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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية00100الرياض  011 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 أ( معلومات عن الصندوق

 ( أسم صندوق االستثمار:0

 صندوق البالد لألسهم الكويتية

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته: (9

سهم الكويتية األنمو رؤوس األموال المستثمرة عن طريق االستثمار في أسهم الشركات اإلسالمية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية والمكونة لمؤشر "

الكويت لألوراق  سوقاإلسالمية" المحتسب من ِقبل ايديل ريتنق باإلضافة إلى االستثمار في أسهم الشركات اإلسالمية غير المدرجة والتي على وشك اإلدراج في 

تتوافق مع أحكام الشريعة  لتيالمالية، والصناديق اإلسالمية واستثمار النقد المتوفر في أدوات االستثمار المالية المناسبة والتي ال يترتب عليها أغراض تمويلية وا

اء الصندوق ويمكن ألداإلسالمية. يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي " مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية" المحتسب من ِقبل ايديل ريتنق ، ويعتبر مقياس 

 الحصول عليه من خالل موقع مدير الصندوق على شبكة االنترنت.

 ( سياسة توزيع الدخل واألرباح:7

 ال يوجد.

 

 ( تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل 1
 

 ب( اداء الصندوق

 ( جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:0

 

 

 

 

 

 

 

 البند 9103 9100 9102

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية 01,121,320 0,992,170 0,139,506

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية 1.1097 1.1161 1.5197

 أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 1.1516 1.1316 1.5191

 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 1.7317 1.1035 1.1519

 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية )باألالف( 9,012 9,357 9,305

 قيمة األرباح الموزعة - - -

 نسبة المصروفات 7.90% 1.50% 7.00%
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سنوات 5 سنوات 7   البند سنة 

 العائد اإلجمالي 91.0% 15.1% 02.1%

 9100 السنة 9101 9109 9107 9101 9105 9106 9103 9100 9102

 %09.1- العائد اإلجمالي 2.0% 7.5% 5.1%- 6.2%- 09.6%- 6.0%- 01.2% 0.7% 91.0%

 نوع الخدمات او العموالت او األتعاب صافي القيمة نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق 

 رسوم اشتراك - -

%9.2  أتعاب إدارة 11,010 

%1.10  مبلغ التطهير 063 

%1.90  مصاريف مراجع الحسابات 9,256 

%1.0  مصاريف الحفظ 0,591 

%1.15  مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 653 

%1.15  رسوم تداول 372 

%1.10  رسوم رقابية 0,155 

%1.01  مصاريف المؤشر االسترشادي 0,211 

%1.05  مصاريف القيمة المضافة 9,119 

%1.05  مصاريف تعامل 9,090 

%1.10  مصاريف الخدمات االدارية  000 

 مصاريف أخرى - -

%7.00  مجموع المصاريف 51,972 

 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:
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 ( سجل أداء:9

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، ثالث سنوات، خمس سنوات

 

 

 

 العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات العشرة الماضية 

 

 

 

 

ة المصروفات، ويجب نسبجدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام. ويجب ايضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي 

 اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9102*لم يقم مدير الصندوق بأي تخفيض او إعفاء من أي رسوم خالل عام 

 ( إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.7

 لم يحدث أي تغيير جوهري خالل الفترة .
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( اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت )موافق/غير 1

 موافق/ االمتناع عن التصويت(

 .لم يتم حضور أي جمعية تخص الصندوق

الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصدرة عن ذلك بما  –على سبيل المثال ال الحصر  –( تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي 5

 في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.

ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة  71كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  9102يونيو عام  97وعقد االجتماع االول في تاريخ  9102تم عقد اجتماعين عن 

 كالتالي : 

  مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية 

  أداء الصناديق 

 الموافقة على مقدم خدمات الصندوق االدارية 

  تقييم مجلس االدارة 

 ج( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:0

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 العليا  -طريق الملك فهد الفرعي   0069

 99وحدة رقم 

 7310-09707الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 291117676هاتف:  

 +266 00 921 6922فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن.9

 اليوجد
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 ( مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:7

مار في االكتتابات االولية في ستثتم االستثمار في جميع والشركات القطاعات بدون استثناء بما يتوافق مع معايير الشرعية للبالد المالية في  السوق الكويتي ولم يتم اإل

 الصندوق خالل الفترة .

 ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة1

 %7.5% وذلك بفارق 03.7% مقارنة  بأداء المؤشر االرشادي البالغ  91.0كان أداء الصندوق خالل الفترة أعلى من المؤشر االسترشادي حيث حقق الصندوق  

  9102تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خالل عام ( 5

  تم تغيير اسم الصندوق إلى صندوق البالد لألسهم الكويتية 

 تم التغيير  في سياسات االستثمار وممارساته بإضافة إمكانية االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة 

    حذف بعض النقاط من التعامالت 

 تم اضافة بند جديد  في التقويم والتسعير بشطب األسهم المعلقة 

  للصندوق  مذكرة المعلومات/ ملخص المعلومات الرئيسة تحديث 

  تم اضافة رسوم الخدمات االدارية 

 تم التغيير في سياسات االستثمار وممارساته تغيير الضوابط الشرعية إلى ضوابط الهيئة الشرعية  

  تم تعديل ملحق الضوابط الشرعية بحيث إن تكون الشركة نقية واليوجد تمويل او استثمارات محرمة 

  ألستاذ هيثم فيصل محسن األنسي )عضو غير مستقل (تعيين عضو مجلس اإلدارة ا-تم  تغيير  في  عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة

 سليمان السحيمي  )عضو غير مستقل(.

 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:6

 ال يوجد 

 ( اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه3 

 والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

 ال يوجد 

 ( بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:0

 ال يوجد 
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 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:2

 مخالفات قيود االستثمار:

 

 

 

 

 

 

 

 د( أمين الحفظ

 ( اسم وعنوان أمين الحفظ:0

 ( 13131-73) .تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 0101972971شركة الرياض المالية .، سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.7309-09770العليا. الرياض  –شارع التخصصي  6335الرياض، 

  00135الرمز البريدي:   90006ص.ب 

 1065020/  1065066 00 266+  هاتف :

  + 266001065052فاكس: 

 www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني:  

 ( وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:9

 ب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة موجيعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا ب

 وء تصرفه أو تقصيره المتعمد.و ساألشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله او اهماله أ

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.مة يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصندوق التاريخ نوع المخالفة السبب المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

تم معالجة المخالفات خالل المدة 

النظامية وفق الئحة صناديق 

 االستثمار

ارتفاع سعر السهم أدى إلى زيادة 

نسبة تركزه في الصندوق مما أدى 

 إلى تجاوز قيود االستثمار

 1/3/9102-0/6/9102  10قيود االستثمار المادة 

5/90/9102-3/3/9102 

 

البالد لألسهم الكويتيةصندوق   
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 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 

 

  أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو تعد أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ

لحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ن اأو الموزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها، اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمي

 ي الشروط واالحكام.ا فمالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار  وأن يكون أفصح عنه

 الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، ال يجوز  أو باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة

ي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو ي أأن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق ف

 أصوله.

