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 مذكرة المعلومات

 
  إتقان للمرابحات والصكوك صندوق

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

  السعودية(

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

 

 مدير الصندوق

 إتـقـان كـابيتـال

 

 
 

 أمين الحفظ 

 األول كابيتال

 الخارجي  المراجع    

 بيكر تيلي م ك م شركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

الخاصتتة بالصتتندوق قبل اتخاذ أي قرار استتتثماري بشتتأن االستتتثمار في يجب على المستتتثمرين المحتملين قرا ة الشتتروط واألحكام 

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

ى استتتتشتتتارة استتتتثمارية أو واألحكام الخاصتتتة بالصتتتندوق، وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذي الوثيقة يجب أن يستتتعى للحصتتتول عل

 قانونية من جهة مستقلة.

 
ننصح المستثمرين بقرا ة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ بمشورة 

 مستشار مهني.
 

اجعتها وتقديمها إلى هيئة السوق المالية تم إعداد مذكرة المعلومات بواسطة مدير الصندوق وهي تمثل النسخة األخيرة التي تم مر
 . م 05/08/2019   بتاريخ

 تاريخ اإلصدار: 

ر هـ  /560بحسب خطابها خطاب الهيئة رقم  وحداته، تأسيس الصندوق وطرح على  ممانعتها أصدرت هيئة السوق المالية عدم
    م08/07/2008بتاريخ 

 خطابنا حسب التالية اترالتغيي تعكس  والتي والصكوك للمرابحات  إتقان صندوق وأحكام شروط من المعدلة النسخة هي ) هذي
 هـ  كما يلي :04/12/1440ق م المواف05/08/2019بتاريخ  87/2019 رقم المالية السوق هيئة الى المرسل

الفقرة )أ( من المادة الخامسة من القواعد التي تحظر على أي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف بناً  على 
. فإنه قد تم تغيير المراجع الخارجي لحسابات صندوق إتقان 30/06/2019اعتباراً من تاريخ  الهيئة ما لم يكن مسجالً لدى الهيئة

والتعاقد مع شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون وبناً  الخريجي وشريكه  بيتال للمرابحات والصكوك من شركة أسامة عبد هللاكا
 عليه تم إجرا  التعديالت التالية على الشروط واألحكام: 
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 ترخيص رقم  ، محاسبون قانونيون ياشركة بيكر تيلي م ك م وشركصندوق: دليل الصندوق، مراجع حسابات ال •
رقم ،  المملكة العربية السعودية-جدة ،  21311 طريق المدينة المنورة، 100890ص. ب:  ، وعنوانه: (479/11/323)

 bakertillyjfc.comالموقع االلكتروني:   1888 663 12 966+رقم الفاكس: ،  9777 663 12 966+، الهاتف: 
www. 

 لمراجع الحساباتُتدفع لاير سعودي عن السنة المالية 35،000 مبلغ: الرسوم األخرىملخص الصندوق،  •

لاير سعودي عن السنة المالية 35،000 مبلغتعاب مراجع الحسابات: أ( مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب، 5المادة رقم ) •
 .لمراجع الحساباتُتدفع 

 ( فقرة )أ( و )ب(: 14المادة رقم ) •
 شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيوناسم مراجع الحسابات الخارجي: 

،  السعوديةالمملكة العربية -جدة ،  21311 طريق المدينة المنورة، 100890ص. ب:  عنوانه:عنوان مراجع الحسابات:  •
   1888 663 12 966+رقم الفاكس: ،  9777 663 12 966+، رقم الهاتف: 

 .bakertillyjfc.com wwwالموقع االلكتروني:  
 
 
 
 
 

 عبد هللا فريد شاكر

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 منصور إبراهيم بري

و  مكافحة غسل األموالو االلتزاممسؤول المطابقة و

 تمويل االرهاب
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 إشعار هام

 

 

مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصتتتتتتتندوق وتمت الموافقة عليها . ويتحمل الصتتتتتتتندوق  تم مراجعة"

وأعضتتا  مجلس إدارة الصتتندوق مجتمعين ومنفردين كامل المستتؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

المعلومات كما يقر ويؤكد أعضتتا  مجلس إدارة الصتتندوق ومدير الصتتندوق بصتتحة واكتمال المعلومات مذكرة 

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

 غير مضللة"

 

حداته. ال تتحمل الهيئة أي مستؤولية عن "وافقت هيئة الستوق المالية على تأستيس صتندوق االستتثمار وطرح و

محتويات مذكرة المعلومات ، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها: وتخلي نفستتتتتتتها صتتتتتتتراحة من أي 

مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أي جز  منها. 

ي توصتتية بشتتأن جدوى االستتتثمار في الصتتندوق من عدمه وال تعني موافقتها وال تعطي هيئة الستتوق المالية أ

على تأستتتتيس الصتتتتندوق توصتتتتيتها باالستتتتتثمار فيه أو تأكيد صتتتتحة المعلومات الواردة في الشتتتتروط واألحكام 

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

 

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

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

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

 

يجب على المستتتثمرين المحتملين قرا ة الشتتروط واألحكام الخاصتتة بالصتتندوق قبل اتخاذ أي قرار استتتثماري 

بشأن االستثمار في الصندوق، كما يجب على كل مستثمر يرغب في االشتراك في هذا الصندوق التحري عن 

شروط واألحكام الخاصة  بالصندوق، وفي حال تعذر فهمه لمحتويات هذي مدى صحة المعلومات الواردة في ال

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

 

أعدت مذكرة المعلومات طبقا ألحكام الئحة صتتتتتناديق االستتتتتتثمار الصتتتتتادرة عن مجلس هيئة الستتتتتوق المالية 

ا لنظام هيئة الستتتتتتتوق المالية الصتتتتتتتادر بموجب ي وفق3/121427.بتاريخ 2006-219-1بموجب القرار رقم 

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

 

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

139". 

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

 

 

 

 

  



4 

 

 جدول المحتويات

 1 ....................................................................................................................... المعلومات مذكرة

 3 ................................................................................................................................ هام إشعار

 5 ........................................................................................................................... الصندوق دليل

 11 ..................................................................................................................... الصندوق ملخص

 13 ..................................................................................................................... واألحكام الشروط

 13 ..................................................................................................... االستثمار صندوق-1

 13 ....................................................................................... وممارساته االستثمار سياسات-2

 17 ........................................................................ الصندوق في لالستثمار الرئيسية المخاطر-3

 19 ......................................................................................................... عامة معلومات-4

 21 .............................................................................. واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل -5

 22 ....................................................................................................... والتسعير التقويم -6

 23 ................................................................................................................ التعامالت-7

 26 ................................................................................................... الوحدات خصائص -8

 27 ........................................................................ الوحدات لمالكي التقارير تقديم و المحاسبة-9

 27 ............................................................................................. الصندوق إدارة مجلس -10

 29 ............................................................................ لالستثمار الشرعية الضوابط أحكام مع التوافق -11

 32 ...................................................................................................... الصندوق مدير -12

 36 ........................................................................................................... الحفظ أمين -13

 37 ........................................................................................الخارجي الحسابات مراجع -14

 37 ..................................................................................................... أخرى معلومات -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

 دليل الصندوق

  صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

 مدير الصندوق 

 إتقان كابيتال

 

 
 

 ، طريق الكورنيش15برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، الدور 

 العربية السعوديةالمملكة  21482، جدة 8021ص. ب. 

 + 966( 12) 5106030رقم الهاتف: 

 + 966( 12) 5106033رقم الفاكس: 

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

 
 مين الحفظأ

 شركة األول كابيـــتال    

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 21553جــدة  51536ص.ب. 
 +966-12-2842321هاتف: 
 +966-12-2840335فاكس: 

 المملكة العربية السعودية
 www.alawwalcapital.comالموقع االلكتروني: 

 

 مراجع حسابات الصندوق
 محاسبون قانونيون شركة بيكر تيلي م ك م 

 
 (479/11/323)رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: 

 21311 المنورةطريق المدينة ، 100890ص. ب: 
 المملكة العربية السعودية-جدة  

 9777 663 12 966+رقم الهاتف: 
 1888 663 12 966+رقم الفاكس: 

 االلكتروني :  الموقع
www.bakertillyjfc.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itqancapital.com/
http://www.alawwalcapital.com/
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 الهيئة الشرعية
 دار المراجعة الشرعية

 
 

 

 
 ، السيف، مملكة البحرين42و 41، مكتب 872مبنى 

 +973 17215898رقم الهاتف: 

 www.shariyah.com الموقع اإللكتروني: 

 

 تعريف المصطلحات

 المملكة العربية السعودية. السعودية / المملكة

أي مرسوم أو قرار أو أمر قضائي أو حكم أو نظام أو قانون أو أمر أو تشريع أو الئحة أو  القانون 

 قاعدة معمول بها في المملكة العربية السعودية.

هـ 2/6/1424بتاريخ  30نظام الستتتوق المالية الصتتتادر بمقتضتتتى المرستتتوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية

 )بتعديالته من وقت آلخر(.

هيئة الستتوق المالية، بما في ذلك حيثما يستتمح ستتياق النص أي لجنة أستتاستتية أو فرعية أو  الهيئة 

 موظف أو وكيل تسند إليه أية وظيفة من وظائف الهيئة.

 لمالية.الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق ا الئحة صناديق االستثمار

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

قواعد مكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب

هي قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 

م 01/12/2008هـ  الموافق 03/12/1429وتاريخ  2008 - 39 - 1بموجب القرار رقم 

 25/07/1437وتاريخ  2016- 53 – 5 رقم  المالية الستتتوق هيئة مجلس بقرار المعدلة

 م.02/05/2016هـــ الموافق 

االبالغ عن غسل  مسؤول

 االموال وتمويل االرهاب

شخص المرخص له الذي يّعين  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدي ال

اإلبالغ عن  مستتتتؤولوفقاً للمادة الرابعة والستتتتتين من الئحة االشتتتتخاص المرخص لهم، أو 

يكلفها الشتتتتتتخص المرخص له  التيغستتتتتتل األموال وتمويل اإلرهاب لدي الجهة الخارجية 

ألموال وتمويل اإلرهاب الذي يّعين وفقاً لنص اإلبالغ عن غستتتتتتل ا مستتتتتتؤولبأدا  وظيفة 

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

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك. الصندوق 

إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية  مدير الصندوق 

مرخصة وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق كشركة استثمار 

الصادر بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  07058-37المالية، بموجب الترخيص رقم 

http://www.shariyah.com/
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م(، ورقم سجلها التجاري 9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428بتاريخ   2007-17-9

ا الرئيسي هو برج ذا هيد هـ وعنوان مكتبه16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335

، المملكة 21482، جدة 8021، طريق الكورنيش، ص ب 15كوارترز بزنس بارك، الدور 

+، رقم الهاتف المجاني: 966 -12- 5106030العربية السعودية، رقم الهاتف: 

 +. 966 -12- 5106033، ورقم الفاكس: 8003030800

مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية شركة األول كابيتال، وهي شركة  أمين الحفظ 

السعودية بصفتها شركة استثمارية مرخصاً لها لممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص 

بموجب قرار مجلس  14178-37المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية بترخيص رقـــــم 

م وبسجل 21/01/2008هـ الموافق 12/01/1429ريخ بتا 2008-03-8هيئة السوق المالية رقم 

 هـ19/06/1428بتاريخ  4030170788تجاري رقم 

 

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

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

 الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة.

إتقان كابيتال، شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية  وكيل الطرح 

كشركة استثمار مرخصة وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق 

الصادر بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  07058-37رقم  المالية، بموجب الترخيص

م(، ورقم سجلها التجاري 9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428بتاريخ   2007-17-9

هـ وعنوان مكتبها الرئيسي هو برج ذا هيد 16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335

، المملكة 21482 ، جدة8021، طريق الكورنيش، ص ب 15كوارترز بزنس بارك، الدور 

+، رقم الهاتف المجاني: 966 -12- 5106030العربية السعودية، رقم الهاتف: 

 +.966 -12- 5106033، ورقم الفاكس: 8003030800

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

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

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

 وفقا ألحكام الئحة األشخاص المرخص لهم.

لإلشراف مجلس إدارة يعين أعضاؤي من قبل مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار  مجلس إدارة الصندوق

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

 أدني.

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

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

 أو أمين الحفظ. 

أي شخص طبيعي أو اعتباري يعرف بهذي الصفة بمقتضى القوانين المطبقة في المملكة  الشخص

 العربية السعودية. 

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

 الصادرة عن هيئة السوق المالية.
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الشتتتروط واألحكام الخاصتتتة بصتتتندوق إتقان للمرابحات والصتتتكوك حستتتبما يتم تعديلها من  الشروط واألحكام

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

للصندوق لمراجعة كافة عمليات  الهيئة الشرعية تتولى "شركة دار المراجعة الشرعية" دور الهيئة الشرعية

 واستثمارات الصندوق ومراقبة تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية عليها.

وفق مبادى واحكام الشريعة  والقواعد واألنظمة حسبما تفسرها الهيئة الشرعيةاألحكام  الضوابط الشرعية لالستثمار

 اإلسالمية.

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

ة وااللتزام المطابق مسؤولالمادة السابعة والخمسين من الئحة االشخاص المرخص لهم، أو 

المطابقة  مسؤوللدي الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأدا  وظيفة 

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

 لهم.

الوحدة حصتتتتة الُمالك في صتتتتندوق االستتتتتثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزا   الوحدات

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

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

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

 .الضوابط الشرعية لالستثمار

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

يوقعها المستثمر بغرض االشتراك في األموال وتمويل اإلرهاب وأية معلومات مرفقة 

 وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق.

 مدير الصندوق  ▪ األطراف ذوي العالقة

 أمين الحفظ  ▪

 مراجع الحسابات الخارجي ▪

أعضا  مجلس اإلدارة، وكل من المدرا  التنفيذيين أو الموظفين العاملين لدى أي من  ▪

 األطراف السالفة الذكر.

