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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( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:0

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، سمارت تاور

 المملكة العربية السعودية 00100الرياض   011ص.ب. 

 291117979هاتف:  

 +299 00 921 9922فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار: 9

 اليوجد

 9102خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 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 .

 :9102خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1

 %. 1.9% وذلك بفارق01.9% مقارنة بأداء المؤشر االرشادي البالغ  01.0تفوق أداء الصندوق خالل الفترة على أداء المؤشر االرشادي حيث حقق الصندوق نموًا بنسبة  

 :9102شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام ( تفاصيل أي تغيرات حدثت على 5

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

 سليمان السحيمي )عضو غير مستقل(
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ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.

   .10011-73, تصريح هيئة السوق المالية رقم:0101911102، سجل تجاري رقم:2019 ©جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار 

2  

 :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:   

 

 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:9

 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 

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

 اليوجد

 

 :ج ( القوائم المالية

 قانونيين. )مرفق القوائم المالية(.ال تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
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 ("السيف"األسهم الكويتية )صندوق  
 (مدار من قبل شركة البالد لالستثمار) 

 
 األولية الموجزة )غير مراجعة( القوائم المالية 

 9201 يونيو 03المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
  
 لحاملي الوحدات المستقل تالحسابامراجع  فحص وتقرير 

 



 األسهم الكويتية )"السيف"(صندوق 

 األولية املوجزةالقوائم املالية 
 9201 يونيو 03املنتهية يف  لفترة الستة أشهر

 
  الصفحة 

  1 املستقل احلسابات راجعالفحص مل تقرير
 2    األولية قائمة املركز املايل

 3    ألوليةا اآلخر الشامل الدخلو قائمة الدخل
 4    ألوليةا اتدة اىل حاملي الوحدحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 

 5    ألوليةا قائمة التدفقات النقدية
 10 - 6 املوجزة ألوليةا إيضاحات حول القوائم املالية

 





 األسهم الكويتية )"السيف"(صندوق 
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 األولية قائمة املركز املايل
  (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لبا مجيع املبالغ)

 
 
   

 30كما يف 
  2019 يونيو

 31كما يف 
 2018 ديسمرب

 )مراجعة(  )غري مراجعة(   
      املوجودات

 52.262  341.120   نقد وما يعادله
قائمة  استثمارات حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل

 1.180.868  888.249.1   الدخل
 1.233.130  229.370.1   جمموع املوجودات

      املطلوبات
 -  919.11   أتعاب إدارة مستحقة

 4.091  100.2   مستحقات ومطلوبات اخرى
 4.091  019.14   جمموع املطلوبات

 1.229.039  210.356.1   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

 2.753.325  077.741.2   الوحدات املصدرة 
 4464/0  8494/0   حقوق امللكية للوحدة بالدينار الكوييت

 
 

 .األولية املوجزة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 8إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 األولية )غري مراجعة( اآلخر الشامل خلدوال قائمة الدخل
  (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لبا مجيع املبالغ)

 
 يونيو 03 املنتهية يف الستة أشهر رةلفت   
   9201  8201 

      الدخل
 947.32  662.30   دخل توزيعات األرباح

صايف أرباح القيمة العادلة غري احملققة على إعادة قياس 
 الستثمارات احملتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمةا

  الدخل

 

500.97 

 

440.40 
حمققة من بيع استثمارات حمتفظ هبا بالقيمة )خسائر(  /أرباح 

  العادلة من خالل قائمة الدخل
 

002.19 
 

)422( 
 965.72  164.147   جمموع الدخل

      مصاريف
 )095.11(  )919.11(   أتعاب إدارة

 )458.2(  )121.2(   مصاريف أخرى
 )553.13(  )040.14(   جمموع املصاريف

 412.59  124.133   للفترةصايف الدخل 
 -  -   للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 412.59  124.133   للفترةجمموع الدخل الشامل 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 8إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 األولية )غري مراجعة( اتدة اىل حاملي الوحدحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 
  (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لبا مجيع املبالغ)

