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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

 17,291,957 صافي قيمة األصول 
 5.5228 صافي قيمة األصول لكل وحدة

 6.2379 أعلى سعر وحدة 
 4.7294 أقل سعر وحدة
 3,131,011 عدد الوحدات 

 0.00 قيمة األرباح الموزعة
 %1.31 نسبة المصروفات

 

 

 ال يوجد.

 

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي استثمر فيها الصندوق بشكل كبير:

  :بيانات مدير الصندوق .1

  مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة: .2

  أداء الصندوق: .3

  التغييرات الجوهريه خالل الفترة: .4

  الصندوق خالل الفترة :الصناديق التي استثمر فيها  .5
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 رسوم اإلدارة  اسم الصندوق 

 سنوي 0.20% صندوق بيتك للسيولة 

 

 

 .الفترة خالل خاصة التعمو أي على الصندوق مدير يحصل مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العموالت الخاصه: .6
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  : القوائم المالية .7



  
 
 

 
 
 
 
 
 

 بيتك المرن لألسهم السعوديةصندوق 
 )سابقًا صندوق بيتك لإلصدارات األولية(

 )صندوق إستثمارى عام مفتوح(
 )المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى الكويتى(

 الموجزة )غير المراجعة(القوائم المالية األولية 
 مراجع الحسابات المستقلفحص وتقرير 

 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 بيتك المرن لألسهم السعوديةصندوق 
 )سابقًا صندوق بيتك لإلصدارات األولية(

 )صندوق إستثمارى عام مفتوح( 
 الكويتى()المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(
 مراجع الحسابات المستقلفحص وتقرير 

 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 
 

 ةـصفح  تـفهرس

   الموجزةاألولية الفحص حول القوائم المالية تقرير  -

 1  األولية الموجزة قائمة المركز المالي -

 2  الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الربح أوقائمة  -

 3  الوحدات األولية الموجزة لمالكىقائمة التغير في صافي الموجودات العائدة  -

 4  لتدفقات النقدية األولية الموجزةقائمة ا -

 21-5  األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية  -

   
 

 

 
 
 







 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 21إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     الموجودات
147 537 7 وما فى حٍم النقد    651 803 1  

17 358 184 8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية   176 331 21  
25 254  ذمم مدينة أخرى    3 

17 530 975  إجمالي الموجودات   830 134 23  

       المطلوبات
3 516 032  -  ذمم دائنة مستردة  

239 018 9 مصروفات مستحقة ومبلوبات أخري    716 227  
17 291 957  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات   082 391 19  

3 131 011 10 عدد الوحدات القائمة )وحدة(   530 157 3  
 6.14  5.52  صافي الموجودات للوحدة

      



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

 ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يونيو  30

 م2020
يونيو  30 

 م2019
 )غير مراجعه(  )غير مراجعه(  

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

 
(658 903 1)  648 713  

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

 
(430 172)  - 

592 385  350 361  توزيعات أرباح مستلم   
57 667  -  دخل اخر  

(1 725 727)  أرباح اإلستثمارات /)خسائر( إجمالي   700 363 1  
     المصروفات
(144 850)  أتعاب إدارة   (946 221)  
(10 635)  أتعاب مهنية   (641 10)  

(37 825)  أتعاب حفظ موجودات الصندوق    (365 25)  
(33 863)  مصروفات أخرى    (364 47)  

(227 173)  إجمالي المصروفات   (316 305)  
(1 952 900)  الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات)النقص( /    384 058 1  

 -  -  اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة
(1 952 900)  العائدة لمالكي الوحدات الدخل الشامل للفترة)الخسارة( /إجمالي    384 058 1  

 
األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 21إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 
 
 
 



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يونيو  30

 م2020
يونيو  30 

 م2019
 )غير مراجعه(  )غير مراجعه( 

    

19 391 082 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة   043 224 25  
    / )النقص( في صافي الموجودات من التعامل في الوحداتالزيادة

