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 دينار كويتي   

 2019  2020  إيضاح 

      اإليرادات

      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 76,983  (399,879)   ربح محقق )خسارة محققة( /  -

 598,613  (52,665)   ربح غير محقق  )خسارة غير محققة( /  -

 169,408  100,486   إيرادات توزيعات 

 110  824   رادات فوائدإي

 -  760   إيرادات أخرى

   (350,474)  845,114 

      المصاريف

 (26,989)  (25,292)  9 أتعاب مدير الصندوق

 (4,583)  (4,662)  6 أتعاب أمين االستثمار

 (33,513)  -   حوافز تشجيعية لإلدارة

 (9,140)  (17,164)   مصاريف عمومية وإدارية

   (47,118)  (74,225) 

      

 770,889  (397,592)   ربح السنة)خسارة( / 

 -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 770,889  (397,592)   الدخل الشامل للسنة)الخسارة الشاملة ( / إجمالي 

 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 تيدينار كوي 

 

 رأس

 المال 

 احتياطي 

 المعادلة

 خسائر 

 متراكمة 

 المجموع 

        

 4,630,379  (5,029,818)  3,063,001    6,597,196   2018يونيو  30الرصيد في 

 549,020  -  (202,042)  751,062 خالل السنة كتتاباتا

 (1,183,489)  -  446,051  (1,629,540) استردادات خالل السنة

 770,889  770,889  -  - مالي الدخل الشامل للسنةإج

 4,766,799  (4,258,929)  3,307,010  5,718,718  2019يونيو  30 الرصيد في

 (58,886)  -  9,290  (68,176) استردادات خالل السنة

 (397,592)  (397,592)  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 4,310,321  (4,656,521)  3,316,300  5,650,542  2020يونيو  30 الرصيد في

        

        

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 دينار كويتي   

 2019  2020  إيضاح 

      

      يةنشطة التشغيلاألمن  الناتجة التدفقات النقدية

 770,889  (397,592)   ربح السنة)خسارة( / 

      

      تسويات لـ:

 (187,665)  3,765,693   في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (الزيادةالنقص / )

 46,237  (508,657)   النقص في ذمم مدينة أخرى /)الزيادة( 

 31,788  (34,074)   الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى  /)النقص( 

 661,249  2,825,370   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      

      التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 

 (1,183,488)  (58,886)   االستثمار استرداد وحدات

 549,020  -   االستثمار وحداتفي اكتتاب 

 (634,468)  (58,886)   ة صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلي

      

 26,781  2,766,484   في النقد والنقد المعادلالزيادة  صافي

      

      النقد والنقد المعادل 

 189,875  216,656   في بداية السنة   

 216,656  2,983,140  3 في نهاية السنة    

 

 

 يتجزأ من هذه البيانات المالية.  تشكل جزءاً ال 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 واألنشطةسيس التأ .1

( 7)سابقًا: صندوق جلوبل المأمون( في الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ))"الصندوق"(  تم تأسيس صندوق كامكو المأمون

األوراق المالية وإنشاء صناديق االستثمار.  في شأن تنظيم تداول 1990لسنة  31وفقاً ألحكام القانون رقم  2001يناير  17الصادر في 

 . 2010لسنة  7يخضع الصندوق لتعليمات هيئة أسواق المال التي تم تأسيسها بموجب القانون رقم 

 ستثماراالويقوم بدور أمين . شركة بيت االستثمار العالمي ش.م.ك.م(سابقًا: ) شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع يدير الصندوق

شرق، شارع الشهداء، دولة الة الخليجية لحفظ األوراق المالية ش.م.ك.م. إن العنوان المسجل لمدير الصندوق هو الشرك للصندوق

 الكويت.

 لصندوق.موظفين لدى اأي ال يوجد 

الكويت بورصة  يهدف الصندوق إلى نمو رؤوس األموال المستثمرة عن طريق االستثمار االنتقائي في أسهم الشركات المدرجة في

ً باسم ت  )  المحلية، لألسهم الجديدة اإلصدارات فيويحق للمدير استثمار الفوائض النقدية  .(سوق الكويت لألوراق الماليةعرف سابقا

االستثمار في األوراق  وصناديق ،أسواق النقد وصناديق األجل، ومتوسطة قصيرة والودائع الحكومية كالسندات السوق النقدية أدوات

 .المحلية المالية

سوق الكويت لألوراق المالية وكانت مدته األولية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تأسيسه.  الصندوق صندوق مقفل المدة ومسجل لدى كان

بتاريخ  225بتحويل الصندوق إلى صندوق مفتوح المدة طبقاً للقرار الوزارى رقم  اتخذ حملة الوحدات قراراً  2006يونيو  12وبتاريخ 

 ،سنة تبدأ من تاريخ تأسيسه. وبناًء على ذلك 15الصندوق ليصبح  مدةديل النظام األساسى للصندوق لتمديد وكذلك بتع 2006يونيو  3

