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          شركة بيت المال الخليجي 
     )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
      2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

            
         2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي   إيضاحات        
            
            

 5,113,446  7,461,844  5  إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء 
 )خسائر( أرباح محققة من بيع استثمارات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة         
 
(51,496 ) 

  
2,382,204 

 )خسائر( أرباح غير محققة من استثمارات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة           

 
(510,621) 

  
1,732,128 

 382,344  697,864        إيرادات توزيعات أرباح 
 112,543  38,150        إيرادات أخرى

 9,722,665  7,635,741       إجمالي اإليرادات 
            

 (5,973,122)  ( 4,954,213)  9    مصاريف عمومية وإدارية
 (1,000,385)  (513,095)  10      تكاليف تمويل

 (260,000)  (240,000)  15     حصة في خسارة شركة زميلة

 2,489,158  1,928,433       الربح قبل حساب الزكاة 
            

 (488,753)  (249,757)  11       زكاة

 2,000,405  1,678,676       ربح السنة

            
          الدخل الشامل اآلخر 

 دخل شامل آخر ال يتعين إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة
 )بالصافي بعد حسم الزكاة(:      

    

 50,123  10,373  20 للموظفين ربح اكتواري من التزامات منافع ُمحدَّدة 

 50,123  10,373     الدخل الشامل اآلخر عن السنة 

 2,050,528  1,689,049  إجمالي الدخل الشامل للسنة

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً من هذه القوائم المالية.  26الى   1تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
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       شركة بيت المال الخليجي 
    )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

   قائمة المركز المالي 
       2020ديسمبر  31كما في 

         
         
      2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي   إيضاحات     
         

         األصول
         

       األصول غير المتداولة 
 12,769  3,129  12 مستأجرة وأثاث وسيارات تحسينات على عقارات 

 4,894  97  13   أصول غير ملموسة 
 28,572,214  28,572,214  14  عقارات استثمارية

 240,000  -  15  استثمار في شركة زميلة
 -  17,757,250  17 أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 6,134,874  5,306,867  16   استخدام أصول حق  

 34,964,751  51,639,557   إجمالي األصول غير المتداولة 
         

       األصول المتداولة 
 24,029,363  4,525,002  17 أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 214,127  6,580,289  22 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 218,128  278,581  18 مبالغ مدفوعة مقدما ومدينون آخرون 

 2,227,077  671,218    أرصدة لدى البنوك ونقدية 

 26,688,695  12,055,090    إجمالي األصول المتداولة 

 61,653,446  63,694,647     إجمالي األصول 

         
      وااللتزامات حقوق ملكية المساهمين  

         
       حقوق ملكية المساهمين 

 80,000,000  80,000,000  19   رأس المال 
 (32,366,222)  (30,677,173)     خسائر متراكمة

 47,633,778  49,322,827   إجمالي حقوق ملكية المساهمين 

         
      االلتزامات غير المتداولة 

 -  6,320,435  23    قرض ألجل
 340,732  339,280  20 التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 

 5,300,246  4,721,647  16  غير متداول  -التزام إيجار 

 5,640,978  11,381,362   إجمالي االلتزامات غير المتداولة 
         

       االلتزامات المتداولة 
 700,199  1,627,267  21  مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون 

 6,320,435  -  23   قرض ألجل
 488,753  493,888  11   مخصص زكاة 
 869,303  869,303  16   التزام عقد إيجار 

 8,378,690  2,990,458   إجمالي االلتزامات المتداولة 

 14,019,668  14,371,820    إجمالي االلتزامات 

 61,653,446  63,694,647 المساهمين وااللتزامات إجمالي حقوق ملكية 

 

 

 

 

 

 

 

  جزءاً من هذه القوائم المالية.  26الى   1تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
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       شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

   قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين
       2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

       
 اإلجمالي  خسائر متراكمة  رأس المال   
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
       

 45,583,250  (34,416,750)  80,000,000  2019يناير  1الرصيد كما في 
       

 2,000,405  2,000,405  -  ربح السنة
 50,123  50,123  -  دخل شامل آخر 

       
 2,050,528  2,050,528  -  إجمالي الدخل الشامل 

 47,633,778  (32,366,222)  80,000,000  2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

       
 1,678,676  1,678,676  -  ربح السنة

 10,373  10,373  -  دخل شامل آخر 

       
 1,689,049  1,689,049  -  إجمالي الدخل الشامل 

 49,322,827  (30,677,173)  80,000,000  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جزءاً من هذه القوائم المالية.  26الى   1تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
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       شركة بيت المال الخليجي 
     سعودية()شركة مساهمة مقفلة 

      قائمة التدفقات النقدية
      2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

          
       2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي        
          

        النشاطات التشغيلية
 2,489,158  1,928,433    الربح قبل حساب الزكاة للسنة

  الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية: تعديالت لتسوية 
 88,481  11,240      استهالك    
 53,908  4,797      إطفاء    
 614,633  676,784    استهالك أصول حق االستخدام    
 خسائر )أرباح( غير محققة من استثمارات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من     

 خالل الربح أو الخسارة         
   

510.621 
  
(1,732,128) 

 260,000  240,000    حصة في خسارة شركة زميلة   
 1,000,385  513,095      تكاليف تمويل   
 103,506  115,716   للموظفينمخصص التزامات منافع ُمحدَّدة     

       4,000,686  2,877,943 
       تعديالت رأس المال العامل: 

 333,936  ( 6,366,162)    مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 (76,484)  ( 60,453)    مبالغ مدفوعة مقدما ومدينون آخرون   
 (16,234,066)  1,236,490  خالل الربح أو الخسارةأصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من    
 104,737  927,068    مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون    

 (12,993,934)  (262,371)    النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية 
          

 (415,223)  (244,622)      زكاة مدفوعة
 (703,315)  (216,650)     تكاليف تمويل مدفوعة 

 (12,897)  (112,536)   التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين مدفوعة

 (14,125,369)  (836,179)    صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية

          
        النشاطات االستثمارية

 -  ( 1.600)    شراء تحسينات على عقارات مستأجرة وأثاث وسيارات 
 (70,187)  -    إضافات على عقارات استثمارية

 (70,187)  ( 1,600)    صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

          
       النشاطات التمويلية 
 6,320,435  -     متحصَّل من قروض

 (369,303)  (718,080)    دفعات التزامات إيجار 

 5,951,132  (718,080)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( من النشاطات التمويليةصافي 

          
 (8,244,424)  ( 1,555,859)  النقص في األرصدة لدى البنوك والنقدية 

 10,471,501  2,227,077  األرصدة لدى البنوك والنقدية في بداية السنة

 2,227,077  671.218  نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقدية في 

          
       معاملة غير نقدية هامة 

 500,000  -  (15تسوية التزام إيجار من خالل استرداد رأسمال شركة زميلة )إيضاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جزءاً من هذه القوائم المالية.  26الى   1تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
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        شركة بيت المال الخليجي 
     )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية 
         2020ديسمبر  31في 

            
       معلومات حول الشركة  01

            
لة بالمملكة العربية   1.1 السعودية بموجب القرار الوزاري  إنَّ شركة بيت المال الخليجي )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية ُمسجَّ

م(. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 2009أبريل  21هـ )الموافق 1430ربيع اآلخر  25/ق وتاريخ 133رقم 
م(. وعنوان الشركة الُمسجَّل 2009مايو  18)الموافق  1430ُجمادى األولى  23الصادر من مدينة الدمام بتاريخ  2050065112

 ، المملكة العربية السعودية. 31413مدينة الدمام  ،9177هو ص. ب 
            

تزاول الشركة التعامل بصفة أصيل وإدارة صناديق االستثمار وتقديم المشورة وإدارة محافظ العمالء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ   1.2
ُجمادى  19وتاريخ  15/5967/6/1( ورقم ص/08123-37)في أعمال األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 م(. 2015مارس  10هـ )الموافق 1436األولى 
            

   والشركة مملوكة بالكامل لمساهمين خليجيين. 1.3
            

 يقع مقر األعمال الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.  1.4
            

م(  2021مارس  30هــ )الموافق 1442شعبان  17بتاريخ  2020ديسمبر  31اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية للشركة كما في  1.5
 لغرض إصدارها. 

            
       أساس اإلعداد  02

            
المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  أُِعدَّت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

 ودية"(.الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السع
            

المالية للشركة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من اإليرادات يتطلُب إعداد القوائم  
هذه  والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة وإفصاح االلتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية. غير أنَّ عدم التيقن حيال 

التقديرات قد ينشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترة االفتراضات و
 المستقبلية. 

