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ANNEX 5

c) FUND MANAGER

1. Name and address of the fund manager
Global Investment House- Saudia
P.O. Box 66930
Riyadh 11586
Kingdom of Saudi Arabia

2. Names and addresses of sub-manager and/or investment adviser (if any)
 Not applicable 

3. Review of Investment Activities
 At Global Saudia, investment decision making is a fundamental research driven process to generate higher risk-adjusted returns for 

unitholders. As an investment strategy, the Fund Manager uses a top down economic and sector overlay along with bottom up company 
analysis. 

 H1 2019 ended on a positive note given the backdrop of Tadawul inclusion in key emerging market indices of MSCI and FTSE in 2019. 
The index touched a high of 9400 during this period with YTD gains of 19.6%. However, given the increased headwinds of trade war and 
geopolitical newswire, market drifted lower and ended at 8822 at the end of June. Market sentiments were also impacted by lower Q1 
earnings down 8.5% YoY. Banks continued to be dominated by increased foreign buying during this period whereas Retail / Telecom were 
supported by increased discretionary spending. Petrochemicals momentum was sluggish owing to the negative global economic outlook.  

4. Fund Performance
 Global Saudi Equity Fund had a return of 15.0% vis-à-vis 12.7% for the benchmark as of June 30, 2019. The outperformance can be attributed 

to the higher allocation towards companies to be included within the MSCI and FTSE Emerging Market Indices and selectively towards Retail.  
Since inception the Fund delivered an annualized return of 10.9% vis-à-vis 6.0% for the benchmark for the corresponding period.

5. Material Changes on the T&Cs 
 Amended the Information Memorandum to update the name of one of the company’s board members. Updated the Financial Disclosure 

for 2018 in the Terms & Conditions, Information Memorandum and Key Information Summary.

6. There was no other information that would enable unitholders to make an informed judgment about the fund’s activities 
during H1 2019.

7. Global Saudi Equity Fund doesn’t invest substantially in other investment funds.
8. There was no special commission received by the fund manager during H1 2019.
9. The Fund Manager believes there are no other data and other information required by the IFRs to be included in this report.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح
 السعودیة) -(ُمدار من شركة بیت االستثمار العالمي 

 القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰في لفترة الستة أشھر المنتھیة 
 مع

 لمالكي الوحدات على الفحص تقریر مراجع الحسابات المستقل
 
 







 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -(ُمدار من شركة بیت االستثمار العالمي 
 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في 
 (لایر سعودي)

۳ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 
 
  إیضاحات 

  
 یونیو ۳۰

  م۲۰۱۹ 

  
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
 الموجودات

   
 

 
 

 
 ۲۲٬۸٦۱٬۱۸٦  ۱۰۳٬٦٤۱٬۳۲۰   ۹ نقد وما في حكمھ

 ٥٤۸٬۹۳۳٬۲۰۰  ٥٤۸٬۳۲۲٬۹۸۸   ۱۰ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٤٬۲٦۸٬۳۲۲  ۱۱٬۰۹۸٬۸٦٤   ۸ مستحق من وسیط

 --  ٤۸۰٬۰۰۰    توزیعات أرباح مدینة
 ٥۷٦٬۰٦۲٬۷۰۸  ٦٦۳٬٥٤۳٬۱۷۲    إجمالي الموجودات

       
 

 المطلوبات
   

 

 

  

 ٤٬۰۲۸٬۳۸۸  ٤٬۸۰۹٬۲۱۰   ۸ مستحقات لوسیط
 ۲٬٥۸۲٬۷۹۲  ۳٬۰۲۸٬۹۰۳   ۱۱ أتعاب إدارة مستحقة

 ٤۰۰٬۰۹۰  ۳٤۲٬۰۲٦    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 ۷٬۰۱۱٬۲۷۰  ۸٬۱۸۰٬۱۳۹    إجمالي المطلوبات