  .2006يونيو  30منذ  سوق الكويت لألوراق الماليةبتم إلغاء الصندوق من كونه مدرجاً 

 .2020 أغسطس 11 إصدار هذه البيانات المالية في الصندوق ستثماراعتمد مدير الصندوق وأمين ا

 السياسات المحاسبية الهامةملخص و أساس اإلعداد .2

 س اإلعداداأس 2.1

تفسيرات ولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة الدولية للتقارير المالية )معايير المحاسبة الدالبيانات المالية وفقاً للمعايير هذه  تم إعداد

بالقيمة العادلة من "اريخية المعدل بإعادة تقييم األدوات المالية المصنفة على أساس مبدأ التكلفة التايير الدولية للتقارير المالية( والمع

 . "الربح أو الخسارةخالل 

. يتوقع مدير الصندوق أن يوافق حاملو الوحدات على تجديد مدة الصندوق وعليه، تم إعداد 2021يونيو  12تنتهي مدة الصندوق في 

 ية.هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرار

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار لكنها غير سارية المفعول بعد 2.2

 لم يطبق الصندوق بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول بعد:

  جديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية ال
على الفترات المفعول سارية 

 التي تبدأ في أو بعد السنوية

عرض البيانات المالية ومعيار المحاسبة  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تعريف المادية 

 السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء. 8الدولي 

 2020يناير  1  

لتعريف الجديد على أنه "تعتبر المعلومات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها أو تشويشها من ينص ا

المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية 

منشأة ذات الغرض العام استنادًا إلى تلك البيانات المالية بما يضمن توفير معلومات مالية عن 

 محددة معدة للتقارير". 

  

 2020يناير  1   اندماج األعمال 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –تعريف األعمال 

توضح التعديالت أنه لكي تصبح مجموعة األنشطة واألصول مؤهلة كأعمال، ينبغي أن تتضمن 

ر في إنتاج مخرجات. يوضح مجلس معايير مدخالً وآلية جوهرية كحد أدنى يسهمان معاً بشكل كبي

المحاسبة الدولية أيضاً أن األعمال قد تتحقق دون أن تتضمن جميع المدخالت واآلليات الالزمة 

إلنتاج المخرجات، أي أن المدخالت واآلليات المطبقة على هذه المدخالت يجب أن يكون لها 

 درة على إنتاج مخرجات"."القدرة على المساهمة في إنتاج مخرجات" بدالً من "الق

تقدم التعديالت اختبار تركز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة 

ً إلى اختبار التركز االختياري، ال تعتبر مجموعة  واألصول المكتسبة ال تشكل أعماالً. استنادا

جمالي األصول المكتسبة مركزة في األنشطة واألصول المكتسبة أعماالً إذا كانت القيمة العادلة إل

 أصل فردي قابل للتحديد أو مجموعة من األصول المماثلة القابلة للتحديد.
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التعديالت  –التعديالت على مراجع إطار المفاهيم الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية 

المعيار الدولي للتقارير و 3المالية  والمعيار الدولي للتقارير 2على المعيار الدولي للتقارير المالية 

ومعيار المحاسبة  1، ومعيار المحاسبة الدولي 14والمعيار الدولي للتقارير المالية  6المالية 

، 38ومعيار المحاسبة الدولي  37ومعيار المحاسبة الدولي  34ومعيار المحاسبة الدولي  8الدولي 

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  12ر المالية وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاري

وتفسير لجنة  20وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  19للتقارير المالية 

لتحديث البيانات  32وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  22تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تباسات من إطار المفاهيم أو عندما تشير تلك البيانات إلى إصدار مختلف المتعلقة بالمراجع واالق

 من إطار المفاهيم.

 2020يناير  1  

 يرى مدير الصندوق أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة لن يكون لها أي أثر في البيانات المالية للصندوق.

 األدوات المالية  2.3

 ية  تصنيف وقياس الموجودات المال

ي حدد الصندوق تصنيف الموجودات المالية استنادًا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات 

 النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

 تقييم نموذج األعمال

 هدفهإدارته لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق  ي حدد الصندوق نموذج أعماله عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية

من األعمال. وال يتم تقييم نموذج أعمال الصندوق على أساس كل أداة على حدة وإنما يتم تقييمه على مستوى أعلى للمحافظ مجتمعة، 

 ويستند إلى عدد من العوامل الملحوظة تتضمن ما يلي: 

 تلك السياسات المعمول بها؛ السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتنفيذ 

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ 

 ات في معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيع

 المستقبل.

يستند تقييم نموذج األعمال إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ "أسوأ األحوال" أو "الحالة المضغوطة" بعين االعتبار. 