 

 ( بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باالتي:7

دود االستثمار وصالحيات وح اليتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى مخالفة قيود

 المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.  االقتراض

 هـ( المحاسب القانوني:

 ( اسم وعنوان المحاسب القانوني:0

 ”pwc“برايس وترهاوس كوبرز 

 المملكة العربية السعودية 00109الرياض  0909ص.ب. 

 +266 00 900 1111هاتف: 

 www.pwc.comموقع االنترنت: 

 ( بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:9

 .أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  لتلك القوائم  9102أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق األستثمار عن السنة المالية ل 

  9102أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية السنة المالية 

 :و( القوائم المالية

 قانونيين. )مرفق القوائم المالية(.ال تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


  البالد لألسهم الكويتيةصندوق 
 )الِسيف([ الكويتية األسهم صندوق  سابقا  ]

 (مدار من قبل شركة البالد لالستثمار مفتوح مشاركة صندوق)

 
 القوائم المالية

 9201 يسمبرد 13المنتهية في  لسنةل
 لحاملي الوحدات المستقلمراجع الوتقرير 

 



 صندوق البالد لألسهم الكويتية
 ]سابقاً صندوق األسهم الكويتية )الِسيف([

 القوائم املالية
 9201 يسمربد 13املنتهية يف  لسنةل

 
  ةـالصفح الفهرس 

 3 - 1 املستقل راجعامل تقرير
 4     قائمة املركز املايل

 5    اآلخر الشامل الدخلو  قائمة الدخل
 6    اتدة اىل حاملي الوحدحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 

 7    التدفقات النقديةقائمة 
 23 – 7 إيضاحات حول القوائم املالية

 



 

 ، اململكة العربية السعودية11482، الرايض 8282(، برج اململكة، ص.ب. 25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم )

 www.pwc.com/middle-east +،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 
 
 

 
 
 
 
 
 

قاً صندوق ]ساب الكويتيةالبالد لألسهم صندوق ومدير  الوحدات حامليإىل  املستقلراجع املتقرير 
 يف([األسهم الكويتية )السِ 

 
 رأينا

صندوق البالد لألسهم لتظهر بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل  يف رأينا، أن القوائم املالية
املايل ه ئوأدا 2019ديسمرب  31)"الصندوق"( كما يف  صندوق األسهم الكويتية )الِسيف([ ]سابقا   الكويتية

وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا  للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية 
 السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 
 ما قمنا مبراجعته

 للصندوق مما يلي: تتألف القوائم املالية
 .2019ديسمرب  31كما يف   قائمة املركز املايل •
 .للسنة املنتهية يف ذلك التاريخاآلخر  الشامل الدخلو قائمة الدخل  •
  .للسنة املنتهية يف ذلك التاريخحقوق امللكية العائدة اىل حاملي الوحدات قائمة التغريات يف  •
 .املنتهية يف ذلك التاريخللسنة  قائمة التدفقات النقدية •
 اليت تتضمن ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة.و  إيضاحات حول القوائم املالية •

 
 أساس الرأي

لقد قمنا مبراجعتنا وفقا  ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه 
 .مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املاليةاملعايري مت توضيحها ابلتفصيل يف تقريران ضمن قسم 

 
 إلبداء رأينا. مناسبة كأساسو عليها كافية  مت احلصولأن أدلة املراجعة اليت  نعتقد

 
 يةاالستقالل

إننا مستقلون عن الصندوق وفقا  لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة 
 القواعد. هلذهالتزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا   مبراجعتنا للقوائم املالية، كما
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قاً صندوق صندوق البالد لألسهم الكويتية ]سابومدير  الوحدات حامليإىل  املستقلاملراجع تقرير 
 )تتمة( يف([األسهم الكويتية )السِ 

 
  مسؤوليات مدير الصندوق واملكلفني ابحلوكمة عن القوائم املالية

وفقا  للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف  مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املاليةإن مدير الصندوق 
واألحكام  اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني

الرقابة  نظام هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق، وعناليت تنطبق من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 
كانت ، سواء   التحريفات اجلوهريةي يراه مدير الصندوق ضروراي  ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من ذال الداخلية

 عن غش أو خطأ. انجتة
 

واإلفصاح  االستمرار يف أعمالهعند إعداد القوائم املالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على 
 ينِو مدير الصندوق ما ملعن األمور املتعلقة ابالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب  - عند الضرورة -

 .خبالف ذلك عدم وجود بديل حقيقيأو وقف عملياته، أو  الصندوقبتصفية 
 

 مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للصندوق. الصندوق إن جملس إدارة
 

  القوائم املاليةحول مراجعة راجع املمسؤوليات 
، التحريفات اجلوهريةتتمثل أهدافنا يف احلصول على أتكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من 

من  عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد املعقول مستوى عال   كانت انجتةسواء  
أن املراجعة اليت مت القيام هبا وفقا  ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية  أنه ليس ضماان  إال التأكيد، 

ن غش أو خطأ، وتُ َعد عالتحريفات  تنتج. ميكن أن عند وجودهجوهري  حتريفالسعودية، ستكشف دائما  عن 
القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون املعقول توقع أتثريها على جوهرية، مبفردها أو يف جمموعها، إذا كان من 

 هذه القوائم املالية. بناء  على
 

منارس فإننا وفقا  ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية،  اليت مت القيام هبا عملية املراجعة ويف إطار
  املراجعة. كما نقوم أيضا  مبا يلي: عمليةهين خالل املهين وحنافظ على الشك امل احلكم

جوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت انجتة عن غش أو خطأ، وتصميم  وجود حتريفاتحتديد وتقييم خماطر  •
أساس إلبداء لتوفري  ومناسبةهذه املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية  ملواجهةوتنفيذ إجراءات مراجعة 

الغش  نظرا  ألنالناتج عن اخلطأ  اخلطرمن  علىأ حتريف جوهري انتج عن غشعدم اكتشاف  خطر ويُعدرأينا. 
 .ةالرقابة الداخلي نظامأو جتاوز  إفادات مضللةقد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

 
 تصميم إجراءات مراجعة مالئمة ذات الصلة ابملراجعة من أجلالداخلية  ألنظمة الرقابةاحلصول على فهم  •

 .ملدير الصندوقالرقابة الداخلية  فاعليةللظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول 
 

 ت ذاتواإلفصاحاتقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات احملاسبية  •
   اليت قام هبا مدير الصندوق العالقة
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قاً صندوق حاملي الوحدات ومدير صندوق البالد لألسهم الكويتية ]سابإىل  املستقلاملراجع تقرير 
 )تتمة( يف([األسهم الكويتية )السِ 

 
 )تتمة( القوائم املاليةحول مراجعة راجع املمسؤوليات 

 
أدلة املراجعة اليت مت احلصول  وبناء  إىلاستنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق ملبدأ االستمرارية احملاسيب،  •

