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 معلومات الصندوق

 اسم الصندوق

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

 أهداف وسياسات االستثمار

إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية يهدف  هو صندوق استثماري مفتوح،

خالل فترة الطرح العام األولي واألسهم المدرجة في سوق األسهم السعودية بما في ذلك حقوق األولوية وتحقيق عوائد إيجابية 

، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً TASIمقارنة بالمؤشر اإلرشادي وهو مؤشر سوق األسهم السعودية )تاسي( 

وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، سواء من األرباح الرأس مالية أو التوزيعات النقدية للشركات المستثمر 

على أن يكون تاريخ  بها أو كالهما والتي استحقها الصنـدوق من استثماراته وبدون وجود حد أعلى أو أدنى لتلك التوزيعات.

استحقاق األرباح النقدية هو اخر يوم عمل من السنة المالية للصندوق لمالكي الوحدات المسجلين في سجل الصندوق في ذلك 

 يوما تقويميا من تاريخ االستحقاق.  45اليوم، وسيتم توزيع تلك األرباح في حال إقرارها من مجلس االدارة خالل 

 األرباحتوزيع 

 زيع األرباح لم يتم تو

 تنويه

ها من خالل الموقع االلكتروني للشركة ب وبدون مقابل، ويمكن االطالع علينود التنويه بان التقارير الصندوق متاحة عند الطل
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 الصندوق أداءمعلومات 

 األداء التاريخي للصندوق

 جدول المقارنة  .1
 

 

 األداءسجل  .2
 

 السعودية   لألسهمصندوق بيت المال الخليجي  العائد اإلجمالي

 %16.04 2017 سنة

 %21.55 ثالث سنوات 

 - خمس سنوات 

 %39.07 منذ التأسيس 

 %14.42 2014عام 

 %1.21 2015عام 

 %3.49 2016عام 

 %16.04 2017عام 
 

  واألتعابمقابل الخدمات 

2017عام  الرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل العام   

  1,394,840 رسوم اإلدارة

  199,263 الحفظ رسوم

  7,500 ومراجعة وافصاحرسوم متابعه 

  5,000 تداول رسوم 

  30,000 رسوم المراجع الخارجي

  265,129 رسوم الوساطة

  12,000 رسوم أعضاء مجلس إدارة الصندوق

  21,225 اخرى مصاريف
 

 ديسمبر 31كما في 
صافي قيمة 

األصول 

 الصندوق 

 صافي قيمة األصول الصندوق لكل وحدة 

عدد الوحدات المصدرة 

 في نهاية الفترة 

نسبة 

المصروفات 

% 
نهاية 

 الفترة 

اعلى قيمة خالل 

 الفترة 

اقل قيمة خالل 

 الفترة 

2014 65,394,015  11.4416  13.0388  9.8322  5,715,476  1.56% 

2015 43,198,411  11.5803  11.7996  11.3711  3,730,343  2.33% 

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% 



 تنويه

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

 الشروط واالحكام.

 التغييرات الجوهرية خالل الفترة

 لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة.

 ممارسات التصويت خالل الفترة

 .دال يوج

 اإلدارةالتقرير السنوي لمجلس 

  الصندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية أداءمناقشة 
  تم اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق 
  م 2017االطالع على القوائم المالية واعتمادها للسنة المالية 
 وتمويل اإلرهاب األموالالمطابقة وااللتزام والتبليغ عن غسل  لاالجتماع مع مسؤو 
  المالية األوراقالموافقة على استثمارات الصندوق في 

 

 مدير الصندوق

 الخليجي المال بيتشركة 

 9177 ب: ص

 31413 الـدمـام

 السعـودية العـربية المملكة

 0138316666:هـاتف

 0138316600:فاكس

www.bmk.com.sa 

 مدير الصندوق بالباطن

 ال ينطبق 

 األنشطة االستثمارية للصندوق

استثمارات الصندوق بما يتوافق مع اهداف واستراتيجيات الصندوق مع استغالل الفرص االستثمارية الممكنة  تم تنفيذ جميع

 أخذين باالعتبار االلتزام بقيود االستثمار التي نصت عليها الشروط واالحكام الصندوق قدر اإلمكان

 واألحكامالتغييرات على الشروط 

 ال يوجد.

 أخرىمعلومات 

 .مات يرجى الرجوع إلى شروط واحكام الصندوقلمزيد من المعلو

http://www.bmk.com.sa/


 استثمار مدير الصندوق في صناديق اخرى

 ال يوجد.

 العموالت الخاصة

 لم يبرم مدير الصندوق خالل الفترة أي عموالت خاصة 

 ذه الالئحة تضمينها بهذا التقريرأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت ه

 ال يوجد 

 امين الحفظ

 الخليجي المال بيتشركة 

 المركز الرئيسي ـ الدمام ـ الشاطئ بالزا ـ طريق األمير محمد بن فهد ـ حي الشاطئ

 ـ المملكة العربية السعودية  31413الدمام  9177ص ب: 

 ـ شركة مساهمة مقفلة سعودية2050065112س ت: 

www.bmk.com.sa 

  0138316600فاكس:    0138316666هاتف: 

 (.08123 – 37له، بموجب ترخـيص هيئة السوق المالية رقم )شركة بيت المال الخليجي، شخص مرخص 

 امين الحفظ مهام

 حفظ األصول الصندوق وحماية أصول حاملي الوحدات واتخاذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بحفظ أصول الصندوق

 راي امين الحفظ

 حكام الصندوقيق االستثمار وشروط أم الئحة صناديؤكد امين الحفظ أنه تم اصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكا 
 مين الحفظ أنه تم تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوقيؤكد ا 
 مين الحفظ أنه لم تتم مخالفه أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بهايؤكد ا 
 

 

 



 المحاسب القانوني

 وعنوان المحاسب القانوني:أسم  (1

 

 :وعنوانه الصندوق، لحسابات مستقل خارجي كمراجع العقيل عبد الوهاب مكتب تعيين تم

 الدولية إس جي تي مجموعة واستشاريون عضو قانونيون العقيل محاسبون عبد الوهاب مكتب

 106255   :ب.ص

  11666 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 90004947   :هاتف

 0112390980   :فاكس

glbal.com-www.tgs 

 رأي المحاسب القانوني في القوائم المالية المعدة: (2

 

 صناديق ئحةال واحكام القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا وروجعت أعدت المالية القوائم أن

 سائروالخ األرباح وصافي الدخل لصافي وعادلة صحيحة صورة تقدم المالية القوائم وأن الصندوق، وأحكام وشروط االستثمار

 المالي للمركز وعادلة صحيحة صورة تقدم المالية القوائم وأن القوائم، لتلك المحاسبية الفترة عن االستثمار صندوق ألصول

 .الفترة نهاية في االستثمار لصندوق

 القوائم المالية
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