيز االستثمار 

 يترتب عليه خسارة أكثر في قيمة أصول الصندوق مقارنة بعدم وجود هذا التركيز.مما  ،الصندوق ملخاطر أكثر مما لو كانت استثماراته أكثر تنوعا

 مخاطر السيولة: .9

سيولة وأكثر صعوبة في تداولها والتعامل بها  تصبح بعض األسهم أقلفعدم استقراره، سوق السعودي مما يؤدي إلى التمر أوقات يحدث فيها تقلب في  

 على أسعار أصول الصندوق.يوذلك  فيها،نتيجة التداول املحدود 
 
 ؤثر سلبا

  :االستردادأو  راكتاالش مخاطر  .10

ون خارجة كالبنكية والتي ت التعامالت واملالية أ األسواقفي حال حدوث صعوبات في  استردادأو  اشتراك يؤجل مدير الصندوق أي عملية من املمكن أن

 .أن يتعامل بها املستثمر يفترض الوحدة لتييؤثر على سعر  مما عن إرادته
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 :املخاطر املتعلقة بأسعار العمالت .11

م الصندوق وحداته بالريال السعودي، وبالنسبة للمشتركين الذين ال يعد الريال السعودي العملة األساسية لهم، فإنهم معرضو   ِّ
ن للتقلبات ُيقي 

 الصندوق.مما يوثر على استثماراتهم في املصاحبة لتغير سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األخرى، 

 

 : مخاطر االعتماد على مدير الصندوق وكبار موظفيه .12

ن يعتمد نجاح استثمار أصول الصندوق بدرجة كبيرة على مهارات وخبرات املوظفين العاملين لدى مدير الصندوق، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأ

 بشكل سلبي على  أحديكون خروج  أناستمرار أي من هؤالء املوظفين في وظيفته الحالية أو في العمل لدى مدير الصندوق ويمكن 
 
قيمة املوظفين مؤثرا

 استثمار مالكي الوحدات.

 مخاطر الشركة املصدرة:  .13

 عة لها، أو أييمكن أن تتأثر قيمة السهم أو الورقة املالية للشركة املصدرة جراء أي تغيير يطرأ على الوضع املالي للشركة املصدرة أو الشركات التاب

 .وضع الشركة املصدرة وبالتالي على الورقة املاليةتغيرات تقع في أوضاع اقتصادية أو سياسية محددة تؤثر على 

 

 مخاطر تقنية: .14

مجيات من املمكن أن تتأثر عوائد الصندوق نتيجة عوائق أو عيوب االتصاالت، واألجهزة واملعدات ونظم املعلومات، أو االختراق أو الهجوم بالبر 

 الخبيثة، أو العطل الفني، سواء كان جزئي أو كلي مما قد يؤثر على سعر الوحدة بالصندوق. 

 في أدوات أسواق النقد: االستثمار مخاطر  .15

تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة  ائتمانيةأصول الصندوق في أدوات أسواق النقد أو صناديق أسواق النقد فهنالك مخاطر  استثمارحال في 

 مما قد يخفض من سعر الوحد السداداملترتبة عليه في الوقت املحدد أو عدم إمكانية  االلتزاماتالطرف اآلخر في سداد املستحقات أو 
 
ة في نهائيا

 الصندوق.

 

 مخاطر تأخر إدراج األسهم املكتتب بها في السوق: .16

ؤثر التي تالقائمة  االستثماراتيؤدي إلى بيع بعض  بيعها مماعدم القدرة على  األسهم وبالتاليقد يحدث تأخر في إدراج الشركات املكتتب بها في أسواق 

 على سعر الوحدة بالصندوق.

