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بعين اإلعتبار اإللتزام قام مدير الصندوق بمراجعة جميع اإلستثمارات في الصندوق وتم تركيز اإلستثمارات بما يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات الصندوق مع األخذ 

 بانظمة ولوائح هيئة سوق المال وشروط وأحكام الصندوق. 

 

 

 2020يونيو  30 الفترة

 17,384,384.54 صافي قيمة األصول 
 10.4420 صافي قيمة األصول لكل وحدة

 10.3878 أعلى سعر وحدة 
 10.5055 أقل سعر وحدة
 1,664,853.5129 عدد الوحدات 

 0.00 قيمة األرباح الموزعة
 %0.40 نسبة المصروفات

 

 

 ال يوجد.  

 

 نسبة االستثمار اسم الصندوق

 %2.86 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

 

  بيانات مدير الصندوق: .1

  مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة: .2

  الصندوق: أداء .3

  الفترة:التغييرات الجوهريه خالل  .4

  الصناديق التي استثمر فيها الصندوق خالل الفترة : .5
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 .الفترة خالل خاصة التعمو أي على الصندوق مدير يحصل مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العموالت الخاصه: .6

  القوائم الماليه:  .7



  
 
 

 
 
 
 
 
 

 للسيولةبيتك صندوق 

 )صندوق إستثمارى عام مفتوح( 
 )المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى الكويتى(
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

 مراجع الحسابات المستقلفحص وتقرير 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 بيتك للسيولةصندوق 
 )صندوق إستثمارى عام مفتوح( 

 )المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى الكويتى(
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

 مراجع الحسابات المستقلفحص وتقرير 
 م2020يونيو  30 المنتهية فيلفترة الستة أشهر 

 
 

 ةـصفح  تـفهرس

   الموجزةاألولية الفحص حول القوائم المالية تقرير  -

 1  األولية الموجزة قائمة المركز المالي -

 2  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزةقائمة  -

 3  لمالكى الوحدات األولية الموجزة قائمة التغير في صافي الموجودات العائدة -

 4  لتدفقات النقدية األولية الموجزةقائمة ا -

 19-5  زةاألولية الموجإيضاحات حول القوائم المالية  -

   
 

 

 
 
 
 
 







  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 م2020يونيو  30كما في  قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير المراجعة(
 ()بالريـال السعودي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 1 - 
 

 
 األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 إيضاح 
 م2019  م2020  
 )مراجعه(  )غير مراجعه(  

     الموجودات
199 161 7 وما فى حكمهالنقد    233 167  

16 574 344 8 بالتكلفة المطفأة موجودات مالية   163 586 20  
499 520  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية   - 
128 554  ذمم مدينة أخرى    275 262  

17 401 579  إجمالي الموجودات   671 015 21  
       المطلوبات

54 296 9 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري    152 54  
17 347 284  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات   519 961 20  

1 664 854 10 عدد الوحدات القائمة )وحدة(   245 021 2  
 10.37  10.42  صافي الموجودات للوحدة



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

  األولية الموجزة )غير المراجعة( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يونيو  30

 م2020
يونيو  30 

 م2019
 )غير مراجعه(  )غير مراجعه(  

     االستثمارات أرباح
 -  (74 117)  من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة محققة خسائر

 -  (33 958)  من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة غير محققة خسائر 
377 473  300 289  االجلالربح من المرابحة قصية   

377 473  192 214  أرباح اإلستثمارات إجمالي  
     المصروفات
(47 826)  (26 354)  أتعاب إدارة  
(10 641)  (11 189)  أتعاب مهنية  

(8 967)  (12 701)  أتعاب حفظ موجودات الصندوق   
(20 243)  (15 517)  مصروفات أخرى   

(87 677)  (65 761)  إجمالي المصروفات  
289 796  126 453  الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات  

 -  -  / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترةاإليرادات
289 796  126 453  لمالكي الوحدات إجمالي الدخل الشامل للفترة العائدة  

 
األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 
 
 
 
 
 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات األولية الموجزة التغييراتقائمة 
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2020يونيو  30

يونيو  30 
 م2019

 )غير مراجعه(  )غير مراجعه( 
    

20 961 519 الوحدات في بداية الفترةصافي الموجودات العائدة لمالكي    738 817 27  
    / )النقص( في صافي الموجودات من التعامل في الوحداتالزيادة