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

 
 

القيمة النقدية للوحدة الواحدة على أستتاس القيمة اإلجمالية ألصتتول الصتتندوق مطروحا منها  صافي قيمة األصول

التزامات الصتتتتتندوق، بما في ذلك الرستتتتتوم أو المصتتتتتروفات المستتتتتتحقة وغير المدفوعة، 

 الوحدات القائمة في يوم التقويم.مقسوما على إجمالي عدد 

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

 المطلق لمدير الصندوق بعد إخطار الهيئة.

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

 يتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

لجنة تسوية المنازعات المختصة في فض المنازعات المتعلقة باألوراق المالية وتتكون من  لجنة تسوية المنازعات

صين يعينهم مجلس هيئة السوق المالية لمدة ثالث سنوات قابلة مستشارين قانونيين متخص

للتجديد. وتقوم لجنة تستتوية المنازعات بمراجعة وتستتوية المنازعات التي تقع ضتتمن نطاق 

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

( باستتتتتتتتثنا  ايام العطل الرستتتتتتتمية، والذي تزاول فيه أي يوم عمل )من االحد الى الخميس يوم العمل

 البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية اعمالها.

تبدأ الستتنة المالية للصتتندوق في اليوم األول من شتتهر يناير من كل ستتنة ميالدية وتنتهي في  السنة المالية 

 الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. 

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

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

 م.04/08/2008 البدءتاريخ 

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

الظروف االستثنائية/القوة 

 القاهرة

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

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

الظروف التي تشمل دون حصر اإلجرا ات الحكومية ولوائح وأنظمة البورصة أو السوق، 

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

يوميا من األحد الى الخميس من كل أستتتتتتتبوا وعندما ال يكون هذا اليوم يوم عمل فإن يوم  التقويميوم 

 التقويم هو يوم العمل التالي لهذا اليوم.

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

صكوك مصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي، او صناديق صكوك عالمية، او وحدات  أدوات استثمارية

صتتتناديق مقيمة بأحد العمالت الخليجية أو الدوالر األمريكي، او الدخول في صتتتفقات ستتتلع 

 بتلك العمالت.

ية ال المرابحة ها من هي عمل بد في عة وما تك مل ثمن الستتتتتتتل لذي يشتتتتتتت مال المبيع وا ثل رأس  بيع بم

مصتتتتتروفات مع زيادة ربح معلوم عليها، يدخل بها الممول كمالك للستتتتتلعة حيث يشتتتتتتريها 

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

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

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

 .المضارب جهدي وكدي، وذلك ألن المضاربة بينهما في الربح

ملزم للطرفين إذا توافرت فيتته االركتتان  –هو عقتتد وارد على العمتتل والعين في التتذمتتة  اإلستصناع

بيان جنس المستتتتصتتتنع ونوعه وقدري واوصتتتافه والشتتتروط، يشتتتترط في عقد االستتتتصتتتناا 

يجوز في عقد االستتتتصتتتناا تأجيل الثمن كله، او تقستتتيطه المطلوبة، وان يحدد فيه االجل. و

 الى اقساط معلومة آلجال محددة.

هو بيع موصتتتتتوف في الذمة، بمعنى أن المشتتتتتتري يعطي الثمن مقدما، على أن البائع يأتي  السلم

بستتتتلعة موصتتتتوفة بالذمة غير موجودة اآلن، في وقت يتفقان عليه، والبد من تحديد الوقت، 

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

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

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك اسم الصندوق 

 شركة إتقان كابيتال مدير الصندوق

 صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية. نوع الصندوق

 شركة األول كابيتال  أمين الحفظ

 اللاير السعودي عملة الصندوق

  منخفضة إلى متوسطة  درجة المخاطر

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

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

االسالمية ويهدف إلى تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط 

، والعمل على المحافظة على رأس مال لالستثمارمتوافقة مع الضوابط الشرعية 

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

 

ستتوق الألجل تحقيق األهداف االستتتثمارية، يستتتثمر الصتتندوق بشتتكل أستتاستتي في  االستثمار استراتيجية
الضتتتوابط األجل ومتوافقة مع ومتوستتتطة الستتتعودي في  أدوات استتتتثمارية قصتتتيرة 

 والتي تشمل: الشرعية لالستثمار

 المرابحة.صفقات السلع القائمة على  •

 الصكوك باختالف أنواعها. •

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

 شهور 3المؤشر االسترشادي سايبد  المؤشر االسترشادي

 منخفضة إلى متوسطة مستوى المخاطر 

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

 لاير للمؤسسات والشركاتعشرة  االف   (10،000)قيمتها

لاير سعودي لألفراد وعدد وحدات تعادل  الفين (2،000 ) عدد وحدات تعادل قيمتها الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 
 لاير للمؤسسات والشركاتخمسة الف  ( 5،000 )قيمتها 

( لاير  2،000الفين )   و لاير سعودي لألفراد  الف  (1،000) عدد وحدات تعادل قيمتها  سترداداألدنى لالالحد 
 للمؤسسات والشركاتسعودي 

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

 . نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم االستردادأيام قبول طلبات 

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

 

 بق ألي يوم تقويم .ظهرا قبل نهاية يوم العمل السا 12:00الساعة  االسترداد آخر موعد الستالم طلبات

 من كل أسبواالى الخميس األحد من  ايومي أيام التقويم

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

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

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

 .الحفظ

 لمراجع الحساباتُتدفع لاير سعودي عن السنة المالية 35،000مبلغ  - الرسوم األخرى

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

 المستقلين

مصاريف ُتمثل بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق  %0.10نسبة  -

 نثرية أخرى )تشمل استشارات قانونية وغيرها(

ة الطرح من مردود االسترداد ُتمثل رسوم استرداد مبكر )خالل فتر %1.5نسبة  -

 األولي( وتضاف لصالح الصندوق وليس لمدير الصندوق.

 ضريبة المضافة :ال -

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

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

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

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

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

 ورة ضريبة القيمةالضريبة على فات يمصروفات( مجموعاً مساوياً للقيمة المسجلة لهذ 

 .المضافة الخاصة بالخدمة المعنية 

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

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

 .رسوم أو مصاريف أخرى( مجموعاً مساوياً لقيمة هذي الضريبة

 

 

 

 م03/08/2008وحتى م 19/07/2008من  تاريخ الطرح

 رياالت سعودية 10 سعر الوحدة عند بداية الطرح
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 الشروط واألحكام

 صندوق االستثمار-1

 

 اسم الصندوق-أ

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

 . م05/08/2019 الموافق هـ04/12/1440 بتاريخ

 

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

 م08/07/2008ر هـ بتاريخ  /560خطاب الهيئة رقم 

 مدة الصندوق -د

 .تقان للمرابحات والصكوك صندوق مفتوحإصندوق 
 
 عملة الصندوق-ه

عملة الصتتتتندوق هي اللاير الستتتتعودي، وفي حالة دفع قيمة االشتتتتتراك بعملة خالف اللاير الستتتتعودي ستتتتيقوم مدير 

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

 

 سياسات االستثمار وممارساته-2

 

 األهداف االستثمارية للصندوق -أ
شريعة االسالمية ويهدف إلى تحقيق  إن صندوق إتقان للمرابحات والصكوك هو صندوق عام ومتوافق مع احكام ال

على المدى القصتير والمتوستط متوافقة مع الضتوابط الشترعية لالستتثمار، والعمل على عائدات مجزية للمستتثمرين 

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

 

 استراتيجيات الصندوق -ب

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

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

 :التالي

 

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

 صفقات السلع القائمة على المرابحة. •

 جة باختالف أنواعها .الصكوك المدر •

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

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

 ضها.أشهر عن بع 3يحافظ على تواريخ آجال االستحقاق بتواريخ ال تتباعد أكثر من 

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

 اإلماراتلدول الخليج العربية وهي )ستتتتتتلع قائمة على المرابحة، أو صتتتتتتكوك مصتتتتتتدرة في دول مجلس التعاون 

وحدات صتتتتتتناديق صتتتتتتكوك عالمية، بعملة الدوالر ( أو والكويت وقطر وستتتتتتلطنة عمانوالستتتتتتعودية  والبحرين

بحد  %10األمريكي أو بعمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً ألحكام وشتتروط الصتتندوق بنستتبة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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بشتتترط أن ال تقل استتتتثمارات  أقصتتتى من صتتتافي قيمة أصتتتول الصتتتندوق لكل عملة على حدة لعمالت تلك الدول

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

تحددت ألية اختيار الصتتكوك، أن تكون صتتادرة من جهات ستتيادية، أو شتتبه ستتيادية مصتتدرة من قبل مؤستتستتات 

سب منها، وإصدارات شركات يعتقد مدير الصندوق،  %51ة حكومية او شركات تمتلك الحكومة بها ما يتجاوز ن

أنها تحقق قيمة مضتتافة، والمصتتدرة في المملكة العربية الستتعودية وفي الدول األعضتتا  في مجلس التعاون  لدول 

الخليج العربية. يتم الحصتتتول على التصتتتنيف االئتماني للصتتتكوك من وكاالت التصتتتنيف االئتماني الدولية الثالث 

  م  ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.الرئيسية وه

 

 سياسة تركيز االستثمار -ج
 والبحرين اإلماراتتكون استتتتثمارات الصتتتندوق فقط في أستتتواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي 

سعودية وسلطنة عمان صندوق في كل من تلك  %50بحد أقصى ، والكويت وقطر وال من صافي قيمة أصول ال

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

بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند  حسب ما تحددي واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية والمصنفة

 .(-B)، فتيش (B3)(، موديز -Bبورز )

 

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

يقرر مدير الصتتندوق التوزيع األمثل الستتتثمار أموال الصتتندوق في أدوات استتتثمارية مثل المرابحات والصتتكوك 

واالستتتتتثمار في وحدات صتتتتناديق استتتتتثمارية تتوافق مع أهداف الصتتتتندوق. يهدف الصتتتتندوق من خالل اإلدارة 

النشطة وسياسة تنويع االستثمارات إلى إبقا  مستوى المخاطر عند أدنى مستوي ممكن. تتراكم أرباح الصندوق 

 فيه ويعاد استثمارها وتنعكس األرباح في قيمة الوحدات وسعرها.

 

 أسواق األوراق المالية التي سيتم التعامل فيها  -ه     

مالي قوي حستتتتتب ما تحددي واحدة من ثالث من وكاالت  بمركز يتم التعامل مع بنوك ومؤستتتتتستتتتتات المالية  تتمتع

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

وستتتتتلطنة  والبحرين اإلماراتتعمل في المملكة العربية الستتتتتعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي 

 .والكويت وقطر عمان

 

 

 أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق -و

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

 .لالستثمارأي أنشطة محظورة بموجب الضوابط الشرعية 

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

من محفظة الصتتتتتندوق خالل تغطية هذا الستتتتتداد بالكامل، من النقد أو األوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد 

 )خمسة( أيام.

 

 قيود االستثمار  -ز   
شركة اتقان كابيتال بصفتها مدير صندوق إتقان للمرابحات والصكوك ملتزم خالل ادارته للصندوق بالقيود 

 والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات .

 بمحددات االستثمار التالية:سيتقيد مدير الصندوق 

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

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %70وبحد أقصى نسبة 

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

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

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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من صافي قيمة أصول الصندوق وبحد  %30صكوك مالئمة الستراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق بحد أدنى 

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %30أقصى 

ة كصكوك استثمارية حسب ما تحددي واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف يستثمر الصندوق في الصكوك المصنف -

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

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

يس لديها تصنيف ائتماني من قبل شركات التصنيف االئتماني، وفقا لضوابط السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر ل

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

د(، الهامش النسبي، الربحية المستمرة للمصدر، مدة الصك، تقييم الجدارة االئتمانية للمصدر، معدل الربح )العائ

 والفترة الزمنية حتى تاريخ االستحقاق.  

لن يستثمر الصندوق في صكوك غير صادرة عن جهة حكومية أو جهة شبة حكومية أو شركات كبرى ذا مال ة مالية  -

 عالية.

من  %50الى  40أطراف نظيرة بحد أقصى نسبة يستثمر الصندوق في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع  -

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل طرف نظير.

 في صفقات السلع القائمة على المرابحة مع أطراف نظيرة غير مصنفة ائتمانيا، وستكون مع لن يدخل الصندوق -

فة بحد أدنى كالتالي: مالية حسب ما تحددي واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية والمصن مؤسسات

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

 .أي من هيئات السوق المالية شرافإللن يتم شرا  وحدات في صناديق استثمار غير خاضعة  -

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

ودية أو من قبل هيئات أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستثمر في المرابحات و/ أو الصكوك بشكل السع

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %25رئيسي بحد أقصى 

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

 دوق الُمسَتْثمر فيه.صافي قيمة أصول الصن

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

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

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

 أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من ُمصدر واحد.

لن ُيقرض الصندوق أي شخص، غير أنه يمكن أن يتملك أدوات دين تتوافق مع أهداف الصندوق وبما ال يتعارض  -

 .لالستثمارمع الضوابط الشرعية 

 

 االقتراضصالحيات الصندوق في  -ط     

من صتتتتافي قيمة أصتتتتوله إال إذا كان االقتراض من مدير الصتتتتندوق لتغطية  %10لن يقترض الصتتتتندوق أكثر من 

 بعض طلبات االسترداد.

 

 

 الصندوق في وحدات الصناديق استثمار أصول -ح

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

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

 الصناديق مع أهداف الصندوق.

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير: -ي

 طرف نظير . أيأصول الصندوق يتم استثمارها مع  أجماليمن  25%

 

 إلدارة مخاطر الصندوق:سياسة مدير الصندوق  -ك     
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سوف يعين مدير الصندوق كفا ات داخلية متخصصة إلدارة شؤون  تعيين كفاءات متخصصة: •
الصندوق واستثماراته. كما يعتزم مدير الصندوق تعيين عدة جهات متخصصة لتقديم خدمات فنية 

والشرعية والتدقيق للصندوق تشمل على سبيل المثال ال الحصر خدمات التقييم واالستشارات القانونية 
 الخارجي. 