حول  قد تشري إىل وجود شك كبريما إذا كان هناك عدم أتكد جوهري يتعلق أبحداث أو ظروف حتديد عليها، 
االنتباه  علينا لفت. وإذا توصلنا إىل وجود عدم أتكد جوهري، جيب االستمرار يف أعمالهقدرة الصندوق على 

اإلفصاحات غري كافية.  تلكيف القوائم املالية، أو تعديل رأينا إذا كانت العالقة يف تقريران إىل اإلفصاحات ذات 
األحداث أو  تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها حىت اتريخ تقريران. ومع ذلك، فإن

  .يف أعمالهالصندوق  تؤدي إىل عدم استمرار قد الظروف املستقبلية
ما إذا كانت القوائم املالية وحتديد تقييم العرض العام وهيكل وحمتوى القوائم املالية، مبا يف ذلك اإلفصاحات،  •

 .ذات العالقة بطريقة العرض العادلمتثل املعامالت واألحداث 
 

للمراجعة ونتائج املراجعة ابلنطاق والتوقيت املخطط ، من بني أمور أخرى فيما يتعلق، ابحلوكمة نقوم إببالغ املكلفني
 خالل مراجعتنا. مت اكتشافهااليت  ةالرقابة الداخلي نظام يف هامة، مبا يف ذلك أي أوجه قصور اجلوهرية

 
 برايس وترهاوس كوبرز

 

 

 

______________ 

 بدر إبراهيم بن محارب 

 471ترخيص رقم 

 
 ه1441شعبان  12

 (2020إبريل  5)



 صندوق البالد لألسهم الكويتية
 صندوق األسهم الكويتية )السيف([ ]سابقاً 
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 قائمة املركز املايل
 (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لاب مجيع املبالغ)

 
 
 إيضاح 

 13كما يف 
 9201 ديسمرب

 31كما يف 
 8201ديسمرب 

    املوجودات
 52.262 15.383 3 نقد وما يعادله

 1.180.868 1.462.415 4 خلدقائمة الابلقيمة العادلة من خالل  احملتفظ هبا االستثمارات
 1.233.130 1.477.798  جمموع املوجودات

    املطلوابت
 - (148) 7 أتعاب إدارة مستحقة

 (4.091) (5.064)  أخرىمستحقات ومطلوابت 
 (4.091) (5.212)  جمموع املطلوابت

 1.229.039 1.472.586  اتدحقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوح

 2.753.325 2.715.414  الوحدات املصدرة ابآلالف
 4464/0 5423/0  لدينار الكوييتاب للوحدة حقوق امللكية

 
 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 

 



 صندوق البالد لألسهم الكويتية
 صندوق األسهم الكويتية )السيف([ ]سابقاً 
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 اآلخر الشامل خلدوال قائمة الدخل
 (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لاب مجيع املبالغ)

 
 ديسمرب 13املنتهية يفللسنة   
 8201  9201 إيضاح 

     الدخل
 32.547  .60630  ، صايفتوزيعات األرابحدخل من 

إعادة قياس  علىلة غري احملققة دالقيمة العا صايف أرابح
 197.184  خلدقائمة الالعادلة من خالل  ابلقيمة االستثمارات احملتفظ هبا

 
64.404 

لة من دحمققة من بيع استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العا أرابح
 65.293  خلدخالل قائمة ال

 
26.590 

 -  83  األخرى  اإليرادات
 123.541  .166293  جمموع الدخل

     مصاريف
 (22.728)  (24.761) 7 أتعاب إدارة

 (4.502)  (5.894)  مصاريف أخرى
 (27.230)  (5530.7)  جمموع املصاريف

 96.311  262.511  صايف الدخل للسنة
 -  -  للسنةالدخل الشامل اآلخر 

 96.311  262.511  للسنةلشامل ا الدخلجمموع 
     
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
 

  



 صندوق البالد لألسهم الكويتية
 صندوق األسهم الكويتية )السيف([ ]سابقاً 
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 اتدىل حاملي الوحإة دحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 
 (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لاب مجيع املبالغ)

 
 ديسمرب 13املنتهية يفللسنة  

 9201  8201 
 1.174.789  1.229.039 اية السنةديف ب حقوق امللكية

 96.311  262.511 لسنةل الشامل الدخلجمموع 
    

    اتدالتغريات من معامالت الوح
 6.986  2.367 متحصالت من إصدار وحدات

 (49.047)  (21.331) عات مقابل وحدات مسرتدةو دفم
 (18.964)  (42.061) 

 1.229.039  1.472.586  حقوق امللكية يف هناية السنة
    
 ديسمرب 13املنتهية يفللسنة  
 9201  8201 
 اتدوح  اتدوح 

 2.849.021  2.753.325 اية السنةدات يف بدالوح
 16.339  4.633 ات املباعةدالوح
 ( 112.035)  (42.544) ةدات املسرت دالوح

 (95.696)  (37.911) ات دصايف التغري يف الوح
 2.753.325  2.715.414 الوحدات يف هناية السنة

 
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
 

  



 صندوق البالد لألسهم الكويتية
 صندوق األسهم الكويتية )السيف([ ]سابقاً 
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 قائمة التدفقات النقدية
 (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لاب مجيع املبالغ)

 
 ديسمرب 13املنتهية يفللسنة   
 8201  9201 إيضاح 

     التشغيلية:التدفقات النقدية من االنشطة 
 96.311  262.511   صايف الدخل للسنة

     تعديالت ل :
 (32.547)  (30.606)  ، صايفخل توزيعات أرابحد -
حمتفظ هبا  على استثماراتغري حمققة  لةدالقيمة العا أرابح -

 (64.404)  (197.184)  خلدقائمة الابلقيمة العادلة من خالل 
  17234.  (640) 

     التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:صايف 
 8.811  (.36384)  خلدقائمة الابلقيمة العادلة من خالل استثمارات حمتفظ هبا 
 (2.970)  148  أتعاب إدارة مستحقة

 3.155  973  مستحقات ومطلوابت اخرى
 8.996  (83.242)  العملياتمن )املستخدم يف( /  النقد

 32.547  30.606  ، صايفتوزيعات أرابح مستلمة
 40.903  (.15917)  من األنشطة التشغيلية )املستخدم يف( / الناتج الناتج صايف النقد

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (17.360)  -  عات مقابل قرض من مدير الصندوقو دفم

 6.986  2.367  متحصالت من إصدار وحدات
 (49.047)  (21.331)  وحدات مسرتدةعات مقابل و دفم

 (59.421)  (18.964)  األنشطة التمويلية املستخدم يفصايف النقد 
 (18.518)  (36.879)  يف النقد وما يعادله التغريصايف 

 70.780  52.262 3 السنةالنقد وما يعادله كما يف بداية 
 52.262  15.383 3 السنةالنقد وما يعادله كما يف هناية 

 
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية -1
 )"الصندوق"( هو ]سابقا  صندوق األسهم الكويتية )السيف([الكويتية صندوق البالد لألسهم إن 

)"مدير الصندوق"( وهي شركة اتبعة  صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار
يهدف الصندوق لبنك البالد )"البنك"( لصاحل حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"(. 

