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 .1بيانات مدير الصندوق:

اسم وعنوان مدير الصندوق :بيت التمويل السعودي الكويتي ومركزه الرئيسي في الرياض وعنوانه البريدي هو :ص.ب . 50051الرياض  11523المملكة العربية
السعودية ،هاتف : 920009019 966 +فاكس: 2019819 11 966 +الموقع اإللكترونيwww.skfh.com.sa
شركة بيت التمويل السعودي الكويتي  ،برج القمر  ،الدور  16ص.ب 50051 .الرياض  11523المملكة العربية السعودية ،هاتف + 966 920009019 :فاكس:
.+ 966 11 4845501

 .2مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة:
قام مدير الصندوق بمراجعة جميع اإلستثمارات في الصندوق وتم تركيز اإلستثمارات بما يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات الصندوق مع األخذ بعين اإلعتبار اإللتزام
بانظمة ولوائح هيئة سوق المال وشروط وأحكام الصندوق.

 .3أداء الصندوق:
الفترة
صافي قيمة األصول
صافي قيمة األصول لكل وحدة
أعلى سعر وحدة
أقل سعر وحدة
عدد الوحدات
قيمة األرباح الموزعة
نسبة المصروفات

 30يونيو 2020
13,516,171
6.9315
7.5719
5.9539
1,949,926
ال يوجد
1.38%

 .4التغييرات الجوهريه خالل الفترة:
ال يوجد أي تغييرات على الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خالل الفترة.

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية

التقرير األولي 2020

 .5الصناديق التي استثمر فيها الصندوق خالل الفترة :
نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي استثمر فيها الصندوق بشكل كبير:
اسم الصندوق
صندوق بيتك للسيولة

 .6العموالت الخاصه:
لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة.

رسوم اإلدارة
 0.20%سنوي
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 .7القوائم المالية:

التقرير األولي 2020

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثمارى عام مفتوح)
(المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى الكويتى)

القوائم المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)
وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثمارى عام مفتوح)
(المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى الكويتى)

القوائم المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)
وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

فهرسـت

صفحـة

 تقرير الفحص حول القوائم المالية األولية الموجزة -قائمة المركز المالي األولية الموجزة

1

 -قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

2

 -قائمة التغير في صافي الموجودات العائدة لمالكى الوحدات األولية الموجزة

3

 -قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

4

 -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

قائمة المركز المالي األولية الموجزة (غير المراجعة) كما في  30يونيو 2020م

(بالريـال السعودي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاح

 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

(غير مراجعه)

(مراجعه)

الموجودات
النقد وما فى حكمه

7

627 834

295 663

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

8

12 988 175

14 319 245

ذمم مدينة أخرى

35 250

-

إجمالي الموجودات

13 651 259

14 614 908

المطلوبات
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

9

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
10

عدد الوحدات القائمة (وحدة)
صافي الموجودات للوحدة

135 088

97 644

13 516 171

14 517 264

1 949 926

1 949 926

6.93

7.45

تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  5إلى  20جزًءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية األولية.
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 30يونيو

 30يونيو

2020م

2019م

(غير مراجعه)

(غير مراجعه)

(خسائر) /أرباح االستثمارات
(خسائر) /أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

1 246 660

()1 307 837

الخسارة
أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

162 778

-

توزيعات أرباح مستلمه

330 876

383 773
-

دخل اخر
()814 183

إجمالي (خسائر) /أرباح اإلستثمارات

67 097
1 697 530

المصروفات
أتعاب إدارة

()111 297

()135 139

أتعاب مهنية

()10 635

()10 641

أتعاب حفظ موجودات الصندوق

()33 990

()15 444

مصروفات أخرى

()30 988

()35 951

إجمالي المصروفات

()186 910

()197 175

(النقص) /الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

()1 001 093

1 500 355

اإليرادات( /الخسائر) الشاملة األخرى للفترة

-

إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للفترة العائدة لمالكي الوحدات

()1 001 093

1 500 355

تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  5إلى  20جزًءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية األولية.
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

قائمة التغييرات األولية الموجزة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة

 30يونيو

 30يونيو

2020م

2019م

(غير مراجعه)

(غير مراجعه)

