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 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 الرأي
القوائم المالية الموحدة لشركة بيت التمويل السعودي الكويتي )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، لقد راجعنا 

، وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في 2019ديسمبر  31والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية  حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات

 الموحدة، بما في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.
 

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير 2019ديسمبر  31

 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 يأساس الرأ
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 
توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد 

عتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا سلوك وآداب المهنة الم
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس 

 إلبداء رأينا.
 

 ارة حول القوائم المالية الموحدةمجلس اإلدومسؤوليات اإلدارة 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

ا ألحكام نظام المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقً 
الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من 

 تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
 

العمل وفقا لمبدأ عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في 
االستمرارية واإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، 

 ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
 

 اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش 

يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي 
أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف 

عَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت  
 يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

 
وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ 

على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/mena




 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة. 28إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة المركز المالي الموحدة
 2019ديسمبر  31كما في 

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  

 لاير سعودي  لاير سعودي إيضاح 
     

     الموجودات
 1,633,612  1,242,645 7 ممتلكات ومعدات

 3,195,889  2,153,267 8 موجودات غير ملموسة

  -  1,701,985 27 موجودات حق االستخدام

 75,147,054  76,395,490 9 استثمارات في شركات زميلة

 105,133,928  87,314,137 10 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات 

 107,577,579  140,021,136 11 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 10,113,529  12,251,940 13 مدينون تجاريون وآخرون

 127,646,412  118,763,306 14  أرصدة لدى البنوك

 430,448,003  439,843,906  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 3,550,082  3,301,368 15 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 14,078,704  14,244,528 16 زكاة مستحقة

 7,126,443  14,235,837 17 دائنون تجاريون وآخرون

  -  1,182,865 27 التزام إيجار

 24,755,229  32,964,598  إجمالي المطلوبات

     
     حقوق الملكية

     حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة

 500,000,000  500,000,000 18 رأس المال

 2,505,272  2,505,272  احتياطي نظامي

 1,085,818  1,219,471  احتياطي تقويم اكتواري

 (117,030,766)  (109,577,917)  خسائر متراكمة

 386,560,324  394,146,826  إجمالي حقوق المساهمين

 19,132,450  12,732,482  حقوق الملكية غير المسيطرة

 405,692,774  406,879,308  إجمالي حقوق الملكية

 430,448,003  439,843,906  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

     
 
 
 



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة. 28إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2019  2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي إيضاح 
     اإليرادات
 5,145,000  2,550,000  تمويل الشركاتأنشطة دخل من 

 3,655,960  3,399,082  توزيعات أرباح
 1,290,207  6,160,897  إدارة الموجودات أنشطةدخل من 

 7,718,713  9,329,170   دخل عمولة 
 5,701,393  5,778,642 9 حصة في صافي نتائج شركات زميلة

بالقيمة العادلة من  صافي مكاسب )خسائر( موجودات مالية
 3,703,944 10 خالل الربح أو الخسارة

 (263,104) 

 23,248,169  30,921,735  إجمالي اإليرادات

     
     المصاريف
 (12,282,946)  (10,515,895) 19 تشغيليةمصاريف 

 (13,528,934)  (14,697,110) 20 مصاريف عمومية وإدارية

 (25,811,880)  (25,213,005)  إجمالي المصاريف

     
 (2,563,711)  5,708,730  دخل )خسارة( العمليات
 119,272  1,680,472  إيرادات أخرى، صافي

 (2,444,439)  7,389,202  الدخل )الخسارة( قبل الزكاة
 (2,917,564)  (3,179,858) 16 مصروف الزكاة

 (5,362,003)  4,209,344  دخل )خسارة( السنة
       

     خراآلشامل الخسارة( الدخل )ال

     بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة 
مكاسب )خسائر( اكتوارية عن إعادة قياس التزامات المنافع 

 المحددة للموظفين
 
15 133,653 

  
(141,101) 

 (141,101)  133,653  إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

 )الخسارة( الشامل للسنةإجمالي الدخل 
 

4,342,997 
 

(5,503,104) 
 

    
     المتعلق بـ:

 (5,250,590)  4,295,837  المساهمين في الشركة
 (252,514)  47,160  حقوق الملكية غير المسيطرة

  4,342,997  (5,503,104) 

     
 
  

 
 
 



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة. 28إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

     حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة  

 

 
  رأس المال  

االحتياطي 
  النظامي

احتياطي 
التقويم 
  اإلجمالي  الخسائر المتراكمة  االكتواري

حقوق الملكية غير 
 اإلجمالي  المسيطرة

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
               

 393,142,289  1,331,375  391,810,914  (111,921,277)  1,226,919  2,505,272  500,000,000  2018يناير  1كما في 
صافي الحركة في حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
 

-   -   -   -  
 

-  
 

17,627,530  17,627,530 
 426,059  426,059   -   -   -   -   -  توزيعات أرباح

 (5,362,003)  (252,514)  (5,109,489)  (5,109,489)   -   -   -  خسارة السنة
 (141,101)   -  (141,101)   -  (141,101)   -   -  الخسارة الشاملة األخرى

 (5,503,104)  (252,514)  (5,250,590)  (5,109,489)  (141,101)   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 405,692,774  19,132,450  386,560,324  (117,030,766)  1,085,818  2,505,272  500,000,000  2018ديسمبر  31في 

               
 405,692,774  19,132,450  386,560,324  (117,030,766)  1,085,818  2,505,272  500,000,000  2019يناير  1كما في  
صافي الحركة في حقوق الملكية غير  

 المسيطرة
 

-   -   -   -  
 

-  
  

(18,072,451) 
  

(18,072,451) 
 515,988  515,988   -   -   -   -   -  توزيعات أرباح

 4,209,344  47,160  4,162,184  4,162,184   -   -   -  دخل السنة
 133,653   -  133,653   -  133,653   -   -  الدخل الشامل اآلخر

 4,342,997  47,160  4,295,837  4,162,184  133,653   -   -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
يع جزئي لملكية في شركة تابعة ب

 (2-2)إيضاح 
 

-   -   -   3,290,665 
 

3,290,665 
 

11,109,335  14,400,000 

 406,879,308  12,732,482  394,146,826  (109,577,917)  1,219,471  2,505,272  500,000,000  2019ديسمبر  31في 

               

 
 



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة. 28إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  
 لاير سعودي  لاير سعودي إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 (2,444,439)  7,389,202  )الخسارة( قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرةالدخل 

     التعديالت لـ: 
 908,933  480,405 7 استهالك ممتلكات ومعدات

 -  561,076 27 استهالك موجودات حق االستخدام
 1,105,402  1,042,622 8 إطفاء موجودات غير ملموسة

 (5,701,393)  (5,778,642) 9 زميلةحصة في صافي نتائج شركات 
 -  113,224 27 أعباء مالية بشأن عقد إيجار

أرباح غير محققة عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 (208,387)  (1,553,446) 10 الخسارة

 (3,655,960)  (3,399,082)  توزيعات أرباح
 (6,462,002)  (7,974,235) 11 المطفأة، صافيدخل عمولة من موجودات مالية بالتكلفة 

 871,841    498,123 20 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 799,782  837,047 15 مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

  (7,783,706)  (14,786,223) 
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 5,627,310  3,813,172  مدينون تجاريون وآخرون
 1,651,280  (2,616,918)  دائنون تجاريون وآخرون

 (7,507,633)  (6,587,452)  النقدية المستخدمة في العمليات
     

 (906,697)  (952,108) 15 منافع محددة مدفوعة للموظفين
 (2,123,980)  (3,014,034) 16 زكاة مدفوعة

 (10,538,310)  (10,553,594)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 (523,918)  (89,438) 7 شراء ممتلكات ومعدات

 -  14,400,000 2-2 متحصالت من بيع جزئي لشركة تابعة
 (964,250)  - 8 شراء موجودات غير ملموسة

 1,071,940  - 9 استبعاد استثمار في شركات زميلة
 5,980,889  19,373,237  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (97,545,850)  (83,059,021) 11 شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 99,020,647  50,736,083 11  بالتكلفة المطفأةمستحقة متحصالت من موجودات مالية 

 2,553,325  2,292,914  توزيعات أرباح مستلمة
 1,657,833  -  توزيعات أرباح من شركة زميلة

 6,011,603  6,521,163  دخل عمولة من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 17,262,219  10,174,938  صافي النقدية من األنشطة االستثمارية
     

     األنشطة التمويلية
 18,053,589  (7,830,150)  حقوق الملكية غير المسيطرة
 -  (674,300) 27 يجاراإلسداد جزء رئيسي من التزام 

 18,053,589  (8,504,450)  صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية
     

 24,777,498  (8,883,106)  الزيادة في األرصدة لدى البنوك خالل السنة)النقص( 
     

 102,868,914  127,646,412 14 األرصدة لدى البنوك في بداية السنة

 127,646,412  118,763,306 14 األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة
     
     المعلومات الهامة غير النقدية: 

 -  2,263,061 27 موجودات حق االستخدام
 -  1,743,941 27 التزام إيجار

 -  (519,120) 27 إيجار مدفوع مقدًما معاد تصنيفه إلى موجودات حق االستخدام
 3,303,723  4,530,206 13 توزيعات أرباح مستحقة من شركة زميلة

 (141,101)  133,653 15 )خسائر( مكاسب اكتوارية عن التزامات المنافع المحددة للموظفين



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2019ديسمبر  31
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 معلومات حول الشركة وأنشطتها -1
 

ك /71شركة بيت التمويل السعودي الكويتي )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

(. كانت الشركة مسجلة في البداية في الخبر بموجب السجل التجاري رقم 2009مارس  4هـ )الموافق 1430ربيع األول  7بتاريخ 

، قامت الشركة بنقل مقر 2011(. خالل عام 2009مارس  25هـ )الموافق 1430ربيع األول  28وتاريخ  2051039562

ويحمل نفس التاريخ.  1010312522مركزها الرئيسي إلى مدينة الرياض واستصدرت سجالً تجارياً جديداً في مدينة الرياض برقم 

 تم إلغاء السجل التجاري السابق.
 

