
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 للسيولة بيتك صندوق  
 )صندوق إستثمارى عام مفتوح( 

 )المدار من قبل شركة بيت التمويل السعودى الكويتى( 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في القوائم المالية 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 بيتك للسيولة صندوق  

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

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في القوائم المالية 
 وتقرير مراجع الحسابات المستقل 

 
 ة ـصفح  ت ـفهرس

 لمالكي الوحدات  تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية -
 

  
 م 2021ديسمبر  31 المالي كما في قائمة المركز    -

 
 1 

 قائمـــة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااَلخر   -
 م 2021ديسمبر  31ي  المالية المنتهية ف  للسنة    

 

 
2 

 التغيرات فى صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات قائمة   -

 م 2021 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية فى     
 

 
3 

 قائمة التدفقات النقدية   -
 م 2021 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية فى     

 

 
4 

 إيضاحات حول القوائم المالية   -
 م 2021ديسمبر  31  في المنتهيةالمالية  للسنة    

 5-33 

   
 

 

 
 
 
 
 
 









   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

   المركز الماليقائمة 
 م2021 ديسمبر 31في  كما
رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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*رعاء جرالريت اأرنقر  نرجلقمجالرجلياللنر 19حرلل رر 5حرتنت ارجإليضاحاترجليا قنر,ي رجلقفحاترنقر*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 إيضاح 
 م 2020  م 2021  
     

     الموجودات
 004رر144  272رر282ر2  ر7حر نار  رحكيلرجلاق ر

 827رر095ر14  468رر087ر12ر ر8حربالت يفنرجليطفأ رنمعمتجترناللن
 950رر513ر1  127رر548ر1  ر9حربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا رنمعمتجترناللن
 868رر100  150رر97ر ر10حرتنلرن يانرألاىر

 649 854 15  017 015 16  إجمالي الموجودات
       المطلوبات

 788رر105  303رر115  ر11ح نقا  اترنوتحقنر نطيمحاترألاير
 861 748 15  714 899 15  الوحداتصافي الموجودات العائدة لمالكي 

 855 500 1  855 500 1  ر12ح عدد الوحدات القائمة )وحدة( 
 10.49  10.59  صافي الموجودات للوحدة 



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

- 2 - 
 

 

 

 م 2020  م 2021 إيضاح 
     

     االستثمارات  أرباح
  ر104ر597ح  -  نقرنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا رنحققنرلوااا
 13رر950  34رر177  ر9حرنقرنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا رغيارنحققنرأاحام

465رر591  276رر230  ,مجا رنقرجلياجبحاترلقيا رجالعك  
374 944  310 407  أرباح اإلستثمارات  إجمالي  

   ر المصروفات
  ر50ر445ح   ر31ر767ح  أتنابرلتجا 
  ر21ر000ح   ر27ر000حررأتنابرنةالنر

  ر30ر000ح   ر41ر838حررأتنابرحف رنمعمتجترجلقا   ر
  ر33ر393ح   ر37ر103ح رنقا  اترألاىر

 - ر ر21ر846حر ر8حرنخقصرلوااارلاتيا لنرنتملنن
6رر059 ر-ر ر8حرنخقصرلوااارلاتيا لنرنتملننرل تف رجلرامرنال  

(128 779)  (159 554)  إجمالي المصروفات  
246 165  150 853  الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات   

 -  - رليوانرحجلخوااا رجلشانينرجأللاىرر/جإلياجتجت
246 165  150 853  لمالكي الوحدات  العائدة للسنةإجمالي الدخل الشامل   

ر

*رعاء جرالريت اأرنقر  نرجلقمجالرجلياللنر 19حرلل رر 5حرتنت ارجإليضاحاترجليا قنر,ي رجلقفحاترنقر*
 
 
 
 
 
 
 
 



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحداتقائمة 
 م 2021 ديسمبر  31في  المالية المنتهيةللسنة 

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 م 2020  م 2021 
 ر

 
 

15 748 861رجلوانرصا يرجليمعمتجترجلناا  رليال يرجلمح جتر يرب جينرر   519 961 20  
    )النقص( في صافي الموجودات من التعامل في الوحدات /الزيادة

 -  - نشااتاترع ي  ر
  ر5ر458ر821ح  - ةلينرجلمح جترجليوتات 

(5 458 821)  - صافي التعامل في الوحدات  
150 853 في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات  الزيادة    165 246  

 861 748 15  714 899 15 السنةصافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية 
 

*رعاء جرالريت اأرنقر  نرجلقمجالرجلياللنر 19حرلل رر 5حراترنقرتنت ارجإليضاحاترجليا قنر,ي رجلقفح*
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  التدفقات النقديةقائمة 
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

- 4 - 
 

ر
 م 2020  م 2021 
    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
150 853رجلمح جتررجلناا  رليال يررجلاعات ر يرصا يرجليمعمتجترر   165 246  

    تعديالت لـ: 
  ر13ر950ح   ر34ر177حربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رج رجلخواا رنمعمتجترناللننحققنرنقرغياررأاحام

104رر597  -ربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رج رجلخواا رنمعمتجترناللننحققنرنقررلوااا  
21رر846رنخقصرلواا رلاتيا لنرنتملننر   - 

  ر6ر059ح  -رنخقصرلواا رلاتيا لنرنتملننرج تف رجلرامرنال
 522 138   753 330  

    صافي التغير في رأس المال العامل:
  ر31ر115ر966ح   ر26ر329ر667ح ن  م,نرر–ناللنربالت يفنرجليطفأ ررنمعمتجت
28ر316رر180رنحقينرر–ناللنربالت يفنرجليطفأ ررنمعمتجت 36ر007رر779    

3رر718 نقا  اترن  م,نرنق نا رتنلرن يانرألاىر ر 161رر391    
9رر515ر نطيمحاترألايرنقا  اترنوتحقنر 51رر635    

2 138 268 األنشطة التشغيلية صافي النقدية الناتجة من   592 435 5  
    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 -  -رنتحقيترنقرجلمح جترجليق ا 
  ر5ر458ر821ح  -رةلينرجلمح جترجليوتات 

(5 458 821)  - التمويليةاألنشطة  المستخدمة فيصافي النقدية   
2 138 268 خالل السنة  صافي التغير في النقد وما في حكمه   (229 23)  

144رر004 جلوانجلاق ر نار يرحكيلر يرب جينر 167رر233    
2 282 272 نهاية السنة  النقد وما في حكمه في    004 144  

ر

*رعاء جرالريت اأرنقر  نرجلقمجالرجلياللنر 19حرلل رر 5حرتنت ارجإليضاحاترجليا قنر,ي رجلقفحاترنقر*

ر
 
 
ر
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رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر
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 الصندوق وأنشطته  -1
بيتلرليويملنرحجلقا    ر مرصا   رن سسر ن جاربيمع رجالتفا ربيقربيورجلتيمعكرجلونمتىرجل معت رحند يارررصا   ر -

 جلقا    ر جليوتثياعقربالقا   رحنال  رجلمح جت 
هر1438عيدداتىرجأل  رر4بتددااع رر17/575/5/16 ج قددور يئددنرجلوددم رجلياللددنر,يدد رتأسددلسرجلقددا   ربالخطددابرالددلر

ر رحتااع رجإلستةي  2018ياايارر9 ر ل رب أرجلقا   ر شا لر  ر 01/02/2017حجليمج قر
لمرجلقا   ر مرصا   رلستثيااىرعيا, رنفتممرجلي  ريودتثيار د رأت جترجلاقد رجلققديا رللد رجليتمسدطنرجالعدكربالاعدا ر

يارجلقددا   ر.رجلوددنمتىر جلدد  الارجالناعكدد ر جلتدد رتيتثددكرليندداييارجلشدداعننرجليمج ددقر,ييةددارنددقرل ددكرجلي اددنرجلشددا لنرليدد 
ر ,امجمرجليكت رجليو كرليقا   ر لي يارجلقا   ر مرتياريي ر:ر

ر.11523جلانارجل اع ىرر–جلاعامرر–ر50051صر.ربر:ر
يتنانكرن يارجلقددا   رنددعرنددال  رجلمحدد جتر دد رجلقددا   ر,يدد رأسدداسرأ ددلر حدد  رنحاسدد لنرنوددتقين،ر   قددا رلدد للر -

 نوتقينرليقا   ر.يقم رن يارجلقا   ربإ, جترلمجالرناللنرر
تنت ددددارلتجا رجلقددددا   رنددددقرنودددد  للنرندددد يارجلقددددا   ر حيمعدددد رلتفاةلددددنرجلقددددا   ،ري ددددمزرليدددد يارجلقددددا   رتفددددمع ر -

 جلقيحلاترجليمتينرللللرألح رأ رن يم,نرنقرجلي سواترجلياللنرتجلكرجلييي نرجلناحلنرجلونمتينر لااعةا.
ر

 الجهة المنظمة  -2
 جسدددددتثياارحجلاظدددددا  رجلقددددداتار,دددددقر يئدددددنرجلودددددم رجلياللدددددنرحجلةيئدددددن ر بقدددددارليقددددداجارالدددددليخضدددددعرجلقدددددا   رلاظدددددا رصدددددااتيقر

ر جلتدددددددديرتددددددددلرتندددددددد ييةاربددددددددالقاجارالددددددددل  ر2006تيوددددددددي ارر24 دددددددددرحجليمج ددددددددقر1427ت رجلح ددددددددنرر3 ر ددددددددير2006-219-1ر
ر جلد يريحد تربالتفقديكرنتطيبداترتأسدلسرصدااتيق  ر2016ندايمرر23هرحجليمج دقر1437 عبامرررر16 ر يرر2016-61-1ر
 .الستثياار جتجاتةار  امر ح جتةار عيلعرجأل شطنرجلياتبطنربةار يرجلييي نرجلناحلنرجلونمتينج

 

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

  جلينداييا جلودنمتينرجلناحلدن جلييي دن  دي جلينتيد   جلياللدن ليتقااعا جل  للن لييناييا   قا جلياللن جلقمجال   ن ل, جت تل -
 .ليياجعنيقر جليحاس يق جلونمتين جلةيئن نق جلينتي   جأللاىرر جإلص جاجت

ر

  أساس القياسر3-2
بإسدتخ ج رن د أرجإلسدتحقا رجليحاسد ير نفةدم رجإلسدتياجاعنر ,يد رأسداسرن د أرجلت يفدنر جلياللدنر جلقدمجالر ھد ن ل,د جت تدل

رجليالي جلياتا  يرلااين جلمجات  جلتاللن جلةانن جل امت , ج نارجلتااعخلن
 

 طريقة القياس  البند 
  

 جلقلينرجلناتلنررنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا 
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 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-3
جليبالغربالاعا رجلودنمتي،رندارلدلرتلر,امر  نرجلقمجالرجلياللنربالاعا رجلونمتي،ر  يرجلنيينرجلمظلفلنرليقا   .رعيلعر

رياترليفرتلل.
ر

 الهامة المحاسبية السياسات  -4
 والتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير 4-1

رجرنقررجلقا   ررج,تي    :2021ياايارر1جليناييارجل  ي  ر جلتن ييترجلتاللنرأل  رنانرج,تباا 
تصحيح قياس سـعر  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   • 

 المرحلة الثانية –الفائدة  
,قرتافي رجإلصيحات،ربيار يرتللرجست  ج رجألسدناارجلقلاسدلنرتنالجرتن ييترجلياحينرجلثا لنرجليشكيترجلتيرتاشأر

بأسدددناارب ييدددن.ررتدددم ارتنددد ييترجلياحيدددنرجلثا لدددنرل,فددداءجترن لتدددنرلضدددافلنرندددقرتط يدددقرنتطيبددداترنحاسدددبنرجلتحدددمور
,يدد ر,يلدداترجلتحددمورجليتددأرا رر9 جليعلدداارجلدد  ليرليتقاعددارجليدداليرالددلرر39جلخاصددنربيعلدداارجليحاسددبنرجلدد  ليرالددلر

ركرنبا اربإصيمرن  ارسنارجلفاا  .بشك
 

ــدولي للتقريــر المــالي رقــم   •  ــار ال ــاتات االيجــار المتعلقــة بجائحــة  -، "عقــود االيجــار"  16تعــديل علــى المعي امتي
 19  -كوفيد

 ،ر شارن يسررر2020،رتلرنا رجنتلازجترلي اارلييوتأعاعق.ر يرنايمرر 19رر-كم ي ح تل نرل ااحنر يا سرتما  ار
يددددم ار سدددديينر,ييلددددنرجلتلااعددددنرر16سددددبنرجلدددد  ليرتندددد يي ر,يدددد رجليعلدددداارجلدددد  ليرليتقاعددددارجليدددداليرالددددلرنندددداييارجليحا

رلنقدددد رجإلي دددداا.ر ددددير19ر-لييوددددتأعاعقرلتقيددددللرنددددارلتجرتددددامرجنتلددددازرجإلي دددداارجليتنيددددقربفيددددا سرتم يدددد  رررررررريندددد رتندددد يي 
رلضدافل ارلر2021نااسررر31  رر2021يم يدمرر30تي يد رجلتدااع رندقر ،ر شارن يسرنناييارجليحاسبنرجل  ليرتند يي 
 .رييكددقرلييوددتأعاعقرجلتلدداارجليحاسددبنر,ددقرجنتلددازجترجإلي ددااربددافسرجلطاعقددنرجلتدديريقمنددممرر2022يم يددمرر30للدد ر

بةدددارلتجرلدددلرت دددقر اددداكرتنددد ييتر,يددد رجإلي ددداا.ر ددديرتثيدددارندددقرجلحددداالت،ريادددتجر,دددقرتلدددلرجليحاسدددبنر,دددقرجالنتلدددازر
جلفتددداجترجلتدددير لدددعر يةدددارجلحددد  رأ رجلظدددافرجلددد يرأتىرللددد رحددد   رجل  ندددنرر/رجلفتدددا كيددد  م,اترلي ددداارنتريدددا ر دددير

رجليخفضن.
 

 إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية خالل السنة.

 المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  4-2
جرندقرأ ربند ررنعليفتداجترجلودامررنع ت دممرسداارفلياريييرجلتن ييتر,ي رجلينداييارغيدارجليطبقدنرجلتديرصد اتر يادايارر1بد ء 

تملدددعريل,ددد جتر ددد نرجلقدددمجالرجلياللدددن.ر الربتط لقةدددار,اددد رريقدددلرجلقدددا   رجلوددديامربدددالتط يقرجليبكدددا،ر ل دددقرلدددلرر رندددع2022
رأت ان:ريتي جلتن راييجلينارقيحا رتط ر  رنل,ي رجلقمجالرجليالرا رععمھارراأي عمترتأررجلقا   ر
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 "(.ةيعرض القوائم المال" ۱الدولي  اريعلى المع التيااللتزامات )التعد  فيتصن  • 
،ر",ددامرجلقددمجالرجلياللددنر"ر،ر,يدد رأمرر1 دد نرجلتندد ييترضددلقنرجلاطددا ر,يدد رنعلدداارجليحاسددبنرجلدد  ليرالددلررتمضدد 

جر,يد رجلحقدم رجليمعدمت ر دير ةايدنر تدا رجلتقاعدا.رررنت ج لنرأ جإللتاجناتريتلرتقالفةار,ي رأ ةارر غيدارنت ج لدن،رج,تيدات 
جلتقاعاح,يدد رسدد يكرجليثددا ،رجسددتي رتادداز رأ رللددي ررااع الريتددأرارجلتقددالفربتملندداترجلياشددأ رأ رباألحدد ج ربندد رتدد

ارناريناللرنعلاارجليحاسبنرجل  ليراللر  جلتاج .,ا ناريشيارلل ر"تومعنر"رر1بتنة  .ريمض رجلتن يكرأيض 
 37و  16المحاسبة الدولية رقم  ومعايير 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   • 

،ر"ج  ناجرجأل,يا "رتح يثرإل اا ر يرجليعلاارجل  ليرليتقاعارجليداليرالدلر3جليعلاارجل  ليرليتقاعارجلياليراللر -
 لإل اارجليفاهلييرليتقااعارجلياللنرت مرترييارجليتطيباترجليحاس لنرال  ناجرجأل,يا .ر 3ح

أمرتخقلرنقرت يفنررجلقا   ر،ر"جلييتي اتر جآلالتر جلين جت"ر,ي ررر16يحظارنعلاارجليحاسبنرجل  ليراللرر -
لحصددكررلقددا   رججلييتي دداتر جآلالتر جليندد جترجليبددالغرجليوددتيينرنددقربلددعرجلنااصددارجليات ددنرأرادداءرتحضدديار

 دد نر جلت دداللفرتجتررتبناادد جترجلي لنددارجلقددا   رنتددافريليسددتخ ج رجليققددمترناددل.ربدد ال ر,ددقرتلددل،رسددمفر
 جلقينر يرلااينرجلاح رأ رجلخواا .

،ر"جليخققداتر جليطيمحداتر جليمعدمتجترجليحتييدن"رجلت داللفرجلتديررر37يح ترجليعلاارجليحاسد يرجلد  ليرالدلرر -
 نارلتجرتامرجلنق رسيتو  ر يرلواا .,ا رتقيللررجلقا   رتضياةارري

 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  2وبيان الممارسة رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   • 
جلتند ييترللد رتحوديقرل قداحاترجلولاسدنرجليحاسد لنر نودا,  رنودتخ نيرجلقدمجالرجلياللدنر,يد رجلتيييداربديقرررتة ف

 جلتريياجتر يرجلتق ياجترجليحاس لنر جلترياجتر يرجلولاساترجليحاس لن.
الضــريبة المؤجلــة المتعلقــة بــالموجودات والمطلوبــات  - 12تعــديل علــى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم  فيتصــن  • 

 الناشئة من معاملة واحدة
  نرجلتن ييترنقرجلشاتاترأمرتث ورجلضاعبنرجلي عينر,ي رجلينانيترجلتيرت تي،ر,اد رجإلربداترجلي د اي،رررتتطي 

ربينرليخقلر جلخاضننرليضاعبن.لل رنبالغرنتوا عنرنقرجلفا لاترجلي لتنرجلقا
 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة 4-3
 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول -أ

 

 الموجودات  -
ينامرجلقا   رجليمعمتجتر جليطيمحاتر يرلااينرجلياتارجلياليرجستااتج رلل رجلتقدالفرنتد ج  /غيارنتد ج  .ر

رجليت ج لنر يرحا : عتلرتقالفرجألصكرضيقرجليمعمتجتر
رتملعربلعرجألصكرأ ر ااكر لنرل لنلرأ رجستةيكلرلي رت ا رجأل,يا رجلناتينرجلتشرييلن؛رأ ر •
 جالحتفاظرباألصكربشككراالويربرامرجليتاعا ؛رأ ر •

 
ر
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تدممرجألصدكر قد جرأ ر ديرحكدلرجلاقد رلالرلتجرر ةاج ربن رتدااع رجلتقاعدارجليدالي؛رأ رر۱۲تملعربلعرجألصكرلي رر •
 ددةاج ر,يدد رجأللددكرنددقرتددااع رجلتقاعددار۱۲كددامرنحظددمارتبددات رجألصددكرأ رجسددتخ جنلرلتوددمعنرجلتدداج رنددارلددي ر

رجليالي.
ر.يقم رجلقا   ربتقالفرعيلعرجليمعمتجترجأللاىرتيمعمتجترغيارنت ج لنرحلمر ع ت 

ر

 المطلوبات   -
رت ج لنر يرحا :رينت ارجاللتاج رضيقرجليطيمحاترجلي

رتملعرتومعنرجاللتاج رلي رجل  ا رجلتشرييلنرجلناتين؛رج ر •
رجالحتفاظربااللتاج ربشككراالويربرامرجليتاعا ؛رأ ر •
ر ةاج ربن رتااع رجلتقاعارجليالي؛رأ ر12تومعنرجاللتاج رلي ر •
 رجلتقاعددار ددةاج ر,يدد رجأللددكرنددقرتددااعر12,دد  ر عددمترحددقرغيددارنشددا ورلتأعيددكرتوددمعنرجاللتدداج ر,يدد رندد ىر •

رجليالي.
ر.يقم رجلقا   ربتقالفرعيلعرجاللتاجناترجأللاىرتيطيمحاترغيارنت ج لنرحلمر ع ت ر
ر

 حكمه في وما النقد -ب
  ديرجلقدا   ر  جلاقد  جل ادمك لد ى جألاصد   نق حكيل  ي  نا جلاق  يت ممر ، جلاق ين جلت  قات لااين ل, جت ألغاجم
 لقديا   جسدتثيااجترألداىر ألدكرجل ادمك أ  أ دةا ريردن لي  أصيلن لستحقا   تا  لةا  جلتي لقيا رجألعك  جلمتجاع
  تتم ا ل شااةا نقرتااع  ألك أ  أ ةا ريرن جألصيلن جستحقالةا  تا  ت ممر  ع ت،ر جلتي لم جلويملن، ,اللن جألعك

 لتجا  يت داأرندق عداءرال تيثدك  جلتدي جليكشدمف ,يد  جلودح  حودابات يتضديق تيدار.ليدمت أيدن بد  مر ليقدا   ر
ر.عااعن حوابات لل  جليكشمف ,ي  سح  نق تريا ا جليتملع نق  جلتي لياق ين جلقا   ر

ر

  ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك -ت
تتضيقر تجاعرجلياجبحنرألعكرل ىرجل امكرلي ج,اترل ىرجل امكرن  رجستحقالةارجألصديلنرأكثدارندقرريردنرأ دةار ألدكر

رنقرسانر جح  رنقرتااع رجإلي جع.ر
ر

  قياس القيمة العادلة -ث
جلقلينرجلناتلنر يرجلونارجل يرييكقرجلحقم ر,يللرنقابكربلعرأصكرأ رس جترجلتاج ر يرننانينرتتلربيقرأ اجفر -

جلوم ر يرتااع رجلقلاس.ريوتا رةلاسرجلقلينرجلناتلنرللد رجال تداجمربدأمرننانيدنربلدعرجألصدكرأ رتحمعدكرجاللتداج ر
رتتلرلنا:

رنقرلي رجلوم رجلاالولنرلحصكرأ رجاللتاج ،رأ ر •
رنقرلي رجلوم رجألكثارنافننرلحصكرأ رجاللتاج ر يرظكرغلابرسم راالولن. •

ري  رجمرت ممرجلوم رجلاالويرأ رجلوم رجألكثارنافننرلابي رليمصم رجلللرنقرل كرجلقا   .ر -
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,اد رتودنياررأ داجفرجلودم ررجال تاجضداترجلتديريودتخ نةارباسدتنيا رجلتداج رندارأ رألصدكررجلناتلنررجلقلينررةلاسرريتل -
ج تدداجمرأمرجأل دداجفر دديرجلوددم ريتقددا ممر  ددقرندداريحقددقرأ ضددكرنقددال رجلتقدداتينررجاللتدداج ر,يدد رأ رجألصددك

 لةل.
يألددد رةلددداسرجلقليدددنرجلناتلدددنرلحصدددكرغيدددارجليدددالير ددديرجلحودددبامرلددد ا رجأل ددداجفر ددديرجلودددم ر,يددد رتدددم يارنادددا عر -

فليداريحقدقرأ ضدكرنافندنرنادلرأ ربلندلرللد ر دافرألدارندقرأ داجفرجلودم رلتحقيدقرجلتقاتينرباستخ ج رجألصدكرر
 أ ضكرنافننرنال.

يوددتخ  رجلقددا   رأسددالي رتقيددللرتددتيء رنددعرجلظددا فر تتددمج ارلةدداربلا دداترتافلددنرلقلدداسرجلقليددنرجلناتلددنر تنظددللر -
 لقابينرليييحظنر،رحيث:جستخ ج رجلينطلاترجلقابينرليييحظنرتجترجلنيلنر تقيلصرجستخ ج رجلينطلاترغيارج

 جليوتمىرجلثالدث تلل  ي بيا جإلتجا ، ,ي  جلةانن جلقلينرجلناتلن ةلاسات عيلع ,ي  جإل اجف نو  للن تقع •
 .جلناتلن ليقلل

 ت اي. بشكك جلتقيلل  تن ييت ليييحظن جلقابين غيا جلةانن جلي ليت بياجعنن جإلتجا   تقم  •
لااعييقرن  ييقر نوتقييقرفلياريتنيدقربقلداسرجلقدللرجلناتلدن.ريتحن رجللباجءرجلنسة لينريوتخ  رجلقا   رل اجءر -

ر.3جل انلنر مرجلقيا ربعنيعرةياساترجلقيننرجلناتلنرجلةانن،ربنار يرتلكرجلقي رجلناتلنرللنست ىر
يترجلتقيدلل.رلتجريقم رجلخ اجءرجلخااعيممربقما رناتظينربياجعننرجلي ليترجلةاننرغيارجلقابينرليييحظنر تند ي -

تدلرجسددتخ ج رننيمنداترجلطددافرجلثالدث،رنثددكرأسدناارجلمسددا نرأ رلد ناترجلتوددنيار،رلقلداسرجلقددللرجلناتلدنر،ريقددم ر
جلخ دداجءرجلخددااعيممربتقيددللرجألتلددنرجلتدديرتددلرجلحقددم ر,ييةددارنددقرجأل دداجفرجلخددااعيقرلدد ,لرجالسددتاتاعاتربددأمر دد نر

تقااعارجلياللنر،ربيار يرتلدلررتقدالفاترجلقليدنرجلناتلدنر ديرجلتويودكرجلتقيلياتر  قا رليتطيباترجليناييارجل  للنرلي
 جلةاني.

أ رجليطيمحداتر لييمعدمتجت جلناتلدن جلقليدن ةلاس ,ا  جليوتطاع ل ا جلييحمظن جلوم ر بلا ات يوتخ  رجلقا   ر -
 جليد ليت ,يد باداءر جلناتلدن ليقليدن جلةاندي جلتويودك  دي نختيفدن نودتمعات للد  جلناتلدن جلقدلل يدتلرتقدالف  

 :ييي كيا جلتقيلل  يرأسالي  جليوتخ نن
  .جلييارين  جليطيمحات لييمعمتجت جلاشطن جألسمج  جلين لن ر ي حغيا جلي اعن جألسناا  :1 المستوى  •
 أ  لحصدك ةدانيحظت ييكدق  جلتدي 1 جليودتمىر  دي جلي اعدن جألسدناا بخديف ند ليتر :2 المسـتوى  •

 جألسناا . نق نشتقن نبا ارحأي غيا بشكك أ  جألسناا  حنثك نبا ا  لنا جاللتاج 
نيحظتةدار ييكدق سدم ر بلا دات للد  تودتا  ال جلتدي  جليطيمحدات لييمعدمتجت ند ليتر :3 المسـتوى  •

 نيحمظن . غيا حن ليت
جلتويودكرنقر نختيفن نوتمعات  ي تقع جاللتاج  أ  لحصك جلناتلن جلقلين لقلاس جليوتخ نن جلي ليت كا و لتج -

 جلةاندي ندقرجلتويودك جليودتمىر  فدس  دي بال اندك تقدالفل يدتل جلناتلن جلقلين ةلاس  إم جلناتلن، ليقلين جلةاني
 .كانك لقلاس ا ھ مھ لي لك نوتمىر أت   أم حيث ليقلينرجلناتلن

 يةار ح   جلتي جلتقاعا  تا   ةاين  ي جلناتلن ليقلين جلةاني جلتويوك نوتمعات بيق يث ورجلقا   ربالتحمعيت -
 .جلترييا

ر
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 األدوات المالية  -ج
 ر"جألت جترجلياللن"ررجل ير9يتلرلرباتر ةلاسرجألت جترجلياللنر  قارليتطيباترجليعلاارجل  ليرليتقاعارجلياليراللرح -

جل ادمتريح تر عنالجرتقالفر ةلداسر جسدتبناترجليمعدمتجترجلياللدنر جليطيمحداترجلياللدنر حند ر,قدمتر داجءرأ حلدعر
 جليتنيقنرب لل. جلولاساترجليحاس لن تفاصيك ييي غيارجلياللن.ر فليا

ر

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -االعتراف األولي  -
ي دد ر,يدد رجلياشددأ رلتاججرأيرأصددكرندداليرج رجلتدداج رنددالير دديرلاايددنرجلياتددارجليددالير,ادد نارتقددب رجلياشددأ ر ا ددارنددقر

