
   
   
   

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
 (عامطرح )

 كابيتال( تقانإ)المدار من قبل شركة 
 وتقرير مراجع الحسابات المستقلالقوائم المالية 

 م2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
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 إتقان كابيتال لألسهم السعودية صندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
  قائمة المركز المالي

 م2020 ديسمبر 31كما في 
 (السعودي ما لم يذكر خالف ذلك ريـالجميع المبالغ بال)
 

 م2019ديسمبر  31  م2020 ديسمبر 31 إيضاح 
     الموجودات

     الموجودات المتداولة
 5,649,343  1,825,840 (7) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 1,220,943  1,160,810 (8) النقد وما يعادله
 6,870,286  2,986,650  إجمالي الموجودات المتداولة

 6,870,286  2,986,650  الموجوداتإجمالي 
     

     المطلوبات
 48,829  51,627 (9) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 48,829  51,627  إجمالي المطلوبات المتداولة
 6,821,457  2,935,023 (10) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 
 عدد الوحدات القائمة

 
(10) 

 
241,539 

 
666,897 

 10,23  12,15  صافي الموجودات للوحدة
 
ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتعتبر اإليضاحات المرفقة جزءًا 
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 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
  (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م 2020 ديسمبر 31 المنتهية فيالمالية  للسنة
 (السعودي ما لم يذكر خالف ذلك ريـالجميع المبالغ بال)
 

 م2020يناير  1من  إيضاح 
 م2019مايو  10من   م2020ديسمبر  31إلي 

 م2019ديسمبر  31إلي 
     

     االيرادات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  من بيعأرباح محققة 

 خالل األرباح والخسائر
 

(7) 562,853  89,103 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من ل أرباح غير محققة

 خالل األرباح والخسائر
 

(7) 
 

100,023  
 

141,362 
 89,776  93,321  توزيعات أرباح مستلمة

 320,241  756,197  صافي االيرادات
 

     المصروفات

 (96,140)  (83,242) (12) رسوم إدارة وحفظ
دارية  (59,454)  (68,714) (11) مصروفات عمومية وا 

 (155,594)  (151,956)  إجمالي المصروفات
الزيادة في  الربح من العمليات التشغيلية والذي يمثل
 164,647  604,241  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 --  --  اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى
 164,647  604,241  صافي الدخل الشامل للفترة العائدة لمالكي الوحدات

 
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
موجودات العائدة لمالكي الوحدات قائمة التغيرات في صافي ال  

 م 2020 ديسمبر 31 المنتهية فيالمالية  للسنة
 (السعودي ما لم يذكر خالف ذلك ريـالجميع المبالغ بال)
 

 م2020يناير  1من  إيضاح 
 م2019مايو  10من   م2020ديسمبر  31إلي 

 م2019ديسمبر  31إلي 
     

صافي قيمة الوحدات المكتتب بها في تاريخ بداية الصندوق / 
 6,821,457  السنةالموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية 

  
7,979,255 

 164,647  604,241  الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 8,143,902  7,425,698  إجمالي الموجودات

     التغير في صافي الموجودات من التعامل في الوحدات:
 400,000  3,087,934  متحصالت من وحدات مباعة

 (1,722,445)  (7,578,609)  قيمة الوحدات المستردة
 (1,322,445)  (4,490,675)  صافي الموجودات من التعامل في الوحدات

     
 6,821,457  2,935,023 السنة / الفترةصافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية 

  
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  إتقان كابيتال()مدار من قبل شركة 
 قائمة التدفقات النقدية

 م 2020 ديسمبر 31 المنتهية فيالمالية  للسنة
 (السعودي ما لم يذكر خالف ذلك ريـالجميع المبالغ بال)

 
 م2020يناير  1من  إيضاح 

 م2020ديسمبر  31إلي 
 

 م2019مايو  10من 
 م2019ديسمبر  31إلي 

     األنشطة التشغيلية
 164,647  604,241  السنة / الفترةصافي أرباح 

     تعديالت البنود غير النقدية:
 (141,362)  (100,023) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

     

     التغيرات في المطلوبات التشغيلية:
 (48,829)  2,798  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 (25,544)  507,016  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيليةصافي 
     األنشطة االستثمارية

 (5,410,323)  3,923,526  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 (5,410,323)  3,923,526  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

     األنشطة التمويلية
 8,379,255  3,087,934  متحصالت من وحدات مباعة

 (1,722,445)  (7,578,609)  قيمة الوحدات المستردة
 6,656,810  (4,490,675)  صافي التدفقات النقدية الناتج من األنشطة التمويلية

     
 1,220,943  (60,133)  صافي التغيرات في النقد وما يعادله

 ---  1,220,943  الفترةالسنة / النقد وما يعادله كما في بداية 
 1,220,943  1,160,810  الفترةالسنة / النقد وما يعادله كما في نهاية 

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 م 2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال
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 الصندوق وأنشطته .1

تقان إصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية هو صندوق استثماري غير محدد المدة منشأ ومدار من قبل شركة 
كابيتال )"مدير الصندوق"(, لصالح حاملي الوحدات في الصندوق. ويتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس المال 

المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة  وراق الماليةالطويل, عن طريق االستثمار في األفي المدى المتوسط و 
االسالمية المدرجة في أسواق 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, والشروط واألحكام الخاصة 
 .)م2019يناير  17ه )الموافق 1440جمادي األولي  11بالصندوق الصادرة بتاريخ 

 

 الجهة المنظمة .2
        شركة إتقان كابيتال إدارة الصندوق, وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب أنظمة يتتول

مارية مرخص لها من هيئة السوق المالية ممارسة أعمال اإلدارة ستثاالمملكة العربية السعودية بصفتها شركة 
 7058-37بترخيص رقم والحفظ بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم والصادر من هيئة السوق المالية 

ابريل  9 هـ )الموافق1428ربيع األول  21م بتاريخ 2017-17-9بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
مارس  6هـ )الموافق 1428صفر  16بتاريخ  4030167335م( والمسجلة بموجب سجل تجاري رقم 2007
المملكة العربية  –جدة  –الزهراء التجاري  زمرك –حي الزهراء  –شارع أحمد العطاس م( ومركزها الرئيسي 2007

 .21482جدة  8021ص.ب  –السعودية 
 
 أسس إعداد القوائم المالية .3

 لتزام )المعايير المحاسبية المطبقة(بيان اال  3-1
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية  -

  المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. خرىوالمعايير واإلصدارات األ
 

 

  أساس القياس 3-2
أساس مبدأ التكلفة التاريخية  يستمرارية وعلستحقاق المحاسبي ومفهوم االبإستخدام مبدأ اال المالية القوائم هذه تم إعداد

 المالي: المركز قائمةفي  الواردة التالية الهامة البنود عدا ما
 طريقة القياس البند

 القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمالية  موجودات 



 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 م 2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال
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 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-3

 ريـالبال. جميع المبالغ للصندوقالسعودي, وهي العملة الوظيفية  ريـالبال الماليةهذه القوائم  عرض تم

 يرد خالف ذلك. السعودي, ما لم
 

 الهامة المحاسبية السياسات .4
 المطبقة والتفسيرات غير المعايير يعل والتعديالت الجديدة المعايير 4-1
 فـي ذيـالتنف زيـح دخلـت المعايير والتفسيرات التـي يدة والتعديالت علير الجدييقامت إدارة الصندوق بتطبيق المعا -

 جوهرياً (. ولن يكون لها تأثيرًا أعماله يبعضها ال ينطبق عل أنالصندوق حيث  يم )ما ينطبق عل۲۰۲۰ريناي ۱
 :يوتتمثل فيما يل .المالية القوائم ىعل
  8 يالفدول  المحاسفبة اريفومع ۱ الفدولي المحاسفبة اريفمع يعلف التيتعفد -  "نسفبية أهميفة ذات" تعريف 

 م(.2020يناير  1من  ي)سار 
 .المالي  المفاهيمي للتقرير واإلطارالمالي استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير 

 توضيح شرح تعريف الجوهري.
 .( حول المعلومات الغير جوهرية1إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم)

 

  3المالي  ريللتقر  الدولي اريالمع يعل التيتعد - (ياألعمال )تعري  النشاط التجار   يتعر . 
يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية, يعتقد أن 

 عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.  إلىمعقد جدا, ويؤدي  يلاتطبيق التوجيه الح
 المالية ريالتقار  إلعداد ةيالدول رييالمعا في المفاهيم إطار المراجع ضمنبعض  يعل التيتعد . 

 للصندوق الماليةالقوائم  يتأثير مفاهيم لما ورد به من تعديالت عل أياطار المفاهيم ليس معيارا وال يوجد 
 

 رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار يعل تعديالت -( يالمعياري )االسترشاد الفائدة سعر صياغة إعادة
 (.9( و رقم )7)
 

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القياسي. تتعلق اإلعفاءات 
يتسبب في  أنأن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك الينبغي عموما  يعل تأثيربمحاسبة التحوط ولها 

محاسبة التحوط. ومع ذلك, ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو  إنهاء
 الخسارة.