10 001 مشاركات جديدة   - 
(156 226) قيمة الوحدات المستردة   (491 178)  

19 244 857 صافي التعامل في الوحدات   552 045 25  
(1 952 900) في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات الزيادة )النقص(/   384 058 1  

17 291 957 الفترةصافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية    936 103 26  
 

األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 21إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (بيتك لإلصدارات األولية سابقاً رن لألسهم السعودية )صندوق مصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يونيو 30

 م2020 
 يونيو 30 

 م2019 
 )غير مراجعه(   )غير مراجعه( 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

(1 952 900) الوحدات العائدة لمالكي الزيادة في صافي الموجودات )النقص(/   384 058 1  
    لـ:تعديالت 

172 430 محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارةغير  (/ أرباحخسائر)   (104 916)  
1 903 658 محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة خسائر   456 202  

 188 123   736 344  
    صافي التغير في رأس المال العامل:

(38 039 700) مشتراه  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات   (118 184 69)  
39 936 603 مباعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات   769 937 68  

(25 250) مصروفات مدفوعة مقدماً ذمم مدينة أخرى و    795 35  
(3 516 032) ذمم دائنة مستردة    

11 302 مستحقة ومبلوبات أخري مصروفات    184 277  
(1 509 889) األنشطة التشغيلية الناتجة من )المستخدمة فى(/ صافي النقدية   366 411  

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
(156 226) قيمة الوحدات المستردة   (491 178)  

10 001 مشاركات   - 
(146 225) التمويليةاألنشطة  المستخدمة فيصافي النقدية    (491 178)  

(1 656 114) خالل الفترة صافي التغير في النقد وما في حكمه   875 232  
1 803 651 النقد وما في حٍم  في بداية الفترة   527 790 2  

147 537  يونيو 30النقد وما في حكمه في    402 023 3  
 

األولية. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 21إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 
 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصندوق وأنشطته .1
بيتك المرن لألسهم السعودية )سابقًا صندوق بيتك لإلصدارات األولية( )الصندوق( هو صندوق مؤسس ومدار بموجب  صندوق  -

 االتفاق بين بيت التمويل السعودى الكويتى )مدير الصندوق( والمستثمرين بالصندوق )مالكى الوحدات(
ه )المواف  1435جمادى الثانى  3بتاريخ  5/03325/2014وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخباب رقم 

 م )تاريخ اإلستهالل(2014يونيو  15م( وقد بدأ الصندوق نشاط  فى 03/04/2014
إن الصندوق هو صندوق إستثمارى جماعى مفتوح المدة ومتخصص فى اإلستثمار فى أسهم الشركات المساهمة السعودية، 

س مال "الصندوق" على المدى البويل من خالل تحقي  عائد إيجابى نسبى مقارنة م  ويهدف الصندوق إلى زيادة وتنمية رأ
مؤشر "ستاندرد أند بورز" لألسهم السعودية بما يتواف  م  الشريعة األسالمية ومن خالل اإلشتراك فى االكتتاب العام فى 

كات المدرجة حديثًا فى السوق المالية السعودية الشركات السعودية المساهمة وجصدارات حقوق الملكية واالستثمار فى أسهم الشر 
فى البورصة، وجستثمار السيولة النقدية المتوفرة فى الصندوق فى أدوات  –)تداول(، خالل السنوات الخمس االولى من االدراج 

 – 50051السوق النقدية وفى سوق الصنادي . وعنوان المٍتب المسجل للصندوق ولمدير الصندوق هو كما يلى   . ب 
 .11523الرمز البريدى  –الرياض 

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

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

 
 الجهة المنظمة .2

 يخضددددددد  الصدددددددندوق لنثدددددددام صدددددددنادي  اسدددددددتثمار )النثدددددددام( الصدددددددادر عدددددددن هيئدددددددة السدددددددوق الماليدددددددة )الهيئدددددددة( طبقدددددددا للقدددددددرار رقدددددددم
 والتددددددددددي تددددددددددم تعددددددددددديلها بددددددددددالقرار رقددددددددددمم( 2006ديسددددددددددمبر  24هددددددددددد )الموافدددددددددد  1427ذو الحجددددددددددة  3م فددددددددددي 1-219-2006 
 والددددذي يحدددددد بالتفصدددديل متبلبددددات تأسدددديس صددددنادي م( 2016مددددايو  23ه )الموافدددد  1437شددددعبان  16م فددددي 1-61-2016 

