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كة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات   مسؤولية محدودة( شر
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  المملكة العربية السعودية 
 
 

 تقرير المراجع المستقل 
 التمويل السعودي الكويتي إلى المساهمين في شركة بيت 

 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
 

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

الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق ، وقائمة الدخل  2021ديسمبر    31تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  
المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة، بما  

 في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. 
 

د للمجموعة كما في  المرفقة ت    الموحدةوفي رأينا، فإنَّ القوائم المالية   وحَّ ظهر بعدٍل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الم 
د وتدفقاتها النقدية    2021ديسمبر    31 وحَّ للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي    الموحدة وأدائها المالي الم 

 ر واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايي
 
 

 أساس الرأي 
 تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها

الية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب  في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الم
ية  المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالق

 تي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة ال
 

  
 الموحدة مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقًا ألحكام نظام الشركات  العربية  

والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف جوهري  
 ناتج عن غش أو خطأ. 

 
إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية  عند 

واإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك  
 صفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. نية لدى اإلدارة لت

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

 
 

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

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

موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت عَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع 
 أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 
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 قائمة المركز المالي الموحدة 
 2021ديسمبر  31كما في 

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  

 لاير سعودي   لاير سعودي  إيضاحات  
     

     الموجودات 
 809,018  392,905 7 ممتلكات ومعدات 

 1,264,804  819,880 8 موجودات غير ملموسة 
 1,112,856  3,584,434 9 موجودات حق االستخدام

 69,418,405  69,575,878 10 استثمارات في شركات زميلة 
 20,000  48,942  الشامل اآلخر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 73,786,384  73,492,241 11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 108,472,996  78,665,435 12 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 11,434,097  12,405,224 14 مدينون تجاريون وآخرون 
 178,389,602  202,631,529 15 أرصدة لدى البنوك  

 444,708,162  441,616,468  إجمالي الموجودات 

     
     المطلوبات 

 2,251,071  2,022,289 16 التزامات منافع محددة للموظفين 
 15,989,182  30,741,266 17 زكاة مستحقة

 22,810,125  3,229,310 18 دائنون تجاريون وآخرون 
 593,756  3,040,526 9 التزامات إيجار 

 41,644,134  39,033,391  إجمالي المطلوبات 

     
     حقوق الملكية 

     حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة 
 500,000,000  500,000,000 19 رأس المال 

 2,505,272  2,505,272  احتياطي نظامي 
 1,652,986  1,997,092  احتياطي تقويم اكتواري 

 -  27,405  احتياطي إعادة تقويم استثمارات 
 ( 108,148,562)  (130,495,996)  خسائر متراكمة

 396,009,696  374,033,773  إجمالي حقوق المساهمين 
سيِطرة   7,054,332  28,549,304  الحصة غير الم 

 403,064,028  402,583,077  إجمالي حقوق الملكية 

 444,708,162  441,616,468  المطلوبات وحقوق الملكية إجمالي 

     
     
 
 
 



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 م 2020  م2021  

 لاير سعودي   لاير سعودي  إيضاحات  
     اإليرادات 

 5,325,691  2,761,000  دخل من أعمال تمويل الشركات 
 3,672,587  2,839,990  توزيعات أرباح 

 11,013,741  8,413,118  دخل من أعمال إدارة الموجودات
 7,740,162  4,737,287   دخل عموالت 

 (1,213,663)  157,473 10 حصة في صافي نتائج شركات زميلة 
صافي مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 (5,602,216) 11 الخسارة 
 

319,814 
 89,537  - 10 مكاسب بيع شركة زميلة
 628,128  - 2.2 مكاسب بيع شركة تابعة 

 27,575,997  13,306,652  إجمالي اإليرادات 

     
     المصاريف 

 (10,038,851)  (6,153,951) 20 مصاريف عمليات 
 (14,871,347)  (10,474,118) 21 مصاريف عمومية وإدارية

 (24,910,198)  (16,628,069)  إجمالي المصاريف 

     
 2,665,799  (3,321,417)  )خسارة( دخل العمليات 
 149,953  476,746  إيرادات أخرى، صافي 

 2,815,752  (2,844,671)  )الخسارة( الدخل قبل حساب الزكاة 
 (5,002,727)  (19,865,440) 17 مصروف الزكاة 

 (2,186,975)  (22,710,111)  خسارة السنة  
     

     الدخل الشامل اآلخر  

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
 

    

 -  27,405  احتياطي إعادة تقويم استثمارات 
 433,515  344,106 16 نللموظفي إعادات قياس: أرباح اكتوارية عن التزامات منافع محددة 

 433,515  371,511  إجمالي الدخل الشامل اآلخر  

 (1,753,460)  (22,338,600)  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
 

    
     المتعلق بـ: 

 (1,722,648)  (22,463,063)  المساهمين في الشركة 
سيِطرة   ( 30,812)  124,463  الحصة غير الم 

  (22,338,600)  (1,753,460) 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة حقوق     

  
  

 
 

 رأس المال 

 
 

االحتياطي  
 النظامي 

 
احتياطي  
التقويم  
 االكتواري 

 
احتياطي  
إعادة تقويم  
 االستثمارات 

 
 

 الخسائر المتراكمة 
 

 
 
 اإلجمالي 

الحصة غير   
 الم سيِطرة 

  
 
 اإلجمالي 

لاير    لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   
 سعودي 

 
 لاير سعودي   لاير سعودي 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

                 
 406,879,308  12,732,482  394,146,826  ( 109,577,917)    1,219,471    2,505,272    500,000,000  م 2020يناير  1كما في 

صافي حركة في الحصة غير  
 الم سيِطرة 

 
-   -   -   -  

 
 

 
- 

 
(19,289,860) 

 
(19,289,860) 

 1,928,040  1,928,040  -     -   -   -   -  توزيعات األرباح 

 (2,186,975)  (30,812)  (2,156,163)  (2,156,163)     -   -   -  خسارة السنة 
 433,515  -  433,515     -  433,515   -   -  الخسارة الشاملة األخرى 

 (1,753,460)  (30,812)  (1,722,648)  (2,156,163)   -  433,515   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  
بيع جزئي لملكية في شركة تابعة  

 ( 2-2)إيضاح  
 

-   -   -   -  
 

3,585,518 
 

3,585,518 
 

11,714,482  15,300,000 

 403,064,028  7,054,332  396,009,696  ( 108,148,562)   -  1,652,986  2,505,272  500,000,000  2020ديسمبر  31

                 
 403,064,028  7,054,332  396,009,696  ( 108,148,562)   -  1,652,986  2,505,272  500,000,000  م 2021يناير  1كما في 

صافي حركة في الحصة غير  
 ( 18.1الم سيِطرة )إيضاح 

 
-   -   -   -  

-  
-  

-  
-  

 
20,057,649 

 
20,057,649 

 (22,710,111)  124,463  (22,834,574)  (22,834,574)   -   -   -   -  خسارة السنة 
 371,511   -  371,511   -  27,405  344,106   -   -  الدخل الشامل اآلخر 

 (22,338,600)  124,463  (22,463,063)  (22,834,574)  27,405  344,106   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
بيع جزئي لملكية في شركة تابعة  

 ( 2-2)إيضاح  
 

-   -   -   -  
-  

487,140 
-  

487,140 
-  

1,312,860 -  1,800,000 

 402,583,077  28,549,304  374,033,773  ( 130,495,996)  27,405  1,997,092  2,505,272  500,000,000  2021ديسمبر   31في 
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  
 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاحات  

     األنشطة التشغيلية
 2,815,752  ( 2,844,671)  الخسارة قبل حساب الزكاة والحصة غير المسيطرة 

     التعديالت لـ:  
 479,172  443,883 7 استهالك ممتلكات ومعدات 

 589,129  593,756 9 استهالك موجودات حق االستخدام 
 1,034,463  444,813 8 إطفاء موجودات غير ملموسة

 1,213,663  (157,473) 10 حصة في صافي نتائج شركات زميلة 
 -  131  خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 

 -  111  خسائر من بيع موجودات غير ملموسة
 85,191  55,736 9 أعباء مالية بشأن عقد إيجار 

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

11 5,588,280  (1,167,112) 

 (3,672,587)  ( 2,839,990)  توزيعات أرباح 
 (7,360,092)  ( 4,055,969) 12 من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة، صافي  فائدةدخل 