14 517 264

15 442 731

الزيادة( /النقص) في صافي الموجودات من التعامل في الوحدات
مشاركات جديدة

-

-

قيمة الوحدات المستردة

-

()1 518 148

صافي التعامل في الوحدات

14 517 264

13 924 583

(النقص) /الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

()1 001 093

1 500 355

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة

13 516 171

15 424 938

تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  5إلى  20جزًءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية األولية.
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 30يونيو

 30يونيو

2020م

2019م

(غير مراجعه)

(غير مراجعه)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
()1 001 093

(النقص) /الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

1 500 355

تعديالت لـ:
(أرباح) /خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

()162 536

306 941

خسائر( /أرباح) محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

1 307 837

()1 553 601

144 208

253 695

صافي التغير في رأس المال العامل:
موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مشتراه

()29 341 256

()38 559 112

موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباعة

29 527 027

39 626 807

مصروفات مدفوعة مقدماً

()35 250

()150

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

37 443

178 420

صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

332 171

1 499 660

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قيمة الوحدات المستردة

-

()1 518 148

مشاركات

-

-

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

-

()1 518 148

صافي التغير في النقد وما في حكمه

332 171

()18 488

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

295 663

1 938 358

النقد وما في حكمه في  30يونيو

627 834

1 919 870

تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  5إلى  20جزًءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية األولية.
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الصندوق وأنشطته
-

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية (الصندوق) هو صندوق مؤسس ومدار بموجب االتفاق بين بيت التمويل السعودى
الكويتى (مدير الصندوق) والمستثمرين بالصندوق (مالكى الوحدات)

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم  14/8946/5/3بتاريخ  22ذو القعدة 1435ه (الموافق
2014/09/16م) وقد بدأ الصندوق نشاطه فى  30نوفمبر 2014م (تاريخ اإلستهالل)

إن الصندوق هو صندوق إستثمارى جماعى مفتوح المدة ومطروح طرحا عاماً لإلستثمار فى أسهم الشركات السعودية
طويلة األجل المدرجة فى سوق االسهم السعودى ،طبقاً لمعايير الشريعة الموافق عليها من قبل جمعية شركاء الصندوق
الشرعيين ،ويهدف الصندوق إلى زيادة وتنمية رأس مال الصندوق المستثمر على المدى الطويل .وعنوان المكتب المسجل

للصندوق ولمدير الصندوق هو كما يلى  :ص.ب  – 50051الرياض – الرمز البريدى .11523

يتعامل مدير الصندوق مع مالكى الوحدات فى الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة ،ووفقاً لذلك يقوم مدير
الصندوق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق .

-

تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق وبموجب إتفاقية الصندوق ،يجوز لمدير الصندوق تفويض الصالحيات
الموكلة إليه ألحد أو مجموعة من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

 .2الجهة المنظمة
يخضـ ـ ــع الصـ ـ ــندوق لنسـ ـ ــام صـ ـ ــناديق اسـ ـ ــتثمار (النسـ ـ ــام) الصـ ـ ــادر عـ ـ ــن هيئـ ـ ــة السـ ـ ــوق الماليـ ـ ــة (الهيئـ ـ ــة) طبقـ ـ ــا للق ـ ـ ـرار رقـ ـ ــم
2006-219-1م ف ـ ـ ـ ــي  3ذو الحج ـ ـ ـ ــة 1427ه ـ ـ ـ ـ ـ (المواف ـ ـ ـ ــق  24ديس ـ ـ ـ ــمبر 2006م) والت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــم تع ـ ـ ـ ــديلها ب ـ ـ ـ ــالقرار رق ـ ـ ـ ــم
2016-61-1م ف ــي  16ش ــعبان 1437ه (المواف ــق  23م ــايو 2016م) وال ــذي يح ــدد بالتفص ــيل متطلب ــات تأس ــيس ص ــناديق

االستثمار وادارتها وطرح وحداتها وجميع األنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية.
 .3أسس إعداد القوائم المالية
 1-3بيان اإللتزام (المعايير المحاسبية المطبقة)

 تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ۳4التقرير المالي األولي المعتمد في المملكةالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 يجب قراءة ھذه القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للصندوق كما في ۳۱ديسمبر 2019م ("القوائم المالية للسنة السابقة").
 ال تتضمن ھذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعاييرالدولية للتقارير المالية ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت
الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للصندوق منذ القوائم المالية للسنة السابقة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2-3أساس القياس
تم إعداد ھذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز المالي
طريقة القياس