 

 للفترات ةيسار المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرت وتكون  يوالتعديالت عل فيما يلي المعايير الجديدة -
 عند بتطبيقها الصندوق يقم لم المبكر, ولكن بالتطبيق السماح م مع2021يناير  1 بعد أو من ة بدًءايالسنو 
 قيحال تطب يف المالية القوائم يعل جوهرياً  رأيتأث وجود يتوقع الصندوق ال. و المالية هذه القوائم إعداد
 أدناه: التيوالتعد رييالمعا

 



 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 م 2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال
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 م(.2021يناير  1من  ي)سار " نيالتأم عقود" ۱۷المالي  ريللتقر  الدولي اريالمع 

 

 يناير  1من  ي"( )سار المالية القوائم عرض" ۱ الدولي اريالمع ىعل التي)التعد االلتزامات فيتصن
 م(.2022

 

 ار يالمع ىعل التيالمشترك )التعد المشروع أو لةيالزم وشركته المستثمر نيب الموجودات مساهمة أو عيب
 إلىمؤجل  انيالسر  خيتار / اريياالخت قيللتطب (. )متاح۲ الدولي المحاسبة اريومع ۱۰المالي  ريللتقر  الدولي
 .(يمسم ريغ أجل

 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة 4-2
 :جميع الفترات المحاسبية المعروضة يعل الماليةفيما يلي السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم 

 تصني  ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول -أ 
 الموجودات  -

التصنيف متداول/غير متداول. ويتم إلى استنادًا المالي يعرض الصندوق الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز 
 تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال:

 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو  •
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو  •
 ؛ أو يلاشهرًا بعد تاريخ التقرير الم ۱۲توقع بيع األصل خالل  •
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  •

 .يلااألقل من تاريخ التقرير الم يشهرًا عل۱۲
 

 كموجودات غير متداولة )إن وجدت(. خرىندوق بتصنيف جميع الموجودات األيقوم الص
 
 المطلوبات  -

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال: 
 توقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ او  •
 االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو  •
 ؛ أويلاشهرًا بعد تاريخ التقرير الم 12خالل تسوية االلتزام  •
 .يلااألقل من تاريخ التقرير الم يشهرًا عل 12 يمد يعدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام عل •
 كمطلوبات غير متداولة )إن وجدت(. خرىيقوم الصندوق بتصنيف جميع االلتزامات األ 
 
 



 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 م 2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال
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 النقد وما يعادله - ب

البنوك والنقد في  يالتدفقات النقدية , يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدألغراض إعداد قائمة 
قصيرة األجل والتي لها فترة إستحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل البنوك  وعقود مرابحاتالصندوق 

ستثو  ثة أشهر السيولة, إن وجدت, والتي تكون فترة استحقاقها األصلية ثال عاليةقصيرة األجل  أخرىمارات ا 
المكشوف  يأو أقل من تاريخ إنشائها وتتوفر للصندوق بدون أية قيود. كما يتضمن حسابات السحب عل

إلى المكشوف  يوالتي تمثل جزء ال يتجزأ من إدارة الصندوق للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب عل
 حسابات جارية.

 
 البنوك  يمرابحة ألجل لد عقود - ت

البنوك مدة استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة  يالمرابحة ألجل لد عقودتتضمن 
 . الشراءمن تاريخ 

 

  قياس القيمة العادلة - ث
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه مقابــل بيــع أصــل أو ســداد التــزام فــي معاملــة تــتم بــين  -

االفتـراض بـأن معاملـة بيـع األصـل أو تحويـل إلـى أطراف السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة 
 االلتزام تتم إما:

  من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام, أو 
 ن خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية.م 

 ه من قبل الصندوق. يإلالسوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قاباًل للوصول  يكون أنيجب  -
يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التـزام مـا باسـتعمال االفتراضـات التـي يسـتخدمها أطـراف السـوق عنـد تسـعير  -

افتــراض أن األطــراف فــي الســوق يتصــرفون وفــق مــا يحقــق أفضــل مصــالح اقتصــادية  يو االلتــزام علــاألصــل أ
 لهم.

 

تـــوفير منـــافع  يفـــي الحســـبان قـــدرة األطـــراف فـــي الســـوق علـــالمـــالي يأخـــذ قيـــاس القيمـــة العادلـــة لألصـــل غيـــر  -
السـوق لتحقيـق  خـر مـن أطـرافآطـرف إلـى اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقـق أفضـل منفعـة منـه أو بيعـه 

 أفضل منفعة منه.
 

ب تقيــيم تــتالءم مــع الظــروف وتتــوافر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتعظــيم يإليســتخدم الصــندوق أســ -
 استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير القابلة للمالحظة , حيث:

 الثالث يالمستو  ذلك في بما اإلدارة, يعل الهامة القيمة العادلة قياسات جميع يعل اإلشراف مسؤولية تقع 
 العادلة. للقيم

 دوري. بشكل التقييم وتعديالت للمالحظة القابلة غير الهامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم 
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لية ؤولمسراء الخبال يتحميستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.  -

 .3 يولة للمستدلعام القيك الذبما في الهامة، لة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقيان الشاملة عا

يقــوم الخبــراء الخــارجيون بصــورة منتظمــة بمراجعــة المــدخالت الهامــة غيــر القابلــة للمالحظــة وتعــديالت التقيــيم. 
وسـاطة أو خـدمات التسـعير, لقيـاس القـيم العادلـة, يقـوم إذا تم استخدام معلومات الطرف الثالث, مثل أسـعار ال

الخبراء الخارجيون بتقييم األدلـة التـي تـم الحصـول عليهـا مـن األطـراف الخـارجيين لـدعم االسـتنتاجات بـأن هـذه 
, بما في ذلك  تصـنيفات القيمـة العادلـة فـي التسلسـل  الماليةالتقييمات وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير 

 الهرمي.
 

 أو المطلوبات للموجودات العادلة القيمة قياس عند المستطاع قدر الملحوظة السوق بيانات يستخدم الصندوق -
 المدخالت يبناء عل العادلة للقيمة الهرمي التسلسل في مختلفة مستوياتإلى  العادلة القيم ويتم تصنيف
 :يلي كما التقييم بيلافي أس المستخدمة

 
  المماثلة. والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق المعدلة( في )غير المدرجة األسعار  :1 يالمستو  
  أو لألصـل مالحظتهـا يمكـن والتـي 1 يالمسـتو  فـي المدرجـة األسـعار بخـالف مـدخالت  :2 يالمسـتو 

 األسعار(. من مشتقة مباشر )أي غير بشكل أو األسعار( )مثل مباشرة إما االلتزام
  مالحظتهـا  يمكـن سـوق بيانـاتإلـى  تسـتند ال التـي والمطلوبـات للموجـودات مـدخالت  :3 يالمسـتو

 ملحوظة(. غير )مدخالت
 

من التسلسـل  مختلفة مستويات في تقع االلتزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا -
 الهرمـي مـن التسلسـل يالمسـتو  نفـس فـي بالكامـل تصـنيفه يـتم العادلـة القيمة قياس فإن العادلة, للقيمة الهرمي

 كامل. لقياس هام هو للدخل يمستو  يأدن أن حيث للقيمة العادلة
فيهـا  حـدث التي التقرير فترة نهاية في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين يثبت الصندوق التحويالت -

 التغيير.
 

   الماليةاألدوات  - ج
ــتم إثبــات وقيــاس األدوات  - "  الماليــة( "األدوات 9رقــم )المــالي وفقــا لمتطلبــات المعيــار الــدولي للتقريــر  الماليــةي

وبعض عقود شـراء أو بيـع  الماليةوالمطلوبات  الماليةالذي يحدد ويعالج تصنيف وقياس واستبعاد الموجودات 
 المتعلقة بذلك: السياسات المحاسبية تفاصيل يلي . وفيماالماليةالبنود غير 

 
  الماليةوالمطلوبات  الماليةالموجودات  - األولىاالعترا   -

عنـدما تصـبح المنشـأة طرفـا المـالي فـي قائمـة المركـز مالي و التزام أ ماليالمنشأة إدراج أي أصل  ييجب عل
 من أحكام تعاقدية لألداة.
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  الماليةالموجودات  -

  األولىالقياس 
التـي ال تتضـمن عنصـرًا تمويليـًا جوهريـًا, )إن وجـدت( ناء الـذمم المدينـة التجاريـة إسـتث, باألولـىعند القيـاس 

المعاملـة العائـدة  تكـاليف ثبـات إالخسـارة. ويـتم  أو خـالل الـربح بالقيمة العادلـة مـنالمالي يتم قياس األصل 
 .في قائمة الربح أو الخسارةالمالي اقتناء األصل إلى مباشرة 

ذا  بقيمتـهالمـالي  الخسـارة يـتم قيـاس األصـل أو خـالل الـربح مـن العادلـة بالقيمـة ليسالمالي  األصل كان وا 
 .  يلااقتناء األصل المإلى المعاملة العائدة مباشرة  تكاليف إلى  باإلضافة العادلة

ـــًا جوهريـــًا أو التـــي تســـتحق فـــي أقـــل مـــن          ـــة التـــي ال تحـــوي عنصـــرا تمويلي ـــذمم المدينـــة التجاري يـــتم قيـــاس ال
 (.15رقم )المالي شهرًا بسعر المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير  12

  التصني  والقياس الالحق 
 ية بنـاء علـيـلاضـمن فئـات القيـاس الت تصـنيفها يعلـ غير المشتقة المالية للموجودات الالحق القياس يعتمد

 وكذلك الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية: الماليةدارة الموجودات إيتم من خالله  ينموذج األعمال الذ
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمةمالية   موجوداتأ( 

 تقرير فترة كل نهاية في الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
 الموجودات من أي من التخلص أو البيع عند المجموعة تتكبدها قد التي المعاملة تكاليف  خصم دون

 المستقبل. في المالية
 الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمـة أو المطفـأة بالتكلفـة كمقاسـة مصـنفة الغير المالية صولاأل جميع إن

 وهـذا, الخسـارة أو الـربح خـالل مـن العادلـة بالقيمـة قياسها يتم أدناه سيتم بيانهلما  ووفقا اآلخر الشامل
 يخصـص أن للصـندوق يحـق األولـى ثبـاتوعنـد اإل ىاألخـر  المشـتقة الماليـة صـولاأل جميـع يتضـمن
 أو المطفأة القياس بالتكلفة ومتطلبات شروط تستوفي أخرى بطريقة والتي المالية صولاأل نهائي بشكل
أو  الـربح خـالل مـن العادلـة بالقيمـةماليـة   أصـولك اآلخـر الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمـة

   الخسارة.
ذا  أو أخرىبـ أو بطريقـة ينشـأ قـد الـذي المحاسـبي التطـابق عـدم بحـذف يقوم فإنه بذلك الصندوق قام وا 

 كبير. التطابق بشكل عدم تخفيض
 

 :خراآل الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمةمالية   ب( موجودات
خـر( أو )أدوات حقـوق ملكيـة اآل الشـامل الـدخل خـالل مـا )أدوات ديـن بالقيمـة العادلـة مـنإتكـون  يوهـ

 .خر(اآل الشامل الدخل خالل بالقيمة العادلة من
 تقريـر فتـرة كـل نهايـة فـي خـراآل الشـامل الـدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
 المستقبل. في األصل من التخلص يتم عندما الصندوق تكبدها التي المعامالتتكاليف  خصم يتم وال
 



 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 م 2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال

 

   
 -11-  

   
 

 

 
  إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات في ماراتستثاإل قياس نه يتمأمع العلم 

 الخسارة: أو الربح خالل من بالقيمة العادلة قياسها يتم وال ينيلاالت الشرطين استوفت
 

 نقدية تدفقات تحصيل طريق عن منه الهدف يتحقق الذي األعمال نموذج ضمن بها االحتفاظ يتم 
 . ومالية موجودات وبيع تعاقدية

 
 المبلـغ ألصـل مـدفوعات فقـط تمثـل التـي النقديـة للتـدفقات محـددة تواريخ في التعاقدية فتراتها تنشأ 

 المبلغ القائم. أصل يعل والفائدة
 

 المعتـرف المتراكمـة الخسـائر أو األربـاح تصـنيف إعـادة يـتم ,الماليـة بـالموجودات عتـرافاال لغـاءإ عند
 إعـادة تصـنيف الحقا يتم ال ذلك, ومع الخسارة أو الربح قائمةإلى  الشامل اآلخر الدخل في بها سابقا

 الملكية.حقوق  أدوات حالة في والخسارة قائمة الربحإلى  العادلة القيمة خسائر أو أرباح
 

 :المطفأة بالتكلفة قياسها يتممالية   ج( موجودات
الفائـدة الفعلـي فـي حـال اسـتيفاء الشـرطين  معـدل طريقـة بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدامالمـالي يجـب قيـاس األصـل 

 ين:يلاالت
ـــالموجودات إلـــى ضـــمن نمـــوذج األعمـــال الـــذي يهـــدف المـــالي أ( االحتفـــاظ باألصـــل  مـــن  الماليـــةاالحتفـــاظ ب

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
تـدفقات نقديـة التـي هـي دفعـات للمبلـغ إلـى فـي تـواريخ محـددة المـالي ب( أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصـل 

 المبلغ األصلي القائم. ياألصلي والفائدة عل
 

وودائـــع  خـــرىم المدينـــة األالمقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة الـــذمم المدينـــة التجاريـــة والـــذم الماليـــةتتضـــمن الموجـــودات 
البنـوك بتـواريخ اسـتحقاق أصـلي أكثـر  يالبنـوك إيـداعات لـد يمرابحة ألجل. تتضـمن ودائـع المرابحـة ألجـل لـد

 ضـمن موجـودات المدرجـة مـن ثالثـة أشـهر وأقـل مـن سـنة واحـدة مـن تـاريخ اإليـداع وأيضـًا تتضـمن القـروض
 .أخرى متداولة غيرمالية  

 

الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة  الماليــة, يــتم قيــاس هــذه الموجــودات األولــىبعــد القيــاس 
الفعال ناقصًا االنخفاض في القيمـة )إن وجـدت(. يـتم احتسـاب التكلفـة المطفـأة مـن خـالل األخـذ باالعتبـار أي 

ن معــدل الفائــدة الفعــال. يــتم التــي تعتبــر جــزءًا أساســيًا مــ تكــاليف االقتنــاء والرســوم أو ال يعــالوة علــ أوخصــم 
إدراج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعــال ضــمن إيــرادات التمويــل فــي قائمــة الــربح أو الخســارة. تــدرج الخســائر الناتجــة 

 عن انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.
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 أعاله. الفئات تصني  عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 الخسائر و لالرباح والعرض االثبات صن  القياس

بالتكلفـــــة  الماليـــــة صــــولاأل
 المطفأه

 :الخسارة أو الربح قائمة في التالية البنود ادراج يتم -
  الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفائدة ايراد -
 )انخفاض القيمة وعكسها( الخسائر( عكس )أو ةالمتوقع االئتمانية الخسائر -
  األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

الخسـائر  أو فـإن المكاسـب )االسـتبعاد( ,المـالي  صـلباأل االعتـراف لغـاءإ يـتم عنـدما -
  أو الخسارة الربح قائمة في بها االعتراف يتم الناتجة

أدوات ديــن بالقيمــة العادلــة 
 الشـامل الـدخل مـن خـالل

 خر اآل

 ةيفلاالت ناء البنفودإسفتثبخر اآل الشامل الدخل في بها االعتراف يتم والخسائر المكاسب -
 يعلـ المطبقـة نفسـها بالطريقـة الخسـارة  أو الـربح قائمـة فـي بهـا االعتـراف يـتم والتـي
 : المقاسة بالتكلفة المطفأة المالية صولاأل
 . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفوائد إيرادات -
 )انخفاض القيمة وعكسها(.  الخسائر( عكس )أو ةالمتوقع االئتمانية الخسائر -
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 األربـاح فإنه يتم اعـادة تصـنيف )االستبعاد(,المالي  صلباأل االعتراف لغاءإ يتم عندما -
 الخسارة. أو الربح قائمةإلى خر الدخل الشامل اآل يأو الخسائر المتراكمة ف

 أدوات فــي مارســتثاإل
ــــــــة بالقيمــــــــة  حقــــــــوق الملكي
 العادلـة مـن خـالل الـدخل

 خرالشامل اآل

 خر الشامل اآل الدخل قائمة في الخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم -
 الـربح أوالخسـارة فـي قائمـة تثبـت كـدخل أن يجب ماراتستثاإل هذه من األرباح توزيعات -

 مار.ستثتكلفة اإل من جزء سداد بوضوح تمثل لم ما
 

 الـربح قائمـةإلـى خـر اآل الشـامل الـدخل فـي بهـا المعتـرف المبـالغ تصـنيف إعـادة يـتم ال -
 الظروف. من ظرف أي تحت أوالخسارة

 خـالل مـن العادلـة بالقيمة
  الخسارة أو قائمة الربح

 يـتم لغـاء االعتـراف,إ مـن أو الالحـق القيـاس مـن سـواء الناتجـة الخسـائر أو المكاسـب
 الخسارة. أو الربح قائمة في بها االعتراف

   إعادة التصني 
, فإنـه يجـب عليهـا إعـادة الماليـةعمالهـا فـي إدارة الموجـودات أتقوم المنشأة بتغيير نموذج  -دماوفقط عن -عندما 

 المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله. الماليةتصنيف جميع موجوداتها 
 الماليةلغاء االعترا  بالموجودات إ  

و جـــزء مـــن أمـــالي الحـــال جـــزء مـــن أصـــل  ي)أو حســـب مقتضـــلي مـــايـــتم بشـــكل رئيســـي إلغـــاء االعتـــراف بأصـــل 
 من للتدفقات النقدية ( عند التعاقديلامتماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز الممالية  مجموعة من موجودات 

 فـي الفـرق ويـتم إثبـات خـر. آ طـرفإلـى  الملكيـة ومنـافع مخـاطره جميـع أوالمـالي  األصـل تحويـل األصل أوعند
 او الخسارة. الربح قائمة في الدفترية القيمة
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  الماليةانخفاض قيمة الموجودات  
و مجموعـة مـن أمـالي أن أصـل  يوجود دليل موضوعي علـمالية  بتقييم احتمالي  يقوم الصندوق بتاريخ كل تقرير 

 األولـىأكثر إذا كـان لـردراج  أوقد تعرضت لالنخفاض. يظهر انخفاض القيمة عند وقوع حدث  الماليةالموجودات 
 الماليــةأو مجموعــة مــن الموجــودات المــالي التــدفقات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن األصــل  يلألصــل تــأثير علــ

 والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها.
متوقعــة فيمــا ة تطبيــق نمــوذج لقيــاس خســائر االئتمــان الأ( مــن المنشــ9رقــم ) الماليــةيتطلــب المعيــار الــدولي للتقــارير 
. ليس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إدراج الخسائر االئتمانيـة. الماليةيتعلق بانخفاض قيمة الموجودات 

تقــوم المنشــأة بــدال مــن ذلــك, مســتخدمة نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة, باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
 .يلاوالتغيرات كما في تاريخ كل تقرير م

شـهرا مـن الخسـائر المتوقعـة  ۱۲يجب قياس الخسارة االئتمانيـة المتوقعـة وعمـل مخصـص لهـا إمـا بمبلـغ يعـادل )أ( 
 أو )ب( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل. 