 944,141  168,954 21 االئتمان المتوقعة مخصص خسائر 
 472,396  171,100 16 مخصص التزامات منافع محددة للموظفين 

 ( 628,128)      - 2.2 مكاسب بيع شركة تابعة
 ( 89,537)      - 10 مكاسب بيع شركة زميلة

  (2,431,339 )  (5,283,549) 
     التشغيلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات   

 ( 190,314)  (475,605)  مدينون تجاريون وآخرون
 ( 11,486,233)  (19,580,815)  دائنون تجاريون وآخرون
 ( 16,960,096)  (22,487,759)  النقدية المستخدمة في العمليات 

     
 (1,089,178)  ( 55,776) 16 منافع محددة مدفوعة للموظفين

 (3,258,073)  ( 5,113,356) 17 زكاة مدفوعة
 ( 21,307,347)  (27,656,891)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

     
     األنشطة االستثمارية 

 ( 45,545)  (    27,901) 7 شراء ممتلكات ومعدات 
 ( 20,000)      -  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 28,733,230  1,800,000 2.2 متحصالت من بيع جزئي لشركة تابعة
 ( 146,000)      - 8 شراء موجودات غير ملموسة 

 5,976,772      - 10 متحصالت من بيع استثمار في شركات زميلة
 14,694,865  ( 5,294,137)  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ( 21,153,256)  (45,157,105) 12 شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 52,872,515  75,853,619 12 متحصالت من موجودات مالية مستحقة بالتكلفة المطفأة 

 2,803,997  3,470,684  توزيعات أرباح مستلمة 
 1,650,000      -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 6,347,766  1,871,846  دخل فائدة مستلم من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 91,714,344  32,517,006  صافي النقدية من األنشطة االستثمارية

     
     األنشطة التمويلية 

 ( 10,106,401)  20,056,112  الحصة غير الم سيِطرة
 ( 674,300)  (674,300) 9 التزام إيجار   مبلغأصل سداد 

 ( 10,780,701)  19,381,812  صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 
     

 59,626,296  24,241,927  الزيادة في األرصدة لدى البنوك خالل السنة 
     

 118,763,306  178,389,602 15 األرصدة لدى البنوك في بداية السنة
 178,389,602  202,631,529 15 األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة 

     
     المعلومات الهامة غير النقدية:

 1,701,985  3,065,334 9 موجودات حق االستخدام 
 1,182,865  3,065,334 9 التزامات إيجار 

 433,515  344,106 16 للموظفين )خسائر( مكاسب اكتوارية عن التزامات منافع محددة 
     -  27,405  احتياطي إعادة تقويم استثمارات 

 2,756,393  2,756,393 14 توزيعات أرباح مستحقة من شركة زميلة



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2021ديسمبر  31في 
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 معلومات عن الشركة وأنشطتها  -1
 

/ك 71سعودية مقفلة، تأسست بموجب قرار وزارة التجارة رقم  شركة بيت التمويل السعودي الكويتي )"الشركة"(، شركة مساهمة  
(. كانت الشركة مسجلة في البداية في الخبر بموجب السجل التجاري رقم  2009مارس  4هـ )الموافق  1430ربيع األول  7بتاريخ 

بنقل مقر مركزها  ، قامت الشركة  2011(. خالل عام  2009مارس    25هـ )الموافق  1430ربيع األول    28وتاريخ    2051039562
ويحمل نفس التاريخ. تم إلغاء   1010312522الرئيسي إلى مدينة الرياض واستصدرت سجالً تجارياً جديداً في مدينة الرياض برقم  

 السجل التجاري السابق. 
 

هـ  1429القعدة    يذ  7الصادر بتاريخ    0812437فيما يلي ملخص بنشاطات الشركة الرئيسية وفقا لترخيص هيئة السوق المالية رقم  
 (: 2008نوفمبر  5)الموافق 

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

إن الشركة مملوكة من قبل مساهمين سعوديين وكويتيين، وهي شركة تابعة لشركة بيت التمويل الكويتي، شركة مدرجة في سوق  
 الكويت لألوراق المالية، والتي تمثل المساهم الرئيسي في الشركة.

 
 إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو: 

 القمر برج  –الرياض، طريق الملك فهد 
 
 أساس اإلعداد  -2
   

 بيان االلتزام  2-1
 

صدارات تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  

 المملكة العربية السعودية"(.  
 

الموجودات   تسوية  أو  باسترداد  خاص  تحليل  إظهار  تم  السيولة.  ترتيب  حسب  الموحدة  المالية  قوائمها  بعرض  المجموعة  قامت 
القوائم المالية  شهراً بعد تاريخ إعداد    12شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وأكثر من    12والمطلوبات المالية خالل  

 (. 22)غير متداولة( في اإليضاح )
 

 أساس التوحيد  2-2
 

. تتحقق السيطرة عندما تتعرض  2021ديسمبر    31من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في    الموحدةتتألف القوائم المالية  
ا بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في  المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقته

التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة  
 المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

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

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

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

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

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 ة. حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتمل •
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -2
 
 أساس التوحيد )تتمة(  2-2
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق 
الثالثة. يبدأ   إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة  المالية للشركة التابعة عند والظروف  توحيد القوائم 

حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه 
ائم المالية السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القو

 الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. 
 

يتعلق الربح او الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة  
يتحول رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة إلى عجز. وعند الضرورة، يتم اجراء تعديالت على القوائم حتى لو أدى ذلك إلى أن  

المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات  
يف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصار

 توحيد القوائم المالية. 
 

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

اثبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات   وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن
وحقوق الملكية غير المسيطرة والبنود األخرى وعناصر حقوق الملكية األخرى، بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في 

 الربح أو الخسارة. ويتم إثبات أي استثمار محتفظ بها بالقيمة العادلة.
 

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

 
 اسم الشركة التابعة

رقم السجل  
 التجاري

 
 بلد التسجيل

 نسبة الملكية
 ديسمبر 31

 م2020 م 2021

     
 %100 %100 المملكة العربية السعودية  1010449918 شركة استحواذ الغذائية )*(

 %95 %95 المملكة العربية السعودية  1010377199 شركة التخطيط والتطوير العقاري 
 %67 %65 المملكة العربية السعودية  1010476576 شركة تكامل األغذية لالستثمار )**( 

 %66.63 %66.63 المملكة العربية السعودية  - صندوق بيتك للسيولة )***( 

 
 التصفية. إن الشركة تحت إجراءات  )*( 

 
( من ملكيتها في شركة تكامل األغذية لالستثمار )الشركة التابعة( إلى  %17:  2020)  %2خالل السنة، قامت الشركة ببيع   )**( 

(، ونتج عنها مكاسب  15,300,000:  2020لاير سعودي و    1,800,000:  2021طرف آخر. وبلغ إجمالي صفقة البيع )
رياال سعوديا( تم إثباتها مباشرة في قائمة التغيرات في  3,585,518: 2020سعوديا و رياال   487,140: 2021قدرها )

 حقوق المساهمين غير الموحدة المعدة لغرض خاص بالنظر أن الشركة لم تفقد السيطرة بعد.
 
وتم استرداد جميع   فضال عما ورد أعاله، فقد أ جريت خالل السنة الماضية تصفية صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية (  *)**

رياال سعوديا تم إثباتها في    628,128لاير سعودي ونتج عنها مكاسب قدرها    13,433,230الوحدات إلى الشركة بقيمة  
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
 أساس القياس  2-3
 

الموجودات المالية من خالل الربح أو الخسارة التي تقاس  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء  
 بالقيمة العادلة والتزام المنافع المحددة للموظفين الذي يقاس بالقيمة الحالية لاللتزام باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض   2-4
 

   السعودي، باعتباره العملة الوظيفية للمجموعة، ما لم يرد خالف ذلك. تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير
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ة  -3  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

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

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

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

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية  
الت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات  بصورة مستمرة. يتم إثبات التعدي

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

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

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

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

 
 مبدأ االستمرارية 

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

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

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

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

 عدم ممارسته.
 