البند
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة

 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية للصندوق .جميع المبالغ بالريال السعودي ،ما لم يرد
خالف ذلك.
 .4السياسات المحاسبية الهامة
 1-4المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير المطبقة
-

قامـت إدارة الصـندوق بتطبيـق المعـايير الجديـدة والتعـديالت علـى المعـايير والتفسـيرات التـي دخلـت حيـز التنفيـذ فـي

 ۱ينـاير۲۰۲۰م (مــا ينطبــق علــى الصــندوق حيـ
على القوائم المالية .وتتمثل فيما يلى:

ان بعضــها ال ينطبـق علــى اعمالــه) .ولــن يكــون لهــا تــأ ي اًر جو ريـاً

 تعريف" ذات أهمية نسبية"  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ۱ومعيار المحاسبة الدولى ( 8سـارى مـن
 1يناير 2020م).

استخدام تعريف ابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي .

توضيح شرح تعريف الجوهري.

إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم( )1حول المعلومات الغير جوهرية

 تعريف األعمال (تعريف النشاط التجارى)  -تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي . 3

يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري  .وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،يعتقد أن
تطبيق التوجيه الحالي معقد جدا  ،ويؤدي إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.

 تعديالت على بعض المراجع ضمن إطار المفاھيم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .

اطار المفاهيم ليس معيا ار وال يوجد اى تأ ير مفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية للصندوق

 إعادة صياغة سعر الفائدة المعياري (االسترشادى)  -تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )7ورقم
(.)9

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القياسي .تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة
التحوط ولها تا ير على أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك ال ينبغي عموما ان يتسبب في انهاء محاسبة

التحوط  .ومع ذلك  ،ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرت وتكون سارية للفترات السنويةبدءا من أو بعد  1يناير 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر  ،ولكن لم يقم الصندوق بتطبيقها عند إعداد هذه
ً
ق
القوائم المالية .وال يتوقع الصندو وجود تأثيرأ جوھرياً على القوائم المالية فى حال تطبيق المعايير والتعديالت أدناه:
 المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين" (سارى من  1يناير 2021م).

 تصنيف االلتزامات (التعديالت على المعيار الدولي " 1عرض القوائم المالية" (سارى من  1يناير 2022م).

 بيع أو مسا مة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي

للتقرير المالي  ۱۰ومعيار المحاسبة الدولي ( .)۲متاح للتطبيق االختياري /تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير

مسمى).

 2-4إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية
السنوية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 .5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤ ر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات المصرح عنها واالفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي .إال أن عدم التأكد بشأن هذه
االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي
ستتأ ر في الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل السروف الموجودة وتستخدم
للحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى .تتم مراجعة التقديرات
واالفتراضات األساسية بشكل متواصل .يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات او في
فترة المراجعة والفترات المستقبلية اذا كانت التقديرات المتغيرة تؤ ر على الفترات الحالية والمستقبلية.
تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأ ير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:
 1-5المخصصات والمطلوبات
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات في الفترة فقط إلى الحد التي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن تتوفر فيه
تدفقات نقدية مستقبلية لألموال ناتجة من عمليات أو أحداث في الماضي ويمكن تقدير مبلغ التدفق النقدي بصورة مو وق
بها .يتم االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والسروف الموجودة وهي قد تخضع للتغيير.
حي

أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سنوات الحقة فإن القيم الدفترية للمخصصات والمطلوبات تتم

مراجعتها بصفة منتسمة وتسويتها لتضع في االعتبار الحقائق والسروف المتغيرة .سينتج عن التغيير في تقدير المخصص
أو المطلوب المعترف به مصروفأو إيراد في قائمة االرباح والخسائر في الفترة التي يحدث فيها التغيير.
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 2-5قياس القيمة العادلة

 يتطلب من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم العادلة للموجودات المالية. -يستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة .يتحمل الخبراء المسؤولية الشاملة

عن القيام بجميع قياسات القيمة العادلة الهامة ،بما في ذلك القيم العادلة للمستوى .3
 يقوم الخبراء الخارجيون بصورة منتسمة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحسة وتعديالت التقييم .إذا تماستخدام معلومات الطرف الثال  ،مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير  ،لقياس القيم العادلة  ،يقوم الخبراء
الخارجيون بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجين لدعم االستنتاجات بأن هذه التقييمات وفق ًا

لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية  ،بما في ذلك تصنيفات القيمة العادلة في التسلسل الهرمي.

 إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو التزام يقع في مستويات مختلفة من التسلسلالهرمي للقيمة العادلة  ،فسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة

العادلة باعتباره أدنى مستوى دخل مهم لكامل القياس.
 -يدرك الصندوق التحويالت (إن وجدت) بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير

التي حدث خاللها التغيير.
 3-5إن باقى األحكام واالفتراضات والتقديرات المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد
القوائم المالية السنوية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 .6المصروفات
 -ي ــدفع الص ــندوق رس ــوم إدارة س ــنوية ال ــي م ــدير الص ــندوق نسي ــر إدارت ــه للص ــندوق ق ــدرها  % 1.75م ــن ص ــافي قيم ــة أص ــول

الصندوق.
 إلت ازمـاً بتعليمــات هيئــة الســوق الماليـة  ،قــام مــدير الصــندوق بتعيـين أمــين حفــظ خــارجي شـركة الســعودى الفرنســى كابيتــال بعقــدســنوي بقيمــة  %0,20ســنويا مــن قيمــة صــافي أصــول الصــندوق وبحــد أدنــى مبلــغ  50,000ريــال ســعودي وذلــك إبتــداء مــن
 1إبريل 2018م على أن يتم إحتساب األتعاب مع كل تقييم.
يتحمل الصندوق المصروفات األخرى خالل السنة والتي تحتسب وتدفع طبقا لنشرة الشروط واألحكام أو اإلتفاقيات المبرمة

مع الجهات المعينة والتي تشمل على سبيل المثال ما يلي:
 -1مكافأة مجلس إدارة الصندوق
 -2أتعاب مراجع الحسابات القانوني للصندوق
 -3أتعاب الهيئة الشرعية
 -4أية مصروفات أو أتعاب أخري يتطلبها التعامل مع عمليات الصندوق
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7النقد وما في حكمه

نقد لدي البنوك

 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

627 834

295 663

627 834

295 663

 .8الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االوراق المالية القابلة للتسويق المدرجة ووحدات صناديق
االستثمار ويتم قياسها بالقيمة العادلة  .يتم تحديد القيمـة العادلـة بـالرجوع إلـى أسـعار اإلغـالق المدرجـة فـى تـداول لـألوراق الماليـة
القابلة للتداول وصافى إغالق قيمة الموجودات المتداولة لوحدات صناديق االستثمار .
فيما يلى تفاصيل االستثمار
إيضاح

 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

أسهم عادية  -مدرجة

1-8

12 318 372

13 226 921

صناديق – صندوق بيتك للسيولة

2-8

669 803

1 092 324

12 988 175

14 319 245

يتم تخصيص محفظة االسهم بين القطاعات اإلقتصادية المختلفة على النحو التالى
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 30يونيو 2020م

1-1-8االستثمارات فى االسهم (حسب القطاع)

البنوك
خدمات المستهلكين
الطاقة
الرعاية الصحية
صناعات
مواد
التجزئة
تقنية المعلومات
االتصاالت
صناعات غذائية

2 345 688
420 307
1 099 950
765 262
201 243
3 354 394
1 162 030
288 096
1 052 562
991 487
681 019

2 189 240
429 250
1 159 400
896 900
207 000
3 577 320
1 182 500
374 562
1 188 000
1 114 200
12 318 372

11

2-1-8االستثمارات فى االسهم (حسب القطاع)

إنتاج االغذية
البنوك
الخدمات التجارية والمهنية
السلع الرأسمالية
الخدمات االستهالكية
الطاقة
الرعاية الصحية
التأمين
المواد االساسية
تجزئة السلع الكمالية
التطبيقات والخدمات التقنية
االتصاالت
النقل
المرافق العامة

التكلفة

القيمة السوقية

 31ديسمبر 2019م

التكلفة

القيمة السوقية

138 312
2 728 490
683 871
402 178
257 075
1 052 137
255 540
280 782
2 991 267
739 622
259 041
908 690
270 139
371 884
11 339 028