في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للصندوق، لن يغير الصندوق تصنيف 

دات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، وفي المقابل سيقوم باستخدام هذه المعلومات عند تقييم الموجودات الموجو

 الناشئة أو المشتراة مؤخًرا في الفترات الالحقة. المالية

والفائدة  األصليالمبلغ  من ختبار تحقق دفعاتوالفائدة فقط )ا األصليالمبلغ  من تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات

 فقط(

يقوم الصندوق بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار تحقق دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 

لي عند االعتراف المبدئي وقد تتغير خالل فقط. لغرض هذا االختبار، يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل الما

 عمر األصل المالي. ويتم تعريف الفائدة على أنها تمثل القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي وكذلك مقابل

التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مخاطر االقراض األساسية األخرى والتكاليف باإلضافة إلى هامش الربح. في سبيل تحديد ما إذا كانت 

دفعات من المبلغ األصلي والفائدة فقط، يضع الصندوق في اعتباره ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي من شأنه أن يؤدي 

 إلى تغيير في توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بما قد يؤدي إلى عدم استيفاء ذلك الشرط. 

 المبدئي إلى الفئات التالية: االعترافموجوداته المالية عند يصنف الصندوق 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
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 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:

 استيفائه للشروط التالية: يدرج األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة

 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تتمثل في دفعات من المبلغ األصلي والفائدة

 لى المبلغ األصلي القائم.عفقط 

الفائدة الفعلية. ويتم االعتراف  معدلبالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  المدرجةقياس الموجودات المالية الحقًا يتم 

دخل الشامل اآلخر. يتم بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة وال

 في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. االعترافأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم ب االعتراف

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

المبدئي أو تلك االعتراف تم تصنيفها من قبل اإلدارة عند إن الموجودات المالية المندرجة ضمن هذه الفئة هي إما تلك الموجودات التي 

. تصنف اإلدارة األداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 9التي ينبغي قياسها بالقيمة العادلة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا كانت تستبعد أو تحد الخسارة التي ال تستوفي متطلبات قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 

بصورة ملحوظة من أي تباين محاسبي قد ينشأ بخالف ذلك. وينبغي قياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال 

 والفائدة فقط بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األصليالمبلغ  من دفعاتتمثل 

التغيرات في ب االعترافوفقاً للقيمة العادلة. يتم الحقاً يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

إيرادات التوزيعات من االستثمارات في األسهم ب يتم االعتراف. خرالقيمة العادلة ضمن بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل

سة وفقاً للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عندما يثبت الحق في استالم المقا

 الدفعات.

 إعادة تصنيف الموجودات المالية

 المبدئي.االعتراف ال يقوم الصندوق بإعادة تصنيف الموجودات المالية بعد 

 االعتراف وعدم االعتراف

ً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. ال ب العترافيتم ا  يتم االعترافالموجودات والمطلوبات المالية عندما يصبح الصندوق طرفا

اً األصل المالي )كلياً أو جزئياً( عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية الناتجة من األصل المالي أو عندما يقوم الصندوق فعليب

االلتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام المحدد بالعقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية ب يتم االعترافطر ومنافع الملكية. ال بنقل كافة مخا

 استحقاقه. 

. إن عمليات ةعمليات الشراء والبيع التي تتم يالشروط المعتادة للموجودات المالية باستخدام تاريخ المتاجرة المحاسبيب االعترافيتم 

اء أو البيع التي تتم يالشروط المعتادة هي عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية والتي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الشر

 الزمني المحدد بناًء على القوانين واألعراف السائدة في السوق.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

والذمم على النقد والنقد المعادل  9الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية طبق الصندوق نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" 

المقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام المنهج العام. يعكس قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس للمبالغ بشكل غير متحيز المدينة األخرى 

جموعة من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقولة ومرجح باالحتماالت والتي يتم تحديدها من خالل تقييم م

والمؤيدة المتاحة حول األحداث السابقة دون أية تكلفة أو جهود غير مالئمة في تاريخ التقرير والظروف الحالية وتوقعات الظروف 

 االقتصادية المستقبلية.

 المنهج العام

 مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: يطبق الصندوق طريقة مكونة من ثالث

 شهًرا 12: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1المرحلة 

الموجودات المالية التي لم  علىشهراً  12يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

المبدئي أو حاالت التعرض للمخاطر التي تم التحديد بأنها تحتوي على االعتراف منذ  مانمخاطر االئتيكن بها زيادة ملحوظة في 

على مستوى منخفض من المخاطر  ينطويالصندوق أن األصل المالي  يعتبرمستوى منخفض من المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير. 

 ف "التصنيف االئتماني المرتفع" المتعارف عليه دولياً.االئتمانية عندما يكون تصنيف المخاطر االئتمانية مساوياً لتعري
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 غير منخفضة الجدارة االئتمانية –: الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة 2المرحلة 

كان  يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة من الموجودات المالية التي

 المبدئي ولكن لم تتعرض لخسائر االنخفاض في الجدارة االئتمانية. االعتراف بها زيادة ملحوظة في الخسائر االئتمانية منذ 

 منخفضة الجدارة االئتمانية –: الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة 3المرحلة 

االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة من الموجودات المالية ويتم يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر 

 التحديد بأنها تعرضت لالنخفاض في الجدارة االئتمانية استناداً إلى دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة.

المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة هي الخسائر االئتمانية التي تنتج من أحداث التعثر

شهراً جزءاً من الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة والتي تنتج من أحداث  12المالية. وتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

توقعة خالل عمر األداة والخسائر االئتمانية شهراً بعد تاريخ التقرير. ويتم احتساب كال من الخسائر االئتمانية الم 12التعثر المحتملة لمدة 

 شهراً إما على أساس فردي أو مجمع باالعتماد على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية. 12المتوقعة لمدة 

 تحديد مرحلة االنخفاض في القيمة

ة مجودات مالية تعرضت لالنخفاض في في تاريخ كل تقرير، يقوم الصندوق بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان أصل مالي أو مجموع

الجدارة االئتمانية. يعتبر الصندوق أن األصل المالي قد تعرض لالنخفاض في الجدارة االئتمانية في حالة وقوع حدث واحد أو أكثر 

 يوماً. 90لسداد لمدة التعاقدية متأخرة ا الدفعاتيؤثر سلباً على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو عندما تكون 

المبدئي من االعتراف في تاريخ كل تقرير، يقوم الصندوق أيضاً بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية منذ 

ً من تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في تار يخ خالل مقارنة مخاطر التعثر التي حدثت على مدار العمر المتوقع المتبقي اعتبارا

المبدئي. إن المعايير الكمية المستخدمة لتحديد الزيادة الملحوظة في المخاطر االئتمانية تمثل سلسلة من الحدود النسبية االعتراف 

ً تتضمن زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية منذ  30والمجردة. ويتم اعتبار أن كافة الموجودات المالية متأخرة السداد لمدة  يوما

 حتى وإن لم تكن المعايير األخرى تشير إلى زيادة ملحوظة في المخاطر االئتمانية. 2لمبدئي ويتم تحويلها إلى المرحلة ااالعتراف 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الية لكافة حاالت تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتمانية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الح

الفائدة الفعلية لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للصندوق بموجب  بمعدلالعجز النقدية المخصومة 

قعة احتمالية عقد والتدفقات النقدية التي يتوقع الصندوق الحصول عليها. تتضمن العناصر األساسية في قياس الخسائر االئتمانية المتو

مناسبة التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر وقيمة التعرض عند التعثر. يقدر الصندوق تلك العناصر باستخدام نماذج المخاطر االئتمانية ال

ً في االعتبار المعدالت االئتمانية الداخلية والخارجية للموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات االقتصادية الكبرى  أخذا

 المستقبلية الخ.

 عرض المخصص المحتسب للخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

ئتمانية المتوقعة كاستقطاع من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية بالنسبة يتم عرض مخصصات الخسائر المحتسبة للخسائر اال

 للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.

 القيم العادلة

يخ استالمه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق كما في تار يتمإن القيمة العادلة هي السعر الذي 

 إما: تتمالقياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام 

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 

 .في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر ربحاً لألصل أو االلتزام 

 حاً متاحاً.إلى السوق الرئيسي أو األكثر رب الصندوقيجب أن يكون دخول 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، 

 على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون وفقاً لمصلحتهم االقتصادية.

وفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من استخدام أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يت يستخدم الصندوق

 المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
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ويات يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية، ضمن تسلسل مست

 قياس القيمة العادلة، كما هو مبين أدناه، استناداً إلى أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة.  –1المستوى 

ى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر أو غير أساليب التقييم التي يكون فيها أدن – 2المستوى 

 مباشر. 

 أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ. – 3المستوى 

 اإلقفالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم استخدام أسعار بالنسبة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بال

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق مشتركة ووحدات استثمارية وأدوات  للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات.

 استثمارية مماثلة بناء على آخر قيمة صافية معلنة لتلك الموجودات.

المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل بالنسبة لألدوات المالية 

 العائد الحالي السائد في السوق ألدوات مالية مماثلة. 

ما إذا كانت االنتقاالت  صندوقيحدد الوبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية على أساس متكرر، 

قد حدثت بين تسلسل مستويات القياس عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة 

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو  فئات للموجودات والمطلوبات على أساس حدد الصندوقولغرض إفصاحات القيمة العادلة، 

 ومستوى قياس القيمة العادلة على النحو الموضح أعاله. االلتزام

 النقد والنقد المعادل 2.4

 ثالثة أشهر كـنقد ونقد معادل لها آجال استحقاق أصلية ال تتجاوزالتي الودائع ألجل لدى البنوك أرصدة الحساب الجاري ويتم تصنيف 

  .في بيان التدفقات النقدية

 وحدات االستثمار القابلة لالسترداد  2.5

وحدات االستثمار ويتم تصنيفها  حاملسترداد بناًء على خيار وهي قابلة لال ستردادق بإصدار وحدات استثمار قابلة لاليقوم الصندو

 لى الصندوق في أي وقتإ القابلة لالسترداد يمكن رد وحدات االستثمار .32كحقوق ملكية وفقاً للتعديل على معيار المحاسبة الدولي 

 بمقابل نقدي يعادل حصة تناسبية من صافي قيمة أصل الصندوق.

