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 مراقب الحسابات المستقل  ريرقت

 المحترمين        الخليجي  اإلسالميالوحدات في صندوق نور  مالكي /السادة 

 دولة الكويت 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي 
  2021  ديسمبر  31كما في  ان المركز المالي  بي "( والتي تتضمن  الصندوق )"  صندوق نور اإلسالمي الخليجيت المالية لانانا البي ققد  لقد

ول  وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات ح

 . ملخص السياسات المحاسبية المهمةما في ذلك ب  يةالبيانات المال

 

ديسمبر    31كما في    صندوقالنواحي المادية، عن المركز المالي لل   جميع  ة، منلمرفقة تعبر بصورة عادلا  أن البيانات المالية  ،برأينا

 .يةارير الماللدولية للتقار يي اريخ وفقا للمعاالنقدية للسنة المالية المنتهية بذلك الت  المالي وتدفقاته وعن أدائه 2021
 

 الرأي أساس 

هذه المعايير مبينة بمزيد من التفصيل في الجزء الخاص    يتنا بموجبر الدولية للتدقيق. إن مسؤولييلقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعا

المالية البيانات  تدقيق  بشأن  الحسابات  مراقب  إ  بمسؤوليات  تقريرنا.  في  عالوارد  مستقلون  لم  وقدصن الن  ننا  األخوفًقا  القيات  يثاق 
المهنيين للمحاسبين  ا  المهنية  المجلس  عن  األخالقيالد الصادر  لمعايير  المهولي  للت  المتعلقة  نية  األخالقية  للمتطلبات  ووفقًا  محاسبين 

وفقً  األخرى  األخالقية  مسؤولياتنا  استوفينا  وقد  الكويت،  دولة  في  المالية  للبيانات  المت بتدقيقنا  لهذه  وبا طلا  الوت  أعاله.  الميثاق  ارد 

 إبداء رأينا.  نا من ية ومالئمة لتقديم أساس يمكن افلتدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كأن أدلة ا اعتقادن إب 

 

 أمر أخر 
تدقيق   المالية  تم  غير أيًا  من قبل مراقب حسابات آخر والذي أبدى ر  2020ديسمبر    31  في  المنتهية  المالية  للسنة  للصندوقالبيانات 

 . 2021 فبراير 8متحفظ على تلك البيانات في 
 

 لماليةللبيانات ا وكمةولين عن الحسؤ موال  مدير الصندوقمسؤوليات 
المالية وعن أدوات    المسؤول  وهصندوق  الر  ي دمإن   للتقارير  الدولية  للمعايير  المالية وفقاً  البيانات  العادل لهذه  عن اإلعداد والعرض 

  الخطأ.غش أو دية بسبب الاماألخطاء ال منداد بيانات مالية تكون خالية ضرورية إلع  صندوقالر مدي راها ي الرقابة الداخلية التي 

 

البي إع  عند المالية،  ناداد  الصندوقات  مدير  قدرة    يتولى  حيثما   الصندوق تقييم  واإلفصاح،  مستمر  ككيان  النشاط  في  االستمرار  على 

باإل المتعلقة  األمور  عن  ذلك،  االستمراري انطبق  مبدأ  واستخدام  لم  ستمرارية  ما  المحاسبي    الوحدات   ي لحاملمة  عاالة  الجمعي   ي ون ت ة 

 .بديالً واقعيًا سوى القيام بذلك يكون لديها ما الدن أو وقف عملياتها أو ع الصندوقتصفية 

 

 .الصندوقيتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة ب 
 

 ةالبيانات المالي  قي الحسابات عن تدق مراقب مسؤوليات 
ة من األخطاء المادية، سواء بسبب الغش أو الخطأ،  ية ككل خالي ماللاعلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات  الحصول وفنا ههدإن 

ناً على أن التدقيق اميتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضوكذلك إصدار تقرير مراقب حسابات  

حا عملاً  وفق  المنفذ في  المادي  الخطأ  دائماً  سيُظِهر  الدولية  التدقيق  أوج  ةلايير  يمكن  ويتم وده.  الخطأ  أو  الغش  من  األخطاء  تنتج  ن 

القرارات االقتصادية لمستخدميها والتي يتم اتخاذها  اعتبارها مادية، بشكل فردي أو مجمعة، إذا كان ناًء على ب   متوقعًا أن تؤثر على 

 .اليةهذه البيانات الم

 
الدولية، اتخذنا أحك  زءكج التدقيق  التدقيق وفقًا لمعايير  بما مهنيةً وحافا  مً امن  التدقيق. كما قمنا  ظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال 

 :يلي

 

الخط • أو  الغش  ناتجة عن  المالية سواًء كانت  البيانات  المادية في  وتقييم مخاطر األخطاء  ال  ،أتحديد  تدقيق  ووضع وتنفيذ إجراءات 

إن مخاطر عدم اكتشاف    يمكننا من إبداء رأينا.   لتقديم أساسبة  سامة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومن ئ الالم

ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم   الناتج عن الخطأ، حيث إن الغش قد يتضمن  خطأ مادي  أو    ،التزوير  وأ  التواطؤ،اكتشاف ذلك 

 . بة الداخليةاوز الرقاتجليل أو عمد أو التضالحذف المت 

http://www.bdo.com.kw/
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 مة(ت ت) تقرير مراقب الحسابات المستقل
 المحترمين        الخليجي  اإلسالميالوحدات في صندوق نور  مالكي / ادةالس

 دولة الكويت 

 

 ة( تم)ت تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 ة( )تتمنات المالية يان تدقيق الب ع مسؤوليات مراقب الحسابات 

كن ليس بهدف إبداء رأي حول  ول  ،للظروفة  مالمالئ   قي ت التدق م أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءا هف •

 . صندوقلفعالية الرقابة الداخلية ل

دمة من قبل  ذات الصلة المقات  احالمحاسبية واإلفص  تاومدى معقولية التقديرتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة   •

 مدير الصندوق. 

استخدام   • مالءمة  مدى  إلى  الصندوقالتوصل  االستمرارية    سا ألس  مدير  وامبدأ  التي  المحاسبي  التدقيق  أدلة  إلى  استناداً  لقيام، 

هنا كان  إذا  ما  بتحديد  الظحصلنا عليها،  أو  باألحداث  متعلق  مادي  والذي  ك شك  يثير  مي روف  أن  قدرة  كً شكن  ا جوهريًا حول 

ين  أن نأخذ بع  ك مادي، يجب عليناش  على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود  على متابعة أعماله  قندوالص

ع حالة  في  رأينا  تعديل  أو  المالية  البيانات  في  الصلة  ذات  اإلفصاحات  الحسابات،  مراقب  تقرير  في  مالءمة  دم  االعتبار 

تستند إلى أدلةنت ست صاحات. إن افاإل تقرير مراقب  اجاتنا  تاريخ  الحسابات. مع ذلك، قد تتسبب    التدقيق التي حصلنا عليها حتى 

 . على أساس مبدأ االستمرارية عن متابعة أعماله الصندوق في توقف المستقبلية حداث أو األوضاع ألا

ت وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية ي ذلك اإلفصاحابما ف  هاة في ات المتضمن ن اها والبي تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكل •

 . لدالعرض العا لة على نحو يحققصلالمعامالت األساسية واألحداث ذات اتعبر عن 

 
ية  قيق الجوهرنتائج التدو  اهحول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيت   عن الحوكمةؤولين  المس ننا نتواصل مع  إ

 .بة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيقأي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقاك ذلبما في 

 
 لخرى مور التنظيمية ا قانونية وال المتطلبات ال لو ح  تقرير

 وراق الماليةةالمال وتنظيم نشاط األبشأن هيئة أسواق  2010لسنة  7كذلك، إن البيانات المالية تتضمن ما نص عليه القانون رقم    نابرأي 

هةا ضةرورية ألداء ناومةات التةي رأي معللا علةى ناقةد حصةل ا، وأنن تعديالتهو  ،للصندوق  والنظام األساسي  ،تعديالتهو  ،والئحته التنفيذية

حكام القةانون الفات ألمخ أية 2021ديسمبر  31المنتهية في المالية  لم تقع خالل السنة    ناومات التي توافرت لدي . وفي حدود المعلنامهمت 

 ،أو للنظةام األساسةي للصةندوق ،تعديالتهو ،ةوالئحته التنفيذي  ق المال وتنظيم نشاط األوراق الماليةبشأن هيئة أسوا 2010لسنة   7قم  ر

 ط الصندوق أو مركزه المالي.على وجه يؤثر ماديا في نشا ،تعديالتهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيس محمد النصف 

 "ئة "أف 38م  رقص رخ مراقب حسابات م

BDO  كاه ف وشرالنص 

 

 . 2022فبراير  13في: ت الكوي 





 سالمي الخليجي اإلنور صندوق 

 ة الكويت دول

 

 امل الش دخل يان الب

 2021بر يسمد 31منتهية في ال نةللس
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  2021  2020 

 ي كويت ر ان ي د  ي ت ي ر كونادي  ات إيضاح  

     

     ت داا يراإل

مالية بالقيمة العادلة من   اتموجودمن  قةباح غير محقأر

 150,537  1,236,396 7 الخسارة  ح أورب ال خالل

قيمة ة بالمالي  موجوداتبيع  من قةقحم  (خسائر)  /باح أر

 (26,351)  271,791  الخسارة  ح أوب رال اللن خم ةالعادل

 156,092  161,685  باح يعات أرت توزادراإي 

 318  64  توفير حساب ال أرباح من

 280,596  1,669,936  رادات ياإل ليماإج

     

     ت المصروفا 

 (81,409)  (202,497) 11 ة إدار أتعاب

 (6,784)  (8,510) 12,13 تثماراإلسومراقب  لحفظا ينأتعاب أم

 (7,908)  (8,505)  ى أخر اتفومصر

 (1,939)  (1,780)  ة أجنبي  عمالت روقف خسائر

 (98,040)  (221,292)  لمصاريف لي ا إجما

 182,556  1,448,644  سنة لل   شاملال دخلال إجمالي 

 

 .المالية بياناتن هذه المزأ ال يتج تشكل جزءا  20إلى  7ت من فحا الص فيقة  رفلما يضاحاتإن اإل

 

  



 نور اإلسالمي الخليجي  صندوق

 كويت ال دولة

 

