صـنـدوق إتقـان
لألسهم السعودية

التقرير النصف سنوي لعام 2020م
صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية
صندوق أسهم محلي مفتوح املدة مت وافق مع ضوابط الهيئة الشريعة اإلسالمية
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ا -معلومات صندوق االستثمار
 -1اسم صندوق االستثمار
صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ، ،صندوق أسهم محلي عام مفتوح املدة متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.

 -2أهداف وسياسات االستثماروممارسته:
يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية ،وهو صندوق استثماري مفتوح ،لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل
االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وفي أسهم
اإلصدارات األولية وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو) وصناديق
املؤشرات املتداولة ( )ETFsوالصناديق العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل
الثابت املرخصة من هيئة السوق املالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني
بحد أدنى BBB-أو ما يعادلها في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.

 -3استراتيجية االستثمار:
سيركز الصندوق استثماراته في األوراق املالية التي يرى مدير الصندوق أنها مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وتحقق أهدافه الستثمارية
من ناحية العوائد املستهدفة في األسواق التالية:
 .1أسواق األسهم (سوق األسهم السعودية الرئيسية وسوق األسهم السعودية املوازية).
 .2أسواق أدوات النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.
 .3أسواق أدوات الدخل الثابت املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.
يلخص الجدول التالي أهداف تخصيص أصول الصندوق بين مختلف أنواع االستثمار:
نوع االستثمار
األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية الرئيسية واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية
املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية.
األسهم السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية املوازية (نمو) واإلصدارات األولية والثانوية وحقوق األولوية للشركات السعودية
املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية (نمو).
نقد وأدوات النقد وصناديق أسواق النقد املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية.
أدوات الدخل الثابت والصكوك وصناديق أدوات الدخل الثابت وصناديق الصكوك العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة
مع ضوابط الهيئة الشرعية.
صناديق االستثمار في األسهم السعودية العامة واملرخصة من هيئة السوق املالية واملتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية وكذلك
صناديق املؤشرات املتداولة العامة وصناديق االستثمار العقارية املتداولة.
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 -4سياسية توزيع االرباح:
ال يوجد توزيعات نقدية وسيتم استثمار أي عوائد يحققها الصندوق.

*تقاريرصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
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ب -مديرالصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة اتقان كابيتال وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية بصفتها شركة استثمارية مرخصا لها
ممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة من هيئة السوق املالية بترخيص رقم  07058-37بموجب قرار مجلس هيئة
السوق املالية رقم  2007-17-9بتاريخ 1428/03/21هـ املوافق 2007/04/09م وبسجل تجاري رقم  4030167335بتاريخ 1428/02/16ه ـ ومقرها
الرئيس ي في مدينة جدة ،الدور  15برج ذا هيد كوارترز بيزنس بارك – طريق الكورنيش.

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن
ال يوجد مدير صندوق من الباطن

 -3النشاط االستثماري للصندوق خالل الفترة
تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات املتوافقة مع املعايير الشرعية إلتقان كابيتال في السوق السعودي.

 -4تقرير عن أداء صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية عن النصف االول لعام 2020م:

ً
هبوطا ًّ
حادا متأثرا بمخاوف املستثمرين حول جائحة كورونا،
خالل النصف األول من عام 2020م ،شهد مؤشر العام للسوق املالية السعودية (تداول)
وانخفضت أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب وزيادة املعروض نتيجة تبعات جائحة كورونا والتي أدت بشكل عام إلى ضعف ربحية السوق خالل هذه
الفترة .
ً
في هذه الفترة حقق صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية في النصف االول من عام 2020م عائد يبلغ %5.27متفوقا على املؤشر االسترشادي (مؤشر األسهم
السعودية املتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ايديال ريتنق) وبفارق  %15.44ويعزى أداء الصندوق املتميز خالل الفترة إلى دقة آلية اتخاذ القرارات
ً
االستثمارية وشمولية إدارة املخاطر في فترة تذبذب السوق عن طريق اختيار األسهم املقيمة بأقل من قيمتها العادلة واملجدية استثماريا .حيث تم في بداية الربع
األول للعام  2020تنفيذ استراتيجية تستند إلى نظرة عميقة على االقتصاد الجزئي والكلي وكذلك أساسيات السوق .فقد توقع مدير الصندوق بأن التحديات
املذكورة أعاله والتي واجهت السوق خالل الفترة املعنية ستؤثر ً
سلبا على أداء السوق في املدى املتوسط .عليها ،قام مدير الصندوق برفع نسبة النقد تدريجيا
ولذلك لحماية مالكي الوحدات من االنخفاض املتوقع وتم التركيز فقط على القطاعات الدفاعية.