       
صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي 

   الوحدات 
 

٦٥٥٬۳٦۳٬۰۳۳ 
 

٥٦۹٬۰٥۱٬٤۳۸ 
       

 ۲٬۲۲۷٬٦۳۰  ۲٬۲۳۰٬۸۸۸    (بالعدد)وحدات مصدرة 

    صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) لكل وحدة
۲۹۳٫۷٦۷۸ 

                
۲٥٥٫٤٥۱٥  



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -(ُمدار من شركة بیت االستثمار العالمي 
 المختصرة (غیر مراجعة)قائمة الدخل الشامل األولیة 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

۲ 

 
 
 

  
   یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ إیضاحات 
          اإلیرادات

 ۸٥٬۳۹٦٬۲۸٥  ۷۸٬۳۳۲٬۰٥۸ ۱-۱۰ صافي الربح من االستثمارات
 ۱۱٬۹۱۲٬۹۰۰  ۱۳٬۷٦۷٬۰۰۰  دخل توزیعات األرباح

 ۱۰٤  ۱٬۲۹٥  إیرادات أخرى

 ۹۷٬۳۰۹٬۲۸۹  ۹۲٬۱۰۰٬۳٥۳  إجمالي الربح
     

          المصروفات
 ٤٬۷٤۲٬۱۸۸  ٥٬٥٥۱٬٦۹۸ ۱۱ أتعاب إدارة

 ۹۱۲٬۲٦۸  ۱٬۱٥۱٬۸۷۸ ۱۲ مصروفات أخرى

 ٥٬٦٥٤٬٤٥٦  ٦٬۷۰۳٬٥۷٦  إجمالي المصروفات
     

 ۹۱٬٦٥٤٬۸۳۳  ۸٥٬۳۹٦٬۷۷۷  صافي ربح الفترة 
     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 ۹۱٬٦٥٤٬۸۳۳  ۸٥٬۳۹٦٬۷۷۷  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -(ُمدار من شركة بیت االستثمار العالمي 
 المختصرة (غیر مراجعة)قائمة التدفقات النقدیة األولیة 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

۳ 

 
 

  
   یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
 

 األنشطة التشغیلیة
 

 
 

      
 ۹۱٬٦٥٤٬۸۳۳  ۸٥٬۳۹٦٬۷۷۷  صافي ربح الفترة

     
 تسویات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من 
 األنشطة التشغیلیة: 

 
 

 
 

     
 )۸٥٬۳۹٦٬۲۸٥(  )۷۸٬۳۳۲٬۰٥۸(  صافي الربح من االستثمارات

     
  ۷٬۰٦٤٬۷۱۹  ٦٬۲٥۸٬٥٤۸ 

          التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 )٥٤۳٬۰۸٤٬٤٤٦(  )٥٤۸٬۰۲۸٬۷۸۰(  شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

متحصالت من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 ٦۲٦٬۹۷۱٬۰٥۰  ٥۳٦٬۷۰۰٬٤٤۲ 

 ۱۲٬۹۹٤٬۳۸۰  )٦٬۸۳۰٬٥٤۲(  مستحق من وسیط
 ۱٬۷۰۱٬۱٥۱  ۷۸۰٬۸۲۲  مستحقات لوسیط
 )٤٦۰٬۰۰۰(  )٤۸۰٬۰۰۰(   مدینةتوزیعات أرباح 

 ٤۳٤٬۲۰٥  ٤٤٦٬۱۱۱  أتعاب إدارة مستحقة
 ٦۹٬۹٥٦  )٥۸٬۰٦٤(  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

     
 ۱٤٬٦۱٤٬۲۳٦  ۷۹٬۸٦٥٬۳۱٦  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

     
          األنشطة التمویلیة

 --  ۹۱٤٬۸۱۸  المتحصل من االشتراك في وحدات
 )۱۰٬٦۱۱٬۹٥۰(  --  المدفوع السترداد الوحدات

     
 )۱۰٬٦۱۱٬۹٥۰(  ۹۱٤٬۸۱۸  صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التمویلیة

     
      ٤٬۰۰۲٬۲۸٦  ۸۰٬۷۸۰٬۱۳٤  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ 

 ۱٥٬۲٦۰٬۰۳٥  ۲۲٬۸٦۱٬۱۸٦  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
     

 ۱۹٬۲٦۲٬۳۲۱  ۱۰۳٬٦٤۱٬۳۲۰  النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