 .ديةاالستثمار وادارتها وطرح وحداتها وجمي  األنشبة المرتببة بها في المملكة العربية السعو 
 

 
 

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

 التقرير المالي األولي المعتمد في المملكة 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 م  القوائم المالية  األولية الموجزة المالية القوائم ذهھ قراءة يجب -
 م )"القوائم المالية للسنة السابقة"(. 2019ديسمبر  ۳۱

 
 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للمعايير وفقاً  المعدة المالية القوائم من كاملة مجموعة إلعداد المبلوبة 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

 
 

  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. جمي  المبالغ بالريال السعودي، ما لم يرد 
 خالف ذلك.

 

 الهامة المحاسبية السياسات .4
 

 المطبقة غيروالتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير 4-1

        فدي التنفيدذ حيدز دخلدت قامدت إدارة الصدندوق بتببيد  المعدايير الجديددة والتعدديالت علدى المعدايير والتفسديرات التدي -
 علدى جوھريداً م )ما ينبب  على الصندوق حيث ان بعضها ال ينبب  على اعمال (. ولن يٍدون لهدا تدأايرًا ۲۰۲۰يناير ۱

 وتتمثل فيما يلى: .المالية القوائم

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

 المالي . المفاهيمي للتقرير استخدام تعريف اابت للجوهري في جمي  المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار
 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 . 
يراج  هذا التعديل تعريف النشاط التجاري . وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ، يعتقد أن تببي  

 التوجي  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 تأاير مفاهيم لما ورد ب  من تعديالت على القوائم المالية للصندوق 

 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

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

التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعل  باإلصالح لسعر الفائدة القياسي. تتعل  اإلعفاءات بمحاسبة التحوط توفر هذه 
ينبغي عموما ان يتسبب في انهاء محاسبة التحوط . وم   ولها تااير على أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك ال
 ائمة الربح أو الخسارة.ذلك ، ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في ق

 
 السنوية بدًءا للفترات ساريةوتكون  المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرتى عل والتعديالت فيما يلي المعايير الجديدة -

 هذه القوائم إعداد عند بتطبيقهايقم الصندوق  لم المبكر ، ولكن بالتطبيق السماح مع م 2021يناير  1 بعد أو من
 أدناه : والتعديالت المعايير فى حال تطبيق المالية القوائم على جوھرياً  تأثيرأ وجود الصندوق  يتوقع الو  المالية.

 م(.2021يناير  1)سارى من " التأمين عقود" 17 المالي للتقرير الدولي المعيار 
 م(.2022 يناير 1المالية"( )سارى من  القوائم عرض" ۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف 
  للتقرير المعيار الدولي على المشترك )التعديالت المشروع أو الزميلة وشركت  المستثمر بين الموجودات مساھمة أو بي 

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

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

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .5

والمصددروفات والموجددودات  وافتراضددات تددؤار علددى مبددالغ اإليددراداتيتبلددب إعددداد القددوائم الماليددة مددن اإلدارة عمددل أحٍددام وتقددديرات 
والمبلوبدددات المصدددرح عنهدددا واالفصددداح عدددن المبلوبدددات المحتملدددة كمدددا فدددي تددداريخ التقريدددر المدددالي. إال أن عددددم التأكدددد بشدددأن هدددذه 

للموجددودات أو المبلوبددات التددي  االفتراضدات والتقددديرات يمٍددن أن يددؤدي الددى نتددائج قددد تتبلددب تعدددياًل جوهريددًا علددى القيمددة الدفتريددة
 ستتأار في الفترات المستقبلية.