            
وتُستَخدم لتقدير القيم الدفترية لألصول وتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى يُعتقَد بأنَّها منطقية وفقًا للظروف 

وااللتزامات غير المتوفرة بسهولة ووضوح من مصادر أخرى. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف 
نقيحات والفترات المستقبلية التي إن تغيرت فإنها بالتعديالت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات أو فترة الت

 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
            

ربية السعودية أساس قياس  تُعَدُّ هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ما لم تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة الع
(. تُْعَرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة 3كما هو ُمفَصح عنه في اإليضاح )آخر 

ب إلى أقرب لاير سعودي )ما لم يُذكر خالف ذلك(.   وتُقرَّ
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        شركة بيت المال الخليجي 
        سعودية()شركة مساهمة مقفلة 

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       السياسات المحاسبية الهامة  03

            
ة الُمطبَّقة في إعداد هذه القوائم المالية:  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامَّ

            
        العادلة قياس القيم  3.1

القياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ  
 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 

            
       السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات في  -
 في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.  -
            

 ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة.
            

االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو  
 وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. 

            
تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى  ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على 

 فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
            

العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت القابلة  وتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة 
 للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

            
العادلة الُمبيَّن وتُصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 

ة لقياس القيمة العادلة ككل:  أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
            

 األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة : المستوى األول 
 والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرةطرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :  المستوى الثاني
 طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. :  المستوى الثالث

            
فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات  وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت الشركة  

 والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله. 
            

       إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  3.2
الخدمات االستشارية وحفظ األوراق المالية وإيرادات توزيعات األرباح المستلمة  تعترف الشركة باإليرادات من إدارة الصناديق المشتركة وتقدم  

 من استثمارات األسهم. 
            
ف  يُْعتََرف باإليرادات من خدمات إدارة األصول )بما في ذلك الصناديق االستثمارية( بناًء على اتفاقيات اإلدارة المعمول بها ويُْعتَرَ  -

تحققها على مدى زمني. تتحقق أتعاب اإلدارة على أساس يومي مقابل نسبة مئوية سنوية من صافي قيمة األصول للصناديق  بها عند 
ر الشركة مبلغ الِعَوض الذي ستستحقه  التي تديرها الشركة. وأتعاب اإلدارة متغيرة بناًء على التغيير في صافي قيمة األصول. وتُقد ِ

ِعوض المتغير عند بدء العقد ويقيَّد حتى يصبح من المحتمل بدرجة عالية أنَّه لن يحدث عكس قيد هام في مبلغ  مقابل خدماتها. ويُقدَّر ال
 اإليرادات المتراكمة الُمعتَرف بها عند التوصُّل فيما بعد إلى تسوية بشأن حالة عدم التيقن حيال أمر التغيير.

            
 االشتراكات عند االشتراك في الصندوق، ويُْعتََرُف باإليرادات عند نقطة زمنية معينة )وقت االشتراك( يُعتَرف باإليرادات رسوم   -
            
 يُْعتََرف باإليرادات من خدمات الحفظ بناًء على اتفاقيات اإلدارة المعمول بها ويُْعتََرف بها عند تحققها على مدى زمني. تتحقق رسوم -

يومي مقابل نسبة مئوية سنوية من صافي قيمة األصول للصناديق التي تديرها الشركة. وفقًا للوائح هيئة السوق  الحفظ على أساس 
 ، يجب فصل مدير الصندوق عن جهة الحفظ. 2018المالية السارية في عام 

            
 استالم توزيعات األرباح. يُْعتََرف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء الحق في  -
            

          مصاريف 3.3
 تمثل جميع المصاريف األخرى للشركة، باستثناء تكاليف التمويل، مصاريف عمومية وإدارية. 
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         تكلفة اقتراض  3.4

  تَُرْسَمُل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزا 
 لالستخدام أو البيع المستهدف منه كجزء من تكلفة األصول ذات العالقة. وتُحمَّل جميع تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة

 التي تحدث فيها. وتتألف تكاليف االقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض األموال. 
            

       توزيعات أرباح نقدية على المساهمين  3.5
كة. وفقًا ألحكام  تعترف الشركة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية على المساهمين عندما يكون التوزيع معتمًدا ولم يَعُد وفقًا لتقدير الشر 

 ويُْعتََرُف بهذا المبلغ مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين. نظام الشركات، يُعتَمد التوزيع عند اعتماده من المساهمين.  
            

         عمالت أجنبية 3.6
ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا حسب األسعار الفورية ذات الصلة في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف  المبدئي.  تُسج ِ
لة بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العمالت الفوري بتاريخ القوائم المالية. ويُْعتََرفُ   بالفروقات  وتُتْرجم األصول وااللتزامات النقدية الُمسجَّ

 الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
            

        وضريبة غير مباشرة زكاة   3.7
            

            زكاة 
 يُجن ب مخصص زكاة وفقًا لألنظمة الزكوية السعودية ويُحمَّل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

            
         ضريبة القيمة المضافة

مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء عندما تكون ضريبة القيمة المضافة الُمتََكبََّدة على شراء  يُْعتََرُف باألصول والمصاريف بالصافي بعد حسم  
من تكلفة   األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث يُْعتََرُف في هذه الحالة بضريبة القيمة المضافة كجزء

 لمصاريف، حسب مقتضى الحال. اقتناء األصل أو كجزء من بند ا 
            

الحسابات  يُْدَرُج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى الهيئة كجزء من الحسابات المدينة األخرى أو 
 الدائنة األخرى. 

            
       متداولة تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير  3.8

 دما: تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. وتُعَد األصول متداولة وذلك عن
            
 العادية، يُتوقَّع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية  -
     االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
 يُتوقَّع بيعها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها، -
اثني عشر تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن  -

 شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. 
            

   وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. وتُعَدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما: 
            
      يُتوقَّع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،  -
       رئيسة ألغراض المتاجرة، االحتفاظ بها بصورة  -
  استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها،  -
 عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها.  -
            

      الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. وتَُصن ُِف 
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   تحسينات على عقارات مستأجرة وأثاث وسيارات / االستهالك  3.9

ئة عن  تُْدَرُج التحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والسيارات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناش
ن تلك التكلفة تكلفة استبدال قِطع غيار التحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والسيارات وتكاليف  االنخفاض في القيمة، إْن  ُوِجَدت. وتتضمَّ

قارات  االقتراض المتعلقة بالمشاريع طويلة األجل في حال استيفاء معايير االعتراف. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من التحسينات على ع
والسيارات على فترات، فإن الشركة تستهلك هذه األجزاء بناًء على أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص  مستأجرة واألثاث 

رئيسي، يُعتَرف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية للتحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والسيارات كجزء مستبدل في حالة استيفاء معايير 
 ف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبُِّدها. االعتراف. ويُعترَ 

            
 يُحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول على النحو التالي: 

            
 سنوات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر  4 مستأجرةتحسينات على عقارات  -
       سنوات  4 أثاث وتركيبات وتجهيزات مكتبية -
       سنوات  4  سيارات -
            

االستبعاد أو عند  يتوقف االعتراف بأي بند من بنود التحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والسيارات وأي جزء هام ُمْعتََرف به مبدئيًا عند  
رق  عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل )محتسبة بالف

مراجعة القيم المتبقية   بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل. وتُجَرى
ي، متى  واألعمار اإلنتاجية للتحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والسيارات وطُرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّل بأثر مستقبل

 كان ذلك مالئًما. 
            

         أصول غير ملموسة 3.10
المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وتمثل تكلفة األصول غير الملموسة المستحوذ  تُقاُس األصول غير الملموسة  

ناقًصا  عليها في عملية تجميع المنشآت قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة 
 خسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة.اإلطفاء المتراكم وال

            

   وتُصنَّف األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. 
            

االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم  
يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي  

أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع    المحدد على األقل في نهاية كل فترة مالية ُمْفَصح عنها. ويُحاَسُب عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع
ات  االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل بغرض تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يكون مالئًما، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقدير 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن   المحاسبية. ويُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو
 فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة األصول غير الملموسة.

            

ل فردي أو  وال تُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة إما بشك
ة للنقد. يُراجع سنويًا تقيم العمر غير المحدد لتحديد ما إذا كان سيستمر دعم العمر غير المحدد. وإذا لم يكن كذلك، يتم  على مستوى الوحدة   الُمِدرَّ

 إجراء التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
            

 سنوات.  4آلي تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لمدة تمثل األصول غير الملموسة للشركة أجهزة حاسب 
            

يتوقف االعتراف بأي أصل غير ملموس عند بيعه )أي في تاريخ حصول الطرف المستِلم على السيطرة( أو عند عدم وجود منافع مستقبلية  
أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل )محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع  متوقعة من استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي  

 والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
            

        عقارات استثمارية 3.11
االستثمارية. وعليه، تُْدَرُج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر  اختارت الشركة تطبيق نموذج التكلفة للعقارات  

 متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وال تُْستَْهلَُك األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 
            

ا عند سحبها سحبًا دائًما من االستخدام وعدم توقُّع تحقُّق منفعة اقتصادية مستقبلية  ويتوقف االعتراف بالعقارات   ا عند استبعادها وإم  االستثمارية إمَّ
في الفترة  من استبعادها. ويُْعتََرُف بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

قف عن االعتراف.  ويَُحدَُّد مبلغ الِعوض الذي يتعين إدراجه ضمن الربح الناشئ أو الخسارة الناشئة عن التوقف عن االعتراف بالعقار التو
 (. 15االستثماري وفقًا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة في المعيار الدولي للتقرير المالي )
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        استثمار في شركات زميلة 3.12

ا عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة الشركة الزميلة هي منشأة تمارس الشركة نفوذًا   هامًّ
 المستثمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. 