رأحكا رتنال ينرلحتج .
 الموجودات المالية  -

 القياس األولي •
,ادد رجلقلدداسرجأل لددي،رباسددتثااءرجلدد نلرجلي ياددنرجلت ااعددنرجلتدديرالرتتضدديقر,اقدداجرتيمعيلددا رعم اعددا ،ريددتلرةلدداسرجألصددكر

 عدتلرجربداترت داللفرجلينانيدنرجلنااد  رنبا دا رللد رجلتاداءرجألصدكرر.جلخوداا  أ  لي رجلاح  جلياليربالقلينرجلناتلنرنق
رااينرجلاح رأ رجلخواا .جليالير يرل

 جلناتلدن بقليتدل جليدالي جلخوداا ريدتلرةلداسرجألصدك أ  لي رجلداح  نق جلناتلن بالقلين للس جليالي جألصك كام  إتج
رجلينانينرجلناا  رنبا ا رلل رجلتااءرجألصكرجليالي.ر ت اللف لل  باإلضا ن

جلتدديرالرتحددمير,اقدداجرتيمعيلددا رعم اعددا رأ رجلتدديرتوددتحقر دديرألددكرنددقرحجمر عدد ت ريددتلرةلدداسرجلدد نلرجلي ياددنرجلت ااعددنر
ر .15 ةاج ربونارجلينانينر  قا رلييعلاارجل  ليرليتقاعارجلياليراللرحر12

 التصنيف والقياس الالحق  •
ضديقر ئداترجلقلداسرجلتاللدنرباداءر,يد ر يدمتجر ةاتقدالف ,ي  جليشتقن غيا جلياللن لييمعمتجت جليحق جلقلاس ينتي 

رجأل,يا رجل ىريتلرنقرليللرجتجا رجليمعمتجترجلياللنر ت للرجلشا ورجلتنال ينرليت  قاترجلاق ين:
 

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجوداتأ ر
 لقدل ت مر تقاعدا  تدا  كدك  ةايدن  دي جلخوداا  أ  جلداح  لدي  ندق جلناتلدن بالقليدن جلياللدن جليمعدمتجت ةلداس يدتل

ر.جليوتق ك  ي جلياللن جليمعمتجت نق أي نق جلتخيص أ  جل لع ,ا  جلي يم,ن جھتت    ل  جلتي ت اللفرجلينانين
 جلشدانك جلد لك لدي  ندق جلناتلدن بالقليدن أ  جليطفدأ  بالت يفدن كيقاسدن نقدافن جلريدا جلياللدن جألصدم  عيلدع لم

 عيلدع يتضديق   د ج ,جلخوداا  أ  جلداح  لدي  ندق جلناتلدن بالقليدن ةلاسدةا يدتل أت دان ليدارسديتلربلا دل    قدا جآللدا
 جلياللن جألصم   ةااي بشكك يخقص أم ليقا   ر يحق جأل لي  ,ا رجالربات جأللاىر جليشتقن جلياللن جألصم 

 جلد لك لدي  ندق جلناتلدن بالقليدن أ  جليطفدأ  بالت يفدنجلقلداسر  نتطيبدات  دا و تودتم ي ألداىر بطاعقدن  جلتدي
رأ رجلخواا . جلاح  لي  نق جلناتلن بالقلين ناللن كأصم  جآللا جلشانك

 تخفدل  أ  بدألاىر أ  بطاعقدن ياشدأ لد  جلد ي جليحاسد ي جلتطدابق ,   بح ف يقم   إ ل ب لل جلقا   ر لا   إتج 
ر.ك يا جلتطابقربشكك ,  
ر
ر
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 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجوداتب( 
حأت جترحقددم رني لددنربالقليددنرجاللددا رأ ررجلشددانكرجلدد لكرلددي ر  دد رت ددممرجنددارحأت جترتيددقربالقليددنرجلناتلددنرنددق

رجاللا رجلشانكرجل لكرلي رجلناتلنرنق
 يدتل  ال تقاعدا  تدا  كدك  ةايدن  دي جاللدا جلشدانك جلد لك لدي  ندق جلناتلدن بالقليدن جلياللدن جليمعدمتجت ةلداس يدتل

ر.جليوتق ك  ي جألصك نق جلتخيص يتل ,ا نا جلي يم,ن جھتت    جلتي ت اللفرجلينانيت لقل
 جسدتم و لتج جآللا جلشانك جل لك لي  نق جلناتلن بالقلين جل يق أت جت  ي جالستثيااجت ةلاس نعرجلنيلرج لريتل

 جلخواا : أ  جلاح  لي  نق بالقلينرجلناتلن ةلاسةا يتل  ال جلتالييق جلشا يق
 تنال يدن  ق يدن تد  قات تحقديك  اعدق ,دق نادل جلةد ف يتحقدق جل ي جأل,يا   يمتج ضيق بةا جالحتفاظ يتل ✓

 نمعمتجترناللن.ر   حلع
 ,ي   جلفاا   جلي يغ ألصك ن  م,ات  ق  تيثك جلتي جلاق ين ليت  قات نح ت  تمجاع   ي جلتنال ين  تاجتةا تاشأ ✓

 جلي يغرجلقاال. أصك
  ي بةارسابقا جلينتاف جليتاجكين جلخوااا أ  جألاحام تقالف ل,ات  يتل جلياللن، باليمعمتجت جإل,تاجف جلراء ,ا 

 جلناتلن جلقلين لوااا أ  أاحام ل,ات رتقالف الحقا يتل ال تلل،  نع جلخواا  أ  جلاح  لل  جلشانكرجآللا جل لك
ر.حقم رجليي لن أت جت حالن  ي  جلخواا  جلاح  لل 

ر

 :المطفأة بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( موجودات
جلشددا يقررجسددتلفاءرحددا رجلفنيددير دديررجلفاادد   رنندد   ر اعقددن رجليدداليربالت يفددنرجليطفددأ رباسددتخ ج رجألصددكري دد رةلدداس

رجلتالييق:
جالحتفاظرباألصكرجليداليرضديقر يدمتجرجأل,يدا رجلد يريةد فرللد رجالحتفداظربداليمعمتجترجلياللدنرندقرتحقديكر -1

رجلت  قاترجلاق ينرجلتنال ين؛ر ر
أمرتددد تيرجلشدددا ورجلتنال يدددنرلحصدددكرجليدددالير ددديرتدددمجاع رنحددد ت رللددد رتددد  قاتر ق يدددنرجلتدددير ددديرت نددداترليي يدددغر -2

رجألصيير جلفاا  ر,ي رجلي يغرجألصييرجلقاال.
تتضديقرجليمعدمتجترجلياللدنرجليقاسدنربالت يفددنرجليطفدأ رجلد نلرجلي يادنرجلت ااعدنر جلدد نلرجلي يادنرجأللداىر  تجادعرناجبحددنر
ألعددك.رتتضدديقر تجاددعرجلياجبحددنرألعددكرلدد ىرجل اددمكرليدد ج,اترلدد ىرجل اددمكربتددمجاع رجسددتحقا رأصددييرأكثددارنددقرريرددنر

 نت ج لن ناللنرغيا ضيقرنمعمتجت جلي اعن يقرجلقا مأ ةار ألكرنقرسانر جح  رنقرتااع رجإلي جعر أيضا رتتض
ر.ألاىر

بن رجلقلاسرجأل لي،ريتلرةلاسر  نرجليمعمتجترجلياللدنرالحقدا ربالت يفدنرجليطفدأ رباسدتخ ج ر اعقدنرنند  رجلفااد  رجلفندا ر
باال,تبدداارأيرلقددلرج ر القددا رجال خفددامر دديرجلقليددنرحلمر عدد ت .ريددتلرجحتوددابرجلت يفددنرجليطفددأ رنددقرلددي رجأللدد ر

,ي  ر,ي رجاللتااءر جلاسم رأ رجلت اللفرجلتيرتنت ارعاءج رأساسلا رنقرنند  رجلفااد  رجلفندا .ريدتلرلتاججرل فداءرنند  ر
جلفاا  رجلفنا رضيقرلياجتجترجلتيمعكر يرجلاح رأ رجلخواا .رت اجرجلخوااارجلاات نر,قرج خفامرجلقلينر يرجلاح رأ ر

رجلخواا .
ر
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 أعاله الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما

 الخسائر و لالرباح والعرض االثبات صنف القياس
جألصدم رجلياللددنربالت يفددنر

رجليطفأن
 :جلخواا  أ  جلاح   ي جلتاللن جل امت جتاجج يتل -

  جلفنيي جلفاا   نن    اعقن باستخ ج  جلفاا   جياجت -
 حج خفامرجلقلينر ,كوةا  جلخوااا  ,كس حأ  جليتملنل جالاتيا لن جلخوااا -
  جألعا لن جلنييت صاف لوااا أ  نكاس  -

جلخودااار أ   دإمرجليكاسد  جليداليرحجالسدتبنات ر، باالصدك جال,تداجف جلرداء يدتل ,اد نا -
ر أ رجلخواا  جلاح   ي بةا جال,تاجف يتل جلاات ن

أت جترتيدددددددددددددقربالقليددددددددددددددنر
 جل لك جلناتلنرنقرلي 

رجاللار جلشانك

 باسـتثنا  البنـودجاللدار جلشدانك جلد لك  دي بةدا جال,تداجف يدتل  جلخودااا جليكاسد  -
 ,يد  جليطبقدن  فودةا بالطاعقدن ج رجلخوداا ر جلداح   دي بةا جال,تاجفريتل  جلتي التالية

 : جليقاسنربالت يفنرجليطفأ  جلياللن جألصم 
 . جلفنيلن جلفاا    اعقن باستخ ج  جلفمجا  لياجتجت -
.رحج خفددامرجلقليددنر جلخوددااا  ,كددس حأ  جليتملنددل جالاتيا لددن جلخوددااا -

  ,كوةا 
 جألعا لن جلنييت صاف لوااا أ  نكاس  -

  إ دلريدتلرج,دات رتقدالف جليداليرحجالسدتبنات ، باالصدك جال,تداجف جلرداء يدتل ,اد نا -
رجلخواا  أ  جاللارجل رجلاح رأ رجلخوااارجليتاجكينر  رجل لكرجلشانك جألاحام

 جتج ت  دي جالسدتثياا
حقدددددم رجليي لدددددنربالقليدددددنر
 جلناتلنرنقرلي رجل لك

رجلشانكرجاللا

 جلشانكرجاللار جل لك  ي جلخوااا أ  باليكاس  جال,تاجف يتل -
جلداح ر  ديرلاايدن تث دورتد لك جم ي د  جالسدتثيااجت تنھ ندق جألاحدام تمزعندات -

 .ت يفنرجالستثياا نق عاء س جت بمضمم تيثك لل نا أ جلخواا 
 جاللدارللد رجلداح  جلشدانك جلد لك  دي بةدا جلينتداف جليبدالغ تقدالف ل,دات  يدتل ال -

ر.جلظا ف نق ظاف أي تحو أ جلخواا 
 نددق جلناتلددن بالقليددن
 أ  لاايدنرجلداح  لدي 

ر جلخواا 

 يدتل جال,تداجف،جلرداءر ندق أ  جليحدق جلقلداس ندق سدمجء جلاات دن جلخودااا أ  جليكاسد 
ر.جلخواا  أ  جلاح   ي بةا جال,تاجف

 

 إعادة التصنيف   •
تقدددم رجلياشدددأ ربترييدددار يدددمتجرج,يالةدددار ددديرلتجا رجليمعدددمتجترجلياللدددن،ر إ دددلري ددد ر,ييةدددارل,دددات رر-  قددد ر,اددد نا-,ادد نار

رتقالفرعيلعرنمعمتجتةارجلياللنرجليتأرا رب للر  قارليتطيباترجلتقالفرجلي تما رأ,ين.
ر

 الغا  االعتراف بالموجودات المالية   •
يتلربشككراالويرللراءرجال,تاجفربأصكرناليرحأ رحود رنقتضد رجلحدا رعداءرندقرأصدكرنداليرج رعداءرندقرن يم,دنر

جألصدكر ندق ليتد  قاترجلاق يدن ندقرنمعدمتجترناللدنرنتياريدن رحأيرجسدتبنات ارندقرلاايدنرجلياتدارجليدالي ر,اد رجلتنال يدن
 جل  تاعن جلقلين  ي جلفا ر  عتلرلربات .جلا.رر  اف لل  جليي لن  ناا ع نخا ان عيلع أ  جليالي جألصك تحمعك أ ,ا 
ر.ج رجلخواا  جلاح   ي
ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 13 - 
 

ر
 اإلنخفاض قيمة الموجودات المالية )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( •
أصكرر - أمر ,ي ر نمضم,ير تليكر جحتياللنر عمتر بتقيللر نالير تقاعار تكر بتااع ر جلقا   ر ج رريقم ر نالير

ن يم,نرنقرجليمعمتجترجلياللنرل رتناضورلي خفام.ريظةارج خفامرجلقلينر,ا ر لمعرح  رج رأكثار
أ رر جليالير جألصكر نقر جلتق ياعنر جليوتق يلنر جلاق ينر جلت  قاتر ,ي ر تأريار لحصكر جأل لير لإلتاججر تامر لتجر

 ن يم,نرنقرجليمعمتجترجلياللنر جلتيرييكقرةلاسةاربقما رينت ربةا.
جلياللنرريقمر جليتملننرحلمر ع تر تا ورعم اعن رلحت جتر بإرباترنخقصرلخوااارجإلاتيا لنر جلقا   ر  ر

   يرجلقكمكرجلتيريتلرةلاسةاربالت يفنرجليطفأ ر
ر

 الزيادة الجوهرية في المخاطر اإلئتمانية
جإلربداترجأل لديررلتح ي رنارلتجرتا ورنخا ارجلتنثارجليتألا ر يرجلو جترألتج رناللنرل رزجتتربشدككرت يدارناد 

 ر إمرجلقا   ريضعر يرجإل,تباارجلينيمناترجلينقملدنر جل ج,يدنرتجترجلنيلدنر جليتاحدنرت مرت يفدنرأ رعةد ر
غيارن داار عشديكرتلدلرتديرندقرجلينيمنداتر جلتحييدكرجل يدير جلادم,يرلسدتااتجرللد رجلخ دا رجلودابقنرليقدا   ر

تياللددنرجلتنثددار دديرجلودد جترتيددار دديرتددااع رجلقددمجالرجلياللددنر جلتقيددللرجإلاتيددا ير ربيددار دديرتلددلرتقيددللرجلتريددار دديرلح
ر إحتياللنرجلتنثار يرجلو جتر لورجإل,تاجفرجأل ليرليتنامرلييخا ا.