 -  - مشاركات جديدة
(3 740 688) قيمة الوحدات المستردة   (063 199 6)  

17 220 831 صافي التعامل في الوحدات   675 618 21  
126 453 في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات الزيادة    796 289  

17 347 284 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة   471 908 21  
 

األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( األولية الموجزة التدفقات النقديةقائمة 
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يونيو 30

 م2020 
 يونيو  30 

 م2019
 )غير مراجعه(   )غير مراجعه( 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
126 453 الوحدات العائدة لمالكي الزيادة في صافي الموجودات    796 289  

    تعديالت لـ:
33 958 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة موجودات ماليةمحققة من غير  أرباح   - 
74 117 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة موجودات ماليةمحققة من  خسائر   - 

 528 234   796 289  
    صافي التغير في رأس المال العامل:

(16 613 195) مدفوعة -مالية بالتكلفة المطفأة  موجودات   (499 353 22)  
20 019 798 محصلة -مالية بالتكلفة المطفأة  موجودات   893 262 28  

131 342 مصروفات مدفوعة مقدماً ذمم مدينة أخرى و    455 19  
87 679  143 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري   

3 772 616 األنشطة التشغيلية صافي النقدية الناتجة من   324 306 6  
    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

(3 740 688) قيمة الوحدات المستردة   (063 199 6)  
(3 740 688) التمويليةاألنشطة  المستخدمة فيصافي النقدية    (063 199 6)  

31 928 خالل الفترة صافي التغير في النقد وما في حكمه   261 107  
167 233 النقد وما في حكمه في بداية الفترة   118 116  

199 161  يونيو 30النقد وما في حكمه في    379 223  
 

 األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 
 
 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 5 - 
 

 

 الصندوق وأنشطته 
بيتك للسيولة )الصندوق( هو صندوق مؤسس ومدار بموجب االتفاق بين بيت التمويل السعودى الكويتى )مدير  صندوق  -

 الصندوق( والمستثمرين بالصندوق )مالكى الوحدات(
)الموافق  ه1438جمادى األول  4بتاريخ  17/575/5/16وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم 

 م )تاريخ اإلستهالل(2018يناير  9م( وقد بدأ الصندوق نشاطه فى 01/02/2017
إن الصندوق هو صندوق إستثمارى جماعى مفتوح المدة يستثمر فى أدوات النقد القصيرة إلى المتوسطة االجل بالريال 

بل اللجنة الشرعية لمدير الصندوق . وعنوان السعودى والدوالر االمريكى والتى تمتثل لمعايير الشريعة الموافق عليها من ق
 .11523الرمز البريدى  –الرياض  – 50051المكتب المسجل للصندوق ولمدير الصندوق هو كما يلى : ص . ب : 

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

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.

 
 الجهة المنظمة .1

 صـــــــناديق اســـــــتثمار )الن ـــــــام( الصـــــــادر عـــــــن هيئـــــــة الســـــــوق الماليـــــــة )الهيئـــــــة( طبقـــــــا للقـــــــرار رقـــــــميخضـــــــع الصـــــــندوق لن ـــــــام 
ــــــــــي 1-219-2006  ــــــــــي تــــــــــم تعــــــــــديلها بــــــــــالقرار رقــــــــــمم( 2006ديســــــــــمبر  24هـــــــــــ )الموافــــــــــق 1427ذو الحجــــــــــة  3م ف  والت
 ناديقوالــــذي يحــــدد بالتفصــــيل متطلبــــات تأســــيس صــــم( 2016مــــايو  23ه )الموافــــق 1437شــــعبان  16م فــــي 1-61-2016 

 .االستثمار وادارتها وطرح وحداتها وجميع األنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية
 

 
 

 أسس إعداد القوائم المالية .2
 بيان اإللتزام )المعايير المحاسبية المطبقة( 3-1

 المالي األولي المعتمد في المملكةالتقرير  ۳4 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا  الموجزة األولية المالية القوائم ذهھتم إعداد  -

 القانونيين. للمحاسبين السعودية الهيئةواإلصدارات األخرى المعتمدة من  والمعايير السعودية العربية
 