            

الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. ويُحاَسُب عن استثمار إن االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام مماثلة لتلك االعتبارات 
 الشركة في شركتها الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. 

 
يُّرات  عتراف بالتغووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُْعتََرُف باالستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة.  وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار بغرض اال

ستثمار  في حصة الشركة من صافي أصول الشركة التابعة منذ تاريخ االستحواذ. تُْدَرُج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لال
 وال تُختَبر بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة. 

            

اآلخر حصة الشركة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. ويُظَهر أي تغير في الدخل الشامل اآلخر  وتُظِهر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
ق ملكية لهذه الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. فضاًل عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغي ِر ُمْعتََرف به مباشرة في حقو

من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيُّرات في حقوق ملكية المساهمين. وتُحذف األرباح  الشركة الزميلة، تعترف الشركة بحصتها  
 والخسائر غير المحققة الناشئة عن المعامالت فيما بين الشركة والشركة الزميلة في حدود حصتها في الشركة الزميلة. 

            

خسارة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر خارج الربح التشغيلي، وهو  ويُظَهر إجمالي حصة الشركة من ربح أو  
 يَُمث ُِل الربح أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. 

 
الُمْفَصح عنها للشركة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات المحاسبية كي وتُعدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية 

 تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل الشركة.
            

استثمارها في  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة فيما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة 
د الشركة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت    شركتها الزميلة. وكما بكل تاريخ قوائم مالية، تحد ِ

اد للشركة الزميلة قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترد
 وقيمتها الدفترية، ثم تعترف بالخسارة ضمن بند "حصة في ربح شركة زميلة" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 
رق بين القيمة وعند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة وتعترف به. ويُعتَرف بأي ف

ة الربح أو  الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتحصلة من االستبعاد في قائم
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

            

 والتوقف عن االعترافاالعتراف المبدئي والقياس الالحق  -أدوات مالية  3.13
 إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

            

        أصول مالية  3.13.1
            

        االعتراف المبدئي والقياس 
المبدئي وتُقاُس الحقًا بالتكلفة الُمْطفَأَة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من  تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف 

 خالل الربح أو الخسارة. 
            

العمل الخاص بالشركة يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج  
عملية،  إلدارة هذه األصول المالية. وباستثناء الحسابات المدينة التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة  

رجة بالقيمة العادلة من خالل  تقيس المجموعة مبدئيًا األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المد
 الربح أو الخسارة.

            

وتُقاُس المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة، التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها الشركة وسيلة عملية، بسعر  
 (.15المعاملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

            

ج العمل  يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. ويُحدَّد نموذ
 ما إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. 

            
ا في  ويُْعتََرُف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليه

 السوق )المعامالت االعتيادية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 
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        الخليجي شركة بيت المال  
        )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 03

            
 االعتراف )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن  -أدوات مالية  3.13

            
       أصول مالية )تتمة( 3.13.1

            
       االعتراف المبدئي والقياس )تتمة(

            

         القياس الالحق 
 تَُصنَُّف األصول المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى أربع فئات وهي: 

            

      ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(أصول مالية  (1)
غير    -أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(   (2)

 مطبق على الشركة 
اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   (3)

 غير مطبق على الشركة -االعتراف )أدوات حقوق الملكية( 
       أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (4)
            

       أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(
 هذه الفئة هي األكثر أهمية للشركة. وتقيس الشركة األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطْين التاليْين:

            

 اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء األصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  أ. 
الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  أن ينتج عن  ب. 

 المبلغ األصلي القائم. 
            

االنخفاض في القيمة. ويُْعتََرُف تُقاُس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار 
 باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

            

       أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ُن  األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واألصول المالية  تَتََضمَّ

ُف  دلة. تَُصنَّ المصنَّفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية المطلوب إلزاًما قياسها بالقيمة العا
لمالية األصول المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراءها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب. وتَُصنَُّف أيضا باألدوات ا 

ة. تَُصنَُّف  المشتقة بما في ذلك األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة، كأدوات محتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعال
بصرف  األصول المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ن خالل الدخل الشامل  النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من المعايير المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة م
مل  اآلخر، كما هو مبين أعاله، يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يع

 على إزالة أو تقليص عدم التماثل المحاسبي بشكل كبير.
            

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيُّرات  وتُْدَرُج األصول المالية الُمدَرجة  
 في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

            
          التوقف عن االعتراف

يكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة( )أي تُستبعَد  يتوقف االعتراف باألصل المالي )أو متى  
 ِمن قائمة المركز المالي للشركة( بصورةٍ رئيسٍة عند:

            
   انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  -
لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير  تحويل الشركة حقوقها  - باستالم تدفقات نقدية من األصل أو تحمُّ

جوهري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقية مرور"، وإما )أ( تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل،  
لت السيطرة على األصل. أو )ب( عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتف  اظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

            
فاظها  وعند تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِم فيما لو ومدى احت

ُل سيطرتها على األصل،  بالمخاطر والمنافع المرتبطة  ِ ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بها أو تُحو  ِ بالملكية. وعندما ال تُحو 
ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي هذه الحالة، تعترف الشركة أيًضا بااللتزام المرت بط بذلك.  فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّ

ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن استمرارية التعامل تمتد بشكل يُقاُس األصل الُمح وَّ
ل وتقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب الشركة بسدادها، أيهما    أقل.الضمانة على األصل الُمحوَّ
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        بيت المال الخليجي شركة 
        )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 03

            
 والتوقف عن االعتراف )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق  -أدوات مالية  3.13

            
        أصول مالية )تتمة( 3.13.1

        
        انخفاض في قيمة أصول مالية 

 تَِرُد أيًضا إفصاحات إضافية متعلقة باالنخفاض في قيمة األصول المالية في اإليضاحات التالية: 
            
   ( 4إيضاح )  الهامة إفصاحات بشأن االفتراضات   -
   ( 22إيضاح )   مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  -
            

تحدد  تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. و
الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تتوقع  الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس 

الرهنية  الشركة استالمها، مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي. وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات 
 ت االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من شروط العقد. المحتفظ بها والتعزيزا

            
ة بها بشكل يُْعتََرُف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاص

يَُجنَُّب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة  جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، 
شهًرا(. أما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد مخاطر االئتمان   12شهًرا التالية )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12خالل الـ 

منذ االعتراف المبدئي بها، فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي   الخاصة بها بشكل جوهري
 للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر(.

            
الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، ال تقوم الشركة  بالنسبة للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة، تطب ُِق  

  بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل    العمر بكل تاريخ قوائم مالية. وقد أنشأت الشركة
 المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

            
فإنَّ الشركة في بعض  يوًما. ومع ذلك،  365وتنظر الشركة في حاالت التعثر في سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي 

ح للشر  كة أن  الحاالت، قد تعتبر أيًضا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ
تحتفظ بها الشركة. ويُشَطب األصل  تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية 

 المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
            

        التزامات مالية  3.13.2
            

        االعتراف المبدئي والقياس 
كالتزامات مالية حسب القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحسابات  تَُصنَُّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي، 

 الدائنة أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعَّالة، حسبما يكون مناسبًا. 
            

وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت  يُْعتََرُف بجميع االلتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة،  
 المتعلقة بها مباشرة. 

            

ُن االلتزامات المالية لدى الشركة المبالغ المستحقة الدفع والحسابات الدائنة األخرى والقروض البنكية.   تَتََضمَّ
            

         القياس الالحق 
 يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه: 

            
      التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (1)
        قروض (2)
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        شركة بيت المال الخليجي 
        )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

            
       )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 03
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        )تتمة( التزامات مالية 3.13.2

            
ُن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة  وااللتزامات  تَتََضمَّ

 المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة.
            

ُن هذه الفئة أيًضا األتَُصنَُّف  دوات  االلتزامات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب. تَتََضمَّ
 المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير 

 (. وتَُصنَُّف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة. 9المالي )
            

 اآلخر.ويُْعتََرُف باألرباح أو الخسائر من االلتزامات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
            

استيفاء   تُصنَّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف المبدئي، شريطة
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  (. ولم تُصن ِف الشركة أي التزامات 9ذلك لمعيار االعتراف وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 الخسارة. 
            

         قروض
 باألرباح والخسائر  بعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. ويُْعتََرفُ 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. في قائمة الربح أو 
            

معدل وتُحتَسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
 الفائدة الفعلي. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

            
   وتنطبق هذه الفئة عموما على القروض التي تحمل فائدة. 

            
          التوقف عن االعتراف
بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي حالي  يتوقف االعتراف 

التعديل  بآخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو  
والدخل  أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة على 

 الشامل اآلخر.
            