 إجراءات وآلية ضبط المخاطر : •

يتخذها مدير الصندوق متماشية مع ممارسات االستثمار الجيدة  التيستكون  قرارات االستثمار  .أ

تحقق األهداف االستتتتتثمارية المحدودة للصتتتتندوق والمذكورة في شتتتتروط واحكام  التيوالحكيمة 

ذات العالقة ، ويشتتتمل ذلك مدير الصتتتندوق  خرىاألومذكرة المعلومات والمستتتتندات  الصتتتندوق

 :  االتيمن  للتأكدوسعه  يما فكل 

ية الحرص على توفير الستتتيولة الكافية في الصتتتندوق من خالل االستتتتثمار في األوراق مال -

متوقع . في حال كان مجموا طلبات االسترداد  استردادطلب  بأيذات سيولة جيدة للوفا  

اكثر من النقد وأشباي النقد المتوفر في الصندوق ، سيقوم مدير الصندوق بتسييل جز  من 

 اصول الصندوق .

ورقة أو اوراق مالية معينة أو في بلد او منطقة  أيعدم تركيز استتتتثمارات الصتتتندوق في  -

جغرافية معينة أو قطاا أو صتتتتناعات معينة . اال اذا تم اإلفصتتتتاح عن ذلك في الشتتتتروط 

واالحكام الخاصتتة بالصتتندوق ومذكرة المعلومات والمستتتندات األخرى ذات العالقة ، وفى 

الشروط واالحكام ، سيقوم حالة تم تركيز استثمارات الصندوق في ورقة مالية بما يخالف 

 يومآ . 90مدير الصندوق بتصحيح وضع االستثمار في مدة اقصاها 

يلتزم مدير الصتتتندوق بنستتتب التملك في الشتتتركات حستتتب النستتتبة المصتتترح بها في المادة  -

( من الئحة صتتناديق االستتتثمار التابعة لهيئة الستتوق المالية ، وفى 41الحادية واالربعين )

من النستتب الموضتتحة في المادة ، ستتيقوم مدير الصتتندوق  أيصتتندوق حال تجاوز مدير ال

 يومآ . 90وبمدة أقصاها  فورابتصحيح وضع االستثمار 

تطبيق أهداف الصتتتتتندوق االستتتتتتثمارية المحددة في شتتتتتروط واحكام الصتتتتتندوق ومذكرة  -

المعلومات بكل دقة .تقوم لجنة االستتتثمار لدى مدير الصتتندوق باالجتماا شتتهريا لمراجعة 

ادا  واستتتثمارات الصتتندوق والتأكد من توافقها مع أهداف الصتتندوق واتخاذ أى اجرا ات 

 تصحيحية أو تحسينية تخدم اهداف الصندوق .

عندما يكون هناك مخالفات  فوراستتتتتيقوم مدير الصتتتتتندوق بتبليغ مجلس إدارة الصتتتتتندوق  -

 جوهرية .

رخص من هيئة السوق المالية تنفيذ اوامر البيع والشرا  يتم عبر قسم الوساطة أو وسيط م -

وتبعا لستتياستتة واضتتحة تتوافق مع تعليمات الستتوق المالية وتراعي مصتتالح حاملي وحدات 

الصتتندوق . كما انها تراعي المحافظة على مصتتلحة وشتتفافية الستتوق المالية . وللتأكيد من 

وفى ذلك يقوم مدير الصتتتندوق بمتابعة تنفيذ جميع اوامر البيع والشتتترا  بشتتتكل مستتتتمر . 

اجرا  من الوستتتيط يتعارض مع مصتتتالح مالك الوحدات ستتتيقوم مدير  أيحالة كان هناك 

 الصندوق بتغيير الوسيط .

يتم عمل تحليل لمخاطر الصتتتتتتندوق ومختلف عملياته ويتم استتتتتتتخراج مؤشتتتتتترات تحليل  -

 توضح مدى تعرض الصندوق لمختلف أنواا المخاطر . التيالمخاطر 

 لصندوق وستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كالتالي :سيكون هناك مجلس إدارة ل -ب 

يكون الصتتندوق طرفا فيها  التيالموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية  -

. 

تضارب مصالح يفصح عنه مدير  أيالمصادقة على  –ومتى كان ذلك مناسبا  – األشراف -

على األقل مع مستتئول  ستتنويامرتين  االجتمااالصتتندوق وفقآ لالئحة صتتناديق االستتتثمار 

قة  يل االمو التبليغومستتتتتتتئول  وااللتزامالمطاب مدير اعن غستتتتتتت لدى  ل وتمويل االرهاب 

 من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة . للتأكدالصندوق ، 

 توصية يرفعها مصفى أألصول في حالة تعينه . أي إقرار -
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التأكد من اكتمال والتزام شتتتتتتتروط واحكام الصتتتتتتتندوق ومذكرة المعلومات والمستتتتتتتتندات  -

 ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار . األخرى

الوحدات وفقا لشروط  ىما لكالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة  -

ق ومذكرة المعلومات والمستتتتندات ذات العالقة ، واحكام الئحة صتتتناديق واحكام الصتتتندو

 االستثمار .

 ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه . بأمانةالعمل  -

 

 : وااللتزامالمطابقة  •

 : التاليمسؤوال عن االشراف على  وااللتزامسيكون مسؤول المطابقة 

تأكد - باللوائح والقوانين ذات العالقة ، وبشتتتتتتتروط واحكام  ال ندوق  من التزام مدير الصتتتتتتت

 ذات العالقة . األخرىالصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات 

التأكد من وضتتتتع الستتتتياستتتتات واالجرا ات المناستتتتبة لتمكين مدير الصتتتتندوق من االلتزام  -

 السارية المفعول . خرىاألبالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية 

 على جميع سجالت مدير الصندوق . االطالاالحصول على الموارد المناسبة وصالحية  -

 التي وااللتزاممستتتتتتتندات تطلبها لمراجعة مدى مالئمة ترتيبات المطابقة  بأي الهيئةتزويد  -

 يتبعها مدير الصندوق . 

 

 المؤشر االسترشادي:-ل 

 .شهور 3المؤشر االسترشادي سايبد 

  

 التعامل في أسواق المشتقات:-م 

 المالية . المشتقاتال يستثمر الصندوق في أسواق 

 

 أي إعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار: -ن

 ال توجد 

 

 الرئيسية لالستثمار في الصندوق طراخمال-3

المخاطر المنخفضتتة إلى المتوستتطة. انخفاض درجة المخاطر ناتج عن مقدرة يعتبر الصتتندوق من فئة الصتتناديق ذات 

الصندوق على االستثمار في  أدوات مالية قصيرة ومتوسطة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية لالستثمار. ُتتيح 

يير أوزان مختلف اإلدارة النشتتتتطة للصتتتتندوق القيام باستتتتتخدام تشتتتتكيلة متنوعة من األدوات المالية واالستتتتتثمارية وتغ

األدوات موجهاً باستتتراتيجية استتتثمارية محددة مع مراعاة التقيد بالضتتوابط الشتترعية لالستتتثمار بهدف المحافظة علي 

 رأس المال وتحقيق عائدات مجزية.

 قد يتعرض أدا  الصندوق للمخاطر التالية:

 

الصتتتتندوق يعتمد على معامالت قصتتتتيرة األجل : إمكانية تراجع دخل الصتتتتندوق نظراً ألن دخل مخاطر تحقيق الدخل •

 يمكن أن تتقلب خالل فترة قصيرة من الزمن.

: أرباح صفقات المرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار العائد على اللاير السعودي وتبعاً لذلك مخاطر سعر الفائدة •

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

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

الصندوق يمكن استثمارها في أوراق مالية بعملة الدوالر األمريكي، وعمالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ونظراً ألنه سيتم تقييم صافي قيمة األصول بعملة اللاير  .والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين اإلماراتوهي 

السعودي فربما يتعرض مالكو الوحدات لمخاطر التقلبات في سعر صرف اللاير السعودي مقابل عملة الدوالر األمريكي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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ثمرة بعملة الدوالر مما قد يؤثر على قيمة سعر وحدات الصندوق. إال أن تأثيرها محدوداً نظراً لمحدودية النسبة المست

األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي التي تظل مربوطة بالدوالر األمريكي مثل الدرهم األمارتي والدينار 

 البحريني واللاير العماني واللاير القطري وثبات سعر صرف اللاير السعودي مقابل الدوالر االمريكي فقط. 

حيان لتقلبات حادة وانخفاض مفاجئ وال يمكن إعطا  ضمان أو تأكيد : يتعرض السوق في بعض األمخاطر السوق •

 سوق وتحركات التضخم، الفائدة، في اسعار مثل التذبذب مشتركة عوامل عدة عن تنتج لألدا  المستقبلي للسوق، والتي

أو  سلباً  ندوقالص أدا  على تؤثر قد والتي االستثمار بأسواقها إلى التي يهدف الصندوق المناطق في وذلك الصكوك

 إيجاباً. 

إن شرا  أي وحدة في الصناديق االستثمارية تختلف عن إيداا مبلغ مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى:   •

لدى بنك محلي، حيث أن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للهبوط بسبب انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات الخاصة 

 بها.

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

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

سيدخل الصندوق في االستثمار في صناديق استثمارية وترتيب تواريخ اجالها بحيث توفر السيولة للصندوق، وثانياً: 

إذا توفر إمكانية االسترداد اليومي أو مرتين في األسبوا أو أسبوعياً مما يزيد من توفر السيولة للصندوق وثالثاً: 

من صافي قيمة األصول، يحق لمدير الصندوق تخفيض جميع طلبات االسترداد  %10تجاوزت قيمة طلبات االسترداد 

أساس نسبى، وترحيل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها في أي يوم استرداد إلى يوم االسترداد التالي ويكون  على

 .من صافي قيمة األصول كما في آخر يوم تقويم %10لها األفضلية شريطة أن ال تتجاوز قيمة طلبات االسترداد 

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

هذي النسبة مع طرف واحد، ولتجنب هذي المخاطر، سيسعى مدير الصندوق إلى تنويع الصكوك والجهات المصدرة لها. 

 مع بنوك أخرى ذات تصنيف عالي. كما أن عقود المرابحات تتم مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية، أو 

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

المستثمر باإلضافة إلى أرباح اقل من األرباح التي تدفع في حال استكمال كامل مدة الصك، في هذا الحالة سيعمل مدير 

 األمثل لهذي األموال المستعادة. ستثماراالالصندوق على ايجاد 

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

، مما يجبر مدير الصتتتتندوق على الخروج من هذي االستتتتتثمارات بأستتتتعار لالستتتتتثمارمتوافقة مع الضتتتتوابط الشتتتترعية 

ر مناستتبة. ويتم تجنب مثل هذي المخاطر بوجود المستتتشتتار الشتترعي للصتتندوق والتدقيق الشتترعي وتوقيتات قد تكون غي

 الداخلي وتقيد مدير الصندوق بقيود االستثمار.

النظيرة في إمكانية فشتتتتتتل الجهة المصتتتتتتدرة للصتتتتتتكوك أو  باألطراف المرتبطة تتمثل في المخاطر مخاطر االئتمان: •

المالية األخرى في الوفا  بالتزاماتها في الوقت المحدد أو أن الصتتتتتتتور الستتتتتتتلبية عن قدرة الجهة المرابحة أو األدوات 

المصدرة في استيفا  هذي االلتزامات قد تتسبب في انخفاض أسعار تلك األوراق المالية. يسعى مدير الصندوق على أية 

 المالية التي تتمتع المؤسسات مع فقط ل التعاملحال، ألن تكون مخاطر االئتمان بالنسبة للصندوق متدنية جداً من خال

قوي، حسب ما تحددي واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كالتالي:  مالي بمركز

واالستتتتثمار في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضتتتوابط  (-B)، فتيش (B3)(، موديز -Bستتتتاندرد آند بورز )

 لشرعية لالستثمار و/أو أوراق مالية مغطاة بأصول و/أو صفقات منتقاة بعناية من قبل مدير الصندوق.ا

تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق  التيتنشأ هذي المخاطر في الحاالت مخاطر تضارب المصالح :  •

رات االستتتثمارية مما قد يؤثر ستتلبا على بستتبب مصتتلحة شتتخصتتية قد تؤثر على قرارات مدير الصتتندوق في اتخاذ القرا

 ادا  الصندوق وسعر الوحدة.

يعتمد أدا  الصتتتندوق بشتتتكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير مدير الصنننندوق : موظفيمخاطر االعتماد على  •

 او غياب أحدهم وعدم وجود بديل . استقالةالصندوق ، مما يؤدى إلى تأثر ادا  الصندوق بشكل كبير عند 

ظاهرة طبيعية ال يمكن  وأيتتمثل في البراكين ، والزالزل ، واألعاصتتتتتتتير والفيضتتتتتتتانات  اطر الكوارث الطبيعية :مخ •

طرة عليها وتسبب دمار كبيرا للممتلكات واالصول ، قد توثر سلبا على مختلف القطاعات االقتصادية واالستثمارية السي

 أسعار وحدات الصندوق . انخفاضمما قد يؤدي إلى 
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 تؤثر قد والتي أوضتتاا غير مستتتقرة ينجم عنها قد االقليمية التطورات الستتياستتية العالمية أو ان المخاطر السننياسننية: •

 .الصندوق أدا  غير مباشرة على أو مباشر بصورة

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

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

 ستثمار.أو تابع لصندوق اال

 يتحمل مالكو الوحدات المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في هذا الصندوق. •

وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة المخاطر الواردة أعالي ليست شاملة لكل مخاطر االستثمار المحتملة، ولذا  •

مستشاريهم المهنيين بالنسبة للمخاطر من  ُينصح المستثمرون المحتملون الحصول على المشورة المستقلة

 ق.القانونية والفنية المصاحبة لهذا الصندو

 االدا  السابق لصندوق اتقان للمرابحات والصكوك وكذلك االدا  للمؤشر ال يعد مؤشرا على ادا  الصندوق في 

 المستقبل .  

ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الدا  المطلق لصندوق االستثمار أو ادا ي مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل    

  االدا  السابق .
إن االستثمار في صندوق إتقان للمرابحات والصكوك ال يعد إيداعا لدى بنك محلي، وبذلك يجب ان يدرك 

 االستثمار في الصندوق.المستثمر احتمالية خسارة األموال عند 

 معلومات عامة-4

 :المستهدفة لالستثمار بالصندوق الفئة -أ
يستهدف الصندوق كافة المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسواق النقد باللاير السعودي في المملكة 

 العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .

 

 توزيع االرباح  -ب

 الوحدة بشكل يومي .تنعكس االرباح في سعر  

 

 :األداء السابق لصندوق االستثمار -ج     

 العائد الكلي لسنة واحدة وثالث وخمسة )أو منذ التأسيس(:  -1

 منذ التأسيس سنوات5 سنوات 3 سنة البيان
 18.69 13.74 9.15 2.95 % الصندوق

 10.49 7.63 5.95 2.18 المؤشر االرشادي%
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 السنوية منذ التأسيس:إجمالي العائدات  -2

 

 

 على مدار السنوات المالية الثالث: تاريخ توزيع األرباح -3

 ال توجد

 

إن جميع التقارير المتعلقة بصندوق إتقان للمرابحات والصكوك متاحة خالل الموقع االلكتروني لشركة إتقان 

 كابيتال وموقع تداول.

 قائمة بحقوق مالك الوحدات -د

الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات باللغة الحصول على نسخة حديثة من  •
 العربية وبدون مقابل .

حصول كل مالك من مالك الوحدات على تقرير يشتمل على صافي قيمة وحدات الصندوق ،  •
يمتلكها وصافى قيمتها ، وسجل بجميع الصفقات المنفذة من قبل المالك على  التيوعدد الوحدات 

 ( يوما من كل صفقة .15وحدات الصندوق يقدم خالل خمسة عشر )

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل . •

ل ملخص تغيير في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات وأرسا بأياإلشعار  •
 صناديق االستثمار . الئحةبهذا التغيير قبل سريانه وفقا لنوا التغيير والمدة المحددة في 

 تغيير في مجلس إدارة الصندوق . باياألشعار  •

الحصول على نسخة محدثة من الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات سنويا  •
 الصندوق عند طلبها . الفعلية ومعلومات ادا  بواألتعاتبين الرسوم 

االشعار برغبة مدير الصندوق بأنها  صندوق االستثمار قبل االنها  بمدة ال تقل عن واحد  •
 ( يومآ .21وعشرين )

 دفع مبالغ االسترداد في األوقات المحددة لذلك . •

 الحصول على اإلجرا ات الخاصة بمعالجة الشكاوي عند طلبها من مدير الصندوق . •
 

 مسؤوليات مالك الوحدات -ه

 عن مسؤوال الوحداتفي الصندوق أو جز  منه ، وال يكون مالك  استثماريتنحصر مسؤولية مالكي الوحدات في 

 ديون والتزامات الصندوق .

مستتتتتتتؤول عن تزويد مدير الصتتتتتتتندوق بالعنوان البريدي، والبريد االلكتروني، وأرقام الهاتف الثابت  مالك الوحدات

 والمحمول في كافة األوقات وتبليغه فورا ًبأي تغيير يطرأ عليها.
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 واإلجراءات المتبعة باإلنهاء: حاالت تستوجب إنهاء الصندوق -و

 أيية لمواصلة تشغيل الصندوق أو في حالة حدوث إذا رأى مدير الصندوق أن قيمة اصول الصندوق غير كاف
مالكي الوحدات إشعار خطي  ا إعطظروف اخري ، يحتفظ مدير الصندوق بحقه في انها  الصندوق بعد 

 ( يوميا تقويميا على االقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .60ستين ) مدتهمسبقا 
في مثل هذي الحالة سيتم تصفية أصول الصندوق بعد تسديد التزاماته وتوزيع المبالغ المتبقية بعد التصفية على 

ة في الصندوق كما يحددي الوحدات القائم إجماليمالكي الوحدات بنسبة ما تمثله حصصهم من الوحدات إلى 
 مدير الصندوق .

 
 المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق آلية تقويم -ز    

 وضمان الصندوق، في استثمارات التي تؤثر المخاطر لرصد واإلجرا ات بوضع السياسات الصندوق يقوم مدير

 األقل. عل سنوي بشكل المخاطر تقويم بعملية معها، والتي من ضمنها القيام سرعة التعامل

 يقر مدير الصندوق ان ادارة المخاطر تقوم بتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق بشكل دوري .و

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب -5

 

 جميع المدفوعات من أصول الصندوق:-أ

 جميع الرسوم والمصاريف ووقت دفعها من قبل الصندوق:

 

 ال توجد رسوم االشتراك

سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند  %0.25 رسوم اإلدارة

 كل يوم تقويم وتدفع كل ثالثة أشهر.

أمين رستتتوم ُتمثل  ستتتنوياً بحد أقصتتتى افى أصتتتول الصتتتندوق من صتتت %0.15  رسوم أمين الحفظ

 . الحفظ.

( لاير ستتتتعودي وتدفع مرة 11،250)احدى عشتتتتر ألف ومائتان وخمستتتتون  أتعاب الهيئة الشرعية

  واحدة فقط خالل عمر الصندوق.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق المستقلين

على أساس  لاير سعودي في السنة المالية بحد أقصى تحتسب 000,24مبلغ 

 يومي وتدفع كل اجتماا.

بات  عاب مراجع الحسننننننننا أت

 الخارجي

يومي  الستتتتنة المالية وتحتستتتتب على أستتتتاسلاير ستتتتعودي في 35،000مبلغ 

 وتدفع كل ستة أشهر.

 االسنننتشنننارات  مصننناريف

والترتينننب والمصنننننننننناريف 

 االخرى

ستتتنوياً من صتتتافي قيمة أصتتتول الصتتتندوق وتدفع عند  %0.10بحد أقصتتتى 

 االستحقاق.

 

متضمنا  %1م، نسبة قدرها 31/12/2018تبلغ نسبة المصاريف اإلجمالية من صافي قيمة أصول الصندوق كما في 

رسوم االدارة. يقوم مدير الصندوق بتحميل المصاريف أعالي على اساس نسبي في كل يوم تقويم، وباعتبار عدد أيام 

 يوم.  365السنة 

 

كما يقوم مدير الصندوق بمراجعة المصاريف التي تم تحميلها على الصندوق بشكل ربع سنوي. لم يتحمل الصندوق 

 م.2018مصاريف تعامل في االوراق المالية خالل عام  أي
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 م بالمقارنة مع الحدود القصوى المسموح بها  2018الرسوم والمصاريف الفعلية في عام  

 

 

 جدول يوضح طريقة حساب الرسوم والمصروفات بناء على أرقام افتراضية:-ب

مليون لاير  30مثال يوضح آلية احتساب الرسوم الموضحة اعالي بافتراض أن قيمة أصول الصندوق هي 

 سعودي:

 

 

 التقويم والتسعير -6

 كيفية تقويم أصول صندوق االستثمار-أ

للوحدات االستثمار ، ويتم تقييم الصكوك بشرا  الشرا  حيث سياسة يتم تقويم كل أصول االستثمار بالقيمة العادلة  -أ

 الشرا  حتى تاريخ االستحقاق .

 يتم تعديل اسعار الوحدات بالقيمة العادلة وتعديل الخطا  الذى تم في التقييم السابق .  -ب

س أسعار األدوات المالية )يوم التقويم( على أسا الخميس  إلى األحد من عمل يوم كليحتسب سعر وحدة الصندوق   -ج

تحت اإلدارة عند إغالق السوق المالية يوم التقويم. إذا لم يكن يوم التقويم يوم عمل، فسيحتسب التقويم في يوم 

 العمل التالي. 

 سيتم احتساب صافي قيمة األصول للوحدة، بغرض شرا  أو استرداد الوحدات، باستخدام المعادلة التالية: 

دلة ألصول الصندوق ناقصا إجمالي الخصوم بما في ذلك أي رسوم ومصروفات على الصندوق إجمالي القيمة العا

 مستحقة وغير مدفوعة مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل يوم التقويم ذي العالقة.  

 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها-ب

 البيان

 م8201المصاريف خالل عام 

 )لاير سعودي(

 الفعلي المسموح به

 133.544 332.000 رسوم إدارة الصندوق

 20.000 24.000 مكافأة أعضا  مجلس االدارة المستقلين

 56.950 10.000 أتعاب المراجع الخارجي لحسابات الصندوق

 80.126 199.200 رسوم تسجيل الوحدات والخدمات االدارية

 66.782 132.800 مصاريف نثرية أخري )استشارات قانونية وغيرها(

 سنوي أساس علي يومي أساس علي 30.000000 إجمالي أصول الصندوق  

    الرسوم والمصاريف 

 20.000 54.79 20.000 مكافأة أعضا  مجلس اإلدارة المستقلين فقط

 10.000 27.40 10.000 المراجع الخارجي لحسابات الصندوقأتعاب 

 45.000 123.29  %0.15 رسوم تسجيل الوحدات والخدمات اإلدارية

مصاريف نثرية أخرى )استشارات قانونية 

 وغيرها(

0.10% 82.19 30.000 

 29.895.000 29.999.712  صافى قيمة االصول قبل خصم رسوم االدارة

 74.738 204.76 %0.25 رسوم إدارة الصندوق 

صافي قيمة أصول الصندوق بعد خصم كافة 

 الرسوم والمصاريف

 19.999.644.39 29.820.262 

 %0.60   نسبة الرسوم السنوية
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 .)خمسة مرات( أيام االسبوا من االحد الى الخميس بشرط ان تكون ايام عمل 

 

 :اإلجراءات التي ستتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ-ج

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

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

 الصندوق .

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

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

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

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

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

 أخطا  التقويم او التسعير . صناديق االستثمار وتشمل هذي التقارير على ملخص بجميع

•  

 ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد:طريقة احتساب سعر الوحدة -د

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

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

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

الكوارث الطبيعية أو أعطال فنية خارجة عن  الحصر، التقويم في حالة وجود أي ظروف استثنائية وعلى سبيل

ى عملية التقويم او تحديد قيمة اصول الصندوق وسيتم الرجوا الى مجلس ارادة مدير الصندوق قد تؤثر عل

 االدارة للحصول على الموافقة .

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها-ه

( قبل الساعة  .comwww.itqancapitalيتم اإلعالن عن سعر الوحدة في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ) 

كما سيعلن عن سعر الوحدة في نفس التوقيت في الموقع االلكتروني  التقويم  ليوم التالي العمل يوم ظهراً في  12

 للسوق المالية السعودية )تداول(.

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

 غير ممكن.

 

 التعامالت-7

 تفاصيل الطرح األولي:-أ

( مليون 20) عشتترينلكي يتمكن مدير الصتتندوق من جمع الحد األدنى لرأس مال الصتتندوق والذي تم تحديدي بمبلغ 

لاير ستتتتتتتعودي قبتتل بتتد  تشتتتتتتتغيتتل الصتتتتتتتنتتدوق، ستتتتتتتيتم طرح الوحتتدات خالل فترة الطرح األولي في الفترة من 

 للوحدة.  ةسعودي ت( رياال10م بالقيمة االسمية بمبلغ عشرة )03/08/2008م وحتى 19/07/2008

 

 واالستردادالتاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك -ب

يوم عمل رسمي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المملكة ظهراً في أي  12:00: الساعة كبالنسبة لالشترا
 .العربية السعودية

 ظهرا قبل نهاية يوم العمل السابق ألي يوم تقويم 12:00بالنسبة لالسترداد: الساعة 

 

 

 

 

http://www.itqancapital.com/
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 إجراءات االشتراك-ج

الراغب في شرا  وحدات في الصندوق تعبئة نموذج االشتراك إضافة إلى توقيع هذي الشروط يتعين على المستثمر 

واألحكام الخاصتتة باالشتتتراك في الصتتندوق وتستتليمها إلى مدير الصتتندوق مرفقاً معها قستتيمة اإليداا للمبلغ المقابل 

 بحساب الصندوق بالبنك في أي يوم عمل.

المستوفاة عن طريق البريد أو البريد السريع أو مناولة باليد أو إرسالها من  االشتراكبإمكان المستثمر تسليم نماذج 

 خالل الوسائل االلكترونية المرخص بها.

الذي يتم استتتتالمه من ق بل مدير الصتتتندوق عند أو قبل آخر موعد الستتتتقبال الطلبات. االشتتتتراك ستتتيتم اعتماد طلب 

( من كل يوم ظهراً  12:00الستتتتقبال الطلبات المحدد )الستتتاعة  التي يتم استتتتالمها بعد آخر موعداالشتتتتراك طلبات 

 ستصبح نافذة في يوم التقويم التالي.

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

، من ضتتمن أمور االشتتتراكا كان ذلك يحتفظ مدير الصتتندوق بالحق في رفض اكتتاب أي مستتتثمر في الصتتندوق إذ

أخرى، ستتتيؤدي إلى اإلخالل بشتتتروط وأحكام الصتتتندوق أو اللوائح التنفيذية التي قد تفرض من وقت آلخر من قبل 

 هيئة السوق المالية أو الجهات النظامية األخرى.

 

 إجراءات االسترداد-د

ع طلب االسترداد وتقديم/إرسال الطلبات المكتملة يجوز لمالكي الوحدات استرداد جز  أوكل وحداتهم باستكمال وتوقي

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

 حساب المستخدم الخاص بالعميل ورقمه السري )بعد اعتمادها(.

ظهراً قبل  12:00مها قبل آخر موعد الستقبال الطلبات وهو الساعة جميع طلبات االسترداد المستوفاة التي يتم استال

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

لمالكي الوحدات قبل نهاية  إن كان أحد هذي األيام ليس يوم عمل(. المبالغ الناتجة عن عملية االسترداد ستكون متاحة

 العمل في اليوم الثالث بعد تاريخ يوم التقويم .

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

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

رداد التي ال يتم استيفاؤها في أي يوم استرداد على أساس نسبى وتسترد الوحدات بنا  على ذلك. ترحل طلبات االست

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

 األصول كما في آخر يوم تقويم. 

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

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

يعتقد مدير الصندوق بدرجة معقولة أنها أساسية لحساب  عام أو فيما يتعلق بأصول الصندوق االستثماري والتي

 صافي قيمة أصول الصندوق االستثماري. 