167 024
3 271 800
756 900
486 000
295 500
1 209 000
308 000
310 170
3 460 277
874 330
288 600
1 033 520
333 200
432 600
13 226 921
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 %من القيمة
السوقية
%17.77
%3.48
%9.41
%7.28
%1.68
29.04
%9.6
%3.04
%9.64
%9.05
%100

 %من القيمة
السوقية

%1.3
%24.7
%5.7
%3.7
%2.2
%9.1
%2.3
%2.3
%26.2
%60.6
%2.2
%7.8
%2.5
%3.3
%100

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2-8اإلستثمار فى وحدات الصناديق االستثمارية

فيما يلى الحركات فى القيمة الدفترية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
صندوق بيتك للسيولة

إيضاح

 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

التكلفة :
فى بداية الفترة /السنة

1 084 523

1 655 342

االشتراكات خالل الفترة /السنة

-

1 703 000

مبالغ مستردة خالل الفترة /السنة

()422 955

()2 273 819

فى نهاية الفترة /السنة

661 568

1 084 523

التقييم :
فى بداية الفترة /السنة

7 801

18 720

صافى الحركة خالل الفترة /السنة

434

()10 919

فى نهاية الفترة /السنة

8 235

7 801

صافى القيمة الدفترية

669 803

1 092 324

 3-8قياس االستثمارات

تم قياس االستثمارات على أساس القيمة العادلة ،وذلك وفقاً لمستويات التقييم بالمعيار الدولي رقم ( )13وحسب
متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9والمبين بالكامل في اإليضاح رقم ( ، )2-5وقد قام الصندوق

بتصنيف هذه االستثمارات عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ۹على أنه يقاس بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر وفقا لألسعار المعلنه وبلغت األرباح الغير محققة في  30يونيو 2020م  645 588ريال
سعودي.
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري
 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

أتعاب الحفظ

34 070

80

أتعاب اإلدارة

51 986

61 786

أتعاب مهنية

12 174

12 789

مطلوبات أخري

36 858

22 989

135 088

97 644

 .10التعامل في الوحدات
فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات:

الوحدات في بداية الفترة /السنة

 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

1 949 926

2 153 151

صافي الزيادة( /النقص) في الوحدات
مشاركات جديدة

-

-

الوحدات المستردة

-

()203 225

الوحدات في نهاية الفترة /السنة

1 949 926

1 949 926
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11أطراف ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العالقة فى مدير الصندوق وبعض الصناديق األخرى التى تدار بواسطة مدير الصندوق.

جميع معامالت األطراف ذات العالقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبًقا في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق .بدون اعطاء او منح اي ضمانات.
و فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة خالل الفترة /السنة وأرصدتها في نهاية الفترة /السنة:
العالقة

الطرف ذو العالقة

قيمة المعامالت

طبيعة المعامالت

 30يونيو
شركة بيت التمويل السعودى

الكويتى

مدير الصندوق

أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
إستثمار

2020م

120 751

11 922 614

 31ديسمبر
2019م

291 768

الرصيد الختامي
 30يونيو
2020م

صندوق بيتك السيولة

(صندوق مدار من قبل نفس مدير
الصندوق)

قيمة وحدات جديدة مشترك بها في الصندوق
قيمة وحدات مستردة من الصندوق

()430 000

12 735 813

1 703
()2 273 819
669 803
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2019م

12 805 679
11 853 095

-

 31ديسمبر

1 092 324

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12األدوات المالية  -القيم العادلة وإدارة المخاطر
 1-12قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل

عادلة في تاريخ القياس .ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الصندوق هي شركة عاملة مستمرة حي

أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.

ال يوجد

تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتسمة من تاجر صرف
عمالت أجنبية ،أو وسيط ،أو مجموعة صناعة ،أو خدمات تسعير أو هيئة تنسيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت

سوقية حد ت بصورة فعلية ومنتسمة على أساس تجاري .عند قياس القيمة العادلة ،يستخدم الصندوق معلومات سوقية قابلة
للمالحسة كلما كان ذلك ممكنا  .تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى

المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:

المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مما لة يمكن الحصول عليها في تاريخ

القياس.

المستوى  :2مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  1وهي قابلة للمالحسة للموجودات أو المطلوبات
بصورة مباشرة )مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).

المستوى  :3مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحسة (مدخالت غير قابلة
للمالحسة).