ظل الثروف الموجودة وتسدتخدم للحٍدم   تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في
م مراجعدة التقدديرات واالفتراضدات على القيم الدفترية للموجودات والمبلوبدات التدي يصدعب الحصدول عليهدا مدن مصدادر أخدرى. تدت

المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات او فدي فتدرة المراجعدة  مراجعة التقديرات  األساسية بشٍل متواصل. يتم تسجيل
 والفترات المستقبلية اذا كانت التقديرات المتغيرة تؤار على الفترات الحالية والمستقبلية.

 لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأاير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: تم بيان األحٍام وا
 
 
 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
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 المخصصات والمطلوبات 5-1
يتم االعتراف بالمخصصات والمبلوبات في الفترة فقط إلى الحد التي تعتبر في  اإلدارة أن  من المحتمل أن تتوفر في  

النقدي بصورة مواوق  مبلغ التدف  ناتجة من عمليات أو أحداث في الماضي ويمٍن تقديرتدفقات نقدية مستقبلية لألموال 
االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتبلب تببي  أحٍام على الحقائ  والثروف الموجودة وهي قد تخض  للتغيير.  بها. يتم

يم الدفترية للمخصصات والمبلوبات تتم حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سنوات الحقة فإن الق
 المخصص مراجعتها بصفة منتثمة وتسويتها لتض  في االعتبار الحقائ  والثروف المتغيرة. سينتج عن التغيير في تقدير

 الفترة التي يحدث فيها التغيير.  في أو إيراد في قائمة االرباح والخسائر ب  مصروف المبلوب المعترف أو
 

 العادلة قياس القيمة 5-2
 .يتبلب من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم العادلة للموجودات المالية -
لشاملة الية ؤولمسراء الخبل ايتحميستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعل  بقياس القيم العادلة.  -

 .3وى لة للمستدلعام القيك الذبما في الهامة، لة دلعاالقيمة ت ابجمي  قياسام لقيان اع
منتثمة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحثة وتعديالت التقييم. إذا تم  الخارجيون بصورة الخبراء يقوم -

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

 .تصنيفات القيمة العادلة في التسلسل الهرمي ذلك  في بما ، المالية الدولية للتقارير المعايير لمتبلبات
ما أو التزام يق  في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل  -

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

رمي للقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي يدرك الصندوق التحويالت )إن وجدت( بين مستويات التسلسل اله -
 .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 

 
 
 
 
 
 
 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
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 المصروفات .6
% مدددن صدددافي قيمدددة أصدددول  1.75يددددف  الصدددندوق رسدددوم إدارة سدددنوية الدددي مددددير الصدددندوق نثيدددر إدارتددد  للصدددندوق قددددرها  -

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

       ريال سعودي وذلك إبتداء من 50,000% سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق وبحد أدنى مبلغ 0,1سنوي بقيمة 
 كل تقييم. م على أن يتم إحتساب األتعاب م 2018إبريل  1

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

 

 مٍافأة مجلس إدارة الصندوق  -1
 أتعاب مراج  الحسابات القانوني للصندوق  -2
 الشرعيةأتعاب الهيئة  -3
 أية مصروفات أو أتعاب أخري يتبلبها التعامل م  عمليات الصندوق  -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

 )غير المراجعة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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    النقد وما في حكمه .7

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
    
 1 803 651  147 537 لدي البنوك نقد

 537 147  651 803 1 

 

 الخسارةعادلة من خالل الربح أو الموجودات المالية بالقيمة ال .8

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االوراق المالية القابلة للتسوي  المدرجة ووحدات صنادي  
لمدرجدة فدى تدداول لدألوراق الماليدة االستثمار ويتم قياسها بالقيمة العادلة . يتم تحديد القيمدة العادلدة بدالرجوع إلدى أسدعار اإلغدالق ا

 القابلة للتداول وصافى إغالق قيمة الموجودات المتداولة لوحدات صنادي  االستثمار .
 