 الملكية  ي حقوقرات فان التغيبي

 2021مبر ديس 31في  تهيةالمن  سنةلل
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 .المالية بياناتن هذه المزأ ال يتج ءا تشكل جز  20إلى  7الصفحات من  فيقة  حات المرفإن اإليضا

 

إجمالي حقوق  

  الملكية 

/ (ئر متراكمة خسا)  

حلة  أرباح مر ئض الوحدات اف    رأس المال   

 

 

 

ي دينار كويت   دينار كويتي  يتي كو دينار   ي دينار كويت      

        

 2020يناير  1 يف 6,896,998  291,664  ( 1,490,676)  5,697,986

 للسنة الدخل الشامل إجمالي  -  -  182,556  182,556

 وحدات داد رإست  ( 13,000)  2,496  -  (10,504)

 2020ديسمبر  31 في 6,883,998  294,160  (1,308,120)  5,870,038

        

   2021 يرينا 1في  6,883,998  294,160  ( 1,308,120)  5,870,038

 للسنة الدخل الشامل  اليإجم -  -  1,448,644  1,448,644

 وحدات  دادرإست  ( 36,900)  1,383  -  ( 35,517)

 2021 ديسمبر 31 في 6,847,098  295,543  140,524  7,283,165



 ور اإلسالمي الخليجي ن قوصند 

 دولة الكويت 

 

 النقدية  قاتدفالت  بيان

 2021ديسمبر  31 ة فيهي المنت  للسنة
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  2021  2020 

 ي كويت  دينار  ي كويت  ناري د  

     النشطة التشغيلية 

 182,556  1,448,644  السنة  ربح صافي

     

     ة:تعديالت ل

محغ  باحأر من    داتموجومن    قة قير  العادلة  بالقيمة  مالية 

 (150,537)  (1,236,396)  الخسارة  ح أوب رال خالل

ب مال  داتموجوع  بي من    قةقحم  خسائر  /( باحأر)  القيمة ية 

 26,351  (271,791)  الخسارة  ح أورب ال لادلة من خاللعا

 (156,092)  (161,685)  دات توزيعات أرباح راإي 

 (318)  (64)  حساب التوفير  من حبارأ

  (221,292)  (98,040) 

     غيلية: ات التشلوب لمطواالموجودات في التغيرات 

 317,886  627,322  ارة خسالربح أو لا من خاللة عادلة الالقيمب موجودات مالية 

 139,346  100,517  ة دائنة أخرى مصروفات مستحقة وأرصد

 175,747  152,390  ة لم مست توزيعات أرباح  إيرادات

 318  64  حساب التوفير من مستلمة أرباح

 سةةةةتثماراإلومراقةةةةب لحفةةةةظ ااإلدارة وأمةةةةين  أتعةةةةاب

 (87,561)  (104,344)  فوعةالمد

 447,696  554,657  لية التشغي النشطةمن   ةالناتجة قديالن اتدفقالت صافي

     

     التمويلية النشطة 

 (10,504)  (35,517)  دة المستر المدفوع عن الوحدات

 (10,504)  (35,517)  لية التمويالنشطة  في  ةمستخدمالقدية التدفقات الن صافي

 437,192  519,140  لنقد المعادل نقد وافي ال ةد اي الزفي اص

 610,167  1,047,359  ة السن نقد ونقد معادل في بداية

 1,047,359  1,566,499  السنة نقد ونقد معادل في نهاية 

 

 .ةي المال بياناتن هذه المزأ ال يتج زءا ل جتشك  20إلى  7الصفحات من  فيات المرفقة  يضاحاإلإن 

 



 نور اإلسالمي الخليجي ندوق ص

 ة الكويت دول

 

 المالية  بياناتت حول الإيضاحا

 2021 رديسمب  31ي تهية فالمن  للسنة

 

7 

 

 معلومات عامة  .1
 

صندوق   استثماصهو  ق"(  صندو لا)" الخليجي  اإلسالمي  نورإن  م  ريندوق  ويقع  الكويت.مفتوح  دولة  في  تأسيس   قره  تم 

نة  لس  31ون رقم  بالقان   م المرسوماكألحفقاً  و ي مفتوح  مارستث وق اندت كصسنوا   سمخ  لمدة  2007فبراير    13اريخ  الصندوق بت 

 شاء صناديق اإلستثمار.وراق المالية وإن ألا في شأن تنظيم تداول 1990
 

ن  % م50افقة ما يزيد عن شريطة مومماثلة  اتترفلتأسيس وهي قابلة للتجديد لخ اي راتبدأ من ت  تنوا مس سوق خدن مدة الص لغتب 

 ت. وحدالا مالكي
 
 

 

  لة بلة للتجديد لمدد مماث اقسنوات    ثثال   دةلمرخصة الصندوق  لمال على تجديد  سواق اهيئة أ، وافقت  2020  نوفمبر  19  بتاريخ

 .2021ير فبرا 5 من تبدأ
 

  سهم ساسي في األريق االستثمار بشكل أوائد وذلك عن طالع  يةلة األجل وتنمطوي   ةسمالي رأح  قيق أرباحت   إلى  لصندوقا  يهدف

ة  المالي   ة لألوراقرسمي الة  الكويت واألسواق الخليجي   بالشركات التي سوف تدرج في سوقك حصص  ن خالل تملأو م  درجةالم

  ( ة شريعة اإلسالمي ال  مكاأح  متوافقة معال  لج ة االسط توة ومقصير  عئ ودال ا)  ريةمااالستث   دواتفي سوق األفر  د المتوواستثمار النق

 م. ا النظامار في هذى االستث مع مراعاة القيود الواردة عل
 

إ شركة  دارة  تتم  قبل  من  المالي  الصندوق  لألستثمار  الصندوق" )".  ع.ش.م.كنور  الرئ مدير  ومقرها  فى  (  نويسي   ، رمبنى 

 ويت. ة الك ل، دو13034، الصفاة 3311ص.ب.  ،الدولير اطملا يقر طء و راشارع الجهالشويخ، تقاطع 
 

 ومراقب االستثمار، وأمين سجل حملة الوحدات.  الحفظ مهام أمين .م.ك.م.لمالية شالخليجية لحفظ األوراق ا الشركةتتولى 
 

 

  31ي  ف  لمنتهيةا  المالية  ةن سلل  الماليةت  البيانا  2021أكتوبر    3في  المنعقدة    اتلمالكي الوحدة  نوي السالعمومية    يةأعتمدت الجمع

 . 2020ديسمبر 
 

 . 2022فبراير  13 يف  قمن قبل مدير الصندو 2021ديسمبر   31 ية فتهي لمن ا لسنةل المالية بياناتعلى إصدار التمت الموافقة 
 

 أساس اإلعداد  .2
 

الب تم إعد المالية علاد  الت   ىيانات  التاأساس  باستثناءخي ري كلفة  اال  داتالموجو  ة  بالقيمة  الدللعامالية  الخسا رب ة من خالل  أو    ة رح 

 .والتي تم إدراجها بالقيمة العادلة
 

 .البيانات المالية بالدينار الكويتي وهو عملة التشغيل والعرض للصندوق عرضتم 
 

ً إن إعداد البيانات المال تطلب من  ي سبية المهمة. كما  محاال  تقديراتم بعض التخداب اسية يتطلرير المالار الدولية للتقللمعايي   ية وفقا

التقديرات واإلفتراضات المحاسبية    5دوق. يتضمن إيضاح  مدير الصندوق اتخاذ األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للصن 

 .أثيرهامالية وت يانات الواألحكام الهامة التي تم اتخاذها في إعداد الب 
 

 م اللتزاا بيان  2.1
 

لية  لجنة تفسيرات المعايير الدو  ة للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عنر الدولي قا للمعايي وف  دوقية للصن نات المالبياد التم إعدا

 للتقارير المالية، والنظام األساسي للصندوق واإلرشادات الصادرة عن هيئة أسواق المال. 
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 لةالمعد و  ة الجديدةيللتقارير المال لدولية ايير ا المع تطبيق .3
 

 2021ير ناي 1ية من سارجديدة   تال ديتع رات ووتفسي   ييرمعا (أ
 

الم  السياسات إن المالي ستخدمة في إعدالمحاسبية  البيانات    31ية في  نتهملا السابقة السنة في  المطبقة  لتلك السياسات ة مماثلةاد 

ال بعض تطبيق  عن الناتجة التغيرات باستثناء  2020ديسمبر   للتقد المعايير  الولية  امالي ارير  ير ينا 1 ي ف كمالمعدلة  لجديدة واة 

التعديالت األ  ما. ك2021 ل  2021يناير    1تاريخ  ن  م  ىخر بدأ سريان عدد من  تأثير ماولكن ليس  المالية ها  البيانات  دي على 

 . للصندوق
 

 ( (16رقم ) اليةلي للتقارير المر الدوالمعياعديالت على ة كورونا )ت حائ جب  ةاإليجار المتعلق ازاتامتي 

ب   ارامتيازات اإليج  ،2020مايو    28ية في  دولال  لمحاسبة ايير اجلس معأصدر م  الم  -ة كورونا  ح ائ جالمتعلقة  ر  عيا تعديل على 

 للتقارير د المعيار الدولي  رين من تطبيق إرشاجإعفاء للمستأتعديالت  تمنح ال   .يجارعقود اإل  (16رقم )  تقارير الماليةي لللدولا

الناشئة كنتيجة مباش  ازاتمتي البة  بالنسقد اإليجار  ل عتعدي بشأن محاسبة    ( 16)رقم    ةالمالي  لجائحة كورونا. لكونها    رةاإليجار 

  مؤجر على أنه يمثل لكورونا الممنوح من ا  بجائحة  المتعلقاإليجار    زعدم تحديد امتيايختار  مستأجر أن  للز  يجوة،  وسيلة عملي 

أجير الناتجة عن امتياز اإليجار  ت الت اوعفدم  تغيير في  يتساب أي يتخذ هذا القرار باحقوم المستأجر الذتعديل لعقد اإليجار. ي 

بنفسال بجائحة كورونا  ي   متعلق  التي  ب حتسالطريقة  تغيير وفب  للمها أي  للتقارير  قًا  الدولي  يمثل   (16)  ة رقملي الماعيار  لم  إذا 

 إليجار.عقد اعلى  غيير تعديالً ت ال
 

ايير معئحة فيروس كورونا، قام مجلس تأثير جا ررامت سال راً ن نظكول ،2021يونيو  30تعديل حتى يسري ال لمقرر أنكان من ا