هـ )الموافق 1429ذي القعدة  7الصادر بتاريخ  0812437هيئة السوق المالية رقم تتمثل النشاطات الرئيسية للشركة وفقا لترخيص 

 (، ملخصة كما يلي:2008نوفمبر  5

 العمل كأصيل والتعهد بالتغطية في األوراق المالية. 1-1
 تأسيس وإدارة صناديق استثمارية مشتركة ومحافظ استثمارية. 1-2
 ألوراق المالية.ترتيب المعامالت المتعلقة بالتمويل وا 1-3
 تقديم الخدمات االستشارية وخدمات حفظ األوراق المالية. 1-4
 

إن الشركة مملوكة من قبل مساهمين سعوديين وكويتيين، وهي شركة تابعة لشركة بيت التمويل الكويتي، شركة مدرجة في سوق 

 الكويت لألوراق المالية، والتي تمثل المساهم الرئيسي في الشركة.
 
 اإلعدادأسس  -2
    
 بيان االلتزام 2-2
 

صدارات تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل

ـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  )يشاراألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  إليها مجتمعة ب

 العربية السعودية"(.
 
قامت المجموعة بعرض قوائمها المالية الموحدة حسب ترتيب السيولة. تم إظهار تحليل خاص باسترداد أو تسوية الموجودات  

شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية  12م المالية )متداولة( وأكثر من شهراً بعد تاريخ إعداد القوائ 12والمطلوبات المالية خالل 

 (.21)غير متداولة( في اإليضاح )
 
 أسس توحيد القوائم المالية 2-2
 

. تتحقق السيطرة عندما 2019ديسمبر  31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في 

عرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها تت

المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة 

 عندما يكون لدى المجموعة:على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط 

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة  •
 بالشركة المستثمر فيها(.

 التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. •

 على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. المقدرة •
 

وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل 

، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها

 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها. •

 يبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناتجة عن الترت •

 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. •
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق 

رة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيط

على الشركة التابعة ويتم التوقف عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف 

 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً 

  ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2019ديسمبر  31
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 
 أسس توحيد القوائم المالية )تتمة( 2-2
 

المسيطرة يتعلق الربح او الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير 

حتى لو أدى ذلك إلى أن يتحول رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة إلى عجز. وعند الضرورة، يتم اجراء تعديالت على القوائم 

المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات 

حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند المتداخلة وكذلك 

 توحيد القوائم المالية.
 

 يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

 

الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن اثبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات  وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على

وحقوق الملكية غير المسيطرة والبنود األخرى وعناصر حقوق الملكية األخرى، بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في 

 يمة العادلة.الربح أو الخسارة. يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالق
 

 تمتلك المجموعة الشركات التابعة أدناه )"الشركات التابعة"( التي تأسست في المملكة العربية السعودية.
 

 نسبة الملكية    
 ديسمبر 31

           2018 2019 بلد التأسيس رقم السجل التجاري اسم الشركة التابعة

 %100 %100 العربية السعوديةالمملكة  1010449918 شركة استحواذ الغذائية
 %95 %95 المملكة العربية السعودية 1010377199 شركة تخطيط ونماء العقارية

 %100 %84 المملكة العربية السعودية 1010476576 شركة تكامل األغذية لالستثمار
88.21 المملكة العربية السعودية - )*( صندوق بيتك الوعيد لألسهم السعودية

% 
79.88
% 

49.47 المملكة العربية السعودية - )*( صندوق بيتك للسيولة
% 

42.46
% 

 
 

 الوحدات اآلخرين. مالكي، زادت نسبة ملكية الشركة في الصناديق، وهو ما يرجع إلى استرداد السنةوخالل )*( 

 

من ملكيتها في شركة تكامل األغذية لالستثمار )شركة تابعة( إلى طرف آخر. وبلغ إجمالي  %16خالل السنة، قامت الشركة ببيع 

لاير سعودي تم إثباتها مباشرة في قائمة التغيرات  3,290,665لاير سعودي، ونتج عنها مكاسب قدرها  14,400,000صفقة البيع 

 في حقوق المساهمين.
 
 لقياسأسس ا 2-3

 
 تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-4

 
 للمجموعة، ما لم يرد خالف ذلك.تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3
 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات 

المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم  والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات

التأكد من هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر 

 بذلك في الفترات المستقبلية.
 

رة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس تستند هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات إلى الخب

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية 

يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي 

  المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:تم أدناه عرض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي لها أثر 
 

 األحكام
 توحيد المنشآت التي تمتلك فيها المجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت

( وذلك في حالة زيادة إجمالي %50تقوم المجموعة فقط بتوحيد المنشآت التي تمتلك فيها نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت )أي 
 إضافة إلى الحقوق المتعلقة باإلبعاد عن الحد المقرر.التعرض للعائدات 

 
 مبدأ االستمرارية

ً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن  قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا
على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علٍم بعدم تأكد جوهري المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عالوة 

قد يثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة 
 وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 
 المجموعة كمستأجر -ء تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنها

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد 
المؤكد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من 

 عدم ممارسته.
 

يشتمل عقد اإليجار الخاص بالمجموعة على خيارات التمديد واإلنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا كان من 
المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه. أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من 
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار 
في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار 

سبيل المثال، إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأجرة أو التخصيص المهم حسب الطلب لألصل التجديد أو اإلنهاء )على 
 المستأجر(.

 
قامت المجموعة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة اإليجار المتعلقة بمساحات المكاتب التجارية الخاصة بها والتي تتضمن فترة 

 لى خمس سنوات(.قصيرة غير قابلة لإللغاء )أي من ثالث إ
 

 التقديرات واالفتراضات
 االنخفاض في قيمة الموجودات

يتطلب قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة 
العمالء والخسائر الناتجة عن ذلك(. تم تقديم توضيح بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )أي احتمال تعثر 

 (: االنخفاض في قيمة الموجودات المالية.6-4إضافي في اإليضاح )
 

 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات
ير بعد األخذ تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يحدد هذا التقد

 بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة دوريًا بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك
 للتأكد بأن طريقة وفترة االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

 
 للموجودات غير الملموسةاألعمار اإلنتاجية 

تبدأ األعمار اإلنتاجية بتاريخ إتاحة الموجودات غير الملموسة لالستخدام، ألن ذلك يعكس بشكل دقيق النمط المتوقع الستهالك المنافع 
راجعة األعمار االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لبرامج الحاسب اآللي هي سبع سنوات. يتم م

 اإلنتاجية في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها، إذا كان ذلك مالئماً.
 

 برامج المنافع المحددة
إجراء  يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم االكتواري. يتضمن التقويم االكتواري

العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، 
والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات، ومعدل الدوران الوظيفي. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل، 

منافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم فإن التزام ال
مالية. يعتبر معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، 

عائد السوق على سندات الشركات ذات الجودة العالية. يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب تأخذ اإلدارة بعين االعتبار 
على أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل. يتم تحديد معدل الوفيات 

المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات  بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول
  (.15الديموغرافية. تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح )



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس 
في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس 

النقدية المخصومة.  األسعار المتداولة في أسواق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقويم بما في ذلك طريقة التدفقات
تؤخذ المدخالت إلى هذه الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر 

 يتطلب إبداء درجة كبيرة من األحكام ليتم تحديد القيمة العادلة.
 
 شطةن أسواقالقيمة العادلة لألوراق المالية غير المتداولة في  

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
 متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 
تقوم المجموعة أيًضا باالستثمار في وحدات قابلة لالسترداد في صناديق استثمارية غير مدرجة. إن الصناديق مفتوحة المدة لعمليات  

االشتراك/ االسترداد بصورة دورية وفقًا لما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام. يتم تحديد قيمة صافي الموجودات الخاصة 
ك/ االسترداد للوحدات عن طريق قسمة صافي الموجودات المتعلقة بمالكي الوحدات في الصناديق )القيمة بالصناديق لغرض االشترا

العادلة لموجودات الصناديق ناقًصا المطلوبات( على العدد اإلجمالي لوحدات الصناديق القائمة بتاريخ التقويم المعني. يتم تقديم صافي 
 قبل مدير االستثمار المعني، وربما يستند إلى المعلومات المالية غير المدققة. قيمة الموجودات الخاصة بهذه الصناديق من

 
 السياسات المحاسبية الهامة -4
  
 فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد قوائمها المالية الموحدة. 
 
 تحويل العمالت األجنبية 4-1 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (1
ية"(، تقاس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )"العملة الوظيف 

 التي هي اللاير السعودي.
 
 المعامالت واألرصدة (2

العملة الوظيفية وفقا ألسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. ويتم إثبات تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 
أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية الناتجة من سداد هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة 

 ربح أو الخسارة.بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في نهاية السنة في ال
 
لية. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت االو 

 فيه تحديد القيمة العادلة. تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم
 
 الممتلكات والمعدات  4-2 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية 
 على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء هذه البنود.

 
فترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، وذلك فقط في الحاالت التي من تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الد

المحتمل أن تتدفق فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى المجموعة وأنه يمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. 
حاسبة عنه كأصل مستقل عند استبداله. تحمل تكاليف االصالح والصيانة ويتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي جزء تم الم

 األخرى على الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تتكبد فيها.
 

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكاليف على القيمة المتبقية لها على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، 
على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة أو فترة  -لة تحسينات المباني المستأجرة وبعض الممتلكات والمعدات المستأجرة في حا -أو 

  اإليجار، أيهما أقصر.
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 ألغراض حساب االستهالك:فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات 
 

       عدد السنوات البيان

 5 إلى 3 تحسينات المباني المستأجرة
 7إلى  3 الممتلكات والمعدات
 4 األثاث والتركيبات

 4 السيارات
 

تعديلها بأثر يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم 
 مستقبلي، إذا كان ذلك ضروريًا.