ر

 قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
رلمرجلخوااارجإلاتيا لنرجليتملننر يرتق يارجإلحتيا رجلياع رليخوااارجإلاتيا لنر عتلرةلاسةارتيارييي:

جليمعددمتجترجلياللددنرغيددارناخفضددنرجلقليددنرلاتيا لددار دديرتددااع رجلقددمجالرجلياللددنر:جلقليددنرجلحاللددنرل ا ددنرجلدداقصر ددير -
جلاق رحأيرجلفا ربيقرجلتد  قاترجلاق يدنرجليودتحقنرليقدا   ر  قدارلينقد ر جلتد  قاترجلاق يدنرجلتديريتملدعرجلقدا   ر

 لستينةا ر ر ر
اتيا لددنر دديرتددااع رجلتقاعددار رتقدداسربددالفا ربدديقرجلقليددنرجل  تاعددنرجليمعددمتجترجلياللددنرجلتدديرتدداخف رةليتةددارجإل -

 جإلعياللنر جلقلينرجلحاللنرليت  قاترجلاق ينرجليوتق يلنرجليق ا .
 الموجودات المالية ذات المستوى اإلئتماني المنخفض

ت يفدنرجليطفدأ ر يرتااع رتكرناتدارندالير ريقدم رجلقدا   ربتقيدللرندارلتجرتا دورجليمعدمتجترجلياللدنرجليود ينربال
تجترنوددتمىرلاتيددا يرندداخف .رينت ددارجألصددكرجليدداليربأ ددلرت رنوددتمىرلاتيددا يرندداخف ر,ادد ر لددمعرحدد  رأ ر
أكثددارلددلرتددأريار ددا ر,يدد رجلتدد  قاترجلاق يددنرجليوددتق يلنرجليقدد ا رلحصددكرجليددالي.ر نددقرجألنثيددنرجل جلددنر,يدد رأمر

رحظتةارجلتاللن:جألصكرجلياليرت رنوتمىرلاتيا يرناخف ر رجل لا اترجلييكقرني
 صنمحنرناللنرت يا ريمجعةةارجليقتامرأ رجليق ا. -
 لا رجلنق رنثكرجلتنثار يرجلو جترأ رت ا زرنم, رجإلستحقا . -
 ل,ات رع  لنرجلقامرأ رجلويفنرنقرل كرجليقتامرأ رجليق ار  قر ا ورغيارنياينرليقا   . -
 لحتيا رتلم رجليقتامر يرجإل يسرل رل,ات رهلكينرناللن. -
راءرسم ر شطنرلتيلرجألتج رجلياللنربو  رصنمحاترناللن.للتف -
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 عرض مخصص الخسائر اإلئتمانية
يتلر,امرنخقصرلوااارجإلاتيدامرجليتملندنرلييمعدمتجترجلياللدنربالت يفدنرجليطفدأ ر ديرلاايدنرجلياتدارجليدالير

ركخقلرنقرلعياليرجلقلينرجل  تاعنرلييمعمتجت
فليددار,دد جرجالسددتثيااجتر دد رجت جترجلدد يقرجلتدد ريددتلرةلاسددةارنددقرلددي رجلدد لكرجلشددانكرجاللددا،ر إ ددلريددتلرلفدد ر
جلقلينرجل  تاعنرلحصكرنقرلي رجستخ ج رحوابرجليخقصر عتلرلتاججرن يغرجلخواا ر يرجلاح رج رجلخواا .ر

ااد  رجليودتنيكر ديرلقدلرجلتد  قاتر توتيارلياجتجترجلفاا  ر,ي رجلقلينرجل  تاعنرجليخفضدنرباسدتخ ج رنند  رجلف
جلاق ينرجليوتق يلنربرامرةلداسرلوداا رجال خفدامر ديرجلقليدن.ر عدتلر دط رجلقدا مرندعرجليخقدصرجليداتب ر
بالقا مر,ا نارالريكممر ااكرجحتيا ر جلنيرليستاتجترجليودتق يير تحقدقرعيلدعرجلضديا اترأ رتحمعيةدارللد ر

رجلقا   .ر
ت جترجلدد يقرجلتدد ريددتلرةلاسددةارنددقرلددي رجلدد لكرجلشددانكرجاللددار إ ددلريددتلرأنددارفليدداريتنيددقرباالسددتثيااجتر دد رج ▪

جرباترنخقصرجلخواا ر د رجلد لكرجلشدانكرجاللدار جليتداجكلر د رجحتلدا  رج,دات رتقيدللرجالسدتثياا،ر الريقيدكر
 نقرجلقلينرجل  تاعنرلحصكرجليال ر  رلااينرجلياتارجليال .

 ر قصرن يغرلوداا رجال خفدامر ديرجلقليدنرجلتق ياعدنربود  رزجترأر-   رتكرجالحمج رفليارلتجر يرسانرالحقن ▪
حد  ر لدعربندد رتود يكرجال خفددامر ديرجلقليدنر يددتلرزعدات رج رتقيددلصرلوداا رجال خفدامر دديرجلقليدنرجليودد ينر
سدددابقا رندددقرلدددي رتنددد يكرحودددابرجليخقدددص.رلتجرندددارتدددلر,كدددسرليددد ر دددط رندددار دددير لدددورالحدددق،ر يدددتلرليددد ر

 اح رأ رجلخواا .رجالستاتجترلل رت اللفرجلتيمعكر يرجل
 المطلوبات المالية  -
 القياس األولي  •

يدددتلرتقدددالفرجليطيمحددداترجلياللدددنر,اددد رجال,تددداجفرجأل لددديرتيطيمحددداترناللدددنربالقليدددنرجلناتلدددنرندددقرلدددي رجلددداح رأ رجلخوددداا ر
ر جل لكرجلشانكرجآللار تقا مر سي ر تنلرتجاان.رحو رنقتض رجلحا .

 جيددنربالقليددنرجلناتلددن،ر  دديرحددا رجلقددا مر معيددنرجألعددكر جلوددي ر جلدد نلريددتلرةلدداسر تودد يكرعيلددعرجليطيمحدداترجلياللددنرب
 يدتل جلناتلنرحيدث بالقلين جل جاانربن رلقلرجلت اللفرجليبا ا رجلناا  ر,ي رجلينانين.رحجىرج لرباستثااءرجليطيمحاترجلياللن

رجلخواا  . أ  جلاح  ير نبا ا  ناللن نطيمحات بالتااء نبا ا  جليتنيقن جلينانين ت اللف لربات
ر

 ر رالتصنيف والقياس الالحق •
رالمطفأه بالتكلفة .أ

رب للر،رفليار, ج: الحقا ةلاسةا جليطفأنر عتل ي  ر,ي رجلياشا رتقالفرعيلعرجليطيمحاترجلياللنربالت يفن
رجليطيمحاترجلياللنربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا . -1

جليطيمحدداترجلياللددنرجلتدديرتاشددار,ادد رتحمعددكرأصددكرندداليرغيددارن  ددكرإللردداءرجرباتددلرأ ر,ادد رتط يددقر اعقددنرجليشددااتنر -2
 جليوتيا رحناةجرجالاتباورجليوتيا .ر

ر,قمترضيامرنالي. -3
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 لدي  ندق جلناتلدن بالقليدن ةلاسدل يدتل  لدل جلودم ، سدنا نق ألك بتق يلرلامربين  ر اا   جلتاجناترأ رجالاتبا ات -4
رجلخواا .ر أ  جلاح 

جلددثيقرحجلنددمم رجليحتيددكرجليدد اجرنددقرل ددكرجل ةددنرجليقتالددنر ددير,ييلددنرت يلددعرأ,يددا ر جلتدديرياط ددقر,ييةددارجليعلدداار -5
 ضديق جلتريداجت لربدات  .ريدتلرةلداسر د جرجلدثيقرجليحتيدكرالحقدا ربالقليدنرجلناتلدنرندع3جلد  ليرليتقدااعارجلياللدنرالدلرح

 جلخواا . أ  جلاح  لااين
يلعرجليطيمحاترجلياللدنرليقدا   رالحقداربالقليدنرجليطفدأ رباسدتخ ج ر اعقدنرنند  رجلفااد  رجلفندا .رتد اجرجألاحدامريتلرةلاسرع

 جلخوددااار دديرلاايددنرجلدداح رأ رجلخودداا ر جلدد لكرجلشددانكرجأللددار,ادد رللردداءرجال,تدداجفرباليطيمحدداترنددقرلددي ر,ييلددنرل فدداءر
ررنن  رجلفاا  رجلفنا .

قرلدي رجأللد ر ديرجال,تبداارأيرلقدلرأ ر,دي  ر,يد رجاللتاداءر جلاسدم رأ رجلت داللفرجلتديريتلرجحتوابرجلت يفنرجليطفدأ رند
تنت ارعاءجرأساسلارنقر اعقنرنن  رجلفاا  رجلفنا .ري اجرل فاءرنند  رجلفااد  رجلفندا رتت داللفرتيمعدكر ديرلاايدنرجلداح رأ ر

رجلخواا .
ج تشدكك ال ح جلتدي جلناتلدن بالقليدن ةلاسدةا يدتل جلتدي جلياللدن لييطيمحدات جلخودااا أ  جليكاسد  لربدات يدتل  ,يلدن ندق عداء 

 تدل جلتدي جلياللدن جليطيمحدات لدبن  أ جلخودااا جليكاسد  تلدل ندق  عودتثا  .جلخوداا  أ  جلداح  ,دا  ر دي بشدكك جلتحدمو
 نخدا ا  دي جلتريداجت آرداا بتقيدلل يكممرجلقا   رنطالد  ,ا نا جلخواا  أ  جلاح  لي  نق جلناتلن بالقلينرقةاتخقل

ر.جاللا جلشانك جل لك  ي بااللتاجنات جالاتيامرجلياتبطن
ر

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات .ب
ر:جلفئن تنھ ضيق تقع جلتي جلياللن جليطيمحات تشيك

 .لييتاعا  بةا جليحتف  جليطيمحات -1
 .تحمو كأت جت جليخققن غيا جليشتقات نطيمحات -2
 .جلخواا  أ  جلاح  لي  نق جلناتلن بالقلين جليخققن جليطيمحات  -3
 .جلخواا  أ  جلاح   ي جلترياجت  تو يك جلناتلن بالقلين جلياللن جليطيمحات بقلاس جلقا   ر يقم  جال لي، جلتو يك بن 

جلاحدمر ,يد  جلخوداا  أ  جلداح   دي جلناتلدن بالقليدن جليخققدن جلياللدن جليطيمحدات نق  جلخوااا جألاحام تقولل يتل ,ات 
 :جلتالي
 لتيدل جالاتيدام نخدا ا  دي جلتريداجت للد  يندمت جلد ي جليدالي ليلتداج  جلناتلدن جلقليدن  دي جلتريدا ن يدغ جربدات يدتل •

 .جاللا جلشانك  يرجل لك جلياللن جاللتاجنات
ر.جلخواا  أ  جلاح   ي جليالي ليلتاج  جلناتلن جلقلين  ي جلتريا نق جليتبقلن جلقلين جربات يتل  •

ر

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بخالف المالية المطلوبات .ج
 جلد يممر ندق جليتحقديت تند يك يدتل .جلفنيدي جلفااد   نند   باسدتخ ج  جليطفدأ  بالت يفدن جلياللدن جليطيمحدات ةلداس يدتل

 ,اد  جھسد جت سديتل جلتدي جلقليدن يھ جالسدتحقا  ,اد  جل  تاعدن جلقليدن ت دممر بحيدث جلد يق ند ىر,يدا ,يد  جليقد ا 
ر.جلتحمو نحاسبن ليتطيبات تحمو كأت جت جلياللنرجليخققن جليطيمحات تخضع .جالستحقا 

ر
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 إعادة التصنيف   •
رالرييكقرليقا   رل,ات رتقالفرأيرجلتاج رنالي.

 إلغا  االعتراف بالمطلوبات المالية       •
يتلرللراءرجال,تاجفربدالتاج رندالير,اد رجلم داءربدلرج رللرداةنرأ رج تةداةن.ر ,اد رجسدت  ج رجلتداج رنداليرنمعدمتربدألارندقر فدسر
جليقددامرحودد ر ددا ورنختيفددنرتيانددارج ر,ادد رتندد يكر ددا ورجلتدداج رحدداليربشددككرعددم اي،ر ددإمرنثددكر دد جرجالسددت  ج رج ر

لرجلتناندكرنندلرتإلرداءرليد رليلتداج رجليداليرجألصدييرندعرجال,تداجفربدااللتاج رجل  يد .ريدتلرتود يكرجلفدا رنداربديقرجلتن يكريت
رجلقللرجل  تاعنرتجترجلقينر يرجلاح رأ رجلخواا .