إذا أدى أي استرداد إلى خفض استثمار مالك الوحدات في الصندوق إلى أقل من الحد األدنى الالزم، فسيتم استرداد 

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

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

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

 العمليات من قيمة مبلغ االسترداد.الخاص وسيتم خصم رسوم هذي 

 يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات الصندوق.

 

 إجراءات تقديم طلبات االشتراك او االسترداد :-ه              

إجرا ات االشتراك : يقوم العميل عند االشتراك بتعبئة نموذج االشتراك وتوقيع هذي الشروط   •

 يمها الى مدير الصندوق .واالحكام ومذكرة المعلومات وتقد

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

 مه الى مدير الصندوق .ويقد اطلب االسترداد
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 يمكن االشتراك في الصندوق عن طريق التواصل مع مسئولي خدمات العمال  لمدير الصندوق .  •

 

 االشتراك اإلضافي واالسترداد: االدنى للملكية واالشتراك والحد  -و              

 الحد األدنى لالشتراك في الصندوق           

  ( لاير سعودي 5،000) خمسة األف قيمتها مبلغالحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو عدد وحدات تعادل         

 .( لاير سعودي للمؤسسات والشركات 10،000 -)االف  عشرةومبلغ لألفراد 

ومبلغ  سعودي لألفراد( لاير 2،000)الفين الحد األدنى ألي اشتراك إضافي هو عدد وحـدات تعادل قيمتها مبلغ  

 ( لاير سعودي للمؤسسات والشركات.5،000 ) أالف خمسة

 

 

 في الصندوق لالستردادالحد األدنى 

إن أدنى حد للوحدات يجوز استتتردادي بواستتطة أي مالك وحدات في طلب استتترداد واحد يجب أن يعادل قيمة 

 ( لاير ستتتتعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنستتتتبة لألفراد ومبلغ 1،000استتتتترداد بحد أدنى مبلغ ألف )

شركات والمؤسسات. يجب أن تعادل ( لاير سعودي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى بالنسبة لل2،000 )الفين 

( لاير ستتتتتتتعودي وللشتتتتتتتركات 1،000) الفقيمة عدد الوحدات المتبقية لمالك الوحدات الفرد على األقل مبلغ 

 .( لاير سعودي10،000) عشرة االف -والمؤسسات مبلغ 

ق كما % من صافي قيمة األصول للصندو 10إن أقصى مبلغ استرداد مسموح به في أي يوم تقويم هو نسبة 

في يوم التقويم. إذا تجاوزت قيمة طلبات االستتتتتترداد هذا المبلغ، يحق لمدير الصتتتتتندوق تخفيض جميع طلبات 

االسترداد على أساس نسبى وتسترد الوحدات بنا  على ذلك. ترحل طلبات االسترداد التي ال يتم استيفاؤها في 

شتتريطة أال تتجاوز قيمة طلبات االستتترداد نستتبة  أي يوم استتترداد إلى يوم التقويم التالي ويكون لها األفضتتلية

يتبع مدير الصندوق إجرا ات عادلة ومنصفة  من صافي قيمة األصول للصندوق كما في يوم التقويم. 10%

عند اختيار طلبات االستتتترداد المطلوب تأجيلها، حيث يتم األخذ في االعتبار جميع طلبات االستتتترداد المؤجلة 

(  آالف لاير 10عشرة ) والتناسب، وسيتم منح األولوية لجميع طلبات االسترداد التي تكون دون مبلغبالنسبة 

 للمؤسسات . سعودي( الف لاير 50بلغ خمسون )مسعودي وك

 

 سجل مالكي الوحدات -ي

 يتم اعداد سجل محدث لمالكي وحدات الصندوق لتسجيل اشتراكات واسترداد المستثمرين.

 

ماليين أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة  10حيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب اإلجراءات التص  -ن

 أصول الصندوق:

( 06سعودي لمدة أقصاها  ( ماليين لاير10صافى قيمة اصول الصندوق عن عشرة ) انخفضتفي حال 

تخدم مصالح مالك الوحدات من  التياشهر . سيقوم مدير الصندوق بتحليل ودراسة السوق والخيارات 

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

قبل مدير الصندوق بما يتوافق مع  بطلب الجتماا مالك الوحدات والتصويت على الخيارات المطروحة من

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

( 10الى عشرة ) أصولهوفى حالة صوت المالك بعدم زيادة استثماراتهم في الصندوق لرفع صافى قيمة 

ييل أصول الصندوق بعد أخذ الموافقات الالزمة من هيئة ماليين لاير سعودي سيقوم مدير الصندوق بتس

 السوق المالية .

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

 منه . تصحيحي
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 تلك الحاالت:الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات المتبعة في -ك

طلب استرداد من او االشتراك في الصندوق في أي من الحاالت  أيتلبية  أجيلتيجوز لمدير الصندوق  •

 ( من الئحة صناديق االستثمار :62( والمادة رقم )61االتية وفقا للمادة رقم )

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

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

 يوم تعامل .

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

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

 وق .معقول أنها جوهرية لصافى قيمة اصول الصند

 حالة حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق :

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

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

 منتظمة .

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

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

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

 

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

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

 

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

تم إرجاا قيمة االشتراك الى حساب العميل خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة ولوائح الهيئة وي

 االشتراك .

 

 اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل:-ز

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

 هيئة السوق المالية :

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

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

يار طلبات االسترداد المطلوب تأجليها ، يجب على كل مدير صندوق أتباا إجرا ات عادلة ومنصفة عند اخت

 واالفصاح عن هذي االجرا ات في الشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق-ل

 يجوز لمدير الصندوق االستثمار في وحدات الصندوق

 

 خصائص الوحدات -8

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

 

 التصويت وسياسة اجتماع مالكي الوحدات

 يتم دعوة مالكي الوحدات في حالة   الظروف الطارئة يتم دعوتهم قبل االجتماا بشهر .

 يتم توجيه الدعوة عبر الموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع تداول . 

 يتم التصويت االلكتروني على قرارات االجتماا . 
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 التقارير لمالكي الوحدات تقديمالمحاسبة و -9

 :المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية -أ
خالل الربع المنتهي  مالك الوحداتيقوم مدير الصتتتتتتندوق بتقديم تقرير دوري بنهاية كل ربع ستتتتتتنة يظهر عمليات 

بنهاية الربع. ستتتيرستتتل التقرير إلى العنوان  مالك الوحداتباإلضتتتافة إلى عدد وصتتتافي قيمة الوحدات التي يمتلكها 

إذا تم تغيير العنوان البريدي بموجب طلب خطي  على طلب االكتتاب، إال مالك الوحداتالبريدي المقدم من قبل 

 إلى مدير الصندوق.  مالك الوحداتمن قبل 

( يوماً من تاريخ 60في حال وجود أي خطأ أو أي استتتفستتار آخر، فانه يجب إبالغ مدير الصتتندوق خالل ستتتين )

 كشف الحساب وإال فسيعتبر كشف الحساب صحيحاً.

ألدا  عن الستتتنة الستتتابقة للصتتتندوق ستتتتكون متاحة على الموقع االلكتروني الرستتتوم والمصتتتاريف الفعلية وبيانات ا

 الخاص بمدير الصندوق باإلضافة إلى فروعه.

 جميع المواقع التي يتم فيها اإلشارة إلى فترة زمنية في هذي الشروط واألحكام ستكون وفقاً للسنة الميالدية.

 

 معلومات عن أماكن ووسائل اتاحة تقارير الصندوق -ب

تكون تلك  اح عنها على موقعة اإللكتروني ويقوم مدير الصتتندوق بنشتتر جميع المعلومات التي يتوجب اإلفصتت

المعلومات مجانية و كاملة وواضتتتحة وصتتتحيحة. كما يصتتتدر مدير الصتتتندوق إشتتتعار تأكيد لمالك الوحدة عن 

 االشتراك في وحدات الصندوق.

 

 مالية مراجعة قوائمأول   -ج

 م.2009ديسمبر  31ائم مالية مراجعة للفترة المالية األولى المنتهية في سيتم توفير أول قو

 

 تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة -د

يقوم مدير الصتتندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصتتندوق عن نهاية كل ستتنة ميالدية، وتكون متوفرة خالل مدة ال 

لية للصتتتندوق. كما يقوم مدير الصتتتندوق أيضتتتاَ بإعداد وتوفير قوائم ( يوماً تقويمياً من نهاية الستتتنة الما90تتجاوز )

 .يوماً  45خالل مدة ال تتجاوز  مالية أولية مفحوصة نصف سنوية

ستتتتيتم توفير هذي القوائم مجاناً عند طلبها كتابة على عنوان مدير الصتتتتندوق وستتتتتعرض في موقع مدير الصتتتتندوق 

 بالشبكة االلكترونية. ويمكن طلب هذي التقارير أيضاً من خالل البريد االلكتروني أو أي من فروا مدير الصندوق. 

 لس إدارة الصندوق مج -10

ين من قبل مدير الصتتندوق وتتم الموافقة عليه من قبل الهيئة. يتألف مجلس يشتترف على الصتتندوق مجلس إدارة مع

 إدارة الصندوق من رئيس  وعضوين جميعهم مستقلين يعينهم مدير الصندوق.

 

 أسماء مجلس إدارة الصندوق ونوع العضوية -أ

أة األعضتتا  المستتتقلين يعين مجلس إدارة للصتتندوق مبدئياً لمدة عامين، ابتداً  من بد  تشتتغيل الصتتندوق، ويتم مكاف

 نظير خدماتهم. واألعضا  هم:

 

 محفوظ  )عضو مستقل(بن سامي أحمد  -1

 

المالية، من في الماجستتتتتير و البكالوريوس في إدارة األعمالمجلس إدارة الصتتتتندوق، يحمل شتتتتهادة  رئيس 

جدي منذ  – المالية لالستتتتشتتتاراتالحلول  رواستتتيمؤستتتس هو  .األمريكية المتحدةالواليات  –جامعة اوهايو 

شاراتم وهي مؤسسة 2007عام  ست ستراتيجياوضع  فيماليه متخصصه  ا يحمل ت وخطط عمل تنفذيه. ا

وضتتتع ، واالئتمانمجاالت إدارة  عيجم في. خبير الماليةالعمل البنكي والمؤستتتستتتات  في الخبرةعام من  30

وقد شغل العديد من المناصب القيادية في البنك األهلي التجاري  للشركات.إعادة الهيكلة  وتنفيذ استراتيجيات

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.م. وهو عضو مجلس إدارة 2007-1982في الفترة من 
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 )عضو مستقل( أحمد بن تاج بن أحمد اسماعيل  -2

هو عضو مجلس إدارة مستقل ، يحمل شهادة الماجستير في اإلدارة من جامعة سان فرانسيسكوفي الواليات المتحدة 

عمل يعمل حاليا كرئيس فريق عام في مجال تطوير االعمال وقطاا البنوك .  17األمريكية ، ويتمتع بخبرة تتجاوز 

في البنك  . كما عمل 2011ك العربي الوطني منذ عام في البنالمنطقة الغربية الخدمات المصرفية للشركات  –اول 

 . السعودي الهولندي ككبير مدرا  الخدمات المصرقية للشركات

 

 عبد هللا فريد شاكر )عضو تنفيذي( -3

هو عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة إتقان كابيتال. حاصل على شهادة الماجستير في علوم 

جامعة إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية. كما أنه حاصل على درجة الماجستير أسواق رأس المال من 

في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي. كذلك إن السيد/ عبدهللا شاكر هو محكم تجاري مؤهل لدى مركز 

 التحكيم التجاري الخليجي فضال عن كونه ضابط امتثال معتمد. ويمتلك السيد عبد هللا شاكر خبرة غنية

من خالل عمله مع شركة إتش إس بي سي، المملكة العربية السعودية، كرئيس للمطابقة القانونية والرقابية 

وُمكافحة الجرائم المالية. وكانت آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية المالية في المملكة 

 .العربية السعودية كمدير تنفيذي

 

 الصندوقمسؤوليات مجلس أدارة  -ب

 تشمل مسؤوليات أعضا  مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

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

اإلشتتراف، ومتى كان ذلك مناستتباً، المصتتادقة على أي تضتتارب مصتتالح يفصتتح عنه مدير الصتتندوق وفقاً  .2

 ة صناديق االستثمار.لالئح

االجتماا مرتين ستتتنوياً على األقل مع مستتتؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير  .3

الصتتتتندوق ومستتتتؤول التبليغ عن غستتتتل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصتتتتندوق 

 بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 فعها المصفى في حالة تعيينه.إقرار أي توصية ير .4

 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار. .5

التأكد من قيام مدير الصتتتتتتندوق بمستتتتتتؤولياته بما يحقق مصتتتتتتلحة مالكي الوحدات وفقا لشتتتتتتروط وأحكام  .6

 الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 ثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االست .7

 

 آلية اتخاذ القرار لدى مجلس االدارة  -ج

يعقتتد المجلس اجتمتتاعتتاتتته بتتدعوة من الرئيس. وللرئيس أن يتتدعو لعقتتد اجتمتتاا طتتار  متى رأى ذلتتك  .1

 ضروريا، أو بنا  على طلب خطي من عضوين من أعضا  مجلس اإلدارة.

يوثق مجلس اإلدارة اجتماعاته بما في ذلك توثيق محاضر االجتماعات والمداوالت إضافة إلى إجرا ات  .2

 التصويت، والتي يجب أن تصنف وتحفظ لتسهيل الرجوا إليها. 

ال يكون النصتتتاب القانوني لالجتماا صتتتحيحا إال بحضتتتور نصتتتف األعضتتتا  بمن فيهم الرئيس او من  .3

 يفوضه. 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضا  الحاضرين في االجتماا. وفي حالة تساوي األصوات، يكون  .4

 صوت الرئيس مرجحا.
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ضتتا  المجلس للتصتتويت أو عن للمجلس أن يصتتدر قراراته بشتتأن القضتتايا المستتتعجلة بالتمرير على أع .5

طريق الفاكس، شتتتتتتتريطة أن تعرض هذي القرارات على المجلس للمصتتتتتتتادقة عليها في اجتماعه التالي 

 المقرر.

