
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 )غير المراجعة(  األولية المختصرةالقوائم المالية 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المراجع المستقل فحص وتقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المال الخليجي المرن لألسهم السعودية صندوق بيت 
 ( شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة( 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   
 صفحة   المحتويات 

   
 1   المختصرة القوائم المالية األولية عن فحص تقرير المراجع المستقل 

   
 2   األولية المختصرة  قائمة المركز المالي

   

 3    األولية المختصرة والدخل الشامل اآلخر  ةو الخسار أقائمة الربح 
   

 4    األولية المختصرةلحاملي الوحدات  ةالتغيرات في صافي األصول العائدقائمة 
   

 5    المختصرةاألولية  قائمة التدفقات النقدية
   

 6 - 11    األولية المختصرة  إيضاحات حول القوائم المالية
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 األولية المختصرة قائمة المركز المالي 
  2021يونيو  30 كما في

      
   2020ديسمبر  31    2021يونيو  30   
    )مراجعة(   )غير مراجعة(   ايضاح 

 )بالرياالت السعودية( 
      

    األصول 
 

 
  23,500   40,576   خرى أ مدفوعات مقدمًا وأصول 

  25,636,336   32,593,845  7 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
  4,095,316   1,895,074   نقد وما في حكمه 
  29,755,152   34,529,495   مجموع األصول  

 
     

      االلتزامات  
  71,624   80,564  9 مصاريف مستحقة 

  29,683,528   34,448,931   لحملة الوحداتصافي قيمة األصول العائدة  
      

  2,629,496   2,630,093   مصدرة الوحدات عدد ال
      

  11,29   13,10   )بالرياالت السعودية(   كل وحدةل  صافي األصول العائدة
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 صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية 
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 غير المراجعة( )األولية المختصرة   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

  ايضاح 

لفترة الستة أشهر  
يونيو    30المنتهية في 

2021  

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

2020    
 )بالرياالت السعودية( 

      

  ايرادات 
  

 
 

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

 4,614,070  
 

 (5,169,830) 
  501,094   542,516   توزيعات االرباح 

   5,156,586    (4,668,736) 
      

      المصاريف 
 (251,566)   (305,806)   10 إدارة الصندوق  أتعاب

 (13,533)   (16,255)    الحفظ أتعاب أمين 
 (6,000)   (5,967)   10 مجلس الصندوق  مصاريف 
 (6,434)   (10,689)    الوسيط  عموالت

 (62,678)   (95,566)    خرى أ

    (434,283)   (340,211) 
      

    للفترة )الخسارة(   الربح
 

4,722,303    (5,008,947) 
    -     -   الدخل الشامل اآلخر 

  للفترة )الخسارة الشاملة(   مجموع الدخل الشامل
 

4,722,303    (5,008,947) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القوائم المالية األولية المختصرة  جزءا ال يتجزأ من هذه  13إلى   1تشكل االيضاحات المرفقة من 
-3- 



   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 غير المراجعة( )األولية المختصرة  قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    

 

لفترة الستة أشهر  
يونيو    30المنتهية في 

2021  

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

2020 

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
  

  34,004,876   29,683,528 يناير 1الوحدات في  حملة إلى   عائدة صافي األصول ال
 (5,008,947)    4,722,303 لفترة ل)الخسارة( ربح ال

  342,650   293,100 الوحدات المصدرة المتحصل من 
 (4,101,543)   (250,000)  مستردة وحدات  مقابل  مدفوعات

  25,237,036   34,448,931 يونيو  30الوحدات في  حملةإلى  عائدةصافي األصول ال
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 صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية 
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 غير المراجعة( )  األولية المختصرة التدفقات النقديةقائمة 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر  
يونيو    30المنتهية في 

2021  

لفترة الستة أشهر  
يونيو  30المنتهية في 

2020  
 

 
 )بالرياالت السعودية( 

      