تعديل على فترات  يسري ال .  2022يونيو    30عملية حتى  سيلة الفترة تطبيق الو يد  تمدب   2021مارس    31  المحاسبة الدولية في

 . 2021 أبريل 1تبدأ في أو بعد رير السنوية التي االتق
 

سةيلة العمليةة إذا أصةبحت لوتطبيق اة بجائحة كورونا ولكنها تعتزم قتعلالماإليجار    تمتيازاعلى ا  الصندوقحصل  ي لم  مع ذلك،  

 تطبيق.باللها خال لفترة المسموحللتطبيق ضمن اابلة ق

 
 

م  رق   ومعيار المحاسبة الدولي  (9رقم ) ليةرير الماالمعيار الدولي للتقات على عديال: ت 2 ةمرحللا -الفائدة لمعدل اإلصالح القياسي 
   (16( و)4)( و7)  المالية رقمير ية للتقاردولال عاييروالم  (93)

التعديالت سبل إعفا المامؤقت ء  توفر  البيانات  تأثيرات  تعالج  الفائ لية عندة  يتم استبدال معدل  بين اما  ب لب دة السائد    ئدةعدل فامنوك 

 التالية:  الت الوسائل العملية ن التعدي طر. تتضمالي تقريبًا من المخابديل خ

تطلبها اإلصالح بشكل مباشر  ي ي ت لاأو التغيرات في التدفقات النقدية    لتغيرات التعاقديةة ايتم معامل  أنة تتطلب  عملي لة  وسي  •

 ة. للفائد سوقسعر ال لعلى اة غير تعادل الحركيرات في معدل الفائدة المت أنها تغعلى 

وط ووثائق التحوط  لتحات ايفتصن لى  جرائها عن يتم إوك أمعدل الفائدة السائد بين البن   لب إصالحالتي يط  السماح بالتغييرات •

 بدون قطع عالقة التحوط. 

إعفا • ال  ؤقتم  ءتوفير  لتلبية  منفصل عندما  متطلباتللشركات من االضطرار  بشكل  أداة  المحددة  تصنيف  ام  يتم  فائدة لعدل 

 المخاطر. ط لمكون المخاطر على أنها تحوالي من الخ
 

ة إذا  ي لب العملية في الفترات المستق  الوسائل  استخدام  صندوقالي  نوي .  صندوق لل  يةالات المالبيان   على  لم يكن لهذه التعديالت تأثير

 أصبحت قابلة للتطبيق. 
 

 بعد  ةنها غير سارية لكدر ا ص  يالتوتعدير  معاي (ب
 

  اً ركب ها ميقد ولم يتم تطب ر المحاسبة الدولية لكنها غير سارية بععدلة التالية من قبل مجلس معايي تم إصدار المعايير الجديدة والم

 . وقصندل القب  من
 

 د التأمينقوع (:17رقم ) ة للتقارير المالي المعيار الدولي 

لية الدولي للتقارير الما، ويحل محل المعيار  2023يناير    1بعد    وة التي تبدأ في أنوي الس  اتى الفترعيار علهذا المسوف يسري  

مصدرة لها، كما نوع المنشآت ال  ظر عنبغض الن ن،  تأمي لا  دعقو  اع على كافة أنو  : عقود التأمين. ينطبق المعيار الجديد( 4رقم )

الالضمانات واأل  ينطبق على بعض المشاات خصائ مالية ذدوات  اخت ركة اال ص  المالية  ليارية. إن جوهر  للتقارير  الدولي  معيار 

 يه: هو النموذج العام، مضافاً إل (17رقم )

 غيرة(. المت  األتعابقة )طري  ةرشلمباا كة االختياريةتطبيق خاص للعقود ذات خصائص المشار •

 ة. القصير الفترات شكل رئيسي للعقود ذاتة التخصيص المتميز( ب سط )طريق أسلوب مب  •
 

ً   صندوقالطبق  ي   نطة أق المبكر شري طبي الت ح ب يسم في أو قبل التاريخ   (15)   رقمو  (9رقم )  للتقارير المالية  المعايير الدولية  أيضا

 للمرة األولى.  (17) رقم ية مالر الي راقللت  ليالمعيار الدو الذي طبقت فيه
 

 . دوقن صلللية ات المار أي تأثير على البيان ال يتوقع أن يكون لهذا المعيا

 
 



 نور اإلسالمي الخليجي ندوق ص

 ة الكويت دول

 

 المالية  بياناتت حول الإيضاحا

 2021 رديسمب  31ي تهية فالمن  للسنة

 

9 

 

 عدلة )تتمة( قارير المالية الجديدة والملتتطبيق المعايير الدولية ل  .3
 

 )تتمة( د ع ب ا غير ساريةلكنه  صادرةوتعديالت  معايير   ( ب
 

 

 متداولة لوبات متداولة أو غير : تصنيف المطلوبات كمط( 1رقم )  وليالد المحاسبةلى معيار عت تعديال

رقم  سبة الدولي  من معيار المحا  76لى  إ  69من  ات  الفقر  ىت عليالتعد  2020يناير    أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

 ي: لي وضح التعديالت ما ت . داولة أو غير متداولةبات كمت لمطلويف اتصن  متطلبات الذي يحدد (1)

 . المقصود بالحق في تأجيل السداد •

 وجوب توافر حق التأجيل في نهاية فترة التقرير. •

 . جيلفي التأها  ما لحق منشأةة ية ممارسباحتمال أن التصنيف ال يتأثر  •

 ىلاللتزام لن تؤثر عاط  ة حقوق ملكية فإن شرو اته أدابحد ذمثل  يل ي بل للتحوفي التزام قا  هناك مشتق ضمني  أنه فقط إذا كان •

 يفه.صن ت 
 

 

  صندوق القوم  ي عي.  بأثر رجويجب تطبيقها    2023يناير    1بدأ في أو بعد  التقارير السنوية التي ت   تسري التعديالت على فترات

ً حالي   نها.أشب ة إلى إعادة التفاوض مة بحاجئ قروض القافاقيات الات ممارسة الحالية وما إذا كانت  الت على الثير التعدي م تأقيي ت ب  ا
 

 

 : مراجع إطار المفاهيم  ( 3)  رقملية ارير الماللتق ليدوال عيارملا ىتعديالت عل

الممعايي مجلس  أصدر   مايو  ر  في  الدولية  المالية  ت  تعديال  2020حاسبة  للتقارير  الدولي  المعيار  )على  دمج   (3رقم  "عمليات 

ت المالية  البياناض  وعر داد  عإل  مار المفاهي إط  رجعل مح ن التعديالت هو أن ي الغرض ممراجع إطار المفاهيم. إن    -األعمال"  

مفاه  1989في    الصادر إطار  مرجع  المحل  المتقاري يم  مارس  الية  ر  في  تغي   2018الصادر  إدخال  على  يردون  جوهرية  ات 

ح  أربا دارإص جنبت وذلك ل   (3رقم )الية رير المالتحقق الوارد بالمعيار الدولي للتقا تثناء من مبدأمتطلباته. وقد أضاف المجلس اس

ندرج تحت نطاق معيار المحاسبة  تي ست لة اللمحتمبات ابالمطلوبات والمطلو   ما يتعلقتنشأ في   تمل التيني المحثاال  ليوم ا  ئراوخس

 ا بشكل منفصل. م تكبدهالضرائب إذا ت  – (21رقم )لدولية للتقارير المالية أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير ا (37رقم ) ليالدو
 

ا ذاقو لوفي  المجل ته،  ت  ت قرر  اإلضو س  الحشاريح  في  اليةدات  ا  الواردة  للتقارير  المعايير  رقم  المالي لدولية  بخصوص  (  3)ة 

 الية.باستبدال مرجع إطار إعداد وعرض البيانات المر الموجودات المحتملة التي لن تتأث 
 

 

 .يبلتقسموتُطبق بأثر  2022 ريناي  1دأ في أو بعد التي تب تسري التعديالت على فترات التقارير السنوية 
 

 

 الغرض المحدد لها  ت قبل تحصالات: الموالمعد  ت(: الممتلكات والمنشآ 16لي رقم ) الدو عيار المحاسبةمت على الدي تع

المتحصالت قبل الغرض المحدد    -والمعدات  لكات والمنشآت  معيار الممت   2020سبة الدولية في مايو  معايير المحامجلس    درأص

 ة أثناءجدات أي متحصالت من بيع بنود منت والمعكات والمنشآت  لالممت   ندب   فةتكل  نم  صمخت ن  المنشآت أ  ر علىظحلها والذي ي 

األ الموصل  وضع  لفي  الالزمة  والحالة  لقع  بالطري ه  تشغيله  ذليتم  عن  وبدالً  اإلدارة.  حددتها  التي  بإثبات قة  المنشأة  تقوم  ك 

 ة. راخسلربح أو الفي ا اهيع هذه البنود وتكاليف إنتاجالمتحصالت من ب 
 

التقار   ى الت علدي تعال  ريست  الفترات  تبدأ في أو بعد  ير  التي  ت   2022ير  اين   1سنوية  بأثرطبيقويجب  رجعي على الممتلكات    ها 

 التعديل للمرة األولى.  فترة معروضة عند قيام المنشأة بتطبيق  متاحة لإلستخدام في أو بعد بداية أقربمنشآت والمعدات الوال
 

 . قدو صن لى الع ديماير ثأت  تالي عدن يكون للت قع أوت ي ال 
 

 

 د  لعقتكلفة الوفاء با -ات اللتزامالة ب د المثق: العقو( 37بة الدولي رقم ) معيار المحاستعديالت على 

معاي  مجلس  الأصدر  المحاسبة  مايو  ير  في  المحاسب تعد  2020دولية  معيار  على  ) يالت  رقم  الدولي  التكاليف  37ة  فيها  حدد   )

 زامات أو أنه ينتج عنه خسارة.بااللت د ما مثقالً عقكان  ا إذايم مي قد ت عن  هامنشأة إدراجعلى  ب جالوا
 

تضمن كالً من  رتبطة مباشرة بعقد تزويد سلع وخدمات ت . إن التكاليف الم شر"يف المرتبطة بشكل مباالتكال  "نهج تعديالتتطبق ال

بأنشطة  التكاليف اإلضافية التكاليف المرتبطة  التكال ان  أ  مباشرة. كماالعقد    وتخصيص  شرة دارية ال ترتبط مباية واإلموملعيف 