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

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

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

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

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

 التقديرات واالفتراضات 
 االنخفاض في قيمة الموجودات 

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

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

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

وطريقة   المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بمراجعة  دوريًا  اإلدارة  تقوم  العادي.  االستهالك  أو  لألصل  المتوقع  االستخدام  االعتبار  بعين 
  االستهالك للتأكد بأن طريقة وفترة االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
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ةاألحكام و -3  )تتمة(   التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 
 

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

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

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

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

د كل قوائم فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعدا
مالية. يعتبر معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم،  
تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق على سندات الشركات ذات الجودة العالية. يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب 

أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل. يتم تحديد معدل الوفيات على  
وفقاً  وقت آلخر  من  فقط  التغيير  إلى  هذه  الوفيات  جداول  المعنية. تخضع  الدول  للجمهور في  المتاحة  الوفيات  جداول  بناء على 

 (. 16تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح )للتغيرات الديموغرافية. تم تقديم 
 

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

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

 العادلة.  يتطلب إبداء درجة كبيرة من األحكام ليتم تحديد القيمة 
 

 القيمة العادلة لألوراق المالية غير المتداولة في سوق نشطة 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس.  
 

دات قابلة لالسترداد في صناديق استثمارية غير مدرجة. إن الصناديق مفتوحة المدة لعمليات  تقوم المجموعة أيًضا باالستثمار في وح 
االشتراك/ االسترداد بصورة دورية وفقًا لما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام. يتم تحديد قيمة صافي الموجودات الخاصة  

ي الموجودات المتعلقة بمالكي الوحدات في الصناديق )القيمة بالصناديق لغرض االشتراك/ االسترداد للوحدات عن طريق قسمة صاف
العادلة لموجودات الصناديق ناقًصا المطلوبات( على العدد اإلجمالي لوحدات الصناديق القائمة بتاريخ التقويم المعني. يتم تقديم صافي 

 ند إلى المعلومات المالية غير المدققة.قيمة الموجودات الخاصة بهذه الصناديق من قبل مدير االستثمار المعني، وربما يست
 
 السياسات المحاسبية الهامَّة   -4
  

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد قوائمها المالية الموحدة.  
 

 تحويل العمالت األجنبية    4-1
 العملة الوظيفية وعملة العرض   (1)

فيها الشركة )"العملة الوظيفية"(، تقاس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل  
 التي هي اللاير السعودي.

 
 المعامالت واألرصدة  (2)

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

 بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في نهاية السنة في الربح أو الخسارة.  
 

امالت االولية.  تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المع
م فيه يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يت

  تحديد القيمة العادلة.
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 الممتلكات والمعدات   4-2
والمعدات بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية تظهر الممتلكات  

 على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء هذه البنود. 
 

لحاالت التي من تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، وذلك فقط في ا
م المحتمل أن تتدفق فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى المجموعة وأنه يمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. ويت
رى  التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي جزء تم المحاسبة عنه كأصل مستقل عند استبداله. تحمل تكاليف االصالح والصيانة األخ 

 على الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تتكبد فيها. 
 

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

 اإليجار، أيهما أقصر. 
 

 فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك:
 

 عدد السنوات  الوصف 
 5-3 تحسينات المباني المستأجرة 

 7إلى  3 الممتلكات والمعدات
 4 والتركيبات األثاث 

 4 السيارات
 

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

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

 لالسترداد المقدرة له.
 

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

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  4-3

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

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

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

و طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها محاسبياً وذلك بتعديل فترة أ –المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل 
كتغيرات 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.   7لى مدى تطفأ برامج الحاسب اآللي ع
 

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة( أو عند عدم توقع 
  منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل )والتي 

  يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
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 االستثمارات في الشركات الزميلة  4-4
الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات  

 والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  
 

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

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

 
تتفق السياسات يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي  

 المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
 

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

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

 الدخل الشامل الموحدة.
 

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

 من االستبعاد في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   4-5
يتم اختبار الموجودات غير المالية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 

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

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

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

والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، 
ة تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة. إن عمليات يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. وعند عدم إمكاني

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

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

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

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

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

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

د األصل خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة ما لم يتم قي
 بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم. 
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 األدوات المالية     4-6
  

 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  

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

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

 
 شهًر، بسعر المعاملة.   12تقاس 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: 
 تقاس الحقًا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة(، وأ( الموجودات المالية التي 

 ب( الموجودات المالية التي تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة.  
  

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

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما تم استيفاء كالً من الشرطين التاليين: 
 أ( أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و

ب( أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 
 على المبلغ األصلي القائم.  

 
نخفاض في  وبعد القياس األولي، تقاس الموجودات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، ناقًصا اال

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

 يتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.  الموحدة. 
 

تقوم المجموعة بتصنيف األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والصكوك كموجودات مالية  
 بالتكلفة المطفأة.  

 
 خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

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

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. 

 
 الدخل الشامل اآلخر االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

 إن أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات   (أ

 المالية، و 
ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على أن  ( ب

 المبلغ األصلي القائم. 
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الناتجة عن هذه   أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح  ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر  الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح 
كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد  

لدخل الشامل اآلخر. إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في ا
 المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة.

 
 أدوات حقوق الملكية

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

 من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند: 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو   •

التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم   •
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، 

مخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة  أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع وال
 على األصل.  

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

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

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

 
 وتقاس مخصصات الخسائر وفقًا ألي من الطريقتين التاليتين: 

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

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

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

قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى   مخاطر  شهًرا في حالة عدم زيادة    12زيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي، بينما يطبق 
لم تزداد بشكل  المتعلقة باألصل المالي زيادة جوهرية. يمكن للمنشأة أن تحدد بأن مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي  االئتمان 
جوهري إذا كان األصل يتضمن مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية. لكن قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

ًما على الذمم المدينة وموجودات العقود التي ال تتضمن مكون تمويل هام. بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة العمر يطبق دائ
شهًرا أو على مدى العمر، بناًء على الزيادة الجوهرية   12المطفأة، تقوم المجموعة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة إما على أساس  

 في مخاطر االئتمان. 
 

 لوبات المالية  المط
 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. 

  
 صم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.يتم، في األصل، وإثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بعد خ 
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 المطلوبات المالية )تتمة( 
 

 العمليات المتوقفة )تتمة( -القياس األولي
 

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

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

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

 (. يقاس هذا العوض المحتمل الحقًا بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 3)
  

تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى. تقاس كافة المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة 
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند التوقف الحقاً بالتكلفة المطفأة  

 عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.  
  

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
 من معدل العمولة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.  

  
 التوقف عن اإلثبات 

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

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

 
 مقاصة األدوات المالية 

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

 في آن واحد.
 
 قياس القيمة العادلة   4-7

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

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

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

 التعامل العادل. 
 

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

 لموجودات أو مطلوبات يمكن الوصول إليها بتاريخ القياس. : األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة 1المستوى  •

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

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

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

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

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

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

 
 االستثمارات في األوراق المالية المتداولة وصناديق االستثمار 

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

 
 الدائنون التجاريون واآلخرون  4-8

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

 بالتكلفة المطفأة. 
 

 المخصصات  4-9
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب  
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت 
التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل 
مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في 

 ة مبالغ مستردة.قائمة الدخل الشامل الموحدة، بعد خصم أي
 

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

 
 الزكاة  4-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليصه، و •

 تاريخ قيام المجموعة بإثبات التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة.  •
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 االحتياطي النظامي  4-12

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

 غير قابل للتوزيع. 
 
 إثبات اإليرادات  4-13

 استيفاء أحد الشروط التالية: تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن في حالة 
 أن يتلقى العميل المنافع التي يوفرها أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت أثناء قيام المجموعة باألداء،  .1
 أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه، أو .2
أصل مع استخدام بديل لدى المجموعة، وأن يكون للمجموعة حق واجب النفاذ في استالم  أال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء   .3

 قيمة األداء المكتمل حتى تاريخه. 

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

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

  عليها.
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 إثبات اإليرادات )تتمة(   4-13
الموحدة وذلك بالقدر الذي يحتمل فيه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن يتم إثبات اإليرادات في قائمة الدخل الشامل  

 قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق به. 
 

