
 
 
  

  

  

  

  

  

  

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

  القوائم المالية الموحدة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  







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

  جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣  

  قائمة المركز المالي الموحدة
  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في 

  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  لایر سعودي    سعوديلایر   إيضاح  
          

          الموجودات
  ١٬٢٤٢٬٦٤٥    ٨٠٩٬٠١٨  ٧  ممتلكات ومعدات

  ٢٬١٥٣٬٢٦٧    ١٬٢٦٤٬٨٠٤  ٨  موجودات غير ملموسة
  ١٬٧٠١٬٩٨٥    ١٬١١٢٬٨٥٦  ٢٧  موجودات حق االستخدام

  ٧٦٬٥١٩٬٣٠٣    ٦٩٬٤١٨٬٤٠٥  ٩  استثمارات في شركات زميلة
  ٨٧٬٣١٤٬١٣٧    ٧٣٬٧٨٦٬٣٨٤  ١٠  خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  ١٤٠٬٠٢١٬١٣٦    ١٠٨٬٤٧٢٬٩٩٦  ١١  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ١٢٬١٢٨٬١٢٧    ١١٬٤٥٤٬٠٩٧  ١٣  مدينون تجاريون وآخرون

  ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦    ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢  ١٤   أرصدة لدى البنوك
  ٤٣٩٬٨٤٣٬٩٠٦    ٤٤٤٬٧٠٨٬١٦٢    إجمالي الموجودات

          
          المطلوبات

  ٣٬٣٠١٬٣٦٨    ٢٬٢٥١٬٠٧١  ١٥  التزامات المنافع المحددة للموظفين
  ١٤٬٢٤٤٬٥٢٨    ١٥٬٩٨٩٬١٨٢  ١٦  زكاة مستحقة

  ١٤٬٢٣٥٬٨٣٧    ٢٢٬٨١٠٬١٢٥  ١٧  دائنون تجاريون وآخرون
  ١٬١٨٢٬٨٦٥    ٥٩٣٬٧٥٦  ٢٧  التزام إيجار 

  ٣٢٬٩٦٤٬٥٩٨    ٤١٬٦٤٤٬١٣٤    المطلوباتإجمالي 

          
          حقوق الملكية

          حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة 
  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٨  رأس المال 

  ٢٬٥٠٥٬٢٧٢    ٢٬٥٠٥٬٢٧٢    احتياطي نظامي
  ١٬٢١٩٬٤٧١    ١٬٦٥٢٬٩٨٦    احتياطي تقويم اكتواري

  )١٠٩٬٥٧٧٬٩١٧(    )١٠٨٬١٤٨٬٥٦٢(    متراكمةخسائر 
  ٣٩٤٬١٤٦٬٨٢٦    ٣٩٦٬٠٠٩٬٦٩٦    إجمالي حقوق المساهمين

  ١٢٬٧٣٢٬٤٨٢    ٧٬٠٥٤٬٣٣٢    حقوق الملكية غير المسيطرة
  ٤٠٦٬٨٧٩٬٣٠٨    ٤٠٣٬٠٦٤٬٠٢٨    إجمالي حقوق الملكية

  ٤٣٩٬٨٤٣٬٩٠٦    ٤٤٤٬٧٠٨٬١٦٢    الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 
          
          
  
  
  



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

  جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤  

  قائمة الدخل الشامل الموحدة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  لایر سعودي    لایر سعودي  إيضاح  
          اإليرادات 

  ٢٬٥٥٠٬٠٠٠    ٥٬٣٢٥٬٦٩١    دخل من أعمال تمويل الشركات
  ٣٬٣٩٩٬٠٨٢    ٣٬٦٧٢٬٥٨٧    توزيعات أرباح

  ٦٬١٦٠٬٨٩٧    ١١٬٠١٣٬٧٤١    دخل من أعمال إدارة الموجودات
  ٩٬٣٢٩٬١٧٠    ٧٬٧٤٠٬١٦٢      دخل عموالت 

  ٥٬٧٧٨٬٦٤٢    )١٬٢١٣٬٦٦٣(  ٩  حصة في صافي نتائج شركات زميلة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   صافي مكاسب موجودات مالية

  ٣١٩٬٨١٤  ١٠  الخسارة
  

٣٬٧٠٣٬٩٤٤  
  -    ٨٩٬٥٣٧  ٩  شركة زميلة استبعادمكاسب 
  -    ٦٢٨٬١٢٨  ٢-٢  شركة تابعة استبعادمكاسب 

  ٣٠٬٩٢١٬٧٣٥    ٢٧٬٥٧٥٬٩٩٧    إجمالي اإليرادات 
          

          المصاريف
  ) ١٠٬٥١٥٬٨٩٥(    )١٠٬٠٣٨٬٨٥١(  ١٩  مصاريف العمليات

  ) ١٤٬٦٩٧٬١١٠(    )١٤٬٨٧١٬٣٤٧(  ٢٠  مصاريف عمومية وإدارية 
  ) ٢٥٬٢١٣٬٠٠٥(    )٢٤٬٩١٠٬١٩٨(    إجمالي المصاريف

          
  ٥٬٧٠٨٬٧٣٠    ٢٬٦٦٥٬٧٩٩    دخل العمليات

  ١٬٦٨٠٬٤٧٢    ١٤٩٬٩٥٣    إيرادات أخرى، صافي 
  ٧٬٣٨٩٬٢٠٢    ٢٬٨١٥٬٧٥٢    الدخل قبل الزكاة
  )٣٬١٧٩٬٨٥٨(   )٥٬٠٠٢٬٧٢٧(  ١٦  مصروف الزكاة

  ٤٬٢٠٩٬٣٤٤    )٢٬١٨٦٬٩٧٥(    دخل السنة (خسارة)
          

          دخل شامل آخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات  
          الالحقة

عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة   اكتوارية مكاسب
  للموظفين

  
٤٣٣٬٥١٥  ١٥  

  
١٣٣٬٦٥٣  

  ١٣٣٬٦٥٣    ٤٣٣٬٥١٥    الدخل الشامل اآلخر إجمالي

  ٤٬٣٤٢٬٩٩٧    )١٬٧٥٣٬٤٦٠(    الدخل الشامل للسنة(الخسارة) إجمالي 
  

        
          المتعلقة بـ:

  ٤٬٢٩٥٬٨٣٧    )١٬٧٢٢٬٦٤٨(    المساهمين في الشركة 
  ٤٧٬١٦٠    )٣٠٬٨١٢(    حقوق الملكية غير المسيطرة

    )٤٬٣٤٢٬٩٩٧    )١٬٧٥٣٬٤٦٠  
          
  
  
  



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

  جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥  

  حقوق المساهمين الموحدةقائمة التغيرات في 
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
          حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة     

  
  
    

  
    رأس المال 

حتياطي  اال
    نظاميال

احتياطي  
تقويم ال
    متراكمة الخسائر ال    كتواري اال

  
    اإلجمالي 

حقوق الملكية غير  
    المسيطرة 

  
  اإلجمالي 

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     
                              

  ٤٠٥٬٦٩٢٬٧٧٤    ١٩٬١٣٢٬٤٥٠    ٣٨٦٬٥٦٠٬٣٢٤    )١١٧٬٠٣٠٬٧٦٦(    ١٬٠٨٥٬٨١٨    ٢٬٥٠٥٬٢٧٢    ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠١٩يناير  ١كما في 
صافي الحركة في حقوق الملكية غير  

    المسيطرة 
 -      -      -      -     -  

    
)١٨٬٠٧٢٬٤٥١(  

    
)١٨٬٠٧٢٬٤٥١(  

  ٥١٥٬٩٨٨    ٥١٥٬٩٨٨    -     -      -      -      -     توزيعات أرباح 
  ٤٬٢٠٩٬٣٤٤    ٤٧٬١٦٠    ٤٬١٦٢٬١٨٤    ٤٬١٦٢٬١٨٤     -      -      -     ربح السنة 

  ١٣٣٬٦٥٣      ١٣٣٬٦٥٣     -     ١٣٣٬٦٥٣     -      -     الخسارة الشاملة األخرى 
  ٤٬٣٤٢٬٩٩٧    ٤٧٬١٦٠    ٤٬٢٩٥٬٨٣٧    ٤٬١٦٢٬١٨٤    ١٣٣٬٦٥٣     -      -     إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

بيع جزئي لملكية في شركة تابعة (إيضاح  
٢-٢ (  

  
 -      -      -     ٣٬٢٩٠٬٦٦٥  

  
٣٬٢٩٠٬٦٦٥  

  
١٤٬٤٠٠٬٠٠٠    ١١٬١٠٩٬٣٣٥  

  ٤٠٦٬٨٧٩٬٣٠٨    ١٢٬٧٣٢٬٤٨٢    ٣٩٤٬١٤٦٬٨٢٦    )١٠٩٬٥٧٧٬٩١٧(    ١٬٢١٩٬٤٧١    ٢٬٥٠٥٬٢٧٢    ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
                              

  ٤٠٦٬٨٧٩٬٣٠٨    ١٢٬٧٣٢٬٤٨٢    ٣٩٤٬١٤٦٬٨٢٦    )١٠٩٬٥٧٧٬٩١٧(    ١٬٢١٩٬٤٧١    ٢٬٥٠٥٬٢٧٢    ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
صافي الحركة في حقوق الملكية غير  

  المسيطرة 
  

 -      -      -      -    -   
  

)١٩٬٢٨٩٬٨٦٠(  
  

)١٩٬٢٨٩٬٨٦٠( 
  ١٬٩٢٨٬٠٤٠    ١٬٩٢٨٬٠٤٠     -      -      -      -      -     توزيعات أرباح 

  )٢٬١٨٦٬٩٧٥(   )٣٠٬٨١٢(    )٢٬١٥٦٬١٦٣(    )٢٬١٥٦٬١٦٣(     -      -      -     خسارة السنة 
  ٤٣٣٬٥١٥     -     ٤٣٣٬٥١٥     -     ٤٣٣٬٥١٥     -      -     الدخل الشامل اآلخر 

 )١٬٧٥٣٬٤٦٠(    )٣٠٬٨١٢(    )١٬٧٢٢٬٦٤٨(    )٢٬١٥٦٬١٦٣(    ٤٣٣٬٥١٥     -      -     الشامل للسنة خسارة الإجمالي 
جزئي لملكية في شركة تابعة (إيضاح  بيع 
٢-٢ (  

  
 -      -      -     ٣٬٥٨٥٬٥١٨  

  
٣٬٥٨٥٬٥١٨  

  
١٥٬٣٠٠٬٠٠٠    ١١٬٧١٤٬٤٨٢   

  ٤٠٣٬٠٦٤٬٠٢٨    ٧٬٠٥٤٬٣٣٢    ٣٩٦٬٠٠٩٬٦٩٦    ) ١٠٨٬١٤٨٬٥٦٢(    ١٬٦٥٢٬٩٨٦    ٢٬٥٠٥٬٢٧٢    ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
                              
  



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

  جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦  

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    
  لایر سعودي     لایر سعودي   إيضاح  

          األنشطة التشغيلية 
  ٧٬٣٨٩٬٢٠٢    ٢٬٨١٥٬٧٥٢    الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

          التعديالت لـ:  
  ٤٨٠٬٤٠٥    ٤٧٩٬١٧٢  ٧  استهالك ممتلكات ومعدات 

  ٥٦١٬٠٧٦    ٥٨٩٬١٢٩  ٢٧  استهالك موجودات حق االستخدام 
  ١٬٠٤٢٬٦٢٢    ١٬٠٣٤٬٤٦٣  ٨  إطفاء موجودات غير ملموسة 

