














شركة بیت اإلستثمار العالمي السعودیة
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٨

النشاطات-١
بموجبالمالیةالسوقھیئةلدىمسجلة،مقفلةسعودیةمساھمةشركة("الشركة")،السعودیةالعالمياالستثماربیتشركة
تعمل الشركة في المملكة العربیة ).٢٠٠٧یونیو١٧(الموافقھـ١٤٢٨اآلخرجمادى٢وتاریخ٠٧٠٦٧-٣٧رقمیصالترخ

ـ (الموافق ١٤٢٩ر صف٢٣وتاریخ ١٠١٠٢٤٥٢٧٦السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  إن العنوان ).٢٠٠٨مارس ٢ھ
، المملكة العربیة السعودیة.١١٥٨٦، الریاض ٦٦٩٣٠المسجل للشركة ھو برج مزایا، شارع الملك سعود، ص ب 

والحفظالمشورةوتقدیموالترتیبواإلدارةوالوساطة،بالتغطیةوالتعھدووكیلأصیلبصفةالتعاملفيالشركةأھدافتتمثل
المالیة.األوراقفي

الشركةتخضعالكویت.دولةقوانینبموجبتاسستاالم)،(الشركةالكویتالعالمياألستثمارلبیتتابعةشركةھيالشركة
إن الشركة األم التمویلیة.لألنشطةالمركزيكویتالوبنكاستثماركشركةالكویتدولةفيالمالیةالسوقھیئةلرقابةاألم

.الكویتيالماليسوق الاألساسیة ھي شركة الكویت القابضة للمشاریع وھي شركة مسجلة في 

أسس اإلعداد-٢
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر ھذه تم إعداد  ً القوائم المالیة وفقا

الدولیة للتقریر لمعاییر إلیھا مجتمعة بـ "ایشار(الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینمن المعتمدةواإلصدارات األخرى 
اتباع المعاییر الدولیة ") ١المعیار الدولي للتقریر المالي (، تم تطبیق وعلیھ").دیةالمملكة العربیة السعوالمالي المعتمدة في 

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في مالیة القوائم التعتبر . في المملكة العربیة السعودیة" المعتمد للتقریر المالي ألول مرة
ًأول قوائم مالیة سنویة  ة في المملكة العربیة السعودیة.المعتمدللمعاییر الدولیة للتقریر المالي قامت الشركة بإعدادھا وفقا

لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات  ً المقتناة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
تم عرض مل اآلخر، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.الشاالدخلالمقتناة بالقیمة العادلة من خالل االستثمارات الخسارة و

للشركة.وعملة العرض الذي یعتبر العملة الوظیفیة ،ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
المالي ألول مرةرتطبیق المعاییر الدولیة للتقری

ا للمعاییر بإعداد قوائمھا المالیة وفقًالشركة ، قامت ٢٠١٧دیسمبر ٣١لكافة السنوات حتى وبما في ذلك السنة المنتھیة في 
ة السعودیة ئالصادرة عن الھیالمتعارف علیھا ةبیة السعودیة ("المعاییر المحاسبالمحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العر

للمحاسبین القانونیین"). 

المعتمدة في المملكة الماليریة للتقریلللمعاییر الدووفقًا مالیة الھا قوائم، قامت الشركة بإعداد ٢٠١٨ینایر ١اعتباًرا من 
، باإلضافة إلى بیانات فترة المقارنة. عند إعداد القوائم المالیة المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي العربیة السعودیة

للتقریر ةر الدولیییالمعاتطبیق بعد إجراء بعض التعدیالت المطلوبة نتیجة ٢٠١٧ینایر ١ا في االفتتاحیة للشركة كم
. في المملكة العربیة السعودیةةالمعتمدالمالي 

المعتمدة في المملكة الماليریة للتقریلللمعاییر الدووفقًا ٢٠١٧ینایر ١عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة كما في 
عودیةالع مبر ٣١، والقوائم المالیة المنتھیة في ربیة الس ، قامت الشركة بتحلیل األثر الناتج عن ذلك وتبین لھا ٢٠١٧دیس

ابقًا في القوائم المالیة التي تم إعدادھا وفقًا االتعدیالت المطلوبة على المب ح عنھا س بة لغ المفص المتعارف لمعاییر المحاس
.یة للمحاسبین القانونیینة السعودئالصادرة عن الھیعلیھا 

دة طبًقا عرضألول مرة، تم الماليریة للتقریللمعاییر الدوونتیجة لتطبیق ا ویة األرص بة بیان تس لمعاییر المحاس
ینایر ١كما في للتقریر الماليةر الدولیییلمعاوطبقًا لة السعودیة للمحاسبین القانونیینئالصادرة عن الھیالمتعارف علیھا 

).٥، في اإلیضاح (٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٧






















