 -5التغييرات على شروط واحكام ومذكرة املعلومات للصندوق:
 .1تم إصدار نسخة محدثة من شروط أحكام ومذكرة معلومات صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية بتاريخ 2020/04/30م على النحو
اآلتي:
• تعديل أطراف ذوي عالقة ،املحاسب القانوني للصندوق من شركة "بيكر تيلي م ك م وشركاه" إلى "أسامة عبد هللا الخريجي وشريكه".
• تغيير الرسوم واملصاريف األخرى( ،أ) أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25,000ريال سعودي.
• نعديل املادة رقم ( )7رسوم الخدمات والعموالت واألتعاب ،أتعاب املحاسب القانوني من  30,000ريال سعودي إلى  25,000ريال
سعودي.
• تعديل املادة رقم ( )21املحاسب القانوني ،الفقرة (أ) اسم املحاسب القانوني لصندوق االستثمار :من شركة بيكر تيلي م ك م إلى شركة
أسامة الخريجي.

 -6معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس:
ال يوجد.

 -7استثمارصندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية في صناديق االستثماراألخرى:
الصندوق

نسبة االستثمار

نسبة رسوم اإلدارة املحتسبة على
الصندوق نفسه (سنويا)

صندوق إتقان
للمرابحات والصكوك

 %7.29من صافي قيمة
أصول الصندوق

1.50%

نسبة رسوم اإلدارة في الصندوق
املستثمرفيه (سنويا)
%0.25
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 -8العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق:
ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.

 -9أي بيانات أخرى أوجبت الئحة صناديق االستثمارتضمينها.
ال يوجد

ج -الق وائم املالية للصندوق:

ً
تم إعداد القوائم املالية للصندوق للفترة املالية املنتهية في 2020/06/30م وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم ( )34التقارير املالية األولية املعتمدة في
اململكة العربية السعودية (مرفق).

إخالء مسؤولية:
إن املعلومات الواردة في هذا التقرير هي للعلم فقط وال يجب النظر إليها على أنها عرض للشراء/للبيع في صندوق إتقان اتقان كابيتال لألسهم السعودية ("الصندوق") أو توصية
بذلك .كما أن األداء التاريخي للصندوق ال يمثل األداء املستقبلي املتوقع له كما أنه ال يمثل أداة للمقارنة مع االستثمارات األخرى.
ً
إن صناديق االستثمار معرضة ملخاطر السوق وال يوجد ضمان على تحقيق كامل أهداف الصندوق ،كما أن صافي قيمة األصول قد ترتفع أو تنخفض اعتمادا على قوى السوق
والعوامل املؤثرة به.
يحتوي التقرير على معلومات وبيانات من مصادر يفترض أنها دقيقه .وال يجوز توزيع هذا التقرير على العامة حيث أنه مخصص لألشخاص املساهمين في الصندوق .كما أن
ً
ً
املعلومات الواردة في هذا التقرير ال يجوز بأي شكل من األشكال تعديلها أو نقلها أو توزيعها جزيئا أو كليا لألشخاص أو لإلعالم أو إعادة صياغتها دون الحصول على موافقة خطية
مسبقة من شركة إتقان كابيتال.
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فهرس المحتويات
الصفحة
تقرير فحص المراجع المستقل
قائمة المركز المالي األولية الموجزة

1

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

2

قائمة التغيرات األولية الموجزة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

3

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

4

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

18 - 5

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

-1-
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يتطلب من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم العادلة للموجودات المالية.
يستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة .يتحمل الخبراء المسؤولية
الﺷاملة عن القيام بجميع قياسات القيمة العادلة الهامة ،بما في ذلك القيم العادلة للمستوى .3
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البيـــان

النشاط الرئيسي

 30يونيو 2020م
ريال سعودي
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 31ديسمبر 2019م
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القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 1

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

-

-13 -

المستوى 3

-

-

-

-

-

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 1

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

-

-14 -

,

المستوى 3

-

A

BBB

-15 -

:

:

.

-16 -

:

.
:

:

Covid

-17 -

-18 -