  )٥٬٧٧٨٬٦٤٢(    ١٬٢١٣٬٦٦٣  ٩  شركات زميلة حصة في صافي نتائج 
  ١١٣٬٢٢٤    ٨٥٬١٩١  ٢٧  أعباء مالية بشأن عقد إيجار 

  )١٬٥٥٣٬٤٤٦(    ) ١٬١٦٧٬١١٢(  ١٠  أرباح غير محققة عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  )٣٬٣٩٩٬٠٨٢(    ) ٣٬٦٧٢٬٥٨٧(    توزيعات أرباح 

  )٧٬٩٧٤٬٢٣٥(    ) ٧٬٣٦٠٬٠٩٢(  ١١  مالية بالتكلفة المطفأة، صافي دخل عمولة من موجودات 
  ٤٩٨٬١٢٣    ٩٤٤٬١٤١  ٢٠  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

  ٨٣٧٬٠٤٧    ٤٧٢٬٣٩٦  ١٥  مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين
      -    ) ٦٢٨٬١٢٨(  ٢-٢  شركة تابعة استبعادمكاسب 
      -    ) ٨٩٬٥٣٧(  ٩  شركة زميلة  استبعادمكاسب 

    )٧٬٧٨٣٬٧٠٦(    ) ٥٬٢٨٣٬٥٤٩(  
          التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

  ٣٬٨١٣٬١٧٢    ) ٢١٠٬٣١٤(    مدينون تجاريون وآخرون 
  )٢٬٦١٦٬٩١٨(    ) ١١٬٤٨٦٬٢٣٣(    دائنون تجاريون وآخرون 

  )٦٬٥٨٧٬٤٥٢(    ) ١٦٬٩٨٠٬٠٩٦(    النقدية المستخدمة في العمليات 
          

  )٩٥٢٬١٠٨(    ) ١٬٠٨٩٬١٧٨(  ١٥  منافع محددة مدفوعة للموظفين
  )٣٬٠١٤٬٠٣٤(    ) ٣٬٢٥٨٬٠٧٣(  ١٦  زكاة مدفوعة 

  )١٠٬٥٥٣٬٥٩٤(    ) ٢١٬٣٢٧٬٣٤٧(    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 
          

          األنشطة االستثمارية 
  )٨٩٬٤٣٨(    ) ٤٥٬٥٤٥(  ٧  ومعدات شراء ممتلكات 

  ١٤٬٤٠٠٬٠٠٠    ٢٨٬٧٣٣٬٢٣٠  ٢-٢  متحصالت من بيع جزئي لشركة تابعة
  -    ) ١٤٦٬٠٠٠(  ٨  شراء موجودات غير ملموسة 

  -    ٥٬٩٧٦٬٧٧٢  ٩  استبعاد استثمار في شركات زميلة متحصالت من 
  ١٩٬٣٧٣٬٢٣٧    ١٤٬٦٩٤٬٨٦٥    الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استبعادمتحصالت من 

  )٨٣٬٠٥٩٬٠٢١(    ) ٢١٬١٥٣٬٢٥٦(  ١١  شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٥٠٬٧٣٦٬٠٨٣    ٥٢٬٨٧٢٬٥١٥  ١١  متحصالت من موجودات مالية مستحقة بالتكلفة المطفأة 

  ٢٬٢٩٢٬٩١٤    ٢٬٨٠٣٬٩٩٧    توزيعات أرباح مستلمة 
  -    ١٬٦٥٠٬٠٠٠    توزيعات أرباح من شركة زميلة 

  ٦٬٥٢١٬١٦٣    ٦٬٣٤٧٬٧٦٦    دخل عمولة من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
  ١٠٬١٧٤٬٩٣٨    ٩١٬٧٣٤٬٣٤٤    صافي النقدية من األنشطة االستثمارية

          
          األنشطة التمويلية 

  )٧٬٨٣٠٬١٥٠(    ) ١٠٬١٠٦٬٤٠١(    حقوق الملكية غير المسيطرة 
  )٦٧٤٬٣٠٠(    ) ٦٧٤٬٣٠٠(  ٢٧  إيجار سداد جزء رئيسي من التزام 

  )٨٬٥٠٤٬٤٥٠(    ) ١٠٬٧٨٠٬٧٠١(    صافي النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية 
          

  )٨٬٨٨٣٬١٠٦(    ٥٩٬٦٢٦٬٢٩٦    الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك خالل السنة 
          

  ١٢٧٬٦٤٦٬٤١٢    ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦  ١٤  األرصدة لدى البنوك في بداية السنة 
  ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦    ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢  ١٤  األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

          
          المعلومات الهامة غير النقدية: 

  ٢٬٢٦٣٬٠٦١    -  ٢٧  موجودات حق االستخدام 
  ١٬٧٤٣٬٩٤١    -  ٢٧  التزام إيجار 

  )٥١٩٬١٢٠(    -  ٢٧  إيجار مدفوع مقدًما معاد تصنيفه إلى موجودات حق االستخدام 
  ٤٬٤٠٦٬٣٩٣    ٢٬٧٥٦٬٣٩٣  ١٣  توزيعات أرباح مستحقة من شركة زميلة

  ١٣٣٬٦٥٣    ٤٣٣٬٥١٥  ١٥  (خسائر) مكاسب اكتوارية عن التزامات المنافع المحددة للموظفين 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٧  

  وأنشطتهامعلومات عن الشركة   -١
  

/ك ٧١شركة 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 ٢٠٠٩مارس  ٤هـ (الموافق ١٤٣٠ربيع األول  ٧بتاريخ 

، قامت الشركة بنقل مقر مركزها ٢٠١١). خالل عام  ٢٠٠٩مارس    ٢٥هـ (الموافق  ١٤٣٠ربيع األول    ٢٨وتاريخ    ٢٠٥١٠٣٩٥٦٢
ويحمل نفس التاريخ. تم إلغاء   ١٠١٠٣١٢٥٢٢الرئيسي إلى مدينة الرياض واستصدرت سجالً تجارياً جديداً في مدينة الرياض برقم  

    السجل التجاري السابق. 
هـ  ١٤٢٩ذو القعدة    ٧الصادر بتاريخ    ٠٨١٢٤٣٧يسية وفقا لترخيص هيئة السوق المالية رقم  فيما يلي ملخص بنشاطات الشركة الرئ

    ): ٢٠٠٨نوفمبر  ٥(الموافق 
  العمل كأصيل والتعهد بالتغطية في األوراق المالية.   ١-١
  تأسيس وإدارة صناديق استثمارية مشتركة ومحافظ استثمارية.  ٢-١
  واألوراق المالية.  ترتيب المعامالت المتعلقة بالتمويل  ٣-١
    تقديم الخدمات االستشارية وخدمات حفظ األوراق المالية.   ٤-١

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.

  مكتب الشركة المسجل: 
      برج القمر – طريق الملك فهد ،الرياض

  أسس اإلعداد   -٢
      
  بيان االلتزام  ١-٢
  

صدارات تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة األخرى المعتمدة من  
    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   ١٢شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية (متداولة) وأكثر من  ١٢والمطلوبات المالية خالل 

  ).٢١ضاح ((غير متداولة) في اإلي
  
  أسس توحيد القوائم المالية  ٢-٢
  

. تتحقق السيطرة عندما ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في 
المستثمر فيها، ولديها المقدرة تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة  

في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على 
  الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة: 

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

 .التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها  
  .المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها  
  

هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من بوجه عام،  
األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف 

  كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا  
 .الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها  
  .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى  
 .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 
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة 

تم التوقف عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف على الشركة التابعة وي
ة  الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموع 

  ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
    



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٨  

  أسس اإلعداد (تتمة) - ٢
  
  أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)    ٢- ٢

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

الضرورة، يتم اجراء تعديالت على القوائم حتى لو أدى ذلك إلى أن يتحول رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة إلى عجز. وعند 
المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات 

المجموعة بالكامل عند المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات 
  توحيد القوائم المالية. 

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

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

وق الملكية غير المسيطرة والبنود األخرى وعناصر حقوق الملكية األخرى، بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في وحق
  الربح أو الخسارة. يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة. 

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

  
  نسبة الملكية        

  ديسمبر  ٣١
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  بلد التأسيس   رقم السجل التجاري  اسم الشركة التابعة 

          
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  المملكة العربية السعودية   ١٠١٠٤٤٩٩١٨  (*)   شركة استحواذ الغذائية

  ٪٩٥  ٪ ٩٥  العربية السعودية المملكة   ١٠١٠٣٧٧١٩٩  شركة التخطيط والتطوير العقاري 
  ٪٨٤  ٪ ٦٧  المملكة العربية السعودية   ١٠١٠٤٧٦٥٧٦  *)*شركة تكامل األغذية لالستثمار ( 

  ٪٨٨٫٢١  ٪ ٠٫٠٠  المملكة العربية السعودية   -  **) *صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية ( 
  ٪٤٩٫٤٧  ٪ ٦٦٫٦٣  المملكة العربية السعودية   -  ) * **صندوق بيتك للسيولة (* 

  العمل بعد.الشركة لم تبدأ        (*)

) من ملكيتها في شركة تكامل األغذية لالستثمار (شركة ٪١٦: ٢٠١٩و ٪١٧: ٢٠٢٠خالل السنة، قامت الشركة ببيع (  *) *(
)، ونتج ١٤٬٤٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩لایر سعودي و ١٥٬٣٠٠٬٠٠٠: ٢٠٢٠تابعة) إلى طرف آخر. وبلغ إجمالي صفقة البيع (

لایر سعودي) تم إثباتها مباشرة في قائمة    ٣٬٢٩٠٬٦٦٥:  ٢٠١٩لایر سعودي و  ٣٬٥٨٥٬٥١٨:  ٢٠٢٠مكاسب قدرها (عنها  
  .ان الشركة لم تفقد السيطرة بالنظر التغيرات في حقوق المساهمين غير الموحدة المعدة لغرض خاص 

لایر    ١٣٬٤٣٣٬٢٣٠وتم استرداد جميع الوحدات، بما في ذلك، وحدات الشركة البالغة  تمت تصفيته  خالل السنة، الصندوق    ) *(**
  لایر سعودي تم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ٦٢٨٬١٢٨قدرها  مكاسبسعودي ونتج عنها 

  ي الوحدات اآلخرين.خالل السنة، زادت نسبة ملكية الشركة في الصناديق نتيجة استرداد الوحدات من قبل مالك  *) *(**
  

  أسس القياس    ٣- ٢
  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض    ٤- ٢

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

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - ٣
  

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات 
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم  

التقديرات واالفتراضات إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر التأكد من هذه األحكام و
  بذلك في الفترات المستقبلية.

  
تستند هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم 
الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة 

قبلية  مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المست
    لتقديرات المتغيرة تؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.إذا كانت ا



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٩  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٣
  

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

  األحكام
  تمتلك فيها المجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويتتوحيد المنشآت التي 

) وذلك في حالة زيادة إجمالي  ٪٥٠تقوم المجموعة فقط بتوحيد المنشآت التي تمتلك فيها نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت (أي 
  التعرض للعائدات إضافة إلى الحقوق المتعلقة باإلبعاد عن الحد المقرر.

  
  مبدأ االستمرارية 

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

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

  
  المجموعة كمستأجر -تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء 

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

  عدم ممارسته. 
  

واإلنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد يشتمل عقد اإليجار الخاص بالمجموعة على خيارات التمديد  
بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه. أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من شأنها إيجاد 

إليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة  حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء ا
وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو 

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

قامت المجموعة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة اإليجار المتعلقة بمساحات المكاتب التجارية الخاصة بها والتي تتضمن فترة 
  قصيرة غير قابلة لإللغاء (أي من ثالث إلى خمس سنوات).