حال تغير بنود أو شروط وحدات االستثمار القابلة لالسترداد بحيث أصبحت ال تلتزم بالشروط الصارمة المتضمنة في التعديل،  في

م مالي من تاريخ عدم تلبية األداة لتلك الشروط. وسوف يتم قياس فإنه يتم إعادة تصنيف وحدات االستثمار القابلة لالستراد إلى التزا

لكية االلتزام المالي بالقيمة العادلة لألداة كما في تاريخ إعادة التصنيف. سوف يتم إدراج أي اختالف بين القيمة الدفترية ألداة حقوق الم

 كية.والقيمة الدفترية لاللتزام كما في تاريخ إعادة التصنيف ضمن حقوق المل

مار قابلة يتم إصدار واسترداد الوحدات وفق خيار حملة الوحدات بأسعار تستند إلى صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة استث

صدار أو االسترداد. يتم احتساب صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة بتقسيم مجموع حقوق الملكية على لالسترداد في تاريخ اإل

 ستثمار القائمة القابلة لالسترداد. مجموع عدد وحدات اال

  اتاإليرادب االعتراف 2.6

أو  باألرباحيتم االعتراف الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية لالستثمار. تمثل بيع االستثمارات الناتجة من خسائر الرباح واأل إن

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمحققة في بيان  الخسائر

 الفعلي.  الفائدةمعدل باستخدام طريقة الفوائد ويتم االعتراف بإيرادات  استالمهافي الحق ثبوت  توزيعات عندال اتيرادبإيتم االعتراف 

 القابلة لالستردادتوزيعات مستحقة لحاملي وحدات االستثمار  2.7

 .الجهة الرقابيةترة اعتمادها من قبل توزيعات لحاملي وحدات الصندوق كالتزام في البيانات المالية للصندوق خالل فالب يتم االعتراف

 العمالت األجنبية 2.8

ر إن العملة الرئيسية للصندوق هي الدينار الكويتي. ويتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي باستخدام أسعا

قدية والمقومة بالعمالت األجنبية إلى الدينار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة الن

الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. وتدرج األرباح أو الخسائر في بيان الربح أو الخسارة والدخل 

 الشامل اآلخر.
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 المحاسبية الهامةوالتقديرات األحكام  2.9

ً للمعاي ير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ إن إعداد البيانات المالية وفقا

المدرجة في هذه البيانات المالية، حيث أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات. كما تتطلب أيضاً من اإلدارة ممارسة أحكامها 

 خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق.

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

لموجودات المالية إلى افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة االئتمانية المتوقعة. يستعين على ايستند مخصص الخسارة 

لصندوق السابقة لالتجارب الصندوق باألحكام في سبيل إجراء تلك االفتراضات واختيار مدخالت حساب انخفاض القيمة، استنادًا إلى 

 باإلضافة إلى ظروف السوق الحالية وكذلك التقديرات االستطالعية في نهاية كل فترة تقرير. 

 النقد والنقد المعادل .3

 دينار كويتي   

   2020  2019 
      

 216,656  483,140   نقد لدى البنوك
 -  2,500,000   ودائع ألجل

   2,983,140  216,656 

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة المحملة على األرصدة  محلية.تجارية لدى بنوك والودائع ألجل  أرصدة الحساب الجاري بندال يمثل هذا

 تعتبر غير مادية بالنسبة للبيانات المالية. 2020يونيو  30و 2019يوليو  1البنكية كما في 

 الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  .4

ً باسم ت عرف ) البورصةأسهم مدرجة في  الربح أو الخسارةستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تمثل اال سوق الكويت لألوراق سابقا

 . مبين أدناه التصنيف القطاعي لهذه االستثمارات:المالية(

 دينار كويتي   
   2020  2019 

      
 2,231,175   597,492   بنوك

 88,000   -   خدمات مالية
 527,421   -   صناعية

 355,865   -   مواد أساسية
 442,500   -   عقارية

 357,075  222,129   اتصاالت
 489,813   -   طيران 

 93,465   -   خدمات استهالكية
   819,621  4,585,314 

 مدينة أخرىذمم  .5

 دينار كويتي   
   2020  2019 

      
 8,800  -   توزيعات مستحقة القبض

 8,597  522,231   أمين االستثمار حساب التداول لدى 
 -  3,345   مصاريف مدفوعة مقدًما

 2  480   أخرى
   526,056  17,399 

تعتبر غير مادية بالنسبة  2020يونيو  30و 2019يوليو  1كما في  الذمم المدينة األخرىإن الخسائر االئتمانية المتوقعة المحملة على 

 المالية. للبيانات
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 أخرىودائنة  ذمم تجارية .6

 دينار كويتي   

   2020  2019 

 6,837  6,376   أتعاب مدير الصندوق المستحقة
 1,200  1,109   أتعاب أمين االستثمار المستحقة
 3,500  3,500   مصاريف أتعاب تدقيق مستحقة

 7,008  7,013   توزيعات مستحقة الدفع
 33,513  -   أتعاب تشجيعية مستحقة
 512  498   مصاريف أخرى مستحقة

   18,496  52,570 

يتم احتسابها وصندوق لل صلاأل%( من صافي قيمة 0.1: 2019يونيو  30% )0.1بواقع أتعاب سنوية  الصندوق استثماريتقاضى أمين 

 أسبوعياً وتدفع على أساس ربع سنوي.      