 المستقلين تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق -د

( لاير ستتتعودي بدل 5،000يحصتتتل كل عضتتتو مستتتتقل على تعويضتتتات مقابل خدماتهم تقدر بخمستتتة االف )

تماعات عن كل اجتماا يحضتتتتري العضتتتتو المستتتتتقل في مجلس إدارة الصتتتتندوق وعلى أال يتجاوز حضتتتتور اج

( لاير ستتتعودي. كما يمنح 20،000إجمالي ما يمنح للعضتتتو في الستتتنة المالية للصتتتندوق مبلغ عشتتترين ألف )

دل مبيت العضتتو تذكرة ستتفر ذهاب وإياب بدرجة األفق في حالة انعقاد اجتماعات المجلس خارج مدينة جدة وب

 ( لاير سعودي إذا اقتضى االجتماا ذلك.500,1قدري ألف وخمسمائة )

 

 المصالح تعارض   -ه

 أمر أي شأن في الصندوق إدارة مجلس يتخذي قرار التصويت على أي الصندوق إدارة مجلس لعضو يجوز ال

من ذلك  مصلحة أي عن اإلفصاح ويجب فيه، مباشرة غير أو مباشرة خاصة مصلحة أي العضو لذلك يكون

 الصندوق. القبيل لمجلس إدارة

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

مصتتتالح الصتتتندوق وال يوجد أي تضتتتارب مصتتتالح جوهري من طرف مدير الصتتتندوق يحتمل أن يؤثر على تأدية 

 توجد مهام أخرى تتعلق بالصندوق تم تكليف أطراف أخرى لتأديتها.التزاماته تجاي الصندوق، كما ال 

 

 عضوية مجالس إدارة الصناديق األخرى -و

 يشغل السيد عبد هللا شاكر عضوية مجالس صناديق االستثمار التالية:

  العقاري للدخل 1-صندوق ريف  ▪

  العقاري للدخل 2-صندوق ريف  ▪
  العقاري للدخل 3-صندوق ريف  ▪

 الستثمارالتوافق مع أحكام الضوابط الشرعية ل -11

 :أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية  ومؤهالتهم -أ

تم تعيين دار المراجعة الشتترعية من قبل إتقان كابيتال كمستتتشتتار شتترعي لإلشتتراف على تعامالت الصتتندوق 

وإجرا ات اإلجازة الشرعية وتقديم المشورة بشأنها ومراقبة االستشارات وإصدار شهادات المطابقة الشرعية. 

من كبار  31المراجعة الشتتترعية هي شتتتركة تعمل في منطقة الشتتترق األوستتتط ولديها فريق عمل يضتتتم ودار 

علما  الشتريعة وتغطي األستواق العالمية الرئيستية المتوافقة مع الشتريعة اإلستالمية بما فيها ماليزيا والستعودية 

 والجزائر ومصر وقطر واإلمارات العربية المتحدة والسودان ومملكة البحرين.

دار المراجعة الشتترعية مرخصتتة من قبل مصتترف البحرين المركزي وتقدم خدمات إضتتافية تشتتمل المراجعة 

شرعية. وهي عضو مشارك في  شرعية والهيكلة وشهادات المطابقة )الفتاوى( وخدمات المراجعة الرقابية ال ال

العام للمصتتتتارف ( وعضتتتتو المجلس AAOIFIهيئة المحاستتتتبة والمراجعة للمؤستتتتستتتتات المالية اإلستتتتالمية )

 والمؤسسات المالية اإلسالمية.

 الهيئة الشرعية المكلفة بمراجعة الصندوق والتأكد من مطابقته للضوابط الشرعية هم:

 فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد محي الدين )رئيس الهيئة الشرعية( ▪

https://www.itqancapital.com/ar_itqan_funds_estate2.html
https://www.itqancapital.com/ar_itqan_funds_estate3.html
https://www.itqancapital.com/ar_itqan_funds_estate3.html
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جماعة أم الدكتور  احمد محي الدين مستتتشتتار شتترعي حاصتتل على دكتوراي في االقتصتتاد اإلستتالمي من 

إدارة تأسيس البنوك والدراسات  –القـتتتتتتتـتتتتتتترى في السعودية، رئيس قسم البحوث والدراسات المصرفية 

المصرفية في مجموعة البركة، باإلضافة إلى كونه رئيس قسم البحوث والدراسات الشرعية في مجموعة 

ئة الشتترعية الموحدة دلة البركة، يشتتغل الدكتور أحمد عضتتوية عدة لجان وهيئات شتترعية منها عضتتو الهي

لمجموعة البركة المصرفية، وعضو اللجنة التنفيذية للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، 

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك التمويل المصري السعودي وغيرها من الهيئات الشرعية.

 الشيخ الدكتور/ صالح فهد الشلهوب )نائب رئيس الهيئة الشرعية( ▪

يخ الدكتور/ صتتتالح أستتتتاذ مستتتاعد بقستتتم الدراستتتات اإلستتتالمية والعربية بكلية الدراستتتات المستتتاندة الشتتت

والتطبيقية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الستتتعودية، ومدير مركز التمي ز 

لجان من بينها لجنة للدراستتتتات المصتتتترفية والتمويل اإلستتتتالمي، كما يشتتتتغل الدكتور عضتتتتوية عدد من ال

التمويل واالستتثمار بالهيئة اإلستالمية العالمية لالقتصتاد والتمويل التابعة لرابطة العالم اإلستالمي، حاصتل 

على الدكتوراي من جامعة ادنبري بالمملكة المتحدة وكان عنوان الرستتتتتتالة )البيع بالتقستتتتتتيط في الشتتتتتتريعة 

 اإلسالمية، دراسة نظرية وتطبيقية(.

 يخ:/ محمد أحمد )العضو التنفيذي للهيئة الشرعية(فضيلة الش ▪

ستتتنوات في مجال االستتتتشتتتارات الشتتترعية واألكاديمية الخاصتتتة  10الشتتتيخ محمد أحمد لديه خبرة تفوق 

بالتمويل والمصتترفية اإلستتالمية والمتعلقة بـتتتتتتتتتإعادة تصتتميم المنتجات التقليدية، وإعادة هيكلة الصتتناديق 

شركات التأمين وشركات إدارة األوراق المالية. حاصل على الشهادة العالية االستثمارية سوا  في البنوك و

من جامعة دار العلوم المدارة من قبل المفتي تقي عثماني. حاصتتل على الشتتهادة العالمية في الفقه وأصتتوله 

 من جامعة أحسن العلوم.

 فضيلة الشيخ الدكتور/ التيجاني الطيب محمد )عضو الهيئة الشرعية( ▪

التيجانى الطيب محمد مستتتشتتار شتترعي حاصتتل على شتتهادة دكتوراي في أصتتول الفقه من جامعة  الدكتور

الخرطوم وحاصتتتتل على شتتتتهادة المراقب الشتتتترعي من هيئة المحاستتتتبة والمراجعة للمؤستتتتستتتتات المالية 

مجموعة البركة المصتتتترفية.  -اإلستتتتالمية. يشتتتتغل حاليا منصتتتتب مستتتتاعد نائب رئيس التطوير والبحوث 

 اديمية البركة المصرفية. وأمين سر الهيئة الشرعية الموحدة مجموعة البركة المصرفية.ومسئول أك

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية -ب

ستتتتتتتتولى الهيئة الشتتتتتترعية المعينة من قبل مدير الصتتتتتتندوق مهمة التأكد من أن الصتتتتتتندوق يلتزم بأحكام 

ستتتتؤولة عن مراقبة التزام جميع تعامالت الشتتتترعية لالستتتتتثمار. وستتتتتكون الهيئة الشتتتترعية مالضتتتتوابط 

الصتتتتتندوق المالية واالستتتتتتثمارية. وتعتبر القرارات الشتتتتترعية التي تصتتتتتدر عن الهيئة الشتتتتترعية ملزمة 

 للصندوق.

ستتتوف تقوم الهيئة الشتتترعية بإجرا  المراجعات الدورية الشتتترعية ألنشتتتطة الصتتتندوق للتأكد من مطابقة 

 :عملياته واستثماراته ألحكام الشريعة اإلسالمية وتعاليمها. ستقوم الهيئة الشرعية بالمهام التالية 

الضوابط لضمان تقيدها بدراسة شروط وأحكام الصندوق واألهداف والسياسات االستثمارية للصندوق  .1

 . الشرعية لالستثمار

 . الضوابط الشرعية لالستثمارتقديم الرأي الشرعي إلى مدير االستثمار بخصوص التقيد ب .2

 تحديد معايير مالئمة الختيار وانتقا  األدوات االستثمارية التي يجوز للصندوق االستثمار فيها.  .3

 ستقطاعات التطهير.تقديم معايير مالئمة لمدير االستثمار بخصوص ا .4

 مراقبة االستثمارات على ضو  الضوابط الشرعية المحددة لمدير االستثمار.  .5
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إلدراجها في التقرير المالي  الضوابط الشرعية لالستثمارإبدا  الرأي الشرعي فيما يتعلق بالتزام الصندوق ب .6

 السنوي للصندوق. 

 

 تفاصيل اتعاب الهيئة الشرعية   -ج

 لشرعية أية أجر.تتقاضى الهيئة ا ال

 

 تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار -د

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

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

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

 عقد المرابحة على معدني الذهب والفضة.

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

 ضوا العقد قبل البيع.المرابحة قد أمتلك البضاعة او المعدن مو

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

 الشرعي.

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

 بيع العينة.

 

 المحظورة الصناعات واألنشطة

 ال يجوز االستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي مما يلي:

األنشطة المالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة وشركات التأمين  ▪

 التقليدية.

 إنتاج وتوزيع الخمور والدخان. ▪

 إنتاج وتوزيع األسلحة. ▪

 وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته.إنتاج  ▪

 إنتاج وتوزيع اللحوم الغير مذكاة ذكاة شرعية. ▪

 إدارة صاالت القمار. ▪

 إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب المجون والمجالت والقنوات الفضائية الماجنة ودور السينما.  ▪

 المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيري وكذلك أماكن اللهو. ▪

 أي نشاط آخر تقرر الهيئة الشرعية عدم جواز االستثمار فيه. ▪

 

 الدخل من مصادر ربوية ودخل آخر غير مسموح به

ال يجوز للصتتندوق االستتتثمار في شتتركات يتجاوز دخلها من مصتتادر ربوية أو مصتتادر محرمة أخرى نستتبة 

ر كذلك دخالً محرماً. من مجموا دخل الشتتركة، كما أن أي دخل آخر غير معروف المصتتدر ستتوف يعتب 5%

تجدر اإلشتتتارة إلى أن النقد غير المستتتتثمر أو الستتتيولة يجب االحتفاظ بهما في إيداعات غير خاضتتتعة ألستتتعار 

 الفائدة أو في صفقات مرابحة قصيرة األجل.

 

 المعايير المالية 

االستتتتتتثمار في الشتتتتتركات التي يكون نشتتتتتاطها الرئيستتتتتي حالل يجب أن تمر بمرحلة التحليل المالي، ال يجوز 

 الشركات التي تكون لديها النسب المالية التالية:

مجموا الديون الربوية )طويلة وقصتتتتتيرة مجموع الديون إلى القيمة السنننننوقية الرأسنننننمالية للشنننننركات:  ▪

من القيمة الرأستتمالية الستتوقية للشتتركة، علماً بأن  %30األجل( للشتتركات المستتتثمر فيها يجب أال تتجاوز 
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ر الفائدة يعتبر غير مستتموح به مهما كان حجم المبلغ المقترض. مجموا الديون تتضتتمن االقتراض بأستتعا

كافة أشتتكال القروض الربوية مثل الستتندات التحويلية، الديون خارج الميزانية، األستتهم الممتازة والخطوط 

 .االئتمانية غير الداخلة ضمن أشكال التمويالت االسالمية

أال يبلغ إجمالي المبلغ المودا بالربا ستتتتوا  كانت مدة اإليداا قصتتتتيرة أو طويلة  الربوية:األوراق المالية  ▪

إلى حجم الرسملة السوقية للشركة، علماً بأن األوراق المالية الربوية أو اإليداا في حسابات  %30األجل 

رماً ويخضتتع للتطهير ربوية ال يجوز شتترعاً مهما كان حجم المبلغ المستتتثمر ويعتبر الدخل الناتج عنها مح

  الشرعي. ولتحديد تلك النسب المئوية يتم الرجوا إلى آخر ميزانية للشركة أو المركز المالي المدقق.

األصتول الستائلة )النقد وما يوازيه، زائداً الحستابات المدينة( يجب األصنول السنائلة إلى إجمالي األصنول:  ▪

  تثمر فيها.من إجمالي أصول الشركة المس %70أال تتجاوز نسبة 

 التطهير

يجب على مدير الصندوق تحديد الدخل الغير المشروا وإيداعه في حساب خاص لصرفه في األعمال الخيرية 

 بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية، ويتم التطهير حسب اآلتي:

 تحديد مقدار الدخل الغير مشروا لكل شركة تم االستثمار فيها.  ▪

 تقسيم مقدار الدخل غير المشروا على العدد الكلي ألسهمها للحصول على حصة الدخل الغير مشروا.  ▪

ضتتتترب ناتج القستتتتمة في عدد أستتتتهم الشتتتتركات التي تم االستتتتتثمار فيها ليتم حستتتتاب إجمالي الدخل الغير  ▪

 المشروا.

ألعمال الخيرية تحت إشراف الهيئة تكرار الخطوة ذاتها لكل شركة تم االستثمار فيها وتحويل المبلغ إلى حساب ا

 الشرعية.