 المالية( والمطلوبات الموجودات بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -

جسددتلفاءر لددنر تودد كربالقددا ير دديرلاايددنرجلياتددارجليددالير قدد ر,ادد ناريددتليددتلرنقاصددنرجليمعددمتجترجلياللددنر جليطيمحدداترجليال
ر: جلتالييق جلشا يق

رجليمعمتجت  ي بةا جلينتاف جليبالغ بيق جليقاصن لنيك  ظانلا لا م لار حق ا حالل ا جلقا   ر يلييت .ر1
 . جليطيمحات 

ر جح . عمتر لنرل ىرلتجا رجلقا   ربالتومعنر,ي رأساسرجلقا ي،رأ ر .ر2  جال,تاجفرباألصكر تومعنرجاللتاج ر يرآم 
ر

 تقييم نموذج األعمال -
ج - جلة فرنقر يمتجر بتقيللر جلقا   ر جرأليقم ر جليحفظنرراألحتفاظربإل,يا رجل يريتلرفللر مرتللررألصكر,ي رنوتمىر

أل  اربنيقرججلنتباارتجا .رتشتيكرجلينيمناترجلتيريتلررإل,يا ريتلرتق يلر  نرجلينيمناترلل رجألتجا رجإل اعقنررررأ ضك
 ,ي :ر
جستاجتل لنررر  جفرألجلولاساتر ج • تاتار لاص،ر ,ييلا .ر حشككر جلولاساتر تيلر لييحفظنر تط يقر جليمضم,نر

جليمعمتجترر جليتنال ر,ييةا،ر جلحفاظر,ي رنن  راح رننيق،ر نطابقنرن  ر  نر جإلتجا ر,ي رتحقيقرجإلياجتجتر
جليطيمحات ن  ر نعر تيملةاررجلياللنر جلتير بلعرررجلياللنر لي ر نقر جلاق ينر جلت  قاتر تحقيقر أ ر جليمعمتجتر تيلر

 جليمعمتجت.
 كلفريتلرتقيللرأتجءرجليحفظنر ا عرتقاعارب للرلل رن يايرجلقا   ؛ •
جليخا ارجلتيرت رار,ي رأتجءر يمتجرجأل,يا ح جليمعمتجترجلياللنرجليحتف ربةارضيقر يمتجرجأل,يا  ر تلفلنرر •

   نرجليخا ا؛ررلتجا 
ج • تنمع ر أ رركلفلنر لتجاتةار تيور جلتير لييمعمتجتر جلناتلنر جلقلينر ,ي ر جلتنمع ر جستا ر نار لتجر أير لي اجء،ر

 جلتنال ينرجلتيرتلرتحقييةا،ر .رجلت  قاترجلاق ين
جلي لناترر • بشأمر شاور جلي لناتر جلتملناتر تيلر جلوابقن،ر أسبابر جلفتاجتر جلي لناتر ير ت اجار ح لر تمليور

جلي تيلر تلل،ر إمر جل ي رررال لناتررجليوتق يلن.ر نعر جلتقيللر نقر ت اءر بيفات ا،ر ل قر بالحوبامر أل  ار ييكقر
 تجا رجليمعمتجترجلياللنر تلفلنرتحقيقرجلت  قاترجلاق ين.إلرجلقا   ررل لفلنرتحقيقرأ  جف

ر
ر
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جلقلينرر - أساسر أتجاةار,ي ر تقيللر يتلر لمر ع ت،ر جلتير جليتاعا ،ر برامر بةار جليحتف ر جلياللنر جليمعمتجتر ةلاسر يتلر
 ةارغيارنحتف ربةارلتحقيكرألجلناتلنر جتاجعةارضيقرجليمعمتجترجلياللنربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا ر

رحقيكرت  قاتر ق ينرتنال ينر حلعرجليمعمتجترجلياللن.ريتلرجإلحتفاظربةارلترال ق ينرتنال ينرتياررت  قات
"أس أرر - تقماجتر ت مر ضعر ننقم ر بشككر نتملننر تقماجتر ,ي ر جأل,يا ر تقيللر يمتجر "ررحالنرينتي ر أ ر ررحالن"ر

لتجرت ررجإل,تباارر يجلضغ "رر جل قتينررررتحقيق.ر جلقا   رررتملناتبشككرنلتل ر,قررررجأل ليررجإل,تاجفرربن جلتت قاتر
جلجألصيلن فلمر جلنالينرر،ر جلن ع تجتر يريارتص يفر جل ن تجرررربةاررجليحتف ررجليتبقلنقا   رالر تلكر ،ررلح,يا ضنمر

 جلياليرجليكممرح يث ارأ رجليشتاىرح يث ا.رجألصكتقيي رر,ا ل نا رررلييضيجلنعلمناترريوتخ  ر  نر ل ال
 والفائدة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ  -

"جلفاا  "ر أنار جلياللنر يرتااع رجإلرباترجأل لي.ر لييمعمتجتر جل  تاعنر جلقلينر "جلي يغرجألصيي"ر جلتقيلل،رييثكر ألغاجمر  جر
ر تيثكرجلتنمع رنقابكرجلقلينرجلانالنرلياقمتر نقابكرجليخا ارجإلاتيا لنرجأللاىرجليتنيقنربالي يغرجألصييرجلقاالرلي ر تا ر

ر ،ر ت للر,ي رأ ةار انشراح .جإلتجاعنلاجمرجألساسلنرجأللاىرحنثكرنخا ارجلويملنر جلت اللفرنا،رأ رت اللفرجإل
 ,ا رتقيللرفليارلتجرتا ورجلت  قاترجلاق ينرجلتنال ينرتيثكر ق رت ناترنقرجلي يغرجألصيير جلفاا  ،ر إمرجلقا   ريأل رر

جلتنال ينررررجإل,تباابنيقرر امرجألصكرجلياليريشتيكر,ي ر اورتنال يرييكقرأمر.ر عشيكرتللرفليارلتجرتلحتج رجلشا ور
رأ رن يغرجلت  قاترجلاق ينرجلتيرج رتوتم ير  جرجلشاو.رريريارتمليو

رنارييي:ررجإل,تباا  جرجلتقيلل،ريأل رجلقا   ربنيقر إلعاجءر
 جليحتيينرجلتيرتريارنقرن يغر تمليورجلت  قاترجلاق ين؛ررجألح ج  •
 لقااصرجلا عرجليالي؛ر •
 جل  عرنق نا ر  ا ورجلتي ي ؛ر •
جلاق ينرنقرجليمعمتجترجليح ت رحنثا ،رتاتيباترجألصكرب  مر • جلشا ورجلتيرتح رنقرنطالبنرجلقا   ربالت  قاتر

 جلاعمع ؛رحق
 جلانالنرلياقمترنثكرل,ات رتن يكرأسناا.جلخقااصرجلتيرتن  رجلنامرنقابكرجلقلينر •

 

 تحقق اإليرادات -ح
 ت ق لل نا ر15يتلرلرباتر ةلاسرجإلياجتجترجلاا ئنر,قرجلنقمتر  قارليتطيباترجليعلاارجل  ليرليتقااعارجلياللنراللرح -

 ضيقر طا رنناييارألاى. جلنقمت تنھ
 ليدس جإلياجتجترندقرجلنقدمترندعرجلنيديءر عنتيد رجليعلداار,يد  عح ترجليعلاار يمتعار انير جح جرلييحاسبنر,ي ر -

جلنييءر،رحيثريتلرلتاججرجإلياجتجتربالي يغرجل يرينكسرجلثيقر نع جلنقمت جلاا ئنر,ق باإلياجتجت لي,تاجف لطمجت
 جل يرتتملعرجلياشأ رجلحقم ر,يللرنقابكرتحمعكرجلخ ناترلل رجلنييكر تشيكر  نرجلخطمجتر:

ي رجلنق رنعرجلنييدك:رجلنقد ر دمرجتفدا ربديقر دا يقرأ رأكثداريادتجر,ادلرحقدم ر جلتاجنداترجلاجنلدنر:رتح (1الخطوة ) •
  عمض رجليناييارجلتيري  رجستلفاة ارل كر,ق ر
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تح يدد رجلتاجنداترجألتجءر دديرجلنقدد :رجلتداج رجألتجءر ددمر ,د رلينييددكرحود رجلنقدد رندقرجعددكرجإلسددتثياار(: ۲الخطـوة ) •
   يرجلقااتيقرلينييك.

سدددنارجلينانيددددن:رسدددنارجلينانيددددنر دددمرجلددددثيقرجليتملدددعرنددددقرجلشددداتنرنقابددددكرجإلسدددتثياار دددديررتح يدددد ر(:۳)جلخطدددم ر •
رجلقااتيقرجليتفقر,ييةارنعرجلنييك،رباستثااءرجليبالغرجليحقينر لابنر,قرأ اجفررالثن.

 :رتمزعدعرسدنارجلينانيدنر,يد رجلتاجنداترجألتجءر ديرجلنقد :ربالاودبنرلينقد رجلد يريحتدمير,يد رجكثدارندقر4حررالخطوة •
جلتددداج رأتجء،رتقدددم رجلشددداتنربتمزعدددعرسدددنارجلينانيدددنر,يددد رتدددكرجلتددداج رأتجءربيقددد جارن يدددغرنقددد ارجلدددثيقر

رجليتملعرتحقييلرنقرجإلستثياار يرجلقااتيقرلقاءرتأتينرجلتاج رجألتجءر
 جلتاج رجألتجء.رررجلقا   روتم يرياججرجإلياجتجتر,ا رحأ رحيايا رلتر(:5)ررالخطوة •

 ,اد  جلقدين تجت  جلظدا ف جلحقااق عيلع جال,تباا  ي جل ج ،جإلعتةاتجت نيااسن جلقا   ر نق جليعلاا  عتطي  -
 ,دق جلاات دن جإلضدافلن جلت داللف يحد ت تيدا,يياةدا.ر ندع جلنقدمت ,يد  جلخيدس جلخطدمجت ندق لطدم  كدك تط يدق

 بالنق . بالم اء نبا ا   جلت اللفرجلياتبطن جلنق  ,ي  جلحقم 
 ,دق  لابدن تحقدييةا يدتل جلتدي جليبدالغ  تودتثا  جلنييدك ندع جلنقد   دي جليحد ت جلنمم أساس ,ي  جالياجت ةلاس يتل -

 .لينييك جإلستثيااجترجليق نن ,ي  جلولطا  تحمعك ,ا  باإلياجتجت جلقا   ر  عنتافر.جلاىر أ اجف
 ,دق جاللتداج  بداتجء جلم داء ,يد  ينتيد  زنادي ند ى ,يد  أ  زنالدن  قطدن ,اد  لندا يكدممر بداإلياجتجت جال,تاجف تمليو -

 .جلنييك جإلستثياارلل  ,ي رتق يل تحمعكرجلولطا   اعق
 جلقدااتيقجإلسدتثياار دير " جلودلطا " تحمعدك ,اد  أي جإللتداج ، أتجء تافد  نتد   حأ  ,اد نا جلياشدأ ربداالياجت تنتداف -

 ر.جلنييك جإللتاج رلل  ألتجء
بتح ي رجألاحامر جلخوااارجليحققدنرندقرجالسدتثيااجترجليبا,دنر,يد رأسداسرر عقم رجلقا   ر  قارليار مرنمض رأ,ين -

نتمسد رجلت يفدن،ر تود كرتمزعنداترجألاحدامر,اد رر دمترحدقرجلقدا   ر ديرجسدتي رتمزعنداترجألاحدامر ريود كرجلتريددار
غيدداررا ديرجلقليددنرجلوددمةلنرليحفظددنرجسددتثيااجترجلقددا   ر,ددقرةليتةدارجل  تاعددنر دديرلاايددنرجلنييلدداترتأاحددامرأ رلودداا

 نحققن.
  قدا رلقدداجار يئدنرجلالابددنرجلشدا لن،ر دديرحالدنرلكتشددافرلمرجيرنقدد ارندقرجليقدداتارجلتديريوددتثيار يةدارجلقددا   رلدد ر -

 تدا رلسدتثياارجلقدا   ر ديةل،رسدلقم رجليد لقرجلشدا,يربإحتودابرنبدالغررلدي حققورأيدنرليداجتجترندقرنقد ارنحدا رر
   ربإ ددناارحييددنرجلمحدد جتربةدد نرجليبددالغر دديرجلتقددااعارجلتطةيددارنددقرلعيدداليرأاحددامرجلقددا   ر سددلقم رندد يارجلقددا

جلياسددينرللدديةلرنددقرجلقددا   ر،رتيددارسددلقم رندد يارجلقددا   ربخقددلرتيددلرجليبددالغرنددقرأاحدداحةلر إيدد ج,ةار دديرحوددابر
جلشدا,ي،رياعدعرتح يد ر د نرجلاود رللد رربا يريتلر تحلرلة جرجلرامرلقدا لر ديرأ عدلرجلخيداربند رنمج قدنرجليوتشداا

 ناتارناليرن لق.رجلارنياج لنرأ 
ر
ر
ر
ر
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 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل -خ
جلد رجلنييدنرجلمظلفلدنر جلوداا   جلقداف جألعا لدنربند رتحمعيةدار  قدا رألسدناا بدالنييت تدتل جلتدي جليندانيت تود يك يدتل

رتحمعيةدار  قدا رألسدنااجألعا لدنربند ر بدالنييت تدتل جلتدي جليندانيت تود يك جلينانيدنرحيدتل جلودنمتي ربتدااع  حجلاعدا 
 جلاق يدن جلط لندن تجت  جاللتاجندات جألصدم  تحمعدكرأاصد    عتل جل رجلنيينرجلمظلفلنربتااع رجلينانين ، جلواا   جلقاف

 يدتل جلياللدن. تدااع رجلقدمجال  دي جلوداا   جلقداف بأسدناا جلودنمتيحجلنيينرجلمظلفلدن  جلاعدا  للد  جألعا لدن بدالنييت
 جلاح رأ رجلخواا .  ي جلقاف أسناا  ي جلترياجت ,ق جلاات ن وااا جلخ باألاحام جإل,تاجف

 جلودانرجلياللدن لدي  جألعا لدن بدالنييت جليندانيت تحمعدك بالاودبنرلييندانيترجليرطدا رح,ييلداترجلتحدمو ريدتل -
جألسدناارنتمسد ر إلظةداا تح يد  ارت اعدا يدتل  جلتدي رابتدن تحمعدك أسدناا أسداس ,يد  جلودنمتي بالاعدا   تود ك

  تو ك جليالي لااينرجلياتا ل, جت بتااع  جألعا لن بالنييت  جليطيمحاترجلي اعن جليمعمتجت تحمعك جآلعين.ر عتل
  دي جلتريداجت ,دق جلاات دن باألاحدامر جلخودااا جإل,تداجف جآلعيدن.ر عدتل جلشداجء أسدناا أسداس ,يد  جلونمتي بالاعا 
 .نيايا تلل كام كييا ، جلاح رأ رجلخواا   ي جلقاف أسناا

يتلرج,ات رتحمعكرجل امترغيارجلاق ينرجلتيريدتلرةلاسدةاربالت يفدنرجلتااعخلدنرلنييدنرأعا لدنرباسدتخ ج رجسدناارجلقدافرتيدار -
 يرتااع رجلينانيترجأل للدنر الريدتلرتند ييةارالحقدا.ريدتلرتحمعدكرجل ادمترغيدارجلاق يدنرجلتديريدتلرةلاسدةاربالقليدنرجلناتلدنر

أسناارجلقافر يرجلتدااع رجلد يرعداىرفلدلرتح يد رجلقليدنرجلناتلدن.ريدتلرجلتناندكرندعرجلداح رأ رررلنيينرأعا لنرباستخ ج 
جلخواا رجلاا ئنر,قرتحمعكرجل امترغيارجلاق ينرجلتيريتلرةلاسةاربالقلينرجلناتلنربيداريتيا د رندعرجال,تداجفربدالاح رأ ر

 جلخواا رنقرجلترياجتر يرجلقلينرجلناتلنرلي ا رت رجلقين.
 