 
 يونيو 03 املنتهية يفالستة أشهر  رةلفت 

 9201  8201 
 1.174.789  1.229.039 الفترةاية دكما يف ب حقوق امللكية

 59.412  133.124 للفترةجمموع الدخل الشامل 
    

    اتدالتغريات من معامالت الوح
 5.426  - متحصالت من إصدار وحدات

 (19.375)  (5.953) عات مقابل وحدات مستردةودفم
 (5.953)  (13.949) 

 1.220.252  1.356.210 يونيو 30الرصيد يف 
    
 يونيو 03 املنتهية يفالستة أشهر  رةلفت 
 9201  8201 
 اتدوح  اتدوح 

 2.849.021  2.753.325 الفترةاية دبات يف دالوح
 12.981  - ات املباعةدالوح
 (45.289)  (12.248) ةدات املستردالوح

 (32.308)  (12.248) ات دصايف التغري يف الوح

 2.816.713  2.741.077 يونيو 30يف  دالرصي
 
 

 القوائم املالية األولية املوجزة.جزءًا ال يتجزأ من هذه  8إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 األولية )غري مراجعة( قائمة التدفقات النقدية
  (ما مل يذكر غري ذلك كوييتالدينار لبا مجيع املبالغ)

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية يف    
   9201  8201 

      التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية:
 59.412  133.124    للفترةصايف الدخل 
      تعديالت لـ:

 أرباح القيمة العادلة غري حمققة على استثمارات  -
 (40.440)  (97.500)   حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 (32.947)  (30.662)   دخل توزيعات أرباح -
   4.962  (13.975) 

      التشغيلية:صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات 
 استثمارات حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 (57.793)  28.480   الدخل  
 (17.360)  -   قرض من مدير الصندوق

 9.597  11.919   أتعاب إدارة مستحقة
 2.458  (1.991)   مستحقات ومطلوبات أخرى

 (77.073)  43.370   األنشطة التشغيلية دم يف(/ )املستخ من الناتج النقد
 32.947  30.662   توزيعات أرباح مستلمة

 (44.126)  74.032   األنشطة التشغيلية دم يف(/ )املستخ صايف النقد الناتج من

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 5.426  -   متحصالت من إصدار وحدات

 (19.375)  (5.953)   وحدات مستردةمدفوعات مقابل 
 (13.949)  (5.953)   صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 (58.075)  68.079   صايف التغري يف النقد وما يعادله
 70.780  52.262   النقد وما يعادله كما يف بداية الفترة
 12.705  120.341   النقد وما يعادله كما يف هناية الفترة

 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 8إىل رقم  1املرفقة من رقم تعترب اإليضاحات 



  األسهم الكويتية )"السيف"(صندوق 
 )غري مراجعة(املوجزة األولية  إيضاحات حول القوائم املالية

 2019 يونيو 30املنتهية يف  لفترة الستة أشهر
 )مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك(
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  الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية -1
م تتاستثماري غري حمدد املدة  )"الصندوق"( هو صندوق إن صندوق األسهم الكويتية )السيف(

إدارته من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( وهي شركة تابعة لبنك البالد 
يهدف الصندوق تنمية رأس )"البنك"( لصاحل حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"(. 

الشريعة  ات الكويتية املتوافقة معاملال عن طريق االستثمار طويل األجل يف أسهم الشرك
 األسهم الكويتية اإلسالمية ذات األداء اجليد. يف سوق واملدرجة

 
وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية 

 يعتربمنفصلة للصندوق. إضافة لذلك، أولية موجزة مستقلة، وعليه يقوم بإعداد قوائم مالية 
 موجودات الصندوق.من حاملو الوحدات مالكًا مستفيدين 

 
خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية 

غتها املعدلة بقرار جملس إدارة بصي( 6200 ديسمرب 24هـ )املوافق 1427ذي احلجة  3بتاريخ 
 (.2016مايو  23هـ )املوافق  1437 شعبان. 16يف  السوق املالية هيئة

 
  أسس اإلعداد  -2

التقارير "–( 34وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم )للصندوق  املوجزة األوليةمت إعداد القوائم املالية 
املوجزة  األوليةاملالية  قوائمجيب قراءة هذه ال. املالية األولية" واملعتمد يف اململكة العربية السعودية

 .2018ديسمرب  31املالية السنوية للسنة املنتهية يف  قوائممع ال ملقارنةبا
 

وفًقا ملبدأ التكلفة التارخيية، باستثناء إعادة تقييم  األولية املوجزة املالية القوائممت إعداد 
 .قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل  احملتفظ هبا االستثمارات

 
 قوائميف إعداد هذه الوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة تت

 3إيضاح باستثناء ما هو موضح يف  بالسنة املالية السابقةاملوجزة مع تلك اخلاصة  وليةاملالية األ
 .أدناه

 
ت واملطلوبات ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودا

. وعوضًا عن ذلك، تعرض األولية املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل
 املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب السيولة. 