 
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فوراً إلى القيمة القابلة لالسترداد له في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة 

 لالسترداد المقدرة له.
 

االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند 
استمرار استخدام األصل. يتم تحديد كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أو االستغناء 

قائمة الدخل الشامل الموحدة عندما يتم التوقف عن  عنه بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إثباتها في
 إثبات ذلك األصل.

 
 الموجودات غير الملموسة 4-3

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة، وتصنف أعمارها اإلنتاجية كمحددة 
 أو غير محددة المدة.

 
الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض تطفأ الموجودات غير 

في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي 
كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ  لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية

محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها  –المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل 
جودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الدخل الشامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يدرج مصروف إطفاء المو

 الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
 

 سنوات. 7تطفأ برامج الحاسب اآللي على مدى 
 
إلى الجهة المستلمة(، أو عند عدم وجود  يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة 

منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل 
 الموحدة.)والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الشامل 

 
 االستثمارات في الشركات الزميلة  4-4 

الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات 
 على تلك السياسات.والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة 

 
إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثيراً هاماً تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.  

ً لطريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم ف ي يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة وفقا
األصل، إثبات االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة. تعدل القيمة الدفترية لالستثمار الحقًا وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على 

 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ.
 

وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق السياسات يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة للمجموعة. 
 المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

 
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري بإثبات خسارة االنخفاض في قيمة استثمارها 

يخ إعداد كل قوائم مالية، بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في الشركات الزميلة. تقوم المجموعة، بتار
في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وإذا كان األمر كذلك، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين 

ثبات الخسارة كـ "حصة في صافي نتائج الشركات الزميلة" في قائمة القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، وإ
 الدخل الشامل الموحدة.

 
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق 

تأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان ال
  من االستبعاد في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  4-5
انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم يتم اختبار الموجودات غير المالية للتأكد من وجود 

لة إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القاب
قيمة العادلة للوحدة المدرة للنقدية ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. ولغرض لالسترداد. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى لل

إجراء تقويم لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى تتواجد به تدفقات نقدية قابلة للتمييز ومستقلة بشكل كبير 
 وجودات )الوحدات المدرة للنقدية(.عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعة من الم

 
 وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة

ة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخذ والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادل
باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم مالئمة. إن 
 عمليات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات األخرى المتوفرة عن

 القيمة العادلة.
 

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي 
يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة 

مس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة فترة خ
 الخامسة.

 
بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر 

سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة االنخفاض المثبتة 
المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة 

يخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل القابلة لالسترداد منذ تار
عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات 

ت السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة ما لم يتم قيد األصل خسارة االنخفاض في القيمة في السنوا
 بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

 
 األدوات المالية    4-6
 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية -اإلثبات األولي  

بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها وذلك فقط عندما تصبح تقوم المجموعة 
 المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية ألداة مالية ما.

  
 الموجودات المالية 
 القياس األولي 

التي ال تشمل مكون تمويل هام، تقوم المجموعة بقياس الموجودات  عند االثبات األولي، وباستثناء الذمم المدينة والموجودات األخرى
في حالة الموجودات المالية غير المدرجة  –تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليها  -المالية بالقيمة العادلة زائًدا 

تعلقة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إثبات تكاليف المعامالت الم
 خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

 
شهًر، بسعر  12تقاس الذمم المدينة والموجودات األخرى، التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي لها فترة استحقاق أقل من  

 المعاملة.
  
 الالحقالتصنيف والقياس  
 تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها ضمن فئات القياس التالية: 
 الموجودات المالية التي تقاس الحقًا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة(، و أ( 
 الموجودات المالية التي تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة.   ب( 
 
ستند هذا التصنيف إلى نموذج األعمال الخاصة المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية الخاصة ي 

  بها.
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 األدوات المالية )تتمة( 4-6
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 المطفأة إذا ما تم استيفاء كالً من الشرطين التاليين:تقاس الموجودات المالية بالتكلفة 

 أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و أ(  
دفعات من المبلغ األصلي والعمولة  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط ب(

 على المبلغ األصلي القائم.
 
وبعد القياس األولي، تقاس الموجودات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، ناقًصا االنخفاض في  

الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي القيمة )إن وجد(. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو 
تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن دخل العموالت في قائمة الدخل الشامل 

 الموحدة. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
 
تقوم المجموعة بتصنيف األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والصكوك كموجودات  

 مالية بالتكلفة المطفأة.
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

لتكلفة المطفأة أو قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إن الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير إثباتها الحقاً با
 قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها

وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر، يتم إثباتها وإظهارها بالصافي  الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة
 في قائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها.

 
 أدوات حقوق الملكية

أو الخسارة. تقوم المجموعة بقياس كافة االستثمارات في حقوق الملكية، والتي ال تعتبر شركات زميلة، بالقيمة العادلة من خالل الربح 
يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح او الخسارة 

 حيثما ينطبق ذلك.
 

 التوقف عن االثبات
حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده  يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة،

 من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو •

قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف   •
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو 
)ب( لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على 

 األصل.
  
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

يتم تحديد االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وفقًا لطريقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية. وهذا يتطلب إبداء أحكام هامة عن 
 س المرجح باالحتماالت.مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة، والتي يتم تحديدها على أسا

 
 تطبق طريقة االنخفاض في القيمة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

 
 وتقاس مخصصات الخسائر وفقًا ألي من الطريقتين التاليتين:

 12محتملة خالل  شهًرا: وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي نتنج عن أحداث تعثر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  أ( 
 شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر: وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى  ب(
 العمر المتوقع لألدوات المالية.

 
حالة زيادة مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي بتاريخ إعداد القوائم يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر في 

شهًرا في حالة عدم زيادة مخاطر  12المالية زيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي، بينما يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
أن مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي لم تزداد بشكل االئتمان المتعلقة باألصل المالي زيادة جوهرية. يمكن للمنشأة أن تحدد ب

جوهري إذا كان األصل يتضمن مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية. لكن قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
ة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة العمر يطبق دائًما على الذمم المدينة وموجودات العقود التي ال تتضمن مكون تمويل هام. بالنسب

شهًرا أو على مدى العمر، بناًء على الزيادة الجوهرية  12المطفأة، تقوم المجموعة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة إما على أساس 
  في مخاطر االئتمان.
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 الماليةالمطلوبات 
 القياس األولي 

تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ذمم دائنة )مقاسة 
 بالتكلفة المطفأة(، حسبما هو مالئم.

  
 ليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.يتم، في األصل، وإثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بعد خصم تكا 
 

 التصنيف والقياس الالحق
 تقوم المنشأة بتصنيف كافة المطلوبات المالية كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة، فيما عدا: 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أ( 
الموجودات المالية المحولة مؤهلة للتوقف عن اإلثبات أو عندما تنطبق طريقة  المطلوبات المالية التي تنشأ عندما ال تكون ب(  

 االرتباط المستمر،
 عقود الضمانات المالية، ج( 
 االلتزامات المتعلقة بمنح القروض بأسعار تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق، و د( 
المستحوذة في عملية تجميع أعمال يسري عليها المعيار الدولي للتقرير المالي العوض المحتمل الذي يتم إثباته من قبل الشركة  هـ( 

 (. يقاس هذا العوض المحتمل الحقًا بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.3)
 
كافة المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى. تقاس  

قف الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند التو
 عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

  
ة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ تحسب التكلفة المطفأ 

 من معدل العمولة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
  
 التوقف عن االثبات 

ت المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات يتم التوقف عن اثبات المطلوبا
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا 

وبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطل
 الدخل الشامل الموحدة.

 
 مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم 
ة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات لمقاص

 في آن واحد.
 
 قياس القيمة العادلة 4-7

نظامية تتم بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 
متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يفترض التعريف األساسي للقيمة العادلة أن المجموعة تعمل كمنشأة مستمرة وال توجد نية أو 

 متطلبات لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معامالت بشروط مخالفة.
 

ول على األسعار المتداولة بسهولة وبانتظام من وسيط تداول أو مجموعة تعتبر األداة المالية متداولة في سوق نشط إذا أمكن الحص
صناعات أو خدمة تسعير أو وكالة تصنيف نظامية، وتمثل تلك األسعار المعامالت الفعلية والتي تتم بصورة منتظمة وفقًا لشروط 

 التعامل العادل.
 

لمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة البيانات القابلة ل
 وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم، وذلك على النحو التالي:

أو مطلوبات يمكن الوصول إليها  : األسعار المتداولة )بدون تعديل أو تجديد األسعار( في أسواق نشطة لموجودات1المستوى  •
 بتاريخ القياس.

: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو 2المستوى  •
 المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.

الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق غير القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة : مدخالت 3المستوى  •
  للمالحظة(.
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 طرق التقييم
المركز المالي الموحدة من األسواق المالية النشطة، تحدد قيمتها في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للبنود المسجلة في قائمة 

العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل على استخدام نماذج تقويم. تؤخذ المدخالت إلى هذه الطرق من خالل األسواق القابلة 
درجة من التقديرات ليتم تحديد القيمة العادلة.  للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء

تشتمل التقديرات على االعتبارات الخاصة بالسيولة ومدخالت النماذج المتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان )المتعلقة بالمجموعة 
يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة وباألطراف األخرى( واالرتباط فيما بينها والتقلبات. إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل 

المسجلة للبنود في قائمة المركز المالي الموحدة والمستوى الذي يتم فيه اإلفصاح عن البنود ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة 
ة للمالحظة حاليا في العادلة. يتم اختبار هذه الطرق للتأكد منها من خالل المعايرة على األسعار المأخوذة من معامالت السوق القابل

نفس البند )دون تعديل أو تجديد( عند توفرها. ولتحديد أهمية المدخالت الخاصة لعملية القياس برمتها، تقوم المجموعة بإجراء تحليل 
 الحساسية أو طرق اختبار الجهد.