        مقاصة األدوات المالية 
صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانونًا في إجراء  تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويُفَصح عن 

ا بتسويتها على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد االلتزامات في آن واحد.   مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
            

        انخفاض في قيمة أصول غير مالية 3.14
 أيًضا إفصاحات إضافية متعلقة باالنخفاض في قيمة األصول غير المالية في اإليضاحات التالية:تَِرُد 

            
   ( 4إيضاح )  إفصاحات بشأن االفتراضات الهامة  
   ( 12إيضاح ) تحسينات على عقارات مستأجرة وأثاث وسيارات  
            

مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا  تُجري الشركة، بكل تاريخ قوائم 
ر الشركة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة األ صل القابلة  المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقد ِ

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما القي   مة العادلة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة من األصول. وعند  

ة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة تجاوز الق  لالسترداد. يمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
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ما قبل الضريبة بحيث يعكس  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم  
االعتبار   تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، يُؤَخذ في

ز  هذه العمليات الحسابية بطرق التقييم   معامالت السوق األخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. وتُعزَّ
 المتعددة وأسعار األسهم المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة. 

            
الوحدات  وتبني الشركة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من 

  المدرة للنقد للشركة المخصص لها األصول. وتغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. ويُحتَسب معدل النمو 
 الطويل األجل ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع بعد السنة الخامسة. 

            

االنخفاض في العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع  ويُْعتََرُف بخسائر 
 وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

            

انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا لم تَعُْد  يُجَرى تقييم، بتاريخ القوائم المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسائر الناشئة عن 
ة للنقد. وال   ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ يُعَكس قيد الخسارة  موجودة أو قد نَقَُصت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقد ِ

ي االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ  الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير ف
ة االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابل

في بعد حسم االستهالك، فيما لو يُْعتََرف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض  لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بالصا
 قيمة األصل في السنوات السابقة.  ويُْعتََرُف بعكس قيد المخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

            

        أرصدة لدى البنوك ونقدية 3.15
والنقدية الُمدَرجة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق، حيث تخضع لمخاطر تغيُّرات  تتألف األرصدة البنكية  

 ضئيلة في القيمة.
            

         احتياطي نظامي  3.16
ِل نسبة  من رأس المال.   %30لتكوين احتياطي يُعادل من دخلها في كل سنة  %10وفقًا لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أْن تُحو 

 واالحتياطي غير قابل للتوزيع. 
            

          عقود إيجار  3.17
رة على  تُقي ُِم الشركة، عند بدء اإليجار، ما إذا كان يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وعلى ذلك، ينقل العقد الحق في السيط

 محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. استخدام أصل 
 

تطبق الشركة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة باألصول  
في استخدام األصول ذات  منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق 

 العالقة. 
            

         أصول حق استخدام 
 تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. 

            

استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قياس  وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي 
 التزامات عقد إليجار. 

            

الُمسدَّدة في  وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ودفعات اإليجار 
 أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. 

            

          التزام عقد إيجار 
إليجار.  تعترف الشركة عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد ا

متغي ِرة  دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإليجار الوتشتمل  
ن أيًضا دفعات اإليجار سعر ممارس ة خيار التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ

ركة الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الش
 خيار إنهاء العقد. 

            

الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء  ويُْعتََرُف بدفعات اإليجار المتغي ِرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في 
 السداد. 
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نصوص  وعند حساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة متوسط ُمعدَّل االقتراض عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة الم
بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس إطفاء الفائدة ويُخفَّض  عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده 

ُمدة عقد حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في 
 في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد. اإليجار؛ سواء كان تغيُّر 

            
        عقود إيجار أصول قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 

تفي بالحد ِ الخاص  شهر أو أقل. واألصول ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال    12عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  
قود  بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل. ويُْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار القصيرة األجل وع

 اآلخر. اإليجار الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
            

         مخصصات 3.18
يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر  

االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوقع فيها  استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ  
ما  الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عند

ربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بعد خصم أي  تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة ال
الذي  مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة )الزكاة( الحالي و

، يُْعتََرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت  يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم 
 كتكلفة تمويل.

            
        منافع موظفين  3.19

            
         التزامات قصيرة األجل 

األبناء وبدل األثاث المتوقع  إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم 
موظفين حتى  سدادها بالكامل خالل االثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات ال

وتُْعَرُض االلتزامات كالتزامات منافع موظفين   نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. 
 متداولة في قائمة المركز المالي ِضْمن المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى.

            
        التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 

(  19يَُصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معيار المحاسبة الدولي )تستخدم الشركة برنامًجا غير ممول لمنافع نهاية خدمة للموظفين، والذي 
ْعتََرف به في قائمة المعني  بمنافع الموظفين. ويُعدُّ برامج المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة. إن صافي االلتزام المُ 

دة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها ناقًصا القيمة  المركز المالي والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّ 
اإلضافية المقدرة.    العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاريخ. ويُعاد قياس التزام المنافع الُمحدَّدة من قِبَل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة 

لمالية الُمْفَصح  ُد القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية الفترة ا وتَُحدَّ 
دمة. وفي البلدان التي ال  عنها لسندات الشركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات منافع ما بعد الخ 

ى  يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. ويُحتََسُب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم عل
الموظفين في قائمة الربح أو   صافي رصيد التزام المنافع الُمحدَّدة والقيمة العادلة ألصول البرامج. وتُْدَرُج هذه التكلفة في مصاريف منافع

بها ضمن  الخسارة. إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة على الخبرة يُْعتََرفُ 
يمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة الناتجة حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. ويُْعتََرُف بالتغيرات في الق

اية الخدمة  عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. وفيما يتعلق بالتزام منافع نه
 أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة.للموظفين داخل المملكة العربية السعودية، تراعي عملية التقييم االكتوارية 

            
         التزامات محتملة  3.20

ُل ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية، ويُْفِصُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية م ستبعًدا. وتَُسجَّ
لمالية، بل يُْفِصُح  االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتََرُف باألصل المحتمل في القوائم ا 

 عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية. 
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 التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  04

            
واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من اإليرادات  يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة قيام اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات  

والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال االفتراضات  
 االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو  

            
ض له الشركة من مخاطر وحاالت عدم التأكد ما يلي:   وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ

            
   ( 6إيضاح )     إدارة رأس المال -
   17.4إيضاح   إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها  -
            

         األحكام المحاسبية 4.1
غ المعتَرف  وضعت اإلدارة، في سياق تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة، األحكام المحاسبية التالية التي لها تأثير هام للغاية على المبال 

 بها في القوائم المالية: 
             

       العمالء إيرادات من عقود مبرمة مع   4.1.1
 تتغير إيرادات الشركة الخاصة بأتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ حيث إن العقود تستند لِعوض متغير وتقدر الشركة مبلغ الِعَوض الذي ستستحقه

يحدث عكس قيد هام في مبلغ  مقابل تقديم خدماتها. ويُقدَّر الِعوض المتغير عند بدء العقد ويقيَّد حتى يصبح من المحتمل بدرجة عالية أنَّه لن 
رة المالية،  اإليرادات المتراكمة الُمعتَرف بها عند التوصُّل فيما بعد إلى تسوية بشأن حالة عدم التيقن حيال الِعوض المتغير، وهو في نهاية الفت

 ة.حيث تُحتسب األتعاب كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة األصول الُمعدَّلة للصناديق التي تديرها الشرك
             

         التقديرات واالفتراضات  4.2
مالية التي  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ القوائم ال

ل مخاطر جوهرية يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على  القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة. وقد استندت  قد تُشك ِ
ل التطورات  الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيا

لظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقية أو ا
 ظهورها. 

             
         انخفاض في قيمة أصول غير مالية 4.2.1

لالسترداد، والتي تمثل قيمته العادلة ناقًصا  يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة 
معامالت البيع  تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد بناًء على البيانات المتاحة من 

ة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا  الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشر 
دية من  التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتحقق التدفقات النق

ُن أنشطة إعادة الهيكلة الت ي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من  الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تَتََضمَّ
الخصم المستخدم  شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل  

 ات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات. في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفق
             

       تقييم التزامات المنافع الُمحدَّدة  4.2.2
معاش التقاعد باستخدام التقييمات  تَُحدَُّد تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام 

االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم  
ويلة األجل، فإن التزام المنافع  والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الط

 الُمحدَّدة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. 
             