 
يرات دار االحكام والتقدبإصأن تقوم اإلدارة  األولية املوجزة القوائم املالية هذه يتطلب إعداد
اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوبات  واالفتراضات

والدخل واملصاريف. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات 
 سنةالواالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويتم االعتراف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف 

تتأثر هبا. مل يتم استخدام أي أحكام  مستقبلية سنواتفيها تعديل التقديرات ويف أي  اليت يتم
 .األولية املوجزة جوهرية أو افتراضات هامة يف أعداد هذه القوائم املالية

 



  األسهم الكويتية )"السيف"(صندوق 
 )غري مراجعة(املوجزة األولية  إيضاحات حول القوائم املالية

 2019 يونيو 30املنتهية يف  لفترة الستة أشهر
 )مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك(
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 شهرًا من تاريخ التقرير. 12ميكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوباته خالل 
 

  مت اعتمادها من قبل الصندوق معايري جديدة ومعدلة -3
، 2019يناير  1اعتبارا من “"عقود اإلجيار  16يسري مفعول املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 

ومع ذلك، فإن الصندوق ليس له أي أثر يف التقارير السنوات احلالية أو املستقبلية وعلى 
 .املعامالت املستقبلية املتوقعة

 
هناك تعديل آخر للمعايري اليت تكون فعالة يف الفترات احلالية واملستقبلية ولكن مل يتم تفصيلها 

املوجزة، حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي تأثري على  األوليةاملالية  القوائميف هذه 
 ق.املالية للصندو القوائم

 
  وعملة العرض وظيفيةعملة الال  -4

للصندوق.  وظيفيةبالدينار الكوييت الذي يعترب العملة الاملوجزة  األولية املالية عرض هذه القوائم مت
 .يناردمت تقريبها ألقرب  إن مجيع املعلومات املالية املعروضة بالدينار الكوييت

 
أساس سعر الصرف السائد يف  علىليت تتم بالعملة األجنبية للدينار الكوييت يتم حتويل العمليات ا

على أساس سعر الصرف  وجودات واملطلوبات للدينار الكوييتتاريخ العملية. يتم حتويل امل
السائد بتاريخ قائمة املركز املايل. أرباح وخسائر العمالت األجنبية الناجتة من التحويل يتم 

 .األولية تضمينها يف قائمة الدخل
 
  تقدير القيمة العادلة -5

القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف تستند 
 هلا هناية التداول يف تاريخ التقارير املالية. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم اإلبالغ عن أي مبيعات

 حدث سعر للعرض.بأيف يوم التقييم 
 

وحجم  بتكرارامل مع املوجودات أو املطلوبات السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعإن 
القيمة الدفترية  تكون من املفترض أنوكافيني لتقدمي معلومات التسعري على أساس مستمر. 

   .العادلةتقارب قيمها  لذمم الدائنة األخرىللذمم املدينة ولناقصًا خمصص االخنفاض 
 التالية: إن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حيتوي على املستويات

  غري معدلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو  مدرجةهي أسعار  1مدخالت املستوى(
 الوصول إليها بتاريخ القياس. املنشأةاملطلوبات املشاهبة اليت تستطيع 

  واليت تكون  1هي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة يف املستوى  2مدخالت املستوى
 ، ومباشر أو غري مباشرملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل 

  لاللتزامهي مدخالت غري قابلة للمالحظة لألصل أو  3مدخالت املستوى.  
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وق ال تعترب خمتلفة جوهريًا عن قيمها دات ومطلوبات الصندرة ملوجودلة املقدإن القيم العا
تستند ل خدقائمة اللة من خالل دلة لالستثمارات احملتفظ هبا بالقيمة العادفترية. إن القيمة العادال

