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معلومات الصندوق
اسم الصندوق
صـندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية ).(BMK Saudi Equity Fund

أهداف وسياسات االستثمار
هو صندوق استثماري مفتوح ،يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية
خالل فترة الطرح العام األولي واألسهم المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك حقوق األولوية وتحقيق عوائد إيجابية
مقارنة بالمؤشر اإلرشادي وهو مؤشر سوق األسهم السعودية (تاسي)  ،TASIمع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنويا ً
وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ،سواء من األرباح الرأس مالية أو التوزيعات النقدية للشركات المستثمر
بها أو كالهما والتي استحقها الصنـدوق من استثماراته وبدون وجود حد أعلى أو أدنى لتلك التوزيعات .على أن يكون تاريخ
استحقاق األرباح النقدية هو اخر يوم عمل من السنة المالية للصندوق لمالكي الوحدات المسجلين في سجل الصندوق في ذلك
اليوم ،وسيتم توزيع تلك األرباح في حال إقرارها من مجلس االدارة خالل  45يوما تقويميا من تاريخ االستحقاق.

توزيع األرباح
لم يتم توزيع أي أرباح خالل الفترة

تنويه
نود التنويه بان التقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل ،ويمكن االطالع عليها من خالل الموقع االلكتروني للشركة
www.bmk.com.sa

معلومات أداء الصندوق
األداء التاريخي للصندوق
 .1جدول المقارنة

كما في  31ديسمبر

صافي قيمة
األصول
الصندوق

صافي قيمة األصول الصندوق لكل وحدة

عدد الوحدات المصدرة
في نهاية الفترة

نسبة
المصروفات
%
1.56%
2.33%

نهاية
الفترة

اعلى قيمة خالل
الفترة

اقل قيمة خالل
الفترة

2014
2015

65,394,015
43,198,411

11.4416
11.5803

13.0388
11.7996

9.8322
11.3711

5,715,476
3,730,343

2016

61,236,317

11.9847

12.0033

8.8550

5,109,556

2.81%

2017

46,899,795

13.9073

14.4368

11.7888

3,372,314

2.44%

2018

12,658,184

15.1722

16.1545

13.9352

834,298

2.82%

2019

31,430,292

19.6360

19.9348

15.0830

1,600,643

3.03%

2020

27,249,614

18.3109

20.1060

12.9652

1,488,162

2.47%

 .2سجل األداء
الفترة

العائد اإلجمالي

ثالث سنوات
خمس سنوات
منذ التأسيس
عام 2014
عام 2015
عام 2016
عام 2017
عام 2018
عام 2019
عام 2020

31.66 %
58.12 %
83.11 %
14.42%
1.21%
3.49%
16.04%
9.10%
29.42%
-6.75%

مقابل الخدمات واألتعاب
الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل العام

بالريال السعودي

رسوم اإلدارة
رسوم الحفظ
رسوم متابعه ومراجعة وافصاح
رسوم تداول
رسوم المراجع الخارجي
رسوم الوساطة
مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
رسوم ضريبة القيمة المضافة على خدمات اإلدارة والحفظ
مصاريف اخرى

499,101
33,844
7,500
5,250
23,288
4,916
12,000
53,621
11,430

تنويه
يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء الصندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية كما هو مفصح عنه في
الشروط واالحكام.

التغييرات الجوهرية خالل الفترة
لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة.

ممارسات التصويت خالل الفترة
ال يوجد.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة








مناقشة أداء الصندوق
اعتماد محاضر اجتماعات المجلس
االطالع على التقرير السنوي المتضمن القوائم المالية واعتمادها للسنة المالية 2020م
االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام والتبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الموافقة على استمرار التعاقد مع أمين الحفظ شركة الرياض المالية
الموافقة على استمرار التعاقد مع مراجع الحسابات القانوني مجموعة بيكر تيلي
مناقشة أي خطابات أو مخالفات واردة من هيئة السوق المالية

مدير الصندوق
شركة بيت المال الخليجي
ص ب9177 :
الـدمـام 31413
المملكة العـربية السعـودية
هـاتف0138316666:
فاكس0138316600:
www.bmk.com.sa

مدير الصندوق بالباطن
ال ينطبق

األنشطة االستثمارية للصندوق
تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع اهداف واستراتيجيات الصندوق مع استغالل الفرص االستثمارية الممكنة
أخذين باالعتبار االلتزام بقيود االستثمار التي نصت عليها الشروط واالحكام الصندوق قدر اإلمكان

التغييرات على الشروط واألحكام


ال يوجد تغييرات خالل الفترة.