 حقوق الملكية .7

إلى  وحدة 5,000,000 من :2019يونيو  30)وحدة  200,000,000إلى  وحدة 5,000,000 منيتراوح عدد وحدات الصندوق 

دينار كويتي لكل وحدة(. يتم إصدار هذه  1: 2019يونيو  30دينار كويتي لكل وحدة ) 1قدرها اسمية ( بقيمة وحدة 200,000,000

ً ل االسترداد  أوصافي موجودات الصندوق وقت اإلصدار  حملة الوحدات بسعر يستند إلى قيمةما يقرره الوحدات واستردادها وفقا

 سبوعية. أوالذي يتم بصورة 

 5,718,718: 2019يونيو  30وحدة استثمارية ) 5,650,542، بلغ عدد الوحدات المصدرة بالقيمة االسمية 2020يونيو  30كما في 

 وحدة(. 

  المعادلةاحتياطي 

 .المعادلةاحتياطي  فيستردادات / االكتتابات نتيجة االاالسمية نقص / فائض القيمة  يتم إدراج

 لكل وحدة استثمار قابلة لالسترداد األصلصافي قيمة  .8

 دينار كويتي   
   2020  2019 

صافي موجودات الصندوق المتاحة لحملة وحدات االستثمار القابلة لالسترداد 
 4,766,799  4,310,321 )دينار كويتي( 

 5,718,718  5,650,542   ة لالستردادعدد وحدات االستثمار القابل

 0.833  0.763 صافي قيمة األصل لكل وحدة استثمار قابلة لالسترداد )دينار كويتي( 

 معامالت مع أطراف ذات صلة .9

في  على الطرف اآلخر جوهري تأثيرممارسة سيطرة على الطرف اآلخر أو القدرة على الذات صلة إذا كان لها  أنها تعتبر األطراف

 مدير الصندوق.  معتمدة من قبل لبنوداً الصندوق معامالت مع أطراف ذات صلة وفق أبرم. خالل السنة، والتشغيليةخاذ القرارات المالية ات

صافي باستثناء  %( من صافي قيمة موجودات الصندوق1.25: 2019يونيو  30% )1.25 بواقعيتقاضى مدير الصندوق أتعاب سنوية 

 مدير الصندوق يتقاضىيتم احتسابها أسبوعياً وتدفع على أساس ربع سنوي. و بها من قبل أمين االستثمار قيمة الموجودات المحتفظ

 ً والتي تزيد لكل وحدة % من أي ارتفاع في قيمة صافي موجودات الصندوق 20 بواقعأتعاب تشجيعية من موجودات الصندوق  أيضا

وفي حالة استرداد ة أسبوعية وت دفع بشكل سنوي في نهاية السنة المحاسبية. يتم احتسابها بصورو، % سنوياً في السنة المالية15عن 

 الوحدات فإنه يجب احتساب األتعاب التشجيعية الخاصة بتلك الوحدات وتصبح مستحقة في تاريخ االسترداد. 

 كوكيل إيداع. االشتراكاتمن %( 2: 2019يونيو  30% )2 بواقع أتعابوفقاً لما يقرره،  ،كما يتقاضى مدير الصندوق

%. يحتفظ مدير الصندوق بعدد 75من الوحدات المصدرة وبحد أقصى  250,000يتعين على مدير الصندوق االحتفاظ بحد أدني يبلغ 

% 57.01. إن (%35.83وحدة تمثل  2,049,162: 2019يونيو  30) 2020 يونيو 30% كما في 36.26وحدة تمثل  2,049,162

 ( محتفظ بها من قبل صندوق آخر يديره مدير الصندوق.%56.329 :2019يونيو  30) 2020يونيو  30القائمة كما في  تمن الوحدا

كما تم اإلفصاح عن قيمة األتعاب المستحقة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر تم اإلفصاح عن أتعاب مدير الصندوق في بيان 

 .6في إيضاح  ذات الصلة

% كما هو محدد 15يتجاوز نسبة  ال األصلأتعاب تشجيعية حيث أن االرتفاع في صافي قيمة وق مدير الصند لم يستحقالسنة، خالل 

 (.دينار كويتي 33,513: 2019يونيو  30في النظام األساسي )
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .10

 :لألعمال عتياديالاط نشاال في إطارؤها األدوات المالية التالية التي تم اقتناتتضمن موجودات ومطلوبات الصندوق 