      األنشطة التشغيلية  
 (5,008,947)    4,722,303   للفترة  )الخسارة(  الربح

      

      التشغيلية: لتزاماتالتغير في األصول واال
  6,477,687  (6,957,509)    صافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  3,298  (17,076)    أخرى وأصول  مقدمةمدفوعات  
  106   8,940   مستحقة مصاريف 

  1,472,144  (2,243,342)    من األنشطة التشغيلية  )المستخدم في( صافي النقد 
      

      األنشطة التمويلية  
 (4,101,543)   (250,000)    مستردة ال وحدات ال قيمة

  342,650   293,100   الوحدات المصدرة المتحصل من 
 (3,758,893)    43,100   األنشطة التمويلية  من )المستخدم في(  صافي النقد 

 (2,286,749)   (2,200,242)    صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  5,250,345   4,095,316   الفترة  بدايةنقد وما في حكمه، في 

  2,963,596   1,895,074   الفترة  قد وما في حكمه، في نهايةن
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 األولية المختصرة  القوائم الماليةجزءا ال يتجزأ من هذه  13إلى   1تشكل االيضاحات المرفقة من 

-5- 



   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 غير المراجعة( )  األولية المختصرة القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ه الصندوق وأنشطت  -1

، تم تأسيسه وإدارته من قبل شركة  صندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح)"ال  صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
جمادى    11  بتاريخدوق من قبل هيئة السوق المالية  الموافقة على شروط وأحكام الصن بيت المال الخليجي )"مدير الصندوق"(. تمت  

بموجب  (  2019مايو    19هـ )الموافق    1440رمضان    14( وبدأ الصندوق نشاطه في  2019يناير    17هـ )الموافق    1440  األول 
 الموافقة وبعد االنتهاء من إجراءات االكتتاب.

  مال م السعودية المدرجة في سوق المن خالل االستثمار في األسه   على المدى البعيد   رأس المال   نميةت   تحقيق  يهدف الصندوق إلى 
 والتي تتوافق مع أنظمة الهيئة الشرعية. )"تداول"(  السعودي 

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

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

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

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

 

 وملخص السياسات المحاسبية الهامة  أساس اإلعداد -2
   أساس االعداد 2-1

"التقارير    34لي  وفقًا لمعيار المحاسبة الدو   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في    األولية المختصرةتم إعداد القوائم المالية  
 . ربية السعودية" المعتمد في المملكة الع وليةالمالية األ

مقترنة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها    األولية المختصرةال تتضمن القوائم المالية  
 على النتائج السنوية للصندوق. مؤشر وليةقد ال تكون النتائج األ  .لسنوية للصندوق مع القوائم المالية ا

 

 أساس القياس  2-2
  باستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   على أساس التكلفة التاريخية  ةاألولية المختصر   القوائم الماليةتم اعداد  

   . والتي تم قياسها بالقيمة العادلة
 

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

 

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

عدم  من  . يمكن أن ينتج  قريرفي تاريخ الت   واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة   وااللتزاماتوالمصاريف واألصول  
الدفترية لألصول أو   القيم  تعديالت جوهرية على  تتطلب  نتائج  والتي ستتأثر في    االلتزامات التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات 

 المستقبلية. الفترات
ت على التقديرات المحاسبية  على أساس مستمر. يتم إثبات التعديال   الصندوق واالفتراضات األساسية الخاصة ب   تتم مراجعة التقديرات

 في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات. 
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   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 )تتمة(  غير المراجعة()  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 للصندوق موضحة أدناه:  ختصرة المالية األولية الم  قوائمإن األحكام والتقديرات واالفتراضات الرئيسية التي لها تأثير هام على ال
 

 تصنيف االستثمارات 
نت  تحدد اإلدارة وقت اقتناء األوراق المالية ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة. عند الحكم على ما إذا كا

المعايير التفصيلية   في االعتبار  اإلدارة   اخذت االستثمارات في األوراق المالية مصنفة على أنها بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة،  
 "األدوات المالية".   9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وضحتحديد هذا التصنيف على النحو الم ل
 