معلومات أخرى
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط واحكام

الصندوق.

استثمار مدير الصندوق في صناديق اخرى
ال يوجد.

العموالت الخاصة
لم يبرم مدير الصندوق خالل الفترة أي عموالت خاصة

أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير
ال يوجد

امين الحفظ
شركة الرياض المالية -رقم الترخيص  37ـ 07070
 6775شارع التخصصي -العليا
الرياض 3712-12331
ص.ب 21116 :الرمز البريدي11475 :
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 486 5866 / 486 5858 :
www.riyadcapital.com
مهام امين الحفظ
حفظ األصول الصندوق وحماية أصول حاملي الوحدات واتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بحفظ أصول الصندوق

المحاسب القانوني
 )1أسم وعنوان المحاسب القانوني:
تم تعيين مجموعة بيكر تيلي
محاسبون قانونيون واستشاريون
ص.ب | | 34422 :مدينه الخبر
المملكة العربية السعودية
هاتف+0906 13830 0966 :
فاكس7582 13834 966+ :
www.bakertillyjfc.com

 )2رأي المحاسب القانوني في القوائم المالية المعدة:
أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واحكام الئحة صناديق
االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ،وأن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر
ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم ،وأن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي
لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.

القوائم المالية

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية
(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
وتقرير المراجع المستقل

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)

القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

المحتويات
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قائمة التدفقات النقدية

6
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صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية
(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2020
ايضاح

2019

2020
(بالرياالت السعودية)

األصول

1,296

مدفوعات مقدماً وأصول أخرى

4

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
نقد وما في حكمه
مجموع األصول
االلتزامات

6

-

26,359,338

29,112,843

956,815

2,376,066

27,317,449

31,488,909

67,834

58,616

صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات

27,249,615

31,430,293

عدد الوحدات المصدرة (وحدة)

1,488,162

1,600,644

القيمة لكل وحدة (بالرياالت السعودية)

18,31

19,64

مصاريف مستحقة

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية
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صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2020

ايضاح

2019
(بالرياالت السعودية)

ايرادات
(خسارة) ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

4

توزيعات االرباح

)(2,196,390
591,052
)(1,605,338

4,022,882
327,907
4,350,789

مصاريف
أتعاب إدارة الصندوق

)(499,101

)(285,187

7

)(33,844

)(34,197

)(12,000

)(12,000

عموالت وساطة

)(4,916

)(61,036

أخرى

)(101,087

)(62,449

)(650,948

)(454,869

أتعاب أمين الحفظ
7

أتعاب مجلس اإلدارة

)(2,256,286

(الخسارة) الربح للسنة

-

الدخل الشامل اآلخر

)(2,256,286

مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للسنة

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية
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3,895,920
3,895,920

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)

قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2019

2020
(بالرياالت السعودية)
صافي األصول العائدة إلى حملة الوحدات في  1يناير
(الخسارة) الربح للسنة

31,430,293

12,658,184

)(2,256,286

3,895,920

11,989

المتحصل من الوحدات المصدرة
مدفوعات مقابل وحدات مستردة
صافي األصول العائدة إلى حملة الوحدات في  31ديسمبر

)(1,936,381

)(12,535,811

27,249,615

31,430,293

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية
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27,412,000

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2019

2020
(بالرياالت السعودية)
األنشطة التشغيلية
)(2,256,286

(الخسارة) الربح للسنة

3,895,920

تعديالت عن التغير في األصول وااللتزامات التشغيلية:
صافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مدفوعات مقدماً وأصول أخرى