 السعودیةصندوق جلوبل لألسھم 
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -(ُمدار من شركة بیت االستثمار العالمي 
 )حقوق الملكیة( صافي الموجودات قائمة التغیرات في

 (غیر مراجعة)العائدة لمالكي الوحدات األولیة المختصرة  
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (لایر سعودي)

٤ 

 
 

 
  یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

     ٥۰۲٬۰۳٤٬۸۰۰  ٥٦۹٬۰٥۱٬٤۳۸ في بدایة الفترة صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
 ۹۱٬٦٥٤٬۸۳۳  ۸٥٬۳۹٦٬۷۷۷ إجمالي الدخل الشامل للفترة 

    
    التغیرات من معامالت الوحدات:

  --  ۹۱٤٬۸۱۸ قیمة الوحدات المصدرة
 )۱۰٬٦۱۱٬۹٥۰(  -- قیمة الوحدات المستردة

 )۱۰٬٦۱۱٬۹٥۰(  ۹۱٤٬۸۱۸ صافي التغیرات من معامالت الوحدات
    

 ٥۸۳٬۰۷۷٬٦۸۳  ٦٥٥٬۳٦۳٬۰۳۳ في نھایة الفترة  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
    

 
 (بالعدد):معامالت الوحدات 

 
 فیما یلي ملخًصا لمعامالت الوحدات للفترة المنتھیة:

 
 

  یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

     ۲٬۲۷۳٬۹۸۷  ۲٬۲۲۷٬٦۳۰ الوحدات في بدایة الفترة 
  

 
 

 --  ۳٬۲٥۸ الوحدات المصدرة
 )٤٦٬۳٥۷(  -- المستردةالوحدات 

 )٤٦٬۳٥۷(  ۳٬۲٥۸ صافي التغیرات من معامالت الوحدات
    

 ۲٬۲۲۷٬٦۳۰  ۲٬۲۳۰٬۸۸۸ الوحدات في نھایة الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٥ 

 
 التنظیم واألنشطة الرئیسیة .۱
  

صندوق جلوبل لألسھم السعودیة ("الصندوق") ھو صندوق استثماري مفتوح بالریال السعودي أنشئ بموجب اتفاقیة بین 
دف یھالسعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین في الصندوق (مالكي الوحدات).  -شركة بیت االستثمار العالمي 

الصندوق لتحقیق تنمیة رأس المال على المدى الطویل من خالل االستثمار في أسھم الشركات المدرجة في سوق األسھم 
 السعودي.

 
م) بموجب موافقة ھیئة السوق المالیة ۲۰۰۸نوفمبر  ۱۹ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذو القعدة  ۲۱تأسس الصندوق بتاریخ 

 م.۲۰۰۹ینایر  ۲۸("الھیئة") وبدأ نشاطھ بتاریخ 
 

م، قام الصندوق ۲۰۱۰قام الصندوق بتعیین شركة إتش إس بي سي لألوراق المالیة كأمین حفظ وإداري ومسجل. وخالل 
بتحویل مسؤولیة المسجل واإلداري إلى مدیر الصندوق. ولكن استمرت شركة إتش إس بي سي لألوراق المالیة في العمل 

 لة بواسطة الصندوق. كأمین حفظ للصندوق. یتم سداد األتعاب ذات الص
 

وفیما یتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناًء على ذلك، 
 یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة أولیة مختصرة منفصلة للصندوق. 