 السياسات المحاسبية  -4
المالية    قوائم المطبقة في ال  تتماشى مع السياسات المحاسبية  األولية المختصرةالمالية    قوائملمحاسبية المطبقة في هذه الإن السياسات ا

 .2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في السنوية 
 

 جديدة والمعدلة الالمعايير  -5
المفعول اعتباًرا من    يتم إصدار  مل التعديالت على المعايير سارية  وتم   2021يناير    1معايير جديدة، ومع ذلك، هناك عدد من 

المالية    القوائم، ولكن ليس لها تأثير جوهري على  2020ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في    قوائمتوضيحها في ال
 . 2021يونيو  30ر المنتهية في المختصرة لفترة الستة أشه وليةاأل

 

 سارية المفعول بعد  غير ولكنها   تم إصدارها  معايير 5-1
، ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك ، فإن  2021يناير    1يسري عدد من التصريحات الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 . المختصرةالمالية األولية  القوائمإعداد   عند ر الصندوق لم يقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبك

  الوصف    المعيار / التفسير

المفعول من الفترات   ةساري
التي تبدأ في أو بعد التاريخ  

 التالي:
     

  28المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي   قوائمال 10عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ت
بيع أو المساهمة في األصول  البمعالجة   المتعلقاالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 .من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك

أجيل تاريخ السريان إلى  م تت 
 أجل غير مسمى 

     

 2023يناير  1  .لتزاماتبتصنيف اال المتعلق المالية  قوائمعرض ال 1معيار المحاسبة الدولي  تعديالت على 
     

  ،قياسها   ، مبادئ االعتراف بعقود التأمينوالذي يوضح  عقود التأمين    17المعيار الدولي للتقارير المالية  
 .عقود التأمين 4عرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2023يناير  1 

     

 2022يناير  1  .إلطار المفاهيميا جع ااألعمال لتحديث مر   تجميع 3تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
     

الدولي   المحاسبي  المعيار  المصنعالممتلكات   16تعديالت على  الشركة من    ،  التي تمنع  والمعدات 
والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء تحضير   ، المصنعتكلفة الممتلكات من خصم ال

 منها. لالستخدام المقصود األصول الشركة 

 2022يناير  1 

     

الدولي   المحاسبة  معيار  على  ال  ،المخصصات  37تعديالت  واألصول  المحتملة    محتملة االلتزامات 
 المخسرة.د و بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم العق المتعلق 

 2022يناير  1 

     

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  على  المالية    4تعديالت  للتقارير  الدولي  والمعيار  التأمين    7عقود 
األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير    9اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية    : األدوات المالية 

 سعر الفائدة بين البنوك.عقود اإليجار المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح    16المالية  

 2021يناير  1 

     

الدولية    تعديالت المعايير  على  المالية  لسنوية  الدولية    2020-2018لتقارير  للمعايير  معدلة  دورة 
 .41معيار المحاسبة الدولي و  16و 9و 1للتقارير المالية 

 2022يناير  1 
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   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 )تتمة(  غير المراجعة()  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 أخرى أتعاب اإلدارة ومصاريف  -6

صوص عليه في  ، على النحو المن مقابل هذه الخدمات  إدارية  أتعابر الصندوق. يتقاضى الصندوق  مدي   من قبلالصندوق    يتم إدارة 
 في كل يوم تقييم.  يتم احتسابها٪ من صافي أصول الصندوق 1,9، بمعدل سنوي قدره شروط وأحكام الصندوق 

هذه    تضمنة في إدارة وتشغيل الصندوق. وت المتكبد  لتزامات تعاب والتكاليف األخرى واالالصندوق مسؤول عن جميع المصاريف واأل
،  معامالتاإلدارة، تكاليف ال  ،، مكافآت مجلس إدارة الصندوق المراجعة شرعية،  ، على سبيل المثال ال الحصر، االستشارات المصاريف ال