 فيما يلى تفاصيل االستثمار

 إيضاح 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 19 739 674  16 326 019 1-8 مدرجة -أسهم عادية 
 1 591 502  1 032 165 2-8 صندوق بيتك للسيولة –صنادي  

  184 358 17  176 331 21 
 

 يتم تخصيص محفظة االسهم بين القطاعات اإلقتصادية المختلفة على النحو التالى
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 م2020يونيو  30 االستثمارات فى االسهم )حسب القطاع(8-1-1

   
 التكلفة

 
 القيمة السوقية

% من القيمة  
 السوقية

 %25.67  4 191 000  4 490 883   البنوك
 %2.91  475 250  463 849   المستهلكينخدمات 
 %9.12  1 488 850  1 436 137   الباقة

 %7.68  1 254 250  1 055 755   الرعاية الصحية
 %1.27  207 000  203 736   صناعات
 %1.74  284 000  288 780   خدمات
 %24.31  3 968 250  3 861 105   مواد

 %6.81  1 112 200  1 092 609   التجزئة
 %4.94  806 750  623 996   تقنية المعلومات

 %1.31  1 683 000  1 597 752   االتصاالت
 %5.24  855 469  820 063   صناعات غذائية

   665 934 15  019 326 16  100% 
  

 م2019ديسمبر  31 االستثمارات فى االسهم )حسب القطاع(8-1-2

  القيمة السوقية  التكلفة   
من القيمة % 

 السوقية
 %29  5 733 400  5 624 740   البنوك

 %3.5  690 150  472 767   خدمات المستهلكين
 %5.6  1 110 375  1 134 232   الباقة

 %2.5  492 800  472 024   الرعاية الصحية
 %4.4  867 199  881 536   النشاط
 %2.6  512 000  504 608   التأمين

 %29.7  5 862 420  5 806 373   أجهزة ولوازم
 %9.3  1 843 130  1 735 171   التجزئة

 %2.7  532 800  534 384   تقنية المعلومات
 %7.7  1 527 000  1 485 452   االتصاالت
 %2.9  568 400  521 705   المواصالت

   992 172 19  674 739 19  100% 
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 االستثماريةاإلستثمار فى وحدات الصناديق  8-2 
 فيما يلى الحركات فى القيمة الدفترية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 إيضاح صندوق بيتك للسيولة
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
     التكلفة :
 4 000 000  1 584 589  السنة الفترة/ فى بداية

 2 900 000  -  السنة الفترة/ االشتراكات خالل

 (562 242)  السنة الفترة/ مبالغ مستردة خالل
 (411 315 

5) 
 1 584 589  1 022 347  السنة الفترة/ فى نهاية
     التقييم :
 44 147  3 913  السنة الفترة/ فى بداية

 (37 234)  5 905  السنة الفترة/ صافى الحركة خالل
 6 913  9 818  السنة الفترة/ فى نهاية

 1 591 502  1 032 165  صافى القيمة الدفترية
 

 قياس االستثمارات  8-3
 وحسب (13) رقم بالمعيار الدولي التقييم وفقًا لمستويات العادلة، وذلك القيمة أساس على االستثمارات قياس تم

 الصندوق  وقد قام ، (2-5) رقم اإليضاح بالكامل في والمبين (9) رقم المالي للتقرير الدولي المعيار متبلبات
من  العادلة يقاس بالقيمة أن  على ۹ المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التببي  االستثمارات عند هذه بتصنيف
ريال  401 164م 2020يونيو  30في  األرباح والخسائر وفقا لألسعار المعلن  وبلغت األرباح الغير محققة خالل

 سعودي.
 