مصاريف مستحقة

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

2,753,505

)(18,961,187

)(1,296

32,625

9,218

)(23,381

505,141

)(15,056,023

األنشطة التمويلية
)(1,936,381

مدفوعات مقابل وحدات مستردة

11,989

المتحصل من الوحدات المصدرة
صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمويلية

)(1,924,392

صافي التغير في النقد وما في حكمه

)(1,419,251

)(12,535,811
27,412,000
14,876,189
)(179,834

نقد وما في حكمه ،في بداية السنة

2,376,066

2,555,900

نقد وما في حكمه ،في نهاية السنة

956,815

2,376,066

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية
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صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 -1معلومات عامة

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح ،تم تأسيسه وإدارته من قبل شركة بيت المال

الخليجي ("مدير الصندوق") .تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  4جمادى األولى 1435
هـ (الموافق  5مارس  )2014وبدأ الصندوق نشاطه في  5رجب  1435هـ (الموافق  4مايو  )2014بموجب الموافقة وبعد االنتهاء
من إجراءات االكتتاب.
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى البعيد من خالل االستثمار في األسهم السعودية المدرجة في السوق المالي
السعودي.
مدير الصندوق مرخص له وخاضع ألنظمة هيئة سوق المال (الهيئة) بموجب ترخيص رقم  ،37-08123للتعامل بصفة اصيل وإدارة
الصناديق المشتركة وتقديم االستشارات وخدمات الحفظ ألعمال األوراق المالية.
يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار ("النظام") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذي الحجة  1427هـ (الموافق 24
ديسمبر  )2006والمعدلة بعد ذلك بتاريخ  16شعبان  1437هـ (الموافق  23مايو  ،)2016والتي توضح بالتفصيل متطلبات جميع
الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.
عند التعامل مع حملة الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق هذا الصندوق كيانا مستقال ،وعليه فان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية.
فضال عن ذلك ،يعتبر حملة الوحدات هم المالكين ألصول الصندوق ،ويتم اجراء التوزيعات حسب نسبة ملكيتهم في اجمالي عدد
الوحدات القائمة.
 -2أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1-2أساس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات

االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم قياسها
بالقيمة العادلة .يتم عرض القوائم المالية للصندوق بالريال السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق.
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
نقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع ألجل والتي لها تواريخ استحقاق خالل
ثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر جوهرية للتغير في القيمة.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضمنية) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان
يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .تتم
مراجعة المخصصات وتعديلها بانتظام لتعكس أفضل تقدير حالي.
تحقق اإليرادات

توزيعات أرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح في التاريخ الذي يثبت فيه حق الصندوق في استالم الدفعة.
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صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس استثماراته في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير.
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس
تجارية بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض:
-

ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم في السوق الرئيسي لهذه األصول او االلتزامات ،او
في حال عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات.

يجب ان يكون لدى الصندوق القدرة على ان تستخدم/تصل إلى السوق الرئيسي او السوق االكثر منفعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير األصول

وااللتزامات ،بافتراض انهم يسعون لما يحقق أفضل المصالح االقتصادية لهم.
عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية ،يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
االصل عن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو
االفضل واألقصى.
يستخدم الصندوق طرق التقييم المناسبة للظروف ،والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة ،محاول ًة استغالل
المدخالت التي يمكن مالحظتها بأكبر قدر ممكن ،والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدر ممكن.

تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او االفصاح عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات
القيمة العادلة ،وهي مذكورة ادناه على اساس أدنى مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
-

المستوى االول :االسعار المتداولة (الغير معدلة) في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة.

المستوى الثاني :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او غير
مباشرة.

المستوى الثالث :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.