المحرز  يجب إثبات اإليرادات فقط فيما يتعلق بالتزام األداء الذي تم الوفاء به على مدى الزمن إذا أمكن للمجموعة قياس مدى التقدم 
نحو الوفاء التام. يجب أن يتوفر لدى المجموعة بيانات موثوقة يمكن تطبيقها على طريقة مالئمة لقياس مدى التقدم نحو تحقيق هذا 
الهدف. وفي حالة عدم مقدرة المجموعة على قياس نتيجة التزام األداء بشكل موثوق به، لكن تتوقع استرداد التكاليف المتكبدة، فإنها 

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

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

 
 الدخل من أعمال تمويل الشركات 

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

 
 الدخل من أعمال إدارة الموجودات

يتم إثبات الدخل من أعمال إدارة الموجودات في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تقديم الخدمات ذات العالقة )أي الوفاء بالتزام 
 األداء المعني( إلى العميل. 

 
 دخل عموالت

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

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

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

 
  ( موجودات حق االستخدام1

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

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

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

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

 
 تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.

 
   ( التزامات اإليجار2

 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 على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار 

ت اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل  مدينة ودفعا 
المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات   الشراء الذي من  أيًضا على سعر ممارسة خيار  دفعات اإليجار 

 ت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.  الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كان
 

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. 
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 عقود اإليجار )تتمة(   4-14
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل 

ار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة  العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليج 
العمولة، وت خفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك  

قبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار ) أي تغيير دفعات اإليجار المست
 المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل المعني.  

 
 ( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 3

عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على 
شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات    12)أي عقود اإليجار التي تبلغ  

إثبات دفعات اإليجار المتعلقة بعقود الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم  
 اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 المصاريف   4-15

 ئم.  يتم توزيع المصاريف وفق أسس ثابتة بين المصاريف التشغيلية والمصاريف العمومية واإلدارية، حسبما هو مال
 
 دارة المخاطر المالية إ -5
 

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

 إدارة المخاطر ذات أهمية بالغة بالنسبة الستمرار ربحية المجموعة.
 

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

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

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

 مخاطر االئتمان،  •

 مخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالمرابحة •

 مخاطر السيولة •

 مخاطر العمالت •

 مخاطر السعر •
 

 االئتمان مخاطر  5-1
تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تكبد خسارة مالية في حالة عدم الوفاء من قبل عمالء المجموعة أو األطراف األخرى في السوق  
التجارية  المدينة  والذمم  المرابحة  وإيداعات  البنوك  لدى  من األرصدة  االئتمان  مخاطر  تنشأ  المجموعة.  تجاه  التعاقدية  بالتزاماتها 

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

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

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

 لدى المجموعة األنواع التالية من األدوات المالية التي تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة:

 األرصدة لدى البنوك،  •

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

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

 التجاريون المدينون 
تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية التي تستخدم مخصص خسائر 

 االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 
 

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

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

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

 
إلى مخصص الخسارة الختامي    2021يناير    1فيما يلي تسوية مخصص الخسارة للموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة كما في  

 : 2021ديسمبر  31كما في 
 

مدينون تجاريون  
 وآخرون
  ( 14)إيضاح 

موجودات مالية  
 بالتكلفة المطفأة 

 ( 12)إيضاح 
 

 
 أرصدة لدى البنوك 

 ( 15)إيضاح 
 

 
 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
        

خسائر االئتمان المتوقعة طبقًا  
(  9للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 335,353  2,661,841 م 2021يناير  1كما في 

 

16,185 

 

3,013,379 
الزيادة )النقص( في المخصص  

المثبت في الربح أو الخسارة خالل  
 168,954      - م 2021عام 

 

-     

 

168,954 

خسائر االئتمان المتوقعة كما في  
 504,307  2,661,841 2021ديسمبر  31

 
16,185 

 
3,182,333 

        

 مخاطر أسعار الفائدة  5-2
مخاطر أسعار الفائدة المخاطر الناتجة عن عدم تناسب التغير في أسعار العمولة مع تكلفة التمويل نتيجة التغيرات في أسعار تمثل  

تتعرض  ثم ال  ومن  ثابت،  بمعدل  مرابحة وصكوك تحمل عمولة  استثمارات  المجموعة  لدى  يوجد  السوق.  السائدة في  العموالت 
 المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة. 

 
 مخاطر السيولة  5-3

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. 

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

 الطلب. تتم إدارة مخاطر السيولة على مستوى صناديق االستثمار من خالل الحدود المالئمة للسيولة وتتم مراقبتها لكل صندوق.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -5
 
 )تتمة( مخاطر السيولة  5-3

 تتم مراقبة عملية إدارة السيولة بالمجموعة من قبل اإلدارة، وتشتمل على ما يلي: 
التمويل اليومي الذي تتم إدارته من قبل إدارة المالية للتأكد من الوفاء بتلك المتطلبات ويشمل ذلك التغذية باألموال عند استحقاقها  (أ

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

 التعرض لمخاطر السيولة 

 أشهر  3أقل من  2021ديسمبر  31
  12إلى   3من 

 سنوات   5  – 1 شهًرا 
  5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ استحقاق  
 اإلجمالي محدد 

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

 2,022,289 - 2,022,289 - - - التزامات منافع محددة للموظفين 
 30,741,266 - - 25,141,553 5,599,713 - زكاة مستحقة 

 3,229,310 - - - 3,229,310 - دائنون تجاريون وآخرون 
 3,371,500 - - 2,697,200 674,300 - التزامات إيجار 

  -     9,503,323 27,838,753 2,022,289 - 39,364,365 

       

 أشهر   3أقل من  2020ديسمبر  31
  12إلى  3من 

 سنوات  5 – 1 شهًرا 
  5أكثر من 
 سنوات

 بدون تاريخ  
 اإلجمالي  استحقاق محدد 

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

 2,251,071 - 2,251,071 - - - التزامات منافع محددة للموظفين 
 15,989,182 - - 11,189,663 4,799,519 - زكاة مستحقة 

 22,810,125 20,060,521 - - 1,841,209 908,395 دائنون تجاريون وآخرون 
 505,725 - - - 505,725 - التزامات إيجار 

 908,395 7,146,453 11,189,663 2,251,071 20,060,521 41,556,103 

       

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

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

 ة. األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هام
 
 مخاطر السعر  5-5

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

 المتداولة في السوق.
 

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

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

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

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

 مخاطر األسعار )تتمة(  5-5
 

 
 مؤشر السوق 

التغير في مؤشر 
 حقوق الملكية 

 األثر على قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31
 
 

 تداول

 لاير سعودي  لاير سعودي  %
   
+5 12,813 - 
-5 (12,813) - 

 

 قياس القيمة العادلة  -6
 

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

 
  القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   2021ديسمبر   31
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

      الموجودات المالية
      مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 49,025,386 - 49,025,386 -  صناديق تمويل وصكوك    
 22,662,473 - 22,662,473 -  صناديق عقارية    
 1,548,127 - 1,548,127 -  صناديق أسواق المال   
 256,255 256,255 - -  أوراق مالية متداولة    

      مصنفة بالتكلفة المطفأة:
 78,665,435 - 78,665,435 -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 202,631,529 - - 202,631,529  أرصدة لدى البنوك 
 8,214,016 - 8,214,016 -  مدينون تجاريون 

  202,631,529 160,115,437 256,255 363,003,221 

      المطلوبات المالية
 639,282 - 639,282 -  دائنون تجاريون 

  - 639,282 - 639,282 

      
 

  القيمة العادلة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   2020ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

      الموجودات المالية
      مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 44,188,673 - 44,188,673 -  صناديق تمويل وصكوك    
 28,083,869 - 28,083,869 -  صناديق عقارية    
 1,513,842 - 1,513,842 -  صناديق أسواق المال   

      مصنفة بالتكلفة المطفأة:
 108,472,996 - 108,472,996 -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 178,389,602 - - 178,389,602  أرصدة لدى البنوك 
 9,730,544 - 9,730,544 -  مدينون تجاريون 

  178,389,602 191,989,924 - 370,379,526 

      المطلوبات المالية
 435,919 - 435,919 -  دائنون تجاريون 

  - 435,919 - 435,919 

      

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

 
 2021ديسمبر   31

تحسينات المباني 
 اإلجمالي   السيارات   والتركيبات األثاث   الممتلكات والمعدات   المستأجرة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
          التكلفة: 
 4,811,427  901,773  1,908,669  590,985  1,410,000 م 2021يناير  1في 