  
  التقديرات واالفتراضات

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

  ): االنخفاض في قيمة الموجودات المالية.٦-٤إضافي في اإليضاح (
  

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

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

  
  األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة 

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

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

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

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

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

تب تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق على سندات الشركات ذات الجودة العالية. يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الروا
على أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل. يتم تحديد معدل الوفيات بناء 
على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات 

    ). ١٥تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح ( الديموغرافية. تم



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٠  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)   -٣
  

  التقديرات واالفتراضات (تتمة)
  

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

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

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

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

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

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

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

  
  السياسات المحاسبية الهامة  -٤
   

  إعداد قوائمها المالية الموحدة.فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند 
  
  تحويل العمالت األجنبية   ١-٤ 

  العملة الوظيفية وعملة العرض   ) ١( 
ية")، تقاس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة ("العملة الوظيف

  التي هي اللایر السعودي. 
  
  المعامالت واألرصدة ) ٢( 

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

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

  يمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالق
  
  الممتلكات والمعدات   ٢-٤ 

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

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

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

  على الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تتكبد فيها.
  

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

    اإليجار، أيهما أقصر. 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١١  

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٤
  

  الممتلكات والمعدات (تتمة)    ٢-٤
  فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك:

  
  عدد السنوات  البيان

  ٥-٣  تحسينات المباني المستأجرة
  ٧إلى  ٣  أجهزة الحاسب اآللي والمعدات 

  ٤  األثاث والتركيبات
  ٤  السيارات

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

  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. 
  

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

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

  
  الموجودات غير الملموسة    ٣-٤

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

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض 
رة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فت

عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع 
، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء  –االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  

في التقديرات المحاسبية. يدرج مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن 
    فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 

    سنوات. ٧تطفأ برامج الحاسب اآللي على مدى 
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة)، أو عند عدم وجود  

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

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة   ٤-٤ 

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

إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثيراً هاماً تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. 
استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم في يتم المحاسبة عن 

األصل، إثبات االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة. تعدل القيمة الدفترية لالستثمار الحقًا وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على 
    ة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ.حصة المجموعة في صافي موجودات الشرك

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

ا كان من الضروري بإثبات خسارة االنخفاض في قيمة استثمارها وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذ
في الشركات الزميلة. تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع انخفاض في 

االنخفاض في القيمة وذلك بالفرق بين القيمة    قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وإذا كان األمر كذلك، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ
القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، وإثبات الخسارة كـ "حصة في صافي نتائج الشركات الزميلة" في قائمة الدخل  

  الشامل الموحدة. 
  

ستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي ا
ت بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصال

    من االستبعاد في قائمة الدخل الشامل الموحدة.



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٢  

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٤
  

    االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ٥-٤
يتم اختبار الموجودات غير المالية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 

يمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تزيد به الق
ية. ولغرض لالسترداد. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة للوحدة المدرة للنقدية ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحال

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

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

والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخذ 
باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم مالئمة. إن  

حتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات األخرى المتوفرة عن  عمليات اال
  القيمة العادلة. 

  
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي 

مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة يتم إعدادها بصورة  
فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة 

  الخامسة. 
  

يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر  بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة،
دة االنخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوح

لمثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة  المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض ا
القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل 

تي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية ال
خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة ما لم يتم قيد األصل  

  تقويم.بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة 
  
  األدوات المالية    ٦-٤
  
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية -اإلثبات األولي  
تقوم المجموعة بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها وذلك فقط عندما تصبح   

  المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية ألداة مالية ما. 
   
  الموجودات المالية 
  القياس األولي 
الموجودات األخرى التي ال تشمل مكون تمويل هام، تقوم المجموعة بقياس الموجودات عند االثبات األولي، وباستثناء الذمم المدينة و 

في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة    –تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليها    -المالية بالقيمة العادلة زائًدا  
يف المعامالت المتعلقة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إثبات تكال

  الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
  

  المعاملة.شهًر، بسعر    ١٢تقاس الذمم المدينة والموجودات األخرى، التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي لها فترة استحقاق أقل من  
   
  التصنيف والقياس الالحق 

  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) 
  
يستند هذا التصنيف إلى نموذج األعمال الخاصة المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية الخاصة  

    بها.



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٣  

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٤
  

  األدوات المالية (تتمة)   ٦-٤
  

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

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

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

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

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

  بالتكلفة المطفأة.
  
  لخسارة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا 

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

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

  
  أدوات حقوق الملكية

حقوق الملكية، والتي ال تعتبر شركات زميلة، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة بقياس كافة االستثمارات في  
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 اإلثبات
عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده يتم التوقف 

  من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند: 
  انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو  
 دية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النق

آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو  
ة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على  (ب) لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحب

  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  
  سائر االئتمان المتوقعة، والتي يتم تحديدها على أساس المرجح باالحتماالت.مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خ

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

  
  وتقاس مخصصات الخسائر وفقًا ألي من الطريقتين التاليتين:

  ١٢شهًرا: وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي نتنج عن أحداث تعثر محتملة خالل  ١٢خسائر 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) 
  المالية. العمر المتوقع لألدوات 

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

شهًرا في حالة عدم زيادة مخاطر  ١٢زيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي، بينما يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
ن المتعلقة باألصل المالي زيادة جوهرية. يمكن للمنشأة أن تحدد بأن مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي لم تزداد بشكل  االئتما

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

شهًرا أو على مدى العمر، بناًء على الزيادة الجوهرية  ١٢المطفأة، تقوم المجموعة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة إما على أساس 
    في مخاطر االئتمان.



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٤  

  ة الهامة (تتمة) السياسات المحاسبي - ٤
  
  األدوات المالية (تتمة)    ٦-٤
  

  المطلوبات المالية
  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.

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

  التصنيف والقياس الالحق
  تقوم المنشأة بتصنيف كافة المطلوبات المالية كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة، فيما عدا: 

  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، المطلوبات المالية بالقيمة   أ) 
المطلوبات المالية التي تنشأ عندما ال تكون الموجودات المالية المحولة مؤهلة للتوقف عن اإلثبات أو عندما تنطبق طريقة   ب)

  االرتباط المستمر،
  عقود الضمانات المالية،   ج) 
  ولة السائدة في السوق، و االلتزامات المتعلقة بمنح القروض بأسعار تقل عن معدالت العم  د) 

العوض المحتمل الذي يتم إثباته من قبل الشركة المستحوذة في عملية تجميع أعمال يسري عليها المعيار الدولي للتقرير المالي    هـ) 
  ). يقاس هذا العوض المحتمل الحقًا بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.٣(

  
طلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى. تقاس كافة المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة  تشتمل الم 

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

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

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

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

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

  
  مقاصة األدوات المالية 

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

  في آن واحد. 
  
  قياس القيمة العادلة   ٧-٤

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

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

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

  التعامل العادل. 
  

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

  األسعار المتداولة (بدون تعديل أو تجديد األسعار) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات يمكن الوصول إليها ١المستوى :
  بتاريخ القياس.

  مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو ٢المستوى :
  إما بصورة مباشرة (أي األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي المشتقة من األسعار). المطلوبات

  مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق غير القابلة للمالحظة (المدخالت غير القابلة  ٣المستوى :
    للمالحظة).



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٥  

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٤
  

  القيمة العادلة (تتمة)قياس    ٧-٤
  

  طرق التقييم
 في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للبنود المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق المالية النشطة، تحدد قيمتها

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

المجموعة  تشتمل التقديرات على االعتبارات الخاصة بالسيولة ومدخالت النماذج المتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان (المتعلقة ب
وباألطراف األخرى) واالرتباط فيما بينها والتقلبات. إن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة 
المسجلة للبنود في قائمة المركز المالي الموحدة والمستوى الذي يتم فيه اإلفصاح عن البنود ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة 

ادلة. يتم اختبار هذه الطرق للتأكد منها من خالل المعايرة على األسعار المأخوذة من معامالت السوق القابلة للمالحظة حاليا في  الع
نفس البند (دون تعديل أو تجديد) عند توفرها. ولتحديد أهمية المدخالت الخاصة لعملية القياس برمتها، تقوم المجموعة بإجراء تحليل 

  ق اختبار الجهد. الحساسية أو طر
  

  االستثمارات في األوراق المالية المتداولة وصناديق االستثمار
في حالة تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة على أساس األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات مالية مماثلة دون أي 

  هرمي لقياس القيمة العادلة. تعديالت، يتم إدراج األدوات ضمن المستوى األول من التسلسل ال
  
  الدائنون التجاريون واآلخرون   ٨-٤

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

  بالتكلفة المطفأة.
  
  المخصصات   ٩-٤

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب 
اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت األمر استخدام موارد تنطوي على منافع  

التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل  
صل على التعويض. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في  مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستح

  قائمة الدخل الشامل الموحدة، بعد خصم أية مبالغ مستردة.
  

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

  
  الزكاة  ١٠-٤

  يجنب مخصص للزكاة وفقًا لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية، ويتم إثباته في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
  
  منافع الموظفين  ١١-٤
  
  الموظفين قصيرة األجلمنافع  ) ١( 

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

  تقدير االلتزام بشكل موثوق به.
  
  منافع الموظفين طويلة األجل ) ٢( 

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

لي الموحدة. يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع في إطار برنامج المنافع المحددة باستخدام  المتراكمة للموظفين بتاريخ قائمة المركز الما
  ).١٩طريقة وحدة االئتمان المتوقعة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي (

    



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٦  

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٤
  

  منافع الموظفين (تتمة)  ١١-٤
  
  منافع الموظفين طويلة األجل (تتمة)  ) ٢( 
  

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

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

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

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

  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  
  

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

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

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

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

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.

  
قمة الحالية ألية منافع اقتصادية تتوقع المجموعة استردادها بصورة معقولة وذلك عن تمثل قيمة صافي موجودات المنافع المحددة ال

  طريق استرداد الفائض من البرنامج في نهاية عمر البرنامج أو تخفيض االشتراكات المستقبلية في البرنامج. 
  
  منافع نهاية الخدمة ) ٣( 

قادرة على سحب العرض المتعلق بهذه المنافع أو عند قيام  يتم اثبات منافع نهاية الخدمة كمصاريف عندما تكون المجموعة غير
شهراً من تاريخ إعداد القوائم   ١٢المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة، أيهما يحدث أوالً. وإذا لم يتوقع سداد المنافع بالكامل خالل  

  المالية، فإنه يتم حينئٍذ خصمها.
  
  االحتياطي النظامي  ١٢-٤

ً لنظام  من صافي ربح السنة إلى االحتياطي  ٪١٠الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل طبقا
من رأس المال. إن هذا االحتياطي   ٪ ٣٠النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  

  غير قابل للتوزيع. 
  
  اإليرادات إثبات   ١٣-٤

  تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن في حالة استيفاء أحد الشروط التالية: 
  أن يتلقى العميل المنافع التي يوفرها أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت أثناء قيام المجموعة باألداء،  - ١
  أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه، أو  أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين - ٢
أال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل لدى المجموعة، وأن يكون للمجموعة حق واجب النفاذ في استالم   - ٣

  قيمة األداء المكتمل حتى تاريخه.

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

  
  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها.



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٧  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة   -٤
  
  إثبات اإليرادات (تتمة)    ١٣-٤

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.

