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 صندوق بيتك للسيولة 
 )مدار من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
 2022يونيو  30كما في 

 

 

 إيضاح

   يونيو 30
2022 

 مراجعة()غير 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

    الموجودات

    

 2,282,272 972,527  نقدية وشبه نقدية
 12,087,468 13,648,020 5 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 1,548,127 1,568,093 6 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 97,150 53,828  إيرادات مستحقة

  ───────── ───────── 

 16,015,017 16,242,468  إجمالي الموجودات
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 19,396 19,075 7 أتعاب إدارة مستحقة
 95,907 130,554  مصاريف مستحقة الدفع 

  ───────── ───────── 

 115,303 149,629  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

    حقوق الملكية 

 15,899,714 16,092,839  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد 
  ───────── ───────── 

 16,015,017 16,242,468  المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي 
  ═════════ ═════════ 

    

 1,500,855 1,500,855  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد )بالعدد( 
  ═════════ ═════════ 

)باللاير صافي قيمة الموجودات العائد إلى مالكي الوحدات لكل وحدة 
 السعودي(

 

10.72 10.59 
  ═════════ ═════════ 

 

 



 صندوق بيتك للسيولة 
 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( )مدار من قبل 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  

 
     

 إيضاح

 يونيو  30
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو  30
2021 

 مراجعة()غير 
 لاير سعودي

    الدخل 

 176,907 239,704  دخل عمولة خاصة 
أو    من خالل الربحأرباح غير محققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 الخسارة
 

19,966 15,926 
  ──────── ──────── 

 192,833 259,670  إجمالي الدخل 
  ──────── ──────── 

    

    المصاريف

 ( 15,736) ( 15,798) 7 أتعاب إدارة
 ( 16,495) ( 14,252)  أتعاب حفظ 

 ( 18,000) ( 17,629)  أتعاب مهنية 
 ( 14,864) ( 18,867)  مصاريف تشغيلية أخرى

  ──────── ──────── 

 ( 65,095) ( 66,546)  إجمالي المصاريف التشغيلية 
  ──────── ──────── 

 127,738 193,124    صافي دخل الفترة
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر 
  ──────── ──────── 

 127,738   193,124  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  ════════ ════════ 

 



 صندوق بيتك للسيولة 
 )مدار من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

 الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو  30 

 2022 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

  يونيو 30
2021 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   
   التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 127,738 193,125 صافي دخل الفترة 
   

   التعديالت لـ:

 ( 15,926) ( 19,966) أرباح غير محققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ──────── ──────── 

 173,159 111,812 
   الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في 

 1,872,788 ( 1,560,552) )زيادة( نقص في الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 1,379 43,322 نقص في اإليرادات المستحقة  

 12,371 ( 321) )نقص( زيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة
 ( 2,960) 34,647 )زيادة( نقص في المصاريف المستحقة

 ──────── ──────── 

 1,995,390 ( 1,309,745) صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
 ──────── ──────── 

 1,995,390 ( 1,309,745) صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية 
   

 144,004 2,282,272 بداية الفترةالنقدية وشبه النقدية في 
 ──────── ──────── 

 2,139,394 972,527 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ════════ ════════ 

 



 صندوق بيتك للسيولة 
 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( )مدار من قبل 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 يونيو  30 

2022 
 لاير سعودي

 يونيو  30
2021 

 لاير سعودي
   

 15,748,861 15,899,714 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد في بداية الفترة )مراجعة(
   

   الدخل الشامل: 

 127,738 193,125 صافي دخل الفترة 
 - - للفترةالدخل الشامل اآلخر  

   

 127,738 193,125 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 ──────── ──────── 

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد في نهاية الفترة )غير  
 15,876,599 16,092,839 مراجعة(

 ════════ ════════ 



 صندوق بيتك للسيولة 
 )مدار من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30
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 عام   -1
 

صندوق بيتك للسيولة )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح تأسس بموجب اتفاق بين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي 
الصندوق(، والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"( وفقًا للوائح هيئة السوق المالية والضوابط الشرعية الصادرة  )"مدير  

 عن الهيئة الشرعية لمدير الصندوق.
 