  بشـكل جـوهري منـذ البدايـة, عندئـذ يـتم تكـوين مخصـص  الماليـةفي حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة
 شهرًا.  ۱۲ة لمدة يعادل الخسارة المتوقع

  يجب عمل مخصص للخسائر االنتمائية طويلة األجل. أخرىوفي حاالت , 
  بالنســبة للــذمم المدينــة التجاريــة التــي تتضــمن عنصــرا تمويليــا جوهريــا, يــتم اســتخدام طريقــة مبســطة ال تتطلــب

بإمكـان الصـندوق تكـوين . بـداًل مـن ذلـك, يلاعمل تقييم للزيادة في المخاطر االئتمانية في تاريخ كل تقرير مـ
مخصــص مقابــل الخســائر المتوقعــة للخســائر المتوقعــة طويلــة األجــل. اختــار الصــندوق االســتفادة مــن خيــار 
الخســائر االئتمانيــة طويلــة األجــل. بالنســبة للــذمم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضــمن عنصــرًا تمويليــًا جوهريــًا, 

 القيمـة فـي االنخفـاض خسـائر ة طويلـة األجـل. و يـتم عـرضة استخدام الخسائر االئتمانيأالمنش ييتوجب عل
 الخسائر. أو قائمة األرباح في منفصل بشكل التجارية المدينة بالذمم المتعلقة

 

خــر, فإنــه يــتم خفــض القيمــة قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل اآل يــتم يدوات الــدين التــأ يمارات فــســتثفيمــا عــدا اإل
 الخسارة.  أوالدفترية لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح 

القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائـدة المسـتعمل فـي خصـم التـدفقات النقديـة  يوتستمر إيرادات الفائدة عل
خفــاض فــي القيمــة. ويــتم شــطب القــروض مــع المخصــص المــرتبط بــالقروض المســتقبلية بغــرض قيــاس خســارة االن

 الصندوق. إلى عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الضمانات أو تحويلها 
 خـر فإنـه يـتم اثبـات مـن خـالل الـدخل الشـامل اآليـتم قياسـها  يدوات الدين التأ يمارات فستثأما فيما يتعلق باإل

 مار.ستثعادة تقييم اإلإ ياحتياط يخر والمتراكم فقائمة الدخل الشامل اآل يمخصص الخسارة ف
 زاد أو نقــص مبلــغ خســارة االنخفــاض فــي القيمــة التقديريــة بســبب  -حــوال فيمــا إذا فــي ســنة الحقــةكــل األ يو فــ

لقيمـة المسـجلة سـابقًا تقليص خسارة االنخفـاض فـي ا أوحدث وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة 
إلـى من خالل تعديل حساب المخصـص. إذا مـا تـم عكـس قيـد شـطب مـا فـي وقـت الحـق, فيـتم قيـد االسـترداد 

 التمويل في قائمة الربح أو الخسارة.  تكاليف 
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  الماليةالمطلوبات  -

  األولىالقياس  
بالقيمـة العادلـة مـن خـالل قائمـة الـربح أو ماليـة  كمطلوبات  األولىعند االعتراف  الماليةيتم تصنيف المطلوبات 

 الحال. يالخسارة والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتض
ــة األجــل والســلف  الماليــةيــتم قيــاس وتســجيل جميــع المطلوبــات  بدايــة بالقيمــة العادلــة, وفــي حــال القــروض طويل

 بالقيمـة الماليـةناء المطلوبـات سـتثاالمعاملـة. )أي أنـه ب يالمباشـرة العائـدة علـ تكـاليف والذمم الدائنة بعد خصم ال
 أو الـربح فـي قائمـة مباشـرةماليـة   مطلوبـات باقتنـاء مباشـرة المتعلقـة المعاملـة تكـاليف  إثبـات يـتم العادلـة حيـث

 الخسارة(.
 

 التصني  والقياس الالحق  
 المطفأه بالتكلفة أ.

 بذلك , فيما عدا: الحقا قياسها المطفأه ويتم بالتكلفة الماليةالمنشاة تصنيف جميع المطلوبات  ييجب عل
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. الماليةالمطلوبات  (أ 
ثباتــه أو عنــد تطبيــق طريقــة إغيــر مؤهــل إللغــاء مــالي عنــد تحويــل أصــل  أالتــي تنشــ الماليــةالمطلوبــات  (ب 

 المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(. 
 .يلاعقود ضمان م (ج 
 العادلـة بالقيمـة قياسـه يـتم ولـم السـوق, سـعر مـن أقـل بتقديم قرض بمعدل فائـدة التزامات أو االرتباطات (د 

 الخسارة.  أو الربح قائمة خالل من
 

الـثمن )العـوض( المحتمــل المـدرج مــن قبـل الجهــة المقتنيـة فــي عمليـة تجميــع أعمـال والتــي ينطبـق عليهــا  (ه 
 إثبـات (. يتم قياس هـذا الـثمن المحتمـل الحقـًا بالقيمـة العادلـة مـع3رقم ) الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

 الخسارة. أو الربح قائمة ضمن التغيرات
 

للصـندوق الحقـا بالقيمـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعـال. تـدرج  الماليـةيتم قياس جميـع المطلوبـات 
خـر عنـد إلغـاء االعتـراف بالمطلوبـات مـن خـالل ربح أو الخسـارة والـدخل الشـامل اآلاألرباح والخسائر في قائمة ال

   عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
 

 تكـاليف االقتنـاء والرسـوم أو ال يفي االعتبار أي خصم أو عالوة عليتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ 
تمويـل فـي  تكـاليف التي تعتبر جزءا أساسـيا مـن طريقـة معـدل الفائـدة الفعـال. يـدرج إطفـاء معـدل الفائـدة الفعـال ك

 قائمة الربح أو الخسارة.
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 مـن جـزًءا تشـكل ال )والتـي العادلـة بالقيمـة قياسـها يـتم التـي الماليـة للمطلوبـات الخسـائر أو المكاسـب إثبـات يـتم
 المطلوبات لبعض أوالخسائر المكاسب ذلك من يويستثن الخسارة. أو الربح قائمة عام( في بشكل التحوط عالقة
 يكـون الصـندوق مطالـب عنـدما الخسـارة أو الـربح قائمـة خـالل مـن العادلـة تخصيصـها بالقيمـة تـم التـي الماليـة
 خر.اآل الشامل الدخل في بااللتزامات االئتمان المرتبطة مخاطر في التغيرات آثار بتقييم

 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات ب.
 :الفئة هذه ضمن تقع التي المالية المطلوبات تشمل

 للمتاجرة. بها المحتفظ المطلوبات .1
 تحوط. كأدوات المخصصة غير المشتقات مطلوبات .2
 الخسارة. أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المخصصة المطلوبات .3

 

 قائمة في التغيرات وتسجيل العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بقياس الشركة تقوم ,األولى التسجيل بعد
 الخسارة. أو الربح

 

 أو الربح قائمة في العادلة بالقيمة المخصصة المالية المطلوبات من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة
 :يإلالنحو الت يعل الخسارة
 االئتمان مخاطر في التغيراتإلى  يعود الذيالمالي  لاللتزام العادلة القيمة في التغير مبلغ اثبات يتم .1

 خر.اآل الشامل في الدخل المالية االلتزامات لتلك
 

 الخسارة. أو الربح قائمة فيالمالي  لاللتزام العادلة القيمة في التغير من المتبقية القيمة اثبات يتم .2
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بخال  المالية المطلوبات ج.
 مـن المتحصـالت تعـديل يـتم الفعلـي. الفائـدة معـدل باسـتخدام المطفـأة بالتكلفـة الماليـة المطلوبـات قياس يتم

 سـيتم التـي القيمـة هـي االسـتحقاق عنـد الدفتريـة القيمـة تكـون بحيث الدين عمر يمد يعل المصدرة الديون
 التحوط. محاسبة لمتطلبات تحوط كأدوات المخصصة المالية المطلوبات تخضع االستحقاق. عند سدادها

 

   إعادة التصني 
 .يلاال يمكن للصندوق إعادة تصنيف أي التزام م

 

  الماليةإلغاء االعترا  بالمطلوبات      
خر مـن آموجـود بـ مـاليإلغـاؤه أو انتهـاؤه. وعنـد اسـتبدال التـزام  أوعنـد الوفـاء بـه مـالي يتم إلغاء االعتراف بـالتزام 

بشـــكل جـــوهري, فـــإن مثـــل هـــذا  حـــاليعنـــد تعـــديل شـــروط التـــزام  أونفـــس المقـــرض حســـب شـــروط مختلفـــة تمامـــا 
األصــلي مــع االعتــراف بــااللتزام الجديــد. يــتم المــالي التعــديل يــتم التعامــل معــه كإلغــاء قيــد لاللتــزام  أواالســتبدال 

 تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
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 (المالية والمطلوبات الموجودات بين )المقاصة الماليةمقاصة األدوات  -

 فقــط عنــدما يــتمالمــالي وتســجل بالصــافي فــي قائمــة المركــز  الماليــةوالمطلوبــات  الماليــةيــتم مقاصــة الموجــودات 
 : ينيلاالت استيفاء الشرطين

 الموجـودات فـي بهـا المعتـرف المبـالغ بـين المقاصـة لعمـل نظاميـاً  قانونيـاً  حًقـا حاليـاً  يمتلـك الصـندوق -1
 والمطلوبات.

 آن   فـي االلتـزام وتسـوية باألصـل االعتـراف أو الصـافي, أسـاس ىعلـ بالتسـوية الصـندوق ينيـة لـد وجـود -2
 واحد.