   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  4.2.3
الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. وتُحتَسب معدالت  تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات 

ر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مشابهة )أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج  المخصصات بناء على أيام التأخُّ
 ندية أو أشكال أخرى من التأمين االئتماني(. ونوع العميل وتصنيفه والتغطية باعتمادات مست

             
ر في السداد لدى الشركة. وستعاير الشركة المصفوفة   وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئيًا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية بهدف ضبط خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. وفي كل 
ر في السداد، وتخضع التغيُّرات في التقديرات المتوقعة للتحليل.   للتأخُّ

 



18 

        شركة بيت المال الخليجي 
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     إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
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 )تتمة( التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  04

            
   )تتمة( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 4.2.3

ر في السداد   ا.  ويُمث ِل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا هامًّ
خسائر االئتمان ويُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا خبرة 

ر فعلي للعمالء في السداد مستقبال. للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الرجوع   التاريخية واألوضاع االقتصادية المتوقعة لدى الشركة تأخُّ
 (.17إلى اإليضاح )

             
     األعمار اإلنتاجية للتحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والسيارات  4.2.4

د اإلدارة األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة  للتحسينات على عقاراتها المستأجرة وأثاثها وسياراتها بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد  تُحد ِ
على  األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو ومدة العقد المبرم مع العميل واالهتراء المادي لألصل. وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة 

 اجية ويُعدَّل االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. القيمة المتبقية واألعمار اإلنت
             

           مخصصات  4.2.5
تقديرات احتمالية التدفقات النقدية تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك  

 الخارجية.
             

         القيمة العادلة لعقارات استثمارية 4.2.6
ُمقي ِمون ت يجريها تُدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة، غير أنَّ القيمة العادلة تُقدَّر ألغراض اإلفصاح. وتُقدَّر القيمة العادلة بناًء على تقييما

 ُمؤهَّلون مهنيًا مستقلون في مجال العقارات. 
             

        تحديد فترة عقد اإليجار  4.2.7
رسة خيار  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق حافًزا اقتصاديًا تشجيعيًا لمما

ممارسة خيار اإلنهاء. وال تُْدَرُج خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( ضمن مدة اإليجار إال إذا كان تمديد عقد التمديد أو عدم 
 اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤكًدا إلى حد معقول. 

 
 تقييم ويكون ذلك تحت سيطرة المستأجر.وتُجرى مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث هام أو تغير جوهري في الظروف مما يؤثر على هذا ال

             
     إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  05

             
        معلومات اإليرادات المفصلة  5.1

          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           

           نوع الخدمات 
 1,686,006  1,814,599        أتعاب إدارة 
 -  5,640,000        رسوم ترتيب

 3,427,440  7,245        رسوم اشتراكات 

 5,113,446  7,461,844    إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 

             
          األسواق الجغرافية

 5,113,446  7,461,844       المملكة العربية السعودية 

 5,113,446  7,461,844    إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 

             
         توقيت االعتراف باإليرادات

 3,427,440  5,647,245       ُمْعتََرف بها في مرحلة زمنية معينة
لة على مدى زمني  1,686,006  1,814,599      خدمات ُمحوَّ

 5,113,446  7,461,844    إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 

             
         االعتراف باإليرادات حسب العميل 
 5,113,446  7,461,844      ( 22عمالء جهات ذات عالقة )إيضاح 

 5,113,446  7,461,844    العمالء إجمالي اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع 
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     )تتمة( إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  05

             
          أرصدة عقود  5.2

          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

 214,127  6,580,289      ( 22مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
             

   يوًما.  45إلى   30بين ال تحمل المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة فائدة وتتراوح فتراتها عموًما ما 
             

         إدارة رأس المال  06
             

  تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المنصوص عليها من هيئة السوق المالية، والمحافظة على قدرة
 االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأسمال قوية.الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ  

             
 1-40-2012، وضعت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية )"القواعد"( بموجب قرارها رقم 2013ديسمبر   31وخالل السنة المنتهية في 

يلتزم الشخص المرخَّص له دائًما بامتالك قاعدة رأسمال تعادل ما م(، وتنصُّ القواعد على أن 30/12/2012هـ )الموافق 17/2/1434بتاريخ 
 ال يقل عن إجمالي متطلبات رأس المال كما هو منصوٌص عليه في الباب الثالث من قواعد الكفاية المالية.

             
         كفاية رأس المال  07

             
هـ( بناًء على المرسوم  1434صفر  17م )الموافق 2012ديسمبر  30الكفاية المالية )"القواعد"( بتاريخ أصدرت هيئة السوق المالية لوائح 

ً للوائح، حددت هيئة السوق المالية اإلطار الزمني والتوجيهات المتعلقة بالمتطلبات 2/6/1424الصادر بتاريخ  30الملكي رقم م/ هـ. ووفقا
 قة احتسابه على النحو المبين في الشريحة األولى. التنظيمية للحد األدنى لرأس المال وطري

             
 ووفقاً لهذه الطريقة، احتسبت الشركة الحد األدنى المطلوب لرأسمالها ومعدالت كفاية رأس المال على النحو التالي: 

 
          2020  2019 
لاير سعودي            

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
           قاعدة رأس المال 
 47,629  49,323      الشريحة األولى 

 47,629  49,323          اإلجمالي 

             
           الحد األدنى لرأس المال

 6,477  2,768        مخاطر السوق 
 18,927  27,935      مخاطر االئتمان 
 1,931  1,429        مخاطر التشغيل

 27,335  32,132          اإلجمالي 

             
 1.74  1.54       معدل كفاية رأس المال 

 20,294  17,191          الفائض 

             
       تتألف قاعدة رأسمال الشركة مما يلي:  أ(

المتراكمة وعالوة اإلصدار )إن ُوِجَدت( واالحتياطيات باستثناء  تتألف الشريحة األولى لرأس المال من رأس المال المدفوع والخسائر  -
 احتياطيات إعادة التقييم. 

             
تُحتسب متطلبات الحد األدنى لرأس المال الخاصة بمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل وفقًا للمتطلبات المحددة في   ب(

 المالية الصادرة من هيئة السوق المالية. الباب الثالث من قواعد الكفاية 
تتمثل أهداف أعمال الشركة، عند إدارة كفاية رأس المال، في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددتها هيئة السوق المالية للحفاظ   ج(

 قوية. على مقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمال 
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         قياس القيم العادلة  08

             
 .2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة كما في 

             
 قياس القيم العادلة باستخدام       

2020       
 
 

 اإلجمالي 

  
األسعار الُمدَرجة في  

 األسواق النشطة
 ( 1)المستوى 

 
القابلة  المدخالت 

 للمالحظة الهامة 
 ( 2)المستوى 

المدخالت غير  
القابلة للمالحظة  

 الهامة 
 ( 3)المستوى 

         أصول ُمقاسة بالقيمة العادلة: 
 -  -  22,282,252  22,282,252  استثمارات أسهم مدرجة في السوق المالية 

             
 قياس القيم العادلة باستخدام       

2019       
 
 

 اإلجمالي 

  
األسعار الُمدَرجة في  
 األسواق النشطة

 (1)المستوى 

 
المدخالت القابلة  
 للمالحظة الهامة 

 (2)المستوى 

المدخالت غير  
القابلة للمالحظة  

 الهامة 
 (3)المستوى 

         أصول ُمقاسة بالقيمة العادلة: 
 -  -  24,029,363  24,029,363  استثمارات أسهم مدرجة في السوق المالية 

             
     . 2019و  2020لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل عامي 

             
     مصاريف عمومية وإدارية  09

          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

 3,259,532  2,435,408        تكاليف موظفين 
 987,000  959,500       أتعاب قانونية ومهنية

 757,022  692,821      استهالك وإطفاء 
 199,190  216,458      رسوم اشتراكات وتراخيص 

 195,700  225,449         منافع خدمية
 159,693  188,991       إصالح وصيانة 

 45,000  168,047      اإلدارة بدل حضور أعضاء مجلس 
 41,158  15,559         تأمين
 49,230  11,628          سفر
 279,597  40,352          أخرى

          4,954,213  5,973,122 

             
          تكاليف تمويل 010

             
          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

 703,315  216,650       تكاليف تمويل مستحقة على قروض 
 289,345  290,704      إطفاء فائدة مستحقة على التزامات إيجار 

 7,725  5,741    إطفاء تكلفة تمويل مستحقة على منافع نهاية خدمة للموظفين 

          513,095  1,000,385 
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           زكاة  011

             
          ُمحّمل للسنة  11.1

             
 من الوعاء الزكوي الُمحتَسَب وفقًا لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.  %2.5تخضع الشركة للزكاة بنسبة 

             
          تتألف الزكاة المحملة مما يلي: 

          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

ل للسنة  488,753  249,757        ُمحم 

             
 2019  2020    احتسب المخصص على أساس البنود التالية: 

 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

 45,583,250  47,633,778       حقوق ملكية المساهمين 
 6,449,173  472,327      مخصصات في بداية السنة وتعديالت أخرى 

 (35,224,751)  (39,728,172)    الدفترية لألصول الطويلة األجل )بالصافي بعد حسم التمويل المتعلق بها( القيمة  

          8,377,933  16,807,672 
 2,218,044  1,352,026       نتائج السنة الخاضعة للزكاة 

 19,025,716  9,729,959        الوعاء الزكوي

             
 الفروق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غير المسموح بحسمها في احتسابإن  

 النتائج الخاضعة للزكاة. 
             