 النقد والنقد المعادل

 الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 مدينة أخرى ذمم

 أخرىودائنة  ذمم تجارية

 القيمة العادلة 

 .2.4يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مفصح عنه في إيضاح 

 . 1نشطة ويتم تصنيفها كاستثمارات المستوى متداولة في أسواق  4المبينة في إيضاح إن األسهم المسعرة 

 لغرضبالتكلفة المطفأة، ال تختلف قيمها العادلة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية والتي تستخدم فقط  المدرجةوبالنسبة لألدوات المالية 

فقات النقدية المخصومة، باإلضافة وت حدد بناًء على أساس التد 3اإلفصاح. تصنف القيمة العادلة لتلك األدوات المالية ضمن المستوي 

 إلى المدخالت األكثر أهمية المتمثلة في معدل الخصم الذي يعكس مخاطر االئتمان من األطراف المقابلة.

 المالية إدارة المخاطر .11

متلك االئتمان ومخاطر السيولة. يعدة مثل مخاطر السوق ومخاطر مالية إن استخدام الصندوق لألدوات المالية يعرضه لمخاطر 

بشكل رئيسي والمستخرجة  على استراتيجية مدير الصندوق في إدارة االستثمار أدوات مالية مختلفة وذلك بناءً مراكز في الصندوق 

يتم تحديد توزيع الموجودات من قبل مدير الصندوق الذي يدير توزيع  .1من أغراض الصندوق االستثمارية المبينة في اإليضاح 

ً الموجودات لتحقيق هذه ا  للسياسات واالجراءات المستخدمة.  ألهداف. يقوم مدير الصندوق بإدارة المخاطر وفقا

 مبين أدناه المخاطر الجوهرية التي يتعرض لها الصندوق: 

 مخاطر السوق 

معدالت و احتمال تكبد الصندوق لخسائر مالية بسبب التقلبات السلبية في األسعار السوقية لالستثمارات أ إن مخاطر السوق هي مخاطر

أو أسعار العمالت األجنبية. إن أسهم الصندوق عرضه لمخاطر تقلبات أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من الفائدة المستقبلية  الفائدة

ً للنظام األساسي للصندوقلألدوات المالي ، يجب على الصندوق تطبيق سياسة استراتيجية متوازنة من خالل االختيار الحذر ة. وفقا

بهدف الحد من مخاطر السوق. يقوم مدير الصندوق بمراقبة  في إطار حدود معينة وذلك خرىراق المالية واألدوات المالية األلألو

 . منتظمالمركز السوقي للصندوق على أساس 

 مخاطر أسعار األسهم  (أ)

محددة عوامل سواء نتجت عن السوق في أسعار األسهم السائدة في  اتنتيجة للتغير األداة تقلبمخاطر  إن مخاطر أسعار األسهم هي

األدوات المالية المتداولة في السوق. يتعرض الصندوق جميع العوامل التي تؤثر على  كافة أو المصدرةأو جهة  لالستثمار الفردي

ز بيان المركلمخاطر أسعار األسهم ألن معظم موجودات الصندوق تتمثل في استثمارات في أسهم مسعرة محتفظ بها ومصنفة في 

تغيرات في ظروف السوق كافة الوبالتالي فإن الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ة العادلة من خالل بيان قيمبالكاستثمارات المالي 

ألسهم . يحد الصندوق من هذه المخاطر عن طريق االختيار الحذر لاآلخر الشامل الدخلالربح أو الخسارة وستؤثر مباشرة على بيان 

في أسواق مختلفة. إن تفاصيل االستثمارات  متنوعة  لالستثمارات المتداولةظة محف أيضاً من خاللالسوق والقطاعية ضمن  وفقاً للحدود

 بيان المركز الماليوالتصنيف القطاعي لالستثمارات في األسهم المسعرة كما في تاريخ الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 

 .4مبين في إيضاح 

صافي موجودات الصندوق  لكان ،، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى% في مؤشرات األسهم5 بواقعالزيادة / النقص  نتفي حال كا

دينار  235,926: 2019يونيو  30دينار كويتي ) 53,622بمبلغ قل سيزيد / سيالمتاحة لحملة وحدات االستثمار القابلة لالسترداد 

 كويتي(.

  معدالت الفائدةمخاطر  (ب)

 معدالت الفائدةفي  اتنتيجة للتغير لألداة المالية القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية تقلبمخاطر  ر معدالت الفائدة هيإن مخاط

  .معدالت الفائدةفإنه غير معرض لمخاطر  ،وعليه ال يملك الصندوق أي موجودات أو مطلوبات محملة بالفائدة. ةالسوقي
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 )ج( مخاطر العمالت 

 .العمالت األجنبية صرففي أسعار  اتتغيرلالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة المالية نتيجة ل تقلبمخاطر  مخاطر العمالت هيإن 

 ال يعرضه لمخاطر العمالت. وعليه، العملة الرئيسية غير عمالت موجودات مقومة ب بأيالصندوق  يحتفظال 