 27,901  -  -  27,901  - إضافات
 ( 828,227)  -  ( 646,732)  ( 181,495)  - استبعادات

 4,011,101  901,773  1,261,937  437,391  1,410,000 2021ديسمبر  31في 

          االستهالك المتراكم:
 4,002,409  755,844  1,895,482  505,083  846,000 م 2021يناير  1في 

 443,883  122,381  12,646  26,856  282,000 المحمل للسنة
 ( 828,096)     -  ( 646,623)  ( 181,473)     - استبعادات

 3,618,196  878,225  1,261,505  350,466  1,128,000 2021ديسمبر  31في 

          صافي القيم الدفترية: 

 392,905  23,548  432  86,925  282,000 2021ديسمبر  31في 

          
 

 
 2020ديسمبر  31

تحسينات المباني  
 اإلجمالي  السيارات  األثاث والتركيبات   الممتلكات والمعدات   المستأجرة

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
          التكلفة: 
 4,765,882  901,773  1,908,669  545,440  1,410,000 م 2020يناير  1في 

 45,545     -     -  45,545  - إضافات

 4,811,427  901,773  1,908,669  590,985  1,410,000 2020ديسمبر  31

          االستهالك المتراكم:
 3,523,237  633,462  1,858,345  467,430  564,000 م 2020يناير  1في 

 479,172  122,382  37,137  37,653  282,000 المحمل للسنة

 4,002,409  755,844  1,895,482  505,083  846,000 2020ديسمبر  31

          صافي القيم الدفترية: 

 809,018  145,929  13,187  85,902  564,000 2020ديسمبر   31

 
 الموجودات غير الملموسة  -8
 

 تمثل الموجودات غير الملموسة برامج الحاسب اآللي. 
 
 

ديسمبر   31
2021 

ديسمبر  31 
2020 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    التكلفة:  
 10,861,414  11,007,414 يناير  1في    
 146,000      - إضافات   
 -  (4,150,639) استبعادات   

 11,007,414  6,856,775 ديسمبر  31في    

    اإلطفاء المتراكم: 
 8,708,147  9,742,610 يناير  1في    
 1,034,463  444,813 المحمل للسنة    
 -  (4,150,528) استبعادات   

 9,742,610  6,036,895 ديسمبر  31في    

    صافي القيمة الدفترية:

 1,264,804  819,880 ديسمبر  31في    
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 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار  -9
 

 فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والتغيرات خالل السنة:
 
 م 2020  م2021 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 1,701,985  1,112,856  في بداية السنة
 ( 589,129)  (593,756) االستهالك 
 -  3,065,334 إضافات 

 1,112,856  3,584,434 في نهاية السنة

 
 فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والتغيرات خالل السنة: 

 
 م 2020  م2021 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 1,182,865  593,756 في بداية السنة
 85,191  55,736 التزامات اإليجار أعباء مالية ناتجة عن 
 ( 674,300)  (674,300) مدفوع خالل السنة 

 -  3,065,334 إضافات 

 593,756  3,040,526 في نهاية السنة

 
 (.22تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة في االيضاح )

 
 قائمة الدخل الشامل الموحدة:فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في 

 
 م 2020  م2021 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 589,129  593,756 مصروف استهالك عن موجودات حق االستخدام 
 85,191  55,736 أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار 

 674,320  649,492 إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة 
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 االستثمارات في الشركات الزميلة  -10
 

 فيما يلي بيان نسبة الملكية في الشركات الزميلة: 
 نسبة الملكية  

 
 

ديسمبر   31 
2021 

ديسمبر  31 
2020 

   %  % 
     

 % 30.00  % 30.00  شركة مطاعم الناضج 
 

 فيما يلي بيان القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة:
 
 

ديسمبر   31 
2021 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 69,418,405  69,575,878  شركة مطاعم الناضج 

  69,575,878  69,418,405 

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

 تأثيًرا هاًما على المنشآت وليس سيطرة عليها. 
 

 الزميلة: فيما يلي بيان حركة االستثمارات في الشركات 
ديسمبر   31  

2021  
 ديسمبر 31

 م 2020
 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 76,519,303  69,418,405  في بداية السنة
 *  (5,887,235)   -  استبعادات

 (1,213,663)  157,473  الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 69,418,405  69,575,878  في نهاية السنة
 
أ جريت خالل السنة الماضية تصفية صندوق بيتك فريستايل المرن لألسهم السعودية وتم استرداد جميع الوحدات إلى الشركة  )*(

رياال سعوديا تم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة    89,537رياال سعوديا ونتج عنها مكاسب قدرها    5,976,772بقيمة  
 الموحدة.   

 
 المعلومات المالية الملخصة اإلجمالية للشركات الزميلة للمجموعة:يوضح الجدول التالي  

 
 

ديسمبر   31 
2021 

ديسمبر  31 
2020 

 لاير سعودي   لاير سعودي   قائمة المركز المالي 
     

 168,823,563  183,148,094  الموجودات
 ( 129,753,786)  (143,421,311)  المطلوبات 

 39,069,777  39,726,783  الموجوداتحقوق ملكية/ صافي قيمة 
 

 
 

ديسمبر   31 
2021 

 ديسمبر 31 
 م 2020

 لاير سعودي   لاير سعودي   قائمة الدخل الشامل 
     

 206,452,159  260,968,404  اإليرادات 
 (3,876,707)  699,912  صافي الدخل 

  



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2021ديسمبر  31في 
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 الربح أو الخسارةالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل   -11
 

 تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من اآلتي: 
ديسمبر   31 

2021 
ديسمبر  31 

2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 44,188,673  49,025,386 (1صناديق تمويل وصكوك )
 1,513,842  1,548,127 (2صناديق أسواق المال )

 28,083,869  22,662,473 (3صناديق عقارية )
 -  256,255 (4أوراق مالية متداولة )

 73,492,241  73,786,384 
    

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

ديسمبر   31 
2021 

ديسمبر  31 
2020 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    التكلفة: 

 81,209,483  69,145,226 في بداية السنة
 (12,064,257)  5,308,073 الحركة خالل السنة، صافي 

 69,145,226  74,453,299 في نهاية السنة
    
    التقييم: 

 6,104,654  4,641,158 في بداية السنة
 (1,783,310)  - استبعادات

 319,814  (5,602,216) صافي )خسائر( مكاسب محققة وغير محققة )انظر أدناه( 

 4,641,158  (961,058) في نهاية السنة

 73,786,384  73,492,241 القيمة الدفتريةصافي 
    

فيما يلي بيان الحركة في صافي )األرباح( الخسائر المحققة وغير المحققة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة كما هو ظاهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة: 

ديسمبر   31 
2021 

ديسمبر  31 
2020 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    صافي الحركة خالل السنة

 1,167,112  (5,588,280) أرباح غير محققة عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
)خسائر( أرباح محققة عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 ( 847,298)  (13,936) الخسارة 

 (5,602,216)  319,814 
    

:  2020ديسمبر    31وحدة )  100وحدة(، و    584,000:  2020ديسمبر    31وحدة )  584,000تمثل هذه االستثمارات في   (1)
: ال شيء( في صندوق  2020ديسمبر    31وحدة )  100وحدة(، و    137:  2020ديسمبر    31وحدة )  137وحدة(، و    100

، وصندوق بيتك اليسر 3صندوق بيتك اليسر للتمويل  ، و2بيت التمويل الكويتي صكوك كابيتال، وصندوق بيتك اليسر للتمويل  
 ، على التوالي.  4للتمويل 

 
وحدة( في صندوق مسقط كابيتال ألسواق   135,087:  2020ديسمبر    31وحدة )  135,087يمثل هذا البند االستثمار في   (2)

 المال. 
 