        الحركة في مخصص زكاة  11.2
       كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي: 

          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

 415,223  488,753       في بداية السنة
 488,753  249,757       مخصص ُمَجنَّب خالل السنة

 (415,223)  (244,622)       مدفوع خالل السنة

 488,753  493,888       في نهاية السنة 

             
         موقف الربوط  11.3

وعن السنوات المنتهية   2013ديسمبر  31قدمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( اإلقرارات الزكوية عن الفترة المنتهية في 
 .2019ديسمبر  31حتى  2014ديسمبر  31في 

             
مليون لاير سعودي، وقد قبلت به الشركة وسددته  546مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره مع  2017أصدرت الهيئة الربط النهائي عن عام 

 بالكامل خالل السنة.
             

مليون لاير سعودي. وقد قدمت الشركة اعتراًضا على    0.7مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره    2018أصدرت الهيئة الربط النهائي عن عام  
أصدرتها الهيئة. وال يزال االعتراض قيد نظر األمانة العامة للجان الضريبية )لجنة االعتراض سابقًا( حتى تاريخ إعداد هذه القوائم  الربوط التي  

 المالية. 
             

والسنة   2016ديسمبر    31حتى    2014ديسمبر    31واألعوام المنتهية من    2013ديسمبر    31لم تُصِدر الهيئة بعد الربوط عن الفترة المنتهية في  
 .2019ديسمبر  31المنتهية في 

             
مملكة  احتسب الوعاء الزكوي بناًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتخضع األنظمة الزكوية في ال

 ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة.العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد تختلف الربوط التي 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
   تحسينات على عقارات مستأجرة وأثاث وسيارات  012

          
تحسينات على     

 عقارات مستأجرة
أثاث وتركيبات  
 وتجهيزات مكتبية

 
 سيارات

  
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
          التكلفة: 
 1,497,163  126,450  1,171,980  198,733  2019يناير  1في 

 2,640  -  2,640  -  إضافات 
          

 1,499,803  126,450  1,174,620  198,733  2019ديسمبر  31في 
 1,600  -  1,600  -  إضافات 

 (126,450)  (126,450)  -  -  استبعادات 
          

 1,374,953  -  1,176,220  198,733  2020ديسمبر  31في 

          
         االستهالك: 

 1,398,553  126,450  1,073,370  198,733  2019يناير  1في 
ل للسنة  88,481  -  88,481  -  ُمحم 

 1,487,034  126,450  1,161,851  198,733  2019ديسمبر  31في 
ل للسنة  11,240  -  11,240  -  ُمحم 
 (126,450)  (126,450)  -  -  استبعادات 

          

 1,371,824  -  1,173,091  198,733  2020ديسمبر  31في 

          
         صافي القيم الدفترية:

          

 3,129  -  3,129  -  2020ديسمبر  31في 
          

 12,769  -  12,769  -  2019ديسمبر  31في 

          
ع مصروف االستهالك على المصاريف العمومية واإلدارية.  12.1  ُوز ِ

          
         أصول غير ملموسة 013

 برامج حاسوب         
 لاير سعودي         

          التكلفة: 
 893,739        2019يناير  1في 

 -        إضافات 
          

 893,739        2019ديسمبر  31في 
 -        إضافات 

          

 893,739        2020ديسمبر  31في 

          
         اإلطفاء: 

 834,937        2019يناير  1في 
ل للسنة  53,908        ُمحم 

          

 888,845        2019ديسمبر  31في 
ل للسنة  4,797        ُمحم 

          

 893,642        2020ديسمبر  31في 

          
         صافي القيم الدفترية:

 97        2020ديسمبر  31في 

 4,894        2019ديسمبر  31في 

          
ع مصروف اإلطفاء على المصاريف العمومية واإلدارية.  13.1  وقد ُوز ِ
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
       عقارات استثمارية 014

      
 أراض 

أعمال رأسمالية قيد   
 التنفيذ 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي     
          
 28,502,027  -  28,502,027    2019يناير  1في 

 70,187  -  70,187    إضافات 

          
 28,572,214  -  28,572,214    2019ديسمبر  31في 

 -  -  -    إضافات 

 28,572,214  -  28,572,214    2020ديسمبر  31في 

          
              

     تَُمث ُِل االستثمارات العقارية استثمارات طويلة األجل في أراض. 
              

، فقد احتُِسبَت القيمة العادلة للعقارات بناًء على تقييمات أجراها علي عبد الرحمن الدهام )"الُمقيَّم"(، وهو ُمقيَّم  2020ديسمبر  31وكما في 
لملحوظة آلخر  مستقل ُمعتَمد من الهيئة السعودية للمقي ِمين المعتمدين )تقييم(. وأُجِرَي التقييم باستخدام طريقة السوق التي تعكس األسعار ا 
الة والرهونات معامالت سوقية لعقارات مماثلة، وتُدرج تعديالت للعوامل الُمحدَّدة لألراضي ُمَحلَّ التقييم، ُمتضَّمنة مساحة األراضي والموقع والح

  سعودي(. مليون لاير 34.3: 2019مليون لاير سعودي )  34,4ما قيمته  2020واالستخدام الحالي. وتبلغ القيمة العادلة في عام 
              

للعوامل   يعتبر التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية: المستوى الثالث للمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها: تعدياًل 
التي يمكن مالحظتها لعقارات مماثلة  الخاصة باألرض ُمَحلَّ التقييم. ويعتمد مدى واتجاه هذا التعديل على عدد وخصائص معامالت السوق 

ات بديلة  تستخدم كنقطة انطالق للتقييم. وعلى الرغم من أن هذه المدخالت هي حكم ذاتي، ترى اإلدارة أن التقييم العام لن يتأثر جوهريًا بافتراض 
 محتملة إلى حد معقول. 

              
       استثمار في شركة زميلة  015

              
: "بالمثل"( في شركة الخليج للمراكز الطبية، والتي تعمل في مجال الخدمات الطبية وتشغيل المستشفيات  2019) %20تملك الشركة حصة 

مدينة  وتركيبها وتجارة المعدات الطبية في المملكة العربية السعودية. وشركة الخليج للمراكز الطبية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية كائنة في 
ية.  م، المملكة العربية السعودية. ويُحاَسُب عن حصة الشركة في شركة الخليج للمراكز الطبية وفقًا لطريقة حقوق الملكية في القوائم المالالدما 

 فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:
           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              
 1,000,000  240,000     بداية السنةفي 

 (500,000)  -     ( 15.1رأس المال الُمعاد )إيضاح 
 (260,000)  (240,000)     حصة في نتائج األعمال 

           -  240,000 

              
مطلوب بعد. وقد استخدمت الشركة المبلغ  نصف رأسمالها حيث إن كامل رأس المال غير  2019أعادت الشركة الزميلة خالل عام  15.1

 مليون لاير سعودي لسداد التزامات اإليجار جزئيًا ألحد المساهمين.  0.5المسترد وهو 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
            عقود إيجار  016

              
   يَِرُد فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمْعتََرف بها والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:

 مكاتب ُمستأَجرة              
 لاير سعودي                

            التكلفة: 
 5,618,252           2019يناير  1في 

 1,131,255            إضافات 

 6,749,507          2019ديسمبر  31في 
 (151,223)            تعديل

 6,598,284          2020ديسمبر  31في 

              
         االستهالك المتراكم: 

 -           2019يناير  1في 
ل للسنة  614,633          ُمحم 

 614,633          2019ديسمبر  31في 
ل للسنة  676,784          ُمحم 

 1,291,417          2020ديسمبر  31في 

              
            صافي القيم الدفترية:

 5,306,867          2020ديسمبر  31في 

 6,134,874          2019ديسمبر  31في 

              
   يَِرُد فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة: 

           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
             

 5,618,252  6,169,549          يناير  1كما في 
 1,131,255  -          إضافات 
 -  (151,223)          تعديل

 289,345  290,704        إطفاء فائدة 
 (869,303)  (718,080)          مبالغ مدفوعة 

 6,169,549  5,590,950         ديسمبر 31كما في 

 869,303  869,303           متداولة
 5,300,246  4,721,647          غير متداولة 

              
       التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  -تحليل تاريخ االستحقاق 

              
 869,303  869,303          أقل من سنة واحدة 

 4,346,515  4,346,515     أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات 
 2,480,167  1,610,864         أكثر من خمس سنوات 

           6,826,682  7,695,985 

              
        أدوات مالية 017

              
          أصول مالية  17.1

           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            

       أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 24,029,363  4,525,002  السوق المالية في المملكة العربية السعودية )متداولة( استثمارات أسهم ُمدَرجة في 

 -  17,757,250  استثمارات أسهم ُمدَرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية )غير متداولة(

           22,282,252  24,029,363 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       مساهمة مقفلة سعودية()شركة 

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
        )تتمة( أدوات مالية 017

              
        )تتمة( أصول مالية 17.1

              
لاير سعودي( مرهونة مقابل القرض ألجل )إيضاح  17,884,088: 2019)لاير سعودي  17,757,250* إن بعض االستثمارات بمبلغ 

23.) 
              

