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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019م
إيضاح

االصول
اصول متداولة
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
أرصدة لدى البنوك

5

كما في  31ديسمبر
2019
(ر ِيـــــال ســـــعودي)

5,649,343
1,220,943
6,870,286

االلتزامات
مصروفات مستحقة

48,829

صافي قيمة االصول العائدة لمالكي الوحدات

6,821,457

عدد الوحدات القائمة (وحدة)
صافي قيمة االصول العائدة لكل وحدة

666,897
10.23

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م

إيضاح
اإليرادات
التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
توزيعات ارباح مستلمة
إجمالي اإليرادات
المصاريف
اتعاب إدارة الصندوق
رسوم حفظ
أتعاب مهنية
مصاريف المؤشر اإلسترشادي
مكافآت مجلس اإلدارة المستقلين
مصاريف إدارية أخرى
إجمالي المصروفات

5

6و7
7

الزيادة في صافي االصول العائدة لمالكي الوحدات

للفترة من  10مايو
 2019إلى 31
ديسمبر 2019
(ر ِيـــــال ســـــعودي)
230,465
89,776
320,241
()74,193
()2,357
()31,500
()14,656
()5,000
()27,888
()155,594
164,647
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحاملي الوحدات
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م

حركة صافي االصول العائدة لمالكي الوحدات خالل الفترة:
للفترة من  10مايو
 2019إلى  31ديسمبر
2019
(ر ِيـــــال ســـــعودي)
7,979,255
164,647

قيمة الوحدات المكتتب بها في تاريخ بداية الصندوق
الزيادة في صافي االصول العائدة لمالكي الوحدات

8,143,902
التغير في صافي االصول من التعامل في الوحدات:
متحصالت من وحدات مباعة
قيمة الوحدات المستردة

400,000
()1,722,445

النقص في صافي االصول من التعامل في الوحدات

()1,322,445

صافي االصول العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة

6,821,457

الحركة في عدد وحدات الصندوق خالل الفترة:

عدد الوحدات في تاريخ بداية الصندوق
الوحدات المباعة
الوحدات المستردة

للفترة من  10مايو
 2019إلى  31ديسمبر
2019
(وحــــــدة)
797,925
39,037
()170,065

عدد الوحدات في نهاية الفترة

666,897

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
للفترة من  10مايو
 2019إلى  31ديسمبر
2019
(ر ِيـــــال ســـــعودي)
األنشطة التشغيلية
الزيادة في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات

164,647

تعديل بند غير نقدي:
التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

()230,465
()65,818

التغير في االلتزامات التشغيلية:
مصروفات مستحقة

48,829

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()16,989

األنشطة االستثمارية
()27,393,390

إقتناء أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
المتحصل من بيع أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