هـ  1438جمادى األول    4وتاريخ    5/16/ 17/575منحت هيئة السوق المالية الموافقة على تأسيس الصندوق بموجب خطابها رقم  
 (. 2018يناير    9هـ )الموافق  1439ربيع الثاني  22(. وبدأ الصندوق عملياته بتاريخ 2017فبراير  1فق )الموا

 
يتمثل هدف الصندوق في االستثمار في أدوات النقد القصيرة إلى الطويلة األجل باللاير السعودي والدوالر األمريكي المتوافقة مع  

 الصندوق. المعايير الشرعية المعتمدة من مدير 
 

يُدار الصندوق من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري 
 . 37-08124، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 1010312522رقم 

 

 ، المملكة العربية السعودية. 11523، الرياض , 15005للصندوق ومدير الصندوق هو ص.ب. إن عنوان المكتب المسجل 
 

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق. وبموجب االتفاقية المبرمة مع الصندوق، يجوز لمدير الصندوق 
 داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.تفويض الصالحيات الموكلة إليه ألحد أو مجموعة من المؤسسات المالية 

 

 

 اللوائح النظامية  -2
 

التي  المتطلبات  المالية والتي تنص على  السوق  قبل هيئة  الصادرة من  الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"(  يخضع 
 يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

 

 

 أسس اإلعداد  - 3
 

 بيان االلتزام   3-1
الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقًا  الموجزة  األولية  المالية  القوائم   هذه  إعداد  المملكة    -  34تم  في  المعتمد  األولي"  المالي  "التقرير 

 والمحاسبين.العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
 

ويجب  السنوية،  المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  على  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  تشتمل  ال 
، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير 2021ديسمبر    31قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

السعودية  الد الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  ولية 
 للمراجعين والمحاسبين.

 

قام مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس استمرار الصندوق في العمل كمنشأة مستمرة. ويرى مدير 
وق عدم وجود حاالت عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوًكا كبيرة حول هذا االفتراض. وقد أبدى حكًما بأنه من المتوقع بصورة الصند

  12معقولة أن يتوفر لدى الصندوق الموارد الكافية لالستمرار في عملياته التشغيلية في المستقبل المنظور، في فترة ال تقل عن  
 . شهًرا من نهاية الفترة المالية

 

 أسس القياس 3-2
الموجودات  باستثناء  المحاسبي،  االستحقاق  أساس  باستخدام  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقًا  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  تم 

 المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
 

قائمة المركز المالي األولية الموجزة الخاصة به وفقًا لترتيب السيولة بناًء على نية مدير الصندوق وقدرته يقوم الصندوق بعرض  
 على استرداد/ تسوية غالبية الموجودات/المطلوبات لبنود القوائم المالية المقابلة. 



 صندوق بيتك للسيولة 
 )مدار من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 3
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق. كما 

 تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. 
 

 لتقديرات واالفتراضات استخدام األحكام ا  3-4
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، قام مدير الصندوق بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق 
النتائج  تختلف  وقد  والمصاريف.  واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات  عنها  المصرح  والمبالغ  للصندوق  المحاسبية  السياسات 

 لية عن هذه التقديرات. الفع
 

التأكد من   لعدم  الرئيسية  للصندوق والمصادر  المحاسبية  السياسات  الصندوق في تطبيق  أبداها مدير  التي  الهامة  وكانت األحكام 
 التقديرات هي نفس األحكام المبينة في آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية تتماشى  
المنتهية في   للسنة  من  2021ديسمبر    31للصندوق  السارية اعتباراً  الجديدة  المعايير  فيما عدا تطبيق  . يسري  2022يناير    1، 

 لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  2022ل مرة في عام  العديد من التعديالت ألو
 

 لم يقم الصندوق بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
 
 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة   -5
 

 

 يونيو  30
2022 

 )غير مراجعة(
 سعوديلاير 

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي
   

 12,142,106 13,702,658 (1ودائع مرابحة )
 ( 54,638) ( 54,638) ناقًصا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ────────── ────────── 

 13,648,020 12,087,468 
 ══════════ ══════════ 

 

مرابحة لدى عدة بنوك وشركات استثمار تعمل في المملكة العربية السعودية بفترات استحقاق خالل يمثل هذا البند ودائع   (1)
 (. %3.23: 2021ديسمبر  31سنويًا ) % 2.84سنة وتحمل دخل عمولة خاصة بمعدل قدره 

 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -6
 

بالق المالية  الموجودات  المملكة  تتكون  عام مسجل في  استثمار  في صندوق  استثمار  الخسارة من  أو  الربح  العادلة من خالل  يمة 
 العربية السعودية. 

