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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  مفتوح،هو صندوق استثماري 

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 TASIية )تاسي( مقارنة بالمؤشر اإلرشادي وهو مؤشر سوق األسهم السعود

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

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

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 

 احاألربتوزيع 

 لم يتم توزيع األرباح 

 تنويه

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

www.bmk.com.sa 
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 الصندوق أداءمعلومات 

 األداء التاريخي للصندوق

 جدول المقارنة  .1

 31كما في 

 As Ofديسمبر 

31 Dec 

صافي قيمة 

األصول 

الصندوق  

AUM 

عدد الوحدات  NAV/Unitصافي قيمة األصول الصندوق لكل وحدة 

المصدرة في 

نهاية الفترة  

No of 

Unit 

Holders 

نسبة المصروفات % 

Expense %   نهاية الفترة

End of 

Year 

اعلى قيمة خالل الفترة 

Highest 

اقل قيمة خالل الفترة  

Lowest 

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% 

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% 

 %1.18 1,591,767 12.9652 20.1060 15.5699 24,783,716 يونيو 2020

 

 األداءسجل 

 Total Return Period – اإلجماليالعائد  الفترة

 YTD % 20.71- م2020النصف األول من 

 Years 3 %16.24 ثالث سنوات

  Year 5 %32.41 خمس سنوات

 Since Inception %55.70 منذ التأسيس

 2014 %14.42 2014عام 

 2015 %1.21 2015عام 

 2016 %3.49 2016عام 

 2017 %16.04 2017عام 

 2018 %9.10 2018عام 

 2019 %29.42 2019عام 

 June  2020 % 20.71- 2020 يونيو

 

 JUNE -30 31-DEC Period الفترة

 2014 11.44 10.00 2014عام 

 2015 11.58 11.76 2015عام 

 2016 11.98 11.00 2016عام 

 2017 13.91 13.29 2017عام 

 2018 15.17 15.30 2018عام 

 2019 19.64 18.24 2019عام 

 June 2020 - 15.57 2020 يونيو
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 يونيو - واألتعابمقابل الخدمات 

 الرسوم والمصاريف الفعلية
Amount 

(SAR) 
Expense Information 

 رسوم اإلدارة
245,204  

Management Fees 

 رسوم الحفظ
18,000  

Custody Fees 

 رسوم متابعه ومراجعة وافصاح
4,063  

CMA Fees 

 رسوم تداول
2,618  

TADAWUL 

 رسوم المراجع الخارجي
10,500  

Audit Fees 

 رسوم الوساطة
1,830  

Brokerage Fees 

 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
6,000  

BOD Remuneration 

رسوم ضريبة القيمة المضافة على 

 خدمات اإلدارة والحفظ
13,160  VAT for Management & Custody Fees 

 مصاريف اخرى
6,450  

Other 

 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

 .دال يوج

 الصندوقمدير 

 الخليجي المال بيتشركة 

 9177 ب: ص

 31413 الـدمـام

 السعـودية العـربية المملكة

 0138316666:هـاتف

 0138316600:فاكس
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 مدير الصندوق بالباطن

 ال ينطبق 

 األنشطة االستثمارية للصندوق

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

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

 واألحكامالتغييرات على الشروط 

 تحديث ملخص اإلفصاح المالي 
 

 .يرجى الرجوع إلى شروط واحكام الصندوقلمزيد من المعلومات 

 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

 قبل من ومنظمة مرخصة سعودي لاير مليون 200 مدفوع مال برأس سعودية مقفلة مساهمة شركة – شركة الرياض المالية

  م.19/6/2007 بتاريخ الصادر (07070-37) رقم الترخيص بموجب السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة

 

 3712-12331 العليا الرياض- التخصصي شارعالعنوان:  

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب:             

 المملكة العربية السعودية            

 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف:             
www.riyadcapital.com              
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 امين الحفظ مهام

  ا ى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بهأديعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء

 المرخص لهم. األشخاصطرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق الستثمار أو الئحة 

 صندوق الناتجة عن احتيال أو اهمال أو سوء يعد أمين الحفظ مسؤوالً اتجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر ال

 تصرف أو تقصير معتمد من قبل امين الحفظ.

  الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات وهو مسؤول عن اتخاذ جميع  أصوليعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ

 االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. اإلدارية اإلجراءات

 المحاسب القانوني

 ن المحاسب القانوني:أسم وعنوا (1

 مجموعة بيكر تيلي تعيين تم

 نمحاسبون قانونيون واستشاريو

 | | مدينه الخبر 34422ص.ب: 

 المملكة العربية السعودية

 +0906 13830 0966هاتف: 

 7582 13834 966فاكس: +
www.bakertillyjfc.com 

 

 رأي المحاسب القانوني في القوائم المالية المعدة: (2

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

 احاألرب وصافي الدخل لصافي وعادلة صحيحة صورة تقدماألولية  المالية القوائم وأن الصندوق، وأحكام وشروط االستثمار

 وعادلة حيحةص صورة تقدم األولية المالية القوائم وأن القوائم، لتلك المحاسبية الفترة عن االستثمار صندوق ألصول والخسائر

 .الفترة نهاية في االستثمار لصندوق المالي للمركز

 القوائم المالية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 (شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 )غير المراجعة( األولية المختصرةالقوائم المالية 
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  المراجع المستقلفحص وتقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

  األولية المختصرة قائمة المركز المالي
  2020يونيو  30 كما في

      

  ايضاح 

 2020يونيو  30
  )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
    )مراجعة(

 )بالرياالت السعودية(
      

    األصول
 

 
    -   7,113   خرى أمدفوعات مقدما  وأصول 

  29,112,843   24,295,270  8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  2,376,066   539,550   نقد وما في حكمه
  31,488,909   24,841,933   مجموع األصول 

 
     

      االلتزامات 
  58,616   58,218  10 مصاريف مستحقة

  31,430,293   24,783,715   صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات
      

  1,600,644   1,591,767   مصدرةالوحدات عدد ال
  19.64   15.57   )بالرياالت السعودية( كل وحدةل قيمةال
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  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 غير المراجعة() األولية المختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

  ايضاح 

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2020  

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2019    
 )بالرياالت السعودية(

      

    ايرادات
 

 
)خسارة( ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة
   (6,703,823) 

 
2,418,937  

  301,857   496,037   توزيعات االرباح
    (6,207,786)  2,720,794  

      

      المصاريف
 (132,675)   (245,204)   10 إدارة الصندوق  أتعاب

 (14,329)   (18,000)   10 الحفظأتعاب أمين 
 (6,000)   (6,000)   10 مجلس الصندوق  مصاريف

 (18,982)   (1,830)    عموالت
 (30,896)   (36,792)    خرى أمصاريف ادارية 

    (307,826)   (202,882) 
   للفترة الربح)الخسارة( 

 

 (6,515,612)  2,517,912  
    -     -   الدخل الشامل اآلخر

  للفترة الدخل الشامل)الخسارة الشاملة( مجموع 
 

 (6,515,612)  2,517,912  
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  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 المراجعة(غير ) األولية المختصرة قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    

 
لفترة الستة أشهر المنتهية 

  2020يونيو  30في 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2019يونيو  30

 )بالرياالت السعودية( 
 

 
  

  12,658,184   31,430,293 يناير 1الوحدات في  حملةإلى  عائدةصافي األصول ال
  2,517,912  (6,515,612)  لفترةلربح ال)الخسارة( 

    -   10,034 الوحدات المصدرةالمتحصل من 
 (1,360,621)   (141,000)  مستردةوحدات  مقابل مدفوعات

  13,815,475   24,783,715 يونيو 30الوحدات في  حملةإلى  عائدةصافي األصول ال
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  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 غير المراجعة() األولية المختصرة التدفقات النقديةقائمة 
  2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

      

   

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2020  

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2019  
 

 
 )بالرياالت السعودية(

      

      األنشطة التشغيلية 
  2,517,912  (6,515,612)    للفترة  الربح)الخسارة( 

      تعديالت عن:
 (2,418,937)    6,703,823   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خسارة )ربح(

      

      التشغيلية: لتزاماتالتغير في األصول واال
  7,844,226  (1,886,250)    صافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  29,986  (7,113)    أخرى وأصول  مقدمةمدفوعات 
 (37,462)   (398)    مستحقةمصاريف 

  7,935,725  (1,705,550)    من األنشطة التشغيلية )المستخدم في( صافي النقد 
      

      األنشطة التمويلية 
 (1,360,621)   (141,000)    مستردةوحدات  مقابل مدفوعات

    -   10,034   الوحدات المصدرةالمتحصل من 
 (1,360,621)   (130,966)    األنشطة التمويلية المستخدم في صافي النقد