 
 االستثمارات في األوراق المالية المتداولة وصناديق االستثمار

ادلة لألوراق المالية المتداولة على أساس األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات مالية مماثلة دون أي في حالة تحديد القيمة الع
 تعديالت، يتم إدراج األدوات ضمن المستوى األول من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.

 
 االستثمارات غير المدرجة 

 مدرجة تصنفها ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تقوم المجموعة أيًضا باالستثمار في استثمارات غير
 
 الدائنون التجاريون واآلخرون  4-8

يتم إثبات الذمم الدائنة بعد استالم البضاعة وتقديم الخدمات. ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة ناقصا الخصومات التجارية )إن وجدت( 
الدفعات أو السداد أيهما أعلى. وفي الحاالت التي تكون فيها القيمة الزمنية للنقود جوهرية، تقيد الذمم الدائنة والحقا بالتكلفة أو بمبالغ 

 بالتكلفة المطفأة.
 
 المخصصات  4-9

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب 
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت 
التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل 

ا يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في مستقل وذلك فقط عندم
 قائمة الدخل الشامل الموحدة، بعد خصم أية مبالغ مستردة.

 
ا وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم معدل بالمخاطر والذي يعكس، عندم
 يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 
 الزكاة  4-10

 يجنب مخصص للزكاة وفقًا لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية، ويتم إثباته في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
 
 منافع الموظفين  4-11
 
 منافع الموظفين قصيرة األجل (1

يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. يتم إثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في 
المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية  حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة

 تقدير االلتزام بشكل موثوق به.
 
 منافع الموظفين طويلة األجل (2

 برامج المنافع المحددة
تقوم المجموعة بإدارة برنامج المنافع المحددة طبقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بناًء على فترات الخدمة 

بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع في إطار برنامج المنافع المحددة باستخدام المتراكمة للموظفين 
 (.19طريقة وحدة االئتمان المتوقعة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
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 منافع الموظفين )تتمة( 4-11
 
 طويلة األجل )تتمة(منافع الموظفين  (2
 

 برامج المنافع المحددة )تتمة(
ويتم تحديد تكلفة تقديم المنافع في إطار برنامج المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة المعتمدة من قبل خبراء 

السوق بتاريخ قائمة المركز المالي  اكتواريين مؤهلين مهنيًا والوصول إليها باستخدام االفتراضات االكتوارية بناًء على توقعات
بقة الموحدة. تنسب عمليات التقويم هذه المنافع المستحقة إلى الفترة الحالية )لتحديد تكلفة الخدمة الحالية( وإلى الفترات الحالية والسا

األرباح والخسائر االكتوارية والعائد )لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة(. يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تتضمن 
على موجودات البرنامج، فوراً في قائمة المركز المالي الموحدة مع إثبات الزيادة أو النقص في االحتياطيات األخرى من خالل 

 فترات الالحقة.الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. لن يعاد تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في ال
 

 يتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وذلك قبل:

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليصه، و •

 تاريخ قيام المجموعة بإثبات التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة. •
 

 المنافع المحددة.يتم احتساب صافي العمولة باستخدام معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات 
 

عند حدوث تسوية )باستبعاد كافة االلتزامات المتعلقة بالمنافع المستحقة بالفعل( أو تقليص )بتخفيض االلتزامات المستقبلية نتيجة 
االنخفاض الجوهري في عضوية البرنامج أو االنخفاض في المستحقات المستقبلية(، يتم إعادة قياس االلتزام وموجودات البرنامج 

ت العالقة باستخدام االفتراضات االكتوارية الحالية وإثبات األرباح والخسائر الناتجة في الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تحدث ذا
 فيها التسوية أو التقليص.

 
ية اللتزام تشتمل موجودات ومطلوبات منافع التقاعد المحددة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة على إجمالي القيمة الحال

 المنافع المحددة )باستخدام معدل الخصم( ناقصا القيمة العادلة لموجودات البرنامج التي يتم منها تسوية االلتزامات مباشرة. يتم تحديد
 القيمة العادلة على أساس معلومات األسعار السائدة في السوق.

 
افع اقتصادية تتوقع المجموعة استردادها بصورة معقولة وذلك عن تمثل قيمة صافي موجودات المنافع المحددة القمة الحالية ألية من

 طريق استرداد الفائض من البرنامج في نهاية عمر البرنامج أو تخفيض االشتراكات المستقبلية في البرنامج.
 
 منافع نهاية الخدمة (3

العرض المتعلق بهذه المنافع أو عند قيام يتم اثبات منافع نهاية الخدمة كمصاريف عندما تكون المجموعة غير قادرة على سحب 
شهراً من تاريخ إعداد القوائم  12المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة، أيهما يحدث أوالً. وإذا لم يتوقع سداد المنافع بالكامل خالل 

 المالية، فإنه يتم حينئٍذ خصمها.
 
 االحتياطي النظامي 4-12

ً لنظام الشركات السعودي  من صافي ربح السنة إلى االحتياطي  %10والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل طبقا
من رأس المال. إن هذا االحتياطي  %30النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 

 غير قابل للتوزيع.
 
 إثبات اإليرادات 4-13

 اء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن في حالة استيفاء أحد الشروط التالية:تقوم المجموعة بالوف
 أن يتلقى العميل المنافع التي يوفرها أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت أثناء قيام المجموعة باألداء، .1

 شاء األصل أو تحسينه، أوأن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إن .2

أال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل لدى المجموعة، وأن يكون للمجموعة حق واجب النفاذ في  .3

 استالم قيمة األداء المكتمل حتى تاريخه.

إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن يتم فيها بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، فإنه يتم 
 الوفاء بالتزام األداء.

 
  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقديًا.
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 إثبات اإليرادات )تتمة( 4-13

يتم إثبات اإليرادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة وذلك بالقدر الذي يحتمل فيه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن 
 قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق به.

 
الزمن إذا أمكن للمجموعة قياس مدى التقدم المحرز يجب إثبات اإليرادات فقط فيما يتعلق بالتزام األداء الذي تم الوفاء به على مدى 

نحو الوفاء التام. يجب أن يتوفر لدى المجموعة بيانات موثوقة يمكن تطبيقها على طريقة مالئمة لقياس مدى التقدم نحو تحقيق هذا 
سترداد التكاليف المتكبدة، فإنها الهدف. وفي حالة عدم مقدرة المجموعة على قياس نتيجة التزام األداء بشكل موثوق به، لكن تتوقع ا

 تقوم بإثبات اإليرادات فقط وذلك بقدر التكاليف حتى يمكن قياس التقدم بصورة موثوقة.
 

 توزيعات األرباح
 يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار باألحقية في استالمها.

 
 تمويل الشركات أنشطةالدخل من  

الشركات في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تقديم الخدمات ذات العالقة )أي الوفاء بالتزام األداء تمويل أنشطة يتم إثبات الدخل من 
 المعني( وتحقق اإليرادات.

 
 إدارة الموجودات أنشطةالدخل من 

وفاء بالتزام األداء تمويل الشركات في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تقديم الخدمات ذات العالقة )أي الأنشطة يتم إثبات الدخل من 
 المعني( وتحقق اإليرادات.

 
 دخل العمولة

 يتم إثبات دخل العمولة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وفقًا لمعدل العمولة الفعلي، على أساس نسبي زمني، عند تقديم الخدمات.
 
 عقود اإليجار 4-14
 

 المجموعة كمستأجر
وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات 

الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدام التي تمثل 
 الحق في استخدام الموجودات المعنية.

 
 موجودات حق االستخدام ( 1

جموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقوم الم
تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس 

ة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، التزامات اإليجار. تشتمل تكلف
ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على 

 العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيهما أقصر.أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو 
 

إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم 
 حساب االستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

 
 تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة. 
 
 التزامات اإليجار (2
 بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها 

ما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة على مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة )ب
ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل 

أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات  دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة
 الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.  

 
يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي 

 ث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.يقع فيها الحد
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 عقود اإليجار )تتمة( 4-14

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل 
للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل 

العمولة، وت خفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك 
يجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإل

 المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل المعني.
 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة ( 3
عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات  تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات 

شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
كتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات الم

 بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 المصاريف  4-15

 والمصاريف العمومية واإلدارية، حسبما هو مالئم.يتم توزيع المصاريف وفق أسس ثابتة بين المصاريف التشغيلية 
 
 دارة المخاطر الماليةإ -5
 

يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في تحقيق المنفعة للمساهمين والحفاظ عليها. تتعرض أنشطة لمجموعة لمخاطر، ولكن يتم 
لحدود المخاطر والضوابط األخرى. وتعتبر عملية إدارة إدارتها من خالل عملية من التحديد المستمر والقياس والمراقبة، وتخضع 

 المخاطر ذات أهمية بالغة بالنسبة الستمرار ربحية المجموعة.
 

يقع على عاتق مجلس اإلدارة المسئولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة واإلشراف عليه. تم وضع 
حديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع الحدود والضوابط المالئمة سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لت

للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة لها. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس 
وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى الحفاظ على  التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل معايير

بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم. تؤدي أعمال المجموعة إلى تعرضها لمخاطر مالية 
 متنوعة، من بينها:

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالمرابحة •

 مخاطر السيولة •

 العمالتمخاطر  •

 مخاطر السعر •
 
 مخاطر االئتمان 5-1

تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تكبد خسارة مالية في حالة عدم الوفاء من قبل عمالء المجموعة أو األطراف األخرى في السوق 
لمدينة التجارية بالتزاماتها التعاقدية تجاه المجموعة. تنشأ مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك وإيداعات المرابحة والذمم ا

 والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )الصكوك(.
 