صافي قيمة األصول لكل وحدة
يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة كما هو موضح في قائمة المركز المالي بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد
الوحدات القائمة في نهاية السنة.
العمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت التي تتم خالل السنة بعمالت غير العملة الوظيفية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف في تواريخ المعاملة.
يتم إعادة ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي .تنعكس
أرباح أو خسائر أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل.
الضريبة  /الزكاة
الزكاة وضريبة الدخل هي التزامات مالكي الوحدات وال يتم اإلستدراك لها في هذه القوائم المالية.

-8-

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األصول المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

االخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
يتم تصنيف األصول المالية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم االستحواذ عليها بغرض بيعها أو إعادة
شرائها في المدى القريب .صنف الصندوق االستثمارات المستحوذ عليها في محفظة أوراق مالية محلية مدرجة كأصول مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم إدراج هذه االستثمارات في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع عرض صافي التغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
أصول مالية بالتكلفة المطفأة
بعد القياس االولي ،تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة.
يتم االعتراف باألرباح او الخسائر في قائمة الربح او الخسارة عند استبعاد األصل ،أو دخول تعديالت عليه ،او هبوط قيمته.

استبعاد األصول المالية
يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:
انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل ،او
قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف ثالث
من خالل اتفاقية "تحويل" وسواء (أ) حول الصندوق بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو (ب) ان الصندوق
لم يحول ولم يحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انه حول حقه في السيطرة عليه.
إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنه يقيم إلى أي حد ما زال يحتفظ
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل .يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصندوق به إذا لم يحول ولم يحتفظ
بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه .في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا بااللتزامات
المرتبطة به .ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ به الصندوق.
ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة
الصندوق بسداده ،أيهما أقل.
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 -2أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
االلتزامات المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنف االلتزامات المالية ،عند اإلعتراف األولي ،كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة
او كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.
يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف
المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
القروض ،السلف والذمم الدائنة
بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي .ويتم االعتراف باالرباح او
الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد االلتزامات ،وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.
يتم إطفاء تكاليف المعاملة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي من تاريخ االعتراف بالقرض على مدى شروط السداد.

استبعاد االلتزامات المالية
يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد.

المقاصة بين األدوات المالية
يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون
لمقاصة المبالغ المعترف بها ،وتوافر النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.
 3-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
لغايات إعداد القوائم المالية ،يقوم مدير الصندوق بممارسة أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ
األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر .يتم إثبات التعديالت على التقديرات عند حدوث التعديل وللفترات
الالحقة.
 4-2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
تم اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ،والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 ،2020في هذه القوائم المالية .إن تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة لم يكن له أي تأثير جوهري على المبالغ
المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
-

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.

-

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  - 7األدوات المالية :اإلفصاحات والمعايير الدولية للتقارير المالية  - 9األدوات

-

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية " 3تجميع االعمال" لتوضيح تعريف األعمال.

المالية .التعديالت المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعر الفائدة بين البنوك.

-

تعديالت معيار المحاسبة الدولي  - 1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي  - 8التغييرات في التقديرات المحاسبية

-

إعفاء من التقييم وامتيازات إيجار
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود اإليجار والتي تمنح المستأجرين
ً
للمستأجرين نتيجة لوباء كورونا (كوفيد  )19-وتعديالت على عقود اإليجار.

وتعريف األخطاء الجوهرية.

-10-

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -2أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 5-2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد التنفيذ ولكنها غير سارية بعد ولم يتم تطبيقها مبك ار
تم اعتماد عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2021ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك ،لم يقم
الصندوق بعد بتطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية بعد:
سارية المفعول للفترات

السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة

الدولي  28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المتعلق بمعالجة البيع أو

تم تأجيل تاريخ السريان إلى
أجل غير مسمى

المساهمة في األصول من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف االلتزامات.

1يناير 2023

المعيار الدولي للتقارير المالية  17عقود التأمين والذي يوضح مبادئ االعتراف بعقود التأمين،

1يناير 2023

مرجع اإلطار المفاهيمي.
تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  3تجميع األعمال لتحديث ا

1يناير 2022

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  16الممتلكات ،المصنع والمعدات التي يمنع الصندوق

1يناير 2022

قياسها ،عرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية  4عقود التأمين.