      

  6,575,104  (1,836,516)    صافي التغير في النقد وما في حكمه
  2,555,900   2,376,066   الفترة بدايةنقد وما في حكمه، في 

  9,131,004   539,550   الفترة قد وما في حكمه، في نهايةن
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  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 غير المراجعة() األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 معلومات عامة -1

يت المال ، تم تأسيسه وإدارته من قبل شركة بصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوحلألسهم السعودية )"ال ت المال الخليجيصندوق بي
 1435جمادى األولى  4 بتاريخدوق من قبل هيئة السوق المالية الخليجي )"مدير الصندوق"(. تمت الموافقة على شروط وأحكام الصن

( بموجب الموافقة وبعد االنتهاء 2014مايو  4هـ )الموافق  1435رجب  5( وبدأ الصندوق نشاطه في 2014مارس  5هـ )الموافق 
 من إجراءات االكتتاب.

 الماليوق سالستثمار في األسهم السعودية المدرجة في من خالل اال على المدى البعيد رأس المالليهدف الصندوق إلى تحقيق نمو 
 السعودي.

وإدارة  بصفة اصيل، للتعامل 37-08123رقم ترخيص  هيئة سوق المال )الهيئة( بموجب ألنظمةله وخاضع مدير الصندوق مرخص 
 الصناديق المشتركة وتقديم االستشارات وخدمات الحفظ ألعمال األوراق المالية.

 24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3لالئحة صندوق االستثمار )"النظام"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق 
بالتفصيل متطلبات جميع  ، والتي توضح(2016مايو  23هـ )الموافق  1437 شعبان 16( والمعدلة بعد ذلك بتاريخ 2006ديسمبر 

 داخل المملكة العربية السعودية. الصناديق
التعامل مع حملة الوحدات، يعتبر مدير الصندوق هذا الصندوق كيانا مستقال، وعليه فان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية.  عند

الصندوق، ويتم اجراء التوزيعات حسب نسبة ملكيتهم في اجمالي عدد  ألصولفضال عن ذلك، يعتبر حملة الوحدات هم المالكين 
 الوحدات القائمة.

 

 ادأساس اإلعد -2
  بيان االلتزام 2-1

"التقارير  34لي وفقا  لمعيار المحاسبة الدو  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  األولية المختصرةتم إعداد القوائم المالية 
 .ربية السعودية" المعتمد في المملكة العوليةالمالية األ

قترنة مجميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها  األولية المختصرةال تتضمن القوائم المالية 
 على النتائج السنوية للصندوق. مؤشر االوليةقد ال تكون النتائج  .لسنوية للصندوق مع القوائم المالية ا

 

 أساس القياس 2-2
  .سارةباستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ على أساس التكلفة التاريخية ةاألولية المختصر  القوائم الماليةتم اعداد 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
  .بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق  ةالمختصر األولية  القوائم الماليةيتم عرض 

 

 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات  -3
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  األولية المختصرة للصندوق  يتطلب إعداد القوائم المالية

 عدم التأكد من هذهمن واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج  وااللتزاماتوالمصاريف واألصول 
 المستقبلية. ي الفتراتوالتي ستتأثر ف االلتزاماتاالفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو 

بية سعلى أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحا الصندوق واالفتراضات األساسية الخاصة ب تتم مراجعة التقديرات
 في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات.

 حة أدناه:للصندوق موض ختصرةالمالية األولية الم قوائمالتي لها تأثير هام على ال إن األحكام والتقديرات واالفتراضات الرئيسية
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  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 )تتمة( غير المراجعة() القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات  -3

 تصنيف االستثمارات
 ة العادلة أو بالتكلفة المطفأة. عند الحكم على ما إذا كانتتحدد اإلدارة وقت اقتناء األوراق المالية ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيم

ير التفصيلية المعاي في االعتبار اإلدارة اخذت، يمة العادلة أو بالتكلفة المطفأةاالستثمارات في األوراق المالية مصنفة على أنها بالق
 "األدوات المالية". 9رقم  في المعيار الدولي للتقرير المالي وضحملتحديد هذا التصنيف على النحو ال

 