       للسنة السابقة للصندوق كما في  جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية  األولية الموجزة المالية القوائم ذهھ قراءة يجب -
 م )"القوائم المالية للسنة السابقة"(. 2019ديسمبر  ۳۱

 

 للمعايير وفقاً  المعدة المالية القوائم من كاملة مجموعة إلعداد المطلوبة المعلومات كافة المالية القوائم ذهھال تتضمن  -
ر األحداث والمعامالت لتفسي المحددة التفسيرية واإليضاحات المحاسبية السياسات إدراج تم ولكن المالية للتقارير الدولية
 .للسنة السابقة للصندوق منذ القوائم المالية المالي واألداء المالي المركز في التغيرات لفهم الهامة

 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أساس القياس 3-2
 المالي المركز في قائمة الواردة التالية الهامة البنود عدا ما التاريخية التكلفة مبدأ أساس على المالية القوائم ذهھ إعداد تم

 طريقة القياس البند
 القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-3

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للصندوق. جميع المبالغ بالريال السعودي، ما لم يرد 
 ذلك. خالف

 

 الهامة المحاسبية السياسات .3
 

 المطبقة غيروالتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير 4-1

       فـي التنفيـذ حيـز دخلـت قامـت إدارة الصـندوق بتطبيـق المعـايير الجديـدة والتعـديالت علـى المعـايير والتفسـيرات التـي -
 على بعضها ال ينطبق على اعماله(. ولن يكون لها تأثيرًا جوھرياً م )ما ينطبق على الصندوق حيث ان ۲۰۲۰يناير ۱

 وتتمثل فيما يلى: .المالية القوائم

 سـارى  8الـدولى   المحاسـبة ومعيـار ۱ الـدولي المحاسـبة معيـار علـى تعديالت -  "نسبية أهمية ذات" تعريف(
 م(.2020يناير  1من 

 المالي . المفاهيمي للتقرير الدولية للتقرير المالي واإلطاراستخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير 
 توضيح شرح تعريف الجوهري.

 ( حول المعلومات الغير جوهرية1إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم)
 

 3المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالت - األعمال )تعريف النشاط التجارى( تعريف . 
ا التعديل تعريف النشاط التجاري . وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ، يعتقد أن يراجع هذ

 تطبيق التوجيه الحالي معقد جدا ، ويؤدي إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال. 
 المالية . التقارير إلعداد الدولية المعايير في المفاھيم إطار بعض المراجع ضمن على تعديالت 

 اطار المفاهيم ليس معيارا وال يوجد اى تأثير مفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية للصندوق 
 

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

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

 أو الخسارة. التحوط . ومع ذلك ، ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السنوية  للفترات ساريةوتكون  المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرتى عل والتعديالت فيما يلي المعايير الجديدة -
هذه  إعداد عند بتطبيقهايقم الصندوق  لم المبكر ، ولكن بالتطبيق السماح مع م 2021يناير  1 بعد أو من بدًءا

 والتعديالت المعايير فى حال تطبيق المالية القوائم على جوھرياً  تأثيرأ وجود الصندوق  يتوقع الو  المالية. القوائم
 أدناه :

 م(.2021يناير  1)سارى من " التأمين عقود" 17 المالي للتقرير الدولي المعيار 
 م(.2022يناير  1المالية"( )سارى من  القوائم عرض" 1 الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف 
 المعيار الدولي على المشترك )التعديالت المشروع أو الزميلة وشركته المستثمر بين الموجودات مساھمة أو بيع 

 غير مؤجل إلى أجل السريان تاريخ/ االختياري  للتطبيق (. )متاح۲ الدولي المحاسبة ومعيار ۱۰ المالي للتقرير
 مسمى(.

 

القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 4-2
 م.2019ديسمبر  31السنوية عن السنة المالية المنتهية في 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .4
والمصــروفات والموجــودات  تــؤثر علــى مبــالغ اإليــراداتيتطلــب إعــداد القــوائم الماليــة مــن اإلدارة عمــل أحكــام وتقــديرات وافتراضــات 

والمطلوبـــات المصـــرح عنهـــا واالفصـــاح عـــن المطلوبـــات المحتملـــة كمـــا فـــي تـــاريخ التقريـــر المـــالي. إال أن عـــدم التأكـــد بشـــأن هـــذه 
أو المطلوبــات التــي  االفتراضـات والتقــديرات يمكــن أن يــؤدي الــى نتــائج قــد تتطلــب تعــدياًل جوهريــًا علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات

 ستتأثر في الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولـة فـي ظـل ال ـروف الموجـودة وتسـتخدم للحكـم 

تقـديرات واالفتراضـات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبـات التـي يصـعب الحصـول عليهـا مـن مصـادر أخـرى. تـتم مراجعـة ال
األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التـي يـتم فيهـا مراجعـة التقـديرات او فـي فتـرة المراجعـة 

 والفترات المستقبلية اذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
 فتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: تم بيان األحكام والتقديرات واال

 

 المخصصات والمطلوبات 5-1
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات في الفترة فقط إلى الحد التي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن تتوفر فيه 

النقدي بصورة موثوق  مبلغ التدفق أو أحداث في الماضي ويمكن تقديرتدفقات نقدية مستقبلية لألموال ناتجة من عمليات 
االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق وال روف الموجودة وهي قد تخضع للتغيير.  بها. يتم

صصات والمطلوبات تتم حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سنوات الحقة فإن القيم الدفترية للمخ
 أو المخصص مراجعتها بصفة منت مة وتسويتها لتضع في االعتبار الحقائق وال روف المتغيرة. سينتج عن التغيير في تقدير

 الفترة التي يحدث فيها التغيير.  في  أو إيراد في قائمة االرباح والخسائر  به مصروف المطلوب المعترف



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قياس القيمة العادلة 5-2
 .من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم العادلة للموجودات الماليةيتطلب  -
لشاملة الية ؤولمسراء الخبل ايتحميستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.  -

 .3وى لة للمستدلعام القياك لذبما في الهامة، لة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقيان اع
منت مة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالح ة وتعديالت التقييم. إذا تم  الخارجيون بصورة الخبراء يقوم -

استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير ، لقياس القيم العادلة ، يقوم الخبراء 
 وفقاً  التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجين لدعم االستنتاجات بأن هذه التقييمات الخارجيون بتقييم األدلة

 .تصنيفات القيمة العادلة في التسلسل الهرمي ذلك في بما ، المالية الدولية للتقارير المعايير لمتطلبات
ستويات مختلفة من التسلسل الهرمي إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو التزام يقع في م -

للقيمة العادلة ، فسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 .باعتباره أدنى مستوى دخل مهم لكامل القياس

نهاية فترة إعداد التقارير التي  يدرك الصندوق التحويالت )إن وجدت( بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في -
 .حدث خاللها التغيير

 
 

المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد   االفتراضات والتقديراتباقى األحكام و إن  5-3
 م.2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  للصندوق القوائم المالية السنوية 

 

 المصروفات .5
% مـــن صـــافي قيمـــة أصـــول  0,2يـــدفع الصـــندوق رســـوم إدارة ســـنوية الـــي مـــدير الصـــندوق ن يـــر إدارتـــه للصـــندوق قـــدرها  -

  .الصندوق 
بعقد  السعودى الفرنسى كابيتالإلتزامًا بتعليمات هيئة السوق المالية ، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي شركة  -

    اء منوذلك إبتد سعودي ريال 30,000مبلغ % سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق وبحد أدنى 0,10بقيمة سنوي 
 تعاب مع كل تقييم.م على أن يتم إحتساب األ2018إبريل  1

والتي تحتسب وتدفع طبقا لنشرة الشروط واألحكام أو اإلتفاقيات  يتحمل الصندوق المصروفات األخرى خالل السنة
 :والتي تشمل على سبيل المثال ما يليمع الجهات المعينة  المبرمة

 

 مكافأة مجلس إدارة الصندوق  -1
 أتعاب مراجع الحسابات القانوني للصندوق  -2
 أتعاب الهيئة الشرعية -3
 أية مصروفات أو أتعاب أخري يتطلبها التعامل مع عمليات الصندوق  -4
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    النقد وما في حكمه .6

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
    
 167 233  199 161 لدي البنوك نقد
 161 199  233 167 

 

    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة .7

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
    

 20 586 163  16 574 344 االجل قصيرةإستثمار فى المرابحة 
 344 574 16  163 586 20 

 