 

 

 



 (السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً  رن لألسهممصندوق بيتك ال
 ستثماري مفتوح(إ)صندوق 

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

  ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    ومطلوبات أخري مصروفات مستحقة  .9

 
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 106  37 931 أتعاب الحفظ
 106 430  66 938 أتعاب اإلدارة
 34 552  33 937 أتعاب مهنية

 86 628  100 212 مبلوبات أخري 
 018 239  716 227 

  
 التعامل في الوحدات .10

 فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات:
 

 

يونيو  30
 م2020

ديسمبر  31 
 م2019

    
 4 351 094  3 157 530 / السنةبداية الفترةالوحدات في 
    )النقص( في الوحدات /صافي الزيادة

 -  1 624 مشاركات جديدة
 (1 193 564)  (28 143) الوحدات المستردة

 3 157 530  3 131 011 / السنةالوحدات في نهاية الفترة



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 )صندوق استثماري مفتوح(

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

 ()بالريدال السعودي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أطراف ذات عالقة .11
  مدير الصندوق وبعض الصنادي  األخرى التى تدار بواسبة مدير الصندوق. فى تمثل الجهات ذات العالقة

 ات. عالقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبًقا في شروط وأحٍام الصنادي  التي يديرها الصندوق. بدون اعباء او منح اي ضمانالاألطراف ذات  معامالتجمي  
 :/ السنةوأرصدتها في نهاية الفترة / السنةالرئيسية م  االطراف ذات العالقة خالل الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت و 

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت طبيعة المعامالت العالقة الطرف ذو العالقة

   
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
يونيو   30

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
بيت التمويل السعودى شركة 
   140 633 110 595 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى  مدير الصندوق   الكويتى

   5 887 139 529 441 167 إستثمار
     026 340 529 506 746 5 

 صندوق بيتك السيولة
 

)صندوق مدار من قبل نفس 
 مدير الصندوق(

   - - في الصندوق  مشترك بها جديدة  قيمة وحدات
   - (570 000) قيمة وحدات مستردة من الصندوق 

     165 032 1 502 591 1 



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 مفتوح()صندوق استثماري 

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

 ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القيم العادلة وإدارة المخاطر -األدوات المالية  .12
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 12-1

مبلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بي  موجودات ما أو سداد 
عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الصندوق هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد 

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

عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنثيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت 
معلومات سوقية قابلة  عند قياس القيمة العادلة، يستخدم الصندوق  .على أساس تجاري  سوقية حدات بصورة فعلية ومنتثمة

للمالحثة كلما كان ذلك ممٍنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى 
 :المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي

 

عليها في تاريخ  : أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشبة لموجودات أو مبلوبات مماالة يمٍن الحصول1المستوى 
 .القياس

 

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

 

ومات السوق القابلة للمالحثة )مدخالت غير قابلة : مدخالت لموجودات أو مبلوبات ال تستند إلى معل3المستوى 
 للمالحثة(.

 التسلسدل مدن مختلفدة مسدتويات فدي تنددرج إلتدزام أو لألصدل العادلدة القيمدة لقيداس المسدتخدمة المددخالت كاندت إذا -
 للقيمدة الهرمدي التسلسدل مدن المسدتوى  نفس في بالكامل تصنيف  يتم العادلة القيمة قياس فإن للقيمة العادلة، الهرمي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حيث العادلة

 فيهدا حددث التدي التقريدر فتدرة نهايدة فدي العادلدة للقيمدة الهرمدي التسلسدل مسدتويات بين يعترف الصندوق بالتحويالت -
 بدين تحدويالت هنداك تكدن لدم م، 2019ديسدمبر 31 و م 2020ويونيد 30 فدي المنتهيدة التغييدر. خدالل الفتدرات

 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة القيمة مستويات
 األدوات ومشدتقات االسدتثمارات عددا فيمدا التاريخيدة، التكلفدة لمبددأ وفقدا للصدندوق  الماليدة األدوات تجميد  يدتم حيدث -

 القيم أن اإلدارة تعتقد العادلة. القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة، والمحملة بالقيمة المالية
 .الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال للصندوق  والمبلوبات المالية للموجودات العادلة

يثهددر الجدددول أدندداه القدديم الدفتريددة والقدديم العادلددة للموجددودات الماليددة والمبلوبددات الماليددة بمددا فددي ذلددك مسددتوياتها فددي  -
ال تشدمل معلومدات القيمدة العادلدة للموجدودات الماليدة والمبلوبدات الماليدة التدي ال تقداس تسلسل القيمة العادلدة. وهدي 