 السياسات المحاسبية -4
المالية  قوائمي الالمطبقة ف تتماشى مع السياسات المحاسبية األولية المختصرةالمالية  قوائملمحاسبية المطبقة في هذه الالسياسات اإن 

 .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية 
 

 جديدة والمعدلةالالمعايير  -5
 قوائمعلى ال تأثير جوهري أي معايير جديدة؛ ومع ذلك، فإن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية لم يكن له  م يتم إصدارل

 ي الفترات المستقبلية:تأثير جوهري ف ا، ومن المتوقع أال يكون لهفترة الحالية أو الفترات السابقةللصندوق في ال األولية المختصرةالمالية 
 جع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.تعديالت على مرا -
 .("تجميع االعمال" 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي تعريف االعمال ) -
 . (8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تعريف األهمية النسبية ) -
لتقرير ل يوالمعيار الدول 39ومعيار المحاسبة الدولي  9لتقرير المالي لالدولي  يارالمع إصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على -

 .(7المالي 
 

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد -6
مع السماح بالتطبيق المبكر  2021يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تسري  الجديدة التيهناك عدد من اإلعالنات 

 اال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة. لها

  الوصف  المعيار / التفسير
ساري المفعول من الفترات التي 
 تبدأ في أو بعد التاريخ التالي:

 2021يناير  1  عقود التأمين  17م رقالمعيار الدولي للتقرير المالي 
     

على أنها  لتزاماتتصنيف اال  1معيار المحاسبة الدولي رقم 
متداولة أو غير متداولة )تعديالت 

 (1على معيار المحاسبة الدولي 

 2022يناير  1 

     

 10ي للتقرير المالي رقم المعيار الدول
 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في األصول بين  
المستثمر وشركته الزميلة أو 

تعديالت على المشروع المشترك )
 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (28ومعيار المحاسبة الدولي 

متاح للتبني  2022يناير  1 
االختياري / تاريخ السريان مؤجل 

 إلى أجل غير مسمى

 

 أخرى أتعاب اإلدارة ومصاريف  -7
في  صوص عليه، على النحو المنمقابل هذه الخدمات إدارية أتعابر الصندوق. يتقاضى الصندوق مدي من خاللالصندوق  يتم إدارة

 من صافي أصول الصندوق المحسوبة في كل يوم تقييم. ٪1.9، بمعدل سنوي قدره شروط وأحكام الصندوق 
هذه  ضمنتارة وتشغيل الصندوق. وتة في إدالمتكبد لتزاماتتعاب والتكاليف األخرى واالالصندوق مسؤول عن جميع المصاريف واأل

، عامالتماإلدارة، تكاليف ال ،، مكافآت مجلس إدارة الصندوق المراجعة، على سبيل المثال ال الحصر، االستشارات الشرعية، مصاريفال
 المهنية. تعابالرسوم الحكومية وغيرها من األ، و الحفظ
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  الخليجي لألسهم السعوديةبيت المال صندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 )تتمة( غير المراجعة() األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -8

 .)"تداول"( السوق المالي السعودياالستثمار في األوراق المالية المدرجة في  ه االستثمارات،مثل هذت
 :العادلة لهذه االستثمارات ةالقيمفيما يلي ة على مختلف القطاعات االقتصادية، ع المحفظة االستثمارييتوز تم 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30  القطاع
 )مراجعة(  (راجعة)غير م  
 ٪  القيمة العادلة  ٪  القيمة العادلة  
   )بالرياالت السعودية(    )بالرياالت السعودية(  

  74.11        21,574,485   72.41       17,591,988     المالية
         

  5.44          1,584,162   5.23          1,271,732        سلع استهالكية
         

  9.81          2,855,250   10.84       2,632,500        طاقة
         

  10.64        3,098,946   11.52       2,799,050        يةاساس مواد
         

  100.00      29,112,843   100.00     24,295,270     مجموع
 

 الخسارة كما يلي:الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو )الخسارة( 
 2020يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 )بالرياالت السعودية(  

     

 1,718,799  7,075  الربح المحقق
 700,138  (6,710,898)  )الخسارة( الربح غير المحقق

  (6,703,823)  2,418,937 
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 صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية 
 ( )مدار من قبل شركة بيت المال الخليجي

 )تتمة( غير المراجعة() إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  القيمة العادلة -9