        التزامات مالية  17.2
           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي     سعر الفائدة        

       قروض تحمل فائدة متداولة 
البنوك السعودية  أسعار العمولة للتعامل بين       قرض ألجل

 %2)"سايبور"( + 
 -  6,320,435 

              
       قروض تحمل فائدة غير متداولة 

أسعار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية        قرض ألجل
 %2)"سايبور"( + 

 6,320,435  - 

              
            القيم العادلة  17.3

المالية، تتألف األصول المالية الُمدَرجة بالتكاليف المطفَأة من األرصدة لدى البنوك والمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. كما بتاريخ القوائم  
 تقارب القيم العادلة لألصول المالية قِيمها الدفترية نظًرا لطبيعتها القصيرة األجل. 

              
     المالية وسياساتها أهداف إدارة مخاطر األدوات  17.4

رصدة  تتضمَّن األصول المالية الرئيسية لدى الشركة استثمارات األسهم المدرجة في السوق المالية والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة واأل
 لدى البنوك. 

              
ض أنشطة الشركة لمخاطر مالية مباشرة وغير مباشرة من بينها: مخاطر   ة المباشرة وتتعرَّ ض الهامَّ السوق ومخاطر االئتمان. وتقع حاالت التعرُّ

دَرجة للمخاطر المالية من خالل تأثير ربح الحركة في الصناديق التي تخضع لإلدارة ومن خالل استثماراتها المباشرة في أسهم حقوق الملكية المُ 
 في السوق المالية.

              
       مخاطر السوق  17.4.1

لإلدارة    إن المخاطر المباشرة الرئيسية المرتبطة بالشركة هي تلك التي يحركها االستثمار وتقلبات السوق والتأثير الناتج على الصناديق الخاضعة
ح  أو انخفاض نمو الصناديق الخاضعة لإلدارة.  وسيؤثر انخفاض الصناديق الخاضعة لإلدارة بشكل مباشر على إيرادات أتعاب اإلدارة والرب
ارة  نظًرا لحساب إيرادات أتعاب اإلدارة كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصناديق الخاضعة لإلدارة. يمكن أن تتأثر الصناديق الخاضعة لإلد

 مباشرة بمجموعة من العوامل من بينها: 
 

 أ( ضعف أداء االستثمار 
 ب( تقلبات السوق 

 ج( فقدان الموظفين الرئيسيين

  

تخصيص المستثمرين: يقوم المستثمرون بصورة مستمرة بإعادة تقييم وإعادة تخصيص استثماراتهم على أساس تفضيالتهم. ويمكن  د( قرارات 
أن تعمل قرارات تخصيص المستثمرين بشكل مستقل عن أداء االستثمار بحيث تحدث التدفقات خارجية للصناديق على الرغم من األداء  

 االستثماري اإليجابي. 
              

   تراقب الشركة عن كثب العوامل المذكورة أعاله وتضمن اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب. 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
        )تتمة( أدوات مالية 017

              
   أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها )تتمة( 17.4

              
       )تتمة( مخاطر السوق 17.4.1

              
       مخاطر أسعار الفائدة  (1)

القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار  تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على 
ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة بالقروض الخاصة بالش ركة الفائدة في السوق.  وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ

ضها لمخاطر أسعار فائدة التدفقا   ت النقدية. والتي تعر ِ
              

           حساسية سعر الفائدة 
جميع  يوضح الجدول التالي مدى الحساسية للتغيُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة المستحقة على الجزء المتأثر من القروض. ومع ثبات 

 التأثير على القروض ذات األسعار العائمة، وذلك على النحو التالي:المتغيرات األخرى، يتأثر صافي دخل الشركة قبل حساب الزكاة من خالل 
 
          

 الزيادة / 
 النقص  

التأثير على الربح     
في نقاط األساس قبل  

 الزكاة 
2020              

 63,204    100+        سعر الفائدة 
         -100    (63,204 ) 

2019              
 63,204    100+        الفائدة سعر 

         -100    (63,204) 
              

        مخاطر العمالت األجنبية 17.4.2
ي أسعار صرف تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات ف

ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة باألنشطة التشغيل ية العمالت األجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعرَّ
 الخاصة بالشركة )عندما تُسجَّل اإليرادات أو المصاريف بعملة أجنبية(.

              
ض لمخاطر عمالت أجنبية.ولم تُجر الشركة معامالت هامة بعمالت غير   اللاير السعودي؛ ومن ثم فإنَّها ال تتعرَّ

              
     مخاطر االئتمان 17.4.3

ض  ا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرَّ الشركة تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل ممَّ
 االئتمان الناشئة من أنشطتها التشغيلية والمتعلقة بصورة رئيسية المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. لمخاطر 

              
والنقدية مودعة بشكل جوهري لدى بنوك تجارية ذي تصنيف ائتماني قوي. ويمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المباشرة بتاريخ 

القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. وال توجد أصول متأخرة السداد أو منخفضة القيمة. ال يُْعتَرف بمخصص  القوائم المالية 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة نظًرا لعدم أهمية مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة للقوائم المالية. 

              
       أسعار األسهم مخاطر  17.4.4

رية. تتعرض استثمارات األسهم الُمدَرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة عن عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية االستثما
وتُقدَّم تقارير بصفة دورية حول وتدير الشركة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنوع ووضع قيود على أدوات األسهم الفردية واإلجمالية. 
 محفظة األسهم لإلدارة العليا للشركة. ويراجع مجلس إدارة الشركة جميع قرارات استثمارات األسهم ويعتمدها. 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
        )تتمة( أدوات مالية 017

              
     أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها )تتمة( 17.4

              
        مخاطر السيولة  17.4.5

              
توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في 

ال  عن عدم القدرة على تسييل أصول مالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير الشركة مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات رأس الم
د خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة الشركة. وتتأكد الشركة بأن لديها نقدية  العامل والتدفقات النقدية بانتظام، دون أن تتكب ِ 

الصعبة  كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية، وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف 
ل الكوارث الطبيعية. فضال عن ذلك، تحافظ الشركة على خطوط ائتمان متنوعة. وتتطلب شروط العقود  التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مث

يوًما من تاريخ  60-30يوًما من تاريخ الفواتير. وتسدد الحسابات الدائنة عادة خالل  90-30لدى الشركة أن تُسدد المبالغ المستحقة خالل 
 يحة. الفواتير أو استالم فاتورة مقدمة بصورة صح

              
ص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات الشركة المالية بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية.   ويلخ ِ

 
 اإلجمالي   سنوات  5أكثر من   سنوات  5إلى  1  أقل من سنة        

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي        2020
              

 6,826,682  1,610,864  4,346,515  869,303      التزامات إيجار 
 6,320,435  -  6,320,435  -      قرض ألجل 

       869,303  10,666,950  1,610,864  13,147,117 

              
 اإلجمالي   سنوات  5أكثر من   سنوات  5إلى  1  أقل من سنة       

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي       2019
              

 7,695,985  2,480,167  4,346,515  869,303      التزامات إيجار 
 6,320,435  -  -  6,320,435      قرض ألجل

       7,189,738  4,346,515  2,480,167  14,016,420 

              
       تغيرات في التزامات ناشئة ِمن النشاطات التمويلية

              
 يناير 1       

2020 
تدفقات نقدية   

 خارجية
أخرى/تدفقات نقدية   

 داخلية
ديسمبر   31

2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي        
              

 6,320,435  -  -  6,320,435      ألجلقرض 
 5,590,950  139,481  (718,080)  6,169,549      التزامات إيجار 

 11,911,385  139,481  (718,080)  12,489,984 إجمالي االلتزامات من النشاطات التمويلية 

              
 يناير  1       

2019 
 تدفقات  

 نقدية خارجية 
تدفقات نقدية  أخرى/ 

 داخلية 
 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي       
              

 6,320,435  6,320,435  -  -      قرض ألجل
 6,169,549  1,420,600  (869,303)  5,618,252      التزامات إيجار 

 12,489,984  7,741,035  (869,303)  5,618,252 التمويلية إجمالي االلتزامات من النشاطات  
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

          
       مبالغ مدفوعة مقدما ومدينون آخرون  018

              
           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              

 218,128  130,724     مصاريف مدفوعة مقدًما 
 -  147,857         مدينون آخرون

           278,581  218,128 

              
        رأس المال  019

              
ن رأس  لاير  10: قيمة كل سهم 2019لاير سعودي ) 10سهم( قيمة كل سهم  8.000.000: 2019سهم ) 8.000.000المال من يتكوَّ

 سعودي( على النحو التالي: 
              

  نسبة الملكية )%(             الجنسية     مساهمون 
           2020  2019 
              

 80.44  80.44  المملكة العربية السعودية  شركة الدمام للتعمير 
 16.25  16.25  اإلمارات العربية المتحدة      شركة المتكاملة كابيتال 

 1.25  1.25    سعودي السيد/ خالد بن أحمد بن راشد الدوسري
 1.25  1.25    سعودي السيد/ خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري

 0.81  0.81    سعودي الدوسريالسيد/ محمد بن أحمد بن راشد 

           100  100 

              
على بيع حصة ملكيتها الكاملة في الشركة إلى شركة الدمام للتعمير، ولم تُستَكمل بعد اإلجراءات    2018وافقت شركة المتكاملة كابيتال خالل عام  

 المالية. النظامية المتعلقة بذلك الشأن كما بتاريخ القوائم  
              

       التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 020
              

ربية لدى الشركة برنامج منافع ُمحدَّدة )غير ممول(، حيث يمثل برنامًجا للراتب النهائي بما يتماشى مع متطلبات نظام العمل في المملكة الع
منافع نهاية الخدمة للموظفين للمبالغ المستَحقة الدفع بتاريخ قائمة المركز المالي وفقًا لعقود العمل السعودية، ويتعيَّن االعتراف بمخصص 

(، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من  19لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة. وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي )
تعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. فيما يلي  المنافع الُمحدَّدة الم

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: 
           2020  2019 
              

 %2.7  % 2.7          الخصم معدل 
 %2.7  % 2.7         ُمعدَّل زيادة الراتب 

              
لة على قائمة الربح أو الخسارة:      فيما يلي تحليٌل بصافي تكاليف المنافع الُمحمَّ

           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              

 103,506  115,716         حالية تكلفة خدمة 
 7,725  5,741     تكلفة تمويل مستحقة على التزام منافع ُمحدَّدة 

 111,231  121,457       صافي مصروف المنافع 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
         2020ديسمبر  31في 

          
     التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين )تتمة( 020

              
     فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: 

           2020  2019 
 سعوديلاير   لاير سعودي            
              

 292,521  340,732    التزامات منافع ُمحدَّدة في بداية السنة 
 111,231  121,457    صافي مصروف المنافع 

 (12,897)  (112,536)          منافع مدفوعة 
 (50,123)  ( 10,373)    أرباح إعادة قياس من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين

 340,732  339,280    التزامات منافع ُمحدَّدة في نهاية السنة

              
والتأثير   2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر   31يَِرُد فيما يلي التحليل الكمي لحساسية االفتراض الهام بشأن التزامات المنافع الُمحدَّدة كما في 

 على التزامات المنافع الُمحدَّدة: 
           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            

             معدل الخصم: 
 (35,791)  (159,221)        %1زيادة بنسبة  
 43,267  125,476        %1نقص بنسبة  
              
           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            

        زيادة مستقبلية على المدى الطويل في الرواتب: 
 42,808  125,665        %1زيادة بنسبة  
 (36,111)  (159,363)        %1بنسبة نقص  
              

دت تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة ف ي االفتراضات  ُحد ِ
تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى.  الرئيسة وقعت في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها. ويعتمد 

تراضات بمعزل عن وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغيًُّرا فعليًا في التزام المنافع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات في االف
 بعضها البعض. 

              
   يُتوقَّع أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المنافع المحدَّدة في السنوات المستقبلية:

           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              

 48,276  17,699  خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية )الفترة المالية السنوية التالية الُمْفَصح عنها(
 166,553  85,726     ما بين سنتين وخمس سنوات 

 77,692  547,857          سنوات  5أكثر من 

 292,521  651,282     إجمالي المدفوعات المتوقعة

              
 سنوات(.  8.1: 2019ديسمبر  31سنوات ) 9الُمْفَصح عنها يبلغ متوسط فترة التزام برنامج المنافع المحدَّدة كما في نهاية الفترة المالية 

              
       مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون  021

           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              

 173,000  170,000       أتعاب مهنية مستحقة الدفع 
 282,470  142,775     مستحقةتكاليف موظفين 

 -  916,226    ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع
 244,729  398,266    مصاريف أخرى مستحقة الدفع 

           1,627,267  700,199 
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         شركة بيت المال الخليجي 
       )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

    )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
         2020ديسمبر  31في 

          
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  022

              
ه الجهات تُمث ُِل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها من قِبل هذ

 التي تمارس هذه الجهات نفوذًا هاًما عليها. وتجري الشركة معامالت مع صناديق تخضع إلدارة الشركة.أو 
              

وتُجري الشركة خالل السياق العادي لألعمال، معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة. فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة  
 الخسارة: في قائمة الربح أو 

              
 مبلغ المعاملة     عالقة الجهات ذات العالقة   طبيعة المعاملة 

           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              

 1,686,006  1,814,599     إدارة الصندوق     أتعاب إدارة 
 3,427,440  7,245     إدارة الصندوق     رسوم اشتراكات 

 718,080  718,080     مساهم      إيجار 
 -  5,640,000     مساهم    رسوم ترتيب

 780,000  780,000     عضو مجلس اإلدارة   أتعاب خدمات استشارية
              

: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 780,000مقداره باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يبلغ تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة ما 
 لاير سعودي(. 780.000

              
     فيما يلي تحليل بالمبالغ المستحقة ِمن جهات ذات عالقة: 

              
   مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة أُْظِهَرت في قائمة المركز المالي ِضْمن األصول المتداولة: 

              
           2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي            
              

 9,371  6,396,205     شركة الدمام للتعمير 
 44,967  50,460    صندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية 

 70,025  67,841     صندوق بيت النخبة لألسهم الخليجية
 46,749  11,730    لإلصدارات األولية صندوق بي إم كي  

 43,015  54,053    بيت المال الخليجي المرن لألسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية

           6,580,289  214,127 

              
       شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 

 أعاله من قِبل إدارة الشركة. إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقًدا. تُعتمد المعامالت المذكورة  
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         شركة بيت المال الخليجي 
   )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
         2020ديسمبر  31في 

             
         قرض ألجل  023

          2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي           
             

 -  6,320,435      جزء غير متداول
 6,320,435  -       جزء متداول

 6,320,435  6,320,435         اإلجمالي 

             
. وخالل السنة، قامت الشركة  2021أبريل   4بنك محلي، وكانت تستحق قروض المرابحة السداد في حصلت الشركة على قروض مرابحة من 

وبناًء عليه فقد ُصن ِف كقرض ألجل غير متداول.  وتُرهن يبعض أسهم حقوق   2022ديسمبر   4بإعادة جدولة تاريخ سداد قرض المرابحة إلى 
+ سعر العمولة للتعامل بين  %2بسند إذني. وتحمل القروض تكلفة تمويل بنسبة  الملكية كضمان مقابل القروض، كما أن القروض مضمونة

 البنوك السعودية )"سايبور"(.
             

   المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن  024
             

المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتنوي الشركة فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة غير سارية 
 تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. 

             
 %" للتوقف عن االعتراف بااللتزامات المالية 10"( "األدوات المالية" الرسوم في اختبار الــ 9( المعيار الدولي للتقرير المالي )1
             
 الشركة التابعة كمطبق للمعايير الدولية ألول مرة  -( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 1( المعيار الدولي للتقرير المالي )2
             
 (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -إتمام العقد تكاليف  -( العقود المثقلة بااللتزامات 3
             
 (16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - ( ممتلكات ومصانع ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المستهدف 4
             
 (3المالي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  -( مرجع اإلطار المفاهيمي 5
             
       ( "عقود التأمين" 17( المعيار الدولي للتقرير المالي )6
             
 (: تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة 1( التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )7
             

    ( 19-تأثير ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد 025
             

وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال    2020( منذ أوائل عام  19-تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد
-المستجد )كوڤيدوالنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وصنفت منظمة الصحة العالمية ڤيروس كورونا  

( على أنه جائحة، حيث أصدرت الحكومات لوائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها. وقد استلزم ذلك من الشركة إعادة تقييم أحكامها  19
 .2020ديسمبر  31والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

             

لديون  وأجرت الشركة تقييًما بشأن الوضع الحالي وتأثيره على المؤشرات الرئيسة لالئتمان والسيولة والحالة التشغيلية والقدرة على الوفاء با 
ي  ڤيروس  واألداء باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى إلدارة المخاطر لمعالجة حالة التعطُّل المحتَملة في األنشطة التجارية التي قد يؤثر تفش ِ

( على عملياتها وأدائها المالي. وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات وتدابير لمراقبة تأثيرات ڤيروس كورونا المستجد  19-كورونا المستجد )كوڤيد
 ( والحد منها، مثل تدابير السالمة والصحة لموظفيها )كالتباعد االجتماعي والعمل من المنزل وما إلى ذلك(. 19-)كوڤيد

             

على ما هو    وفي هذه المرحلة، لم يكن التأثير على األعمال والنتائج تأثيًرا هاًما؛ وبناًء على خبرة الشركة حتى اآلن، فإنها تتوقع أن يظل الوضع
المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ  عليه. ومع ذلك، ال يزال من الصعب التأكد بشكل موثوق من التأثيرات المحددة للوباء ويعتمد ذلك على التطورات  

دي، ال  بها بدقة في هذا الوقت، مثل معدل انتقال الفيروس ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة. ونظًرا الستمرار حالة عدم التأكد االقتصا 
 يمكن إجراء تقدير موثوق للتأثير في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. 
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، والتي قد يكون لها تأثير جوهري 2020ديسمبر  31حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 
 على المركز المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية. 

 