 

 مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص: .17

عدد  ازديادللمشاركة في الطروحات األولية فإنه من املمكن تضاؤل نسبة التخصيص بسبب  االستثمارحيث أنه يتم دعوة عدد من الشركات وصناديق 

 لوحدة.التي يمكن أن تؤثر على أداء الصندوق وسعر ا االستثماريةخسارة الفرصة  احتماليةمما يؤدي إلى  االكتتابالشركات والصناديق املشتركة في 

 

 مخاطر قلة الطروحات األولية: .18

الكلية لسوق الطروحات األولية مما يؤثر  االقتصاديةكون نتيجة للظروف والتي ت يحدث قلة في عملية الطروحات األولية في بعض األحيانمن املمكن أن 

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة في الصندوق. االستثماريةعلى تحقيق الصندوق ألهدافه 
 
 وبالتالي ينعكس سلبيا

 

 مخاطر التمويل: .19

سباب خارجة عن إرادة ت املحدد أل يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ في الوق من املمكن أن االستثمارفي حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغرض 

 على أسعار الوحدات. استثماراتهمدير الصندوق، مما يضطر مدير الصندوق لبيع بعض 
 
 مما يؤثر على أصول الصندوق والذي ينعكس سلبا

 

 مخاطر التضارب في املصالح:  .20

تنشأ هناك فمن املمكن أن يزاول مدير الصندوق والشركات التي يتبع لها مجموعة كبيرة من األنشطة التي تتضمن استثمارات مالية وخدمات استشارية. 

 حاالت تتضارب فيها مصالح مدير الصندوق والشركات التابعة له مع مصالح الصندوق والتي قد تؤثر على أداء الصندوق بشكل سلبي.
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 السوق املوازية:  مخاطر  .21

نظرا لقلة متطلبات الفصاح للشركات ومتطلبات الدراج بشكل الرئيسية يجب أن يعلم املشترك أن السوق املوازي "نمو" أكثر مخاطرة من السوق 

 بـ
 
ات الصندوق سلبا نتيجة تلك تتأثر استثمار  فمن املمكن أن. كما أن نسبة التذبذب للشركات أعلى في السوق املوازي. السوق الرئيسيةعام   قياسا

الهبوط  املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة جزء من/ أو كل رأس املال وبالتالي يتأثر سعر وحدة الصندوق بهذا

 
 
 .أو التذبذب سلبا

 املخاطر املتعلقة بالتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية:  .22

وبالتالي يلزم أن يقوم الصندوق  الشرعية،أحكام الهيئة هذا النوع من املخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم املستثمر فيها أصبحت غير متوافقة مع 

يضطر الصندوق إلى بيع األسهم في  من املمكن أن الشرعية،أحكام الهيئة بتصفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحاالت، ولغرض التقيد التام بالتوافق مع 

ضوابط الهيئة الشرعية توقيت غير مناسب، مما يؤدي إلى احتمال انخفاض العائد، بل وربما تحمل خسائر في تلك العملية، فإذا خرجت الشركة عن 

بيعها في مدة ال تزيد عن سنة. )ويقصد  ؛ إذا كانت قد حققت رأس املال، وإن لم تكن حققت رأس املال فيجبيوما 90الل صندوق فإنه يجب بيعها خلل

 (.بتحقيق رأس املال أن يبلغ سعر السهم مع األرباح املوزعة املبلغ الذي اشتري به

 

 في صناديق استثمارية:  ستثمار ال مخاطر ا .23

 االستثمار األخرى قد تتعرض لها صناديق  في الصندوق والتي لالستثمارالرئيسية  ( املخاطر3)في الفقرة  املوضحة املخاطرلهذه  املماثلة املخاطرهي جميع 

 .يستثمر فيها الصندوق مما يؤثر في أداء الصندوق وبالتالي انخفاض قيمة الوحدة من املمكن أنالتي 

 

 مخاطر ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة: .24

ينطبق على ظروف معينة  اآلخرينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر ضريبية متنوعة بعضها ينطبق على االستثمار في الصندوق نفسه والبعض 

 التأثير السلبي على سعر الوحدة. إن رسوم الدارة وجميع الرسوم املستحقة إلىتؤدي هذه الضرائب فتكون ذات صلة بمستثمر معين  من املمكن أن

ل ضريبة القيمة املضافة التي يتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للمواد املنصوص عليها في نظام والئحة ضريبة القيمة ال تشملشركة إتقان كابيتال 

 املضافة. 