 المهنية.  تعابالرسوم الحكومية وغيرها من األ، و الحفظ
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -7
 . )"تداول"( السعودي سوق المالوراق المالية المدرجة في الاالستثمار في األ ه االستثمارات،مثل هذت 

 : العادلة لهذه االستثمارات ةالقيمفيما يلي ة على مختلف القطاعات االقتصادية، ع المحفظة االستثماري ي توز تم 
 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30  القطاع 

 )مراجعة(   ( راجعة )غير م  
 ٪  القيمة العادلة   ٪  القيمة العادلة   
   )بالرياالت السعودية(     السعودية( )بالرياالت   

 46.02  11,797,375  41,91  13,660,628  أساسية  مواد
 38.35  9,830,759  21,10  6,878,529  المالية
 10.71  2,746,415  19,76  6,439,762  طاقة 

 -  -  9,98  3,251,982  اتصاالت
 4.92  1,261,787  6,35  2,070,573  سلع استهالكية 

 -  -  0,90  292,371  صناعات
 100  25,636,336  100  32,593,845  مجموع 

 
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما يلي:  الحركة على

لفترة الستة أشهر    
  30المنتهية في 

  2021يونيو 
للسنة المنتهية في  

   2020ديسمبر  31
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
 )بالرياالت السعودية(   

     

  28,792,329   25,636,336  يناير  1
  7,238,438   9,468,896  ات إضاف

 (11,384,956)   (7,125,457)   استبعاد 
  990,525   4,614,070  التغيير في القيمة العادلة 

  25,636,336   32,593,845  ختامي رصيد 
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   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  )مدار من قبل شركة بيت المال الخليجي

 )تتمة(  غير المراجعة() إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
   القيمة العادلة -8

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

 )غير مراجعة(  2021 يونيو 30   
 القيمة العادلة    الدفترية القيمة  

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

              األصول المالية
أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 32,593,845  -  -  32,593,845  32,593,845  -  32,593,845 الخسارة 
 -  -  -  -  1,895,074  1,895,074  - نقد وما في حكمه 

 32,593,845  1,895,074  34,488,919  32,593,845  -  -  32,593,845 
              

              ةالمالي االلتزامات
 -  -  -  -  80,564  80,564  - مصاريف مستحقة 

 -  80,564  80,564  -  -  -  - 
 

 )مراجعة( 2020 ديسمبر 31   
 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

 مجموع ال  3المستوى   2المستوى   1المستوى   مجموع ال  طفاة التكلفة الم   القيمة العادلة  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية( 

              األصول المالية
أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 25,636,336  -  -  25,636,336  25,636,336  -  25,636,336 الخسارة 
 -  -  -  -  4,095,316  4,095,316  - نقد وما في حكمه 

 25,636,336  4,095,316  29,731,652  25,636,336  -  -  25,636,336 
              

              ةالمالي االلتزامات
 -  -  -  -  71,624  71,624  - مصاريف مستحقة 

 -  71,624  71,624  -  -  -  - 
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   صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 )تتمة(  غير المراجعة()  األولية المختصرة القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
    مصاريف مستحقة  -9

لفترة الستة أشهر    
  30المنتهية في 

  2021يونيو 
  31للسنة المنتهية في 

   2020ديسمبر 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
 )بالرياالت السعودية(   

     

  54,053   61,992  ( 6 إيضاحأتعاب إدارة مستحقة )
  17,571   18,572  أخرى 

  80,564   71,624  
 

 ذات عالقة  جهاتمع   رصدةأ -10
 :المرتبطة بهافترة والمستحقات ذات العالقة خالل ال جهاتمع ال  إبرامهالمعامالت التي تم ا قيمة إجماليالجدول التالي  وضحي 