الشريعة  تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل يف أسهم الشركات الكويتية املتوافقة مع
 اجليد.األسهم الكويتية اإلسالمية ذات األداء  يف سوق واملدرجة

 
 )السيف(" صندوق األسهم الكويتية  مت تغيري اسم الصندوق من ،2019 أكتوبر 20 من اعتبارا  

 إىل " صندوق البالد لألسهم الكويتية.
 

وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية 
حاملو الوحدات  منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعتربمستقلة، وعليه يقوم إبعداد قوائم مالية 

 .الصندوق مدير هي مسؤولية الصندوق إدارةإن  .موجودات الصندوقمن مالكا  مستفيدين 
 

 رايض املالية هي امني الصندوقال
 

خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية 
غتها املعدلة بقرار جملس إدارة بصي( 6200 ديسمرب 24ه  )املوافق 1427ذي احلجة  3بتاريخ 

 (.2016مايو  23ه  )املوافق  1437شعبان.  16يف  السوق املالية هيئة
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2

مت إدراجها أدانه. لقد مت تطبيق  إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية
 املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك.  الفرتاتهذه السياسات بشكل  منتظم على مجيع 

 
  أسس اإلعداد 2-1

 العربية اململكة يف املعتمدة املالية للتقارير الدولية للمعايري وفقا   للصندوق املالية القوائم هذه مت إعداد
  .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة األخرى واإلصدارات واملعايري السعودية

احملتفظ هبا املالية وفق ا ملبدأ التكلفة التارخيية، ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات  القوائممت إعداد 
  .خلدقائمة ال ابلقيمة العادلة من خالل

ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت 
يف قائمة املركز املايل. وعوضا  عن ذلك، تعرض املوجودات  املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل

  واملطلوابت حسب ترتيب السيولة. 
   شهرا  من اتريخ التقرير. 12ميكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل 
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 التقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة 2-2
يتطلب إعداد القوائم املالية أن تقوم اإلدارة إببداء آرائها وتقديراهتا وافرتاضاهتا اليت تؤثر على تطبيق 
السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف. وقد ختتلف 

ساسية بصورة مستمرة. النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات األ
اليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف أي  السنةويتم االعرتاف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف 

مستقبلية تتأثر هبا. مل يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه  سنوات
 .القوائم املالية

 
  التغيريات يف السياسة احملاسبية واإلفصاحات 2-3

  من قبل الصندوق اعتمادها متمعايري أو تعديالت جديدة 
يناير  1السنوية اليت تبدأ يف أو بعد مت نشر معيار حماسيب جديد وهو ساري املفعول للفرتات 

 . فيما يلي تقييم اإلدارة لتأثري هذا املعيار اجلديد:2019
 

 جياراإلعقود  - 16املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 
 هبشكل رئيسي على حماسبة املستأجرين وينتج عن 16عداد التقارير املالية رقم إلؤثر املعيار الدويل ي

احلايل بني عقود إجيار  تفريقاملركز املايل. يزيل املعيار ال قائمةار تقريب ا يف اإلجيود عرتاف جبميع عقاال
صل )احلق يف استخدام البند املؤجر( وااللتزام املايل بدفع ألالتشغيل والتمويل ويتطلب االعرتاف اب

اإلجيار قصرية األجل وذات اإلجيارات جلميع عقود اإلجيار تقريب ا. يوجد استثناء اختياري لعقود 
 القيمة املنخفضة.

 
وابلنظر إىل أن الصندوق ال  للصندوق،املالية  القوائم إجراء تقييم آلاثر تطبيق املعيار اجلديد على مت

 يتعامل يف عقود اإلجيار، مل يتم حتديد أي أتثري.
 

  قبل الصندوقمعايري أو تعديالت جديدة غري سارية املفعول ومل يتم تطبيقها مبكراً من 
 نشر بعض املعايري احملاسبية والتعديالت اجلديدة على املعايري والتفسريات احملاسبية اليت تسري مت

ولكن مل يتم اعتمادها مبكر ا من قبل  2020يناير  1على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 
 للصندوق. املالية مالقوائعلى  جوهريالصندوق. ال يتوقع أن يكون هلذه املعايري أتثري 

 
  وعملة العرض وظيفيةعملة الال 2-4
للصندوق. إن مجيع  وظيفيةابلدينار الكوييت الذي يعترب العملة ال عرض هذه القوائم املالية مت

 املعلومات املالية املعروضة ابلدينار الكوييت.
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الصرف السائد يف  سعرأساس  على الكوييت للديناراألجنبية  لعملةالعمليات اليت تتم اب حتويل يتم
سعر الصرف السائد  أساس على الكوييت للديناراملوجودات واملطلوابت  حتويل يتماتريخ العملية. 

املوجودات واملطلوابت النقدية  حتويلمن  الناجتة. أرابح وخسائر العمالت األجنبية التقريربتاريخ 
ومع  .الدخل قائمة يف تضمينها يتمت بسعر الصرف السائد بتاريخ التقرير ومن تسويه العمليا

ديسمرب  31ذلك، مل يكن لدى الصندوق أي معامالت ابلعمالت األجنبية خالل السنة املنتهية يف 
 : ال شيء(.2018) 2019

 
  النقد يعادله 2-5

والرصيد  لدى بنك البالد دالرصيمن النقد وما يعادله  يتكونألغراض قائمة التدفقات النقدية، 
مع شركة  ب الوسيطاحساحملتفظ به يف  دالرصيو  احملتفظ به يف حساب االمني مع الرايض املالية

النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف قائمة  قياس. يتم الكويت والشرق األوسط لالستثمارات املالية
 املركز املايل.

 
  األدوات املالية 2-6

يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية 
 لألداة. 

 
بكافة املوجودات واملطلوابت املالية األخرى بتاريخ التداول الذي يصبح فيه  االعرتافيتم أوليا  

 الصندوق طرفا  يف األحكام التعاقدية لألداة املالية.
 

  القياس طرق 2-6-1
 االعرتاف والقياس األويل

التعاقدية لألداة يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام 
 أي اتريخ التداول.