 إدارة المخاطر (1

 تمثل مخاطر االئتمان أكبر المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة، ولذلك تقوم اإلدارة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بصورة دقيقة.
إن إدارة مخاطر االئتمان ومراقبتها تتمركز لدى فريق إدارة االئتمان، الذي يقوم برفع تقارير بشأنها بصورة منتظمة إلى مجلس 

 اإلدارة وكافة رؤساء وحدات العمل بالمجموعة.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2

 لخسائر االئتمان المتوقعة:لدى المجموعة األنواع التالية من األدوات المالية التي تتعرض 
 األرصدة لدى البنوك، •

 المستحقة من عمالء الشركات والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة، و –الذمم المدينة التجارية واألخرى  •

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )الصكوك(.  •
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -5
 
 مخاطر االئتمان )تتمة( 5-1

 
 المدينون التجاريون

تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية التي تستخدم مخصص خسائر 
 االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية الخاصة بها المسجلة تقوم المجموعة، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم 
شهًرا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تمثل خسائر  12بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

متوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن شهًرا ذلك الجزء من خسائر االئتمان ال 12االئتمان المتوقعة على مدى 
شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند وجود زيادة جوهرية في  12أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون 

العمر. وبالنسبة للمبالغ المستحقة مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 من الجهات ذات العالقة، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة.

 
إلى مخصص الخسارة الختامي كما  2019يناير  1فيما يلي تسوية مخصص الخسارة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة كما في 

 :2019ديسمبر  31في 
 

 

المدينون التجاريون 
 واآلخرون
  (13)إيضاح 

الموجودات المالية 
 بالتكلفة المطفأة

  (11)إيضاح 

النقدية وشبه 
 النقدية
 اإلجمالي  (14)إيضاح 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
        

خسائر االئتمان المتوقعة طبقًا 

( 9للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 431,374  1,096,841 2019يناير  1كما في 

 

42,900 

 

1,571,115 

الزيادة في المخصص المثبت في 

 (162)  525,000 2019الربح أو الخسارة خالل 

 

(26,715) 

 

498,123 

خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 431,212  1,621,841 2019ديسمبر  31

 

16,185 

 

2,069,238 
        

 العمولةمخاطر أسعار   5-2
تمثل مخاطر أسعار العمولة المخاطر الناتجة عن عدم تناسب التغير في أسعار العمولة مع تكلفة التمويل نتيجة التغيرات في أسعار 
العموالت السائدة في السوق. يوجد لدى المجموعة استثمارات مرابحة وصكوك مرتبطة بعمولة، والتي تخضع لمخاطر أسعار 

 العمولة.
 

التالي حساسية ربح أو خسارة السنة للمجموعة إزاء التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار العموالت، مع بقاء يوضح الجدول 
كافة المتغيرات األخرى ثابتة. ال يوجد أثر للحساسية على الدخل الشامل اآلخر حيث ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مخصصة 

الدخل الشامل اآلخر. وعمليًا، قد تختلف التقديرات الفعلية عن تحليل الحساسية أدناه ومن  كأدوات تغطية أو بالقيمة العادلة من خالل
 الممكن أن يكون الفرق هاًما.

 
 األثر على الربح أو الخسارة التغير في سعر العمولة

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,340,860 1,400,211 %1الزيادة بواقع 
 (1,340,860) (1,400,211) %1النقص بواقع 

 
 مخاطر السيولة 5-3

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. يتم إيداع 
 بالمجموعة.الودائع عادة لفترات قصيرة إلدارة متطلبات السيولة الخاصة 

 
كما أن كافة المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة، تستحق السداد تعاقديًا  

 تتم إدارة مخاطر السيولة على مستوى صناديق االستثمار من خالل الحدود المالئمة للسيولة وتتم مراقبتها لكل صندوق. عند الطلب.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -5
 

 مخاطر السيولة )تتمة(  5-3
 تتم مراقبة عملية إدارة السيولة بالمجموعة من قبل لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة، وتشتمل على ما يلي:

التغذية باألموال عند استحقاقها التمويل اليومي الذي تتم إدارته من قبل إدارة المالية للتأكد من الوفاء بتلك المتطلبات ويشمل ذلك  (أ
 أو استثمارها.

 مراقبة نسب السيولة في قائمة المركز المالي الموحدة مقابل المتطلبات الداخلية والنظامية. (ب
 إدارة تركزات المخاطر وتواريخ استحقاق القروض. (ج
 إدارة السيولة وعدم تماثل الموجودات والمطلوبات.  (د

 
 التعرض لمخاطر السيولة

 أشهر 3أقل من  2019 ديسمبر 31
 12إلى  3

 سنوات 5 – 1 شهًرا
 أكثر من

 سنوات 5
بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

              لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

التزامات المنافع المحددة 
 3,301,368 - 3,301,368 - - - للموظفين
 14,244,528 - - 11,064,670 3,179,858 - زكاة مستحقة

 14,235,837 9,726,313 - - 3,524,572 984,952 دائنون تجاريون وآخرون
              1,182,865 - - 508,565 674,300 - التزام إيجار

 984,952 7,378,730 11,573,235 3,301,368 9,726,313 32,964,598              

       

 أشهر 3أقل من  2018ديسمبر  31
 12إلى  3

 اإلجمالي سنوات 5 – 1 سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 1 شهًرا
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
             

التزامات المنافع المحددة 
 3,550,082 - 2,643,386 - 906,696 - للموظفين
 14,078,704 - - 11,157,980 2,920,724 - زكاة مستحقة

              7,126,443 - - - 6,781,589 344,854 دائنون تجاريون وآخرون

  344,854 10,609,009 11,157,980 2,643,386 - 24,755,229              
       

 مخاطر العمالت  5-4
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. ال تخضع 

أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة بعمالت عدا المجموعة للتقلبات في 
اللاير السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. وحيث أن اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر 

 األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة.
 

 مخاطر األسعار 5-5
تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في السوق، سواء 
كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأدوات مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية 

 متداولة في السوق.ال
 

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما يتعلق باالستثمارات الخاصة بها. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر األسعار من خالل تنويع 
استثماراتها ومراقبة التطورات بصورة مستمرة في أسواق األسهم والصناديق الدولية. إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة العوامل الرئيسية 

 تي تؤثر على التغيرات في أسواق األسهم والسندات، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.ال
 

في الجدول أدناه، تم بيان أفضل تقديرات اإلدارة لألثر على قائمة الدخل الشامل الموحدة لسنة نتيجة التغير المحتمل بصورة معقولة 
قاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. عمليًا، قد تختلف التقديرات الفعلية عن تحليل الحساسية أدناه ومن في مؤشرات األسهم، مع ب

الممكن أن يكون الفرق هاًما. إن النقص المقابل في كل مؤشر من المؤشرات المبينة أدناه كان من المفترض أن ينتج عنه أثر مقابل 
 ولكن معاكًسا.
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -5
 

 مخاطر األسعار )تتمة( 5-5
 

 مؤشر السوق
التغير في مؤشر حقوق 

 الملكية
 األثر على قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31

 تداول

       لاير سعودي لاير سعودي %

+5 1,167,109 1,025,322 
-5 (1,167,109) (1,025,322) 

 
 قياس القيمة العادلة -6
 

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل 
 الهرمي للقيمة العادلة.

 
  القيمة العادلة 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   2019ديسمبر  31
           لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير   

      الموجودات المالية
استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق 

      الملكية:
 76,395,490 70,508,255 5,887,235 -  استثمارات في شركات زميلة   

      مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 36,255,697 - 36,255,697 -  صناديق استثمار   
 27,716,253 - 27,716,253 -  صناديق عقارية   
 23,342,187 - - 23,342,187  أوراق مالية متداولة   

      مصنفة بالتكلفة المطفأة:
           140,021,136 - 140,021,136 -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

  23,342,187 209,880,321 70,508,255 303,730,763           

 
  القيمة العادلة 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   2018ديسمبر  31
           لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

      موجودات مالية
استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق 

      الملكية:
 75,147,054 69,589,593 5,557,461 -  استثمارات في شركات زميلة   

      مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 31,880,121 - 31,880,121 -  صناديق استثمار   
 26,077,058 - 26,077,058 -  صناديق أسواق المال   
 26,670,303 - 26,670,303 -  صناديق عقارية   
 20,506,446 - - 20,506,446  أوراق مالية متداولة   

      مصنفة بالتكلفة المطفأة:
           107,577,579 - 107,577,579 -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

  20,506,446 197,762,522 69,589,593 287,858,561           

 
 خالل الفترات المالية. 3والمستوى  2والمستوى  1المستوى لم يتم إجراء تحويالت بين 
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 الممتلكات والمعدات -7

 
تحسينات المباني  2019ديسمبر  31

 اإلجمالي  السيارات  األثاث والتركيبات  الممتلكات والمعدات  المستأجرة
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

          التكلفة:
 4,676,444  901,773  1,908,669  456,002  1,410,000 2019يناير  1في 

 89,438  -  -  89,438  - إضافات
 4,765,882  901,773  1,908,669  545,440  1,410,000 2019ديسمبر  31في 

          االستهالك المتراكم:
 3,042,832  508,399  1,798,422  454,011  282,000 2019يناير  1في 

 480,405  125,063  59,923  13,419  282,000 المحمل للسنة
 3,523,237  633,462  1,858,345  467,430  564,000 2019ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية:
 1,242,645  268,311  50,324  78,010  846,000 2019ديسمبر  31في 

 
المباني تحسينات  2018ديسمبر  31

 اإلجمالي  السيارات  األثاث والتركيبات  الممتلكات والمعدات  المستأجرة
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

          التكلفة:
 4,152,526  409,100  1,906,869  426,557  1,410,000 2018يناير  1في 

 523,918  492,673  1,800  29,445  - إضافات
 4,676,444  901,773  1,908,669  456,002  1,410,000 2018ديسمبر  31في 