 . المقابل بموجب العقد ى الطرفصراحة عل ملةتكن مح بالعقد ويتم استبعادها مالم
 
 

  سوف تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم   .2022يناير    1و بعد  نوية التي تبدأ في أترات التقارير الستسري التعديالت لف

 . قت فيها التعديالت للمرة األولىرير السنوي التي طب رة التقفت  ايةبد يتها فما ازها بجميع الت تفي في 
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 عدلة )تتمة( قارير المالية الجديدة والمالمعايير الدولية للتيق تطب .3
                          

 ة( )تتمد ع ب ةصادرة لكنها غير ساريوتعديالت  معايير   ( ب
 

 

   2020-1820المالية دورة  راري ق للتية لمعايير الدولا على  ةيالتحسينات السنو
 

 : 2020-2018نوية ة التحسينات السفيما يلي ملخص لتعديالت دور
 

 تابعة كأول من يطبق ة اللشركا -مالية ألول مرة ارير الولية للتقد( تطبيق المعايير ال1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

ايسم اح  للشركة  تقرر  عة  اب لت لتعديل  اتطبي التي  دفقرلق  المعيار  16ة  من  )  )أ(  رقم  المالية  للتقارير  بقياس 1الدولي  تقوم  أن   )

الشركة األم للمعايير الدولية    انتقال  على تاريخ  حويل العملة بإستخدام المبالغ المقدمة من الشركة األم بناءً مة لت وقات المتراكالفر

لي  )أ( من المعيار الدو  16لفقرة داصة تقرر تطبيق امح  كةشر  أو   أي شركة زميلة   علىل  دي يُطبق هذا التع  كماللتقارير المالية.  

 (. 1م )للتقارير المالية رق
 

 بالتطبيق المبكر. السماح مع  2022 ريناي  1ديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد يسري التع
 

 . صندوقعلى الير للتعديالت تأثال يتوقع أن يكون 
 

ليار  عملا التقاري الدولي  المالية  األ  -(  9قم )لية رلمار  بالمطل%" إللغاء اإل 10الرسوم وفق اختبار "بنسبة    -دوات  وبات  عتراف 
 المالية

  وطعدل تختلف عن شرط االلتزام المالي الجديد أو المانت شروما إذا ك  ميوضح التعديل الرسوم التي تُدرجها المنشأة عند تقيي 

اا المالي  اصلألاللتزام  جوهرًي ي  تتضمنرسال  هذها.  ختالفًا  ال  ومنها    وم  والمقرض  المقترض  بين  استالمه  أو  دفعه  تم  ما  إال 

على المطلوبات المالية    التعديل المنشأة    ق أو المستلمة من أيًا من المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. تُطب   سوم المدفوعةالر

 التعديل للمرة األولى.  نشأة بتطبيقلما ا فيهوم السنوي التي تقير قرلت بعد بداية فترة او أ أو المستبدلة فيالمعدلة 
 

 

 

السن  التقارير  فترات  على  التعديل  التييسري  بعد    وية  أو  في  سوف    2022يناير    1تبدأ  المبكر.  بالتطبيق  السماح  طبق  ي مع 

المطلوب ت  عديالالت   صندوقلا المعدعلى  المالية  المستبدلةات  أو  ب   في أو  لة  فتربعد  الداية  اة  التقرير  المن فيهم  تقوتي  لسنوي  شأة  ا 

 بيق التعديل للمرة األولى. بتط
 

 . صندوقال مادي على  يتوقع أن يكون للتعديالت تأثيرال
 

 يجار حوافز اإل  :اإليجار" ( "عقود16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

  13التوضيحي رقم  المثال  في  رة  مؤجالعين ال  نات علىحسي علق بالت يما يت تأجر فل توضيح الدفعات المسددة من المسيلغي التعدي 

للتق الدولي  بالمعيار  )المرفق  رقم  المالية  اإليجار عند   هذا(. و16ارير  معالجة حوافز  المحتمل حول  اللبس  يزيل  أن  شأنه  من 

 (.  16م )المالية رق لتقاريرالدولي ل ريق المعياتطب 
 

 . قدوصن على التأثير ديالت ال يتوقع أن يكون للتع
 

 ( 8رقم )ي ولعديالت على معيار المحاسبة الد ت  -محاسبية الات تقديرف التعري 

المحاسب  معايير  مجلس  فبراير  الة  أصدر  في  الدولي    2021دولية  المحاسبة  معيار  على  فيها    (8)رقم  تعديالت  ً ت أورد   عريفا

المحاسبي ديرالتق"ل بي ت  الفرق  التعديالت  توضح  التغييراتة".  التقدير  ن  فوالتغييرا  حاسبيةالمات  في  ال  يت  محاسبية  السياسات 

 ت القياس لوضع تقديرات محاسبية. ال دخكيفية استخدام المنشآت ألساليب وموتصحيح األخطاء. كما توضح 

ال فترات  على  التعديالت  السنويةتسري  تبدأ  تقارير  أو    التي  الت   2023يناير    1بعد  في  على  السياسا   غييراتوتُطبق  ت  في 

التقديرافييرات  تغوال  المحاسبية اي  الت ت  الفترة.لمحاسبية  تلك  بداية  بعد  أو  في  تقع  أنه   ي  طالما  المبكر  بالتطبيق  تم  د  ق   يُسمح 

 اإلفصاح عن هذا األمر. 
 

 . صندوقعلى الأن يكون للتعديالت تأثير ال يتوقع 
 

عنإلا المحاسبية  السياس  فصاح  معيارتع  -ات  على  الدولي  ديالت  )  المحاسبة  الدوممارسة  وبيان    (1رقم  للتقارير   ليالمعيار 
 ( 2)  لمالية رقما

ار وبيان ممارسة المعي   (1رقم )  على معيار المحاسبة الدولي  ديالت، تع2021المحاسبة الدولية في فبراير    أصدر مجلس معايير

للتقارير   المادية والتي أصدإ   (2)  ملمالية رقاالدولي  فيها إرشاداتار األحكام حول  لمساعدة   ورد  تطبيق ت على  المنشآ  وأمثلة 

المحا  الماديةام  أحك السياسة  عن  اإلفصاحات  مساعدةعلى  إلى  التعديالت  تهدف  عالمن   سبية.  عن  شآت  إفصاحات  تقديم  ند 

اإلفصاح  ياساتها المحاسبية "المهمة" بشرط  آت عن سصاح المنشفطريق استبدال شرط إ  السياسات المحاسبية األكثر جدوى عن

سياسا "عن  المحاسبية  وإضالماديةاتها  إرش"  عن كيفية    حولاد  فة  المادية  لمفهوم  المنشآت  بشأن  تطبيق  قرارات  اتخاذ  د 

 المحاسبية.  ياساتن الساإلفصاحات ع
 

الدوليطت  المحاسبة  التعديالت على معيار  )   بق  الفترا  (1رقم  تب   السنوية  ت على  بعد  التي  أو  في  ماح  الس  مع  2023يناير    1دأ 

الم بيانديالتع  لكون  بكر. نظراً بالتطبيق  المادية على    غير ملزم بشأن   تقدم إرشاداً   (2)رسة رقم  مماال  الت على  تطبيق تعريف 

ً تاريخ سريان هذه التعديال ت السياسة المحاسبية، فإنمعلوما  .ت ليس ضروريا
 

 

ً حالي   صندوققوم الي   . صندوقالمحاسبية لل تاصاحات عن السياستأثيرها على اإلف لتعديالت لتحديدتأثير ام بتقيي  ا
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   ةهمة الم سبيمحاالسياسات ال .4
 

 عرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي  4.1
 

مالي الالمركز    جودات والمطلوبات في بيانة مؤسسة ألغراض االستثمار تصنيف الموتتطلب طبيعة نشاط الصندوق، كونه منشأ

ً قوف   بأنشطة الصندوق. وقية أكثر  موث ة وذات صل يقدم معلومات  أن هذا العرض  ترتيب تنازلي، حيث تعتقد اإلدارة  لتها في   لسيو ا

و الموجودات  عرض  في  الطريقة  هذه  أخرى  إن  معلومات  تقديم  تتطلب  الموجودات  المطلوبات  كافة  استحقاق  تواريخ  حول 

ما  قد المتبقية كطول مدة التعاالصندوق هذه المعلومات بناء على    ية. يقدم المال  تاالبيان   ول ضاحات حي المطلوبات المالية في اإلو

 لمالية.البيانات ايخ تارفي 
 

للصندوق   المالية  الموجودات  معادل،  نقدتتضمن  ب   ونقد  مالية  العادلة مموجودات  الخسارب الن خالل  القيمة  أو  وإيرادات    ،ةرح 

 أخرى. ة دين دة مصوأر مستحقة 
 

 . مستحقة وأرصدة دائنة أخرىفات مصروت المالية للصندوق لمطلوباتتضمن ا
 

ع اليتم  المتوقع  رض  دفعيلهتحصمبالغ  أو  للموجودات  كم ا  اإليضاحات  في  األدنى  بالحد  بالمطلوبات  يتعلق  فيما  وجودات  ها 

المالية،   البيانات  تاريخ  موجودات أو مطلوبات مستحقة  ديه أي  ق ليس لالصندو  إنع ذلك فمومطلوبات مستحقة خالل سنة من 

 لية.الما ة أكثر من سنة من تاريخ البياناتخالل فتر
 

 ية الدوات المال 4.2
 

مال  الصندوق قوم  ي  كموجودات  المالية  أدواته  ومطلوباتبتصنيف  ا  ية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  إدراج  يتم  مالية  لمالية. 

   طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. قالصندو كوني ما ندع
 

ا الموجودات والمطلوبات  اتتضمن  المركز  بيان  المدرجة في  العادلة من    ل،معاد  ونقد  نقدلمالي  لمالية  بالقيمة  موجودات مالية 

 . ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  إيرادات مستحقة وأرصدة مدينة أخرى ،ةرالخسو اأح رب الخالل 
 

 ماليةدات الالموجو
 

 

 عتراف المبدئي التصنيف واإل

يم كافة الموجودات المالية، باستثناء  قيت   9دات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  لتحديد فئة تصنيف وقياس الموجو

ئص التدفقات  ك خصاوكذل  وقالصندبإدارة موجودات  بالصندوقالخاص  ية والمشتقات، استناداً إلى نموذج األعمالأدوات الملك

 ألدوات مجتمعين. النقدية التعاقدية لتلك ا
 

 هي كما يلي:  9الدولي للتقارير المالية ر المعياالمالية المصنفة في البيانات المالية ضمن نطاق  إن الموجودات

 بالتكلفة المطفأة.  موجودات مالية -

 خالل األرباح أو الخسائر. ة العادلة من  بالقيم يةموجودات ملك -
 

 القياس الالحق
 

 يلي: لية على تصنيفها كما يعتمد القياس الالحق للموجودات الما
 

 المطفأة بالتكلفة  ودات ماليةموج
خالل  بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال من الشرطين التاليين وأال يكون مصنفاً بالقيمة العادلة من  مالية  الدات  جوالمو  قياس  يتم

 األرباح أو الخسائر: 

 دية تعاقدية، و فقات نقمحتفظ به في إطار نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصل لتحصيل تد -

 على أصل الدين القائم. عائدوفقط مدفوعات ألصل الدين  تعتبر يةنقد اتتدفق عينة،في تواريخ مشروطه التعاقدية،  ينتج عن -
 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدقياسها  يتم  بالتكلفة المطفأة    الموجودات الماليةإن   لة بخسائر انخفاض  الحقاً 

باألصل أو تعديله أو انخفاض    عتراف إلغاء اإلد  عن ل  الشامل  الدخ األرباح والخسائر في بيان  اف ب عترم اإلقيمة، إن وجدت. يت ال

 قيمته.
 

   إيرادات مستحقة وأرصدة مدينة أخرى.معادل ونقد نقد وة المطفأة تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالتكلف
 

 الفعلي العائدطريقة معدل 

طريقة   ما  قةطري   عليفال  العائدمعدل  تمثل  المطفأة ألصل  التكلفة  معالحتساب  يمثل  يخصم  العائد    دللي.  الذي  المعدل  الفعلي 

المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة بالضبط من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، أو، حسب الفترة األقصر، حيثما كان 

 ذلك مناسبا.
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 ة )تتمة(سياسات المحاسبية المهمال .4
 

 المالية )تتمة(   الدوات 4.2
 

 )تتمة( الموجودات المالية

 
 ادل معنقد نقد و

محافظ  لافي  نقد  الو  بنوكاللدى    النقد ان  محافظ استثمارية.في  نقد  و  ،وأجنبية  محليةبنوك  لدى    مودع  قدن   معادلنقد  نقد وتضمن  ي 

   معرضة لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في القيمة. ستثماريةاال

 
 دة مدينة أخرىإيرادات مستحقة وأرص

واليرادات  اإلإن   مبالغ مست   خرىألا  مدينةالرصدة  األ مستحقة  بالقيمة ة  حقهي  مبدئيا  إثباتها  ويتم  لألعمال  الطبيعي  السياق  في 

 ياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي، ناقصا مخصص خسائر االنخفاض في القيمة.العادلة ويتم ق
 

 وجودات الماليةانخفاض قيمة الم
 

النقدية التي يتوقع  وكافة التدفقات    وفقاً للعقد  تعاقدية المستحقةدفقات النقدية الالفرق بين الت ى  تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إل

دية  الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل التدفقات النق  العائدبنسبة تقريبية إلى معدل  الصندوق استالمها، ويتم خصم العجز  

ا المحتفلالمتوقعة  الضمانات  بيع  من  النقدية  أظ  تدفقات  االئ بها  التحسينات  تعتب و  التي  اآلخرى  جزءتمانية  الشروط  ر  من  اً 

 .التعاقدية
 

المدينة واألرصدة  المستحقة  لإليرادات  واحتساب    بالنسبة  بالمعيار  الخاص  المبسط  األسلوب  بتطبيق  الصندوق  قام  األخرى، 

االئتمان  على  ال  يةخسائر  بناء  أن فمتوقعة  المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  مخصصات  الصن   شأترة  جدول  الخبرة  دوق  على  يعتمد 

  البيئة االقتصادية.ن أجل العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين ولخسائر االئتمانية، معدل مة لالتاريخي 
 

   الربح أو الخسارة عادلة من خاللبالقيمة ال موجودات مالية
ارها بصورة رئيسية لتحقيق  ن قد تم شراؤها أو إصدكاالموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا    ندوقالصصنف  ي 

ديث دار معاً، ويوجد دليل على نموذج حت ل أنشطة المتاجرة أو تشكل جزء من محفظة أدوات مالية  ربح قصير األجل من خال

 .  مة العادلةقي ها لغرض المتاجرة وتقاس في بيان المركز المالي بالفظ ب جل. تسجل الموجودات المحت أرباح قصيرة األ  من تحقيق
 

العااح أو خسائر  أرب   يدرج القيمة  بي رالبيع، توزيعات األالناتجة من  خسائر  الأو    رباح األ  ،دلةالتغير في  ً الدخل  ن  اباح في    وفقا

 الحق في استالم مبلغ األرباح.د أو عندما يثبت لشروط العق
 

 عترافإلغاء اإل

ة مةةن يةةفقات النقدلتعاقديةةة فةةي اسةةتالم التةةدبةةالموجودات الماليةةة )كليةةا أو جزئيةةا( عنةةدما تنتهةةي الحقةةوق ا عتةةرافيةةتم إلغةةاء اإل

تدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في أحةدى الحةالتين استالم الي  ف  حقه  الصندوقحول  ي الية، أو عندما  الموجودات الم

)ب( عنةدما ال يةتم ، أو  الصةندوقائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل والعوالتاليين: )أ( إذا تم تحويل جميع المخاطر 

سةيطرة علةى الموجةودات الماليةة. عنةدما تحويل ال تمن ات المالية أو االحتفاظ بها، ولكر والعوائد للموجودطجميع المخاتحويل  

 ية بحدود نسبة مشاركتها فيها.المالبالسيطرة، فيجب عليها االستمرار في إدراج الموجودات  الصندوقحتفظ ي 
 

 المطلوبات المالية 

تكاليف المعاملة    نون تخصمائ وفي حالة القروض والسلفيات والد  الية بالقيمة العادلة،عتراف المبدئي لجميع المطلوبات الميتم اال

ي  مباشر.  بشكل  بها  المالتم  المتعلقة  المطلوبات  جميع  بالتكلفة  قياس  أو  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الحقاً  ية 

 الفعلي. العائدعر ريقة سالمطفأة باستخدام ط
 

 نالدائنو
ب  تم    اإللتزام  نوالدائن ند  يمثل  خدمات  قيمة  عليهلسداد  النشاط    االحصول  إدراج    االعتيادي.ضمن  بالقيمة   نوالدائن يتم  مبدئيا 

ولة إذا كان السداد يتم تصنيف الدائنون كمطلوبات متدا .الفعلي العائدالمطفأة بإستخدام طريقة معدل  العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة

كمطلوبات غير   بخالف ذلك، يتم تصنيفهاو  لطبيعية للنشاط أيهما أطول(، لية اأو ضمن الدورة التشغي يستحق خالل سنة أو أقل )

 متداولة.  
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 ة )تتمة(المحاسبية المهم السياسات .4
 

 دوات المالية ة المقاص 4.3
 

ب  المقاصة  المتتم  المالية وصافي  الموجودات والمطلوبات  ال  بلغين  بيان  إذا المبين في  المالي  قانونية   مركز  كانت هناك حقوق 

لسداد على أساس الصافي أو استرداد الموجودات وتسوية المطلوبات  بها وتوجد نية ابالغ المعترف حالية قابلة التنفيذ لمقاصة الم

 د. واح في آن
 

 المال  رأس 4.4
 

ً حملة الوحدا   يارلإلسترداد وفقاً لخلة  بإصدار الوحدات القابلة لإلسترداد، وهي قاب يقوم الصندوق    ت وتصنف كحقوق ملكية وفقا

للنظام  وحدات القابلة لإلسترداد إلى الصندوق في أي وقت  ويمكن إعادة ال  ،32لدولي رقم  للتعديل على معيار المحاسبة ا وفقاً 

 يمة صافي موجودات الصندوق. ابل نقد يساوي حصة نسبية من قمق ديالته،، وتعياألساس
 

 مخصصات ال 4.5
 

ا أو    بالمخصصات عندما عتراف  إليتم  قانوني  التزام حالي  الصندوق  تكاليف    سابقحدث  ناتج من    محتمليكون على  وتكون 

 وتعديلهاية كل فترة مالية  نها في المخصصات راجعةةم  ويتم  اللتزام محتملة الوقوع ويمكن قياسها بصورة موثوق منها.د اسدا

 هو كمخصص به المعترف المبلغ  يكون أن فيجب ماديا، ودةللنق لزمنيةا القيمة تأثير ونةيك اةحالي. وعندم تقدير أفضل ظهارإل

 ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية.   االلتزام. لتسوية مطلوبةال  المتوقعة للمصاريف الحالية القيمة
 

 اإليرادات  تحقق 4.6
 

لدولي للتقارير المالية  نطاق المعيار ا  تقع خارج  ثمارات والتيشكل رئيسي في صافي إيرادات است تتمثل ب إن إيرادات الصندوق  

15. 
  