 
املبدئي، يقيس الصندوق األصل املايل أو االلتزام املايل بقيمته العادلة مضافا  إليه أو  االعرتافعند 

، الدخل قائمةانقصا  منه، يف حال مل يكن األصل أو االلتزام املايل ابلقيمة العادلة من خالل 
مباشرة ابقتناء أو إصدار األصل أو االلتزام املايل كاألتعاب أو تكاليف املعاملة اإلضافية واملتعلقة 

العموالت. ويتم حتميل تكاليف معاملة املوجودات واملطلوابت املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من 
ضمن املصاريف يف قائمة الدخل. يتم إثبات خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة  الدخل قائمةخالل 

ية املقاسة ابلتكلفة املطفأة مباشرة بعد اإلثبات املبدئي، األمر الذي يؤدي إىل للموجودات املال
 يتم إثباهتا يف قائمة الدخل عندما يكون األصل قد نشأ حديثا . اخنفاضخسارة 
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  األدوات املالية وقياستصنيف    2-6-2
املالية  واملوجوداتالدخل  قائمةيصنف الصندوق أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل 

 األخرى ابلتكلفة املطفأة. فيما يلي متطلبات التصنيف حلقوق امللكية وأدوات الدين:
 

  أدوات حقوق امللكية
من وجهة نظر تعرف أدوات حقوق امللكية بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية 

 حقوقاملصدر، أي األدوات اليت ال تشمل التزاما تعاقداي ابلدفع، وبدليل وجود فائدة متبقية يف 
 املصدر. ملكية

 
بقياس   ا  . يقوم الصندوق الحقالدخل قائمةابلقيمة العادلة من خالل  استثماراتهيصنف الصندوق 

، ابستثناء، يف حال اختيار الدخل قائمةكافة استثمارات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل 
مدير الصندوق عند االعرتاف املبدئي، يتم تصنيف استثمار حقوق امللكية غري قابل لإللغاء ابلقيمة 

مارات حقوق العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف حتديد استث
امللكية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات 

يتم االعرتاف ابألرابح واخلسائر ابلقيمة  ألغراض أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار،
وحيدث ذلك أيضا عند ، خلدال لقائمةالعادلة يف الدخل الشامل اآلخر وال يتم تصنيفها الحقا 

االستبعاد. ال يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة )وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة( 
 ،بصورة منفصلة عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة. يتم االستمرار ابالعرتاف بتوزيعات األرابح

حق للصندوق ابستالم تلك يف قائمة الدخل عند وجود  االستثمارات، هذه على عائدا   متثل عندما
 .التوزيعات

 
قائمة  خالل مناحملتفظ هبا ابلقيمة العادلة  ات/ خسائر إعادة تقييم االستثمار  ارابح االعرتافتم ي

 .لالدخ قائمةالدخل الالحقة غري احملققة يف 
 

 أدوات الدين
 وجهة نظر املصدر.تعرف أدوات الدين بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من 

 
  يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:

طبق من قبل الصندوق يف إدارة املوجودات؛  •
ُ
 منوذج األعمال امل

 خصائص التدفقات النقدية للموجودات. •
 

 على للديون املالية املوجودات تصنيف ميكن النقدية، التدفقات وخصائص االعمال منوذج على بناء  
 خالل من العادلة وابلقيمة الدخل قائمة خالل من العادلة ابلقيمة املطفأة، ابلتكلفة هبا حمتفظ اهنا

 .اآلخر الشامل الدخل قائمة
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 املطفأة ابلتكلفة هبا احملتفظقيمة املوجودات املالية  اخنفاض 2-6-3
املستقبلية املرتبطة مبوجوداته يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس النظرة 

 املدرجة ابلتكلفة املطفأة. يقوم الصندوق إبثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فرتة تقرير.
 :يلي ما املتوقعة االئتمان خسائر قياس يعكس

 قيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة؛ •
 القيمة الزمنية للموارد؛  •
املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربرة يف اتريخ التقرير حول  •

 األحداث املاضية أو الظروف احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.
 

 من األسس التالية: ، يتم قياس خمصصات اخلسارة على أي9وفقا  للمعيار الدويل للتقارير املالية 
شهرا : هذه اخلسائر املتوقعة يف االئتمان الناجتة عن أحداث  12ملدة  ةاالئتمان املتوقع خسارة (أ)

 ؛ التقريرشهرا  بعد اتريخ  12افرتاضية حمتملة يف غضون 
خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن مجيع األحداث  (ب)

 تملة على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.االفرتاضية احمل
 

 اتريخ يف مايل ألصل االئتمان خماطر زايدة مت إذاقياس خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة  ينطبق
شهرا  إن مل  12ملدة  املتوقعة االئتمان خسارة وتطبيق. املبدئي االعرتاف منذ كبري  بشكل التقرير
املنشاة أن خماطر االئتمان اخلاصة ابألصل املايل مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا  . قد حتدد ذلك حيدث

 كانت خماطر االئتمان منخفضة يف اتريخ التقرير.
 

 الغاء االعرتاف ابألدوات املالية 2-6-4
يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية عند انقضاء احلق التعاقدي يف استالم التدفقات النقدية من 

 احلاالت يف. هبا االعرتاف إللغاء مؤهال املالية اتداملوجو  انتقال يكونو  ااملوجودات أو عند انتقاهل
 ماعند اتدابملوجو  االعرتاف إلغاء يتم املالية، اتهدموجو  بتحويل قام ابنه وقدالصن تقييم هبا يتم اليت

ل يم قيام الصندوق ابلتحو د عدعن أماكافة املخاطر ومنافع حقوق امللكية.   بتحويل الصندوق يقوم
املالية فقط إذا مل حيتفظ  اتدابملوجو  االعرتاف إلغاء يتم ،هذه املخاطر واملنافع كافةأو االحتفاظ ب

حقوق أو التزامات  أبيبشكل منفصل  وق. يعرتف الصنداملالية اتداملوجو  على تهالصندوق بسيطر 
 أو مطلوابت.  اتمت تكوينها أو االحتفاظ هبا يف العملية كموجود

 
 اتيتم الوفاء اباللتزام مادعن اي اطفاءها، يتم مادعن فقطإلغاء االعرتاف ابملطلوابت املالية  يتم

 .انقضائهاأو  ايف العقد أو إلغاؤه ةاحملدد
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 املاليةاملطلوابت  2-6-5
ميع املطلوابت املالية مبدئي ا ابلقيمة العادلة انقص ا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت جب االعرتافتم ي

، داملالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة، إن وج
الدخل. يصنف الصندوق  قائمةمن قياس القيمة العادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف 

 قائمةمطلوابته املالية ابلتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلوابت مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل 
 .الدخل

 
 املقاصة 2-7

ة يف قائمة املركز املايل فقط عندما صايف القيم وعرضاملطلوابت املالية ات و داملوجو  يتم إجراء مقاصة
 على ماإ حايل واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية علىحق قانوين يكون للصندوق 
 األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت. اثباتأساس الصايف أو 

 
 أخرى  مطلوابتو  اتمستحق 2-8

مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء صدرت يتم االعرتاف ابملطلوابت للمبالغ الواجب دفعها 
هبا فواتري للصندوق أم ال. تقيد املستحقات واملطلوابت األخرى مبدئيا  ابلقيمة العادلة وتقاس الحقا  

 ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
 

  إىل حاملي الوحداتالعائدة  حقوق امللكية 2-9
على أهنا حقوق امللكية وتتكون من وحدات  إىل حاملي الوحدات العائدة حقوق امللكيةتعد 

  مصدرة وارابح حمتفظ هبا.
  وحدات قابلة لالسرتداد (أ)

كية إذا كانت الوحدات القابلة كأداة حقوق مل  لالسرتداديصنف الصندوق وحداته القابلة 
 تشتمل على مجيع امليزات التالية: لالسرتداد

 .الصندوق يف حالة تصفية الصندوق حقوق ملكيةيسمح للحامل حبصة تناسبية من  •
 جلميع فئات األدوات األخرى. تعد اثنويةيف فئة األدوات اليت  األداة •

جلميع فئات األدوات األخرى هلا  تعد اثنويةمجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت إن  •
 مسات متطابقة.