          االستهالك المتراكم:
 2,133,899  395,665  1,350,630  387,604  - 2018يناير  1في 

 908,933  112,734  447,792  66,407  282,000 المحمل للسنة
 3,042,832  508,399  1,798,422  454,011  282,000 2018ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية:
 1,633,612  393,374  110,247  1,991  1,128,000 2018ديسمبر  31في 

 
 الموجودات غير الملموسة -8
 
أجهزة الحاسب  

 اآللي
 2019ديسمبر  31

أجهزة الحاسب  
 اآللي

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي  لاير سعودي 

    
    التكلفة: 
 9,897,164  10,861,414 يناير 1في    
 964,250  - إضافات   

 10,861,414  10,861,414 ديسمبر 31في    

    اإلطفاء المتراكم: 
 6,560,123  7,665,525 يناير 1في    
 1,105,402  1,042,622 المحمل للسنة   

 7,665,525  8,708,147 ديسمبر 31في    

    صافي القيمة الدفترية: 

 3,195,889  2,153,267 ديسمبر 31في    
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 زميلةالشركات الستثمارات في اال -9
 

 فيما يلي بيان نسبة الملكية في الشركات الزميلة:
 
 نسبة الملكية  
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  
  %    % 

     
 %30.00  %30.00  شركة مطاعم الناضج

صندوق بيتك فريستايل لألسهم السعودية )سابقًا صندوق بيتك للطروحات 
 (1األولية( )

  
30.36% 

  
22.03% 

     
 

 فيما يلي بيان القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة:
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  
 لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 69,589,593  70,508,255  شركة مطاعم الناضج
 5,557,461  5,887,235  صندوق بيتك فريستايل لألسهم السعودية

  76,395,490  75,147,054 

      
وحدة( في الصندوق. ومع ذلك، وخالل  958,645.61: 2018ديسمبر  31وحدة ) 958,645.61يمثل هذا االستثمار  (1

السنة، زادت نسبة ملكية المجموعة في الصندوق نتيجة استرداد الوحدات من قبل مالكي الوحدات اآلخرين. هذا الصندوق 
 مدرج في تداول وتتم إدارته من قبل المجموعة.

 
كية في هذه القوائم المالية الموحدة. تبين للمجموعة بأنها تمارس تتم المحاسبة عن كافة الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق المل

 تأثيًرا هاًما على المنشآت وليس سيطرة عليها.
 

 فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشركات الزميلة:
 2018ديسمبر 31  2019ديسمبر 31  
 لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 75,479,157  75,147,054  في بداية السنة
 (1,071,940)  -  استبعادات

 5,701,393  5,778,642  الحصة في نتائج الشركات الزميلة
 (4,961,556)  (4,530,206)  توزيعات أرباح

 75,147,054  76,395,490  في نهاية السنة
     

 للشركات الزميلة للمجموعة:يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة اإلجمالية 
 

 2018ديسمبر 31  2019ديسمبر 31  
 لاير سعودي  لاير سعودي  قائمة المركز المالي

     
 103,170,662  157,881,274  موجودات
 38,556,960  82,816,380  مطلوبات

 64,613,702  75,064,894  صافي قيمة الموجودات / حقوق ملكية
 

 2018ديسمبر 31  2019ديسمبر 31  
      لاير سعودي  لاير سعودي  قائمة الدخل الشامل

 198,300,521  269,198,706  إيرادات
 14,695,274  17,671,575  صافي الدخل
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -10
 

 الخسارة من اآلتي: تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 
     لاير سعودي  لاير سعودي 

 31,880,121  36,255,697 (1صناديق استثمار )
 26,077,058  - (2صناديق أسواق المال )

 26,670,303  27,716,253 (3صناديق عقارية )
 20,506,446  23,342,187 (4أوراق مالية متداولة )

 87,314,137  105,133,928 
    

 
 فيما يلي بيان الحركة في القيمة الدفترية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

ديسمبر  31  
2019 

ديسمبر  31 
2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي 
    التكلفة:

 108,242,616  102,733,218 في بداية السنة
 (5,509,398)  (21,523,735) الحركة خالل السنة، صافي

 102,733,218  81,209,483 في نهاية السنة
    
    التقييم:

 2,663,814  2,400,710 في بداية السنة
 (263,104)  3,703,944 صافي الحركة خالل السنة )انظر أدناه(

 2,400,710  6,104,654 السنةفي نهاية 

 105,133,928  87,314,137 صافي القيمة الدفترية

    
فيما يلي بيان الحركة في صافي )األرباح( الخسائر المحققة وغير المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة كما هو ظاهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة:
 ديسمبر 31 

 2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

    صافي الحركة خالل السنة
أرباح غير محققة عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 208,387  1,553,446 الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو محققة عن  )خسائر(أرباح 
 2,150,498 الخسارة

 
(471,491) 

 3,703,944  (263,104) 
    

: 2018ديسمبر  31وحدة ) 47ووحدة(،  584,000: 2018ديسمبر  31وحدة ) 584,000تمثل هذه االستثمارات في  (1
: ال شيء( في صندوق بيت التمويل الكويتي صكوك كابيتال، وصندوق بيتك 2018ديسمبر  31وحدة ) 100وحدة(، و  97

 ، على التوالي.2، وصندوق بيتك اليسر للتمويل 1اليسر للتمويل 
 
 231,513,73: 2018ديسمبر  31خالل السنة، قامت المجموعة ببيع حصتها بالكامل في صندوق السنبلة ألسواق المال )  (2

 هذا الصندوق مدرج في تداول وتتم إدارته من قبل سامبا كابيتال. وحدة(.
 

 تمثل هذه االستثمارات في الصناديق العقارية التالية: (3
وحدة في صندوق عقاري مقفل  250لاير سعودي تمثل.  25.000.000، استثمرت المجموعة مبلغ 2013خالل  (أ

، استرد الصندوق وحدات بمبلغ 2018خاص داخل المملكة العربية السعودية، مدار من قبل طرف آخر. في 
وقابلة للتجديد لفترات  2012يناير  1سنوات تبدأ من  5لاير سعودي. إن مدة الصندوق األولية  23,676,649

(. وكما %7: 2018ديسمبر  31للسنة الحالية ) %7.56إضافية عند الموافقة على ذلك.  حقق االستثمار عائد قدره 
 1,662,661ولاير سعودي 1,323,351، بلغت القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالستثمار 2019ديسمبر  31في 

لاير  1,674,174سعودي والقيمة العادلة  لاير 1,323,351 لدفترية: القيمة ا2018ديسمبر  31لاير سعودي )
  سعودي(، على التوالي.
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة( -10
 

وحدة في صندوق عقاري خاص  250لاير سعودي تمثل  25.000.000، استثمرت المجموعة مبلغ 2016خالل  (ب
ديسمبر  22سنوات تبدأ من  5كة العربية السعودية، مدار من قبل طرف آخر. إن مدة الصندوق مقفل داخل الممل

، بلغت القيمة 2019ديسمبر  31(. وكما في %8.3: 2018ديسمبر  31) %9.86وتحقق عائد سنوي قدره  2016
 لاير سعودي(. 24,996,129: 2018ديسمبر  31سعودي ) لاير 26,053,592العادلة لالستثمار 

 
 تمثل هذه االستثمارات في سندات األسهم في عدة شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(. (4

 
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة -11
 

تقوم المجموعة بالترتيب من خالل مؤسسة مالية لالستثمار في بعض الصكوك لفترات طويلة األجل. إن تواريخ االستحقاق لهذه 
 .%6.50إلى  %4.25وتحقق عائد حتى تاريخ االستحقاق والذي يتراوح ما بين  2025و 2020الصكوك تتراوح ما بين 

 
 التكلفة المطفأة:فيما يلي بيان الحركة في الموجودات المالية ب

ديسمبر  31 
2019 

ديسمبر  31 
2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

    التكلفة:
 114,150,250  112,675,453 في بداية السنة

 97,545,850  83,059,021 إضافات
 (99,020,647)  (50,736,083) مستحقة خالل السنة

 112,675,453  144,998,391 في نهاية السنة

    
    إطفاء )خصم( عالوة

 4,408,473  4,666,500 في بداية السنة
 258,027  (120,457) المحمل للسنة

 4,666,500  4,546,043 في نهاية السنة

    
 108,008,953  140,452,348 إجمالي القيمة الدفترية

 (431,374)  (431,212) (1-5ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 107,577,579  140,021,136 صافي القيمة الدفترية

    
 6,720,029  7,853,778 دخل كوبونات

 (258,027)  120,457 ناقًصا: إطفاء للسنة

 6,462,002  7,974,235 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأةصافي الدخل من 

    
 فيما يلي بيان القيمة الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

ديسمبر  31 
2019 

ديسمبر  31 
2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 70,818,626  113,619,583 صكوك بالدوالر األمريكي
 27,592,286  20,586,163 إيداعات مرابحة قصيرة األجل

 9,166,667  5,815,390 صكوك باللاير السعودي

 107,577,579  140,021,136 إجمالي القيمة الدفترية
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -12
 

ذات العالقة الشركات التابعة والشركات الزميلة والصناديق المدارة من قبل المجموعة والمساهمين وكبار موظفي تمثل الجهات 
 اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيًرا هاًما من قبل هذه الجهات.