من الخصم من تكلفة الممتلكات ،المصنع والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة
أثناء تحضير الصندوق األصول لالستخدام المقصود منها.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37المخصصات ،االلتزامات المحتملة واألصول

1يناير 2022

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  4عقود التأمين والمعيار الدولي للتقارير المالية

1يناير 2021

المحتملة المتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم العقود المخسرة.

 7األدوات المالية :اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية والمعيار
الدولي للتقارير المالية  16عقود اإليجار المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح
سعر الفائدة بين البنوك.

تعديالت سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  2020-2018دورة معدلة للمعايير

الدولية للتقارير المالية  1و 9و 16و.41

1يناير 2022

 -3أتعاب اإلدارة ومصاريف أخرى

يتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق .يتقاضى الصندوق أتعاب إدارية مقابل هذه الخدمات ،على النحو المنصوص عليه في

شروط وأحكام الصندوق ،بمعدل سنوي قدره  ٪1,9من صافي أصول الصندوق يتم احتسابها بشكل يومي.
الصندوق مسؤول عن جميع المصاريف واألتعاب والتكاليف األخرى وااللتزامات المتكبدة في إدارة وتشغيل الصندوق .وتتضمن هذه
المصاريف ،على سبيل المثال ال الحصر ،المراجعة ،مكافآت مجلس إدارة الصندوق ،اإلدارة ،تكاليف المعامالت ،الحفظ ،والرسوم
الحكومية وغيرها من األتعاب المهنية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -4استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تمثل هذه االستثمارات ،االستثمار في األوراق المالية المدرجة في السوق المال السعودي ("تداول").

تم توزيع المحفظة االستثمارية على مختلف القطاعات االقتصادية ،فيما يلي القيمة العادلة لهذه االستثمارات:

2020

القطاع

2019

القيمة العادلة

(بالرياالت السعودية)

٪

٪

القيمة العادلة

(بالرياالت السعودية)

75,96

21,574,485

74,11

المالية

20,023,436

2,855,250

9,81

الطاقة

2,835,000

10,76

10,64

مواد أساسية

1,775,304

6,74

3,098,946

سلع استهالكية

1,725,598

6,55

1,584,162

5,44

المجموع

26,359,338

100

29,112,843

100

إن الحركة على اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي كما يلي:

2020

2019
(بالرياالت السعودية)

 1يناير

29,112,843

10,151,656

إضافة

3,444,770

54,623,007

)(4,001,885

استبعاد
التغيير في القيمة العادلة

 31ديسمبر
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)(2,196,390

4,022,882

26,359,338

29,112,843

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -5القيمة العادلة

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية ،بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت
القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
2020
القيمة الدفترية
التكلفة المطفاة

القيمة العادلة

القيمة العادلة

المستوى 1

المجموع

(بالرياالت السعودية)

المستوى 3

المستوى 2

المجموع
(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)

األصول المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

الخسارة

نقد وما في حكمه

26,359,338

-

26,359,338

26,359,338

-

-

26,359,338

-

956,815

956,815

-

-

-

-

26,359,338

956,815

27,316,153

26,359,338

-

-

26,359,338

-

67,834

67,834

-

-

-

-

-

67,834

67,834

-

-

-

-

االلتزامات المالية
مصاريف مستحقة

2019
القيمة الدفترية
التكلفة المطفاة

القيمة العادلة

القيمة العادلة
المستوى 1

المجموع

(بالرياالت السعودية)

المستوى 3

المستوى 2

المجموع
(بالرياالت السعودية)

(بالرياالت السعودية)