 المخصصات  -د
تدد اجرجليخققدداتر,ادد ناريكددممرلدد ىرجلقددا   رجلتدداج رحلددا م يرأ رضددياي ر ا ددهر,ددقرحدد  رسددابقر عكددممر ادداكر -

جحتيا رأمريطي رنقرجلقا   رس جتر  جرجاللتاج رنقرلي رت  قاتر ق ينرجليمجاترلل رلااجرجلقا   رت و رنادا عر
جاللتداج .ر حيثيدارتتملدعرلتجا رجلقدا   رسد جتربند رأ رتاندكرجلتقاتينر عكممرباإلنكامرلعداجءرتقد يارينتد ربدلرلي يدغر

بيمعدد ر,قدد رتددأنيق،ر يددتلرلتاججرجلودد جترتأصددكرنوددتقكر ل ددقر قدد ر,ادد ناريكددممرر-,يدد رسدد يكرجليثددا -جليخقددصر
رجلو جترن ت ج ر نيلا.ريتلر,امرجليقا فرجليتنيقرباليخقصر يرجلاح رأ رجلخواا ربن ر امرأيرس جت.

جلانالددنرلييددا رعم اعددا ،ريددتلرتح يدد رجليخققدداتربخقددلرجلتدد  قاترجلاق يددنرجليوددتق يلنرجليتملنددنرلتجرتددامرتددأريارجلقليددنر -
جلضداعبنرجلد يرينكدسرتقيليداترجلودم رجلحاللدنرليقليدنرجلانالدنرجليدا ر جليخدا ارجليتنيقدنر ل دك بين  رجلخقلرجلحدالي

ملورتت يفنرتيمعكر يرلاايدنرجلداح ربااللتاج .ر,ا رجستخ ج رجلخقلريتلرتو يكرجلاعات ر يرجليخقصر تل نرنا ارجل
رأ رجلخواا ر.

يتلرناجعندنرجليخققداتر ديرتدااع رتدكرتقاعدارندالير تند  رلدتنكسرأ ضدكرتقد يارحدالي.رلتجرلدلريند رنحدتييرتد  قر -
 نمجاترلااعلنرنطيمحنرنتضيانرناا عرجلتقاتينرلو جترجاللتاج ،ر إ لريتلر,كسرجليخقص.
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 الضرائب / الزكاة -ذ
جلمحدد جت ر حالتدداليرالريددتلرلتاججرأيرنخقددصرلةدد جرجإللتدداج ر ددير دد نرجلقددمجالررنددال يجلضدداعبنرأ رجلاتددا ر دديرللتدداج ر,يدد ر

رجلياللن.
ر

 المحتملة والموجودات االلتزامات -ر
جاللتاجناترجليحتيينر  رجلتاجناترنقرجليحتيكرأمرتاشأر,قرأح ج رسابقنر عتأك ر عمت ار ق رنقرلدي ر لدمعرأ ر,د  ر

 جحد رأ رأكثدارندقرأحد ج رنودتق يلنرغيدارن تد  رالرتقدعرضديقرجلودلطا رجل انيدنرليقدا   .رأ رجلتداج رحدال رالريدتلر لدمعر
جرباتلرألمرنقرغيارجليحتيكرجمرت ممر ااكرحاعلرلت  قرجليمجاترلتومعنرجاللتاج ر   رحالنر,  رجلق ا ر,ي رةلداسرن يدغر

 اجناترجليحتيينر ج ياريفق ر,اةار  رجلقمجالرجلياللن.جاللتاج ربيمرمةلنرتافلنر إمرجلقا   رالريث ورجاللت
الريددتلرجربدداترجليمعددمتجترجليحتييددنر دد رجلقددمجالرجلياللددنر،ر ل ددقريفقدد ر,اةددار,ادد ناريكددممرنددقرجليحتيددكرتحقيددقرناددا عر -

 جلتقاتين.
 

 الوحدات  مالكيحقوق الملكية العائدة ل -ت
رنحتف ربةا.ررأ ةارحقم رني لنر تت ممرنقر ح جترنقما ر أاحام,ي رررجلمح جتررنال يجلناا  رلل رررحقم رجليي لنررررررررتن 

 أ( وحدات قابلة لإلسترداد 
ر:ريتلرتقالفرجلمح جترجليوتات ر,ي رأ ةارحقم رني لنر,ا رجستلفااةارل ا نرجلشا ورجلتاللن

رتيا رجلياللرحقنرتااس لنرنقرصا يرنمعمتجترجلقا   ر يرحالنرتقفلنرجلقا   ؛ر •
ر؛جأللاىررجألت جتجلتيرتخضعرل يلعر ئاتررتجألت جت قاَّ ر ير ئنر •
رلةارسياترنتطابقن؛رجأللاىررجألت جتجلتيرتخضعرل يلعر ئاتررجألت جتجلياللنر ير ئنرررجألت جتعيلعر •
ررالجلاق ينرأ رأصكرناليرآلا،ررجألتجنرجلتنال يرليقا   ربإ,ات ر اجءرأ رجستاتجترةلينررجإللتاج قافرجلاظار,قرب •

ر.؛ر للتاجنا رر,ي رأيرسياترألاىرتتطي رجلتقالفر,ي رأ لربا,تباانرجألتجنرتشتيكر
,ي رن ىر,يا ارتوتا ربشككرعم اير,ي رجلاح رأ رجلخواا ،رأ رررلحتجنرلمرلعياليرجلت  قاترجلاق ينرجليتملننرجلناا  ر •

جلتريار يرصا يرجليمعمتجترجليث تنرأ رجلتريار يرجلقلينرجلناتلنرلقا يرنمعمتجترجلقا   رجليث تنر غيارجليث تنر
 .جألتج ر,ي رن ىر,يار

ر

 ب(  التداول بالوحدات 
يتلرر ننامعيق.ر أ ر أ خاصر  لنييقر ل كر جلونمتينرنقر جلناحلنر جلييي نر ليشاجءر ق ر ير نتاحنر جلقا   ر لمر ح جتر

 فسرجليم ر"حيم رجلتقيلل "ربقلينرصا يرةلينرررإلغي تح ي رةلينرحقم رني لنرجلقا   ر ير ةاينرتكريم ر,يك،ر   قا رر
عياليرليمح جترجلقااينر يريم رجلتقيللرجإلعياليرجليمعمتجتر القا رجليطيمحاتر,ي رجلن تررإلجلناتلنررررجليمعمتجترحجلقلين

رتيرجلقين.ر
ر
ر
ر
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ر

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5
 جليقدا  اتر جليمعدمتجترر,يدكرأحكدا ر تقد ياجتر ج تاجضداترتد رار,يد رنبدالغرجإليداجتجتيتطي رل, جترجلقدمجالرجلياللدنرندقرجإلتجا ر

 جليطيمحدداترجليقددامر,اةددار جال قددامر,ددقرجليطيمحدداترجليحتييددنرتيددار دديرتددااع رجلتقاعددارجليددالي.رلالرأمر,دد  رجلتأكدد ربشددأمر دد نر
,يد رجلقليدنرجل  تاعدنرلييمعدمتجترأ رجليطيمحداترجلتديرجال تاجضاتر جلتق ياجترييكقرأمري تيرجل ر تااجرل رتتطيد رتند يي رعم اعدا ر

رستتأرار يرجلفتاجترجليوتق يلن.
توددتا ر دد نرجلتقدد ياجتر جال تاجضدداترجلدد رجلخ ددا ر ,مجنددكرألدداىرنختيفددنرينتقدد رأ ةددارننقملددنر دديرظددكرجلظددا فرجليمعددمت ر توددتخ  ر

,ييةدددارندددقرنقددداتارألددداى.رتدددتلرناجعندددنرجلتقددد ياجترليحكدددلر,يددد رجلقدددللرجل  تاعدددنرلييمعدددمتجتر جليطيمحددداترجلتددديريقدددن رجلحقدددم ر
 جال تاجضاترجألساسلنربشككرنتمجصك.ريتلرتو يكرناجعننرجلتق ياجترجليحاس لنر يرجلوانرجلتيريتلر يةارناجعننرجلتق ياجترج ر ير

رن. تا رجلياجعننر جلفتاجترجليوتق يلنرجتجرتا ورجلتق ياجترجليتريا رت رار,ي رجلفتاجترجلحاللنر جليوتق يل
 

   تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: 
 األحكام   5-1

 )إن وجد(.تحديد أسعار المعامالت   -
تح ي رأسناارجلينانيترفلياريتنيدقربكدكر,قد رندقر,قمت دارندعرجلنيديء.ر ,اد ر,يدكرنثدكرررن يارجلقا   ري  ر,ي رر
بتقيددللرتدأريارأيرريددقرنتريدار دديرجلنقد ر تل ددنرليخقدمناترأ رجلراجنددات،ر  عددمترأيرريقدم رندد يارجلقدا   ر د جرجلحكددل،ر

ر,اقارتيمعييرعم اير يرجلنق ر جيرريقرغيار ق ير يرجلنق .
ر

 ( 19 –وبا  كورونا )كوفيد  -
بياجعندنرجليقداتارجلاالودلنرلتقد ياجتر,د  رجلتأكد رجلتد رتدلرجل شد ر,اةدار د رجلقدمجالرجلياللدنر,يد رليفلدنرررجلقا   رررلا 

 ر.ر تنتقدد رجإلتجا ربددأمرعيلددعرجليقدداتارلتقدد ياجتر,دد  رجلتأكدد رتظددكرنياريددنرلتيددلرجلتدد رتددلر19ر– حدداءرتما  ددارحكم يدد ر
 .رستوددتيارجإلتجا ر دد رناجةبددنرجلمضددعر سددتانكسرأىر2021تيوددي ارر31جلياللددنرجلوددامعنررجإل قددامر,اةددار دد رجلقددمجال

ر.تريياجترنطيمحنر  ر تا رل, جترجلتقااعارجليوتق يلن
ر

  التقديرات واالفتراضات  5-2
جال تاجضددداتر جلتقددد ياجترغيدددارجلي تددد  رتجترجليخدددا ارجل م اعدددنر جلتددديرتتوددد  ر ددديرتنددد ييتر اندددنر,يددد رجلقليدددنرجل  تاعدددنر

رتلرلتاجعةار يرجإليضاحاترجلتاللن:ر 2021رتيوي ار31جلتيرتااتةير يررجلوانلييمعمتجتر جليطيمحاترلي ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 المخصصات والمطلوبات  -
 جليطيمحاتر يرجلوانر ق رلل رجلح رجلتيرتنت ارفللرجإلتجا رأ لرنقرجليحتيكرأمرتتم ارريتلرجال,تاجفرباليخققاترر

جلاق ير جلت  قر ن يغر تق يار جلياضير عيكقر أح ج ر ير أ ر ,ييلاتر نقر لحنمج ر ات نر نوتق يلنر ت  قاتر ق ينر فللر
حقااقر جلظا فرجليمعمت ر  يرربقما رنمرم ربةا.ريتلرجال,تاجفر تح ي رنق جارجاللتاج ريتطي رتط يقرأحكا ر,ي رجل

جل  تاعنرر جلقللر الحقنر إمر سامجتر تح  ر ير ل ر جلفنيلنر جلخااعنر جلاق ينر جلت  قاتر أمر حيثر ليترييا.ر تخضعر ل ر
جليتريا .رر جلحقااقر جلظا فر جال,تباار لتضعر ير ناتظينر تومعتةار بقفنر ناجعنتةار تتلر لييخققاتر جليطيمحاتر

أ رجليطيمبرجلينتافربلرنقا فرأ رلياجتر يرلااينرجالاحامر جلخوااار يررسياتجر,قرجلترييار يرتق يارجليخقصرر
رجلوانرجلتيريح  ر يةارجلترييا.ر

 

 )إن وجد(. انخفاض قيمة الموجودات غير المالية -
تقم رجلشاتنربتااع رتكرتقاعارناليربتقيللرنارجتجرتامر ااكرن  اجتر,ي رج خفامرةلينرجليمعمتجترغيدارجلياللدنر دير
تااع رتكرتقاعارنالي.ريتلرجلتلاارجليمعمتجترغيارجلياللنرلتح ي رج خفامرجلقلينر يرحا ر عمترن  داجتر,يد ر,د  ر

 لنكا لنرجستاتجترجلقللرجل  تاعن.ر
جلقليدددنرليددد رجالسدددتنيا ،رتقدددم رجإلتجا ربتقيدددللرجلتددد  قاترجلاق يدددنرجليودددتق يلنرندددقرجألصدددكرج رجلمحددد  ر,اددد ناريدددتلرجحتودددابر

رجليحققنرلياق ر تختاارنن  رجلخقلرجليااس رالحتوابرجلقلينرجلحاللنرلة نرجلت  قاترجلاق ين.
 

 مبدأ االستمرارية   -
جالسددتياجاعنر تمصددكرجلدد رجمرل يددلرجليددمجاترربنيددكرتقيددللرلق اتددلر,يدد رجالسددتياجار,يدد رأسدداسرن دد أرندد يارجلقددا   ررلددا 

عدم ايرلد رييقديررليستياجار ير شا لر يرجليوتق كرجلياظما.رلضا نرل لل،رللوورجإلتجا ر,ي رتاجيدنربدأير,د  رتدلقق
,ي رجالستياجار  قرن  أرجالستياجاعن.ر حالتالي،رتلرجالستياجار يرل,د جترجلقدمجالرررجلقا   ري رنقرجلشلرحم رل ا ررظب

ر ,ي رأساسرن  أرجالستياجاعن.جلياللنر
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة -
لمرةلاسرنخقصرلوااارجالاتيامرجليتملننرلييمعمتجترجلياللنرجليقاسنربالت يفنرجليطفأ ر دمرن دا ريتطيد رجسدتخ ج ر

ر ياتجرننق  ر ج تاجضاتر اننرحم رجلظا  رجاللتقاتينرجليوتق يلنر جلويمكرجالاتيا ي.