 
 اللوائح النظامیة .۲

 
ھـ ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳یخضع الصندوق للوائح صنادیق االستثمار ("اللوائح") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

 ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦م) والتي تم تعدیلھا بواسطة ھیئة السوق المالیة بتاریخ ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤(الموافق 
 لى جمیع الصنادیق في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا. م) والتي تنص على المتطلبات التي یتعین ع۲۰۱٦مایو 

 
 اشتراك/ استرداد الوحدات .۳

 
. ("كل یوم تداول") یومي األحد والثالثاء م ۱۲:۰۰الساعة  الصندوق مفتوح الشتراك/السترداد الوحدات مع وقت توقف 

في یومي االثنین واألربعاء. یتم تحدید قیمة صایتم نشر قیمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات لمحفظة الصندوق 
الموجودات العائدة لمالكي الوحدات للصندوق بغرض اشتراك/استرداد الوحدات بتقسیم صافي قیمة الموجودات العائدة 
لمالكي وحدات الصندوق (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة 

 دوق في یوم التداول.للصن
 

 األساس المحاسبي -٤
 

 بیان االلتزام  )أ
 

ً لمعیار المحاسبة الدولي  "التقریر المالي األولي" المعتمد في  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا
اشى للمحاسبین القانونیین ولتتمالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة 

مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة من ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 
 المعلومات.

 
 أسس القیاس  )ب

 
القیمة العادلة من ت بتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس االستثمارا

خالل الربح أو الخسارة، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة ومبدأ االستمراریة. قد ال تكون النتائج األولیة 
 للصندوق مؤشًرا للنتائج السنویة للعملیات.

  



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٦ 

 
 عملة العرض والنشاط -٥

 
 السعودي الذي یمثل عملة النشاط للصندوق.یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال 

 
 استخدام التقدیرات واألحكام  -٦

 
قامت اإلدارة عند إعداد ھذه القوائم المالیة باستخدام األحكام والتقدیرات واإلفتراضات التي تؤثر في تطبیق السیاسات 

 .النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف
 

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة بصورة 
مستمرة. إن االفتراضات الھامة التي قام مدیر الصندوق باستخدامھا عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة بالصندوق 

ت تتماشى مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرا
 م.  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة . ۷

 
تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعداد 

 م.  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
  
طبقة بواسطة مالمالي والتعدیالت علیھا ال المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقریر )أ

 الصندوق
 
إن المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولي ساریة 

 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك:۲۰۱۹ینایر  ۱المفعول اعتباراً من 
 

البیانالمعیار / التعدیالت
  

 عقود اإلیجار  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة 

 ۲۳للتقریر المالي 
 المحیط بمعالجات ضریبة الدخلعدم التأكد 

 االستثمارات في المنشآت الزمیلة والمشروعات المشتركة  ۲۸معیار المحاسبة الدولي 
 تعدیالت الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا   ۱۹معیار المحاسبة الدولي 

 ۱۱و  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۳و  ۱۲ومعیار المحاسبة الدولي 

 –م ۲۰۱٥على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة  التحسینات السنویة
 م.۲۰۱۷

 
إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم المالیة 

 األولیة المختصرة.
 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد )ب
 

الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة فیما یلي المعاییر 
 یعتزم الصندوق تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول. للصندوق.

 
 التفسیرالمعیار /

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً من 
الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 التاریخ التالي
   

 م۲۰۲۰ینایر   تعریف األعمال ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
ومعیار  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 ۸المحاسبة الدولي 
 م۲۰۲۰ینایر   تعریف األھمیة النسبیة 

 م۲۰۲۲ینایر   عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۷ 

 (لایر سعودي)
 

 مستحق من وإلى وسیط .۸
 
یمثل ھذا البند ذمم مدینة مستحقة من الوسیط ومستحقة للوسیط عن معامالت بیع وشراء تم تداولھا مباشرةً قبل نھایة 

  الفترة.
 

 نقد وما في حكمھ .۹
 

 
 

 إیضاحات
 

 
یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
        

 ۲۲٬۸٦۱٬۱۸٦  ۱۰۳٬٦٤۱٬۳۲۰    ۱-۹ نقد في حساب التداول
 

یمثل ھذا البند الرصید المحتفظ بھ لدى الوسیط الذي یتم استخدامھ إلبرام المعامالت االستثماریة والذي لھ تصنیف ائتماني  ۹-۱
 لدرجة االستثمار وفقاً لوكاالت تصنیف عالمیة.