-

-

إذا كانـت المـدخالت المسـتخدمة لقيـاس القيمـة العادلـة لألصـل أو إلتـزام تنـدرج فـي مسـتويات مختلفـة مـن التسلسـل

الهرمي للقيمة العادلة ،فـإن قيـاس القيمـة العادلـة يـتم تصـنيفه بالكامـل فـي نفـس المسـتوى مـن التسلسـل الهرمـي للقيمـة

العادلة حي أن أدنى مستوى للمدخالت يعد جوهرياً للقياس بالكامل.

يعتـرف الصـندوق بـالتحويالت بـين مسـتويات التسلسـل الهرمـي للقيمـة العادلـة فـي نهايـة فتـرة التقريـر التـي حـدث فيهـا
التغيير .خالل الفترات المنتهية في  30يونيو 2020م و  31ديسمبر 2019م ،لم تكن هناك تحويالت بين مستويات

-

القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني.

حي

يتم تجميع األدوات المالية للصندوق وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،فيما عدا االستثمارات ومشتقات األدوات المالية

والمحملة بالقيمة العادلة ،قد تنشأ الفروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقـد اإلدارة أن القـيم العادلـة
-

للموجودات والمطلوبات المالية للصندوق ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

يسهــر الجــدول أدنــاه القــيم الدفتريــة والقــيم العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بمــا فــي ذلــك مســتوياتها فــي

تسلســل القيمــة العادلــة .وهــي ال تشــمل معلومــات القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي ال تقــاس
بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
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 30يونيو 2020م
القيمة الدفترية
القيمة العادلة من

القروض والمبالغ

خالل الربح أو

المستحقة

الخسارة

القبض

موجودات

مطلوبات

مالية أخرى

مالية أخرى

اإلجمالي

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو

12 988 175

-

-

12 988 175

-

الخسارة
موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
النقد وما يعادل النقد

-

627 834

-

-

627 834

ذمم مدينة أخرى

-

-

35 250

-

35 250

12 988 175

627 834

35 250

13 651 259

-

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
ال يوجد
المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة
العادلة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

-

-

-

135 088

135 088

-

-

-

135 088

135 088

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح والخسارة
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12 988 175

-

-

12 988 175

-

-
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31ديسمبر 2019م
القيمة الدفترية
القروض

القيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

والمبالغ

موجودات

مطلوبات

المستحقة

مالية أخرى

مالية أخرى

اإلجمالي

القبض

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح
والخسارة

14 319 245

-

-

14 319 245

-

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
النقد وما يعادل النقد

-

295 663

-

-

295 663

14 319 245

295 663

-

-

14 614 908

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
ال يوجد
المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

-

-

-

97 644

97 644

-

-

-

97 644

97 644

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح والخسارة
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14 319 245

-

-

14 319 245

-

-

صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2-12إدارة المخاطر المالية
المخاطر جزء من أنشطة الصندوق وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر م تقييمها م متابعتها وفقا
للقيود والضوابط األخرى المعتمدة .إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة الصندوق على تحقيق أرباح.
وتتعرض أنشطة الصندوق لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان فى عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على أرصدته البنكية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على االستثمارات ويعمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق
مراقبة هذه المخاطر باستمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر العالية والقيام بتقييم مالءة الجهات التي يتم
التعامل معها.
-

إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في الصندوق هى القيمة الدفترية وهى كما في تاريخ التقرير

كما يلي :

 30يونيو

 31ديسمبر

2020

2019

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

12 988 175

14 319 245

نقد وأرصدة لدى البنوك

627 834

295 663

ذمم مدينة أخرى

35 250

-

13 651 259

14 614 908

االستثمارات

يحد الصندوق من تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المالية لألموال التي يديرها الصندوق

ويسعي الصندوق الي ادارة تعرضه للمخاطر االئتمانية من خالل تنويع أنشطة االستثمارات لضمان عدم تركيز المخاطر.
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لالستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع والقيمة العادلة من خالل االرباح

والخسائر في تاريخ التقرير هي القيمة الدفترية .جميع هذه االستثمارات موجودة في كيانات أو صناديق تعمل داخل

المملكة العربية السعودية .لم يقم الصندوق بتسجيل اي مخصص لالنخفاض في القيمة ألن إدارة الصندوق تعتقد أنها

قابلة لالسترداد بالكامل.
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النقد وما يعادل النقد

يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ  627 834ريال سعودي في  30يونيو 2020م ( 295 663ريال سعودي
في  31ديسمبر  2019م) .يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة العربية
السعودية مع تصنيفات ائتمانية عالية ،والتي يتم تصنيفها من  + BBBإلى  ،-Aلذلك ،تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان
فيما يتعلق بهذه األرصدة هي ضمن الحد األدنى.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الصندوق صعوبة توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنشا
مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.
باإلضافة الي ذلك يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة بصورة منتسمة والتأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأية التزامات
مستقبلية.
القيمة الدفترية

 30يونيو 2020م

عند الطلب أو
أقل من سنة واحدة

اكثر من سنة

المطلوبات المالية غير المشتقة:
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

135 088
135 088

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2019م

135 088
135 088
عند الطلب أو
أقل من سنة واحدة

-

اكثر من سنة

المطلوبات المالية غير المشتقة:
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

97 644

97 644

-

97 644

97 644

-

تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراكات في الوحدات واستردادها في كل يوم تعامل ولذا فهو معرض لمخاطر

السيولة لمقابلة االستردادات التي يقوم بها حملة الوحدات في أي وقت .وضع مدير الصندوق بعض اإلرشادات فيما

يتعلق بمدة االستحقاق والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.

تتم إدارة مخاط ر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتسمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت
االئتمانية األخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية للصندوق.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف
العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤ ر على دخل الصندوق أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية.

تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعسيم العوائد.
مخاطر العملة

تمثل مخاطر العمال ت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تنشأ
مخاطر العمالت عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن

عملة الصندوق إن استثمارات الصندوق مستثمرة بعملته التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملة.
إدارة رأس المال

 تكمـن سياسـة إدارة الصـندوق فـي الحفـاظ علـى قاعـدة رأس مـال كافيـة مـن أجـل الحفـاظ علـى قـة المسـتثمر والـدائنوالسـوق والمحافسـة علـى التطـوير المسـتقبلي ألعمالـه ،ت ارقـب إدارة الصـندوق العائـد علـى راس المـال المسـتخدم

ومستوى األرباح الموزعة على مالكي الوحدات.

 -ويهدف الصندوق عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:

 .1حماية قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة بحي

 .2توفير عائد كافي لمالكي الوحدات.

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

يمكنها االستمرار في توفير العوائد لمالكي الوحدات.
 30يونيو

 31ديسمبر

2020م

2019م

إجمالي المطلوبات

135 088

97 644

ناقصا  :نقدية وأرصدة لدى البنوك

()627 834

()295 663

صافي الدين المعدل

()492 746

()198 019

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

13 516 171

14 517 265

نسبة الدين إلى رأس المال المعدل

%3.65

%1.36
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صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
(صندوق إستثماري مفتوح)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريـال السعودي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13أحداث الحقة

تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤ ر على المركز المالي للصندوق الساهر في هذه القوائم
المالية.

 .14أحداث هامة

تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤ ر على المركز المالي للصندوق الساهر في هـذه القـوائم
المالية ،فيما عدا انه تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد ( )19-Covidفي أواخر عام 2019م وانتشر أوائل عام 2020م في

جميع أنحاء العـالم ،ممـا تسـبب فـي اضـطرابات فـي األنشـطة التجاريـة والنشـاط االقتصـادي .تعتبـر إدارة الصـندوق أن هـذا التفشـي
ـر ألن الوضـع متقلـب وسـريع التطور،ومـع ذلـك ،ال يتوقـع أن يكـون لھـذه
حـدث غيـر قابـل للتعـديل فـي الميزانيـة العموميـة .نس ًا
األحـداث أ ـر جـو ري علـى قـدرة الصـندوق علـى االسـتمرار فـي العمـل وفقـا لمبـدأ االسـتم اررية حيـ أن الصـندوق لديـه سـيولة

كافية متاحة لمواصلة الوفاء بالتزاماته المالية في المستقبل المنسور عند استحقاقھا.
 .15آخر يوم للتقييم

آخر يوم للتقييم هو يوم الثال اء الموافق  30يونيو 2020م ( :2019يوم الثال اء  31ديسمبر 2019م).
 .16إعتماد القوائم المالية األولية
تم اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق في  31أغسطس 2020م ( الموافق  12محرم 1442ه).
******************************
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