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

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

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

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

  
  الدخل من أعمال تمويل الشركات 

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

  
  الدخل من أعمال إدارة الموجودات
الشركات في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تقديم الخدمات ذات العالقة (أي الوفاء بالتزام األداء يتم إثبات الدخل من أعمال تمويل  

  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  ١٤-٤
  

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

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

  
  ) موجودات حق االستخدام١
تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام).  

تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس 
شتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، التزامات اإليجار. ت

ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على 
  يجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيهما أقصر. أساس القسط الثابت على مدى فترة اإل

  
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. 
  
  ضا لالنخفاض في القيمة. تخضع موجودات حق االستخدام أي 

  
  التزامات اإليجار )٢
 بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها  

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

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

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

  يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 
    



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٨  

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   -٤
  

  عقود اإليجار (تتمة)   ١٤-٤
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل  

تعكس زيادة العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار ل
العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك 
 تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار (أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل

  المستخدم في تحديد تلك الدفعات) أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل المعني.
  
  ) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة٣ 
لمعدات تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن وا 

شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيًضا اإلعفاء من   ١٢(أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة  

  يجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.بعقود اإل
  
  المصاريف   ١٥-٤

  يتم توزيع المصاريف وفق أسس ثابتة بين المصاريف التشغيلية والمصاريف العمومية واإلدارية، حسبما هو مالئم.
  
  إدارة المخاطر المالية  -٥
  

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

  بالنسبة الستمرار ربحية المجموعة. إدارة المخاطر ذات أهمية بالغة 
  

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

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

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

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالمرابحة  
  مخاطر السيولة  
 مخاطر العمالت  
 مخاطر السعر  
  
  مخاطر االئتمان   ١-٥

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

  والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (الصكوك).
  
  إدارة المخاطر ) ١( 

لك تقوم اإلدارة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بصورة دقيقة.  تمثل مخاطر االئتمان أكبر المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة، ولذ
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 ) ٢( 
  دى المجموعة األنواع التالية من األدوات المالية التي تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة:ل
 ،األرصدة لدى البنوك  
   المستحقة من عمالء الشركات والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة، و  –الذمم المدينة التجارية واألخرى  
  .(الصكوك) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة      



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

١٩  

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -٥
  

  مخاطر االئتمان (تتمة)   ١-٥
  

  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
تقوم المجموعة، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية الخاصة بها المسجلة  

ا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تمثل خسائر شهرً  ١٢بالتكلفة المطفأة، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
شهًرا ذلك الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن    ١٢االئتمان المتوقعة على مدى  

لية. لكن عند وجود زيادة جوهرية في شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم الما ١٢أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون 
مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. وبالنسبة للمبالغ المستحقة 

  من الجهات ذات العالقة، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة. 
  

إلى مخصص الخسارة الختامي   ٢٠١٩يناير    ١للموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة كما في  فيما يلي تسوية مخصص الخسارة  
  : ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

مدينون تجاريون   
  وآخرون 

    ) ١٣(إيضاح 

الموجودات المالية  
  بالتكلفة المطفأة 

  ) ١١(إيضاح 
  

أرصدة لدى  
  البنوك
  ) ١٤(إيضاح 

  
  
  

  اإلجمالي 
  لایر سعودي     لایر سعودي     سعودي لایر     لایر سعودي   
                

خسائر االئتمان المتوقعة طبقًا  
)  ٩للمعيار الدولي للتقرير المالي (

  ٤٣١٬٢١٢  ١٬٦٢١٬٨٤١  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 

  

١٦٬١٨٥  

  

٢٬٠٦٩٬٢٣٨  
الزيادة (النقص) في المخصص  

المثبت في الربح أو الخسارة خالل  
  )٩٥٬٨٥٩(  ١٬٠٤٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠عام 

  

-  

  

٩٤٤٬١٤١  
خسائر االئتمان المتوقعة كما في  

  ٣٣٥٬٣٥٣  ٢٬٦٦١٬٨٤١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  

١٦٬١٨٥  
  

٣٬٠١٣٬٣٧٩  
              
  مخاطر أسعار العمولة ٢-٥

المخاطر الناتجة عن عدم تناسب التغير في أسعار العمولة مع تكلفة التمويل نتيجة التغيرات في أسعار تمثل مخاطر أسعار العمولة 
 غير خاضعة ولذلك المجموعة  ،  ثابتة  يوجد لدى المجموعة استثمارات مرابحة وصكوك مرتبطة بعمولة  العموالت السائدة في السوق.

  لمخاطر أسعار العمولة. 
    

  السيولةمخاطر    ٣-٥
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. يتم إيداع 

  الودائع عادة لفترات قصيرة إلدارة متطلبات السيولة الخاصة بالمجموعة. 
  
كما أن كافة المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة، تستحق السداد تعاقديًا  

  عند الطلب. تتم إدارة مخاطر السيولة على مستوى صناديق االستثمار من خالل الحدود المالئمة للسيولة وتتم مراقبتها لكل صندوق. 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٠  

  خاطر المالية (تتمة)إدارة الم  -٥
  

  مخاطر السيولة (تتمة)   ٣-٥
  ، وتشتمل على ما يلي: االدارةتتم مراقبة عملية إدارة السيولة بالمجموعة من قبل 

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

  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 ٣أقل من   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ١٢إلى  ٣

  سنوات ٥أكثر من   سنة ٥ – ١  شهًرا
بدون تاريخ 
  اإلجمالي   استحقاق محدد

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
              

التزامات المنافع المحددة 
  ٢٬٢٥١٬٠٧١  -  ٢٬٢٥١٬٠٧١  -  -  -  للموظفين

  ١٥٬٩٨٩٬١٨٢  -  -  ١١٬١٨٩٬٦٦٣  ٤٬٧٩٩٬٥١٩  -  زكاة مستحقة
  ٢٢٬٨١٠٬١٢٥  ٢٠٬٠٦٠٬٥٢١  -  -  ١٬٨٤١٬٢٠٩  ٩٠٨٬٣٩٥  دائنون تجاريون وآخرون

  ٥٠٥٬٧٢٥  -  -  -  ٥٠٥٬٧٢٥  -  التزام إيجار
   ٤١٬٥٥٦٬١٠٣  ٢٠٬٠٦٠٬٥٢١  ٢٬٢٥١٬٠٧١  ١١٬١٨٩٬٦٦٣  ٧٬١٤٦٬٤٥٣  ٩٠٨٬٣٩٥  
              

  أشهر ٣أقل من   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  ١٢إلى  ٣

  سنة ٥ – ١  شهًرا
  أكثر من

  سنوات ٥ 

بدون تاريخ 
  استحقاق محدد

  اإلجمالي   
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
              

التزامات المنافع المحددة 
  -  -  -  للموظفين

  
٣٬٣٠١٬٣٦٨  -  ٣٬٣٠١٬٣٦٨  

  ١٤٬٢٤٤٬٥٢٨  -  -  ١١٬٠٦٤٬٦٧٠  ٣٬١٧٩٬٨٥٨  -  زكاة مستحقة
  ١٤٬٢٣٥٬٨٣٧  ٩٬٧٢٦٬٣١٣  -  -  ٣٬٥٢٤٬٥٧٢  ٩٨٤٬٩٥٢  تجاريون وآخروندائنون 

  ١٬١٨٠٬٠٢٥  -  -  ٥٠٥٬٧٢٥  ٦٧٤٬٣٠٠  -  التزام إيجار
  ٣٢٬٩٦١٬٧٥٨  ٩٬٧٢٦٬٣١٣  ٣٬٣٠١٬٣٦٨  ١١٬٥٧٠٬٣٩٥  ٧٬٣٧٨٬٧٣٠  ٩٨٤٬٩٥٢  

        
  

    
  مخاطر العمالت   ٤-٥

ال تخضع   المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل مخاطر العمالت 
المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة بعمالت عدا  

أن اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر  وحيث اللایر السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة.
  األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة.

  
  مخاطر األسعار   ٥-٥

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

  المتداولة في السوق. 
  

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

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

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

ي كل مؤشر من المؤشرات المبينة أدناه كان من المفترض أن ينتج عنه أثر مقابل ولكن أن يكون الفرق هاًما. إن النقص المقابل ف
    معاكًسا.



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢١  

  إدارة المخاطر المالية (تتمة)  -٥
  

  مخاطر األسعار (تتمة)   ٥-٥
  

  
  مؤشر السوق

التغير في مؤشر حقوق 
  الملكية

  األثر على قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  
  

  تداول

  لایر سعودي  لایر سعودي  %
      

+١٬١٦٧٬١٠٩  -  ٥  
-١٬١٦٧٬١٠٩(  -  ٥(  

  
  قياس القيمة العادلة  -٦
  

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

    القيمة العادلة   
  اإلجمالي   ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى      ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ 

  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي     
    الموجودات المالية  
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   

            الخسارة: 
  ٤٤٬١٨٨٬٦٧٣  -  ٤٤٬١٨٨٬٦٧٣  -    صناديق تمويل وسندات    
  ٢٨٬٠٨٣٬٨٦٩  -  ٢٨٬٠٨٣٬٨٦٩  -    صناديق عقارية    
  ١٬٥١٣٬٨٤٢  -  ١٬٥١٣٬٨٤٢  -    صناديق أسواق المال    

            مصنفة بالتكلفة المطفأة:  
  ١٠٨٬٤٧٢٬٩٩٦  -  ١٠٨٬٤٧٢٬٩٩٦  -    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

  ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢  -  -  ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢    ارصدة لدى البنك
  ٩٬٧٣٠٬٥٤٤  -  ٩٬٧٣٠٬٥٤٤  -    مدينون تجاريون

    ٣٧٠٬٣٧٩٬٥٢٦  -  ١٩١٬٩٨٩٬٩٢٤  ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢  
            المالية   المطلوبات

  ٤٣٥٬٩١٩  -  ٤٣٥٬٩١٩  -    دائنون تجاريون
    -  ٤٣٥٬٩١٩  -  ٤٣٥٬٩١٩  

  
    القيمة العادلة   
  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي     
            الموجودات المالية  
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   

            الخسارة: 
  ٣٦٬٢٥٥٬٦٩٧  -  ٣٦٬٢٥٥٬٦٩٧  -    صناديق تمويل وسندات    
  ٢٧٬٧١٦٬٢٥٣  -  ٢٧٬٧١٦٬٢٥٣  -    صناديق عقارية    
  ٢٣٬٣٤٢٬١٨٧  -  -  ٢٣٬٣٤٢٬١٨٧    أوراق مالية متداولة    

            مصنفة بالتكلفة المطفأة:  
  ١٤٠٬٠٢١٬١٣٦  -  ١٤٠٬٠٢١٬١٣٦  -    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

  ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦  -  -  ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦    ارصدة لدى البنك
  ٩٬١١٨٬١٦٣  -  ٩٬١١٨٬١٦٣  -    مدينون تجاريون