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .۱۰

 
یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ٥٤۸٬۹۳۳٬۲۰۰ ٥٤۸٬۳۲۲٬۹۸۸ استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 

 یونیو:  ۳۰فیما یلي تفاصیل صافي الربح من االستثمارات لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ۱۰-۱
 

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
 ۸٬٤٤٦٬۲۳۳ ۳۰٬۹٤۷٬۷۰۲ ةأو الخسارأرباح محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح 

أرباح غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 ۷٦٬۹٥۰٬۰٥۲ ٤۷٬۳۸٤٬۳٥٦ الخسارة

 ۷۸٬۳۳۲٬۰٥۸ ۸٥٬۳۹٦٬۲۸٥ 
 

مقتناة بغرض المتاجرة  األوراق المالیة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي استثمارات في ۱۰-۲
 ومدرجة في سوق األسھم السعودي ("تداول"). فیما یلي تعرضات القطاعات أدناه كما في تاریخ التقریر:

 
نسبة القیمة  م:۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 القیمة العادلة العادلة
 

 التكلفة 
الربح / (الخسارة) 

 غیر المحققة 
      القطاعات

     
 ۳۷٬۲٤٤٬۰٤۳ ۲۷۳٬٥۲۲٬۹٥۷ ۳۱۰٬۷٦۷٬۰۰۰ ٥٦٫٦۸ البنوك والخدمات المالیة

 ۲٬٤٥۰٬٤۰۷ ۹٦٬٦۰۷٬٥۹۳ ۹۹٬۰٥۸٬۰۰۰ ۱۸٫۰۷ الصناعات البتروكیماویة 
 ۳٬۹۹٥٬۲٤۸ ٥۳٬۳۹٥٬۲٥۲ ٥۷٬۳۹۰٬٥۰۰ ۱۰٫٤۷ التجزئة

 ۷۸۹٬۱٥۲ ۲٦٬۱۰٥٬۸٤۸ ۲٦٬۸۹٥٬۰۰۰ ٤٫۸۹ معدات وخدمات الرعایة الصحیة
 ٦۸۱٬٤٦٤ ۲۳٬۳٤۱٬٥۲۳ ۲٤٬۰۲۲٬۹۸۸ ٤٫۳۸ التطویر العقاري

 ۱٬٤۱٤٬٤٤۲ ۱۳٬۱۱۷٬٥٥۸ ۱٤٬٥۳۲٬۰۰۰ ۲٫٦٥ االتصاالت وتقنیة المعلومات
 ۳۲٦٬۰۸٥ ۸٬۲٦۱٬٤۱٥ ۸٬٥۸۷٬٥۰۰ ۱٫٥۷ طاقة ومرافق خدمیة

 ٤۸۳٬٥۱٥ ٦٬٥۸٦٬٤۸٦ ۷٬۰۷۰٬۰۰۰ ۱٫۲۹ صناعات
 ٤۷٬۳۸٤٬۳٥٦ ٥۰۰٬۹۳۸٬٦۳۲ ٥٤۸٬۳۲۲٬۹۸۸ ۱۰۰ اإلجمالي

 
 
 



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۸ 

 
 (لایر سعودي)

 
 (یتبع) العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة .۱۰

 
نسبة القیمة  م:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة العادلة
 

 التكلفة
الربح / (الخسارة) 

 غیر المحققة
      لقطاعات

     
 ٤۹٬٦۰۲٬۷۳۷ ۲٦۲٬۲۳۸٬٥٦۳ ۳۱۱٬۸٤۱٬۳۰۰ ٥٦٫۸۱ البنوك والخدمات المالیة

 ٤٬۷۹٦٬۳٦۷ ۱۳۳٬۸٥۸٬٥۳۳ ۱۳۸٬٦٥٤٬۹۰۰ ۲٥٫۲٦ الصناعات البتروكیماویة 
 ۳٬٥٥٥٬۷۹۱ ۳٤٬۸۲۸٬۲۰۹ ۳۸٬۳۸٤٬۰۰۰ ۷٫۰۰ التجزئة