 ا يلي:  تتمثل إيرادات الصندوق فيم
 

 الربح أو الخسارة  مالية بالقيمة العادلة من خالل أرباح بيع موجودات
إثبات   أيتم  الخسارةالربح  موجود  و  بيع  م من  العادلة  بالقيمة  مالية  الات  الخساب رن خالل  أو  الصندو عند    ة رح  بتحويل  قيام  ق 

المهمة   أرالمخاطر  قياس  يتم  المباع.  بملكية االستثمار  المرتبطة  الوالمنافع  بيع  ب باح  المالية  العادلة من خالل  موجودات  القيمة 

الدفتر  و الخسارةأ  الربح البيع والقيمة  بين المتحصل من  تاربالفرق  البي ية للموجودات في  تاريخ ع، ويتم اإلعتريخ  بها في  اف 

 .البيع
 

 يعات أرباح توز إيرادات

 .الم تلك الدفعاتفي است   قالصندوق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق يتم تحق
 

 أرباح من حساب التوفير 

 على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة العائد الفعلي.  رباح من حساب التوفير األيتم إثبات 
 

 ت الجنبية العمال 4.7
 

بالعمالت   المعامالت  تحويل  السائدة عيتم  الصرف  أسعار  الكويتي حسب  الدينار  إلى  ت األجنبية  تحويل  ند  ويتم  المعاملة.  اريخ 

لمالية. البيانات ا  عمالت األجنبية إلى الدينار الكويتي حسب سعر الصرف السائد بتاريخوالمطلوبات النقدية بالجميع الموجودات  

 . الشاملويل في بيان الدخل ائر الناتجة عن فرق أسعار التح رباح أو الخسيل األيتم تسج
 

تكلفة التاريخية حسب سعر الصرف السائد بالة والتي تظهر  بات غير النقدية بالعمالت األجنبي موجودات والمطلويتم تسجيل ال

المو تحويل  يتم  المعاملة.  النقد  جوداتبتاريخ  غير  األجنب والمطلوبات  بالعمالت  الدينار ية  إلى  العادلة  بالقيمة  تظهر  والتي  ية 

 يد القيمة.الكويتي حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تحد
 

 يعات أرباح توز 4.8
 

اباالعتر الصندوققوم  ي  بتوزيعات  النقدية  ألراف  النقدية وغير  الوحداتباح  الت   على حملة  تلك  إقرار  ت وزيعاكمطلوبات عند 

 زيعات بحقوق الملكية. ، حيث يتم االعتراف بقيمة تلك التومدير الصندوقمن قبل ة عليها نهائيا، عند الموافق
 

النقدية،عند تو بالفرق    زيع الموجودات غير  الدفترية للموبين  يتم االعتراف  االقيمة  العادلة للموجودات  لتي تم جودات والقيمة 

 . الشامللدخل في بيان ا  حداتملة الوحتوزيعها على 
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 هامةام ال والحك  واالفتراضات المحاسبيةات ديرالتق  .5
 

ات  على المبالغ المدرجة لإليراد  ثر يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤ  إن إعداد البيانات المالية للصندوق 

 رات. قدي عن الت  ةتائج الفعلي ن أن تختلف الن المالية. يمكالبيانات والمصروفات والموجودات والمطلوبات في تاريخ 
 

 الحكام المحاسبية 
 

تة في البيانات ثب اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات بتحديد المبالغ المالسياسات المحاسبية للصندوق، قامت  خالل عملية تطبيق  

 هم استخدام لألحكام والتقديرات هو كما يلي: المالية. إن أ
 

 ات المالية تصنيف األدو
مالية،   أداة  اقتناء  كان  م  قصندوال  يقررعند  إذا  أو  ا  الخسارة"  أو  الربح  خالل  من  العادلة  "بالقيمة  تصنيفها  الضروري  من 

العادل"بالقيم الدخ ة  خالل  من  المعي ة  يتطلب  المطفأة".  "بالتكلفة  أو  اآلخر"  الشامل  المالية  ل  للتقارير  الدولي  كافة    9ار  تقييم 

الما والمشتقات    –لية  الموجودات  الملكية  حقوق  أدوات  إلىاس  –باستثناء  إدارة    تنادًا  في  المستخدم  الشركة  أعمال  نموذج 

النقدية   التدفقات  لألدوات.  التعاقدي الموجودات وخصائص  للتقارير    الصندوقع  تب ي ة  الدولي  للمعيار  اإلرشادي    9المالية  الدليل 

 . 4المالية والمبين في إيضاح  عند تصنيف موجوداته

 
 طرف أصيل وضع الصندوق بصفته  

م اعتبار أن  هذا التقيي   تغير في وضعه الحالي كطرف أصيل أو كوكيل. يتضمن  يما لتحديد أيمنتظم تقي   شكليجري الصندوق ب 

أن يدل على أن وضعه الحالي كطرف أصيل أو كوكيل  واألطراف األخرى يمكن  قة اإلجمالية بين الصندوق  لعالأي تغير في ا

ح تغير  كطرفقد  مسبقاً  عمل  وإن  سبي   تى  على  كوكيل.  أو  اأصيل  إذال  في    لمثال،  تغير  حقوق  حدث  أو  الصندوق  حقوق 

الصند فإن  الن األطراف األخرى،  يعيد  أو  وق  فكوكظر في وضعه كطرف أصيل  المبدئي  التقييم  يأخذ  ي االعتبار أوضاع يل. 

صيل إذا كان هو المتعهد صندوق كطرف أالل. يحدد  ق التي نتج عنها في األصل عمل الصندوق كطرف أصيل أو كوكي السو

ض نطاقها، وما إذا كان يتعررها وتحديد  دية له مع األطراف األخرى، وأنه المسؤول عن تسعي ترتيبات تعاق  ساسي في أي األ

االل والمخاطر  المخزون  الصندومخاطر  انتهى  الئتمانية.  هو  ألنه  إيراداته  ترتيبات  جميع  في  أصيل  طرف  أنه  إلى  متعهد  ق 

 وخسارة الموجودات.  طر االئتمانيةأيضا للمخارض حرية التسعير، وأنه يتع األساسي وأن لديه
 

 المطلوبات المحتملة 
قوع أحداث مستقبلية ا فقط بوقوع أو عدم و عن أحداث ماضية يتأكد وجودهمحتملة تنشأ  لتزامات  إهي    المحتملةإن المطلوبات  

تبار أن الخسارة منها اعند  ندوق مخصصات للمطلوبات الطارئة عندوق. يسجل الصال تدخل بالكامل ضمن سيطرة إدارة الص

فيه.  م المبالغ ذات الصلة أم ال،  ه المخصصات وما إذا كان يجب إدراج هذ  عند تحديدحتملة وأنه يمكن قياسها بشكل موثوق 

عايير الدولية للتقارير المالية المقررة في الممة صادرة عن اإلدارة. يستخدم الصندوق المبادئ والمعايير نبغي ممارسة أحكام هاي 

 األحكام. القطاع الذي تعمل فيه عند اتخاذ مثل هذه  الممارسات السائدة في ضلوأف

 

 نقد ونقد معادل  .6

7.  

 2021  2020 

 ي دينار كويت   ي كويت دينار  

    
 566,886  454,717 وكبن أرصدة لدى ال

 480,473  1,111,782 مارية تث اس ظف محافي  نقد

 1,566,499  1,047,359 
 
 

   رةالربح أو الخسا  ة من خاللدلالعا مة لقيمالية با  موجودات .7
 

 2021  2020 

 ي دينار كويت   ي ويت ك دينار 

    
 1,272,516  1,609,380 كويت لا –مسعرة   ثمارات في أوراق مالية است 

 3,679,885  4,223,886 يجي مجلس التعاون الخل ولد –  رةمسع مالية  اقأورفي  استثمارات

 5,833,266  4,952,401 
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 )تتمة(   أو الخسارةالربح  ة من خاللدلالعا ة لقيممالية با  داتموجو  .7
 

 : ةلخسار بح أو اعادلة من خالل الرعلى الموجودات المالية بالقيمة ال ةيلي الحرك افيم
 

 

 2021  2020 

 ي دينار كويت   ي كويت نار ي د 

    
 5,146,101  4,952,401 يناير  1في 

 211,540  88,476 مشتريات

 (555,777)  (444,007) ستبعاداتا

 150,537  1,236,396 ير محققة أرباح غ

 4,952,401  5,833,266 ديسمبر  31في 

 

 أخرى ئنة دا أرصدة و  تحقةمس وفاتمصر .8
 

 2021  2020 

 ي كويت ار ن دي   ي دينار كويت  

    
 21,750  27,551 ( 14 حضاإي )  دوقإلى مدير الصن  ة ة مستحقتعاب إدارأ

 -  100,378 ( 14)إيضاح   قمدير الصندو إلىة قتحستشجيعية م أتعاب

 1,812  2,296 ( 14)إيضاح  ستثماراالومراقب  مستحقة ألمين الحفظأتعاب 

 110,871  - ء لوسطالى امستحقة إلغ مبا

 2,816  3,197 رى خ ائنة أد ةصدأر

 133,422  137,249 
 

 ال الم رأس .9

مرأن  يتكو اس  منل ال  قابل  صندوق  لالستردادوحدات  كويتي  1  ميةسأ   ةبقيم  ة  به    دينار  المصرح  المال  رأس  إن  منها.  لكل 

ويت ةمتغي وق  ندةصلل منرةر  إلى  ةوح  5,000,000  اوح  إل ة وح  5,000,000  :2020)دة  ةوح  50,000,000دة    ى دة 

اسمية  ب  (وحدة  50,000,000 كويتي  1قيمة  كمللوحدة  دينار  الصندوق  رأس يتكون    2021  رمب ديس  31  في  ا.    من   مال 

الصندوق    .(ةوحد6,883,998   :2020)  ةوحد  6,847,098 مدير  ان   –على  حالة  مافي  رأس  الصندوخفاض  الحد  ق  ل  عن 

تراه    ااتخاذ م  أس المال، وللهيئةيخ انخفاض ررعمل من تال خمسة أيام  ال خ  )"الهيئة"(  سواق المالة أئ هي أن يخطر    -  ىاألدن 

 . وحداتة ال حمل  ةقق مصلحيح ااً بممناسب 

 

 لوحدة ت لقيمة الموجودا صافي .10
 

 2021  2020 

    

 5,870,038  7,283,165 (كويتي اردين )  لكي الوحداتائدة لماافي الموجودات العص

 6,883,998  6,847,098 ( وحدة )  الوحدات القائمة عدد

 0.853  1.064 (دينار كويتي)وحدة للات مة الموجودي ي قصاف
 

 

 

 

 ة: السن ل  حركة في الوحدات خالاليما يلي ف
 

 

 

 

 وحدات  ال  عدد

 مالكي الوحدات   

 همة مسا

 الوحدات  

 صدار إ عالوة 

      

 294,160  6,883,998  6,883,998 2021 ريناي  1في 

 1,383  (36,900)  (36,900) مستردة خالل السنة  اتالمدفوع لوحد

 295,543  6,847,098  6,847,098 2021ديسمبر  31في 
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 إدارة  أتعاب .11
 

بنسبةاب  يستحق مدير الصندوق أتع ل ثالثة  ك   مدير الصندوقا  اهقاضت وي   ندوقات الصقيمة موجودن صافي  م%  1.5  سنوية 

ً ل خمسة عشر ي أشهر خال ستهدف(  داء الم% )معيار األ15ره دقوي ن عائد سلى تحقيق يث يهدف الصندوق إوح. من التعامل وما