    ٣٥٥٬٢١٦٬٧٤٢  -  ٢١٣٬١١١٬٢٤٩  ١٤٢٬١٠٥٬٤٩٣  
            المالية   المطلوبات

  ٩٤٨٬٥١٤  -  ٩٤٨٬٥١٤  -    دائنون تجاريون
    -  ٩٤٨٬٥١٤  -  ٩٤٨٬٥١٤  
            

  
    خالل الفترات المالية.  ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٢  

  الممتلكات والمعدات  -٧
  

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

تحسينات المباني  
    المستأجرة 

أجهزة الحاسب  
  اإلجمالي     السيارات     األثاث والتركيبات     اآللي والمعدات 

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي   
                    التكلفة: 
  ٤٬٧٦٥٬٨٨٢    ٩٠١٬٧٧٣    ١٬٩٠٨٬٦٦٩    ٥٤٥٬٤٤٠    ١٬٤١٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ٤٥٬٥٤٥    -    -    ٤٥٬٥٤٥    -  إضافات 
  ٤٬٨١١٬٤٢٧    ٩٠١٬٧٧٣    ١٬٩٠٨٬٦٦٩    ٥٩٠٬٩٨٥    ١٬٤١٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                    االستهالك المتراكم: 
  ٣٬٥٢٣٬٢٣٧    ٦٣٣٬٤٦٢    ١٬٨٥٨٬٣٤٥    ٤٦٧٬٤٣٠    ٥٦٤٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ٤٧٩٬١٧٢    ١٢٢٬٣٨٢    ٣٧٬١٣٧    ٣٧٬٦٥٣    ٢٨٢٬٠٠٠  المحمل للسنة 
  ٤٬٠٠٢٬٤٠٩    ٧٥٥٬٨٤٤    ١٬٨٩٥٬٤٨٢    ٥٠٥٬٠٨٣    ٨٤٦٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                    صافي القيمة الدفترية: 
  ٨٠٩٬٠١٨    ١٤٥٬٩٢٩    ١٣٬١٨٧    ٨٥٬٩٠٢    ٥٦٤٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

                    
  
  

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

تحسينات المباني 
    المستأجرة 

أجهزة الحاسب  
    اآللي والمعدات 

األثاث  
  اإلجمالي     السيارات     والتركيبات

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي   
                    التكلفة: 
  ٤٬٦٧٦٬٤٤٤    ٩٠١٬٧٧٣    ١٬٩٠٨٬٦٦٩    ٤٥٦٬٠٠٢    ١٬٤١٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٨٩٬٤٣٨    -    -    ٨٩٬٤٣٨    -  إضافات 
  ٤٬٧٦٥٬٨٨٢    ٩٠١٬٧٧٣    ١٬٩٠٨٬٦٦٩    ٥٤٥٬٤٤٠    ١٬٤١٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

                    االستهالك المتراكم: 
  ٣٬٠٤٢٬٨٣٢    ٥٠٨٬٣٩٩    ١٬٧٩٨٬٤٢٢    ٤٥٤٬٠١١    ٢٨٢٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٤٨٠٬٤٠٥    ١٢٥٬٠٦٣    ٥٩٬٩٢٣    ١٣٬٤١٩    ٢٨٢٬٠٠٠  المحمل للسنة 
  ٣٬٥٢٣٬٢٣٧    ٦٣٣٬٤٦٢    ١٬٨٥٨٬٣٤٥    ٤٦٧٬٤٣٠    ٥٦٤٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

                    القيمة الدفترية: صافي 
  ١٬٢٤٢٬٦٤٥    ٢٦٨٬٣١١    ٥٠٬٣٢٤    ٧٨٬٠١٠    ٨٤٦٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  

  الموجودات غير الملموسة   -٨
  

  : الموجودات الغير ملموسة تمثل برامج الحاسب االلي 
  
  

  برامج الحاسب اآللي
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  برامج الحاسب اآللي   
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  سعوديلایر     لایر سعودي  
        

        التكلفة: 
  ١٠٬٨٦١٬٤١٤    ١٠٬٨٦١٬٤١٤  يناير ١في     
  -    ١٤٦٬٠٠٠  إضافات   
  ١٠٬٨٦١٬٤١٤    ١١٬٠٠٧٬٤١٤  ديسمبر  ٣١في     

        اإلطفاء المتراكم:
  ٧٬٦٦٥٬٥٢٥    ٨٬٧٠٨٬١٤٧  يناير ١في     
  ١٬٠٤٢٬٦٢٢    ١٬٠٣٤٬٤٦٣  المحمل للسنة    
  ٨٬٧٠٨٬١٤٧    ٩٬٧٤٢٬٦١٠  ديسمبر  ٣١في     

        صافي القيمة الدفترية: 
  ٢٬١٥٣٬٢٦٧    ١٬٢٦٤٬٨٠٤  ديسمبر ٣١في    

    



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٣  

  االستثمارات في الشركات الزميلة - ٩
  

  فيما يلي بيان نسبة الملكية في الشركات الزميلة:
  نسبة الملكية    
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
    %    %  

          
  ٪ ٣٠٫٠٠    ٪٣٠٫٠٠  شركة مطاعم الناضج 

لألسهم السعودية (سابًقا صندوق بيتك  المرن صندوق بيتك فريستايل
  -  )١للطروحات األولية) (

    
٣٠٫٣٦ ٪  

    
  فيما يلي بيان القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة: 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  لایر سعودي    لایر سعودي    
          

  ٧٠٬٦٣٢٬٠٦٨    ٦٩٬٤١٨٬٤٠٥    الناضج شركة مطاعم 
  ٥٬٨٨٧٬٢٣٥    -    لألسهم السعودية المرن صندوق بيتك فريستايل

    ٧٦٬٥١٩٬٣٠٣    ٦٩٬٤١٨٬٤٠٥  
            

وتم استرداد كافة الوحدات، بما في ذلك الوحدات   لألسهم السعودية المرن صندوق بيتك فريستايلخالل السنة، انتهت مدة  ) ١( 
وحدة) في الصندوق. تتم إدارة  ٩٥٨٬٦٤٥٫٦١: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١، ال شيء (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المملوكة للشركة. كما في 

  هذا الصندوق من قبل الشركة. 
  

القوائم المالية الموحدة. تبين للمجموعة بأنها تمارس تتم المحاسبة عن كافة الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه 
  تأثيًرا هاًما على المنشآت وليس سيطرة عليها.

  
  فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشركات الزميلة: 

  ديسمبر ٣١  
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٩  

  لایر سعودي  لایر سعودي  
        

  ٧٥٬١٤٧٬٠٥٤    ٧٦٬٥١٩٬٣٠٣  في بداية السنة 
  -    *)٥٬٨٨٧٬٢٣٥(  استبعادات

  ٥٬٧٧٨٬٦٤٢    )١٬٢١٣٬٦٦٣(  الحصة في نتائج الشركات الزميلة
  )٤٬٤٠٦٬٣٩٣(    -  توزيعات األرباح

  ٧٦٬٥١٩٬٣٠٣    ٦٩٬٤١٨٬٤٠٥  في نهاية السنة 
        

  
تمت تصفيته وتم استرداد جميع الوحدات، بما في ذلك، وحدات  لألسهم السعودية   المرن صندوق بيتك فريستايلخالل السنة،  (*) 

لایر سعودي تم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة  ٨٩٬٥٣٧لایر سعودي ونتج عنها مكاسب قدرها   ٥٬٩٧٦٬٧٧٢الشركة البالغة 
  الموحدة.

  
  ة: يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة اإلجمالية للشركات الزميلة للمجموع

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  لایر سعودي    لایر سعودي    قائمة المركز المالي 

          
  ١٥٧٬٨٨١٬٢٧٤    ١٦٨٬٨٢٣٬٥٦٣  الموجودات
  ٨٢٬٨١٦٬٣٨٠    ١٢٩٬٧٥٣٬٧٨٦  المطلوبات

    ٧٥٬٠٦٤٬٨٩٤    ٣٩٬٠٦٩٬٧٧٧  حقوق ملكية/ صافي قيمة الموجودات
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  لایر سعودي    لایر سعودي    قائمة الدخل الشامل 

          
  ٢٦٩٬١٩٨٬٧٠٦    ٢٠٦٬٤٥٢٬١٥٩  إيرادات 

  ١٧٬٦٧١٬٥٧٥    )٣٬٨٧٦٬٧٠٧(  صافي الدخل 
    



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٤  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -١٠
  

  الخسارة من اآلتي:تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

  ٣٦٬٢٥٥٬٦٩٧    ٤٤٬١٨٨٬٦٧٣  )١( تمويل وسنداتصناديق 
  -    ١٬٥١٣٬٨٤٢  ) ٢صناديق أسواق المال (

  ٢٧٬٧١٦٬٢٥٣  ٢٨٬٠٨٣٬٨٦٩  )٣صناديق عقارية (
  ٢٣٬٣٤٢٬١٨٧  -  ) ٤أوراق مالية متداولة (

  ٨٧٬٣١٤٬١٣٧  ٧٣٬٧٨٦٬٣٨٤  
        

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

ديسمبر  ٣١   
٢٠٢٠  

  ديسمبر ٣١  
 ٢٠١٩  

  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

        التكلفة: 
  ١٠٢٬٧٣٣٬٢١٨    ٨١٬٢٠٩٬٤٨٣  في بداية السنة 

  ) ٢١٬٥٢٣٬٧٣٥(    )١٣٬٨٤٧٬٥٦٧(  الحركة خالل السنة، صافي 
  ٨١٬٢٠٩٬٤٨٣    ٦٧٬٣٦١٬٩١٦  في نهاية السنة 

        
        التقييم:

  ٢٬٤٠٠٬٧١٠    ٦٬١٠٤٬٦٥٤  في بداية السنة 
  ٣٬٧٠٣٬٩٤٤    ٣١٩٬٨١٤  صافي الحركة خالل السنة (انظر أدناه)

  ٦٬١٠٤٬٦٥٤    ٦٬٤٢٤٬٤٦٨  السنة في نهاية 
  ٨٧٬٣١٤٬١٣٧    ٧٣٬٧٨٦٬٣٨٤  صافي القيمة الدفترية 

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

  ظاهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة:الخسارة كما هو 
  

ديسمبر  ٣١  
٢٠٢٠  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٩  

  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

        صافي الحركة خالل السنة 
  ١٬٥٥٣٬٤٤٦    ١٬١٦٧٬١١٢  أرباح غير محققة عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ٢٬١٥٠٬٤٩٨    )٨٤٧٬٢٩٨(  عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أرباح محققة (خسائر)
  ٣٬٧٠٣٬٩٤٤    ٣١٩٬٨١٤  
        
:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وحدة ( ٤٧وحدة)، و ٥٨٤٬٠٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وحدة (  ٥٨٤٬٠٠٠تمثل هذه االستثمارات في  ) ١( 

: ال شيء) في صندوق ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وحدة ( ١٣٧ووحدة)،  ١٠٠:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وحدة ( ١٠٠ووحدة)،  ٤٧
، وصندوق بيتك ٢بيتك اليسر للتمويل  ، وصندوق١بيت التمويل الكويتي صكوك كابيتال، وصندوق بيتك اليسر للتمويل 

  ، على التوالي. ٣اليسر للتمويل 
  

  : ال شيء) في صندوق مسقط كابيتال ألسواق المال. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وحدة ( ١٣٥٬٠٨٧تمثل هذه االستثمار في   ) ٢( 
  

  تمثل هذه االستثمارات في الصناديق العقارية التالية:  ) ٣( 
في صندوق عقاري مقفل خاص داخل المملكة العربية  كان لدى المجموعة استثمار  ،٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   )أ

تم تصفية الصندوق  ، خالل السنةلایر سعودي.  ١٬٦٥٢٬٦٦١وقدرها بمبالغ السعودية، مدار من قبل طرف آخر 
  القيمة العادلة. ب لایر سعودي ١٬٠٩١٬١٢٨وجميع الوحدات تم استردادها بمبالغ وقدرها 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٥  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)   -١٠
  

وحدة في صندوق عقاري مقفل  ٢٥٠لایر سعودي تمثل  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠، استثمرت الشركة مبلغ ٢٠١٦خالل عام   )ب
ديسمبر  ٢٢سنوات تبدأ من  ٥خاص داخل المملكة العربية السعودية، مدار من قبل طرف آخر. إن مدة الصندوق 