21,974,512

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()5,418,878

األنشطة التمويلية
النقد المتحصل من الوحدات المكتتب بها في تاريخ بداية الصندوق

7,979,255

متحصالت من وحدات مباعة

400,000

قيمة الوحدات المستردة

()1,722,445

صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

6,656,810

صافي التغيرات في األرصدة لدى البنوك

1,220,943

األرصدة لدى البنوك كما في بداية الفترة

-

األرصدة لدى البنوك كما في نهاية الفترة

1,220,943
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -1الصندوق واألنشطة الرئيسية
ان صندوق إتقان لألسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري غير محدد المدة منشأ ومدار من قبل شركة اتقان كابيتال
("مدير الصندوق") ،لصالح حاملي الوحدات في الصندوق .ويتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس المال في المدى المتوسط والطويل،
عن طريق االستثمار في االوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة االسالمية المدرجة في اسواق األسهم السعودية وكذلك
االستثمار في الطروحات األولية ألسهم الشركات السعودية .وقد يستثمر الصندوق في النقدية وشبه النقدية وصناديق المرابحة متدنية
المخاطر المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة االسالمية.
يخضع الصندوق ألنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
إن العملة التي يتم بها عرض القوائم المالية والعمليات التشغيلية للصندوق هي الريال السعودي.
 -2الجهة المنظمة
تتولى شركة إتقان كابيتال بإدارة الصندوق وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية بصفتها
شركة استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية ممارسة أعمال اإلدارة والحفظ بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم والصادرة
من هيئة السوق المالية بترخيص رقم  07058 – 37بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2017-17-9م بتاريخ  21ربيع
األول ( 1428الموافق  9ابريل 2007م) والمسجلة بموجب سجل تجاري رقم  4030167335بتاريخ  16صفر ( 1428الموافق 6
مارس 2007م) ومركزها الرئيسي ذا هيد كوارترز بزنس بارك – حي الشاطئ طريق الكورنيش – جدة – المملكة العربية السعودية
– ص.ب  8021جدة .21482
 -3أساس اعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية للصندوق للفترة المنتهية في  31ديسمبر  2019وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .إن أهم السياسات المحاسبية المتبعة
من قبل الصندوق تم توضيحها في إيضاح رقم . 9
تم إ عداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة .يتم عرض القوائم المالية
بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي ،ما لم يرد خالف ذلك.
 -4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للصندوق من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول
واإللتزامات واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة .يمكن أن ينتج من عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج
تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو اإللتزامات والتي ستتأثر في الفترات المستقبلية.
تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الصندوق للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:
إيضاح .8
 إدارة مخاطر االدوات المالية 1-4األحكام
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في
القوائم المالية:

مفهوم االستمرارية المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية ،الذي يفترض أن الصندوق سوف يستمر في أعماله التجارية في المستقبل المنظور.
إن اإلدارة تتوقع بشكل معقول أن يبقى الصندوق كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور .وفي حال عدم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة
مستمرة ألي سبب من األسباب ،فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الصندوق على تصفية أصوله وسداد التزاماته بالقيم المدرجة بها في القوائم
المالية.
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-4التقديرات واالفتراضات
يتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير
المالي والتي لها مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية التالية .استند الصندوق
في افتراضات ه وتقديراته على البيانات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات
المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة الصندوق .تنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
في حال عدم توفر القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض
االدوات ،يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة
السوق .في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
 -5أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
تتكون أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة مما يلي:
للفترة من  10مايو 2019م
الى  31ديسمبر 2019م
(ريِـــــال ســـــعودي)

أدوات حقوق ملكية مدرجة
قطاع تجزئة السلع الكمالية
قطاع الخدمات اإلستهالكية
قطاع البنوك
قطاع إدارة وتطوير العقارات
قطاع الخدمات التجارية والمهنية
قطاع الرعاية الصحية

1,471,943
1,229,435
1,021,156
673,755
637,054
616,000

اجمالي أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

5,649,343

ان حركة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة هي كما يلي:
للفترة من  10مايو 2019م
الى  31ديسمبر 2019م
(ر ِيـــــال ســـــعودي)

في بداية الفترة
إقتناء إستثمارات
إستبعاد إستثمارات
إعادة قياس من خالل الربح اوالخسارة

27,393,390
()21,974,512
230,465

في نهاية الفترة

5,649,343
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -6افصاحات تتعلق بأطراف ذات عالقة
يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة في سياق األنشطة العادية .وتتم معامالت األطراف ذات العالقة وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق .وتتم
الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