 

 تقييم نموذج األعمال -
المحفظة  يمستو  يصل علاألحتفاظ بإلاعمال الذي يتم فيه ألايقوم الصندوق بتقييم الهدف من نموذج  -

دارة. تشتمل المعلومات التي يتم إلاإلى عمال يتم تقديم هذه المعلومات ألادارة إلطريقة  ن ذلك أفضلأل
 :ىعل االعتبارأخذها بعين 

الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليًا. وبشكل خاص, تركز  هدافألالسياسات وا -
معدل ربح معين, ومطابقة مدة  يالمتعاقد عليها, والحفاظ عل اإليراداتتحقيق  يعل اإلدارةاستراتيجية 

التدفقات النقدية المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق  هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات
 بيع الموجودات. خاللمن 
 مديري الصندوق؛إلى كيف يتم تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك  -
)والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمالأداء نموذج  يالمخاطر التي تؤثر عل -

 هذه المخاطر؛ األعمال( وكيفية إدارة
القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو  ياستند التعويض علكيفية تعويض المدراء, أي إذا ما  -

 التعاقدية التي تم تحصيلها, و. التدفقات النقدية
أساس  ىيتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة, إن وجدت, والتي يتم تقييم أدائها عل -

نها غير ألالربح أو الخسارة  خاللدراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من ا  القيمة العادلة و 
بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  اإلحتفاظيتم  النقدية تعاقدية كما  محتفظ بها لتحصيل تدفقات

 الموجودات المالية.
وأ حالة " أو ستصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أ ييعتمد تقييم نموذج األعمال عل -

لف عن مختبشكل  األولىبعد اإلعتراف ية دلنقت افقادلتتحقيق ا تم " في اإلعتبار. إذاالضغط "حالة

ن ضمالمتبقية المحتفظ بها لمالية ودات اجولمف اتصنييغير ال إن الصندوق فتوقعات الصندوق األصلية، 

م األصل المالي المكون حديثًا تقييعند ماً ت للمضي قدمالولمعوذج لألعمال، ولكنه يستخدم هذه النمك الذ

 حديثًا. يأو المشتر
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 المبلغ والفائدة ألصلية التعاقدية فقط مدفوعات تقييم ما إذا كانت التدفقات النقد -

في تاريخ )إن وجدت( ي" القيمة الدفترية للموجودات المالية ألصلهذا التقييم, يمثل "المبلغ ا ألغراض
 اإلئتمانية. أما "الفائدة" فتمثل التعويض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر األولى اإلثبات

          خرىاأل األساسية اإلقراضما, أو تكاليف  فترة خاللي القائم ألصلالمتعلقة بالمبلغ ا خرىاأل
 أنها هامش ربح. ي(, وكذلك علاإلدارية)مثل مخاطر السيولة والتكاليف 

ي والفائدة, فإن ألصلوعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ ا
المالي يشتمل  ألصل. ويشمل ذلك فيما إذا كان الألداةالشروط التعاقدية  اإلعتباردوق يأخذ بعين الصن
 أو مبلغ التدفقات النقدية التي تستوفي هذا الشرط. شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت يعل

 ما يلي: اإلعتبارهذا التقييم, يأخذ الصندوق بعين وإلجراء 
 المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ األحداث -
 خصائص الرفع المالي؛ -
 الدفع مقدمًا وشروط التمديد؛  -
الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )مثال, ترتيبات  -
 الرجوع(؛ بدون حق ألصلا
 ة الزمنية للنقود مثل إعادة تعديل أسعار.الخصائص التي تعدل العرض مقابل القيم -

 
 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع   - ح
 عالية ماليةيتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها للبيع في حال وجود احت -

 الستردادها بشكل أساسي من خالل البيع أكثر من االستخدام المستمر. 
لالستبعاد وأن األصل العالية مالية  التصنيف كمحتفظ بها للبيع فقط عند االحت يمكن استيفاء متطلبات -

متاح للبيع الفوري في حالته الراهنة. إن اإلجراءات المطلوبة إلتمام البيع يجب أن توضح أنه لم يكن 
 سيتم اتخاذ قرار بإيقاف البيع. أنههناك تغيرات جوهرية أو 

أيهما أقل.  -البيع  تكاليف بالقيمة الدفترية أوالقيمة العادلة ناقصة يتم قياس مثل هذه الموجودات عادة  -
دراج  األولىالتصنيف  يويتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة عل كموجودات محتفظ بها للبيع وا 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر.  أواألرباح والخسائر الالحقة من إعادة القياس في قائمة الربح 
األصل كأصل محتفظ به للبيع فإنه ال يتم إطفاؤه أو استهالكه بعد ذلك وال يتم  وفي حال تصنيف -

 مار في الشركة المستثمر فيها بعد ذلك بطريقة حقوق الملكية. ستثاحتساب اإل
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 غير المتداولة صولانخفاض قيمة األ  - خ
)ما عدا الموجودات الحيوية  الماليةبمراجعة الموجودات غير مالي يقوم الصندوق في تاريخ كل قائمة مركز 

حدوث إلى والمخزون والموجودات الضريبية المؤجلة( لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر أو ظروف تشير 
خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود هذا المؤشر, يتم تقدير 

يد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتحد
 في القيمة, إن وجدت.

 

وعند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية, تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 
معقول وثابت للتوزيع, يتم توزيع ها الموجودات. وعند إمكانية تحديد أساس يإلللوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي 

المجموعة  يالوحدات الفردية المنتجة للنقد, أو بخالف ذلك يتم توزيعها عل يالموجودات المشتركة عل
 األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

صل أو الوحدة المحققة للنقد ناقصًا تكلفة البيع أو وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لأل
 , يأيهما أعل -القيمة قيد االستعمال 

وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصل المنفرد ما لم يكن األصل يحقق تدفقات نقدية مستقلة بشكل  -
 من الموجودات.  أخرىكبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات 

ز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد يعتبر األصل وعندما تتجاو  -
 القيمة القابلة لالسترداد.إلى منخفض القيمة وتخفض قيمته 

الحالية   قيمتها إلى عند تقييم القيمة قيد االستعمال, يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية  -
للقيمة الزمنية للنقود الحالية صم قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية باستخدام معدل الخ

 والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها. 
إتمام البيع, يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة وفي  تكاليف وعند تحديد القيمة العادلة ناقص  -

 تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. يعدم القدرة علحال 
 

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر إال إذا تم قيد الموجودات 
ناتج عن  ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها, وتعامل خسارة االنخفاض في القيمة في هذه الحالة كتخفيض

 إعادة التقييم.
 

وعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق, يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات           
التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي إلى )أو الوحدة المنتجة للنقد( 
رية التي كان سيتم تحديدها فيما لو تم االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة تمت زيادتها, القيمة الدفت

الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنوات سابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة 
د تقييمها, مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة إال إذا تم قيد الموجودات ذات الصلة بالقيمة المعا

 وتعامل خسارة االنخفاض في القيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.
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 االعترا  باإليرادات       - د
     ( 15رقم ) الماليةارير يتم إثبات وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتق -

 .أخرى معايير نطاق ضمن العقود هذه ما لم تكن
 ياإليرادات من العقود مع العمالء ويعتمد المعيار عل يويحدد المعيار نموذجا شامال واحدا للمحاسبة عل -

خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء, حيث يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي 
 العميل وتشمل هذه الخطوات:إلى يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل الخدمات 

لزامية إو أكثر ينتج عنه حقوق والتزامات (: تحديد العقد مع العميل: العقد هو اتفاق بين طرفين أ1الخطوة ) •
 ويوضح المعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقد 

مار ستثاإل أجل(: تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من ۲الخطوة ) •
 في الصناديق للعميل. 

مار في ستثثمن المتوقع من الشركة مقابل اإل(: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو ال۳الخطوة ) •
 ناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.إستثالصناديق المتفق عليها مع العميل, ب

من  أكثر يالتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي عل ي(: توزيع سعر المعاملة عل4الخطوة ) •
كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر الثمن المتوقع تحصيله  يالمعاملة عل التزام أداء, تقوم الشركة بتوزيع سعر

 مار في الصناديق لقاء تأدية التزام األداء ستثمن اإل
 (: إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنشأة التزام األداء.  5الخطوة ) •
أخذًا في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات  ,االجتهاداتويتطلب المعيار من الصندوق ممارسة  -

اإلضافية  تكاليف . كما يحدد العمالئهاالعقود مع  يالصلة عند تطبيق كل خطوة من الخطوات الخمس عل
 المرتبطة مباشرة بالوفاء بالعقد. تكاليف العقد وال يالناتجة عن الحصول عل

 نيابة تحصيلهاالمبالغ التي يتم  يمع العميل وتستثن أساس العوض المحدد في العقد ييتم قياس االيراد عل -
 مارات المقدمة للعميل.ستثاإل ي. ويعترف الصندوق باإليرادات عند تحويل السيطرة علأخرى أطراف عن
الوفاء باداء االلتزام  يزمني يعتمد عل يمد يتوقيت االعتراف باإليرادات يكون إما عند نقطة زمنية أو عل -

 العميل.إلى مار ستثتقديم اإل يلسيطرة علعن طريق تحويل ا
مار في ستثلتزام, أي عند تحويل "السيطرة " اال( تنفذ أداء االييراد عندما )أو متيعترف الصندوق باإل -

 العميل.إلى لتزام الصناديق ألداء اال
 

 :ييراداته وفقا لما يلإوفقا لما هو موضح أعاله باثبات  ويقوم الصندوق -
بالنسبة لالستثمارات المباعة يتم تحديد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس  •

 متوسط التكلفة, 
 .صندوق في استالم توزيعات األرباحبالنسبة لتوزيعات األرباح تسجل عند ثبوت حق ال •
ا الدفترية في قائمة العمليات يتم تسجيل التغير في القيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق عن قيمته •

 كأرباح أو خسائرغير محققة
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مصدر من المصادر التي يستثمر فيها الصندوق قد  أيوفقًا لقرار هيئة الرقابة الشرعية, في حالة إكتشاف إن  -
, سيقوم المدقق الشرعي بإحتساب مبالغ فيهامار الصندوق إستثفترة  خاللحققت أية إيرادات من مصدر محرم 

التطهير من إجمالي أرباح الصندوق وسيقوم مدير الصندوق بإشعار حملة الوحدات بهذه المبالغ في التقارير 
يداعها في حساب  المرسلة إليهم من الصندوق , كما سيقوم مدير الصندوق بخصم تلك المبالغ من أرباحهم وا 

الشرعي, يرجع تحديد هذه النسب  بنكي يتم فتحه لهذا الغرض لصرفه في أوجه الخير بعد موافقة المستشار
 خر ميزانية أو مركز مالي مدقق.آإلى 

 

 زكاة - ذ
 .الماليةمالكي الوحدات ولم يتم النص عليها في القوائم  يالزكاة هي التزام عل

 

 صولصافي قيمة األ  - ر
 أصولبتقسيم صافي  الماليةلكل وحدة تم اإلفصاح عنها في القوائم  صوليتم احتساب صافي قيمة األ

 عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة. يالصندوق عل
 

 حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات - ز
 وأرباح مصدرةأنها حقوق ملكية وتتكون من وحدات  يحاملي الوحدات علإلى تعد حقوق الملكية العائدة 

 محتفظ بها.
 