 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 التكلفة  
 )لاير سعودي( 

 القيمة السوقية
 )لاير سعودي( 

 التكلفة
 )لاير سعودي( 

 القيمة السوقية 
 سعودي( )لاير 

 1,548,127 1,500,000 1,568,093 1,500,000 ألسواق النقدصندوق سيكو المالية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════   



 صندوق بيتك للسيولة 
 )مدار من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

 ل القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حو 
 2022يونيو  30
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 7
 

الجهة األخرى أو ممارسة تأثير هام على تعتبر الجهات جهات ذات عالقة  إذا كان لدى أحد الجهات القدرة على السيطرة على  
الجهة األخرى عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. يعتبر مدير الصندوق والمنشآت / األشخاص ذوي العالقة بمدير الصندوق 

العالقة. ذات  الجهات  مع  معامالت  بإجراء  العادية  أعماله  دورة  الصندوق خالل  ويقوم  بالصندوق.  ذات عالقة  وتخضع   جهات 
المعامالت مع الجهات ذات العالقة لقيود تحددها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويتم اعتماد كافة المعامالت مع الجهات 

 ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  7-1
 العالقة خالل الفترة:فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع الجهات ذات 

 

 غير مراجعة   

   لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة اسم الجهة ذات العالقة 

 يونيو  30
2022 

 لاير سعودي

 يونيو  30
2021 

 لاير سعودي
     

 15,736 15,798 (1أتعاب إدارة ) مدير الصندوق بيت التمويل السعودي الكويتي
     

أعضاء مجلس   مجلس اإلدارة
 اإلدارة

مصاريف أتعاب مجلس  
 - 9,753 اإلدارة

 
إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق. ويقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب إدارة بمعدل قدره   ( 1)

 يتم احتسابها على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق. % 0.2
 

 وحدة(.  1,000,000:  2021ديسمبر  31وحدة ) 1,000,000، يمتلك مدير الصندوق 2022يونيو  30كما في 
 
 أرصدة الجهات ذات العالقة  7-2

 فيما يلي بيان باألرصدة الدائنة في نهاية الفترة/السنة الناتجة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة: 
 

 الرصيد  طبيعة العالقة اسم الجهة ذات العالقة 

 يونيو  30
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

     

 19,396 19,075 أتعاب إدارة مستحقة مدير الصندوق بيت التمويل السعودي الكويتي
   ════════ ═════════ 

 
 
  القيمة العادلة لألدوات المالية  - 8
 

النقدية   من  المالية  الموجودات  الخسارة تتكون  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  والموجودات  النقدية  وشبه 
والمطلوبات  المستحقة  اإلدارة  أتعاب  من  المالية  المطلوبات  تتكون  بينما  المستحقة.  واإليرادات  المطفأة  بالتكلفة  والموجودات 

 األخرى.
 

إن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة، وتصنف كافة الموجودات المالية نظًرا للطبيعة قصيرة األجل لمعظم األدوات المالية، ف
 من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  2والمطلوبات المالية ضمن المستوى 

  



 صندوق بيتك للسيولة 
 )مدار من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي( 

 ل القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حو 
 2022يونيو  30
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 ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها 
 

 2022يونيو  30كما في   
 )غير مراجعة(

 1المستوى 
 لاير سعودي

 2المستوى 
 لاير سعودي

 3المستوى 
 لاير سعودي

 اإلجمالي
 لاير سعوي

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 1,568,093 - ( 6أو الخسارة )إيضاح 

- 
1,568,093 

 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 2021ديسمبر  31في كما   
 )مراجعة(

 1المستوى 
 لاير سعودي

 2المستوى 
 لاير سعودي

 3المستوى 
 لاير سعودي

 اإلجمالي
 لاير سعوي

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 1,548,127 - 1,548,127 - ( 6أو الخسارة )إيضاح 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 (. 2020ديسمبر   30:  2021ديسمبر   31) 2022يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة هو 
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 (. 2022أغسطس  25هـ )الموافق 1444محرم  27 بتاريخ مجلس اإلدارةقبل تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من 

 