 ۲٬٦٦٤٬۰۷٦ ۲۳٬٥۹۳٬۹۲٤ ۲٦٬۲٥۸٬۰۰۰ ٤٫۷۸ االتصاالت وتقنیة المعلومات
 ٥۳٦٬٤۲۹ ۱٥٬۳۸۳٬٥۷۱ ۱٥٬۹۲۰٬۰۰۰ ۲٫۹۰ طاقة ومرافق خدمیة

 ۳۹۹٬۱۲۱ ۸٬٦۲۰٬۸۷۹ ۹٬۰۲۰٬۰۰۰ ۱٫٦٤ التطویر العقاري
 ۱۲٥٬٤۷٦ ۸٬۷۲۹٬٥۲٤ ۸٬۸٥٥٬۰۰۰ ۱٫٦۱ وخدمات الرعایة الصحیةمعدات 

 ٦۱٬٦۷۹٬۹۹۷ ٤۸۷٬۲٥۳٬۲۰۳ ٥٤۸٬۹۳۳٬۲۰۰ ۱۰۰ اإلجمالي
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .۱۱
 

تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق وأمین الحفظ ومجلس إدارة الصندوق. یتعامل الصندوق 
 ).۱االعتیادي ألنشطتھ مع مدیر الصندوق وأمین الحفظ (إیضاح خالل السیاق 

 

صافي الموجودات (حقوق من قیمة  ٪۱٫۷٥یقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة لمدیر الصندوق یتم احتسابھا بمعدل سنوي 
 المستحقة على أساس یومي.  الملكیة)

 

صافي الموجودات  قیمة من ٪۰٫۱۳لمدیر الصندوق یتم احتسابھا بمعدل سنوي  إداریةكما یقوم الصندوق بدفع أتعاب 
 المستحقة على أساس یومي.  (حقوق الملكیة)

 

حتى   يتدفع على أساس شھري وفقاً لما یلأتعاب أمین الحفظ على قیمة محفظة الصندوق على أساس یومي ووتستحق 
 وتخضع للحد األدنى لألتعاب السنویة ذات الصلة. م۲۰۱۹ینایر  ۳۱

 معدل النسبة (٪)  قیمة محفظة الصندوق
 ۰٫۱٥  ملیون دوالر أمریكي  ٥۰من صفر إلى 

 ۰٫۱۳٥    ملیون دوالر أمریكي ۱۰۰ملیون إلى  ٥۰
 ۰٫۱۲  ملیون دوالر أمریكي ۲۰۰ملیون إلى  ۱۰۰
 ۰٫۱۰  ملیون دوالر أمریكي وأكثر ۲۰۰

 
على  %.۱۳۰إلى نسبة ثابتة أتعاب أمین الحفظ على قیمة محفظة الصندوق م, تم تعدیل نسبة ۲۰۱۹فبرایر  ۱إعتباراً من 

 وتخضع للحد األدنى لألتعاب السنویة ذات الصلة.تدفع على أساس شھري أساس یومي و
 

 ق.یتم إبرام المعامالت التجاریة في سوق األسھم السعودي بواسطة أمین حفظ الصندو
 

 ۳۰المنتھیة في  للفتراتإضافة للمعامالت المفصح عنھا في القوائم المالیة، فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 یونیو كما یلي:

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 –مدیر الصندوق 
شركة بیت االستثمار 