 ادداكر,دد ترنددقرجألحكددا رجلةانددنرجليطيمحددنرأيضددار دديرتط يددقرجليتطيبدداترجليحاسدد لنرلقلدداسرلوددااارجالاتيددامرجليتملنددنر
رنثك:ر

 تح ي رنناييارلياعات رجل  يا ر يرنخا ارجالاتيام. -
 .جلتلاارجلاياتجرجليااسبنر جإل تاجضاترلقلاسرجلخوااارجالاتيا لنرجليتملنن -
 لنرجلييارينرألغاجمرةلاسرجلخوااارجالاتيا لنرجليتملنن.ل شاءرن يم,نرنقرجليمعمتجترجليال -

يقددم رجلقدددا   ربإربددداترنخقدددصرليخودددااارجالاتيا لدددنرجليتملنددنرلدددحت جترجلياللدددنرجلتددديريدددتلرةلاسدددةاربالت يفدددنر
رجليطفأ .
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يقددم رجلقددا   ربإربدداترنخقددصرليخودداااربي يددغريوددا يرجلخوددااارجالاتيا لددنرجليتملنددنر,يدد رندد ىرجلنيددارجال تاجضددير
ر ةاج .ر12جالاتيامرلةار,ي رن ىررلوااايتلرةلاسرنخقصرريتج رجلياللنربإستثااءرجألت جترجلياللنرجلتاللن،ر جلتلح

رجليمعمتجترجلياللنرتجترجليخا ارجالاتيا لنرجلياخفضنر يرتااع رجلتقاعا.ر 
  لةا.رجألت جترجلياللنرجلتيرللرتاتفعر يةارجليخا ارجالاتيا لنربشككرعم ايرنا رجإلرباترجأل لي

 

 المصروفات -6
%رندددقرصدددا يرةليدددنرأصدددم رر0.2يددد  عرجلقدددا   راسدددم رلتجا رسدددامعنرجلددديرنددد يارجلقدددا   ر ظيدددارلتجاتدددلرليقدددا   رلددد ا ار -

 ر.جلقا   ر
بنق ررررجلونمتىرجلفا و رتابيتا للتاجنا ربتنيلياتر يئنرجلوم رجلياللنر،رلا رن يارجلقا   ربتنييقرأنيقرحف رلااعير اتنرر -

بقلينرر ن يغرررر%ر0,10سامير أت  ر جلقا   ر حح ر أصم ر ةلينرصا ير لبت جءرنقررر30,000سامعارنقر رررررررراعا رسنمتير تللر
ر ر,ي رأمريتلرلحتوابرجألتنابرنعرتكرتقيلل.ر2018لباعكرر1

الصندوق   اإلتفاقيات يتحمل  أو  واألحكام  الشروط  لنشرة  طبقا  وتدفع  تحتسب  التي  التالية  والمصاريف  الرسوم  بعض 
 :والتي تشمل على سبيل المثال ما يليالمبرمة مع الجهات المعنية 

ر

 أتنابرجليحاس رجلقا م ي. -1
 جلةيئنرجلشا لن.أتنابرر -2
 نكا آترأ,ضاءرن يسرلتجا رجلقا   . -3
 اسم ر شارننيمناترجلقا   ر,ي رنملعرت ج  . -4
 اسم رالابلن. -5
 اسم رجلياجعننر جإل قام. -6
 نقا  اتر اسم رجلتنانك. -7
نددقرنتمسدد رح ددلرجلقددا   رلددي رر%0.025ر وددبنرجأللدداىررجليقددااعفرعيلددعرأالرتت ددا زرنقددا  اترألدداىرحي دد  -8

 .جلوان 
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    النقد وما في حكمه -7

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31 

 م 2020
 144رر004رر2ر282رر272 حواباترعااعلربامك
 272 282 2  004 144 

رر
    مالية بالتكلفة المطفأة موجودات  -8

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31 

 م 2020
 14ر095رر827رر12ر087رر468 جالعكرلقيا لستثياار  رجلياجبحنر

 468 087 12  827 095 14 
ر

    الحركة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31 

 م 2020
 20ر625رر028 ر14ر095رر827 جلاصي رتيار  رأ  رجلوانر

ر31ر115رر966 ر26ر329رر667رلضا اترلي رجلوانر
ر ر37ر612ر361ح   ر28ر283ر388حرلستبناتجترلي رجلوانر

ر ر32ر806حرر ر54ر638حرجلوانرنخقصر
 468 087 12  827 095 14 

 
 خالل السنة كما يلى: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةوتتمثل حركة 

الزيادة فى المخصص     رصيد أول المدة
 خالل السنة

 رصيد أخر المدة  إنتفى الغرض منه  

806 32 21رر832     -  638 54  
ر

 الخسارةأو  الربحمن خالل   بالقيمة العادلة مالية موجودات -9
تت ممرجليمعمتجترجلياللنربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا رندقرجال اج رجلياللدنرجلقابيدنرليتودمعقرجلي اعدنر  حد جتر

جإلغدي رجلي اعدنر د رتد ج  رصااتيقرجالستثياار عتلرةلاسةاربالقلينرجلناتلنر.ريتلرتح ي رجلقلينرجلناتلنربالاعمعرلل رأسدناار
رلح اج رجلياللنرجلقابينرليت ج  ر صا  رلغي رةلينرجليمعمتجترجليت ج لنرلمح جترصااتيقرجالستثياار.

ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 25 - 
 

ر

 : فيما يلى تفاصيل االستثمار

 ديسمبر 31  شركة مسقط المالية
 م 2021

ديسمبر  31 
 م 2020

  ر  التكلفة :
ر-رر1ر500رر000ررجلوانرر  رب جين

ر1ر500رر000رر-ررجلوانرجال تاجكاترلي 
ر-رر-ررجلوانرنبالغرنوتات رلي 

 1 500 000  1 500 000ر السنة فى نهاية
رررر التقييم : 
ر-رر13رر950ررجلوانرر  رب جين

ر13رر950رر34رر177ررجلوانررصا  رجلحاتنرلي ر
ر13 950ر 48 127ر السنة فى نهاية

 1 513 950  1 548 127  صافى القيمة الدفترية
ر

    ذمم مدينة أخرى  -10

 
ديسمبر  31

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
ر100رر868  97رر150رتلكر,يملنرناجبحاترنوتحقنر

 100 868  97 150ر
ر

    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري  -11

 
ديسمبر  31

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
ر30رر000  19رر396رأتنابرجإلتجا ر
 26رر212  47رر842رأتنابرجلحف 
ر8رر050  9رر000رأتنابرنةالنر

 41رر526ر 39رر065رنطيمحاترألاير
 105 788  115 303ر

ر

 التعامل في الوحدات  -12
 فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات: 

 
ديسمبر  31

ديسمبر  31  م 2021
 م 2020

 2 021 245  1 500 855 السنةالوحدات في بداية 
    )النقص( في الوحدات /صافي الزيادة

 -  - نشااتاترع ي  ر
  ر520ر390حر - جلمح جترجليوتات 

 1 500 855  1 500 855 السنةالوحدات في نهاية 



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أطراف ذات عالقة -13
ررجأللاىرجلت رت جاربمجسطنرن يارجلقا   .ن يارجلقا   ر حن رجلقااتيقر  ريثكرجل ةاترتجترجلنيلنرتت

 ات.رنيلنريتلرتح ي  ار,ي رأساسرت اايرأ رأسناارنح ت رنوبق ار ير ا ور أحكا رجلقااتيقرجلتيري يا ارجلقا   .رب  مرج,طاءرج رنا رجيرضيا جلجأل اجفرتجتر ننانيتعيلعرر
ر:جلوان أاص تةار ير ةاينررجلوانفلياريييرتفاصيكرجلينانيترجلاالولنرنعرجال اجفرتجترجلنيلنرلي ر ر

 

 الرصيد   قيمة المعامالت  طبيعة المعامالت  العالقة  الطرف ذو العالقة 

   
  ديسمبر  31

 م 2021
  ديسمبر  31

 م 2020
  ديسمبر  31

 م 2021
  ديسمبر  31

 م 2020

  ر50ر446ر31ر767 أتنابرلتجا ر نقا  اترألاىر ن يارجلقا   ر ربيورجلتيمعكرجلونمتىرجل معت  اتنر
   - -رر يةا ح جترنشتاكر

 10 519 512 10 593 771ر ر  
رصا   ربيتلرجليامرلحسةلرجلونمتينر

 
حصا   رن جارنقرل كر فسرر

 ن يارجلقا    
  ر- -رر يةا ح جترنشتاكر
   1رر035ر618 -  ح جترنوتات ر

 - -  ررر

حصا   رن جارنقرل كر فسرررصا   ربيتلرجلمج, ر
رن يارجلقا    

   - -رر يةا ح جترنشتاكر
   672ر003 -  ح جترنوتات ر

 - -  ررر
    ررر

أ,ضاءرن يسرلتجا رررجلي اجءر
رجلقا   ر

 23 145 28 268 20ر000 20ر000رأتنابرن يسرلتجا رجلقا   ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القيم العادلة وإدارة المخاطر  -األدوات المالية  -14
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 14-1

أ رر نار نمعمتجتر بلعر بيمع ةار يتلر جلتير جلقلينر جلناتلنر ير تللرجلقلينر اجغبنر ير أ اجفر بيقر نار نطيمحاتر س جتر
بشا ورتنانكر,اتلنر يرتااع رجلقلاس.رضيقرتناعفرجلقلينرجلناتلنريمع رج تاجمرأمرجلقا   ر ير اتنر,انينرر

ر.نوتيا رحيثرالريمع رأير لنرأ ر اورليح رناتيارنقرح لر,ييلاتةارأ رلعاجءرننانينربشا ورسي لن
جلياللنرن اعنر يرجر لوم رجلاشطنرلتجرتا ورجألسناارجلي اعنرنتم ا ربقما رسةينر ناتظينرنقرتاعاررتنت ارجألتج ر

صافر,ييترأعا لن،رأ ر سل ،رأ رن يم,نرصاا,ن،رأ رل ناترتونيارأ ر يئنرتاظليلنر أمر  نرجألسناارتيثكر
ت ااير ننانيترسمةلنرح روربقما ر نيلنر ناتظين أساسر جلرر.,ي ر يوتخ  ر جلناتلن،ر جلقلينر ةلاسر قا   رر,ا ر

جلناتلنرضيقرنوتمعاترنختيفنر يرتويوكرر جلقللر ليييحظنرتييارتامرتللرنيكاار.رتقا ر لابينر ننيمناترسمةلنر
ر:جلقلينرجلناتلنرجستااتجرلل رجلي ليترجليوتخ ننر ير ا رجلتقيللرتيارييي

ييكقرجلحقم ر,ييةار يرر:رأسناارن اعنرحغيارنن لن ر يرأسمج ر شطنرليمعمتجترأ رنطيمحاترنيارينر1المستوى 
ر.تااع رجلقلاس

  يرلابينرليييحظنرلييمعمتجترأ رررر1:رن ليتر, جرجألسناارجلي اعنرجلتيرتلرلتاجعةار يرجليوتمىرر2المستوى  
رنثكرجألسناا رأ ربقما رغيارنبا ا رحنشتقنرنقرجألسناا .(جليطيمحاتربقما رنبا ا ر

 رلل رننيمناترجلوم رجلقابينرليييحظنرحن ليترغيارلابينر:رن ليترليمعمتجترأ رنطيمحاترالرتوتا3المستوى  
رليييحظن .ر

 جلتويوك نق نختيفن نوتمعات  ي تا اج للتاج  أ  لحصك جلناتلن جلقلين لقلاس جليوتخ نن جلي ليت كا و لتج -
 جلةاندي جلتويودك ندق جليودتمىر  فدس  دي بال اندك تقدالفل يدتل جلناتلدن جلقلين ةلاس  إم ليقلينرجلناتلن، جلةاني
 .بال انك ليقلاس عم اعا ر ين  نوتمىرليي ليت أت   أم حيث جلناتلن ليقلين

 حد   جلتدي جلتقاعدا  تدا   ةايدن  دي جلناتلدن ليقليدن جلةاني جلتويوك نوتمعات بيق ينتافرجلقا   ربالتحمعيت -
 تحمعيت  ااك ت ق لل  ،2020تيوي ارررر31    2021تيوي ار 31  ي جلياتةلن جلترييا.رلي رجلفتاجت  يةا
 .جلثا ي  جليوتمىر لييوتمىرجأل   جلناتلن جلقلين نوتمعات بيق

  نشدتقات جالسدتثيااجت ,د ج فليدا جلتااعخلدن، جلت يفدن لي د أ   قدا ليقدا   ر جلياللدن جألت جت ت يلدع يدتل حيدث -
 تنتقد  جلناتلدن. جلقلين  تق ياجت جل  تاعن جلقلين بيق جلفا لات تاشأ ل  جلناتلن،  جليحيينربالقلين جلياللن جألت جت
 .جل  تاعن ةليتةا ,ق عم اعا تختي  ال ليقا   ر  جليطيمحاترجلياللن لييمعمتجت جلناتلن جلقلل أم جإلتجا 

نودتمعاتةاريظةارجل    رأت انرجلقللرجل  تاعنر جلقدللرجلناتلدنرلييمعدمتجترجلياللدنر جليطيمحداترجلياللدنربيدار ديرتلدلر -
 يرتويوكرجلقلينرجلناتلن.ر  يرالرتشديكرننيمنداترجلقليدنرجلناتلدنرلييمعدمتجترجلياللدنر جليطيمحداترجلياللدنرجلتدير

 الرتقاسربالقلينرجلناتلنرلتجرتا ورجلقلينرجل  تاعنرتقاابرجلقلينرجلناتلنربقما رننقملن.
ر
ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر
 م 2021 ديسمبر 31  
 القيمة الدفترية 

 