    بالتكلفة المطفأة  الماليةالحركة على بيان الموجودات  8-1

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 27 578 132  20 625 028 أول الفترة/السنةالرصيد كما فى 
 40 449 646  16 613 209 السنةالفترة/ إضافات خالل

 (47 402 750)  (20 625 028) السنةالفترة/ إستبعادات خالل
 (38 865)  (38 865) السنةالفترة/مخصص 

 344 574 16  163 586 20 
 

 
 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخسارةأو  الربحمن خالل   بالقيمة العادلة مالية موجودات .8
تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة مـن االوراق الماليـة القابلـة للتسـويق المدرجـة ووحـدات صـناديق 

يــتم تحديــد القيمــة العادلــة بــالرجوع إلــى أســعار اإلغــالق المدرجــة فــى تــداول لــألوراق الماليــة االسـتثمار ويــتم قياســها بالقيمــة العادلــة . 
 القابلة للتداول وصافى إغالق قيمة الموجودات المتداولة لوحدات صناديق االستثمار .

 فيما يلى تفاصيل االستثمار 9-1

 إيضاح صندوق أشمور الخليجى المتنوع للمتاجره
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
     التكلفة :
 -    السنة الفترة/ فى بداية

 -  531 113  السنة الفترة/ االشتراكات خالل
 -    السنة الفترة/ مبالغ مستردة خالل

 -  531 113  السنة الفترة/ فى نهاية
     التقييم :
 -  -  السنة الفترة/ فى بداية

 -  (31 593)  السنة الفترة/ صافى الحركة خالل
 -  (31 593)  السنة الفترة/ فى نهاية

 -  499 520  صافى القيمة الدفترية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة حول القوائم الماليةيضاحات إ
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري  .9

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 43  12 744 أتعاب الحفظ
 17 194  2 119 أتعاب اإلدارة
 10 200  10 138 أتعاب مهنية

 26 715  29 295 مطلوبات أخري 
 296 54  152 54 

 
 التعامل في الوحدات .10

 فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات:

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 2 744 032  2 135 408 / السنةالوحدات في بداية الفترة

    )النقص( في الوحدات /صافي الزيادة
 -  - مشاركات جديدة
 (608 624)  - الوحدات المستردة

 2 135 408  2 135 408 / السنةالوحدات في نهاية الفترة
 

 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أطراف ذات عالقة .11

  مدير الصندوق وبعض الصناديق األخرى التى تدار بواسطة مدير الصندوق.فى مثل الجهات ذات العالقة تت
 ات. عالقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبًقا في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق. بدون اعطاء او منح اي ضمانالاألطراف ذات  معامالتجميع 

 :/ السنةوأرصدتها في نهاية الفترة / السنةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة خالل الفترةو 
 

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت طبيعة المعامالت العالقة الطرف ذو العالقة

   
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31

 م2019

   87 146 36 299 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى  مدير الصندوق   بيت التمويل السعودى الكويتىشركة 
   10 387 800 10 420 513 إستثمار

     500 505 10 139 428 10 
 صندوق بيتك المرن لألسهم السعودية

 
)صندوق مدار من قبل نفس 

 مدير الصندوق(
   2 900 000 1 038 505 وحدات مشترك بها من قبل بيتك المرن 

   (5 392 455) (570 000) وحدات مستردة من قبل بيتك المرن 
     505 038 1 564 591 1 

)صندوق مدار من قبل نفس  بيتك الواعدصندوق 
 مدير الصندوق(

   1 703 000 673 876 وحدات مشترك بها من قبل الواعد
   (2 300 000) (430 000) وحدات مستردة من قبل الواعد

     876 673 324 092 1 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القيم العادلة وإدارة المخاطر -األدوات المالية  .12
 القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس  13-1

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 حيث ال 

 .شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبيةيوجد أي نية أو 
تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنت مة من تاجر صرف 

ل معامالت عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تن يمية وأن هذه األسعار تمث
عند قياس القيمة العادلة، يستخدم الصندوق معلومات سوقية  .على أساس تجاري  سوقية حدثت بصورة فعلية ومنت مة

قابلة للمالح ة كلما كان ذلك ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى 
 :ما يليالمدخالت المستخدمة في طرق التقييم ك

 

: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ 1المستوى 
 .القياس

 

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

 