، بلغت القيمة العادلة  ٢٠٢٠سمبر  دي  ٣١). وكما في  ٪٨٫٣:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١(  ٪ ٨٫٣وتحقق عائد سنوي قدره    ٢٠١٦
  لایر سعودي).  ٢٦٬٠٦٣٬٥٩٢: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سعودي (  لایر ٢٨٬٠٨٣٬٨٦٩لالستثمار 
  

في عدة شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول). قامت  أوراق مالية السهميةاستثمارات في كان لدى المجموعة  ) ٤( 
  ي سندات األسهم.الشركة خالل السنة باستبعاد كافة االستثمارات ف

  
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -١١

  
تقوم المجموعة بالترتيب من خالل مؤسسة مالية لالستثمار في بعض الصكوك لفترات طويلة األجل. إن تواريخ االستحقاق لهذه 

  . ٪٧٫١٥إلى   ٪٥٫١٥وتحقق عائد حتى تاريخ االستحقاق والذي يتراوح ما بين  ٢٠٢٥و  ٢٠٢٠الصكوك تتراوح ما بين 
  

  التكلفة المطفأة:فيما يلي بيان الحركة في الموجودات المالية ب
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

        التكلفة: 
  ١١٢٬٦٧٥٬٤٥٣    ١٤٤٬٩٩٨٬٣٩١  في بداية السنة 

  ٨٣٬٠٥٩٬٠٢١    ٢١٬١٥٣٬٢٥٦  إضافات 
  ) ٥٠٬٧٣٦٬٠٨٣(    )٥٢٬٨٧٢٬٥١٥(  مستحقة خالل السنة 

  ١٤٤٬٩٩٨٬٣٩١    ١١٣٬٢٧٩٬١٣٢  في نهاية السنة 
        

        إطفاء (خصم) عالوة
  ٤٬٦٦٦٬٥٠٠    ٤٬٥٤٦٬٠٤٣  في بداية السنة 
  ) ١٢٠٬٤٥٧(    )٧٥٬٢٦٠(  المحمل للسنة 

  ٤٬٥٤٦٬٠٤٣    ٤٬٤٧٠٬٧٨٣  في نهاية السنة 
        

  ١٤٠٬٤٥٢٬٣٤٨    ١٠٨٬٨٠٨٬٣٤٩  إجمالي القيمة الدفترية 
  ) ٤٣١٬٢١٢(    )٣٣٥٬٣٥٣(  )١-٥خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح ناقصاً: مخصص 

  ١٤٠٬٠٢١٬١٣٦    ١٠٨٬٤٧٢٬٩٩٦  صافي القيمة الدفترية 
        

  ٧٬٨٥٣٬٧٧٨    ٧٬٢٨٤٬٨٣٢  دخل كوبونات
  ١٢٠٬٤٥٧    ٧٥٬٢٦٠  إطفاء للسنة

  ٧٬٩٧٤٬٢٣٥    ٧٬٣٦٠٬٠٩٢  صافي الدخل من الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
        

  فيما يلي بيان القيمة الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

  ١١٣٬٦١٩٬٥٨٣    ٩٤٬٣٧٧٬١٨٣  صكوك بالدوالر األمريكي
  ٢٠٬٥٨٦٬١٦٣    ١٤٬٠٩٥٬٨١٣  إيداعات مرابحة قصيرة األجل 

  ٥٬٨١٥٬٣٩٠    -  صكوك باللایر السعودي
  ١٤٠٬٠٢١٬١٣٦    ١٠٨٬٤٧٢٬٩٩٦  إجمالي القيمة الدفترية 

        
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٦  

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -١٢
  

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

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

  
  مبالغ المعامالت  طبيعة المعامالت   نوع العالقة   العالقة الجهات ذات 

      
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  لایر سعودي   سعودي  لایر      
          

  ٣٥٠٬٠٠٠  -  دخل من أعمال تمويل الشركات   جهة منتسبة  الكويت  -بيتك كابيتال لالستثمار
  ١٠٧٬٤٣١  ١٤٠٬٥٧٢  مصاريف أتعاب إدارة     
          

  ٤٬٣٣٤٬٣٧٥  ٤٬٠٢٨٬٥١٢  دخل صكوك   جهة منتسبة   البحرين  -بيت التمويل الكويتي  
  -  ٢٠٬٧٧٥٬٠٠٠  استبعاد استثمار    
          

  ٧٬٤٣٥٬٨٨١  -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (صكوك)   جهة منتسبة   تركيا -بيت التمويل الكويتي  
  ٣٠٧٬٢٦٠  ٤١٥٬٧٣٦  دخل صكوك     
          

لألسهم  المرن صندوق بيتك فريستايل
  السعودية 

أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ مكتسبة من    شركة زميلة 
  ٢٢٧٬٤٠٢  شركة زميلة 

  
٤٤٠٬٧٩٧  

  -  ٥٬٩٧٦٬٧٧١  استبعاد استثمار    
          

  ٣٠٢٬٠٥٤  ١٬٢٣٩٬٩١٩  أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ   جهة منتسبة   صندوق بيتك للنقل الخاص 
          

  ١٬٠٥٩٬٠٢٦  ٦١٦٬٦٢٩  أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ   جهة منتسبة   ١صندوق بيتك اليسر للتمويل 
  ٦٬٥٦٠٬٨١٦  ١٬٥٦٦٬٦٦٧  استبعاد استثمار    
          

  ٢١٨٬٩٣٥  ٤٦٦٬١٩٨  أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ   جهة منتسبة   ٢صندوق بيتك اليسر للتمويل 
استثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة      

  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  من خالل الربح أو الخسارة 
  -  ٣٬٣٣٣٬٣٣٣  استبعاد استثمار    
          

  -  ٢٬٠٣٤٬٧١٥  أتعاب اشتراك وإدارة وحفظ   جهة منتسبة   ٣صندوق بيتك اليسر للتمويل 
استثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة      

  -  ١٣٬٧٠٠٬٠٠٠  من خالل الربح أو الخسارة 
          

  ٢٬٠٠٣٬٧٤٥  ٢٬٨٩٦٬٤٦٥  اإلدارة أتعاب   جهة منتسبة   شركة بيتك العقارية
          

  ١٬٦٩٥٬٨٥٧  ١٬٢٧٨٬٩٢٥  تعويضات ومكافآت   مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة 
          

  ٦٬٦٧١٬٩٨٤  ٤٬٨٠١٬٠٦٠  مكافآت ومنافع    مدراء تنفيذيون  موظفي اإلدارة العليا
  ١٬٢٥١٬١١٥  ٧٥١٬١٨٥  قروض ممنوحة     
  

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

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  طبيعة المعامالت   نوع العالقة   الجهات ذات العالقة 
  لایر سعودي   لایر سعودي       

  ١٬٠٨٥٬٨٦٤  ٢٧٬٨٥٧٬٥٣٤  أرصدة لدى البنوك  جهة منتسبة   البحرين  -بيت التمويل الكويتي  
          

  ٤٬٧٦٤  ٣٬٤٩٤  البنوكأرصدة لدى    جهة منتسبة   الكويت  -بيت التمويل الكويتي  
          

  ٣٬٣٧٩٬٥٦٩  ٤٬٣٤١٬٦٥٤  أرصدة لدى البنوك  جهة منتسبة   الكويت  -بيتك كابيتال لالستثمار
          

  -  صندوق بيتك كابيتال للصكوك
  جهة منتسبة   الكويت 

استثمار في موجودات مالية بالقيمة  
  ٢٣٬١٤٨٬٣٠٢  ٢٢٬٣٨٥٬١٦٤  العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

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



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٧  

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  -١٢
  

المدينون التجاريون واآلخرون في قائمة المركز المالي فيما يلي بيان المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة التي تم عرضها ضمن  
  ): ١٣الموحدة (إيضاح 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

  -    ١٬٧٠٦٬٢٢٨  ٣صندوق بيتك اليسر للتمويل 
  ٣٩٩٬١٨١    ٨٥١٬٠٢١  ٢صندوق بيتك اليسر للتمويل 

  -    ٥٧٠٬٤٢٠   والمقاوالتشركة منشآت للمشاريع 
  ١١١٬٧٥٢    ١٦٥٬٢٢١  لألسهم السعودية المرن صندوق بيتك فريستايل

  -    ١٣٣٬٩٣٣  صندوق بيتك الواعد
  ١٢٬٢١٣    ٥٬٥٨٥  ١صندوق بيتك اليسر للتمويل 
  ٣٠٢٬٠٥٤    -  صندوق بيتك للنقل الخاص

  ٨٢٥٬٢٠٠    ٣٬٤٣٢٬٤٠٨  
        

  
  شهًرا.  ١٢ اقل من * تبلغ أعمار المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة  

  
  المدينون التجاريون واآلخرون  -١٣
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

  ٨٢٥٬٢٠٠    ٣٬٤٣٢٬٤٠٨  )١٢مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح 
  ٤٬٤٠٦٬٣٩٣    ٢٬٧٥٦٬٣٩٣  شركة زميلةتوزيعات أرباح مستحقة من 

  ٩٨١٬٦١٤    ٢٬٠٢٨٬٨٣٤  إيرادات مستحقة من أعمال إدارة الموجودات
  ٣٬٠٠٠٬٤٣٠    ١٬٦٣٥٬٦٨٣  مصاريف مدفوعة مقدًما

  ١٬٣١٦٬١٧٤    ١٬٤٢٥٬٨٤٣  مبالغ مستحقة القبض من عمالء تمويل الشركات
من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   توزيعات مستحقةدخل 

  الخسارة
١٬١٠٦٬١٦٨    ١٬٠٤٠٬٠٠٠  

  ١٬٣٣٢٬٦١٤    ٩٣٧٬٠٦٦  دخل عمولة مستحقة من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٧٧١٬٨٤١    ٧٧١٬٨٤١  مبالغ مستحقة من صناديق ريت

  ٩٬٥٣٤    ٨٧٬٨٧٠  مدينون آخرون
  ١٣٬٧٤٩٬٩٦٨    ١٤٬١١٥٬٩٣٨ 

  )١٬٦٢١٬٨٤١(    )٢٬٦٦١٬٨٤١(  )١-٥ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح 
  ١٢٬١٢٨٬١٢٧    ١١٬٤٥٤٬٠٩٧  

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

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  سعوديلایر     لایر سعودي  
        

  ١٬٠٩٦٬٨٤١    ١٬٦٢١٬٨٤١  في بداية السنة 
  ٥٢٥٬٠٠٠    ١٬٠٤٠٬٠٠٠  المحمل للسنة 

  ١٬٦٢١٬٨٤١    ٢٬٦٦١٬٨٤١  في نهاية السنة 
        



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٨  

  األرصدة لدى البنوك  -١٤
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  

      
  ١١٨٬٧٧٩٬٤٩١    ١٧٨٬٤٠٥٬٧٨٧  البنوكأرصدة لدى 

  ) ١٦٬١٨٥(    )١٦٬١٨٥(  ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦    ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢  

      
تم تقييم جميع األرصدة البنكية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث يتم االحتفاظ بها لدى مؤسسات مصرفية محلية ذات 

  سمعة طيبة وتصنيف ائتماني مرتفع ولم يكن هناك تاريخ تعثر عن السداد ألي من األرصدة البنكية للشركة.  
    