حامل أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق  األداةتضمن تال  •
 الصندوق.قوق ملكية يف األسهم التناسبية حل الوحدات

داة إىل حد  دوات على مدى عمر األيستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األ •
قوق املعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة حلحقوق امللكية والتغري يف قائمة الدخل كبري على 

   .األداة على مدى عمراملعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق.  امللكية
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جيب أال يكون للصندوق  -من أجل تصنيف األدوات املالية كحقوق ملكية  -ابإلضافة إىل ذلك 
 ر لديه:أي أداة مالية أو عقد آخ

إمجايل التدفقات النقدية القائمة بشكل كبري على الربح أو اخلسارة أو التغري يف حقوق امللكية  •
 املعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق.

 أتثري تقييد أو حتديد العائد املتبقي ألصحاب األدوات بشكل جوهري •
 

بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة   لالسرتدادالوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة  تطابق
، وتبعا  لذلك، يتم تصنيفها  ب-أ16-32كأدوات حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل 

 كأدوات حقوق ملكية.
 

ا توقفت الوحدات عن . إذلالسرتدادالقابلة  يقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات
 ب 16و  أ 16أو استيفاء مجيع الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني  اخلصائصي من أب استيفاء

، فسيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كمطلوابت مالية وقياسها 32من املعيار احملاسيب الدويل رقم 
يف  تثبتابلقيمة العادلة يف اتريخ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة 

 اخلصائصالوحدات بعد ذلك مجيع  استيفاءالوحدات. يف حالة  حامليإىل  العائدة حقوق امللكية
، 32من املعيار احملاسيب الدويل رقم  ب 16و  أ 16واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني 

سيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها ابلقيمة الدفرتية للمطلوابت يف 
ت حقوق الكمعامسرتداد  واسرتداد الوحدات القابلة لال اشرتاكاتريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب 

 ملكية طاملا مت تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
 

إىل  العائدة حقوق امللكيةالتغريات يف  قائمةعلى أهنا توزيعات أرابح يف  ،تصنف توزيعات الصندوق
 تالوحدا حاملي

 
 التداول ابلوحدات (ب)

وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل إن 
الصندوق يف كل يوم أحد وأربعاء  حقوق ملكيةيتم حتديد قيمة أشخاص طبيعيني أو معنويني. 

 املطلوابت(العادلة إلمجايل املوجودات انقصا   )القيمةصايف قيمة املوجودات )"يوم التقييم"( بقسمة 
 على العدد اإلمجايل للوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي الصلة.

 
 الضريبة 2-10

القوائم هذه تعد الضريبة التزاما  على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف 
 املالية.
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 الزكاة 2-11
القوائم هذه تعد الزكاة التزاما  على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف 

 املالية
 

 املضافة القيمة ضريبة 2-12
ضريبة املتعلقة ابإليرادات إىل السلطات الضريبية يف وقت سابق من )أ( حتصيل ال خمرجات دفعيتم 

األخرى اليت تتعامل مع  املنشآتالذمم املدينة من العمالء أو )ب( تقدمي اخلدمات للعمالء. 
الصندوق ختصم الضرائب أو تسرتد ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات املقدمة للصندوق. ومبا أن 

 الدخل. قائمةكمصروف يف   تظهرفإهنا  املبالغ،يستطيع اسرتداد هذه الصندوق ال 
 

 االعرتاف ابإليرادات 2-13
يتم االعرتاف ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون 

ت ابإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق هبا، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس اإليرادا
 د اخلصومات والضرائب واحلسومات.ستبعاابلقيمة العادلة للمقابل املقبوض اب

 
 األرابح عند وجود حق للصندوق ابستالم تلك املبالغ. توزيعاتيتم االعرتاف بدخل 

 
قائمة احملققة من استبعاد االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل  االرابحتم قياس ي

 االستبعاد.الدخل ابلفرق بني عائدات املبيعات والقيمة الدفرتية قبل 
 

يئة الشرعية، فإن الدخل احملظور مبوجب الشريعة واملستلم من قبل الصندوق يتم اهلوفق ا لقرارات 
 هيتم تسجيله كمطلوابت أخرى يف قائمة املركز املايل. يتم حتديد هذحتديد الدخل و  عند هاستبعاد

عند إعداد  هبا املستثمر اجلهاتلغ بناء  على املعلومات املتوفرة ملدير الصندوق حول طبيعة أرابح ااملب
 الدخل الذي حتظره الشريعة للجمعيات اخلريية على أساس ربع سنوي. فعهذه القوائم املالية. يتم د

 
 دارة الصندوق ورسوم االشرتاكإتعاب أ 2-14

٪( من 3: 2018٪ )3يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم اشرتاك بنسبة ال تتجاوز 
الوحدات. إن حصالت من إصدار تاملبلغ املكتتب لتغطية التكاليف اإلدارية ويتم مقاصتها مقابل امل

 نسبة االشرتاك احململة هي ضمن احلدود املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق.
 

٪( من 1.75: 2018٪ )1.75مبعدل  سنواي   إدارة رسوم الصندوق بتحميليقوم مدير الصندوق 
الصندوق واليت يتم احتساهبا يف كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع  ملكية حقوققيمة 

 .الصندوق وأحكام لشروط وفقا   الشرعية اهليئة ورسوم احململة اإلدارة رسوم تتضمنسنوي. 
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 هنقد وما يعادل -3

 
ديسمرب  31
9201 

ديسمرب  31
8201 

 9.262 2.729 رصيد لدى البنك
 - 12.654  األمنيالرصيد مع 
 43.000 - الفرعي األمنيالرصيد مع 

 15.383 52.262 
 
  حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل االستثمارات  -4

 
ديسمرب  31
9201 

ديسمرب  31
8201 

 1.180.868 1.462.415 أدوات حقوق امللكية
 
  إدارة املخاطر املالية -5

  عوامل املخاطر املالية 5-1
حيث ميكنه  مستمرةيف احلفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة  دوقيتمثل هدف الصن

 الوحدات لديه وضمان السالمة املعقولة حلاملي الوحدات. حلاملياالستمرار يف تقدمي العوائد املثلى 
 
تعرض أنشطة الصندوق جملموعة متنوعة من املخاطر املالية: خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر ت

 السيولة.
 