 لإلستردادأ( وحدات قابلة 
لرسترداد تشمل كأداة حقوق الملكية إذا كانت الوحدات القابلة  لرسترداديصنف الصندوق وحداته القابلة 

 التالية: المميزات جميع
 

 .يسمح لحاملي الوحدة بحصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة التصفية 
 خر غير حقوق حاملي الوحدات في آاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي أي إلتزام تع األداةتتضمن  ال

 الصندوق. ملكية لحقوق األسهم
 ىحد كبيرعلإلى  األداةعمر  يمد يعل األدواتإلى التدفقات النقدية المتوقعة السنوية إلى يستند إجم 

والتغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية  الربح أو الخسارة
 عمر األداة. يمد يعل المعترف بها وغير المعترف بها للصندوق

 
القابلة للتسوية المصنفة كأدوات  األدواتبتعريف  لرستردادالصندوق القابلة  فيتطابق الوحدات المشاركة 

, وتبعًا لذلك, يتم تصنيفها كأدوات ب16أ و16الفقرتين  32رقم  بموجب معيار المحاسبة الدولي حقوق ملكية
 حقوق ملكية.
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بأي من  اإلستيفاء. إذا توقفت الوحدات عن لرستردادستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة ايقوم الصندوق ب
ب من المعيار المحاسبي 16أ و16ستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرتين االخصائص أو 

ي تاريخ إعادة , فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها لمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة ف32الدولي رقم 
الوحدات.  حامليإلى من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة  إختالفاتالتصنيف, مع أي 

ستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين  أ 16وفي حالة إستيفاء الوحدات بعد ذلك جميع الخصائص وا 
وق بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية , سيقوم الصند32ب من المعيار المحاسبي الدولي رقم 16و

 وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات من تاريخ إعادة التصنيف. يتم إحتساب اشتراك واسترداد الوحدات القابلة
 حقوق ملكية طالما تم تصنيف الوحدات لحقوق ملكية. التكمعام لرسترداد

 

 ب(  التداول بالوحدات 
إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين. 

نفس اليوم ")يوم التقييم(" بقيمة  إلغالقيتم تحديد قيمة حقوق ملكية الصندوق في نهاية كل يوم عمل, ووفقًا 
جمالي للوحدات اإلالعدد  ىالمطلوبات عل جمالي الموجودات ناقصاً إلالعادلة  صافي قيمة الموجودات )القيمة

 القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.
 
 

 المخصصات  - س
الصندوق التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هنـاك  يتدرج المخصصات عندما يكون لد -

الصـندوق تجسـد خـارج إلـى احتمال أن يطلب من الصندوق سداد هذا االلتزام مـن خـالل تـدفقات نقديـة المـوارد 
منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقـع إدارة الصـندوق سـداد بعـض 

بموجـب عقـد تـأمين, فيـتم إدراج السـداد كأصـل مسـتقل ولكـن فقـط  -سـبيل المثـال ىعلـ -أو كامل المخصـص 
علـق بالمخصـص فـي قائمـة الـربح أو الخسـارة بعـد عندما يكون السداد مؤكدًا فعليا. يـتم عـرض المصـروف المت

 طرح أي سداد.
 

ـــة المســـتقبلية  - ـــدفقات النقدي ـــد المخصصـــات بخصـــم الت ـــًا, يـــتم تحدي ـــأثير القيمـــة الزمنيـــة للمـــال جوهري إذا كـــان ت
ـــذي الحـــالالمتوقعـــة بمعـــدل الخصـــم  ـــة يعكـــس تقييمـــات الســـوق ي قبـــل الضـــريبة ال ـــة للمـــال الحالي للقيمـــة الزمني

متعلقـــة بـــااللتزام. عنـــد اســتخدام الخصـــم يـــتم تســـجيل الزيـــادة فــي المخصـــص نتيجـــة مـــرور الوقـــت والمخــاطر ال
 .كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة

 
. إذا لــم يعــد محــتمال حــاليوتعــدل لــتعكس أفضــل تقــدير مــالي يــتم مراجعــة المخصصــات فــي تــاريخ كــل تقريــر  -

 اقتصادية لسداد االلتزام, فإنه يتم عكس المخصص.تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع 
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 المحتملة والموجودات االلتزامات  - ش
االلتزامات المحتملة هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خـالل وقـوع  -

الكاملــة للصــندوق. أو أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن أحــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تقــع ضــمن الســيطرة 
حالـة  يتكون هناك حاجـه لتـدفق المـوارد لتسـوية االلتـزام وفـ أنثباته ألن من غير المحتمل إال يتم  يالتزام حال

نمــاقيــاس مبلــغ االلتــزام بموثوقيــة كافيــة فــإن الصــندوق ال يثبــت االلتزامــات المحتملــة  يعــدم القــدرة علــ يفصــح  وا 
 .الماليةالقوائم  يعنها ف

 
, ولكــن يفصــح عنهــا عنــدما يكــون مــن المحتمــل تحقيــق  الماليــةالقــوائم  يثبــات الموجــودات المحتملــة فــإال يــتم  -

 منافع اقتصادية.
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل - ص
العملة إلى  السائدة الصرف األجنبية بعد تحويلها وفقًا ألسعار بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل يتم -

النقدية  الطبيعة ذات وااللتزامات صولاأل تحويل أرصدة المعاملة ويتم السعودي( بتاريخ ريـالالالوظيفية )
 .المالية تاريخ القوائم في السائدة الصرف بأسعار السعودي )العملة الوظيفية( ريـالالإلى  األجنبية بالعمالت

 قائمة الربح أو الخسارة. في الصرف أسعار في التغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباح عترافاال يتم
 
سعار الصرف ألتاريخية لعملة أجنبية باستخدام عادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة اإيتم  -

وال يتم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة  األوليةكما في تاريخ المعامالت 
فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل  يباستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جر  لعملة أجنبية العادلة

مع  يمع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماش
 .ي القيمة العادلة للبند ذو الصلةاالعتراف بالربح أو الخسارة من التغيرات ف

 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .5
من اإلدارة وضع واستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق  الماليةعداد القوائم إيتطلب 

يرادات والمصروفات واإلفصاح عن المطلوبات اإلالمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات و  يالسياسات وعل
لردارة, حاليًا أفضل المعلومات والبيانات المتوفرة  يالرغم من أن هذه األحكام والتقديرات تعتمد عل يعلالمحتملة. 

أساس مستمر.  يفقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها عل
والفترات المستقبلية الحالية والتعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في الفترة 

 التي تتأثر بهذه التعديالت.
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فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق 

 :الماليةالمبالغ المدرجة في القوائم  يالمحاسبية والتي لها تأثيرًا جوهريًا عل السياسات
 

 

نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات إلى قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات 
 أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

 
. ومع ذلك, قد الماليةافتراضات وتقديرات بشأن المعامالت عندما تم إعداد القوائم  ياستندت إدارة الصندوق عل

بشأن التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف الناشئة خارج الحالية   تتغير الظروف واالفتراضات 
 سيطرة إدارة الصندوق. تنعكس هذه التغييرات في االفتراضات عند حدوثها.

 

 اماألحك 5-1
 استيفاء التزامات األداء  -

الصندوق تقييم كل عقد من عقوده مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء  ىيجب عل
في وقت محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قام الصندوق  أوالوقت  ىمد يعل

حكام األنظمة والقوانين ذات أأبرمها مع العمالء و اتفاقيات البيع والشراء التي  يبتقييم ذلك بناء عل
 الصلة. 

 

اختار الصندوق تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسبة اللتزام األداء حيث يتم 
أن جهود الصندوق الستيفاء التزام األداء توفر أفضل مرجع لريرادات إلى إدراج اإليرادات استنادا 

 المكتسبة فعال. 
 