وحدة في صندوق عقاري خاص مقفل داخل    250عودي تمثل  لاير س  25.000.000، استثمرت المجموعة مبلغ  2016خالل   (3)
وتحقق عائًدا    2016ديسمبر    22سنوات تبدأ من    5المملكة العربية السعودية، مدار من قبل طرف آخر. إن مدة الصندوق  

  22,662,473، بلغت القيمة العادلة لالستثمار  2021ديسمبر    31(. وكما في  %8.3:  2020ديسمبر    31)  %8.3سنويًا قدره  
ريااًل سعوديًا(. 28,083,869: 2020ديسمبر  31رياال سعوديا )



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2021ديسمبر  31في 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة(   -11
 

 كان لدى المجموعة استثمار في سندات األسهم في شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(.  (4)
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة   -12
 

تقوم المجموعة بالترتيب من خالل مؤسسة مالية لالستثمار في بعض الصكوك لفترات طويلة األجل. إن تواريخ االستحقاق لهذه 
 .  %9.1إلى  %5.0وتحقق عائًدا حتى تاريخ االستحقاق والذي يتراوح ما بين  2030و  2022الصكوك تتراوح ما بين 

 
 يلي بيان الحركة في الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:  فيما 
ديسمبر   31 

2021 
 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

    التكلفة: 
 144,998,391  113,279,132 في بداية السنة

 21,153,256  45,157,105 إضافات 
 (52,872,515)  (75,853,619) مستحقة خالل السنة 

 113,279,132  82,582,618 في نهاية السنة

    
    إطفاء )خصم( عالوة:

 4,546,043  4,470,783 في بداية السنة
 ( 75,260)  (1,057,907) المحمل للسنة 

 4,470,783  3,412,876 في نهاية السنة

    
 108,808,349  79,169,742 إجمالي القيمة الدفترية 

 ( 335,353)  (504,307) ( 1-5ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 108,472,996  78,665,435 صافي القيمة الدفترية

    
 7,284,832  2,998,062 دخل عموالت
 75,260  1,057,907 اإلطفاء للسنة 

 7,360,092  4,055,969 صافي الدخل من الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

    
 فيما يلي بيان القيمة الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

ديسمبر   31 
2021 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 94,377,183  66,577,968 صكوك بالدوالر األمريكي 
 14,095,813  12,087,467 إيداعات مرابحة قصيرة األجل 

 108,472,996  78,665,435 القيمة الدفترية إجمالي 

    
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -13
 

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

  الجهات.



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2021ديسمبر  31في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -13
 

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

 مبالغ المعامالت  المعامالت طبيعة  نوع العالقة  الجهات ذات العالقة
 م 2020 م2021   
 لاير سعودي لاير سعودي    

 140,572 151,011 مصاريف أتعاب إدارة جهة منتسبة الكويت  -بيتك كابيتال لالستثمار 
     

 4,028,512 916,962 دخل صكوك  جهة منتسبة البحرين -بيت التمويل الكويتي 
 20,775,000 50,475,000 استبعاد استثمار   
     

  24,974,807 االستثمار  جهة منتسبة تركيا -بيت التمويل الكويتي 
 415,736 846,061 دخل صكوك  
     

صندوق بيتك فريستايل لألسهم 
 السعودية

 أتعاب إدارة محققة شركة زميلة 
- 227,402 

 5,976,771 - استبعاد استثمار   
     

 1,239,919 1,250,000 أتعاب إدارة محققة جهة منتسبة للنقل الخاص صندوق بيتك 
     

 616,629 172,308 أتعاب إدارة محققة جهة منتسبة 1صندوق بيتك اليسر للتمويل 
 1,566,667 1,566,667 استبعاد استثمار   
     

 466,198 264,654 أتعاب إدارة محققة جهة منتسبة 2صندوق بيتك اليسر للتمويل 
 3,333,333 3,333,333 استبعاد استثمار   
     

 2,034,715 1,425,527 أتعاب إدارة محققة جهة منتسبة 3صندوق بيتك اليسر للتمويل 
استثمار في موجودات مالية بالقيمة   

 13,700,000 - العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     

 - 165,894 أتعاب إدارة محققة منتسبةجهة  4صندوق بيتك اليسر للتمويل 
استثمار في موجودات مالية بالقيمة   

 - 10,000,000 العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     

 2,896,465 1,853,400 أتعاب إدارة مكتسبة جهة منتسبة شركة بيتك العقارية
     

شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت 
 الشركة 

 250,000 200,000 أتعاب إدارة وحفظ جهة منتسبة

     
 1,278,925 1,272,787 مكافآت  مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة 

     
 4,801,060 3,354,472 تعويضات ومكافآت  مدراء تنفيذيون  كبار موظفي اإلدارة

 751,185 592,862 قروض ممنوحة   
 

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

 م 2020 م2021 طبيعة المعامالت  نوع العالقة  الجهات ذات العالقة
 لاير سعودي لاير سعودي    

 27,857,534 51,125,350 أرصدة لدى البنوك  جهة منتسبة البحرين -بيت التمويل الكويتي 
     

 3,494 128,494 أرصدة لدى البنوك  جهة منتسبة الكويت  -بيت التمويل الكويتي 
     

 4,341,654 14,034,543 أرصدة لدى البنوك  جهة منتسبة الكويت  -بيتك كابيتال لالستثمار 
     

  -صندوق بيتك كابيتال للصكوك 
 الكويت 

 
 جهة منتسبة

استثمار في موجودات مالية بالقيمة 
 22,385,164 22,173,093 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(

 2021ديسمبر  31في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -13
 

ريون واآلخرون في قائمة المركز  فيما يلي بيان المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة التي تم عرضها ضمن المدينون التجا
 (: 14المالي الموحدة )إيضاح 

ديسمبر   31 
2021 

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 1,706,228  1,802,247 3صندوق بيتك اليسر للتمويل 
 -  1,250,000 صندوق بيتك للنقل الخاص 

 570,420  850,550 شركة بيتك العقارية

 851,021  384,157 2بيتك اليسر للتمويل صندوق 
 -  337,254 4صندوق بيتك اليسر للتمويل 
 5,585  203,740 1صندوق بيتك اليسر للتمويل 

 -  100,000 شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت الشركة 
 165,221  - صندوق بيتك فريستايل لألسهم السعودية 

 133,933  - صندوق بيتك الواعد 

 4,927,948  3,432,408 
    
 شهًرا.  12تبلغ أعمار المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة أدناه  * 

 
 المدينون التجاريون واآلخرون  -14
ديسمبر   31 

2021 
 ديسمبر 31 

 م 2020
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 3,432,408  4,927,948 (13مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 2,756,393  2,756,393 توزيعات أرباح مستحقة من شركة زميلة
 1,615,683  1,853,703 مصاريف مدفوعة مقدًما 

 1,425,843  1,739,592 مبالغ مستحقة القبض من عمالء تمويل الشركات
 937,066  1,126,216 دخل عمولة مستحقة من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 1,040,000  1,040,000 عمولة مستحقة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة دخل 
 2,028,834  779,974 إيرادات مستحقة من أعمال إدارة الموجودات 

 771,841  771,841 مبالغ مستحقة من صناديق ريت 
 87,870  71,398 مدينون آخرون 

 15,067,065  14,095,938 
 (2,661,841)  (2,661,841) ( 1-5ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 12,405,224  11,434,097 
 

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

2021 
 2020ديسمبر  31 

 سعودي لاير   لاير سعودي  
    

 1,621,841  2,661,841 في بداية السنة
 1,040,000  - المحمل للسنة  

 2,661,841  2,661,841 في نهاية السنة

    



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2021ديسمبر  31في 
 

30 

 األرصدة لدى البنوك  -15
ديسمبر   31 

2021 
 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 178,405,787  202,647,714 أرصدة لدى البنوك 

 ( 16,185)  (16,185) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 202,631,529  178,389,602 

    
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. 
 