  التزامات المنافع المحددة للموظفين  -١٥
  

    فيما يلي بيان الحركة في التزامات المنافع المحددة للموظفين المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة والبنود الخاصة بها:
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  

      
  ٣٬٥٥٠٬٠٨٢    ٣٬٣٠١٬٣٦٨  في بداية السنة 
  ٧٠٢٬٢٦١    ٣٧٨٬٧٣٥  الحالية تكلفة الخدمة 

  ١٣٤٬٧٨٦    ٩٣٬٦٦١  تكلفة العمولة على االلتزامات المنافع المحددة 
  ) ٩٥٢٬١٠٨(    )١٬٠٨٩٬١٧٨(  مدفوعات خالل السنة 

  ) ١٣٣٬٦٥٣(    )٤٣٣٬٥١٥(  (مكاسب) اكتوارية
  ٣٬٣٠١٬٣٦٨    ٢٬٢٥١٬٠٧١  في نهاية السنة 

  
  الدخل الشامل الموحدة:فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  لایر سعودي  لایر سعودي  

        الربح أو الخسارة:
  ٧٠٢٬٢٦١    ٣٧٨٬٧٣٥  تكلفة الخدمة الحالية 

  ١٣٤٬٧٨٦    ٩٣٬٦٦١  تكلفة العمولة على االلتزامات المنافع المحددة 
  ٨٣٧٬٠٤٧    ٤٧٢٬٣٩٦  

      
        الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر:

  ) ١٣٣٬٦٥٣(    )٤٣٣٬٥١٥(  (مكاسب) اكتوارية
      

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
      

  ٪ ٣٫٠٠    ٪٢٫٥٠  معدل الخصم 
  ٪ ٥٫٠٠    ٪٢٫٥٠  الزيادات المستقبلية في الرواتب

  متوسط    متوسط  معدل الدوران الوظيفي
  ١٠٫٠٠    ١٠٫٠٠  مدة البرنامج (سنوات)

    ١٠٫٧٧    ١١٫٠٩  متوسط المدة المرجحة اللتزام المنافع الُمحدَّدة (بالسنوات)
  فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة المتعلقة بالتزام المنافع المحددة: 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  

        معدل الخصم
  ) ١٤٤٬٨٦٨(    )١٠٠٬٦٦٥(  ٪ ٠٫٥الزيادة بواقع 
  ١٥٧٬٢٢٥    ١١٠٬٠٩٨  ٪ ٠٫٥النقص بواقع 

        الزيادات المستقبلية في الرواتب
  ٩٨٬٥٤٤    ١٠٩٬٥٣٩  ٪ ٠٫٥الزيادة بواقع 
  ) ٩٢٬٧٢٨(    )١٠١٬١٣٧(  ٪ ٠٫٥النقص بواقع 

  
     .تحليل تواريخ االستحقاق) ل٢١وإيضاح (مخاطر السيولة للتعرض ل) ٣- ٥الرجاء النظر الى االيضاح (



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٢٩  

  الزكاة  -١٦
  

  المحملة للسنة
لایر سعودي) من مخصص  ٣٬١٧٩٬٨٥٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٥٬٠٠٢٬٧٢٧تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 

  السنة الحالية. 
  

  حركة المخصص
  يلي بيان الحركة في مخصص الزكاة: فيما 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٢٠٢٠٣١ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي  لایر سعودي  

      
  ١٤٬٠٧٨٬٧٠٤  ١٤٬٢٤٤٬٥٢٨  في بداية السنة 

  ٣٬٠٦٢٬٨١٥  ٤٬٧٩٩٬٥١٩  مجنب خالل السنة
  ١١٧٬٠٤٣  ٢٠٣٬٢٠٨  السنة السابقة تعديالت

  )٣٬٠١٤٬٠٣٤(  )٣٬٢٥٨٬٠٧٣(  مدفوعات خالل السنة 
  ١٤٬٢٤٤٬٥٢٨    ١٥٬٩٨٩٬١٨٢  في نهاية السنة 

        
  

  الربوط الزكوية
  

  بيت التمويل الكويتي السعودي
إلى الهيئة    ٢٠١٩وحتى    ٢٠١١ديسمبر    ٣١وعن السنوات من    ٢٠١٠ديسمبر    ٣١تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن الفترة المنتهية في  

، والذي يظهر ٢٠١٨حتى  ٢٠١٥العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). بعد نهاية السنة، قامت الهيئة بإجراء الربط النهائي للسنوات من 
بناءا على رأي اإلدارة ورأي مليون لایر. إن الشركة بصدد تقديم اعتراض على هذه االلتزامات اإلضافية.  ٢٧التزام إضافي قدره 

لم يتم المستشار الزكوي لإلدارة ستكون نتائج االستئناف لصالح الشركة وبالتالي لم يتم تجنيب مخصص إضافي في القوائم المالية. 
  ٢٠١٤وحتى  ٢٠١١ديسمبر  ٣١وعن السنوات من  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١من قبل الهيئة بعد عن الفترة المنتهية في  إجراء الربوط

  . ٢٠١٩و
  

  شركة التخطيط والتطوير العقاري
  إلى الهيئة. ولم يتم إصدار الربوط من قبل الهيئة بعد. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات المنتهية حتى 

  
  ة تكامل األغذية لالستثمارشرك

  إلى الهيئة. ولم يتم إصدار الربوط من قبل الهيئة بعد. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات المنتهية حتى 
  

  شركة استحواذ الغذائية 
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١عن الفترة األولى المنتهية في  لم تقم الشركة حتى اآلن بتقديم اإلقرار الزكوي

  
  الدائنون التجاريون واآلخرون  -١٧
٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

  ٩٬٧٢٦٬٣١٣    ٢٠٬٠٦٠٬٥٢١  مبالغ مستحقة إلى شركة تابعة (حقوق ملكية غير مسيطرة)

  ٢٬٠١٩٬٣١٦    ٩٢٢٬٥١٠  مستحقات موظفين
  ١٬٠٧٥٬٥٢٩    ٧٩٧٬٥٦٨  مصاريف مستحقة الدفع 

  ٩٤٨٬٥١٤    ٤٣٥٬٩١٩  دائنون تجاريون
  ٤٦٦٬١٦٥    ٥٩٣٬٦٠٧  دائنون آخرون 

  ١٤٬٢٣٥٬٨٣٧    ٢٢٬٨١٠٬١٢٥  
        

  فيما يلي بيان الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله:
  يوماً. ٦٠التجارية غير مرتبطة بعمولة وتسدد عادة خالل أرصدة الذمم الدائنة 

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



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٣٠  

    رأس المال  -١٨
سهم قيمة،   ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي (  ١٠سهم، قيمة كل سهم  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠يتكون رأس المال من 

  لایر سعودي).  ١٠كل سهم 
  

  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  

  خالل االستثمار في محفظة متنوعة والمشاركة في أسواق المشتقات  تحقيق عائدات ثابتة مع الحفاظ على رأس المال من
  وأسواق رأس المال األخرى واستخدام استراتيجيات استثمار متنوعة. 

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

  عة فعالة من حيث التكلفة.الحفاظ على الحجم الالزم لجعل عمليات المجمو 
  

  مصاريف العمليات  -١٩
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  لایر سعودي    لایر سعودي    

            
  ٨٬٦١٧٬٤١٨    ٨٬٤٢٤٬٠٠٥      تكاليف موظفين

  ٥٥٩٬٣٥٠    ٥٨٩٬١٠٦      )٢٧و ٨، ٧استهالك وإطفاء (إيضاح 
  ١٩٤٬٢٣٩    ٣٥٬٦٩٧      سفر

  ٢٦٩٬٠٥٨    ١١٬٤٤٨      تأمين
  ٨٧٥٬٨٣٠    ٩٧٨٬٥٩٥      أخرى 

      ١٠٬٥١٥٬٨٩٥    ١٠٬٠٣٨٬٨٥١  
            
  المصاريف العمومية واإلدارية   -٢٠

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  لایر سعودي    لایر سعودي    
          

  ٧٬٣٧٩٬٠٦٤    ٧٬٥٣٧٬٨٨٩      تكاليف موظفين
  ١٬٥٢٤٬٧٥٣       ١٬٥١٣٬٦٥٨      )٢٧و ٨، ٧استهالك وإطفاء (إيضاح 

  ١٬٤٨٣٬٤٩٦    ١٬٤٢٣٬٠٥٩      أتعاب مهنية
  ١٬٦٩٥٬٨٥٧    ١٬٢٩٩٬٩٢٥      مكافآت ومصاريف مجلس اإلدارة

  ٤٩٨٬١٢٣    ٩٤٤٬١٤١      )١-٥مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح 
  ٣٧٥٬٢٢٨   ٣٣٣٬٦٦٧     رسوم اشتراك

 ١٤٨٬٣٦٣   ٢١٣٬١٨٦     مصاريف االتصاالت
  ٢١٩٬٥١٧    ٧٤٬٣٤٦      سفر

    ١٬٣٧٢٬٧٠٩   ١٬٥٣١٬٤٧٦      أخرى 
      ١٤٬٦٩٧٬١١٠    ١٤٬٨٧١٬٣٤٧  
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٣١  

  تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -٢١
  

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

  اإلجمالي     شهًرا  ١٢بعد      أشهر  ١٢خالل     ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في 
  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              الموجودات 
  ٨٠٩٬٠١٨    ٨٠٩٬٠١٨    -    ممتلكات ومعدات 

  ١٬٢٦٤٬٨٠٤    ١٬٢٦٤٬٨٠٤    -    موجودات غير ملموسة 
  ١٬١١٢٬٨٥٦    ١٬١١٢٬٨٥٦    -    موجودات حق االستخدام 

  ٦٩٬٤١٨٬٤٠٥    ٦٩٬٤١٨٬٤٠٥    -    استثمارات في شركات زميلة 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

  ٧٣٬٧٨٦٬٣٨٤        ٧٣٬٧٨٦٬٣٨٤    -    الخسارة 
  ١٠٨٬٤٧٢٬٩٩٦    ٣٢٬٨٣٢٬٢١٢    ٧٥٬٦٤٠٬٧٨٤    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

  ١١٬٤٥٤٬٠٩٧        -    ١١٬٤٥٤٬٠٩٧    مدينون تجاريون وآخرون 
  ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢        -    ١٧٨٬٣٨٩٬٦٠٢    البنوكأرصدة لدى  

  ٤٤٤٬٧٠٨٬١٦٢   ١٧٩٬٢٢٣٬٦٧٩    ٢٦٥٬٤٨٤٬٤٨٣    إجمالي الموجودات 

              
              المطلوبات 

  ٢٬٢٥١٬٠٧١    ٢٬٢٥١٬٠٧١    -    التزامات المنافع المحددة للموظفين 
  ١٥٬٩٨٩٬١٨٢    ١١٬١٨٩٬٦٦٣    ٤٬٧٩٩٬٥١٩    زكاة مستحقة 

  ٢٢٬٨١٠٬١٢٥    -    ٢٢٬٨١٠٬١٢٥    وآخرون دائنون تجاريون 
  ٥٩٣٬٧٥٦    -    ٥٩٣٬٧٥٦    التزام إيجار 

  ٤١٬٦٤٤٬١٣٤    ١٣٬٤٤٠٬٧٣٤    ٢٨٬٢٠٣٬٤٠٠    إجمالي المطلوبات 
  
  
  اإلجمالي     شهًرا  ١٢بعد     أشهر  ١٢خالل     ٢٠١٩ديسمبر    ٣١كما في 

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     
              الموجودات 

  ١٬٢٤٢٬٦٤٥    ١٬٢٤٢٬٦٤٥    -    ومعدات ممتلكات 
  ٢٬١٥٣٬٢٦٧    ٢٬١٥٣٬٢٦٧    -    موجودات غير ملموسة 

  ١٬٧٠١٬٩٨٥    ١٬٧٠١٬٩٨٥    -    موجودات حق االستخدام 
  ٧٦٬٥١٩٬٣٠٣    ٧٦٬٥١٩٬٣٠٣    -    استثمارات في شركات زميلة 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
  ٨٧٬٣١٤٬١٣٧    ٨٧٬٣١٤٬١٣٧    -    الخسارة 