 يد أسعار المعامالت تحد -
الصندوق تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقوده مع العمالء وعند عمل  ىيجب عل

مثل هذا الحكم, يقوم الصندوق بتقييم تأثير أي ثمن متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات, 
 قد.ي ثمن غير نقدي في العأأي عنصر تمويلي جوهري في العقد و ووجود 

 
 
 
 

 فتراضاتالتقديرات واال 5-2
 فرض االستمرارية -

ستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن اال ىأجرت إدارة الصندوق تقييمًا لقدرة الصندوق عل
ذلك, ال يوجد  يالصندوق لديه الموارد الالزمة لمواصلة النشاط في المستقبل المنظور. عالوة عل

ستمرار كمنشأة اال ىالشك في قدرة الصندوق علإلى اإلدارة أي شكوك جوهرية قد تؤدي  ىلد
 مستمرة.
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة -

والمقاسة بالتكلفة المطفأة ويتطلب  الماليةيتم قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات 
 االئتماني.ستخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك إ
 

هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضًا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة, مثل:

 

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ •
 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ •
والوزن النسبي لالفتراضات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات واألسواق وما تحديد العدد  •

 يرتبط بها من الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و
 المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. المالية صولإنشاء مجموعة من األ •

 
 المصروفات .6

% من صافي قيمة 1.5يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية الي مدير الصندوق نظير إدارته للصندوق قدرها  -
  .أصول الصندوق

 

قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي شركة الرياض كابيتال بعقد إلتزامًا بتعليمات هيئة السوق المالية,  -
 لى أن يتم إحتساب األتعاب مع كل تقييم.ال أيهما أعلي عـري 12,000% أو  0,05منفصل بنسبة 

  

تفاقيات بقا لنشرة الشروط واألحكام أو اال والتي تحتسب وتدفع ط خالل السنة خر لصندوق المصروفات األيتحمل ا
 :سبيل المثال ما يلي يوالتي تشمل عل المبرمة مع الجهات المعينة

 
 .مكافأة مجلس إدارة الصندوق -1

 .القانوني للصندوقأتعاب مراجع الحسابات  -2

 .أتعاب الهيئة الشرعية -3

.يتطلبها التعامل مع عمليات الصندوق أخرىأية مصروفات أو أتعاب  -4
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .7
 

 مكان التأسيس النشاط الرئيسي البيفففان
 31 ديسمبر 2020م

 ريفال سعودي
 31 ديسمبر 2019م

 ريفال سعودي
 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة   

صناديق  ستثمارات فيا
تقان إاستثمارية )صندوق 
للمرابحات والصكوك 

وحدة(( 59,086)  
تداول بالسوق 

 السعودي
المملكة العربية 

 --- --- 749,497 747,310 السعودية
استثمارات بأدوات حقوق 

 ملكية بشركات مدرجة
تداول بالسوق 

 السعودي
المملكة العربية 

 5,649,343 5,418,878 1,076,343 978,507 السعودية
   1,725,817 1,825,840 5,418,878 5,649,343 

 
 ستثمارات بصناديق استثماريةحركة اال 7-1

 م2020 ديسمبر 31 البيفففان
 سعودي ريفال

 م2019ديسمبر  31
 سعودي ريفال

 --- --- االفتتاحي الرصيد
 2,200,000 1,047,310 ضافات خالل السنةإ

 (2,200,000) (300,000) استبعادات خالل السنة
 10,485 4,677 عادة تقييم االستثمارإرباح غير محققة من أ

 (10,485) (2,490) أرباح )خسائر( محققة
 --- 749,497 الختامي الرصيد
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 بأدوات حقوق ملكية بشركات مدرجةستثمارات حركة اال 7-2
 

 

 وحسب) 13 (رقم بالمعيار الدولي التقييم وفقًا لمستويات العادلة, وذلك القيمة أساس على االستثمارات قياس تم
 بتصنيف الشركة وقد قامت (,13) رقم اإليضاح بالكامل في والمبين 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات

 من خالل العادلة يقاس بالقيمة أنه على ۹ المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التطبيق االستثمارات عند هذه
 م2020ديسمبر  31بسوق التداول السعودي وبلغت األرباح الغير محققة في  لألسعار المعلنة األرباح والخسائر وفقاً 

 سعودي. ريـال 100,023 بمبلغ
 

 النقد وما يعادله .8
 31 ديسمبر 2020م 

 ريفال سعودي
 31 ديسمبر 2019م

 ريفال سعودي
 1,220,943 1,160,810 بنوك حسابات جارية

 1,160,810 1,220,943 
 

  خر أمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة  .9
 31 ديسمبر 2020م 

 ريفال سعودي
 31 ديسمبر 2019م

 ريفال سعودي
 26,106 17,435 أتعاب إدارة
 1,973 1,067 أتعاب حفظ
 15,750 18,377 اتعاب مهنية

 5,000 14,748 ىخر أ
 51,627 48,829 

 م2020 ديسمبر 31 البيفففان
 سعودي ريفال

 م2019ديسمبر  31
 سعودي ريفال

 --- 5,649,343 االفتتاحي الرصيد
 27,092,076 8,058,854 ضافات خالل السنةإ

 (21,584,094) (12,729,691) استبعادات خالل السنة
 219,979 658,199 االستثمارعادة تقييم أرباح غير محققة من إ

 (78,618) (560,363) أرباح محققة
 5,649,343 1,076,342 الختامي الرصيد
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 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال
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 التعامل في الوحدات .10

الصــندوق ذو رأس مــال متغيــر تزيــد وحداتــه بإصــدار وحــدات جديــدة وتــنقص باســترداد مــالكي الوحــدات لــبعض أو جميــع وحــداتهم. ويحــق 
لمالكي الوحدات استرداد قيم وحداتهم في الصندوق وفقا لصافي قيمتها في أوقات االسترداد المحددة. وفيما يلـي ملخـص حركـة الوحـدات 

 :م2020ديسمبر  31المنتهية في  الفترةخالل 
 

  عدد الوحدات سعودي( ريفالقيمة الوحدات )
  م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

7,979,255 6,821,457 797,925 666,897 
ــــاريخ  ــــب بهــــا فــــي ت قيمــــة الوحــــدات المكتت

   السنة الرصيد في بدايةبداية الصندوق / 
 الموحدات المباعة 256,396 39,037 3,087,934 400,000

 الوحدات المستردة  (681,754) (170,065) (7,578,609) (1,722,445)
 صافي )النقص( في الوحدات  (425,358) (131,028) (4,490,675) (1,322,445)

164,647 
604,241 

--- --- 
الزيـــــادة فـــــي صـــــافي الموجـــــودات العائـــــدة 

 لمالكي الوحدات
 الفترة/  السنةالرصيد في نهاية   241,539 666,897 2,935,023 6,821,457

 
داريةمصروفات    .11  عمومية وا 

 
 م2020يناير  1من  

 إلي 31 ديسمبر 2020م
 ريفال سعودي

 م2019مايو  10من 
 إلي 31 ديسمبر 2019م

 ريفال سعودي
 5,000 10,000 مكافآت مجلس اإلدارة المستقلين

 31,500 31,500 أتعاب مهنية
 22,843 27,123 أتعاب هيئة سوق المال

 111 91 ى خر أ
 68,714 59,454 
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 ذات عالقةأطرا   .12

   تدار بواسطة مدير الصندوق. يالت خرىتمثل الجهات ذات العالقة مدير الصندوق وبعض الصناديق األ
 

اديق التـي أسـاس تجـاري أو أسـعار محـددة مسـبًقا فـي شـروط وأحكـام الصـن ياألطـراف ذات عالقـة يـتم تحديـدها علـ معـامالتجميع 
 ضمانات.  أيمنح  أوعطاء إيديرها الصندوق. بدون 

 
 :السنةطراف ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األفيما يلي و 

 

 طبيعة المعاملة الطر  ذو العالقة
 حجم المعاملة

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31
    

 مدير الصندوق )شركة إتقان كابيتال(
 

 74,193 64,128 أتعاب إدارية

 21,947 19,114 رسوم حفظ كابيتال( الرياضمدير الحفظ )شركة 
 

وهي  ىضمن بند مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر  الماليةإن األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت المدرجة في القوائم 
 :يلاكالت
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  

    مطلوب ألطرا  ذو عالقة
 26,106 17,435 أتعاب إدارية مدير الصندوق )شركة إتقان كابيتال(

 1,973 1,067  رسوم حفظ  كابيتال( الرياضمدير الحفظ )شركة 

  18,502 28,079 
 

 

دارة المخاطر - الماليةألدوات ا .13  القيم العادلة وا 
 الماليةقياس القيمة العادلة لألدوات  13-1  

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة 
عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط  منشأةهي  الصندوقفي تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن 

 .للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية
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مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف عمالت  الماليةتعتبر األداة 

عير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة أجنبية, أو وسيط, أو مجموعة صناعة, أو خدمات تس
معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك  الصندوق يستخدمقياس القيمة العادلة,  عند .تجاريأساس  يعل فعلية ومنتظمة

المدخالت المستخدمة في طرق التقييم إلى ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا 
 :كما يلي

 
 .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس (غير معدلة): أسعار مدرجة 1 يالمستو 

 
وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة  1 ي: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستو 2 يالمستو 

 (.مشتقة من األسعار)أو بصورة غير مباشرة  (مثل األسعار(مباشرة 
 

 .(مدخالت غير قابلة للمالحظة)معلومات السوق القابلة للمالحظة إلى : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند 3 يالمستو 
 
للقيمـة  الهرمـي التسلسـل مـن مختلفـة مستويات في تندرج إلتزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا -

 يأدنـ أن حيـث العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مـن يالمسـتو  نفـس فـي بالكامـل تصـنيفه يـتم العادلـة القيمـة قيـاس فإن العادلة,
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد للمدخالت يمستو 

 
التغييـر.  فيهـا حـدث التـي التقريـر فتـرة نهايـة فـي العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مسـتويات بـين بـالتحويالتيعتـرف الصـندوق  -

 يوالمسـتو  األول يللمستو  العادلة القيمة مستويات بين تحويالت هناك تكن لم ,م2020ديسمبر  31 في المنتهية خالل الفترة
 .الثاني

 
 الماليـة األدوات ومشـتقات ماراتسـتثاإل عـدا فيمـا التاريخيـة, التكلفـة لمبـدأ وفقـا للصـندوق الماليـة األدوات تجميـع يـتم حيـث -

 العادلـة القـيم أن اإلدارة تعتقـد العادلـة. القيمـة وتقـديرات الدفتريـة القيمـة بـين الفروقـات تنشـأ قـد العادلـة, والمحملـة بالقيمـة
 .الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال للصندوق الماليةوالمطلوبات  للموجودات

