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معلومات الصندوق

اسم الصندوق

ص?ندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية                                          )

BMK Saudi Freestyle Equity Fund Sharia Compliant.)

أهداف وسياسات االستثمار
صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية هو صندوق أسهم استثماري عام مفتوح،? يهدف إلى تنمية رأس الم??ال على الم??دى البعي??د من خالل
االستثمار في أسهم الشركات السعودية والص??ناديق العقاري??ة المتداول??ة )ريت(? خالل ف??ترة الط??رح الع??ام األولي في الس??وق الرئيس??ية لألس??هم الس??عودية
واألس??هم المدرج??ة في مؤش??ر الس??وق الرئيس??ية )تاس??ي( بم??ا في ذل??ك حق??وق األولوي??ة، واالس??تثمار في ص??ناديق االس??تثمار العام??ة ذات االس??تراتيجية
االستثمارية المشابهة وصناديق اإلصدارات األولية وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والمرخصة من هيئة السوق المالية. كما
سيستثمر? الصندوق بأدوات أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية بشكل مباشر عن طريق االس??تثمار? في المرابح??ات وعق??ود تموي??ل? التج??ارة
والتي تتسم بسيولتها العالية ومخاطرها المنخفض?ة والص??ادرة من قب??ل ط??رف تنظم??ه مؤسس?ة النق?د الع?ربي الس?عودي أو هيئ?ة تنظيمي??ة مماثل?ة خ??ارج

(A )المملكة، وسيتم اختيار تلك البنوك بناء على التصنيف االئتماني الصادر عن وكالة موديز وبحد أدنى فئة 

 يهدف الص??ندوق إلى.وتهدف إدارة الصندوق الى االستثمار? في األسهم بطريقة نشطة دون االرتباط بمؤشر معين أو باألوزان النسبية لمؤشرات السوق
.تنمية رأس المال، ولن يقوم الصندوق بتوزيع? أي أرباح على المستثمرين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح المحققة في الصندوق

سيكون المؤشر اإلرشادي لصندوق هو مؤشر بي ام كي لألسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية الصادر من قبل شركة أديل ريتنغ. ويعد
المؤشر اإلرشادي معيار لمقارنة أداء الصندوق. وسيتم تحديث المجال االستثماري ومكونات? المؤشر اإلرشادي بشكل ربع سنوي. كم??ا يمكن الحص??ول

على معلومات المؤشر اإلرشادي من خالل الموقع اإللكتروني? لمدير الصندوق.

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

www.bmk.com.saللشركة 
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 الصندوقأداءمعلومات 

األداء التاريخي للصندوق

جدول المقارنة .1

 ديسمبر31كما 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 

201934,004,87610.890810.98979.92933,122,3561.97%

سجل األداء.2

العائد اإلجماليالفترة

%-ثالث سنوات

%-خمس سنوات

%8.91منذ التأسيس

%20198.91عام 

مقابل الخدمات= واألتعاب

بالريال السعوديالرسوم والمصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل العام 

 215,333رسوم اإلدارة

 11,993رسوم الحفظ

 4,664رسوم متابعه ومراجعة وافصاح

 3,251رسوم تداول

 13,650رسوم المراجع الخارجي

 39,824رسوم الوساطة

 12,000مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 11,366رسوم ضريبة القيمة المضافة على خدمات اإلدارة والحفظ

 18,659رسوم المؤشر اإلرشادي

 16,326رسوم اللجنة الشرعية

 9,672مصاريف اخرى

تنويه

يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء الصندوق 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
 م2019االطالع على التقرير السنوي المتضمن القوائم المالية واعتمادها للسنة المالية
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 تي جي إس الدولية
الموافقة على استمرار التعاقد مع اللجنة الشرعية للصندوق دار المراجعة الشرعية
.الموافقة على استمرار التعاقد مع مقدم خدمات المؤشر اإلرشادي للصندوق شركة اديل ريتنغ
مناقشة أي خطابات أو مخالفات واردة من هيئة السوق المالية

مدير الصندوق

شركة بيت المال الخليجي
9177ص ب: 
31413الـدمـام 

المملكة العـربية السعـودية
0138316666هـاتف:
0138316600فاكس:

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

U 07070 37شركة الرياض الماليةU -رقم الترخيص 

6775 Uشارع التخصصي -العليا 

 U3712-12331الرياض

11475 الرمز البريدي: 21116ص.ب: 

المملكة العربية السعودية

+966 11 486 5866 / 486 5858هاتف: 

www.riyadcapital.com

مهام امين الحفظ

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

المحاسب القانوني

أسم وعنوان المحاسب القانوني:(1

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

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

106255ص.ب:   

 11666الرياض 

المملكة العربية السعودية

90004947هاتف:   

0112390980فاكس:   

www.tgs-glbal.com

رأي المحاسب= القانوني في القوائم المالية المعدة:(2

أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاس?بة الص?ادرة عن الهيئ?ة الس?عودية للمحاس??بين الق?انونيين واحك?ام الئح??ة

صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق، وأن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرب??اح



والخسائر ألصول صندوق االس??تثمار عن الف??ترة المحاس??بية لتل??ك الق??وائم، وأن الق??وائم المالي??ة تق??دم ص??ورة ص??حيحة وعادل??ة

للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.

القوائم المالية=




