 طبيعة التعامل   العالقة  ات ذ جهةال
لستة أشهر  ل  المعامالت  

 األرصدة   يونيو    30المنتهية في 

        
يونيو   30

2021   
ديسمبر   31

2020  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   2020  2021    
 

 
  

 
 ( بالريـاالت السعودية )

 مدير الصندوق 
 

 54,053  61,992  251,566  305,806  إدارة اتعاب 

 مجلس ادارة الصندوق 
مكافأة أعضاء مجلس   

 -  -  6,000  5,967  االدارة 
صندوق بيت النخبة  

 لألسهم الخليجية
 

 -  -  -  250,000  وحدات مستردة 
        61,992  54,053 

 

وحدة في صندوق    2,345,032مدير الصندوق(  نفس    مدار من قبللألسهم الخليجية )  بيت النخبة، يمتلك صندوق  2021يونيو    30  كما في 
 (. وحدة  2,366,613: 2020ديسمبر  31لألسهم السعودية ) يت المال الخليجي المرن ب 

 : الصندوق المعتمدة من قبل هيئة سوق المال ذات العالقة وفًقا لشروط وأحكام جهات المستحقة إلى ال  رسوم سداد ال شروط فيما يلي أساس و 
 االحتساب طريقة   والنسبة األساس    نوع االتعاب 

     

  
  

 دارة اإل  أتعاب
 

 األصول  صافي قيمةمن 1.9٪ 
 

      على أساس يومي ، تحسب اً سنوي  
 االدارة مكافأة أعضاء مجلس 

 
ريال سعودي لكل اجتماع للعضو  3,000

ريال   12,000المستقل، بحد أقصى 
   .سعودي سنوياً 

 
   لكل عضو عن كل اجتماع 

 

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

 .2021يونيو  30المختصرة هو  وليةالمالية األ قوائمال
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 صندوق بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية 
 (  شركة بيت المال الخليجي)مدار من قبل  

 )تتمة(  غير المراجعة()  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر  -12

 مخاطر االئتمان 
 ت مخاطر سعر العموال

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

أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. يسعى الصندوق    عدم قدرةمخاطر االئتمان هي مخاطر  
 . ئتمان العالين الخاصة به فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات األإلى إدارة مخاطر االئتما

   2020ديسمبر  31    2021يونيو  30  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
 )بالرياالت السعودية(   

     

  4,095,316   1,895,074  نقد وما في حكمه 
 

 المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.تمثل القيمة الدفترية لألصول 
 

 السيولة مخاطر 
صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر    الصندوق واجه  ي مخاطر السيولة هي مخاطر أن  

يدير الصندوق مخاطر السيولة لديه من خالل مراقبة أنشطة    .السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة
 االستثمار والتدفقات النقدية على أساس منتظم. 

 2021يونيو  30 
 

  أقل من سنة   القيمة الدفترية 

  5من سنة وحتى 
  سنوات 

  5أكثر من 
 سنوات 

  )بالرياالت السعودية(  
        التزامات مالية 

 -  -  80,564  80,564 مصاريف مستحقة 
 80,564  80,564  -  - 

 

 2020ديسمبر  31 
 

  أقل من سنة  القيمة الدفترية

أقل من سنة وحتى  
 سنوات   5أكثر من   سنوات  5

  )بالرياالت السعودية(  
        لتزامات مالية ا

 -  -  71,624  71,624 مصاريف مستحقة 
 71,624  71,624  -  - 

 

 أسعار االسهم  مخاطر 
بشأن القيم المستقبلية لالستثمارات في    التاكد تعتبر األوراق المالية المدرجة في الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم  

 األوراق المالية. يدير الصندوق مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع قيود على قطاعات أدوات حقوق الملكية الفردية واإلجمالية. 
 

 المالية األولية المختصرة   تاريخ اعتماد القوائم -13
 .2021 أغسطس 16الصندوق بتاريخ  مدير المختصرة من قبل وليةالمالية األ قوائمهذه ال اصدار الموافقة علىو  اعتماد تم
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