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

 التسلسـل مـن مختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كانـت إذا -
 للقيمـة الهرمـي التسلسـل مـن المسـتوى  نفـس فـي بالكامـل تصـنيفه يـتم العادلـة القيمـة قيـاس فـإن للقيمة العادلة، الهرمي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حيث العادلة

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

 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة القيمة
 المالية األدوات ومشتقات االستثمارات عدا فيما التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا للصندوق  المالية األدوات تجميع يتم حيث -

 العادلـة القـيم أن اإلدارة تعتقـد العادلة. القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة، والمحملة بالقيمة
 .الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال للصندوق  والمطلوبات المالية للموجودات

العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بمــا فــي ذلــك مســتوياتها فــي  ي هــر الجــدول أدنــاه القــيم الدفتريــة والقــيم -
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.
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2020يونيو  30  
 القيمة الدفترية 

 

القيمة  العادلة 
من خالل  الربح  

 أو الخسارة

القروض والمبالغ 
 المستحقة القبض

موجودات 
 مالية أخرى 

مطلوبات 
مالية 
 أخرى 

 اإلجمالي

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
499 520 الخسارة وأ ربحال موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل  - - - 520 499 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
199 161 - النقد وما يعادل النقد  - - 161 199 

16 574 344 - موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  - - 344 574 16 
 128 554 - 128 554 - - ذمم مدينة أخرى 

 520 499  505 773 16 554 128 - 579 401 17 
      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

      ال يوجد
      بالقيمة العادلة  مقاسةالالمطلوبات المالية غير 

 54 296 54 296 - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 
 - - - 296 54 296 54 

 
 القيمة العادلة   
 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      يتم قياسها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 -  -  499 520 الربح والخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

 520 499  -  - 
 
 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2019ديسمبر  31  
 القيمة الدفترية 

 
القيمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

القروض والمبالغ 
 المستحقة القبض

موجودات 
 مالية  أخرى 

مطلوبات 
 مالية أخرى 

 اإلجمالي
 

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 - - - - - دجال يو 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
167 233 - النقد وما يعادل النقد  - - 233 167  

20 586 163 - موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  - - 163 586 20  
262 275 - - ذمم مدينة أخرى   - 275 262  

 - 396 753 20 275 262  - 671 015 21  
بالقيمة العادلة  المطلوبات المالية المقاسة       

      ال يوجد
بالقيمة العادلة  مقاسةالالمطلوبات المالية غير        

 54 152 54 152 - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 
 - - - 152 54 152 54 
 
 العادلةالقيمة    
 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 -  -  - الربح والخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

 -  -  - 
 
 
 
 
 
 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارة المخاطر المالية  13-2 
 متابعتها وفقا ثم ثم تقييمها المخاطر تحديد من تتكون  متواصلة آلية خالل من وتدار الصندوق  أنشطة من جزء المخاطر
 وتتعرضتحقيق أرباح. على الصندوق  لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود

 أنشطة الصندوق لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق. 
     

 االئتمانمخاطر 
عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. فى تمثل مخاطر االئتمان 

 البنكية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. ندوق لمخاطر االئتمان على أرصدتهيتعرض الص
ويعمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على االستثمارات 

مل اهذه المخاطر باستمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر العالية والقيام بتقييم مالءة الجهات التي يتم التع
 معها.

 كما التقرير تاريخ كما فيهى القيمة الدفترية وهى  الصندوق  االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن -
 : يلي

 

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 167 233  199 161 وما فى حكمهالنقد 

 20 586 163  16 574 344 بالتكلفة المطفأة موجودات مالية
 -  499 520 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية
 262 275  128 554 ذمم مدينة أخرى 

 579 401 17  671 015 21 
 

 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 

لم  .التقرير هي القيمة الدفترية. جميع هذه االستثمارات موجودة في كيانات أو صناديق تعمل داخل المملكة العربية السعودية
 يقم الصندوق بتسجيل اي مخصص لالنخفاض في القيمة ألن إدارة الصندوق تعتقد أنها قابلة لالسترداد بالكامل.

 

 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النقد وما يعادل النقد
 ريال سعودي  167 233م )2020يونيو  30ريال سعودي في  199 161يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ 

م(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة العربية السعودية 2019ديسمبر  31في 
لذلك، تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق  ،-A+ إلى  BBBمع تصنيفات ائتمانية عالية، والتي يتم تصنيفها من 

 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.
بصورة منت مة والتأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأية التزامات  الي ذلك يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة باإلضافة
 مستقبلية.

