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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
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 2039888 11 966+          هاتف: 
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 أ( معلومات عن الصندوق

 ( أسم صندوق االستثمار:0

 صندوق األسهم الكويتية )السيف(

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته: (8

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 8106 8103 8102

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية 80,603,725 01,111,312 0,881,172

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية 1.7317 1.1087 1.1161

 أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 1.7100 1.1516 1.1316

 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 1.7788 1.7317 1.1035

 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية )باألالف( 1,367,178 8,211 8,357

 قيمة األرباح الموزعة - - 

 نسبة المصروفات 8.03% 7.82% 1.52%
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سنوات 5 سنوات 7   البند سنة 

 العائد اإلجمالي 2.7% 08.2% 2.7%-

 8101 السنة 8111 8100 8108 8107 8101 8105 8106 8103 8102

 %1.0 العائد اإلجمالي 82.0%- 08.1%- 7.5% 5.1%- 6.1%- 08.6%- 6.0%- 01.1% 2.7%

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

%1.11  رسوم اشتراك 151.02 

%7.1  أتعاب إدارة 12,513 

%1.8  مبلغ التطهير 8,318 

%1.01  مصاريف مراجع الحسابات 0,613 

 مصاريف الحفظ - -

%1.17  مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 733 

%1.17  رسوم تداول 181 

%1.15  رسوم رقابية 616 

%1.1  مصاريف المؤشر االسترشادي 0001 

%1.18  مصاريف طباعة 818 

%1.11  مصاريف تعامل 128 

 مصاريف أخرى - 1

%1.52  مجموع المصاريف 56,611 
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 ( سجل أداء:8

 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8102*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  70كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  8102يوليو عام  1وعقد االجتماع االول في تاريخ  8102تم عقد اجتماعين عن 

 كالتالي : 

  مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية 

  أداء الصناديق 

 الموافقة على أمين الحفظ 

  تقييم مجلس االدارة 

 ج( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:0

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 العليا  -طريق الملك فهد الفرعي   2068

 88وحدة رقم 

 7310-08707الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 181117676هاتف:  

 +166 00 811 6811فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن.8

 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

 %0.13–وذلك بفارق  1.6% مقارنة  بأداء المؤشر االرشادي البالغ  2.7كان أداء الصندوق خالل الفترة أقل من المؤشر االسترشادي حيث حقق الصندوق  

  8102( تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل عام 5

  8102يناير،  0تم تطبيق رسوم ضريبة القيمة المضافة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من. 

 .تم اعادة تشكيل الهيئة الشرعية لشركة البالد المالية 

   تم إلغاء مدير الصندوق من الباطن 

 م. 10/11/8102ن تاريخ ا متم تحديث مذكرة المعلومات، ملخص المعلومات الرئيسة، الشروط واالحكام لتكون متوافقة مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة وذلك اعتبار 

 .تم تغيير الية طريقة الدفع لجميع الرسوم والمصاريف في الصندوق 

 .)تم تغيير في تكوين مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ زيد المفرح )عضو غير مستقل 

 تغيير طريقة إحتساب مكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 .)تم  تغيير  في تكوين عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ خالد محمد الشريف )عضو 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:2

 ال يوجد 
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 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:1

 مخالفات قيود االستثمار:

 

 

 

 

 

 

 

 د( أمين الحفظ

 ( اسم وعنوان أمين الحفظ:0

 ( 13131-73) .تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 0101871871شركة الرياض المالية .، سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.7308-08770العليا. الرياض  –شارع التخصصي  6335الرياض، 

  00135الرمز البريدي:   80006ص.ب 

 1265212/  1265266 00 166+  هاتف :

  + 166001265251فاكس: 

 www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني:  

 ( وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:8

 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

نتيجة ارتفاع سعر السهم لسبب 

 خارج عن سيطرة مدير الصندوق 

 13/10/8102-13/10/8102  10قيود االستثمار المادة 

01/11/8102-11/11/8102 

03/11/8102-06/01/8102 

70/01/8102-81/00/8102 

81/00/8102-17/16/8102 
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  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 00128الرياض  2828ص.ب. 

 +166 00 800 1111هاتف: 

 www.pwc.comموقع االنترنت: 

 ( بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:8

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

  لتلك القوائم  8102أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق األستثمار عن السنة المالية ل 

  8102أن 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















