حتملون الحصول على وتجدر الشارة إلى أن قائمة املخاطر الواردة أعاله ليست شاملة لكل مخاطر االستثمار املحتملة، ولذا ُينصح املستثمرون امل

 من مستشاريهم املهنيين بالنسبة للمخاطر القانونية والفنية املصاحبة لهذا الصندوق. املشورة املستقلة

 البيانات السابقة ألداء الصندوق:  (ه

 ال يوجد.

 رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب:  .2

الصندوق تحتسب  التي يتحملها. إن الرسوم باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة الشرعية يتحمل الصندوق كافة الرسوم واملصاريف املذكورة أدناه

 ي: تآخر وهي كاآل إلىمن رسم  أساس يختلفوتدفع على  أساس يوميعلى 

ة % سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق ملدير الصندوق ويتم دفع الرسوم كل ثالث1.5 يدفع الصندوق رسوم إدارة بنسبةرسوم اإلدارة:  •

  أشهر ميالدية.

  12,000أو  % من قيمة صافي أصول الصندوق 0.05 بنسبة يدفع الصندوق ألمين الحفظ رسوم حفظرسوم الحفظ:  •
 
ريال سعودي سنويا

  ويتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية. أيهما أعلى.

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

يال سعودي عن طريق دفعتين كل نصف سنة للمحاسب القانوني ر 30,000مبلغا مقطوعا قدره يدفع الصندوق أتعاب املحاسب القانوني:  •

  القيمة املضافة مقابل مراجعة حسابات الصندوق. ضريبة تشمل
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عضو سعودي لكل رياال  5,000بقيمة  ياسنو  ق الصندو يدفع الصندوق مكافآت ألعضاء مجلس إدارة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  •

 ستحق مكافآت أعضاء مجلس الدارة بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.ت مستقل

مصاريف الرسوم الرقابية بشكل يومي وتدفع  تستحق سنوياريال سعودي  7,500مقطوعا قدره  غابليدفع الصندوق م الرقابية:الرسوم  •

 .كل نهاية سنة

 بقيمة مدير دفع ي أعضاء اللجنة الشرعية: أتعاب •
 
 مقطوعا

 
ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط خالل عمر  11,250الصندوق مبلغا

 الصندوق.

تستحق رسوم نشر املعلومات  ريال سعودي سنويا 5,000يدفع الصندوق مبلغا مقطوعا قدره رسوم نشر املعلومات على موقع تداول:  •

 على موقع تداول بشكل يومي وتدفع كل نهاية سنة.

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

  الحصول على بيانات املؤشر السترشادي

تزيد تكلفة  أالالتمويل السائد، بحيث يمكن الحصول على تمويل عن طريق عمليات املرابحة ومن املتوقع  أسعاربحسب  مصاريف تمويل: •

نقطة( عن معدل العائد الشهري بناء على مدة التمويل وتحسب في كل يوم تقويم حسب العقد  %0.05التمويل لعمليات املرابحة عن )

 .املتفق عليه

بة إن الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة لتقان كابيتال أو األطراف األخرى ال تشمل ضري ضريبة القيمة املضافة: •

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.

 

  ة الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته.مكان وكيفي .2

  www.tadawul.com.sa :موقع السوق املالية )تداول(يمكن الحصول على معلومات إضافية حول صندوق االستثمار ومستنداته من 

 .الصندوق وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة معلومات  www.itqancapital.comالصندوق:موقع مدير و 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:  .3

مساء من اليوم التالي ليوم التعامل عبر  5:00الساعة  قبلالوحدة للصندوق يقوم مدير الصندوق بتحديث صافي قيمة أصول الصندوق وإعالن سعر 

 .ww.tadawul.com.saw. (املوقع اللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول 

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به:  .4

 كابيتال إتقانشركة 

 15املكتب الرئيس ي: برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

 21482، جدة 8021طريق الكورنيش، ص ب 

 جدة، اململكة العربية السعودية

 www.itqancapital.com: اللكترونياملوقع 

 +125106030966رقم الهاتف :  

 

 

 اسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به:  .5

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.itqancapital.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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