 م2020يونيو  30
 

  القيمة الدفترية
 عند الطلب أو

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة 

       :المطلوبات المالية غير المشتقة
 -  54 296  54 296  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

  296 54  296 54  - 
 

 م2019ديسمبر  31
 

  القيمة الدفترية
 عند الطلب أو

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة 

       :المطلوبات المالية غير المشتقة
 -  54 152  54 152  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

  152 54  152 54  - 
 

السـيولة  يـوم تعامـل ولـذا فهـو معـرض لمخـاطر تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراكات في الوحدات واسـتردادها فـي كـل
لمقابلــة االســـتردادات التــي يقـــوم بهــا حملـــة الوحــدات فـــي أي وقــت. وضـــع مــدير الصـــندوق بعــض اإلرشـــادات فيمــا يتعلـــق بمـــدة 

 االستحقاق والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.
تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منت مة لضمان توفر األموال الالزمة والتسـهيالت البنكيـة والتسـهيالت االئتمانيـة 

 األخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية للصندوق. 
 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مخاطر السوق 
ئدة في السوق مثل أسعار صرف مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السا

العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر 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 تع يم العوائد

 
 مخاطر العملة

تمثل مخاطر العمالت 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 

 ملته التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملة. الصندوق إن استثمارات الصندوق مستثمرة بع
 
 المال رأس إدارة
 والسوق  والدائن المستثمر ثقة على الحفاظ أجل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في إدارة الصندوق  سياسة تكمن -

 األربـاح ومسـتوى  المسـتخدم المـال راس علـى العائـد إدارة الصـندوق  ألعمالـه، تراقـب المسـتقبلي التطوير والمحاف ة على
 .على مالكي الوحدات الموزعة

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الصندوق  ويهدف -
 لمالكي الوحدات. العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار على الصندوق  قدرة حماية .1
 .لمالكي الوحدات كافي عائد توفير .2

 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 54 152  54 296 المطلوبات إجمالي
 (167 233)  (199 161) البنوك لدى وأرصدة نقدية  :ناقصا

 (113 081)  (144 865) المعدل الدين صافي

 20 961 519  17 347 284 الوحدات صافي الموجودات العائدة لمالكي
 ،%54  ،%84 المعدل  المال رأس إلى الدين نسبة

 
 
 
 

 



  للسيولةصندوق بيتك 
 مفتوح( عام ستثماري إ)صندوق 

 الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 ()بالريـال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الحقة أحداث .13
 هــذه القــوائم ال ــاهر فــي للصــندوق  المــالي المركــز علــى تــؤثر قــد الحقــة هامــة منــذ نهايــة الفتــرة والتــي وجــود أحــداث اإلدارة بعــدم تعتقــد

 .المالية
 

 

 أحداث هامة .14
ال ـاهر فـي هـذه القـوائم  للصـندوق علـى المركـز المـالي  قـد تـؤثر وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتـيتعتقد اإلدارة بعدم 

فـي  م 2020وانتشـر أوائـل عـام  م2019( فـي أواخـر عـام Covid-19المالية، فيما عدا انه تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد )
حدث  هذا التفشي أن إدارة الصندوق العالم، مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. تعتبر  جميع أنحاء

 أثر األحداث لھذه يكون  أن يتوقع ال ذلك، ومعغير قابل للتعديل في الميزانية العمومية. ن ًرا ألن الوضع متقلب وسريع التطور،
 كافيـة متاحـة سـيولة لديـه الصـندوق  أن االسـتمرارية حيـث لمبـدأ وفقـا العمـل فـي االسـتمرار علـى الصـندوق  قـدرة علـى جـوھري 
 .استحقاقھا عند المن ور المستقبل في المالية بالتزاماته الوفاء لمواصلة

 
 

 آخر يوم للتقييم .15
 .(م2019ديسمبر  31الثالثاء : يوم 2019م )2020يونيو  30الموافق  الثالثاءآخر يوم للتقييم هو يوم 

 

 إعتماد القوائم المالية األولية  .16
 (. ه1442محرم  12الموافق )  م2020أغسطس  31 اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق في تم
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