 
 الجهات ذات العالقة التي تمت خالل السنة:فيما يلي بيان بالمعامالت الرئيسية مع 

 
 مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة نوع العالقة الجهة ذات العالقة

   2019 2018 
            لاير سعودي لاير سعودي   

 - كابيتال بيت التمويل الكويتي
 - 350,000 دخل من أعمال تمويل الشركات جهة منتسبة الكويت

 - 107,431 إدارةمصاريف أتعاب   
     

 جهة منتسبة البحرين -بيت التمويل الكويتي 
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 10,000,000 - )صكوك(
 4,346,250 4,334,375 دخل صكوك  
     

 جهة منتسبة تركيا -بيت التمويل الكويتي 
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 - 7,435,881 )صكوك(
     

صندوق بيتك فريستايل لألسهم 
 شركة زميلة السعودية 

أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ مكتسبة من 
 517,562 440,797 شركة زميلة

     
 - 302,054 أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ جهة منتسبة صندوق بيتك للنقل الخاص

     

 1صندوق بيتك اليسر للتمويل 
 

 جهة منتسبة
بالقيمة  استثمار في موجودات مالية

 9,700,000 - العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 - 1,059,026 أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ  
 - 6,560,816 استبعاد استثمار  
     

 جهة منتسبة 2صندوق بيتك اليسر للتمويل 
استثمار في موجودات مالية بالقيمة 
 - 10,000,000 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     
 1,581,422 1,695,857 تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة

     
 6,145,020 6,671,984 مكافآت ومنافع قصيرة األجل مدراء تنفيذيون كبار موظفي اإلدارة

 1,354,600 1,251,115 قروض ممنوحة  
 

 فيما يلي بيان األرصدة مع الجهات ذات العالقة في نهاية السنة:
 

 2018 2019 طبيعة المعاملة نوع العالقة ذات العالقةالجهات 
            لاير سعودي لاير سعودي   

 9,984,553 1,085,864 أرصدة لدى البنوك جهة منتسبة البحرين -بيت التمويل الكويتي 
     

 4,764 4,764 أرصدة لدى البنوك جهة منتسبة الكويت -بيت التمويل الكويتي 
     

 - كابيتال التمويل الكويتيبيت 
 - 3,379,569 أرصدة لدى البنوك جهة منتسبة الكويت

 
  يتم اعتماد أسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة وتتم خالل دورة األعمال العادية للشركة.

فيما يلي بيان المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة التي تم عرضها ضمن المدينون التجاريون واآلخرون في قائمة المركز 
 (: 13المالي الموحدة )إيضاح 

ديسمبر  31 
2019 

 ديسمبر 31 
 2018 

     لاير سعودي  لاير سعودي 
 -  399,181 2صندوق بيتك اليسر للتمويل 

 -  302,054 للنقل الخاص صندوق بيتك

 117,859  111,752 صندوق بيتك فريستايل لألسهم السعودية

 -  12,213 1صندوق بيتك اليسر للتمويل 

 825,200  117,859 
       



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
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 المدينون التجاريون واآلخرون -13
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي 
  

 
 

 3,303,723  4,530,206 توزيعات أرباح مستحقة من شركة زميلة

 3,812,203  3,000,430 مصاريف مدفوعة مقدًما

 697,724  1,316,174 مبالغ مستحقة القبض من عمالء تمويل الشركات

 708,426  1,332,614 دخل عمولة مستحقة من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 1,102,635  1,106,168 عمولة مستحقة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةدخل 

 689,662  981,614 إدارة الموجوداتأنشطة إيرادات مستحقة من 

 117,859  825,200 (12مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 771,841  771,841 مبالغ مستحقة من صناديق ريت

 6,297  9,534 مدينون آخرون

 13,873,781  11,210,370 

 (1,096,841)  (1,621,841) (1-5ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 12,251,940  10,113,529 
 

 االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية واألخرى:فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر 
 
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي 
    

 225,000  1,096,841 في بداية السنة
 871,841  525,000  المحمل للسنة

 1,096,841  1,621,841 في نهاية السنة

 
   

 لدى البنوكاألرصدة  -14
 

ديسمبر  31 
2019 

ديسمبر  31 
2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي 
    

 127,689,312  118,779,491 أرصدة لدى البنوك
 (42,900)  (16,185) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 118,763,306  127,646,412 

    
 التزامات المنافع المحددة للموظفين -15
 

 فيما يلي بيان الحركة في التزامات المنافع المحددة للموظفين المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة والبنود الخاصة بها:
 
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

 3,515,896  3,550,082 في بداية السنة
 688,781  702,261 تكلفة الخدمة الحالية

 111,001  134,786 تكلفة العمولة على االلتزامات المنافع المحددة
 (906,697)  (952,108) مدفوعات خالل السنة

 141,101  (133,653) )مكاسب( خسائر اكتوارية

 3,550,082  3,301,368 في نهاية السنة



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2019ديسمبر  31
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين )تتمة( -15
 

 فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة:
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  سعوديلاير  
    الربح أو الخسارة: 

 688,781  702,261 تكلفة الخدمة الحالية
 111,001  134,786 تكلفة العمولة على االلتزامات المنافع المحددة

 837,047  799,782 

    
    الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر: 

 141,101  (133,653) )مكاسب( خسائر اكتوارية

    
 فيما يلي بيان االفتراضات الهامة المستخدمة عند تحديد التزامات المنافع المحددة الخاصة ببرامج المجموعة:

 

 
ديسمبر  31

2019 
ديسمبر  31 

2018 
    

 %4.70  %3.00 معدل الخصم
 %4.70  %5.00 الزيادات المستقبلية في الرواتب

 متوسط  متوسط معدل الدوران الوظيفي
 

 فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة المتعلقة بالتزام المنافع المحددة:

 
ديسمبر  31

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

    معدل الخصم
 (137,421)  (144,868) %0.5الزيادة بواقع 
 149,561  157,225 %0.5النقص بواقع 

    المستقبلية في الرواتبالزيادات 
 148,819  98,544 %0.5الزيادة بواقع 
 (138,053)  (92,728) %0.5النقص بواقع 

 
 الزكاة -16

 المحملة للسنة
لاير سعودي( من مخصص  2,917,564: 2018ديسمبر  31سعودي ) لاير 3,179,858تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 

 السنة الحالية.
 

 حركة المخصص
 فيما يلي بيان الحركة في مخصص الزكاة:

ديسمبر  31 
2019 

ديسمبر  31 
2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 13,285,120  14,078,704 في بداية السنة
 2,917,564  3,062,815 مجنب خالل السنة

 -  117,043 مخصص السنة السابقة

 (2,123,980)  (3,014,034) مدفوعات خالل السنة

 14,078,704  14,244,528 في نهاية السنة
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 الزكاة )تتمة(  -16

 الربوط الزكوية
 

 الكويتي السعوديالسعودي بيت التمويل 
إلى  2018وحتى  2011ديسمبر  31وعن السنوات من  2010ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن الفترة المنتهية في 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. ولم يتم إصدار الربوط من قبل الهيئة بعد.
 

 شركة تخطيط ونماء العقارية
 إلى الهيئة. ولم يتم إصدار الربوط من قبل الهيئة بعد. 2018ديسمبر  31نتهية حتى تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات الم

 
 شركة تكامل األغذية لالستثمار

 إلى الهيئة. ولم يتم إصدار الربوط من قبل الهيئة بعد. 2018ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات المنتهية حتى  
 

 شركة استحواذ الغذائية
 .2018ديسمبر  31لم تقم الشركة حتى اآلن بتقديم اإلقرار الزكوي عن الفترة األولى المنتهية في 

 
 الدائنون التجاريون واآلخرون -17
 
ديسمبر  31 

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

 -  9,726,313 مبالغ مستحقة إلى شركة تابعة )حقوق ملكية غير مسيطرة(

 1,931,866  1,889,423 موظفينمستحقات 
 1,422,835  1,111,955 مصاريف مستحقة الدفع

 1,809,588  828,112 دائنون تجاريون
 1,962,154  680,034 دائنون آخرون

 14,235,837  7,126,443 

    
 

 أعاله: فيما يلي بيان الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية

 يوماً. 60أرصدة الذمم الدائنة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتسدد عادة خالل  •

 أرصدة الذمم الدائنة األخرى غير مرتبطة بعمولة ومتوسط فترة سدادها ستة أشهر. •

 

 رأس المال -18
 

سهم قيمة، كل  50.000.000: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 10سهم، قيمة كل سهم  50,000,000يتكون رأس المال من 
 لاير سعودي(. 10سهم 
 

 إدارة رأس المال
 تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال فيما يلي: 

 استثمار رأس المال في استثمارات تفي بضوابط الوصف والتعرض للمخاطر والعائد المتوقع الموضح في النشرة.  •

من خالل االستثمار في محفظة متنوعة والمشاركة في أسواق المشتقات تحقيق عائدات ثابتة مع الحفاظ على رأس المال  •

 وأسواق رأس المال األخرى واستخدام استراتيجيات استثمار متنوعة.

 الحفاظ على السيولة الكافية للوفاء بمصاريف المجموعة والوفاء بطلبات االستردادات عند نشأتها، و •

 موعة فعالة من حيث التكلفة.الحفاظ على الحجم الالزم لجعل عمليات المج  •
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 تشغيليةمصاريف  -19
   2019  2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي   

      
 9,901,340  8,617,418   تكاليف موظفين

 1,235,370  559,350   (27و 8، 7استهالك وإطفاء )إيضاح 
 248,805  269,058   تأمين
 59,213  194,239   سفر
 297,228  -   إيجار
 540,990  875,830   أخرى

   10,515,895  12,282,946 

      
 مصاريف عمومية وإدارية -20
   2019  2018 
 لاير سعودي  لاير سعودي   
      

 6,813,508  7,379,064   تكاليف موظفين
 1,581,422  1,695,857   مكافآت ومصاريف مجلس اإلدارة

 778,965  1,524,753   (27و 8، 7استهالك وإطفاء )إيضاح 
 1,151,739  1,483,496   أتعاب مهنية

 871,841  498,123   (1-5مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 
 84,363  219,517   سفر
 446,109  -   إيجار
 1,800,987  1,896,300   أخرى

   14,697,110  13,528,934 

      
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -21
 

 تبين الجداول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:
 

 اإلجمالي  شهًرا 12بعد   أشهر 12خالل   2019ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي  لاير سعودي  سعوديلاير   

       الموجودات
 1,242,645  1,242,645  -  ممتلكات ومعدات

 2,153,267  2,153,267  -  موجودات غير ملموسة
 1,701,985  1,701,985  -  موجودات حق االستخدام

 76,395,490  76,395,490  -  استثمارات في شركات زميلة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو موجودات مالية مدرجة 

 87,314,137  87,314,137  -  الخسارة
 140,021,136  48,252,427  91,768,709  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 12,251,940  -  12,251,940  مدينون تجاريون وآخرون
 118,763,306  -  118,763,306  أرصدة لدى البنوك