األصول المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

الخسارة

نقد وما في حكمه

االلتزامات المالية
مصاريف مستحقة

29,112,843

-

29,112,843

29,112,843

-

-

29,112,843

-

2,376,066

2,376,066

-

-

-

-

29,112,843

2,376,066

31,488,909

29,112,843

-

-

29,112,843

-

58,616

58,616

-

-

-

-

-

58,616

58,616

-

-

-

-

-13-

صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -6مصاريف مستحقة

2020

2019
(بالرياالت السعودية)

أتعاب إداراية مستحقة (إيضاح )7

50,460

أخرى

44,966

17,374

13,650
58,616

67,834
 -7أرصدة مع جهات ذات عالقة

يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع الجهات ذات العالقة خالل السنة والمستحقات المتعلقة بها:

المعامالت للسنة

الجهة ذات العالقة

طبيعة التعامل

مدير الصندوق

اتعاب إدارة

مجلس ادارة الصندوق

مكافأة أعضاء

صندوق بيت النخبة

وحدات مصدرة

-

وحدات مستردة

-

لألسهم الخليجية

2019

2020

)بالريـاالت السعودية(

499,101

مجلس االدارة

12,000

285,187

2020

األرصدة

2019

)بالريـاالت السعودية(

50,460

44,966

12,000

-

-

27,412,000

-

-

-

-

-

50,460

44,966

كما في  31ديسمبر  ،2020يمتلك صندوق بيت النخبة لألسهم الخليجية (مدار من قبل نفس مدير الصندوق)  1,422,766وحدة في
صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية ( 31ديسمبر  1,422,766 :2019وحدة).
فيما يلي أساس وشروط سداد الرسوم المستحقة إلى الجهات ذات العالقة وفًقا لشروط وأحكام الصندوق المعتمدة من قبل هيئة سوق المال:
نوع االتعاب

أتعاب اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس االدارة

األساس والنسبة

 ٪1,9من صافي قيمة األصول
 3,000ريال سعودي لكل اجتماع للعضو المستقل،
بحد أقصى  12,000ريال سعودي سنوياً.

طريقة االحتساب

سنوياً ،تحسب على أساس يومي
لكل عضو عن كل اجتماع

 -8يوم التقييم

يتم تقييم وحدات الصندوق كل يوم اثنين وأربعاء ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي .كان آخر يوم تقييم لغرض إعداد هذه

القوائم المالية هو  31ديسمبر .2020
 -9إدارة المخاطر

مخاطر سعر العمولة
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق .ال يخضع الصندوق لمخاطر

أسعار العمولة.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .يسعى

الصندوق إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة به المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات تصنيف ائتماني ٍ
عال.
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صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية

(مدار من قبل صندوق بيت المال الخليجي)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -9إدارة المخاطر

مخاطر االئتمان (تتمة)

2020

2019
(بالرياالت السعودية)

نقد وما في حكمه

956,815

2,376,066

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .يدير الصندوق مخاطر السيولة لديه من خالل مراقبة أنشطة
االستثمار والتدفقات النقدية على أساس منتظم.
 31ديسمبر 2020
القيمة الدفترية
التزامات مالية

مصاريف مستحقة

اقل من سنة

أكثر من سنة واقل
من خمس سنوات

أكثر من خمس
سنوات

(بالرياالت السعودية)
67,834

67,834

-

-

67,834

67,834

-

-

 31ديسمبر 2019
القيمة الدفترية
التزامات مالية

مصاريف مستحقة

اقل من سنة

أكثر من سنة واقل
من خمس سنوات

أكثر من خمس
سنوات

(بالرياالت السعودية)
58,616

58,616

-

-

58,616

58,616

-

-

مخاطر أسعار االسهم
إن استثمارات الصندوق في أدوات حقوق ملكية الشركات األخرى عرضة لمخاطر سعر السوق التاتجة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية
لهذه االستثمارات .ويدير الصندوق مخاطر أسعار االسهم من خالل التنويع ووضع قيود على قطاعات أدوات حقوق الملكية الفردية واإلجمالية.
 -10تاريخ اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد والموافقة على اصدار هذه القوائم المالية من قبل مدير الصندوق بتاريخ  23فبراير .2021
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