القيمة  العادلة 
من خالل  الربح   

 أو الخسارة 

موجودات مالية 
 بالتكلفة المطفأة 

مطلوبات مالية  
 بالتكلفة المطفأة 

 اإلجمالي

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة 
رر أراح جلررلي نقرنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنر

 جلخواا 
 1 548 127 - - 1ر548رر127

     مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية غير 
 2 282 272 - 2ر282رر272 - جلاق ر نارينات رجلاق 

 12 087 468 -ر12ر087رر468 -رنمعمتجترناللنربالت يفنرجليطفأ 
97رر150 - تنلرن يانرألاىر  - 150 97 

 16 015 017  14 466 890 1 548 127ر
     المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

     يمع الر
     بالقيمة العادلة   مقاسةالالمطلوبات المالية غير 

 115 303 115رر303 - - نقا  اترنوتحقنر نطيمحاترألاير
 - - 303 115 303 115 

ر
 القيمة العادلة   
 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 -ر -ر 1ر548رر127 جلخواا رر ججلاح رلي ررنقرنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنر

 127 548 1  -  - 
ر
ر
ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر
 م 2020 ديسمبر 31  
 القيمة الدفترية 

 

القيمة  العادلة 
من خالل  الربح   

 أو الخسارة 

موجودات مالية 
 بالتكلفة المطفأة 

مطلوبات مالية  
 بالتكلفة المطفأة 

 اإلجمالي

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة 
رر أراح جلررلي نقرنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنر

 جلخواا 
 1 513 950 - - 1ر513رر950

     موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 144 004 - 144رر004 - جلاق ر نارينات رجلاق 

 14 095 827 -ر14ر095رر827 -رنمعمتجترناللنربالت يفنرجليطفأ 
100رر868 - تنلرن يانرألاىر  - 868 100 

 15 854 649 - 14 340 699 1 513 950ر
     المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

     الريمع 
     بالقيمة العادلة   مقاسةالالمطلوبات المالية غير 

 105 788 105رر788 - - نقا  اترنوتحقنر نطيمحاترألاير
 - - 788 105 788 105 

ر
 القيمة العادلة   
 3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 -ر -ر 1ر513رر950 جلخواا رر ججلاح رلي ررنقرنمعمتجترناللنربالقلينرجلناتلنر

 950 513 1  -  - 
ر
ر

 



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارة المخاطر المالية 14-2 
نتابنتةارر رل رلرتقيليةا جليخا ا تح ي  نق تت ممر نتمجصينر آللنر لي ر نقر  ت جا جلقا   ر أ شطن نق عاء جليخا ا

ررتحقيقرأاحام ,ي  جلقا   ر لق ا  ضا اعنربالاوبنر جليخا ا لتجا  ,ييلنر لم جلينتي  . جأللاىر  جلضمجب  ليقيمت   قا
رأ شطنرجلقا   رليخا ارناللنرنتام,نرنثكرنخا ارجالاتيامر نخا ارجلويملنر نخا ارأسناارجلوم .رر  تتنام

  
 مخاطر االئتمان 

جالاتيامرر لخواا ر  ررتيثكرنخا ار جآللار جلطافر ت   ر لل ر ي تير نيار بالتاجناتلر جلم اءر ,ي ر نار ,  رنق ا ر افر
رجل ا لنر جليبالغرجليوتحقنرنقرجأل اجفرتجترجلنيلن.ررأاص تلا   رليخا ارجالاتيامر,ي رناللن.ريتنامرجلق

,قرر جالاتيامر نخا ار نقر جلح ر ,ي ر جلقا   ر جالستثيااجتر عنيكر ,ي ر جالاتيامر ليخا ار ننامر جلقا   ر لمر
نيء رر بتقيللر جلناللنر جلقلا ر جليخا ار تجتر جل ةاتر نعر جلتنانكر نقر باستياجار جلح ر جليخا ار ناجةبنر  نر  اعقر

رنكرننةا.راجلتيريتلرجلتنرجل ةات
جل  تاعنر   رتيار ي جلقا   ر جالاتيامر ي ليخا ا ليتنام جأللق ر جلح ر لعيالير لم - جلقلينر  تااع    ر

 :رييي كيا جلتقاعا

 
 ديسمبر 31

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
ر144رر004  2ر282رر272ر نار  رحكيلجلاق ر

ر14ر095رر827 ر12ر087رر468ربالت يفنرجليطفأ رنمعمتجترناللن
ر1ر513رر950 ر1ر548رر127ربالقلينرجلناتلنرنقرلي رجلاح رأ رجلخواا رنمعمتجترناللن
ر100رر868رر97رر150رتنلرن يانرألاىر

 017 015 16  649 854 15 
 

 االستثمارات 
جلياللنرلحنمج رجلتيري يا ارر جلقا   رريح رجلقا   رنقرتناضلرليخا ارجالاتيامرنقرلي رجالستثياار يرجأل اج ر

تاتيار ,  ر لضيامر جالستثيااجتر أ شطنر تامععر لي ر نقر جالاتيا لنر لييخا ار تناضلر جتجا ر جلير جلقا   ر  عونير
جليخا ا.رلمرجلح رجأللق رليتنامرليخا ارجالاتيامرليستثيااجترجليقافنرتيتاحنرلي لعر جلقلينرجلناتلنرنقرلي رر

 تاعن.رعيلعر  نرجالستثيااجترنمعمت ر يرتلا اترأ رصااتيقرتنيكرجالاحامر جلخوااار يرتااع رجلتقاعار يرجلقلينرجل 
جلونمتين جلناحلنر جلييي نر جلقا   رررر.تجلكر لتجا ر جلقلينرألمر بتو يكرجيرنخقصرلي خفامر ير جلقا   ر يقلر للر

 تنتق رأ ةارلابينرليستاتجتربال انك.
ر
ر



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية

رنارللري تارغيارتلل رربالاعدا رجلونمتيعيلعرجليبالغرح
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ر
 النقد وما يعادل النقد 

راعا ر144ر004حر 2021رتيوي ار31اعا رسنمتير يررر2ر282رر272يحتف رجلقا   ربالاق ر جلاق رجلينات ربي يغرر
 .ريددتلرجالحتفدداظربالاقدد ر جلاقدد رجلينددات رلدد ىرجل اددمكرتجترجلودديننرجل يدد  ر دديرجلييي ددنر 2020تيوددي ارر31سددنمتير ددير

لددد لل،رتنتقددد رجإلتجا رأمرر،-A+رللددد ررBBBجلناحلدددنرجلودددنمتينرندددعرتقدددالفاترجاتيا لدددنر,اللدددن،ر جلتددديريدددتلرتقدددالفةارندددقر
رنخا ارجالاتيامرفلياريتنيقربة نرجألاص  ر يرضيقرجلح رجألت  .

 

 السيولة مخاطر 
نخا ارجلويملنر يرنخا ارنمجعةنرجلقا   رصنمحنرتم يارجألنمج رليقابينرجاللتاجناترجليتنيقنرباألت جترجلياللن.رل رر

رتاشارنخا ارجلويملنر,قر,  رجلق ا ر,ييربلعرجصكرناليربوا,نربي يغريقاابرةليتلرجلناتلن.ر
جلويملنررررباإلضا ن نخا ار بإتجا ر جلقا   ر يقم ر تللر بأينررجلير ليم اءر تافلنر أنمج ر نقر عمتر ناتظينر جلتأك ر بقما ر

رجلتاجناترنوتق يلن.ر
ر

رم 2021 ديسمبر 31
ر

 عند الطلب أو ررالقيمة الدفترية
راكثر من سنة ررأقل من سنة واحدة

رررررر :المطلوبات المالية غير المشتقة
 -ر 115رر303ر 115رر303ر نقا  اترنوتحقنر نطيمحاترألاير

 -ر 115 303ر 115 303رر
ر

 عند الطلب أو ررالقيمة الدفتريةررم 2020 ديسمبر 31
راكثر من سنة ررأقل من سنة واحدة

رررررر :المطلوبات المالية غير المشتقة
 -ر 105رر788ر 105رر788ر نقا  اترنوتحقنر نطيمحاترألاير

 -ر 105 788ر 105 788رر
ر

رجلمحد جتر جسدتاتجت ار ديرتدكريدم رتناندكر لد جر ةدمرنندامرليخدا اتاصر ا ور أحكا رجلقا   ر,ي رجال تاجكاتر دير
جلوديملنرليقابيددنرجالسدتاتجتجترجلتدديريقدم ربةددارحييدنرجلمحدد جتر ديرأير لددو.ر ضدعرندد يارجلقدا   ربندد رجإلا داتجترفليددار

رةا.يتنيقربي  رجالستحقا ر جلويملنربالاوبنرليقا   رلتأنيقرتم ارأنمج رتافلنرليقابينرأيرجلتاجناترحا ر شما
تتلرلتجا رنخدا ارجلوديملنر تلدلربياجل تةداربقدما رناتظيدنرلضديامرتدم ارجألندمج رجليزندنر جلتودةييترجل ا لدنر جلتودةييتر

رجالاتيا لنرجأللاىرليم اءربااللتاجناترجليوتق يلنرليقا   .ر
 
 
 



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021 ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية
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 مخاطر السوق 
جل جألسناار جلترياجتر ير بو  ر نار ناللنر أتج ر جلت ب بر ير جلوم ر يرنخا ار أسنااررنخا ار نثكر جلوم ر واا  ر ير

صافرجلنييترجألعا لنر نن الترجلفمجا ر أسناارجألسةلرنياري رار,ي رتلكرجلقا   رأ رةلينرنارتيتي لرنقرأت جترر
ناللن.رتة فرلتجا رنخا ارجلوم رلل رلتجا رجلتنامرليخا ارجلوم ر جلولطا ر,ييةارضيقرجلح  ترجليق ملنرنعرتنظللر

ر.جلنمجا 
 

 العملةمخاطر 
تيثكرنخا ارجلنييترجليخا ارجلااعينر,قرت ب برةلينرأتج رناللنرنار تل نرليترياجتر يرأسناارجلقافرجألعا ي.ر
بنييترر بةيار جلينتافر جليوتق يلنر جليمعمتجتر جليطيمحاتر جلت ااعنر جلينانيتر لتاججر ,ا ر جلنييتر نخا ار تاشأر

رثيا ربنييتلرجلتشرييلنر حالتاليرالريمع رنخا ار,يين.ررتختي ر,قر,يينرجلقا   رلمرجستثيااجترجلقا   رنوت
ر

 المال رأس إدارة -15
  جلوم ر  جل جاق جليوتثيا رقن ,ي  جلحفاظ أعك نق كافلن نا  اأس لا,   ,ي  جلحفاظ  ي لتجا رجلقا   ر سلاسن ت يق -

 جألاحدام  نودتمىر جليودتخ   جليدا  اجس ,يد  جلنااد  لتجا رجلقدا   ر تاجلد رأل,يالدل، جليودتق يي جلتطمعا  جليحا ظنر,ي 
 .,ي رنال يرجلمح جت جليمز,ن

 :ييي نا لل  جليا  اأس لتجا  ,ا  جلقا   ر  عة ف -
 ليال يرجلمح جت. جلنمجا  تم يا  ي جالستياجا ييكاةا بحيث ,انين كياشأ  جالستياجا ,ي  جلقا   ر ل ا  حياين .ر1
 .ليال يرجلمح جت كا ي ,اا  تم يا .ر2

 

 ديسمبر 31 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 م 2021

 ديسمبر 31 
 م 2020

ر105رر788رر115رر303رجليطيمحات لعيالي
ر ر144ر004حرر ر2ر282ر272حرجل امك ل ى  أاص    ق ينر :ناقصا
 (38 216)  (2 166 969)رالمعدل  الدين صافي

ر15ر748رر861رر15ر899رر714رجلناا  رليال يرجلمح جتصا يرجليمعمتجتر
 %277  %734 المعدل  المال رأس  إلى الدين نسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   للسيولةصندوق بيتك 
رنفتمم رر,ا رستثياايرلحصا   ر
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 الحقة أحداث -16
ر دد نرجلقددمجالرجلظدا ار دديررليقددا   ررجليدداليررجلياتدار,يدد ررتدد رارلد رالحقددنر انددنرناد ر ةايددنرجلفتددا ر جلتددير عددمترأحد ج رجإلتجا ربندد  ررتنتقد 

ر.جلياللن
ر

 

 هامة أحداث  -17
تنتقدد رجإلتجا ربندد  ر عددمترأحدد ج رالحقددنر انددنرنادد ر ةايددنرجلفتددا ر جلتدديرلدد رتدد رار,يدد رجلياتددارجليدداليرليقددا   رجلظددا ار ددير دد نر

 ج تشددارأ جاددكر,ددا رر 2019 ر دديرأ جلددار,ددا ر-19Covidجلقددمجالرجلياللددن،رفليددار,دد جرج ددلرتددلرتأكيدد ر عددمتر يددا سرتدداعيرع يدد رح
 ر،رنيارتو  ر يرجضطاجباتر يرجأل شطنرجلت ااعنر جلاشداور2021 يرعيلعرأ حاءرجلناللر الرياج رنوتيارحت ر,ا ررر 2020

جاللتقدداتي.رتنت ددارلتجا رجلقددا   رأمر دد جرجلتفشدديرحدد  رغيددارلابددكرليتندد يكر دديرجليياج لددنرجلنيمنلددن.ر ظددا جرألمرجلمضددعرنتقيدد ر
,يد رجالسدتياجار ديرجلنيدكر  قداررر رنرجألح ج رأردارعدمھاير,يد رلد ا رجلقدا  رلھ ركممريأمررتملعي نعرتلل،رالر  ساععرجلتطما،
 دديرجليوددتق كرجلياظددمار,ادد ررنلددنتاحددنرليمجصددينرجلم دداءربالتاجناتددلرجليالرنلددتافرملنيسددرليددحيددثرأمرجلقددا   رل رنعلي دد أرجالسددتياجار

رجستحقاةھا.
ر

 

 آخر يوم للتقييم  -18
ر.ر  2020تيوي اررر31:رر 2020حرر 2021رتيوي ار31آلاريم رليتقيللر مر

ر

 إعتماد القوائم المالية  -19
   . 2022رنااسر30جليمج قرره1443 عبامرر27 جلقا   ر يرن يسرلتجا ج,تياترجلقمجالرجلياللنرنقرل كرر تل
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ر

 