 ملخاطر. يشرف جملس إدارة الصندوق على مديراب والتحكميتحمل مدير الصندوق مسؤولية حتديد 
 عن اإلدارة العامة للصندوق. ئيالنهاالصندوق وهو مسؤول يف 

 
على أساس احلدود املوضوعة من قبل  يف املخاطر مت وضعها مبدئيا  لتنفذملراقبة والتحكم ا إن عملية

لشروط واألحكام اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله ابجملس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة 
ادة املخاطر العامة وهو ملزم ابختاذ إجراءات إلع تهإدار فلسفة و  ودرجة املخاطر املسموح هباالعامة، 

 التوازن للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.
 

خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا؛ فيما يلي  أساليبيستخدم الصندوق 
 ذه األساليب:هلشرح 
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  خماطر السوق (أ)
تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب  السوق خماطر خماطرمتثل 

العمالت التغريات يف أسعار السوق. تشتمل خماطر السوق على ثالثة أنواع من املخاطر: خماطر 
 وخماطر السعر األخرى. العمولةوخماطر سعر  األجنبية

 
  ةاألجنبي صرف العمالتخماطر  (1)

خماطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية  األجنبية العمالتخماطر صرف متثل 
بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ هذه املخاطر عن األدوات املالية املقومة 

 بعمالت أجنبية.
 

، وابلتايل ال يتعرض الصندوق ملخاطر لدينار الكوييتاب ته هيأرصدوق و دالصن معامالتمجيع 
 ت األجنبية.صرف العمال

 
  ةالعمول سعرخماطر  (2)

العمولة يف خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية أو القيمة  سعرتتمثل خماطر 
 العادلة لألدوات املالية للقسيمة الثابتة بسبب التغريات يف معدالت عمولة السوق.

 
 ألنه ليس لدى الصندوق أدوات مالية حتمل عمولة. ةالعمول سعر ملخاطرال يتعرض الصندوق 

 
  السعرخماطر  (3)

قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف أسعار السوق  تقلب خماطرخماطر السعر متثل 
 .وسعر العمولةالعمالت األجنبية  صرف بسبب عوامل أخرى غري حركة أسعار

 
بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية اليت  السعر خماطرتنشأ 

سوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف  الصندوقميتلكها الصندوق. يراقب مدير 
. يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية عن طريق االستثمار يف املال الكويتية

 .لقطاعات الصناعيةاخمتلف 
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ستثمارات يف الصناديق تركيز الصناعة حملفظة الصندوق االستثمارية، ابستثناء اال أدانهيوضح اجلدول 
 املشرتكة:

 
 8201ديسمرب  31  9201ديسمرب  31 القطاع الصناعي

 
من إمجايل  ٪

 قيمة السوق  قيمة السوق
من إمجايل  ٪ 

 قيمة السوق  قيمة السوق
 866.456  73  1.194,544  82 واخلدمات املاليةالبنوك 

 -  -  115.863  8 االتصاالت 
 216.557  19  59.894  4 الصناعي 
 59.403  5  47.414  3 العقارات 

 -  -  44.700  3 التعليم 
 38.452  3  -  - خدمات املستهلك 

 1.180.868  100  1.462.415  100 اجملموع

 31)نتيجة للتغري يف القيمة العادلة لالستثمارات كما يف  حقوق امللكيةإن التأثري على قيمة 
، مع بقاء يق امللكية على أساس تركيز الصناعديسمرب( بسبب تغري حمتمل معقول يف مؤشرات حقو 

 مجيع املتغريات األخرى اثبتة كما يلي:
 
 8201ديسمرب  31  9201ديسمرب  31 

 
 حمتملتغري 

  معقول ٪
التأثري على صايف 
 قيمة املوجودات

تغري حمتمل  
  معقول ٪

التأثري على صايف 
 قيمة املوجودات

 43.323-/+  5-/+  59.272-+/  5-/+ البنوك واخلدمات املالية
 10.828-/+  -  5.793-+/  5-/+ االتصاالت 

 2.970-/+  5-/+  2.995-+/  5-/+ الصناعي 
 1.923-/+  5-/+  2.371-+/  5-/+ العقارات 

 -  -  2.235-+/  5-/+ التعليم 
 1.923-+/  5-/+  -  - خدمات املستهلك

 59.044-/+    73.121-+/   اجملموع
 
 خماطر االئتمان (ب)

االئتمان خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف اآلخر من خالل  متثل خماطر
 وتركيز خماطر ائتمانوق حاليا  ألي خماطر ائتمان دالصن يتعرضال العجز عن تسوية التزام ما. 

 . دى بنوك تتمتع بتصنيف ائتماين جيدة البنكية حمتفظ هبا لدجوهرية. إن األرص
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 2019ديسمرب  31مت اعتبار مجيع املوجودات املالية ابلتكلفة املطفأة للخسائر االئتمانية املتوقعة يف 
غري  املوجودات. ومع ذلك، كان أتثري اخلسائر االئتمانية املتوقعة على هذه 2018ديسمرب  31و 

 اللذان يتمتعان بتصنيفمع البنك وأمني احلفظ  يعادله ماجوهري حيث يتم االحتفاظ ابلنقد و 
 يوجد ختلف عن السداد يف السابق السرتداد هذه االرصدة. جيدة. الائتماين 

 
 السيولة خماطر )ج(

توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته  ىالصندوق عل ةعدم قدر  احتماليف  السيولةمتثل خماطر 
 .جوهراي  مالئمة أو ال ميكنه القيام بذلك اال بشروط غري ابلكامل يف وقت استحقاقها، 

 
يف كل يوم تقييم وعليه فإن تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشرتاك واسرتداد الوحدات 

تعترب  املي الوحدات يف أي وقت.يتعرض ملخاطر السيولة بشأن اسرتدادات حالصندوق، 
قام مدير يف أي وقت. ومع ذلك،  تصفيتهااستثمارات الصندوق أبهنا قابلة للتحقق وميكن 

الصندوق بوضع إرشادات سيولة للصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة ابنتظام لضمان وجود 
اجلديدة أو تصفية حمفظة اكات االشرت أموال كافية للوفاء أبي التزامات عند نشوئها، إما من خالل 

 .وقدللصن االستثمار أو ابحلصول على متويل من األطراف ذوي العالقة
 

اإلدارة املستحقة واملصاريف األخرى بشكل  تعابأبيقوم الصندوق بتسوية مطلوابته املالية املتعلقة 
 ربع سنوي.

 
 إدارة خماطر رأس املال 5-2

الوحدات القابلة لالسرتداد. ميكن أن  امليالعائدة حل حقوق امللكيةيف ثل رأس مال الصندوق يتم
يف كل يوم  جوهريالوحدات القابلة لالسرتداد بشكل  حلامليالعائدة  حقوق امللكيةتتغري قيمة 

ير حاملي الوحدات يف كل يوم واالسرتدادات حسب تقد تخلضوع الصندوق لالشرتاكا تقييم
عند إدارة رأس  ،الصندوق هدف يتمثل، ابإلضافة إىل التغريات الناجتة عن أداء الصندوق. تقييم
 امليحتقيق العوائد حلمن أجل  مستمرةكمنشأة   لبقاءيف احلفاظ على قدرة الصندوق على ا ،املال

املال لدعم رأس قوية لألصحاب املصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ على قاعدة  واملنافعالوحدات 
 تنمية أنشطة االستثمار للصندوق.