 
بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة  الماليةوالمطلوبات  الماليةيظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات  -

التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت  الماليةوالمطلوبات  الماليةالعادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات 
 القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
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م2020 ديسمبر 31   
 القيمة الدفترية 

 
القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة
 التكلفة المطفأة

موجودات مالية  
 أخر 

مطلوبات مالية 
 اإلجمالي أخر 

قياسها موجودات مالية يتم 
 بالقيمة العادلة

 
 

 
   

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة خالل االرباح 

 والخسارة
 

1,825,840 - - - 
 

1,825,840 
موجودات مالية غير مقاسة 

      بالقيمة العادلة
 1,160,810 - - 1,160,810 - النقد وما يعادل النقد

 1,825,840 1,160,810 - - 2,986,650 
المالية المقاسة المطلوبات 

  بالقيمة العادلة
 

   
 - - - - - ال يوجد

المطلوبات المالية غير 
  مقاسة بالقيمة العادلة

 
   

مصروفات مستحقة وأرصدة 
 - دائنة أخرى

 
- - 51,627 51,627 

 -  - 51,627 51,627 
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 القيمة العادلة 

 المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 

   موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 

 - - 1,825,840 موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

 1,825,840 - - 

م2019ديسمبر  31   
 القيمة الدفترية 

 
القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة
 موجودات مالية  أخر  التكلفة المطفأة

مطلوبات مالية 
 اإلجمالي أخر 

موجودات مالية يتم قياسها 
 بالقيمة العادلة

 
 

 
   

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 خالل االرباح والخسارة

 
5,649,343 - - - 

 
5,649,343 

موجودات مالية غير مقاسة 
      بالقيمة العادلة

 1,220,943 - - 1,220,943 - النقد وما يعادل النقد
 5,649,343 1,220,943 - - 6,870,286 

المطلوبات المالية المقاسة 
  بالقيمة العادلة

 
   

 - - - - - ال يوجد
المطلوبات المالية غير مقاسة 

  بالقيمة العادلة
 

   
مصروفات مستحقة وأرصدة 

 - دائنة أخرى
 

- - 48,829 48,829 
 -  - 48,829 48,829 
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 الماليةإدارة المخاطر  13-2 

 اً متابعتها وفق ثم ثم تقييمها المخاطر تحديد من تتكون متواصلة آلية خالل من وتدار الصندوق أنشطة من جزء المخاطر
 تحقيق أرباح. يعل الصندوق لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. خرىاأل والضوابط للقيود

 

  .متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوقمالية  لمخاطر  الصندوقأنشطة  تعرضوت
 

 مخاطر االئتمان
. يتعرض مالية تكبد الطرف اآلخر لخسارةإلى الوفاء بالتزاماته مما يؤدي  يمقدرة طرف ما علتمثل مخاطر االئتمان عدم 

 البنكية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. أرصدته ىندوق لمخاطر االئتمان علالص
 

الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة  يمارات ويعمل الصندوق علستثاإل يإن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان عل
 التعاملوالقيام بتقييم مالءة الجهات التي يتم العالية هذه المخاطر باستمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر 

 معها.
 

ير        التقر  تاريخ كما في يالقيمة الدفترية وه يه الصندوق االئتمان في لمخاطر للتعرض ياألقص الحدمالي إج إن -
 كما يلي:

 
 
 

 ماراتستثاإل
ويسعي  الصندوق يديرهالألموال التي  الماليةمار في األوراق ستثلمخاطر االئتمان من خالل اإل تعرضهمن  الصندوق يحد

إن الحد مارات لضمان عدم تركيز المخاطر. ستثاالئتمانية من خالل تنويع أنشطة اال تعرضه للمخاطردارة إإلى  الصندوق
اريخ التقرير هي القيمة والخسائر في ترباح القيمة العادلة من خالل األبمارات المصنفة ستثلراالئتمان للتعرض لمخاطر  ياألقص
 تعتقد أنها قابلة لالسترداد بالكامل. الصندوق إدارةمخصص لالنخفاض في القيمة ألن  أيبتسجيل  الصندوق يقم لم .الدفترية

 القيمة العادلة 

 المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

 - - 5,649,343 موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

 5,649,343 - - 

 م2020ديسمبر  31 
 سعودي ريفال

 م2019ديسمبر  31
 سعودي ريفال

 5,649,343 1,825,840 رباح والخسارةة بالقيمة العادلة خالل األموجودات مالي
 1,220,943 1,160,810 نقد وأرصدة لدى البنوك
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 النقد وما يعادل النقد
يتم االحتفاظ بالنقد والنقد , م2020 ديسمبر 31سعودي في  ريـال 1,160,810  يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ

+  BBB, والتي يتم تصنيفها من عاليةالبنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة العربية السعودية مع تصنيفات ائتمانية  يالمعادل لد
 .يلذلك, تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة هي ضمن الحد األدن ,-Aإلى 
 

 مخاطر السيولة
قد تنشا مخاطر  .المالية باألدواتصعوبة توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة  الصندوقمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة 

 بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.مالي  أصلالسيولة عن عدم القدرة علي بيع 
مخاطر السيولة بصورة منتظمة والتأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأية التزامات  بإدارة الصندوق يقومذلك إلى  باإلضافة
 مستقبلية.

 

 م2020 ديسمبر 31
 القيمة الدفترية 

 عند الطلب أو
 اكثر من سنة أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 51,627 51,627  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    

 
 51,627 51,627 - 

 

 م2019ديسمبر  31
 القيمة الدفترية 

 عند الطلب أو
 اكثر من سنة أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 48,829 48,829  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    

 
 48,829 48,829 - 

 

السيولة  االشتراكات في الوحدات واستردادها في كل يوم تعامل ولذا فهو معرض لمخاطر يتنص شروط وأحكام الصندوق عل
لمقابلة االستردادات التي يقوم بها حملة الوحدات في أي وقت. وضع مدير الصندوق بعض اإلرشادات فيما يتعلق بمدة االستحقاق 

 تزامات حال نشوئها.والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أموال كافية لمقابلة أي ال
 

 االئتمانيةتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت 
 . للصندوقللوفاء بااللتزامات المستقبلية  خرىاأل
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 مخاطر السوق

التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت ما بسبب  ماليةمخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة 
. تهدف إدارة مخاطر مالية من أدوات يمتلكهأو قيمة ما  الصندوقدخل  ياألجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر عل

 .العوائدإدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم إلى السوق 
 

 مخاطر العملة
ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ مخاطر مالية  تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة 

, العمالت عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة الصندوق
  بالدرهم اإلماراتي.المعامالت  يتعرض الصندوق لمخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي عل يقتصرو 

 .السعودي ريـالالتعتقد إدارة الصندوق أن تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية محدود حيث أن الصندوق يتعامل فقط في 
 

 المال رأس إدارة
 والسـوق والـدائن المسـتثمر ثقـة يعلـ الحفـاظ أجـل مـن كافيـة مـال رأس قاعـدة يعلـ الحفـاظ فـي إدارة الصـندوق سياسـة تكمـن -

 .المستخدم المال سأر  يعل العائد إدارة الصندوق تراقبألعماله,  المستقبلي التطوير يوالمحافظة عل
 

 :يلي ماإلى  المال رأس إدارة عند الصندوق هدفوي -
 لمالكي الوحدات. العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار يعل الصندوق قدرة حماية .1
 .لمالكي الوحدات كافي عائد توفير .2

 

 :المالية الفترة نهاية في المعدل المال راسإلى  للصندوقالمعدل  نيالد صافي بنسب تحليال يلي فيما  -
 

 م2020 ديسمبر 31 
 سعودي ريفال

 م2019ديسمبر  31
 سعودي ريـال

 48,829 51,627 المطلوبات إجمالي
 (1,220,943) (1,160,810) البنوك لدى وأرصدة نقدية  :ناقصا
 (1,172,114) (1,109,183) المعدل الدين صافي

 6,821,457 2,935,023 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 (17.18%) (37,79%) المعدل  المال رأس إلى الدين نسبة

 



 إتقان كابيتال لألسهم السعوديةصندوق 
 (عام)طرح 

  )مدار من قبل شركة إتقان كابيتال(
 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 م 2020 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية في
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( ريـال)جميع المبالغ بال
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 الحقة أحداث .14
للصندوق الظاهر في المالي المركز  يوالتي قد تؤثر عل السنةتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية 

 .الماليةهذه القوائم 
 
 

 أحداث هامة .15
للصندوق الظاهر في المالي المركز  يتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤثر عل

وانتشر  2019( في أواخر عام Covid-19تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد ) أنه, فيما عدا الماليةهذه القوائم 
, مما تسبب في اضطرابات في م2021وال يزال مستمر حتي عام  في جميع أنحاء العالم 2020أوائل عام 

أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في الميزانية  الصندوقإدارة األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. تعتبر 
, وجاري دراسة الوضع من قبل إدارة الصندوق لتفادي أي عامل ا ألن الوضع متقلب وسريع التطورالعمومية. نظرً 

 علي نتائج أعمال الصندوق. يؤثرقد 
 

 آخر يوم للتقييم .16
 .م2020 ديسمبر 31الموافق  الخميسآخر يوم للتقييم هو يوم 

 

 أرقام المقارنة .17
 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع تبويب العام الحالي دون التأثير علي صافي الدخل. -
 م.2019ديسمبر  31 ىم إل2019مايو  10فترة المالية األولي للصندوق من الأرقام المقارنة تعرض عن  -

 

  الماليةالقوائم  إعتماد .18
  .(ـه18/08/1442الموافق ) م31/03/2021في  مدير الصندوقمن قبل  األولية الماليةالقوائم  اعتماد تم
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