  ١٤٠٬٠٢١٬١٣٦    ٤٨٬٢٥٢٬٤٢٧    ٩١٬٧٦٨٬٧٠٩    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
 ١٢٬١٢٨٬١٢٧    -    ١٢٬١٢٨٬١٢٧   مدينون تجاريون وآخرون 

  ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦    -    ١١٨٬٧٦٣٬٣٠٦    أرصدة لدى البنوك
  ٤٣٩٬٨٤٣٬٩٠٦    ٢١٧٬١٨٣٬٧٦٤   ٢٢٢٬٦٦٠٬١٤٢    إجمالي الموجودات 

              
              المطلوبات 

  ٣٬٣٠١٬٣٦٨    ٣٬٣٠١٬٣٦٨    -    التزامات المنافع المحددة للموظفين 
  ١٤٬٢٤٤٬٥٢٨    ١١٬٠٦٤٬٦٧٠    ٣٬١٧٩٬٨٥٨    زكاة مستحقة 

  ١٤٬٢٣٥٬٨٣٧    ٩٬٧٢٦٬٣١٣    ٤٬٥٠٩٬٥٢٤    دائنون تجاريون وآخرون 
  ١٬١٨٢٬٨٦٥    ٥٠٨٬٥٦٥    ٦٧٤٬٣٠٠    التزام إيجار 

  ٣٢٬٩٦٤٬٥٩٨    ٢٤٬٦٠٠٬٩١٦    ٨٬٣٦٣٬٦٨٢    إجمالي المطلوبات 
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  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٣٢  

  كفاية رأس المال  -٢٢
  

قامت هيئة السوق المالية بوضع إطار عمل وإرشادات خاصة بالمتطلبات النظامية للحد األدنى لرأس المال وطريقة احتسابه وفقًا 
للركيزة األولى. ووفقاً لهذه الطريقة، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى المطلوب لرأس المال ونسب كفاية رأس المال على النحو 

  التالي: 
  

  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
بآالف الرياالت 

  السعودية
        قاعدة رأس المال

  ٣٩٠٬٢٩٢     ٣٩٣٬٦٣٢  الشريحة األولى 
  -    -  الشريحة الثانية

  ٣٩٠٬٢٩٢     ٣٩٣٬٦٣٢  اإلجمالي
        

        الحد األدنى لرأس المال
  ١١٬٦٩٣     ٢٬٩٩٦  مخاطر السوق

  ١٥٥٬٦٤٥     ١٣٧٬٠٩٧  مخاطر االئتمان
  ٧٬٠٩٨    ٧٬٤٧٨  المخاطر التشغيلية

  ١٧٤٬٤٣٦    ١٤٧٬٥٧١  اإلجمالي
  
        
  ٢٫٢٤    ٢٫٦٧  نسبة كفاية رأس المال (مرات) 

  ٢١٥٬٨٥٦     ٢٤٦٬٠٦١  الفائض في رأس المال 
        
  تشتمل قاعدة رأسمال الشركة على ما يلي:  )أ

  
وعالوة اإلصدار (إن وجدت) واالحتياطيات   الشريحة األولى لرأس المال وتتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة   -

  باستثناء احتياطيات إعادة التقويم.
  الشريحة الثانية لرأس المال وتتكون من القروض الثانوية واألسهم الممتازة المتراكمة واحتياطيات إعادة التقويم.   -

  
ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية وفقاً للمتطلبات يتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق    )ب

  ) من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية. ٣المنصوص عليها في الجزء (
  

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

  
  الموجودات المدارة  -٢٣

  
لایر  مليار  ١٫٥بلغت الموجودات المدارة القائمة في نهاية السنة، بما في ذلك صناديق االستثمار والمحافظ غير المقيدة، 

  لایر سعودي). مليار  ٠٫٨:  ٢٫٠١٩ديسمبر  ٣١سعودي (
  

  التعهدات وااللتزامات المحتملة   -٢٤
  

ارتباطات أو التزامات خالل السنة وال توجد ضمانات قائمة من السنوات   المجموعةخالل دورة األعمال العادية، ال يوجد لدى  
  السابقة. 

  
  : ال شيء).٢٠١٩ديسمبر   ٣١( أية ارتباطات رأسمالية الشركة، ال يوجد لدى  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

   



  لتمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لهاشركة بيت ا
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٣٣  

  األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية  -٢٥
  

 لم تقع أية أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل صدور هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تتطلب إجراء تعديالت عليها أو
    بشأنها في هذه القوائم المالية الموحدة. تقديم إفصاحات

  
  المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -٢٦

  
  ) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة١(

.  ٢٠٢٠يناير    ١بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    المجموعةقامت  
  بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. المجموعةلم تقم 

  
  : تعريف األعمال٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  
تعديالت على تعريف األعمال الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  ر مجلس معايير المحاسبة الدولية ، أصد٢٠١٨في أكتوبر  
مجموعة من األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ) عمليات تجميع األعمال، وذلك بهدف مساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كانت  ٣(

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

جوهرية، وتضع قيوًدا على تعريفات األعمال والمخرجات، كما تقدم اختبار اختياري لتركز القيمة العادلة. وقد تم تقديم أمثلة توضيحية  
    جديدة إلى جانب تلك التعديالت.

قع في أو بعد تاريخ التطبيق ألول مرة، فإن المجموعة  وحيث أن التعديالت تنطبق مستقبالً على المعامالت أو األحداث األخرى التي ت 
    لن تتأثر بتلك التعديالت في تاريخ التحول. 
  ): تعريف األهمية النسبية٨) ومعيار المحاسبة الدولي (١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (

عرض القوائم المالية، ومعيار   -)  ١اسبة الدولي ( ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على معيار المح٢٠١٨في أكتوبر  
السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، وذلك لتوحيد تعريف "األهمية النسبية"  -) ٨المحاسبة الدولي (

ت أهمية نسبية إذا كان من في كافة المعايير ولتوضيح بعض الجوانب في التعريف. يوضح التعريف الجديد أن المعلومات تكون ذا
المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة 

    لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، التي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية. 
  ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  

  

  ) المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبكًرا ٢(

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية، التي تم إصدارها لكنها غير سارية المفعول بعد، والتي  المجموعةلم تطبق 
  أو بعد ذلك التاريخ.  ٢٠٢١يناير  ١سوف تسري على الفترات السنوية في 

 
  ): تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (

) لتحديد ١من معيار المحاسبة الدولي ( ٧٦-٦٩، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات ٢٠٢٠ي يناير ف
  المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:   

  ما المقصود بحق تأجيل السداد  
  نهاية الفترة المالية أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في  
  أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  
  أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام

  على تصنيفه. 
 

حاليًا   المجموعة، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم  ٢٠٢٣يناير    ١ية التي تبدأ في أو بعد  تسري التعديالت على الفترات المالية السنو
  بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

 
  ) "عمليات تجميع األعمال" ٣ي للتقرير المالي (التعديالت على المعيار الدول -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 

 -"عمليات تجميع األعمال"  ٣، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠٢٠في مايو 
، ١٩٨٩القوائم المالية، الصادر في عام  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض  

  دون تغيير متطلباته بشكل كبير. ٢٠١٨باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٣٤  

  (تتمة) المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -٢٦
  

  ة الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبكًرا (تتمة) ) المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدل٢(

  ) "عمليات تجميع األعمال" (تتمة)٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
) تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر ٣أضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي (  

) أو التفسير ٣٧محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي (
  ن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. ) الصادر ع ٢١(

 
ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (  ) بشأن الموجودات ٣وفي الوقت ذاته، قرَّ

  المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية. 
 

  ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.٢٠٢٢يناير  ١ي أو بعد تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ ف  
 

  ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود 
صود"، والذي  العائدات قبل االستخدام المق -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات ٢٠٢٠في مايو 

أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -يحظر على المنشآت الخصم 
إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات 

  الت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. المتحص
 

أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود  ٢٠٢٢يناير  ١يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  
بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول   الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد

  مرة.  
 

لغرض التوقف   ٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –): األدوات المالية  ٩التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (
  عن إثبات المطلوبات المالية 

على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  ٢٠٢٠-٢٠١٨ام كجزء من التحسينات السنوية لألعو
. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام ٩تعديًال على المعيار الدولي للتقرير المالي  

يًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة  المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهر
أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة 

لتي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية ا
  تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل. 

 
، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق ٢٠٢٢يناير  ١يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

ت المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة هذا التعديل على المطلوبا المجموعة
  أوالً هذا التعديل. 

  
   عقود اإليجار  -٢٧

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

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  سعوديلایر     لایر سعودي  
        

  ٢٬٢٦٣٬٠٦١    ١٬٧٠١٬٩٨٥  في بداية السنة 
  ) ٥٦١٬٠٧٦(    )٥٨٩٬١٢٩(  استهالك

  ١٬٧٠١٬٩٨٥    ١٬١١٢٬٨٥٦  في نهاية السنة 
  

    



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

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 

٣٥  

  (تتمة) عقود اإليجار  -٢٧
  

  فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والتغيرات خالل السنة: 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  لایر سعودي    سعوديلایر   
        

  ١٬٧٤٣٬٩٤١    ١٬١٨٢٬٨٦٥  في بداية السنة 
  ١١٣٬٢٢٤    ٨٥٬١٩١  أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار

  ) ٦٧٤٬٣٠٠(    )٦٧٤٬٣٠٠(  مدفوع خالل السنة 
  ١٬١٨٢٬٨٦٥    ٥٩٣٬٧٥٦  في نهاية السنة 

  
  ).٢١التزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة في االيضاح (تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق 

  
    فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة:

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  لایر سعودي    لایر سعودي  
        

  ٥٦١٬٠٧٦    ٥٨٩٬١٢٩  مصروف استهالك عن موجودات حق االستخدام
  ١١٣٬٢٢٤    ٨٥٬١٩١  اإليجارأعباء مالية ناتجة عن التزامات 

  ٦٧٤٬٣٠٠    ٦٧٤٬٣٢٠  إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة 
      

  والعمليات المجموعةعلى  ١٩-تأثير كوفيد  -٢٨
  

السريع ) بالجائحة اقراًرا منها بانتشاره  ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فيروس كورونا (كوفيد٢٠٢٠خالل مارس  
في كافة أنحاء العالم. لقد أثر تفشي هذا الفيروس أيًضا على منطقة الخليجي العربي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. واتخذت 
الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس. وقامت المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، 

    وإصدار التعليمات بشأن التباعد االجتماعي، وفرض الحظر العام ومنع التجول في كافة أنحاء المملكة. بإقفال الحدود 
واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من اضطراب لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية االعمال، قامت 

    والوقائية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم. اإلدارة باتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية 
أي تأثير جوهري    المجموعة، لم تحدد إدارة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

. إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية  ١٩-يدنتيجة تفشي كوف مجموعةعلى العمليات والنتائج المالية الخاصة بال
  والتدفقات النقدية والوضع المالي، وستواصل اإلدارة تقييم طبيعة وحجم التأثير على أعمالها ونتائجها المالية. 

  
    أرقام المقارنة  -٢٩

  الحسابات في السنة الحالية. تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض 
  

   اعتماد القوائم المالية الموحدة  -٣٠
مارس   ٢٥الموافق  (هـ  ١٤٤٢شعبان    ١٢بتاريخ  مجلس اإلدارة  تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على صدورها من قبل  

٢٠٢١ .(  
  