مدير الصندوق
شركة إتقان كابيتال

2019

أتعاب االدارة
لاير سعودي

شراء وحدات
وحدة

74,193

10,000

اإلجمالي

مطلوب من
أطراف ذات
عالقة
لاير سعودي

مطلوب الى
أطراف ذات
عالقة*
لاير سعودي

-

26,106

-

26,106

*ان الرصيد المستحق لشركة اتقان كابيتال مسجل في بند المصاريف المستحقة.
 -7أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
تتم إدارة الصــندوق من قبل مدير الصــندوق .يحتســب الصــندوق أتعاب إدارة بمعدل ســنوي قدره  % 1.5من صــافي قيمة أصــول الصــندوق
ورسـوم حفظ بمعدل سـنوي قدره  % 0.05من صـافي قيمة أصـول الصـندوق أو  12,000لاير سـعودي (شـاملة الرسـوم التي تفرض من أمين
الحفظ عن حركات البيع والشراء) ،أيهما أعلى ،تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم.
تتضـمن المصـاريف الثابتة بشـكل رئيسـي للصـندوق من اتعاب المحاسـب القانوني ،ومصاريف المؤشـر اإلسـترشـادي ،ومكافآت مجلس إدارة
الصندوق المستقلين ،ورسوم هيئة السوق المالية وجميع المصروفات األخرى الموضحة ضمن شروط وأحكام الصندوق.
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -8االدوات المالية
 1-8قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألصول المالية ،عدا النقد وما في حكمه ،وااللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة .وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة لألصول وااللتزامات
المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 31ديسمبر 2019
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
التكلفة
اإلجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
اإلجمالي
المستنفدة
القيمة العادلة
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
األصول المالية
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
5,649,343
5,649,343
5,649,343
5,649,343
خالل الربح أو الخسارة
االلتزامات المالية
مصروفات مستحقة

-

48,829

48,829

-
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -8االدوات المالية (تتمة)
 2-8إدارة مخاطر األدوات المالية
أنشطة الصندوق تعرضه لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطرائتمان ومخاطرسيولة ومخاطر سعر السوق و مخاطر أسعار االسهم.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .يتعرض
الصندوق لمخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك كما يلي:
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
1,220,943

أرصدة لدى البنوك
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
يتم االحتفاظ بارصدة النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني عا ٍل.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة
عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير لإللتزامات المالية.

القيمة الدفترية
لاير سعودي
التزامات مالية
مصروفات مستحقة

 31ديسمبر 2019
أكثر من سنة واقل
من خمس سنوات
اقل من سنة
لاير سعودي
لاير سعودي

أكثر من خمس
سنوات
لاير سعودي

48,830

48,830

-

-

48,830

48,830

-

-

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال كافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للصندوق.
مخاطر سعر السوق
مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
الفائدة ،مما يؤثر على ربح الصندوق أو قيمة أصوله المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضمن
حدود مقبولة ،مع تحسين العائد.
مخاطر العمالت
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون
المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الصندوق الوظيفية .إن تعرض الصندوق
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الصندوق أن تعرضها لمخاطر العمالت
المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي .يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل
العمالت األخرى بشكل مستمر.
مخاطر أسعار االسهم
إن استثمارات الصندوق في أدوات حقوق ملكية شركات أخرى عرضة لمخاطر سعر السوق التاتجة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية لهذه
االستثمارات .ويدير الصندوق مخاطر أسعار االسهم من خالل تنويع محفظة استثماراته.
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت استثمارات الصندوق في أدوات حقوق ملكية شركات أخرى والمسجلة بالقيمة العادلة  5,649,343لاير
سعودي.
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -9السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمها الصندوق في اعداد هذه القوائم المالية:
تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول
يعرض الصندوق األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول .يتم تصنيف االصل ضمن
األصول المتداولة في حالة:
 توقع تحقق االصل او هناك نية لبيعه او استخدامه خالل دورة العمل العادية محتفظ باالصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة توقع تحقق االصل خالل  12شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي ،أوً
 كونه نقدا ً او في حكم النقد اال إذا كان محظورا ً تبادل االصل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا على االقل من تاريخ قائمة المركزالمالي.
يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.
يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:
 توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي ،أو عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شهرا ً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي.يقوم الصندوق بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس تجارية
بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما:
 في السوق الرئيسي لهذه األصول او االلتزامات ،او في حال عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات.يجب ان يكون لدى الصندوق القدرة على ان يستخدم/يصل إلى السوق الرئيسي او السوق االكثر منفعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير األصول وااللتزامات،
بافتراض انهم يسعون لما يحقق أفضل المصالح االقتصادية لهم.
عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية ،يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من االصل عن
طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو االفضل واألقصى.
يستخدم الصندوق طرق التقييم المناسبة للظروف ،والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة ،محاولةً استغالل المدخالت التي
يمكن مالحظتها بأكبر قدر ممكن ،والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدر ممكن.
تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او االفصاح عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة،
وهي مذكورة ادناه على اساس أدنى مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 المستوى االول :االسعار المتداولة (الغير معدلة) في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة. المستوى الثاني :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او غير مباشرة. المستوى الثالث :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم اثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،يحدد الصندوق ما إذا تم التحويل بين مستويات
التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس المستوى االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة
مالية.
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -9السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
العمالت األجنبية