معيار   زيد عنالتى ت لمحققة  ن القيمة ام%  15بة  بنستحق مدير الصندوق أتعاباً تشجيعية إضافية  يسرة  فة إلى أتعاب اإلداإضاف

وتسدلمستهدفا  ءااألد ف،  الم  يد  السنة  حاوفالية.  نهاية  المل ي  أحد  قيام  االوحداد  داسترإب ستثمرين  ة  الت خالل  فيتم    ةلمالي سنة 

ال ال يجوز  واالحكل  وفي    .التي تخص قيمة الوحدات المستردة فقط % و15ة على العوائد التي تفوق  يعي شجاألتعاب الت   باحتسا

 .سنويا%  5 ق عنوالصنديتقاضاها مدير  يلت ى لألتعاب ااالقص يزيد الحد أن
 

 الحفظ   نأمي  أتعاب .12
 

من %  0.0625ة  إجمالي أتعاب سنوية بنسب   ظيرن   حفظبواجبات أمين ال  .م.ك.مش.  يةلالحفظ األوراق الم  جيةالشركة الخلي   تقوم

 س ربع سنوي. لى أسافعها عود شهريبشكل  ابهاسحت ا ي يتمالت وصافي قيمة موجودات الصندوق، 
 

 تثمار االس راقبم  عابأت .13

الخلي   تقوم المالي   لحفظة  جي الشركة  االستث   بواجباتم.  ش.م.ك.  ةاألوراق  إي نظ  مارمراقب  أتعجمالر  بنسبة  اي  سنوية  ب 

قيمة موجودات ا%  0.0625 يت او  ،مراقب االستثماراجباتها بصفتها  ن ولصندوق، عمن صافي    ي شهر بشكل    سابهااحت   ملتي 

 ي. نوأساس ربع س ها علىودفع
 

 ت صلة االت مع أطراف ذمعامو  صدةأر .14
 

الرئي المعامال و  دةصألراتمثل   الوحدات  امو  حفظالمين  وأ  الصندوقين ومدير  سي ت مع مالكي  حكام  أل وتخضع    تثمارالسراقب 

 شرة أكتتاب الصندوق. ن 
 

 

 لي: ي  هي كما نةالسخالل ف ذات صلة أطرا مع رصدة والمعامالت األ إن
 

 2021  2020 

 ي يت ر كودينا  ي ويت نار كدي  

    : ركز المالي المان بي

 21,750  27,551 ( 8 يضاح)إ لصندوقإلى مدير ا ة قأتعاب إدارة مستح

 -  100,378 ( 8يضاح )إ لصندوقإلى مدير ا ستحقةم تشجيعيةأتعاب 

 1,812  2,296 ( 8يضاح )إ ثماراالست راقب فظ ومحقة ألمين الحست اب مأتع

 
 

 2021  2020 

 ي ر كويت اين د  ي ويت ك دينار 

    : شامل ال دخلالبيان 

 81,409  102,119 أتعاب إدارة 

 -  100,378 لصندوق مدير اإلى  شجيعيةت تعاب أ

 6,784  8,510  مارستث اقب اال ظ ومرين الحفمأأتعاب 
 

 

 

من  %  5  دات الصندوق عنفي وح   قير الصندوة مدل مشاركتق  يجب أالدوق  صن سي للن النظام األسا( م11م )دة رققاً للماوف

عدلإجما الوحدي  لالر المط  تا د  العامكتتاوحة  تزيد  ب  أال  وال95عن    ويجب  تلك    %  في  يتصرف  أن  أن    داتالوحيجوز  أو 

ثل  مت   حدةو   4,850,000د  الصندوق بعد  فظ مديرت ، يحاليز المان المركيخ بي كمةا في تار  .ق ندو صللإدارته    ةدل مردها طوايست 

دات المشترك فيها  وح% من ال 70.45تمثل    وحدة  4,850,000  : 2020)  الصندوق   ا فىفيه  ت المشتركمن الوحدا  % 70.83

 . (وقفى الصند
 

 الية المخاطر الم إدارة .15
 

 ر المالية طعوامل المخا
 

أنشطة   تعريضه  الصندوقتؤدي  امخاطر سعر حقو وق )مثل  س الالمالية: مخاطر    اطرمخال  د منللعدي   إلى  ولملكق  مخاطر  ية 

ال  العملة معدل  ومخاطر  وائدع األجنبية  اال(  إنسيولةال   مخاطرو  انئتممخاطر  الصندوقسياسات   .  المخاطر    مدير  لتخفيف 

 لية. ستقب قات األدوات المالية، على أساس المضاربة الممشت   الصندوقستخدم ي  ال موضحة أدناه.
 

 

  راف وأسس القياس وأسس ر االعت ك معايي ضمناً ذللطرق المستخدمة مت وا  لمهمةالسياسات المحاسبية ا  اإلفصاح عن تفاصيل  مت 

ويراباإل  عترافاال والمطلدات  الموجودات  فئات  من  فئة  بكل  يتعلق  فيما  اإلت  وباالمصاريف  في  رقم  يضالمالية  حول    4اح 

 البيانات المالية.
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 )تتمة(   يةالالم  المخاطر إدارة .15
 
 

 ق مخاطر السو 15.1
 

 ق. لسو التغيرات في أسعار ا  ة لألداة المالية بسببلنقدية المستقبلي دفقات الت القيمة العادلة أو ا ب قلر ت السوق هي مخاط   إن مخاطر

 . عائدالنبية ومخاطر معدل األج ةمخاطر العمل و وق الملكيةعر حقمخاطر س قالسو  طرمن مخاتتض
 

 ية لكسعر حقوق الم اطر مخ (أ

الكويت    في   مدرجة  وهي  عام  كلبش  تداولها  يتم  بالصندوق   الخاصة  األسهم  تثماراتاس  إن   المالية   سوق و (ةالبورص )بورصة 

 ن أ  صندوق ل ا سياسة  تتطلب.  المالية  لألوراق  أبوظبي  وسوق  المالية   لألوراق  قطر  وسوق  المالي  دبي  وسوق(  تداول )  وديةالسع

 . ويسن  ربع بشكل جعتهمرا تتم وأن   الصندوق مدير قبل من يومي بشكل الشامل لسوقا مركز مراقبة تتم
 

:  2020)  كويتي  دينار  5,833,266  مبلغ2021   ديسمبر  31  في  كما  اراألسع  لمخاطر  الشامل  الصندوق  تعرض  لغب 

  دول   منطقة  في  مدرجة  شركاتو  بنوك  أسهم  يف  تثمارالسا  محفظة  تركيز  هي  الصندوق  سياسة  إن  (.دينار كويتي  4,952,401

  بمستوى   مقارنةً   صلةالمح  العائدات  من  در ق  ىأقص  يحقق  أن  يستطيع  الصندوق  أن  اإلدارة  ترى   حيث   يجي الخل  اونعالت   مجلس

 :األسهم ظةمحف في  هامةال القطاع  لتركزات ملخصا التالي الجدول يبين. الصندوق  لها يتعرض التي المخاطر
 

 هم السوق سمحفظة أ

 2021  2020 
    

 ي ويت نار كدي   ي ويت ر كنادي  
    

 2,024,774  2,501,259 بنوكال

 1,449,684  1,682,398 ناعةالص

 847,900  879,819 الخدمات 

 581,774  721,599 العقارات 

 48,269  48,191 اخرى 

 5,833,266  4,952,401 
 

  31  في  كما  مهاألس  أسعار  تركا ح  من   الوحدات  كيمال  إلى   العائدة  الصندوق   موجودات   يصاف   ة حساسي   التالي  الجدول   يوضح

  % 5  بنسبة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  سوق   وأسعار  بورصة الكويت  أسعار  بزيادة  تاضااالفتر  إلى  التحليل  ستندي .  ديسمبر

بنسبةفاخوان   (% 5  :2020)   لمحفظة   لةالعاد  القيمة  وأن  ابتةث   األخرى  المتغيرات  كافةب   االحتفاظ  مع  (%5  :2020)%  5  ضه 

 في   الممكن  للتغير  لإلدارة  تقدير  أفضل   ذاه  يمثل.  السوق  مع  التاريخي  للترابط  فقاو  كتتحر  الملكية  حقوق   مأسه  من  ندوقالص

.  للسوق   التاريخي  رالتغي   إلى   بالنظر  خليجيال  التعاون  مجلس  دول   في  قةالعال   تذا   وقالس  وأسعار  الكويت   بورصة  سوق  أسعار

 .مسهلأل العادلة القيمة  يف المعقول محتملالرالتغي  من ناهدأ أثيرالت  ينشأ
 

 2021  2020 

 ي ت وي نار كدي   ي ويت نار كدي  

العائ  الموجودات  صافي  على  الدة  التأثير  من  لمالكي  في الوحدات  زيادة 

 293,502  364,158 لسوق ا عارأس

 يف   اضنخفاالمن  لوحدات  ا  الكيملالعائدة    جودات ير على صافي الموالتأث 

 (293,502)  (364,158) السوق  أسعار
 

 الجنبية اطر العملة مخ (ب
 

قات التجارية  الصف  ية منب األجن تنشأ مخاطر العمالت   تعرض لعمالت مختلفة.ال  من  لمخاطر العملة الناتجة  الصندوقعرض  ت ي 

 ة. لعمليات األجنبي ارات في ااالستثمبها وصافي  معترفال باتلمطلوواجودات والموستقبلية، الم
 

اع سياسات إلدارة مخابوض  الصندوق  يرمد  قام العملة  تتطلطر  قيام  ألجنبية  الع  الصندوقمديرب  امالبإدارة خطر  ألجنبية ت 

 : ر عن طريقمخاطإدارة تلك البعة وبمتا قلصندواقوم ي  التشغيلية.  قعملة الصندو مقابل 

 رية. بصورة دو ألجنبيةف العمالت اار صر أسعفي تغيرات بعة المتا •

 ي.ألساسا الصندوقغراض نشاط الت أجنبية وألبعمحدود للتعامل وضع  •
 

م  تت  ة.ألجنبي ملة ايل العإلى مخاطر تحو  صافي موجوداته  ويتعرض  جنبيةأ ت  اعملي بعض االستثمارات في    وقالصندوجد لدى  ي 

 موضوعة.حدود الال كز فيمرابقاء ال مان لضم اكز بشكل منتظراقبة المرم
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 تمة( )تخاطر المالية  الم إدارة .15
 