  مدير الصندوق -12

 أسم مدير الصندوق -أ

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

مرخصة لمزاولة أعمال إدارة األصول وفقا لالئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، 

  هـ.16/2/1428والصادر بتاريخ  4030167335وبموجب السجل التجاري رقم 

 

 الترخيص الخاص بمدير الصندوق الصادر عن هيئة السوق المالية رقم -ب

بتتتتاريخ   9-17-2007الصتتتتتتتتتادر بقرار مجلس هيئتتتة الستتتتتتتوق المتتتاليتتتة رقم 07058-37الترخيص رقم 

 م(.9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق   -ج

 حي الشاطئ –، طريق الكورنيش 15بارك، الدور برج ذا هيد كوارترز بزنس 

  21482، جدة 8021ص ب 

 المملكة العربية السعودية

 + 966( 12) 5106030رقم الهاتف: 

  8003030800رقم الهاتف المجاني: 

 +966 -12- 5106033رقم الفاكس: 

  www.itqancapital.comالموقع اإللكتروني: 

 

 تاريخ الترخيص الخاص بمدير الصندوق الصادر عن هيئة السوق المالية -د

بتتتتاريخ   9-17-2007الصتتتتتتتتتادر بقرار مجلس هيئتتتة الستتتتتتتوق المتتتاليتتتة رقم 07058-37الترخيص رقم 

 م(.9/4/2007هـ )الموافق 21/3/1428

http://www.itqancapital.com/
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 لمدفوع لمدير الصندوقرأس المال ا  -ه

 ( مليون لاير سعودي قبل بد  تشغيل الصندوق.20رأس مال الصندوق والذي تم تحديدي بمبلغ عشرين )

 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة إتقان كابيتال:  -ز

 تنفيذي( رعضو غي) -عبد العزيز محمد عبد يماني : رئيس مجلس إدارة -1

القابضة ومن ثم الى مدير عام شركة دلة لالستثمار الصناعي  والحقا تولي منصب بدا العمل في شركة السماحة 

مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة القابضة ، وهو عضو في مجلس ادارة في العديد من الشركات 

س في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .حصل عبد العزيز محمد عبدي يماني على درجة البكالوريو

 م .1995الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز عام 

 

 ) عضو تنفيذي(. -عبد هللا فريد شاكر : عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي-2

هو عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة إتقان كابيتال. حاصل على شهادة الماجستير في علوم أسواق 

إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في علوم رأس المال من جامعة 

 المحاسبة من جامعة إلينوي. كذلك إن السيد/ عبدهللا شاكر هو محكم تجاري مؤهل لدى مركز التحكيم التجاري

خالل عمله مع شركة الخليجي فضال عن كونه ضابط امتثال معتمد. ويمتلك السيد عبد هللا شاكر خبرة غنية من 

إتش إس بي سي، المملكة العربية السعودية، كرئيس للمطابقة القانونية والرقابية وُمكافحة الجرائم المالية. وكانت 

 .آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية المالية في المملكة العربية السعودية كمدير تنفيذي

 

 ( تنفيذي رعضو غي) –عضو مجلس إدارة : عدنان احمد يوسف-3

هو محكم تجاري مؤهل لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي فضال عن كونه ضابط امتثال معتمد. ويمتلك 

السيد عبد هللا شاكر خبرة غنية من خالل عمله مع شركة إتش إس بي سي، المملكة العربية السعودية، كرئيس 

مالية. وكانت آخر مهمة له مع شركة ديلويت للخدمات االستشارية للمطابقة القانونية والرقابية وُمكافحة الجرائم ال

 .المالية في المملكة العربية السعودية كمدير تنفيذي

حاصل على شهادة الماجستير في علوم أسواق رأس المال من جامعة إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية. كما 

 امعة إلينوي.أنه حاصل على درجة الماجستير في علوم المحاسبة من ج

م وعمل رئيساً تنفيذياً لها 2002عمل عضواً في مجلس إدارة "مجموعة البركة المصرفية" منذ تأسيسها في عام   

م،   كما إنه يشغل منصب رئيس وعضو مجالس إدارات العديد من البنوك التابعة لمجموعة 2004منذ عام 

عاماً  34دنان بحريني الجنسية ويمتلك خبرة تتجاوز البركة المصرفية على نطاق العالم اإلسالمي. األستاذ ع

في مجال العمل المصرفي، وقد حاز على "جائزة الشخصية المصرفية اإلسالمية" مرتين والممنوحة من 

 م عمل كرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، 2007"المؤتمر المصرفي اإلسالمي العالمي". ومنذ عام 

 رة األعمال من جامعة هول في المملكة المتحدة.يحمل شهادة ماجستير إدا 

 

 (  )عضو مستقل –عضو مجلس إدارة  عبدالرزاق عبد الخالق حسن -4

نــاد )البحرين( إضافة إلى عضويته  يشغل األستاذ/ عبدالرزاق حسن حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة س 

في عدٍد من اللجان الُمنبثقة من مجالس اإلدارة لشركات متنوعة. حصل األستاذ/ عبدالرزاق حسن على العديد 

المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. وقد من الشهادات الرفيعة في مجال المحاسبة من دولة البحرين والمملكة 

م من خالل التحاقه ببنك 1976عاماً في القطاا المصرفي في العام  40بدأ مسيرته العملية التي تجاوزت 

Standard Charter ثم التحق عقب ذلك ببنك البحرين اإلسالمي وتطور وظيفياً حتى تقلد منصب مساعد .

. كذلك يتمتع األستاذ/ عبدالرزاق حسن بخبرة قوية في مجال التسويق والتدقيق المدير العام للعمليات المركزية

 الداخلي ومكافحة غسل األموال .

 

 ( )عضو مستقل –: عضو مجلس إدارة  فهد عواض الحارثي-5



34 

 

عام في مجال القطاا المصرفي والمالي ، فقد شغل منصب  33ينتلك االستاذ فهد الحارثي خبرة واسعة تتجاوز 

م. 2018حتى  2012الرئيس التنفيذي والمدير االقليمي للمصرفية الخاصة في بنك الجزيرة منذ عام نائب 

باالضافة ألى إدارة  عمله في ادارة كثير من البنوك مثل سامبا، البنك المتحد ،بنك القاهرة السعودي وبنك 

  م.1985الرياض 

  

 

 (غير تنفيذي )عضو –:عضو مجلس إدارة  محسن غالم دشتي  -6

عاماً في القطاا المصرفي اإلسالمي واالستثماري وكذلك مجال  16يتمتع السيد/ محسن دشتي بخبرة تتجاوز 

م في إدارة التدقيق واالستتتتشتتتارات، ثم 2002في العام  KPMGالتدقيق. حيث بد  مستتتيرته العملية مع شتتتركة

م وشتتغل منصتتب مستتاعد مدير في اإلدارة المالية. كما تقلد 2005التحق بمجموعة البركة المصتترفية في العام 

العديد من المناصب القيادية خالل مسيرته العملية حتى شغل أخيراً منصب نائب رئيس أول في اإلدارة المالية 

بركة المصتترفية. كما وقد عمل في بنك ستتيرة االستتتثماري في إدارة الرقابة المالية خالل الفترة في مجموعة ال

( من المملكة المتحدة و FCCAم. الستتتيد/ محستتتن دشتتتتي هو محاستتتب قانوني معتمد )2010م إلى 2007من 

سالمية وحاصل كذلك محاسب قانوني إسالمي معتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل

 على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف من جامعة البحرين في المحاسبة. .

 

 األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لمدير الصندوق -ح

 :باآلتي القيام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يكون

 .الصندوق إدارة ▪

 .للصندوق اإلدارية في ذلك الخدمات بما الصندوق عمليات ▪

 الصندوق. وحدات طرح ▪

 الصندوق من خالل المهام األتية: سيقوم مدير الصندوق بإدارة وتحقيق نمو استثمارات

 تحديد فرص االستثمار. ▪

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

 النافي للجهالة.أدا  أو إدارة التحليل المالي الالزم وتعيين الجهات المسؤولة عن اجرا  الفحص  ▪

 إعداد توصيات استثمارية وتقديمها الى مجلس ادارة الصندوق. ▪

 التفاوض على سعر شرا  حصص الشركات المستهدفة، وشروط البيع، والشرا  واتفاقية الشرا . ▪

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

 أدا  الشركات المستثمر فيها وفرق إدارتها. المساعدة في الجهود الرامية إلى تحسين ▪

 تقديم المشورة االستراتيجية والمالية الحالية للشركات المستثمر فيها. ▪

 تطوير وإدارة عملية تحقيق استثمارات الصندوق.

 

 الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق وموظفوه

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

على سبيل المثال التأكد من صحة البيانات، حفظ سجالت العمال ، صيانة النظام وإصدار التقارير. غير أنه 

ياته أو التنازل عنها أو التعاقد من يجوز لمدير الصندوق وفق تقديري الخاص، تفويض أو توكيل مهامه أو صالح

 الباطن بشأنها مع شركة تابعة أو شخص مرخص بأدا  هذي الخدمات في المملكة العربية السعودية.

 التزامات مدير الصندوق

بما يخدم مصتتتالح مالكي الوحدات وفقا للشتتتروط واألحكام وضتتتع هيكل الصتتتندوق وإدارته وتشتتتغيله  •

 الواردة في هذي المذكرة. 

 .تحديد السياسات واألحكام واللوائح التي تحكم عمليات الصندوق وفقا لألهداف الواردة في هذي المذكرة •
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واإلدارية ألصول الصندوق وضع إجرا ات صنع القرار التي يتعين اعتمادها لتنفيذ الجوانب الفنية  •

 .ونشاطه

عربية السعودية ذات العالقة بعمل االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ال •

 الصندوق.

التأكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق وااللتزام بالضوابط والقرارات  •

 .والمعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية

 اإلعالن عن أي طرف ثالث يتم تكليفه بأدا  أي أعمال تتعلق بالصندوق. •

 لية عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.إبالغ هيئة السوق الما •

وبصتتترف النظر عن التفويض لطرف أو شتتتركة تابعة واحدة أو أكثر، يبقى مدير الصتتتندوق مستتتؤوالً عن إدارة 

 لن يكون مدير الصتتندوق وال أي من موظفيه أو وكالئه أو أي طرف ثالث تعاقد معهالصتتندوق وتنظيم أصتتوله. 

عن أي خستتائر أو أضتترار أو تكاليف أو مصتتاريف أو التزامات  مالكي الوحداتلين أمام مدير الصتتندوق مستتؤو

أو تتعرض لها قيمة أصتتتتول الصتتتتندوق باستتتتتثنا  تلك الناتجة عن اإلهمال أو  مالك الوحداتأخرى يتعرض لها 

 ك الوحداتمالالتعدي أو التقصتتير من قبل هؤال  األشتتخاص. كما أنهم لن يكونوا مستتؤولين تحت أي ظرف تجاي 

 عن أي خسارة غير مباشرة أو متكبدة، بما فيها اإلخفاق في تحقيق أي ربح أو فرصة.

 

 بشكل واضح ويوافق على التالي: مالك الوحداتبهذا يقر 

ال يقدم مدير الصتتندوق أي تعهد أو ضتتمان ألدا  أو ربحية ألي استتتثمار مدار في الصتتندوق ولن يكون  .1

مستتؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة االستتتثمارات المدارة أو قيمة على مدير الصتتندوق أي 

 أصول الصندوق؛

ئه لاللتزامات المذكورة، على رأي أو تصتتتتتتتريح طرف آخر  .2 ندوق االعتماد في أدا يحق لمدير الصتتتتتتت

 اتمالك الوحدمرخص له لتقديم استتتتشتتتارات مهنية يتم اختياري بعناية معقولة ولن يكون مستتتؤوالً تجاي 

 .عن أي تأثير سلبي نتيجة اعتمادي على ذلك

 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق  -ك
   اتخاذ أو الصندوق لذلك بديل صندوق مدير لتعيين تراي مناسباً  إجرا  أي واتخاذ الصندوق مدير عزل للهيئة  

 :اآلتية الحاالت من أي وقوا حال مناسباً، وذلك في تراي آخر تدبير أي

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

 .لهم المرخص

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

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

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

 وجود عدم مع أو استقالة عجزي أو االستثمار صندوق أصول يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة ▪

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

 .المحفظة مدير التي يديرها

 .الصندوق مدير عزل الهيئة من فيه يطلبون المغلق الصندوق وحدات مالكي من خاص قرار صدور ▪
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 أمين الحفظ  -13

 

 أسم أمين الحفظ: -أ

أنظمة المملكة العربية يتولى عملية الحفظ شركة األول كابيتال، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب 

الستتعودية بصتتفتها شتتركة استتتثمارية مرخصتتاً لها لممارستتة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشتتخاص المرخص لهم 

 .الصادرة من هيئة السوق المالية

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: -ب

بتاريخ  2008-03-8بموجب قرار مجلس هيئة الستتوق المالية رقم  14178-37ترخيص رقـتتتتتتتتـتتتتتتتتـتتتتتتتتـتتتتتتتتـتتتتتتتتم  

 . هـ19/06/1428بتاريخ  4030170788م وبسجل تجاري رقم 21/01/2008هـ الموافق 12/01/1429

 

 عنوان أمين الحفظ: -ج

 ومركزها الرئيسي بجدة وعنوانها:

 شركة األول كابيـــتال

 21553جــدة  51536ص.ب. 

 +966-12-2842321هاتف: 

 +966-12-2840335فاكس: 

 المملكة العربية السعودية

 www.alawwalcapital.comالموقع اإللكتروني:  

 تاريخ ترخيص هيئة السوق المالية: -خ

 م21/01/2008هـ الموافق 12/01/1429تاريخ 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار -ه

يحتفظ أمين الحفظ بجميع الستتتجالت والحستتتابات والمستتتتندات المتعلقة بالصتتتندوق واصتتتوله، بما في ذلك على 

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

 ستثمارية ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتقارير تقييم أصول الصندوق.اال

 عن مسؤول كذلك وهو الوحدات، مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  الحفظ أمين ُيعد  

 مدير تجاي مسؤوالً  الحفظ أمين ُيعدّ  .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجرا ات جميع اتخاذ

 تقصيري أو تصرف سو  أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق

 المتعمد.