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 مفتوح()صندوق استثماري 

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

 ()بالريدال 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
 17 358 184 - - - 17 358 184 والخسارة ربحال موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
147 537 - النقد وما يعادل النقد  - - 537 147  

25 254 - - ذمم مدينة أخرى   - 254 25  
 184 358 17 537 147  254 25  - 975 530 17 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
      ال يوجد

      بالقيمة العادلة  مقاسةالالمطلوبات المالية غير 
239 018 - - - مصروفات مستحقة ومبلوبات أخري   018 239  

 - - - 018 239  018 239  
 

 القيمة العادلة 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 -  -  17 358 184 والخسارة الربحموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

 184 358 17  -  - 
 

 



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 مفتوح()صندوق استثماري 

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

 ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2019ديسمبر  31  
 الدفتريةالقيمة  

 
القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

القروض 
والمبالغ 
المستحقة 

 القبض

موجودات 
مالية  
 أخرى 

مطلوبات مالية 
 أخرى 

 اإلجمالي
 

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

 والخسارة
176 331 21 - - - 176 331 21 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 1 803 651 - - 1 803 651 - النقد وما يعادل النقد

 3 - 3 - - ذمم مدينة أخرى 

 176 331 21 651 803 1 3 - 830 134 23 
      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

      ال يوجد
بالقيمة العادلة  مقاسةالر االمطلوبات المالية غي       

 3 516 032 3 516 032    ذمم دائنة مستردة
 227 716 227 716 - - - مصروفات مستحقة ومبلوبات أخري 

 - - - 748 743 3 748 743 3 
 

 

 القيمة العادلة   
 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 -  -  21 331 176 والخسارة الربحموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

 176 331 21  -  - 



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 مفتوح()صندوق استثماري 

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

 ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 18 - 
 

 

 إدارة المخاطر المالية 12-2
 متابعتها وفقا ام ام تقييمها المخاطر تحديد من تتكون  متواصلة آلية خالل من وتدار الصندوق  أنشبة من جزء المخاطر
وتتعرض  تحقي  أرباح. على الصندوق  لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود

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

 مخاطر االئتمان
مما يؤدي إلى تكبد البرف اآلخر لخسارة مالية.  عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزامات فى تمثل مخاطر االئتمان 

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

مل امرار والحد من التعامل م  الجهات ذات المخاطر العالية والقيام بتقييم مالءة الجهات التي يتم التعهذه المخاطر باست
 معها.

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

 

يونيو  30 
 م2020

ديسمبر  31 
 م2019

 21 331 176  17 358 184 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
 1 803 651  147 537 نقد وأرصدة لدى البنوك

 3  25 254 ذمم مدينة أخرى 
 975 530 17  830 134 23 

  
 االستثمارات

لألموال التي يديرها الصندوق ويسعي يحد الصندوق من تعرض  لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المالية 
الصندوق الي ادارة تعرض  للمخاطر االئتمانية من خالل تنوي  أنشبة االستثمارات لضمان عدم تركيز المخاطر. إن الحد 
األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لالستثمارات المصنفة كمتاحة للبي  والقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر في 

لتقرير هي القيمة الدفترية. جمي  هذه االستثمارات موجودة في كيانات أو صنادي  تعمل داخل المملكة العربية تاريخ ا
لم يقم الصندوق بتسجيل اي مخصص لالنخفاض في القيمة ألن إدارة الصندوق تعتقد أنها قابلة لالسترداد  .السعودية
 بالكامل.

 

 



 (رن لألسهم السعودية )صندوق بيتك لإلصدارات األولية سابقاً مصندوق بيتك ال
 مفتوح()صندوق استثماري 

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

 ()بالريدال السعودي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 19 - 
 

 

 النقد وما يعادل النقد
 ريال سعودي  1 803 651م )2020يونيو  30ريال سعودي في  147 537يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ 

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

 األرصدة هي ضمن الحد األدنى.
 

 مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الصندوق صعوبة توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنشا مخاطر 

 القدرة علي بي  اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمت  العادلة.السيولة عن عدم 
 الي ذلك يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة بصورة منتثمة والتأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية. باإلضافة

 

 م2020يونيو  30
 

 القيمة الدفترية
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة 

       :المطلوبات المالية غير المشتقة
 -  239 018  239 018  مصروفات مستحقة ومبلوبات أخري 

  018 239  018 239  - 
 

 م2019ديسمبر  31
 

 القيمة الدفترية
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة 

       :المطلوبات المالية غير المشتقة
 -  3 743 748  3 743 748  أخري مصروفات مستحقة ومبلوبات 

  748 743 3  748 743 3  - 
 

السيولة  تنص شروط وأحٍام الصندوق على االشتراكات في الوحدات واستردادها في كل يوم تعامل ولذا فهو معرض لمخاطر
فيما يتعل  بمدة االستحقاق لمقابلة االستردادات التي يقوم بها حملة الوحدات في أي وقت. وض  مدير الصندوق بعض اإلرشادات 

 والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.
تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتثمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتمانية 

 ستقبلية للصندوق. األخرى للوفاء بااللتزامات الم
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 (إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة )غير المراجعة
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 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 يؤار على دخل الصندوق أو قيمة ما تمتلك  من أدوات مالية. تهدف 

 .مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيبرة عليها ضمن الحدود المقبولة م  تعثيم العوائدإدارة 
 

 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 والمبلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة 

 ملت  التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملة. الصندوق إن استثمارات الصندوق مستثمرة بع
 

 المال رأس إدارة
 والسدوق  والددائن المسدتثمر اقدة علدى الحفداظ أجدل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في إدارة الصندوق  سياسة تكمن -

 األربداح ومسدتوى  المسدتخدم المدال راس علدى العائدد إدارة الصدندوق  ألعمالد ، تراقدب المسدتقبلي التبدوير والمحافثدة علدى
 .على مالكي الوحدات الموزعة

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

 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يونيو  30

 م2020
ديسمبر  31 

 م2019
 3 743 748  239 018 المبلوبات إجمالي
 (1 803 651)  (147 537) البنوك لدى وأرصدة نقدية  :ناقصا

 1 940 097  91 481 المعدل الدين صافي
 19 391 082  17 291 957 لمالكي الوحداتصافي الموجودات العائدة 

 %10.01  %0.53 المعدل  المال رأس إلى الدين نسبة
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 الحقة أحداث .13
الثاهر في هذه القوائم  للصندوق تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤار على المركز المالي 

 .المالية
 

 

 أحداث هامة .14
الثاهر في هذه القوائم  للصندوق تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤار على المركز المالي 

في  م 2020وانتشر أوائل عام  م2019( في أواخر عام Covid-19المالية، فيما عدا ان  تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد )
أن هذا التفشي  إدارة الصندوق في اضبرابات في األنشبة التجارية والنشاط االقتصادي. تعتبر  جمي  أنحاء العالم، مما تسبب

 لھذه يٍون  أن يتوق  ال ذلك، وم حدث غير قابل للتعديل في الميزانية العمومية. نثًرا ألن الوض  متقلب وسري  التبور،
كافية  سيولة لدي  الصندوق  أن االستمرارية حيث لمبدأ وفقا العمل في االستمرار على الصندوق  قدرة على جوھري  أار األحداث
 .استحقاقھا عند المنثور المستقبل في المالية بالتزامات  الوفاء لمواصلة متاحة

 
 

 آخر يوم للتقييم .15
 .(م2019ديسمبر  31الثالااء : يوم 2019م )2020يونيو  30المواف   الثالااءآخر يوم للتقييم هو يوم 

 
 إعتماد القوائم المالية األولية  .16

 (. ه1442محرم  12المواف  )  م2020أغسبس  31 اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق في تم
****************************** 

 

 