 للموظفين التزامات المنافع المحددة  -16
 

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

 ديسمبر   31 
 م2021

 2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 3,301,368  2,251,071 في بداية السنة

 378,735  452,941 تكلفة خدمة حالية 
 93,661  48,651 تكلفة العمولة 

 (1,089,178)  (55,776) مدفوعات خالل السنة 
 -  (330,492) عكس قيد مخصص مجنب بالزيادة 

 ( 433,515)  (344,106) )أرباح( اكتوارية 

 2,251,071  2,022,289 في نهاية السنة

 
 الدخل الشامل الموحدة:فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة 

 م 2020  م2021 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    الربح أو الخسارة: 
 378,735  452,941 تكلفة خدمة حالية 
 93,661  48,651 تكلفة العمولة 

 501,592  472,396 

    الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( : 

 ( 433,515)  (344,106) )أرباح( اكتوارية 

    

 فيما يلي بيان االفتراضات الهامة المستخدمة عند تحديد التزامات المنافع المحددة الخاصة ببرامج المجموعة:
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 
    

 % 2.50  % 2.35 معدل الخصم 
 % 2.50  % 2.35 الزيادات المستقبلية في الرواتب 

 متوسط   مرتفع معدل الدوران الوظيفي 
حدَّدة )بالسنوات(  11.09  7.57 متوسط المدة المرجحة اللتزام المنافع الم 



 شركة بيت التمويل السعودي الكويتي والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 2021ديسمبر  31في 
 

31 

 )تتمة(  التزامات المنافع المحددة للموظفين -16
 

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

 2021ديسمبر  31 
ديسمبر  31 

2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    ُمعدَّل الخصم 
 ( 100,665)  67,433 % 0.5الزيادة بواقع 
 110,098  (72,347) % 0.5النقص بواقع 

    الزيادات المستقبلية في الرواتب 
 109,539  (71,983) % 0.5الزيادة بواقع 
 ( 101,137)  67,752 % 0.5النقص بواقع 

 
 ( لتحليل تواريخ االستحقاق. 22( لالطالع على التعرض لمخاطر السيولة وإيضاح )3-5الرجوع إلى االيضاح )ي رجى 

 
 الزكاة  -17

 
 المحملة للسنة 

ديسمبر  31رياال سعوديا ) 14,265,727رياال سعوديا وتبلغ تعديالت السنة الماضية  5,599,713تبلغ الزكاة المحملة للسنة 
 لاير سعودي(.  203,208رياال سعوديا وتسويات السنة الماضية  4,799,519: 2020

 
 حركة المخصص

 فيما يلي بيان حركة مخصص الزكاة:
ديسمبر   31 

2021 
 ديسمبر  31 

 م 2020
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 14,244,528  15,989,182 في بداية السنة

 4,799,519  5,599,713 مجنب خالل السنة 
 203,208  14,265,727 تعديالت لسنة سابقة 
 (3,258,073)  (5,113,356) مدفوعات خالل السنة 

 15,989,182  30,741,266 في نهاية السنة

 
 موقف الربوط 

 بيت التمويل الكويتي السعودي
إلى هيئة  2020حتى  2011ديسمبر  31وعن السنوات من  2010ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن الفترة المنتهية في 
، حيث 2018حتى  2015للسنوات من  ، أصدرت الهيئة الربوط النهائية  2020الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. وخالل عام  

اعتراضا إلى الهيئة رفضته خالل السنة. وخالل   2020مليون لاير سعودي. وقدَّمت الشركة في عام    27تظهر التزاما إضافيا قدره  
اإلدارة   السنة، قدمت الشركة اعتراضا إلى اللجان الضريبية للفصل في المخالفات الضريبية والمنازعات الضريبية. وبناًء على رأي

والمستشار الزكوي، فإن الشركة على ثقة من أن نتيجة االعتراض ستؤول في صالح الشركة. وتعتقد اإلدارة أنها جنَّبت مخصًصا  
 2014حتى    2011ديسمبر    31وعن السنوات من    2010ديسمبر    31كافيًا. ولم تصدر الهيئة بعد الربوط عن الفترة المنتهية في  

 . 2020و  2019و 

 شركة التخطيط والتطوير العقاري 
، لكن  2020ديسمبر    31قدَّمت الشركة اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( عن جميع السنوات حتى  

 لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها.

 شركة تكامل األغذية لالستثمار  
، لكن  2020ديسمبر    31الضريبة والجمارك )الهيئة( عن جميع السنوات حتى  قدَّمت الشركة اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة و

 لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها.

 شركة استحواذ الغذائية
، لكن  2020ديسمبر    31قدَّمت الشركة اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( عن جميع السنوات حتى  

  ربوط عنها.لم تصدر الهيئة بعد ال
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 الدائنون التجاريون واآلخرون  -18
ديسمبر   31 

2021 
 ديسمبر  31 

 م 2020
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 922,510  1,239,784 مستحقات موظفين
 797,568  719,188 مصاريف مستحقة
 435,919  639,282 دائنون تجاريون 
 593,607  631,056 دائنون آخرون 

 20,060,521  - (18.1مستحقة إلى شركة تابعة )حقوق ملكية غير مسيطرة( )مبالغ 

 3,229,310  22,810,125 

    
 فيما يلي بيان الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله: 

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

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

  مبالغ مستحقة إلى شركة تابعة )حصة غير مسيطرة(   18-1
ر الشركاء في شركة تكامل األغذية لالستثمار )"الشركة التابعة"( تحويل رصيد "المبلغ المستحق إلى الشركاء" إلى "مساهمات  قرَّ

 إضافية من الشركاء" وتصنيفه ضمن حقوق الملكية.  
 

 رأس المال   -19
 

سهم قيمة كل   50.000.000:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  10سهم، قيمة كل سهم    50,000,000يتكون رأس المال من  
 لاير سعودي(.  10سهم 

 
  المالإدارة رأس 

 تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال فيما يلي: 

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

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

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

 الزم لجعل عمليات المجموعة فعالة من حيث التكلفة. الحفاظ على الحجم ال •
 

 مصاريف العمليات  -20
 

 م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي    

      
 8,424,005  4,599,192   تكاليف موظفين 

 589,106  593,739   (9و  8و  7استهالك وإطفاء )اإليضاحات 
 35,697  104,506   سفر
 11,448  10,141   تأمين 
 978,595  846,373   أخرى 

   6,153,951  10,038,851 
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 المصاريف العمومية واإلدارية  -21
 

 م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي    
      

 7,537,889  5,242,267   تكاليف موظفين 
 1,299,925  1,292,648   مكافآت ومصاريف مجلس اإلدارة 

 1,423,059  1,106,180   أتعاب مهنية
   1,513,658  888,713   (9و  8و  7استهالك وإطفاء )اإليضاحات 

 333,667  447,756   رسوم اشتراكات
 944,141  168,954   (1-5مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 213,186  120,693   مصاريف اتصاالت 
 74,346      -   سفر
 1,531,476  1,206,907   أخرى 

   10,474,118  14,871,347 

      
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -22

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

 

 اإلجمالي   شهًرا  12بعد   شهًرا 12خالل   2021ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   
       الموجودات 

 392,905  392,905      -  ممتلكات ومعدات 
 819,880  819,880      -  موجودات غير ملموسة 
 3,584,434  2,910,134  674,300  موجودات حق االستخدام 

 69,575,878  69,575,878      -  استثمارات في شركات زميلة 
 48,942  48,942      -  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 73,492,241  32,007,047  41,485,194  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 78,665,435  60,230,218  18,435,217  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 12,405,224      -  12,405,224  مدينون تجاريون وآخرون
 202,631,529      -  202,631,529  أرصدة لدى البنوك 

 441,616,468  165,985,004  275,631,464  إجمالي الموجودات 

       
       المطلوبات 

 2,022,289  2,022,289      -  التزامات منافع محددة للموظفين
 30,741,266  25,141,553  5,599,713  زكاة مستحقة

 3,229,310      -  3,229,310  دائنون تجاريون وآخرون
 3,371,500  2,697,200  674,300  التزامات إيجار

 39,364,365  29,861,042  9,503,323  إجمالي المطلوبات 
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 االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة( تحليل تواريخ  -22
 

 اإلجمالي  شهًرا  12بعد   شهًرا   12خالل   2020ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
       الموجودات

 809,018  809,018  -  ممتلكات ومعدات 
 1,264,804  1,264,804  -  موجودات غير ملموسة 

 1,112,856  519,100  593,756  االستخدام موجودات حق 
 69,418,405  69,418,405  -  استثمارات في شركات زميلة 

 20,000  20,000  - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 73,786,384  68,885,843  4,900,541  الخسارة 
 108,472,996  32,832,212  75,640,784  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 11,434,097      -  11,434,097  مدينون تجاريون وآخرون
 178,389,602      -  178,389,602  أرصدة لدى البنوك 
 444,708,162  173,749,382  270,958,780  إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات 

 2,251,071  2,251,071  -  التزامات منافع محددة للموظفين
 15,989,182  11,189,663  4,799,519  زكاة مستحقة

 22,810,125  -  22,810,125  دائنون تجاريون وآخرون
 593,756  -  593,756  التزامات إيجار

 41,644,134  13,440,734  28,203,400  إجمالي المطلوبات

 
 كفاية رأس المال  -23
 

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

 التالي: 

 