 
االشرتاكات مستوى  مراقبةوللحفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف 

 واالسرتدادات املتعلقة ابملوجودات اليت يتوقع أن يكون قادرا  على تصفيتها وتعديل كمية توزيعات
 سرتداد.اليت يدفعها الصندوق للوحدات القابلة لال األرابح

 
 حقوق امللكيةمبراقبة رأس املال على أساس قيمة  الصندوقيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير 

 الوحدات القابلة لالسرتداد. حامليالعائدة إىل 
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 تقدير القيمة العادلة 5-3
املدرجة يف تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق 

يف يوم  هلا . يتم تقييم األدوات اليت مل يتم اإلبالغ عن أي مبيعاتريرهناية التداول يف اتريخ التق
 حدث سعر للعرض.أبالتقييم 

 
وحجم كافيني  بتكرار االلتزامأو  األصولالسوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع إن 

القيمة الدفرتية انقصا  خمصص  تكون من املفرتض أنو لتقدمي معلومات التسعري على أساس مستمر. 
  .العادلةتقارب قيمها  لذمم الدائنة األخرىللذمم املدينة و لاالخنفاض 

 
 إن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حيتوي على املستوايت التالية:

•  
)غري معدلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو  مدرجةهي أسعار  األولمدخالت املستوى  •

 الوصول إليها بتاريخ القياس. املنشأةاملطلوابت املشاهبة اليت تستطيع 
•  
واليت  األولهي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة يف املستوى  الثاينمدخالت املستوى  •

 ، ل مباشر أو غري مباشرتكون ملحوظة لألصل أو االلتزام بشك
•  
 .لاللتزامهي مدخالت غري قابلة للمالحظة لألصل أو  الثالثمدخالت املستوى  •

فرتية. دوق ال تعترب خمتلفة جوهراي  عن قيمها الدات ومطلوابت الصندرة ملوجو دلة املقدإن القيم العا
تستند على ل خدقائمة اللة من خالل دلة لالستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادإن القيمة العا

 أسعار السوق املدرجة يف األسواق النشطة، وابلتايل يتم تصنيفها ضمن املستوى األول.

)حسب  ومطلوابتهالصندوق  موجوداتحيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة 
 ؛2018ديسمرب 31و 9201ديسمرب  31املقاسة ابلقيمة العادلة يف و الفئة( 

 القيمة العادلة 
 اجملموع  الثالثاملستوى  املستوى الثاين األولاملستوى  2019 ديسمرب 31يف 

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 15.383 15.383 - - نقد وما يعادله

     ابلقيمة العادلةموجودات مالية تقاس 
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 

 1.462.415 - - 1.462.415 خالل قائمة الدخل
 1.462.415 - 15.383 1.477.798 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 148 148 - -  مستحقة إدارة أتعاب

 5.064 5.064 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 - - 5.212 5.212 
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 القيمة العادلة 
 اجملموع الثالثاملستوى  الثايناملستوى  األولاملستوى  2018ديسمرب  31يف 

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 52.262 52.262 - - نقد وما يعادله

     موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة
العادلة من استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة 

 1.180.868 - - 1.180.868 خالل قائمة الدخل
 1.180.868  52.262 1.233.130 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 4.091 4.091 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 4.091 4.091 
 
  األدوات املالية حبسب الفئة  -6

 
 التكلفة املطفأة

القيمة العادلة من  
 خالل قائمة الدخل

  املايل املركز قائمة يف كمااملالية   املوجودات
 2019ديسمرب  31

   

 -  15.383 النقد وما يعادله
االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة 

 خلدال
-  1.462.415 

 1.462.415  15.383 اجملموع

 املايل املركز قائمة يف كمااملالية   املوجودات
 التكلفة املطفأة 2018ديسمرب  31

 
القيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل

    املوجودات كما يف قائمة املركز املايل
 -  52.262 النقد وما يعادله

 1.180.868  - االستثمارات احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة
 1.180.868  52.262 اجملموع 

 
 قاسهممطلوابت مالية ضمن فئة  9201ديسمرب  31يف  كماكافة املطلوابت املالية    إدراجمت 

 لتكلفة املطفأة. اب
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  معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة -7
قة. تتم معامالت األطراف ذات الطراف ذات العالصندوق مع األ يتعامليف سياق أنشطته العادية، 

املوافقة على مجيع معامالت األطراف ذات الصلة من قبل العالقة مع شروط وأحكام الصندوق. تتم 
 جملس إدارة الصندوق.

 العالقة ذوياملعامالت مع األطراف  تفاصيلحيتوي اجلدول التايل على 
 املنتهيةللسنة    

 ديسمرب 13يف
 8201 9201 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 22.728 24.761 إدارةأتعاب  الصندوقمدير  شركة البالد لالستثمار
 17.360 - مدفوعات القرض  

 1.082 779 رسوم احلفظ أمني الصندوق  الرايض املالية 
أعضاء جملس إدارة  جملس إدارة الصندوق 

 الصندوق
أتعاب جملس إدارة 

 377 378 الصندوق
 

 صدة مع األطراف ذوي العالقةر األ

 العالقةالطرف ذو  درصيطبيعة ال
 ديسمرب 31
9201 

 ديسمرب 31
8201 

األوسط لالستثمار  شركة الكويت والشرق حساب االستثمار
 43.000 - أمني الصندوق الفرعي - املايل

 - .65412 أمني الصندوق - الرايض املالية حساب االستثمار 
 - 779 الرايض املالية  رسوم حفظ مستحقة

 9.262 2.729 لصندوقا ملدير الشركة االم -بنك البالد  رصيد البنك 
 - 148 مدير الصندوق  -شركة البالد لالستثمار إدارة مستحقة  اتعاب

اإلدارة  جملس تعابأ
 املستحقة

 أعضاء جملس اإلدارة 
378 559 

 
  آخر يوم للتقييم -8

   .9201ديسمرب  29هو  أخر يوم تقييم للسنة كانوفقا  لشروط وأحكام الصندوق،  
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  أحداث الحقة -9
وانتشر يف مجيع أحناء  2020( يف أوائل عام 19 -كوفيد ) كوروان املستجدمت أتكيد وجود فريوس  
تسبب يف اضطراابت يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. يعترب  مماالصني وما وراءها، 

 متغري. نظر ا ألن الوضع قائمة املركز املايلالصندوق أن هذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف 
ويتطور بسرعة، فإننا ال نعترب أنه من املمكن تقدمي تقدير كمي لألثر احملتمل هلذا التفشي على 

 واألنشطة للصندوق. املالية القوائم
 

   املوافقة على القوائم املالية -10
 .2020إبريل  1 متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل جملس إدارة الصندوق يف

 