 العالمي السعودیة
  ٥٬٥٥۱٬٦۹۸ القیمة المضافةأتعاب اإلدارة باستثناء ضریبة 

٤٬۷٤۲٬۱۸
۸ 

 ۳٥۲٬۳۰۳  ٤۱۲٬٦۲٦ الرسوم اإلداریة باستثناء ضریبة القیمة المضافة
شركة إتش إس بي 

 لألوراق المالیة سي 
 ۳۸۱٬۱٤٤ أتعاب أمین الحفظ باستثناء ضریبة القیمة المضافة

 
۲٥۹٬۸۷۹ 

  ۷۸۰٬۷٥۹ ۸۳۷٬٤۹۹ مصروفات الوساطة شاملة ضریبة القیمة المضافة
 



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۹ 

 
 (لایر سعودي) 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع) .۱۱

 
 یونیو: ۳۰الوحدات للفترات المنتھیة في المتعلقة بحاملي معامالت الفیما یلي 

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

شركة بیت االستثمار  –مدیر الصندوق 
 ٤٥٬۹۰۷  -- وحداتاسترداد  العالمي السعودیة

 بیت االستثمار –الشركة األم لمدیر الصندوق 
 العالمي الكویت*  

 --  ۳٬۲٥۸ اشتراك وحدات
 ٤٥۰  -- استرداد وحدات

 
 فیما یلي األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة كما في تاریخ التقریر:          

 طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

شركة بیت االستثمار  –مدیر الصندوق 
 العالمي السعودیة

 ۲٬٥۸۲٬۷۹۲  ۳٬۰۲۸٬۹۰۳ أتعاب إدارة مستحقة
 ۱۹۱٬٦٥۱  ۲۲٥٬۰۰٤ رسوم إداریة مستحقة

شركة إتش إس بي سي العربیة المحدودة 
 (أمین الحفظ) 

 
 ۱۱٬۰۹۸٬۸٦٤ مستحق من وسیط

 
٤٬۲٦۸٬۳۲۲ 

 ٤٬۰۲۸٬۳۸۸ ٤٬۸۰۹٬۲۱۰ مستحقات لوسیط
 ۱۳۸٬۳۱٥ ٦٤٬۳۳٤ أتعاب أمین الحفظ المستحقة

 ۱٥٬۰۰۰  ۱۰٬۰۰۰ أتعاب اجتماعات مستحقة مجلس إدارة الصندوق 
 

 یتضمن حساب مالكي الوحدات كما في تاریخ التقریر ما یلي:
 

 الوحدات المحتفظ بھا بواسطة:
 یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ٤٥٬۹۰۸  ٤٥٬۹۰۸ مدیر الصندوق 
 ۲٬۱۷۱٬۷۲۲  ۲٬۱۷٤٬۹۸۰ بیت االستثمار العالمي الكویت* –الشركة األم لمدیر الصندوق 
 ۱۰٬۰۰۰  ۱۰٬۰۰۰ عضو مجلس إدارة الصندوق

 
 * تمت ھذه االستثمارات بواسطة الشركة األم لمدیر الصندوق نیابة عن العمالء.

 

  مصروفات األخرى .۱۲
 أشھر المنتھیة في لفترة الستة 

 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹ 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸ 
 ۳٥۲٬۳۰۳  ٤۱۲٬٦۲٦ )۱۱أتعاب إداریة (إیضاح 
 ۲٥۹٬۸۷۹  ۳۸۱٬۱٤٤ )۱۱أتعاب حفظ (إیضاح 

 ۳۰۰٬۰۸٦  ۳٥۸٬۱۰۸ أخرى*
 ۱٬۱٥۱٬۸۷۸  ۹۱۲٬۲٦۸ 

  
 ۲٥۹٬۹۳٥م: ۲۰۱۸لایر سعودي ( ۳۱۷٬۲۹۷*یشمل ذلك ضریبة القیمة المضافة على الرسوم والمصروفات بمبلغ  

 لایر سعودي).
 
 
 



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۱۰ 

 
 قیاس القیمة العادلة .۱۳

 
القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بین 

االلتزام  حویلتالمشاركین في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو 
  في إحدى الحاالت التالیة:

 
      السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو في -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -

 
یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرھا.  یتم اعتبار 

أنھا سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقدیم معلومات عن  السوق على
األسعار على أساس مستمر. یقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشطة وفقاً لسعر اإلغالق الرسمي في البورصة 

 ذات الصلة التي یتم تداول األداة فیھا.
 

تداول في سوق نشطة، یستخدم الصندوق أسالیب تقییم بحیث یتم تحقیق أقصى استخدام في حالة عدم وجود سعر م
للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقییم المختار یتضمن 

 ملیة.جمیع العوامل التي یأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر الع
 

یقوم الصندوق بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا 
 التغییر. 