  على أسعار السوق املدرجة يف األسواق النشطة، وبالتايل يتم تصنيفها ضمن املستوى األول.
)حسب  ومطلوباتهالصندوق  موجوداتحيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة 

 :2018ديسمرب  31و 2019يونيو  30املقاسة بالقيمة العادلة يفوالفئة( 
 العادلةالقيمة  
 اإلمجايل 3املستوى  2املستوى 1املستوى  2019يونيو  30يف 
     

     موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
 341.120 341.120 - - نقد وما يعادله

     
     موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة

استثمارات حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من 
 888.249.1 - - 888.249.1 خالل قائمة الدخل

 888.249.1 - 341.120 229.370.1 
     مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة

 11.919 11.919 - - اتعاب إدارة مستحقة 
 2.100 2.100 - - مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - 14.019 14.019 
 

 القيمة العادلة 
 اإلمجايل 3املستوى  2املستوى 1املستوى  2018ديسمرب  31يف 
     

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

     
     موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة

استثمارات حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل 
 1.180.868 - - 1.180.868 قائمة الدخل

 1.180.868 - 52.262 1.233.130 
     مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة

 4.091 4.091 - - مستحقات ومطلوبات أخرى
 - - 4.091 4.091 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة -6
قة. تتم معامالت األطراف الطراف ذات العيف سياق أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع األ

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

 
( %3: 8201) %3يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم اشتراك بنسبة ال تتجاوز 
صالت من إصدار تحمن املبلغ املكتتب لتغطية التكاليف اإلدارية ويتم مقاصتها مقابل امل

من رسوم اإلدارة احململة رسوم احلفظ ورسوم اهليئة الشرعية وفقًا لشروط تتض الوحدات.
 .واحكام الصندوق

 
 (%1.75: 8201) سنويًا٪ 1.75مبعدل  بتحميل الصندوق بأتعاب إدارةيقوم مدير الصندوق 

الصندوق واليت يتم احتساهبا يف كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس  حقوق ملكيةمن قيمة 
 ربع سنوي.

 
 العالقة ذوياجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف  يلخص

 
 املنتهية يف لفترة الستة أشهر   

 يونيو 03
 8201 9201 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 095.11 919.11 رسوم إدارة مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار
 360.17 - دفعات القرض  

أعضاء جملس إدارة  الصندوقجملس إدارة 
 الصندوق

أتعاب جملس إدارة 
 212 187 الصندوق

 
 العالقة ذويمع األطراف  ةداالرصاجلدول التايل تفاصيل  يلخص

 8201 ديسمرب 31 9201 يونيو 03 الطرف ذو العالقة طبيعة الرصيد
 شركة الكويت والشرق  حساب االستثمار

 43.000 144.101 *األوسط لالستثمار املايل  
 9.262 197.19 بنك البالد أرصدة بنكية

 - 919.11 شركة البالد لالستثمار رسوم إدارة مستحقة
 رسوم جملس إدارة 

 الصندوق مستحقة  
 أعضاء جملس إدارة الصندوق

187 559 
 

وق، حيث مت دللصن ير الفرعيداملشركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املايل  دمل تع  *
الزالت شركة الكويت والشرق  ،ومع ذلك .2018ديسمرب  31االتفاقية خالل قاف اي

وق بتعيينها دوق، حيث قام جملس إدارة الصنداألوسط لالستثمار املايل طرف ذي عالقة للصن
    وق.دكأمني فرعي للصن
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فئة التكلفة الضمن  2019 يونيو 30كما يف  املاليةواملطلوبات ات داملوجومت تصنيف كافة 
تصنيفها بالقيمة  واليت متخل دقائمة اللة من خالل دباستثناء االستثمارات بالقيمة العا املطفأة

 .لةدالعا

  آخر يوم للتقييم -7
   .9201 يونيو 03هو  للفترةأخر يوم تقييم  كانوفقًا لشروط وأحكام الصندوق، 

  األولية املوجزة املوافقة على القوائم املالية -8
ذو  28إدارة الصندوق يف من قبل جملس األولية املوجزة متت املوافقة على هذه القوائم املالية 

 (.9201 يوليو 31هـ )املوافق 1440 ةدالقع