المعامالت واالرصدة
تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف .ويتم اعادة ترجمة
األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية .وتسجل جميع الفروق
الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.
يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا .أما البنود غير النقدية
بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها ب القيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة .يتم معاملة االرباح او الخسائر
الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة
لذلك البند .أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في
الدخل الشامل االخر ،والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في االرباح والخسائر يتم االعتراف بها في االرباح والخسائر.

األصول المالية

االعتراف االولي والقياس

تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقا ً بالتكلفة المستنفدة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،أو
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح او الخسارة.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:
أصول مالية بالتكلفة المستنفدة
بعد القياس االولي ،تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة .يتم االعتراف
باألرباح او الخسائر في قائمة الربح او الخسارة عند استبعاد األصل ،أو دخول تعديالت عليه ،او هبوط قيمته.
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة
العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
استبعاد األصول المالية
يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:
 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل ،او قيام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمه بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف ثالث من خاللاتفاقية "تحويل" وسواء (أ) حول الصندوق بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو (ب) ان الصندوق لم يحول ولم
يحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه في السيطرة عليه.
إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل في اتفاقية تحويل فإنه يقيم إلى أي حد ما زال يحتفظ بالمخاطر والمنافع
المرتبطة باألصل .يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصندوق به إذا لم يحول ولم يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة
باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه .في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة به .ويقاس األصل المحول
وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق.
ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الصندوق بسداده،
أيهما أقل.
الهبوط في قيمة األصول المالية
يعترف الصندوق بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
االثبات االولي ،يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل  12شهرا (خسائر ائتمانية
متوقعة على مدى  12شهرا) .أما بالنسبة للتعرض االئتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي ،يجب االعتراف
بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض ،بغض النظر عن توقيت التعثر (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى
العمر).
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -9السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مخصصات

عام
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضمنية) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي الحاالت التي تتوقع فيها
الصندوق استرداد بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط
عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أوالخسارة بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما يكون ذلك
مالئ ًما ،المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.
االلتزامات المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنف االلتزامات المالية ،عند اإلعتراف األولي ،كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او كمشتقات
مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.
يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت
المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
القروض والسلف
بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي .ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر في
قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد االلتزامات ،وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.

استبعاد االلتزامات المالية
يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد.
المقاصة بين األدوات المالية
يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة
المبالغ المعترف بها ،وتوافر النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.
تحقق اإليرادات
يتم تحديد المكاسب والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة .وتسجل توزيعات األرباح عند ثبوت حق الصندوق
في استالم توزيعات األرباح.
يتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة المحققة وغير المحققة من االستثمارات في الشركات في قائمة الدخل الشامل.
المصاريف
يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل توزيع ثابتة يتم تحديدها بما
يتناسب مع أنشطة الصندوق.
ضريبة القيمة المضافة
يتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية:
 إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب ،وفي هذه الحالة يعترفبضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند المصاريف بحسب الحالة.
 تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من او دفعه الى الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة األخرى أو الذمم
الدائنة األخرى في قائمة المركز المالي.
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
(المدار من قبل شركة اتقان كابيتال)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  10مايو 2019م الى  31ديسمبر 2019م
 -10المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد
إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق موضحة أدناه .ينوي الصندوق
تطبيق هذه المعايير ،إذا انطبقت ،عندما تصبح سارية المفعول وال يتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا ً على القوائم المالية للصندوق:
-

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع االعمال"
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي 8
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 17عقود التامين".

 -11تاريخ إعتماد القوائم المالية
قام مجلس إدارة الصندوق باعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية في  24رجب 1441هـ الموافق  19مارس 2020م.
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