ادلة إذا كانت بالقيمة الع قاست المالية التي ال لتزاماتواال صولمعلومات القيمة العادلة لأل شملال توهي ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. المالية لتزاماتالمالية واال صولالعادلة لأل ةالدفترية والقيم ةالقيم أدناه يوضح الجدول
 .بصورة معقولة لقيمة العادلةا اربالقيمة الدفترية تق

 2020 يونيو 30   
 القيمة العادلة    القيمة الدفترية 

 مجموعال  3المستوى   2المستوى   1المستوى   مجموعال  طفاةالتكلفة الم  القيمة العادلة 
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية( 

              األصول المالية
من خالل الربح أو استثمارات بالقيمة العادلة 

  24,295,270     -     -   24,295,270   24,295,270     -   24,295,270 الخسارة
    -     -     -     -   539,550   539,550     - نقد وما في حكمه

 24,295,270   539,550   24,834,820   24,295,270   -     -     24,295,270  
              

              ةالمالي االلتزامات
    -     -     -     -   58,218   58,218     - مصاريف مستحقة

 -     58,218   58,218   -     -     -     -    
 

 2019 ديسمبر 31   
 القيمة العادلة    القيمة الدفترية 

 مجموعال  3المستوى   2المستوى   1المستوى   مجموعال  طفاةالتكلفة الم  القيمة العادلة 
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية( 

              األصول المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

  29,112,843             -     -   29,112,843   29,112,843     -   29,112,843 الخسارة
    -     -     -     -   2,376,066   2,376,066     - نقد وما في حكمه

 29,112,843   2,376,066   31,488,909   29,112,843   -     -     29,112,843  
              

              ةالمالي االلتزامات
    -     -     -     -   58,616   58,616     - مصاريف مستحقة

 -     58,616   58,616   -     -     -     -    
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  بيت المال الخليجي لألسهم السعوديةصندوق 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل 

 )تتمة( غير المراجعة() األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ذات عالقة جهاتمع  رصدةأ -10

 ذات العالقة مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق. جهاتتمثل ال
 :المرتبطة بهافترة والمستحقات ذات العالقة خالل ال جهاتمع ال إبرامهالمعامالت التي تم ا قيمة إجماليالجدول التالي  وضحي

 طبيعة التعامل  العالقة اتذ جهةال
لستة أشهر ل المعامالت  

 األرصدة  يونيو  30المنتهية في 

    2020  2019  
يونيو  30

2020  
ديسمبر  31

2019 
 

 
  

 
 ( بالريـاالت السعودية )

 مدير الصندوق 
 

  42,825   38,576   132,675   245,204  إدارةاتعاب 
    -     -   6,000   6,000  مكافأة أعضاء مجلس االدارة  مجلس ادارة الصندوق 

    
251,204   138,675   38,576   42,825  

 

وحدة في صندوق  1,422,766مدير الصندوق(  مدار من قبللألسهم الخليجية ) بيت النخبةصندوق  امتلك، 2020يونيو  30 كما في
 : نفس الشيء(.2019ديسمبر  31لألسهم السعودية ) يت المال الخليجيب

 :الصندوق المعتمدة من قبل هيئة سوق المال ذات العالقة وفق ا لشروط وأحكام جهاتالمستحقة إلى ال رسومسداد ال وشروطفيما يلي أساس 
 طريقة االحتساب  والنسبةاألساس   نوع االتعاب

     

  
  

 دارةاإل أتعاب
 

 من إجمالي األصول1.9% 
 

      ، تحسب كل تاريخ تقييما  سنوي 
 االدارةمكافأة أعضاء مجلس 

 
ريال سعودي لكل اجتماع للعضو  3,000

ريال  12,000المستقل، بحد أقصى 
 سعودي سنويا .

 
  تماعلكل عضو عن كل اج 

 

 يوم التقييم -11
إعداد هذه  وم تقييم لغرضيتم تقييم وحدات الصندوق كل يوم اثنين وأربعاء ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي. كان آخر ي

 .2020يونيو  30المختصرة هو  وليةالمالية األ قوائمال
 

 المالية األولية المختصرة تاريخ اعتماد القوائم -12
 .2020أغسطس  23المختصرة من قبل إدارة الصندوق بتاريخ  وليةالمالية األ قوائمهذه ال اصدار الموافقة علىو  اعتماد تم
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