 
 نماذج التقییم

 
 تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من

أسعار الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق نشط 
 ألدوات مماثلة. یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لكافة األدوات المالیة األخرى باستخدام طرق تقییم أخرى.

 
تداولھا وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر 

وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر 
 األخرى التي تؤثر على أداة معینة.

 
الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل 

 إجراء القیاس.
 

 (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة. المدخالت التي یتم تحدیدھا بأسعار السوق: ۱المستوى 
 

حظتھا بصورة مباشرة (األسعار) والتي یمكن مال ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 
أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في 
األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اعتبارھا على أنھا 

نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من  أقل من
 البیانات السوقیة.

 
: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ۳المستوى 

أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه  ال تستند على بیانات قابلة للمالحظة، كما
الفئة أدوات تم تقییمھا بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة للمالحظة 

 الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات.
 

التي یتم تداولھا في سوق مالي معتمد بآخر أسعارھا المسجلة.   بالقدر الذي یتم فیھ مالیة األوراق الیقوم الصندوق بتقییم 
من التسلسل الھرمي للقیمة  ۱بنشاط وعدم تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى األوراق المالیة تداول 



 صندوق جلوبل لألسھم السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 السعودیة) -العالمي (ُمدار من شركة بیت االستثمار 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۱۱ 

للتسلسل الھرمي للقیمة  ۱لة بناًء على المستوى العادلة؛ وبالتالي تم تصنیف موجودات الصندوق المسجلة بالقیمة العاد
 القیاس).  - ۱وى لمست(امماثلة داة ألطة نشوق في سر المتداولة سعادام األجة باستخدرلمااألوراق المالیة م تقییم یتالعادلة. 

 (لایر سعودي)
 

 قیاس القیمة العادلة (یتبع) .۱۳
 

 القیمة الدفتریة والقیمة العادلة
األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة یحلل الجدول التالي 

العادلة الذي یتم فیھ تصنیف قیاس القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المعترف بھا في قائمة المركز المالي. جمیع 
 قیاسات القیمة العادلة أدناه متكررة.

 
إفصاحات القیمة العادلة، قام الصندوق بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ألغراض 

ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادة كما ھو موضح أعاله. یظھر الجدول التالي القیمة 
من م في النظام المتدرج للقیمة العادلة لألدوات المالیة: وال تتضالدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة بما في ذلك مستویاتھ

معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة مقاربة 
 مشكل معقول للقیمة العادلة.
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
  --------------العادلةالقیمة ----------------    
الموجودات المالیة بالقیمة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة العادلة
       
استثمارات بالقیمة العادلة 

من خالل الربح أو 
 الخسارة

٥٤۸٬۳۲۲٬۹۸۸  ٥٤۸٬۳۲۲٬۹۸۸ --   --   ٥٤۸٬۳۲۲٬۹۸
۸ 

  
  

   
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
  ---------------القیمة العادلة----------------   
الموجودات المالیة بالقیمة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة العادلة
       
استثمارات بالقیمة العادلة 

من خالل الربح أو 
 الخسارة

٥۸٤٬۹۳۳٬۲۰۰  ٥۸٤٬۹۳۳٬۲۰۰  --   --  ٥۸٤٬۹۳۳٬۲۰۰ 

         

 لم یكن ھناك أي تحویالت داخل المستوى خالل الفترة.
 

 آخر یوم تقییم .۱٤
 
یتم تقییم وحدات الصندوق یومي األحد والثالثاء ویتم اإلعالن عن سعر الوحدة في یوم العمل التالي.  آخر یوم تقییم 

 م).۲۰۱۸یونیو  ۳۰م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹یونیو  ۳۰لغرض إعداد ھذه القوائم المالیة كان 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة .٥۱
   

ھـ (الموافق ۱٤٤۰ ذو القعدة ۲۸تم اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة للصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاریخ 
 م).۲۰۱۹ یولیو ۳۱
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