 

 :األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله -ز

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

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

 .بديل حفظ أمين بتعيين

 من أي حال وقوا في مناسبا تراي تدبير أي اتخاذ أو الصندوق مدير من المعين الحفظ أمين عزل للهيئة

 :اآلتية الحاالت

 المرخص الئحة األشخاص بذلك بموجب الهيئة إشعار دون الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف ▪

 .لهم

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحب أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغا  ▪

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغا  الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

 .التنفيذية لوائحه أو بالنظام جوهريا بااللتزام الهيئة تراي بشكل- أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا ▪
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 مراجع الحسابات الخارجي -14

 أسم مراجع الحسابات الخارجي: -أ

 كمراجع خارجي لحسابات الصندوق،  شركة بيكر تيلي م ك م وشركاي محاسبون قانونيون 

 

 : مراجع الحسابات عنوان -ب

 (479/11/323)رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية: 
 21311، طريق المدينة المنورة 100890ص. ب: 

 المملكة العربية السعودية-جدة  
 9777 663 12 966+رقم الهاتف: 
 1888 663 12 966+رقم الفاكس: 

 www.bakertillyjfc.comالبريد االلكتروني: 

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي : -ج

الخاصتتة  الملكية لفرص الجستتور الستتنوية لصتتندوق المالية القوائم مراجع الحستتابات الخارجي بمراجعةستتيقوم 

 لمالكي الموجودات العائدة صتتتتافي في التغيرات وقائمة العمليات، وقائمة المالي المركز تشتتتتمل قائمة والتي

التاريخ. كما يقوم مراجع الحستتتتابات الخارجي  ذلك في المنتهية الستتتتنة عن النقدية التدفقات وقائمة الوحدات،

الفحص  ويتكون الستتتتعودية المراجعة لمعايير ستتتتنوية طبقاً  النصتتتتف المالية للقوائم المحدود الفحص بأعمال

 األشتتتخاص من واالستتتتفستتتار المالية المعلومات على تحليلية إجرا ات تطبيق من أستتتاستتتية بصتتتفة المحدود

 .والمحاسبية المالية األمور عن في الصندوق المسؤولين

 معلومات أخرى -15

 السياسات واإلجراءات التي ستتبع لمعالجة تضارب المصالح

ليس هناك من بين أنشتطة أو مصتالح مدير الصتندوق أو مجلس إدارته ما يشتتبه في أنه يشتكل تضتاربا محتمال 

الصندوق مما من شأنه أن يكون مع مصالح الصندوق وال يوجد تضارب حقيقي في المصالح من جانب مدير 

له تأثير على أدا  التزاماته تجاي الصتتندوق. وستتوف تكون إتقان كابيتال مستتؤولة عن التنستتيق مع مجلس إدارة 

 الصندوق لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وفقا لشروطه وأحكامه.

ل لحستتتابه الخاص عند التعامل مع ال يجوز لمدير الصتتتندوق أو أي من الشتتتركات التابعة له التصتتترف كأصتتتي

ليس لدى مدير الصتتتتتتندوق أي مصتتتتتتلحة جوهرية من شتتتتتتأنها أن تؤثر على أدائه لواجباته تجاي الصتتتتتتندوق. و

الصتتندوق. ويتعهد مدير الصتتندوق بأن يعمل لصتتالح الصتتندوق ويبذل كل جهد ممكن للتعامل مع أي تضتتارب 

األطراف المعنية بالصتتتندوق مع أي تضتتتارب في في المصتتتالح بطريقة عادلة ومنصتتتفة. كذلك ستتتوف تتعامل 

المصتتتالح ينشتتتأ أثنا  عمل الصتتتندوق بطريقة عادلة ومنصتتتفة، مع مراعاة التزاماتها التعاقدية تجاي الصتتتندوق 

والعمال  اآلخرين بشفافية كاملة وسوف يفصح مجلس إدارة الصندوق في تقاريري الدورية عن حاالت تضارب 

دوق مع أي طرف ذي عالقة تضاربا في المصالح. وسوف يوفر مدير الصندوق ويعتبر تعامل الصنالمصالح. 

 اإلجرا ات المتبعة لمعالجة أي تضارب في المصالح عند الطلب.

 الزكاة

على المستثمرين المحتملين أن يحصلوا على مشورة مهنية بخصوص آثار الزكاة والضرائب على امتالكهم أو 

ق. كما يجب أن يعلم المستتتثمرون أنه يجوز لمدير الصتتندوق إذا لزم حيازتهم أو تصتترفهم في وحدات الصتتندو

األمر وكان ذلك مسموحاً به بموجب القانون، أن يدفع الزكاة التي تفرض على الصندوق أو األصول من أموال 

 الصندوق، وسيكون كل مستثمر مسؤوالً عن دفع الزكاة وااللتزامات الضريبية المترتبة عليه.

 لمضافةضريبة القيمة ا

ال تشمل ضريبة  األخرىكابيتال او االطراف  إلتقانان الرسوم المذكورة والعموالت والمصروفات المستحقة 

شكل منفصل وفقا  ضريبة ب المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة  لألسعارالقيمة المضافة وسيتم تحميل ال
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القانوني المذكورة اعالي ألتشتتتتمل ضتتتتريبة القيمة المضتتتتافة والئحته التنفيذية مع مالحظة ان اتعاب المحاستتتتب 

 م .01/01/2018المضافة وفيما عدا ذلك ستخضع للضريبة القيمة المضافة ابتدا  من 

 

 اجتماع مالكي الوحدات:

 يتم دعوة مالكي الوحدات في حالة   الظروف الطارئة يتم دعوتهم قبل االجتماا بشهر .

 روني لمدير الصندوق وموقع تداول .يتم توجيه الدعوة عبر الموقع االلكت 

 يتم التصويت االلكتروني على قرارات االجتماا . 

 

 وتصفية الصندوق: إلنهاءاإلجراءات المتبعة 

 الئحةبموجب أحكام  باإلنها نها  الصتتتتندوق واالجرا ات الخاصتتتتة الحاالت الذي يستتتتتوجب فيها إ

 : االتي هيصناديق االستثمار 

الصتتتتتتندوق ، فيجب عليه إشتتتتتتعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا  بأنها إذا رغب مدير الصتتتتتتندوق  •

( يومآ من التاريخ المستتتتتتتتهدف إلنها  21برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشتتتتتتترين )

 الصندوق دون األخالل بالشروط والحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق .

، وذلك دون اإلخالل  انتهائهجرا ات تصتتفية الصتتندوق فور لبد  في إيجب على مدير الصتتندوق ا •

 بالشروط وألحكام ومذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق .

يجب على مدير الصتتتتتتتندوق اإلعالن في الموقع الكتروني لمدير الصتتتتتتتندوق والموقع االلكتروني  •

 .للسوق المالية السعودية ) تداول ( عن انتها  مدة الصندوق وتصفيته 

 

 إجراءات تقديم الشكاوى 

في حالة وجود أستتئلة أو شتتكاوى بشتتأن عمليات الصتتندوق، على مالك الوحدات االتصتتال بقستتم خدمة مستتاندة 

 العمال  لدى مدير الصندوق أو تقديمها كتابيا على العنوان المبين أدناي. 

 قسم خدمة العمال  

 إتقان كابيتال

 ،15الدور برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، 

 طريق الكورنيش

  21482، جدة 8021ص ب 

 المملكة العربية السعودية

 + 966( 12) 5106030رقم الهاتف: 

  8003030800رقم الهاتف المجاني: 

 +966( 12) 5106033رقم الفاكس: 

 www.itqancapital.comالموقع اإللكتروني: 

 

 الجهة المختصة بالنظر في النزاعات

في حالة وجود أي نزاا أو خالف أو مطالبة تنشتتتتتتأ عن هذي الشتتتتتتروط واألحكام أو تتعلق بها )بما في ذلك أي 

ستتتؤال حول وجود هذي الشتتتروط واألحكام أو صتتتحتها أو خرقها أو إنهائها أو العواقب المترتبة على إبطالها(، 

ندوق توجيه إشتتتعار خطي إلى الطرف اآلخر حول هذا النزاا أو الخالف يجوز لحملة الوحدات أو لمدير الصتتت

أو المطالبة ويتعين على كل منهما فور تستتتليمه هذا اإلشتتتعار أن يستتتعى بحستتتن نية إلى تستتتوية هذا النزاا أو 

 الخالف أو المطالبة ودياً. 

ن تستتتليم اإلشتتتعار. يجب أن ( يوماً م30لكن في حال تعذر عليهما التستتتوية عن طريق التفاوض خالل ثالثين )

تتم تستتتتتتتوية النزاا أو الخالف أو المطالبة بإحالتها إلى لجنة الفصتتتتتتتل في منازعات األوراق المالية. وتختص 
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اللجنة حصتتترياً بالنظر والبت في أي إجراٍ  أو تستتتويٍة ألي نزاٍا قد ينشتتتأ فيما يتعلق بهذي الشتتتروط واألحكام. 

نهما يخضتتتتتتتعان الختصتتتتتتتاص هذي اللجنة ويتنازالن عن حقهما في ويقر حملة الوحدات ومدير الصتتتتتتتندوق بأ

االعتراض على اإلجرا ات التي ستتخذها على أي أساس، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المكان أو 

 عدم مال مة مكان التقاضي.

 المستندات المتاحة لمالكي الوحدات

 شروط واحكام الصندوق . •

 . الرئيسيةملخص المعلومات  •

عقد أمين الحفظ  – القانونيمذكرة المعلومات والعقود المذكورة فيها ) عقد المحاسب  •

 وعقود أعضا  مجلس اإلدارة ( . –

 القوائم المالية لمدير الصندوق . •

 الصندوق أصولملكية 

 الصتندوق لمدير وليس ،) مشتاعة ملكية(مجتمعين  الوحدات لمالكي مملوكة أن أصتول صتندوق االستتثمار

 أي الموزا أو المشتتتورة مقدم أو الباطن من الحفظ أو أمين الحفظ أمين أو الباطن من الصتتتندوق مدير أو

 أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال ، فيها مطالبة أو الصندوق أصول في مصلحة

 في ، وذلك الصتتتندوق لوحدات مالكاً  الموزا أو المشتتتورة مقدم أو الباطن من أمين الحفظ أو الحفظ أمين

ح أحكام بموجب المطالبات بهذي مستتموحاً  كان أو ، حدود ملكيته في  عنها الئحة صتتناديق االستتتثمار، وأُفصتت 

الصتتندوق. وال يكون لدائني مدير الصتتندوق أو أمين الحفظ أي حق في أموال الصتتندوق أو  وأحكام شتتروط

 أصوله.

 هوأحكامالصندوق تعديل شروط 

( من الئحة صتتتناديق االستتتتثمار، تعديل هذي الشتتتروط واألحكام 9يجوز لمدير الصتتتندوق، دون اإلخالل بالمادة )

 يصف فيه التعديالت ذات العالقة.  مالك الوحداتبإرسال إخطار مكتوب بالبريد إلى 

ويتم تفعيلها بعد انقضتتا  مهلة  المستتتشتتار الشتترعيالهيئة وأي تعديالت جوهرية ستتتتم بعد الحصتتول على موافقة 

وسيتم تزويدهم بنسخة من النص بعد تعديله. ولن تطال  مالكي الوحداتيوما من تاريخ اإلخطار المرسل إلى  60

تم التعديالت تلك األوامر القائمة أو التعليمات أو العمليات أو أي حقوق أو التزامات مالية تم اعتمادها فعال أو 

 الشروا فيها.

 وتمويل اإلرهابمكافحة غسل األموال 

يقر المستثمر بأن المبالغ المستخدمة لالشتراك في الصندوق غير ناتجة عن مصادر مشبوهة أو غير مشروعة. 

إذا وجد مدير الصندوق سبب لالشتباي في المصدر القانوني لألموال المرتبطة بالصفقات االستثمارية للمستثمر، 

ملزم بإيقاف هذي الصتتتتتتفقات أو رفض تنفيذها من أجل التحقيق وإخطار الجهة النظامية المختصتتتتتتة بمكافحة فانه 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب مباشرة بالوضع وإيصال أي معلومة أو مستند تطلبه الهيئة للتحقق من االشتباي. 

 .المشتبه بها والُمبلّغ عنهاغير مسموح لمدير الصندوق بموجب القانون إعالم المستثمر بالعمليات 

 قاهرةالالقوة 

لن يعتبر مدير الصتتتندوق مقصتتتراً تجاي التزاماته ضتتتمن هذي الشتتتروط واألحكام ولن يكون مستتتؤوالً تجاي  •

عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الظروف الطارئة مثل القرارات الحكومية أو  مالك الوحدات

و تعطل أنظمة الحاستب اآللي لألطراف األخرى أو قصتور أي جهاز تنظيمات الستوق، أو تعليق التداول أ

 آخر أو عوائق طلب التجهيزات، أو أي سبب أو وضع آخر ال يقع ضمن سيطرة مدير الصندوق؛

فان يوم • يام( أدا  االلتزام في حال وقوا أي من أحداث الظروف االضتتتتتتتطرارية،  )االلتزامات( التي  )أ

 الظروف.تأثرت ستؤجل إلى حين زوال تلك 
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 سيستخدم مدير الصندوق جميع المساعي المعقولة للتقليل من أثار أحداث الظروف الطارئة. •

 مشاركة المعلومات

وتنفيذ عملياته وااللتزام باألنظمة المطبقة إلى الحد  مالك الوحداتستتيتم مشتتاركة المعلومات الالزمة لفتح حستتاب 

مالك أو وكال ( المختارة من مدير الصتتتتتتتندوق. يوافق الالزم بين مدير الصتتتتتتتندوق واألطراف األخرى )بنوك 

 أيضاً بأن هذي المعلومات قد يتم مشاركتها مع الجهات النظامية. الوحدات

 اللغة

تم إعداد مذكرة المعلومات هذي باللغة العربية، ويمكن توفيرها مجانا عند الطلب. ويجوز تنفيذ هذي الشتتتتتتتروط 

 واألحكام باللغة اإلنجليزية. 

 وجود اختالف في المعنى بين النص االنجليزي والعربي، يؤخذ بالنص العربي. في حالة

 

 

 

 إقرار من مالكي الوحدات:

 

وملخص المعلومات الرئيسة  المعلوماتيتم اطالا مالك الوحدات على شروط واحكام الصندوق ومذكرة 

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

 

 

 االسم :

 

 التوقيع :                                                                                         التاريخ :      

 

 

 

 عبد هللا فريد شاكر

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 إبراهيم بريمنصور 

 مكافحة غسل األموالو االلتزاممسؤول المطابقة و

 وتمويل االرهاب
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 الملحقات

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (أالملحق )

 

 سند شرعي 

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

 