ديسمبر   31
2021 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 
 2020ديسمبر  31

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    قاعدة رأس المال 
 393,632  373,186 الشريحة األولى  
 -  27 الشريحة الثانية 

 393,632  373,213 اإلجمالي  
    

    المال الحد األدنى لرأس 
 2,996  3,097 مخاطر السوق 
 137,097  94,203 مخاطر االئتمان  
 7,478  4,157 المخاطر التشغيلية

 147,571  101,457 اإلجمالي  
    

 2.67  3.68 نسبة كفاية رأس المال )مرات(

 246,061  271,756 الفائض في رأس المال  
    
 يلي:تشتمل قاعدة رأسمال الشركة على ما  (أ

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

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

يتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية وفقاً للمتطلبات  ( ب
 ( من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 3المنصوص عليها في الجزء )

االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ   تتمثل أهداف الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في (ج
   على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية. 
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 الموجودات المدارة  -24
 

مليار   0.98ذلك صناديق االستثمار والمحافظ غير المقيدة،    بلغت الموجودات المدارة القائمة لدى المجموعة في نهاية السنة، بما في 
 مليار لاير سعودي(.  1.55: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -25
 

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

 : ال شيء(.2020ديسمبر  31، ال يوجد لدى المجموعة أي تعهدات رأسمالية. )2021ديسمبر  31كما في 
 

 األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية  -26
 

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

 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -27
 
 المعايير الصادرة والسارية خالل السنة  (أ

الصادرة في عام   والتفسيرات  المعايير  المالية    2021إن  القوائم  أثر جوهري على  أي  لها  المعايير  ليس  بيان  يلي  فيما  للشركة. 
 والتفسيرات المعدلة: 

( ومعيار المحاسبة الدولي  9المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -إحالل سعر الفائدة المرجعي   •
 ( 16والمعيار الدولي للتقرير المالي )( 4والمعيار الدولي للتقرير المالي ) (7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)

 2021يونيو  30بعد 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد - 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •
 
 الصادرة وغير سارية المفعول بعد   المعايير ( ب

بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.    فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول
 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.   

 
 عقود التأمين   –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

"عقود التأمين"، وهو معيار محاسبي    17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي  2017في مايو  
شامل جديد لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح. يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير 

( على كافة أنواع عقود التأمين )أي  17. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )2005لذي صدر في عام  ( عقود التأمين، ا4المالي )
النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض  التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف 

بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك  
( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين.  17العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )

المالي المعيار الدولي للتقرير  إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات  4)  وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في  (، التي تستند 
( نموذًجا شامالً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية  17المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )

 يتم استكماله عن طريق:   ( في النموذج العام، الذي 17ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )

 التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(.   •

 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.  •
 

رقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر ، ويتعين عرض أ2023يناير  1يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة  15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9له إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (. ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.17أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 (: تصنيف المطلوبات متداولة وغير متداولة1ر المحاسبة الدولي )التعديالت على معيا
( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي )  76-69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  2020في يناير  

 المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت: 
 بحق تأجيل السداد  ما المقصود •
 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية  •
 أن ذلك التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  •
م أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزا •

 على تصنيفها. 
 

، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم الشركة حاليًا  2023يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 بشأنها. بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض 
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(  -27
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعدب( 
 : اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

  - "عمليات تجميع األعمال"  3الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ، أصدر مجلس معايير المحاسبة 2020في مايو 
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية الصادر 

دون تغير جوهري في متطلباته. وأضاف   2018الصادر في مارس   ، باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي1989في عام  
( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة  3المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )
( 21( أو التفسير )37يار المحاسبة الدولي )في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق مع

الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. في الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح  
أثر باستبدال اإلشارة إلى إطار  فيما يتعلق بالموجودات المحتملة والتي لن تت   3اإلرشادات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي  

أو بعد ذلك التاريخ، ويتم    2022يناير    1إعداد وعرض القوائم المالية. تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  
 تطبيقها بأثر رجعي. 

 
 االستخدام المقصود  المتحصالت قبل -(: الممتلكات واآلالت والمعدات 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

المتحصالت قبل االستخدام المقصود"،   -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  
أي متحصالت بيع البنود المنتجة   -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    -والذي يحظر على المنشآت الخصم  

ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات   أثناء إحضار
المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. يسري التعديل على الفترات المالية 

أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة  2022يناير  1في السنوية التي تبدأ 
 لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 

 
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة.

 
 تكلفة الوفاء بالعقد  -(: العقود المتوقع خسارتها 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

لتحديد التكاليف التي يتعين على   37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020في مايو 
إذا كان العقد متوقع خسار ته أو خاسًرا. تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل  المنشأة إدراجها عند تقييم ما 

التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة 
بعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم است
أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق الشركة هذه   2022يناير    1العقد. تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  

 التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. التعديالت على العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية
 

لغرض التوقف    %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –(: األدوات المالية  9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 عن إثبات المطلوبات المالية 

ر المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعايير الدولية للتقري   2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  
. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام 9تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي  

األتعاب  المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتم ل هذه األتعاب فقط على تلك 
المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي 

. تسري التعديالت على الفترات تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل
أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق الشركة هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بعد    2022يناير    1المالية السنوية التي تبدأ في  

 بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة. 
 

  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية 
، حيث قدم تعريفًا لـ "التقديرات 8، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2021في فبراير  

المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. المحاسبية". توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات 
كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخالت إلعداد التقديرات المحاسبية. تسري التعديالت على الفترات المالية 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  أو بعد ذلك التاريخ، وتنطبق على التغيرات في    2022يناير    1السنوية التي تبدأ في  
المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها. وي سمح بالتطبيق المبكر لها طالما تم اإلفصاح عن ذلك. ليس من المتوقع أن  

 يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة. 
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 ارية المفعول بعد )تتمة( المعايير الصادرة وغير س -27
 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  (ج
 

   2وبيان الممارسات  1، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في فبر اير 
تطبيق أحكام األهمية النسبية على عمليات  إصدار أحكام األهمية النسبية، والتي قدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على  

اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات عن السياسات المحاسبية التي تكون 
اساتها المحاسبية  أكثر فائدة من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلب اإلفصاح عن سي

"الهامة" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية عند اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاحات عن السياسات 
أو بعد ذلك التاريخ،   2023يناير   1على الفترات السنوية التي تبدأ في   1المحاسبية. تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف    2السماح بالتطبيق المبكر لها. ونظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسات    مع
األهمية النسبية على معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر  

 رها على اإلفصاحات المتعلقة بالسياسات المحاسبية للمجموعة. التعديالت لتحديد تأثي 
 

 على المجموعة والعمليات  19-تأثير كوفيد -28
 

، وتم اإلعالن عنه 2019( )"فيروس كورونا"( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد
العالمية كجائحة. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم من قبل منظمة الصحة    2020الحقًا في مارس  

القطاعات على  من  العديد  وإغالق  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة  تباطؤ  إلى  أدى  مما  السعودية،  العربية  المملكة  ذلك  بما في 
 المستويين العالمي والمحلي. 

 
رونا وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية، تقوم المجموعة بتقييم استجابة لالنتشار السريع لفيروس كو

 تأثيره على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية وقامت باتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل العمل 
 عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم.

 
، سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع  2020الربع الثاني من عام  في نهاية  

المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من عام   جميع اإلجراءات الوقائية  تنفيذ  ، اجتازت عدة  2020مراعاة 
 دأ تصنيعها وتوزيعها عالميًا على العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. لقاحات مرحلة االختبار بفاعلية وب

 
 وكما بتاريخ إعداد هذه القوائم المالية، لم تتأثر عمليات المجموعة ونتائجها المالية تأثًرا كبيًرا جراء تفشي فيروس كورونا.  

 
وفي ضوء عدم التأكد المستمر من األثر االقتصادي، من غير الممكن   كبير.ونتيجة للجائحة، لم تتأثر عمليات المجموعة بشكل  

إجراء تقدير كامل موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. ومن الممكن أن تؤثر هذه التطورات المستقبلية 
 باًل.على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي للمجموعة مستق
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 تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض الحسابات في السنة الحالية.  
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