 )تتمة(   قمخاطر السو 15.1

 

 ( تتمة)  اطر العملة الجنبيةمخ (ب
 

 

 التالية:  ألجنبيةت االعمبالصافي موجودات جوهرية  قالصندو لدى  إن
 

 2021   2020  

 ي ت ر كوي دينا  دينار كويتي  

 1,672,421  1,900,466  سعودي لاير     

 891,554  1,074,097 درهم إماراتي 

 1,123,437  1,249,323 ي لاير قطر 
 

 

في العملة  ير  تغلل  )نتيجةحدات  الو  يلمالك  ئدةالعاجودات  ييرات في صافي المووالتغ  بيانات الدخل الشامل  ر علىا يلي التأثي يمف

 ات األخرى ثابتة: فة المتغيراالحتفاظ بكا السوق مع سعارأ % في 5 لغضة تب مفتر رتغيي ة جة لنسب األجنبية( نتي 

 

 : ة ي قوق الملكح في  راتتغي والمل االدخل الشفيما يلي األثر على بيان 
 

 2021   2020  

 ار كويتي دين   ي دينار كويت  

 83,621  95,023 ي لاير سعود     

 44,578  53,705 إماراتيدرهم  

 56,172  62,466 لاير قطري  
 

 العائد مخاطر معدل  (ج
 

تذب عائد  الإن مخاطر معدل   بسب هي مخاطر  المالية  األداة  قيمة  الذب  فةتغيرب  الصندوق  تعرض  ي   ال   السوقي.   عائدلار  ي سعات 

تحمل    وبات ماليةموجودات أو مطل  الصندوقليس لدى   ثابت.  ائدعل  ذات معد   حسابات توفير  لديهن  حيث أ  عائدمخاطر اللحاليا  

 ة.لمالي كما في تاريخ البيانات ا عائد متغير عارأس
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 )تتمة( خاطر المالية  الم إدارة .15
 

 مخاطر االئتمان  15.2
 

الية للطرف  م  ةبا خسارب بالتزاماته مسالوفاء    علىالية  داة المأطراف األرة أحةد  م قدخطر احتمال عدن هي  مخاطر االئتما  إن

، ونقد معادل نقدئر ائتمانية تتألف بصورة رئيسية من لخسا الصندوقض تعر  ان المحتمل  إن الموجودات المالية التي من اآلخر.

عة  ذات سم  مؤسساتلدى    ةمودع   يةستثماراال  محافظالنقد في  وك واللدى البن النقد  إن  .  خرىأ   ينةأرصدة مدمستحقة وإيرادات  و

ن التخلف  أيانات المالية. يعتبر مدير الصندوق  تاريخ الب في  جوهرية كما    أرصدة مدينة  الصندوق  ىجد لدو ي الة جيدة.  ائتماني 

االس  النقدووك  البن   ىلدرصدة  باال  الخاص   ادلسدا  عن المحافظ  المستحق او  ثماريةت لدى  وإليرادات  المدينة  اة    األخرى ألرصدة 

لى ذلك،  ع ءريب وبنامدى القالتعاقدية على الاتهم لتزام بإلتزامعلى اإلرة درة كبي ديها قمن الصفر حيث أن تلك األطراف ل يبقر

ث أن أي  شهر حي   12لمدة  قعة  تولمتمانية ائ ائر اإلعلى الخس  ءقعة بنامتوالئتمانية  م يتم تسجيل مخصصات متعلقة بالخسائر اإلل

 مادي للصندوق.  كون غيري القيمة سي فنخفاض ا
 

 يةالئتمان التعرض للمخاطر ا 

تعرض للمخاطر االئتمانية أقصى    إن ئتمانية.لمخاطر االاالنكشاف ل  صى لخطرات المالية الحد األق فترية للموجودقيم الدلل اتمث 

 لي:ما ي لمالي كالمركز االموجودات بتاريخ فئة ل

 2021  2020 

 ر كويتي دينا  كويتي  دينار 

    مالية الموجودات ال 

 1,047,359  1,566,499 نقد ونقد معادل

 7,527  16,822 ينة أخرىرصدة مددات مستحقة وأيراإ

 1,583,321  1,054,886 

  

 اع: قطلجغرافي والا مإلقلي ا ث من حي  ةاالئتماني  مخاطرجودات الصندوق ذات الموفيما يلي تحليل ل

 

 2021  2020 

 يتي دينار كو  كويتي  دينار 

    : الجغرافي ماإلقلي  

 676,090  464,802 الكويت 

 378,796  1,118,519 جي س التعاون الخلي جل مدول 

 1,583,321  1,054,886 
 

 

 2021  2020 

 تي وي دينار ك  ي كويت  ردينا 

    قطاع العمل   

 566,886  454,717 بنوكال

 488,000  1,128,604 ى أخر

 1,583,321  1,054,886 
 

 سيولة ال مخاطر 15.3
 

السيولة هي مخاطرإن   الي أال    مخاطر  الوفاء    ادرق  وقصندكون  استحقاقها.  لتزاماتهإب على    يقوم المخاطر    وللحد من هذه عند 

 لة الموجودات والسيولة بشكل يومي. سيو بمراقبة ندوقصر المدي 
 

مخاالنهائية عن  ولية  ؤالمستقع   السطإدارة  على  ي ر  اولة  مخاط  طار عملإوضع    ذيال  لصندوق مدير  إلدارة  امالئم  لسيولة  ر 

مبا إلى  مد .لةو السي   ارةدإت  تطلبا إلضافة  ال  وقصندلا  يريقوم  مخاطر  باحتياطياتبإدارة  االحتفاظ  خالل  من  مناسبة    سيولة 

  . لمالية جودات والمطلوبات الموومقارنة سجالت استحقاقات ا  ةلمتوقعة والفعلي فقات النقدية اد ة للت رباإلضافة إلى المراقبة المستم

تاريخ    هرخالل ثالثة أش(  خرى األ  ائنةدالرصدة  األ وحقة  ت مسلاات  مصروفالالمالية )  المتوقع استحقاق المطلوبات  من بيان  من 

 المركز المالي.
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 رة مخاطر رأس المال إدا  .16
 

ن أن ت يمكا لحاملي الوحد  العائد  الصندوق  موجودات  افيص  قيمة  إنية.  كلحقوق الم  صندوق في مجموعلالية لمل الموارد المث تت 

دارة الموارد  ن هدف الصندوق عند إ. إوحداتطة حاملي الس بوا  ي تتمادات الت تردكات واإلسبصورة كبيرة نتيجة اإلشترا  تتغير

ع للمستخدمين الخارجين وكذلك لإلبقاء افلي الوحدات ومن ملحائد  اية لتوفير عوراررة الصندوق على اإلستمالمالية هو حماية قد

 االستثمارية. طة الصندوقم أنشعارد مالية تدموعلى 
 

 املي الوحدات القابلة لإلسترداد. لح العائدةالصندوق  دات موجو س قيمة صافيا ى أسية علده المالوارالصندوق ميراقب مدير 
 

 

 دلة لألدوات المالية القيمة العا  .17
 

القي ث تم المب مل  العادلة  أو  لغة  بيع أصل  أو  استالم  يمكن من خالله  لتحوالمدفو  لمبلغا  الذي  نظامي إ  يلع  معاملة  في  بين لتزام  ة 

أسعار السوق  إلى    واق نشطة تستند القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة في أس  س.االقي اريخ  كما في ت وق  ين في السمشارك

  .ل في نهاية السنةالتداوتاريخ ب  سعر شراء أعلىب 
 

إلى   1يات من  وت مس  في  صنفةبالقيمة العادلة، م  عتراف األوليياسها بعد اإلت المالية التي يتم قتالي تحليالً لألدواال  لجدوليقدم ا

 حديدها. ت  ى بمصادر يمكنمستو كلعلى أساس درجة دعم القيمة العادلة الخاصة ب  3
 

   يمة العادلة:يلي مستويات مدرج الق فيما

 

 اثلة؛ طلوبات المتمشطة للموجودات أو الم دلة( في األسواق الن مع )غير  المعلنةعار ساأل :1وى المست 

ت، سواء  طلوبالمللموجودات أو االتي تكون ملحوظة    1المستوى    لنة المدرجة فيعمال  ارعاألس : المدخالت بخالف  2  المستوى

 ار(؛سعة باألت متعلقدخالمال، المث   على سبيلغير مباشر ) اشر )على سبيل المثال، كاألسعار( أو مب بشكل 

 وظة(. علومات غير ملحم)ظة  حو ل ية مندة إلى معلومات سوقي ال تكون مست لمطلوبات الت دخالت للموجودات أو ا: الم3المستوى 

 

 1المستوى   2021

 يتي كو دينار  

   الربح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل ب موجودات مالية

 5,833,266  عرة مس ية وراق مالأ

 

 1المستوى   2020

 كويتي دينار   

   الربح أو الخسارة خالل   دلة منبالقيمة العا  مالية موجودات

 4,952,401  مسعرة  ية لأوراق ما

 

تصنيف   . يتم لتقريرريخ اي تافأسعار السوق المعلنة  تم تداولها في أسواق نشطة على  التي ي   ت الماليةعادلة لألدواالقيمة ال  ستندت 

ر، أو الوسيط، أو مجموعة  جلبورصة، أو التامن انتظام  إب وة بسرعة  لمعلن عار اي حالة إتاحة األسنشطة فى أنها سوق  لسوق علا

التسعي خدم  والقطاع، أ اأو    ،رات  التلك األسعار معامالقابية وتمثل  لرالجهة  الفعلية والمنتظم ت  المعامالت    ة على أساسسوق 

   .البحتة اريةالتج
 

 سعر شراء.   أعلىالمملوكة لدى الصندوق هو مة للموجودات المالية أسعار السوق المعلنة المستخدان 
 

البيانات  ياس بالقيمة العادلة كما في تاريخ  الق  فئة  من  ،3المستوى  و  2ى  ليس لدى الصندوق أدوات مالية مصنفة ضمن المستو

 .ليةالما

 

 . سنةل العادلة خالل ا تحويالت بين مستويات القيمةاك أية ن لم تكن ه

 

كما في    قيمها العادلة  المطفأة، تقارب   خرى، المدرجة بالتكلفةاأل ة  المالية والمطلوبات المالي موجودات  القيم الدفترية لجميع  لإن ا

 تاريخ التقرير. 

 

 