 مخاطر االئتمان 

الصندوق. إن القيمة  أو ارتباطاته التي أبرمت معأحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته  عدم مخاطرهي مخاطر االئتمان  إن

لمخطر االئتمان كما في بيان المركز المالي. كما في تاريخ  لشكل األفضل الحد األقصى للتعرضالدفترية للموجودات المالية تمثل با

 ندوق معرضة لمخاطر االئتمان على النحو التالي: التقرير، فإن الموجودات المالية للص

 دينار كويتي 

 2020  2019 

 216,656  2,983,140 نقد ونقد معادل 
 17,399  526,056 ذمم مدينة أخرى

 3,509,196  234,055 

لخسائر االئتمانية المتوقعة فإن أثر اوعليه،  تصنيف ائتماني مرتفعيحد الصندوق من مخاطر االئتمان بإيداع النقد لدى مؤسسات ذات 

ً في البيانات المالية ككل. كما في تاريخ بيان المركز المالي، ال توجد أي موجودات انخفضت قيمتها أو انقضت أجل  ليس جوهريا

 استحقاقها.

 مخاطر السيولة 

 مالية. ال باألدواتمات المرتبطة النقد الالزم للوفاء بااللتزا توافرمواجهة الصندوق لصعوبات عند  إن مخاطر السيولة هي مخاطر

 تتمثل سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر السيولة في اآلتي:

 .ويمكن بيعها بسهولة موجودات الصندوق متداولة في سوق نشط اتاستثمارمعظم  .1

 ستردادات المتوقعة.بموجودات سائلة تعادل االاالحتفاظ  .2

تقديم طلب باالخطار وينبغي على حاملي الوحدات  سبوعيأى أساس عل اتباالستردادفقط الصندوق استرداد تسمح سياسة  .3

 .واحدعمل خالل يوم  باالسترداد

بناًء على خيار حملة صافي الموجودات المتاحة لحملة وحدات االستثمار القابلة لالستراداد في مطلوبات الصندوق بشكل أساسي  تتمثل

أن يقوم جميع حملة وحدات االستثمار باسترداد الوحدات فوراً حيث أن حملة وحدات االستثمار. ومع ذلك، ال يتوقع مدير الصندوق 

بحيث  ،يجوز لمدير الصندوق القيام بعملية تخصيصفإنه  ،إلى ذلك إضافةً هذه األدوات يحتفظون بها لفترة متوسطة إلى طويلة األجل. 

 في يوم معين تجاوزت طلبات االسترداد طلبات االكتتاب لفي حا% على إجمالي الطلبات بطريقة النسبة والتناسب، 10يتم تقسيم نسبة 

 .% من وحدات الصندوق القائمة10بنسبة 

 موجودات الصندوق متداولة في سوق نشط. إجمالي %( من 95: 2019 يونيو 30% )19كما في تاريخ التقرير، فإن 

 إدارة مخاطر رأس المال .12

تاحة لحملة وحدات االستثمار القابلة لالسترداد. إن قيمة صافي موجودات مال الصندوق في صافي موجودات الصندوق الميتمثل رأس

ستردادات تراكات واشبشكل أسبوعي حيث يخضع الصندوق ال ستثمار يمكن أن تتغير بصورة كبيرةالصندوق المتاحة لحملة وحدات اال

ل هو تأمين قدرة الصندوق على رأس الماوحدات االستثمار. إن هدف الصندوق عند إدارة  حاملي بقرار منأسبوعية والتى تتم 

 ستثمارية.يدعم أنشطة الصندوق االلمال رأسأساس قوي لى عل والمحافظةالوحدات  لحامليير عوائد لتوف في مزاولة أعماله ستمراريةاال

دات األسبوعية على أو تعديل هيكل رأس المال، فإن سياسة الصندوق هي مراقبة مستويات االشتراكات واالستردا لغرض المحافظة

 تسييلها. إمكانية المتعلقة بالموجودات المتوقع

 معلومات القطاع .13

ً ت عرف البورصة ) وهو االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في رئيسي فى قطاع أعمال واحد يعمل الصندوق سوق الكويت باسم  سابقا

فظ الصندوق بموجوداته ومطلوباته داخل الكويت. يستند هذا . يحتالنقدية واألدوات السوق واالستثمار بالصناديق (لألوراق المالية

 التقارير التي يتم مراجعتها من قبل مدير الصندوق. إلىالقطاع 
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 الضرائب .14

  .للضريبةال يخضع الصندوق 

 19 -أثر كوفيد  .15

ً 19 -تأكد ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد  2020في يناير  في العديد من البلدان األخرى  ( في األراضي الصينية ثم انتشر الحقا

. كما في تاريخ إصدار حول العالم. تسبب هذا الحدث في تعطل األعمال بشكل واسع وما تبع ذلك من آثار سلبية على النشاط االقتصادي

  دينار كويتي لكل وحدة. 0.004البيانات المالية، فقد انخفض صافي قيمة األصل للصندوق بمبلغ 

 

 

 