 439,843,906  217,059,951  222,783,955  إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 3,301,368  3,301,368  -  التزامات المنافع المحددة للموظفين
 14,244,528  11,064,670  3,179,858  زكاة مستحقة

 14,235,837  9,726,313  4,509,524  دائنون تجاريون وآخرون
 1,182,865  508,565  674,300  التزام إيجار

 32,964,598  24,600,916  8,363,682  إجمالي المطلوبات
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة( -21
 
 اإلجمالي  شهًرا 12بعد   أشهر 12خالل   2018ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
       الموجودات

 1,633,612  1,633,612  -  ممتلكات ومعدات
 3,195,889  3,195,889  -  موجودات غير ملموسة

 75,147,054  75,147,054  -  استثمارات في شركات زميلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 105,133,928  105,133,928  -  الخسارة
 107,577,579   79,999,417  27,578,162  مالية بالتكلفة المطفأةموجودات 

 10,113,529  -  10,113,529  مدينون تجاريون وآخرون
 127,646,412  -  127,646,412  أرصدة لدى البنوك

 430,448,003  265,109,900  165,338,103  إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 3,550,082  3,550,082  -  التزامات المنافع المحددة للموظفين
 14,078,704  11,157,980  2,920,724  زكاة مستحقة

 7,126,443  -  7,126,443  دائنون تجاريون وآخرون

 24,755,229  14,708,062  10,047,167  إجمالي المطلوبات

 
 كفاية رأس المال -22

 
قامت هيئة السوق المالية بوضع إطار عمل وإرشادات خاصة بالمتطلبات النظامية للحد األدنى لرأس المال وطريقة احتسابه وفقًا 

المال على النحو للركيزة األولى. ووفقاً لهذه الطريقة، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى المطلوب لرأس المال ونسب كفاية رأس 
 التالي:

 

 
 2019ديسمبر  31

بآالف الرياالت 
 السعودية

 2018ديسمبر  31 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    قاعدة رأس المال
 386,560  390,292 الشريحة األولى
 -  - الشريحة الثانية

 386,560  390,292 اإلجمالي
    

    الحد األدنى لرأس المال
 7,222  11,693 مخاطر السوق
 150,101  155,645 مخاطر االئتمان

 7,053  7,098 المخاطر التشغيلية

 164,376  174,436 اإلجمالي
 
    

 2.35  2.24 نسبة كفاية رأس المال )مرات(

 222,184  215,856 الفائض في رأس المال
    
 تشتمل قاعدة رأسمال الشركة على ما يلي: (أ

الشريحة األولى لرأس المال وتتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة وعالوة اإلصدار )إن وجدت( واالحتياطيات   -
 باستثناء احتياطيات إعادة التقويم.

 الشريحة الثانية لرأس المال وتتكون من القروض الثانوية واألسهم الممتازة المتراكمة واحتياطيات إعادة التقويم.  -
 
احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية وفقاً للمتطلبات  يتم (ب

 ( من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.3المنصوص عليها في الجزء )
 

بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ تتمثل أهداف الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام  (ج
  على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية.



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2019ديسمبر  31
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 الموجودات المدارة -23
 

بلغت الموجودات المدارة القائمة لدى المجموعة في نهاية السنة، بما في ذلك صناديق االستثمار والمحافظ غير المقيدة، 
 لاير سعودي(. 267,773,223: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 815,368,670

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة -24
 

 بأي ضمانات خالل السنة وليس لديها أي ضمانات قائمة من سنوات سابقة. لم تتعهد المجموعة، خالل دورة األعمال العادية،
 

 : ال شيء(.2018ديسمبر  31، ال يوجد لدى المجموعة أية تعهدات رأسمالية )2019ديسمبر  31كما في 
 

 األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية -25
 

( في تطور وازدياد. لذلك، أصبح من الصعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثيره بالكامل 19ال يزال تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد 
وال يزال نطاق هذه اآلثار ومدتها غير مؤكدة وتتوقف على التطورات المستقبلية التي ال يمكن على األعمال التجارية واالقتصادية. 

 التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية إجراءات االحتواء المتخذة.
 

موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم ونظًرا لعدم التأكد من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير 
 . ومن الممكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية والتدفقات النقدية ووضعنا المالي مستقباًل.الموحدةالمالية 

 
، والتي تتطلب إجراء تعديالت الموحدةذه القوائم المالية لم تقع أية أحداث اخرى الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل صدور ه

 .الموحدةعليها أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية 
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد -26
 

والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية تم أدناه اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الجديدة 
 تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. الموحدة للمجموعة.

 
 (: تعريف األعمال3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على تعريف األعمال الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 2018في أكتوبر 
( عمليات تجميع األعمال، وذلك لمساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كانت مجموعة من األنشطة والموجودات المستحوذ عليها 3)

الت الحد األدنى من المتطلبات الخاصة باألعمال، وتلغي تقييم ما إذا كان المتعاملون في السوق تعتبر أعماال أم ال. وتوضح تلك التعدي
قادرين على استبدال أي عناصر غير موجودة، وتضيف إرشادات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها 

ا تستحدث اختباًرا اختياريًا لتركز القيمة العادلة. وقد تم تقديم أمثلة جوهرية، وتضع قيوًدا على تعريفات األعمال والمخرجات، كم
 توضيحية جديدة إلى جانب تلك التعديالت.

 
وحيث أن التعديالت تنطبق مستقبالً على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ التطبيق ألول مرة، فإن المجموعة 

 تاريخ التحول.لن تتأثر بتلك التعديالت في 
 

 (: تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
عرض القوائم المالية،  -( 1، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2018في أكتوبر 

المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، وذلك لتوحيد تعريف "األهمية السياسات  -( 8ومعيار المحاسبة الدولي )
النسبية" في كافة المعايير ولتوضيح بعض الجوانب في التعريف. يوضح التعريف الجديد أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا 

ها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجب
 المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، التي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.

 
 ئم المالية الموحدة للمجموعة.ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية أثر جوهري على القوا

 
  



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة -27
 

 تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة، فيما عدا البنود المبينة أدناه:
 

مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتم أدناه ، قامت المجموعة بتطبيق معيار محاسبي جديد صادر عن 2019يناير  1اعتباًرا من 
 توضيح األثر الناتج عن تطبيق هذا المعيار:

 
 ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )

الصادر عن لجنة تفسير  4"عقود اإليجار"، والتفسير  17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 
الصادر عن لجنة التفسيرات  15لدولية للتقرير المالي "التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، والتفسير المعايير ا

الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ  27الحوافز"، والتفسير  –الدائمة "عقود اإليجارات التشغيلية 
( على مبادئ إثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود 16يجار". ينص المعيار الدولي للتقرير المالي )الشكل القانوني لعقد اإل

 اإليجار، ويتطلب من المستأجرين إثبات معظم عقود اإليجار داخل قائمة المركز المالي.
 

حاسبة بموجب معيار المحاسبة ( لم تتغير بشكل جوهري عن الم16إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
(. وسيستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي باستخدام نفس المبادئ 17الدولي )

لتي تكون ( أي أثر على عقود اإليجار ا16. وعليه، لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي )17المذكورة في معيار المحاسبة الدولي 
 فيها المجموعة هي المؤجر.

 
( باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل المسموح بها طبقاً لألحكام 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

قويم للتأكد ما إذا كان االنتقالية الواردة في المعيار. وقد اختارت المجموعة استخدام وسيلة عملية للتحول وذلك بعدم إجراء إعادة ت
. وبدال من ذلك، قامت المجموعة بتطبيق المعيار فقط على العقود 2019يناير  1العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار في 

ية للتقرير ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدول4( والتفسير )17التي تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
 المالي بتاريخ التطبيق األولي.

 
(، قامت المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس عقد اإليجار الخاص بها، 16وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

م التي تمثل الحق في وهي فيه مستأجًرا. قامت المجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار، وموجودات حق االستخدا
( 16استخدام الموجودات المعنية. طبًقا لطريقة التطبيق بأثر رجعي معدل، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة.
 

 األثر الناتج عن ذلك على قائمة المركز المالي الموحدة: فيما يلي بيان
 

   2019يناير  1كما في 
 لاير سعودي  

   الموجودات
 1,743,941  موجودات حق االستخدام

 519,120  إيجار مدفوع مقدًما

  2,263,061 
   

   المطلوبات
 1,743,941  التزام إيجار

  1,743,941 
   
 

 (، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية:16المعيار الدولي للتقرير المالي )عند تطبيق 

 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة، •

تضمن مدة إيجار ( كعقود إيجار قصيرة األجل والتي ت17المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) •
 ،2019يناير  1شهًرا كما في  12متبقية تقل عن 

 استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي، •

 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه، و •

االختيار، حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، ومن ثم المحاسبة عن  •
 كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها مكوناً إيجارياً واحداً.

  



 بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة 
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة( -27
 

 القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والتغيرات خالل السنة:فيما يلي بيان 
 2019 
 لاير سعودي 
  

 2,263,061 2019يناير  1كما في 
 (561,076) استهالك

 1,701,985 2019ديسمبر  31كما في 

 
 السنة:فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والتغيرات خالل 

 2019 
 لاير سعودي 

 1,743,941 2019يناير  1كما في 
 113,224 أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار

 (674,300) مدفوع خالل السنة

 1,182,865 2019ديسمبر  31كما في 

  
 (.21االيضاح ) تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة في

 
 فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة:

 2019 
 لاير سعودي 
  

 561,076 مصروف استهالك عن موجودات حق االستخدام
 113,224 أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار

 674,300 إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة

  
، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة 2019يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 

 للمجموعة.
 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة -28

 مارس 24هـ )الموافق 1441 رجب 29تم اعتماد هذه القوائم الموحدة المالية والموافقة على صدورها من قبل اإلدارة بتاريخ 
2020.)


