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نبذة عن الشركة

ميفك كابيتال

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي )ميفك كابيتال( هي شركة خدمات مالية متكاملة، برأس مال مدفوع 
في  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  المرخصة  الشركات  أوائل  من  تعتبرميفك  سعودي.  ريال  مليون   400 يبلغ 
المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة بتقديم خدماتها في عام 2007 في إدارة األصول، والتعامل بصفة 

أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، وأعمال الترتيب، والحفظ، و تقديم المشورة المالية. 

بإرتكازها على قاعدة صلبة من المساهمين من مؤسسات وأفراد  ذو عالقات متميزة  ميفك كابيتال تفتخر 
في قطاع األعمال. يدعم الشركة فريق إداري مؤهل بخبرات متميزة  ودولية قادر على إرضاء حاجات العميل 

حيث أننا في ميفك نؤمن بأن كل عميل شريك.

مهمتنا

متكاملة  مظلة  توفير  في  وكفاءتها  شركتنا  ريادة  على  الحفاظ  لنا  تتيح  التي  إمكانياتنا،  كافة  نسخر  أن 
وبيئة  التأهيل،  عالية  بشرية  كفاءات  خالل  من  المعايير  أرقى  وفق  مبتكرة  استثمارية  وحلول  الخدمات  من 
والنزاهة  والمهنية  االحترافية  معدالت  بأقصى  وااللتزام   العمالء،  خدمة  ومبادئ  قيم  من  تعزز  مثالية  عمل 

والشفافية وروح الفريق.

رؤيتنا

نتطلع ألن نتبوأ موقع الريادة في قطاع االستثمار المالي، من خالل تقديم خدمات مالية راقية ومتميزة، وتزويد 
عمالئنا بالنصائح االستثمارية السليمة القائمة على سعة اإلطالع، وتراكم الخبرات بما يدعم تطلعاتهم إلى 

استمرار تنمية استثماراتهم وثرواتهم.
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أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

اإلخوة المساهمين الكرام   

                  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

للعام  المالية  والنتائج  الشركة  أداء  عن  السنوي  التقرير  لكم  ارفع  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  بالنيابة  لي  يطيب 
اثر بصورة مباشره على  االسواق  2014 الذي شهد تقلبات حادة نتيجة االنخفاض في اسعار النفط والذي  المالي 
وبالتالي على القطاع المالي بشكل عام وقد حققت الشركة وهلل الحمد  نموا متصاعدا في االيرادات والتي بلغت  
مقابل  ريال  مليون   14,720 بمقدار  صافية  وأرباح   ،  2013 العام  في  ريال  مليون   102 مقابل   ريال  مليون   103,686
مبلغ  بتخصيص  اإلدارة  مجلس  قرار  نتيجة   )%51.6( بنسبة  انخفضت  حيث   2013 العام  في  ريال  مليون   30.431
سوق  مشروع  في  تحصيلها  يتم  لم  ايجارات  عن  ناتجه  مدينه  وذمم  استثمارات  كمخصص  ريال  15,281مليون 
ومخصص  البحرين  مملكة  في  العقاري  السيف  مشروع  في  االستثمار  عن  مخصص  الى  اضافة  العقاري  شرق 
لمقابلة الخسائر في شركة االنابيب الطبيه )MTI ( وكافة المخصصات التي تم اخذها مخصصات احترازيه سيتم 

عكسها في نتائج هذا العام إن شاء اهلل.

ويسرني أن أبلغكم أن األصول تحت اإلدارة قد قفزت بشكل كبير بوصولها  إلى 2,197 مليون ريال سعودي بنهاية 
الزيادة  إلى  االرتفاع  هذا  ويعزى   %223 قدرها  بزيادة   ،  2013 العام  بنهاية  ريال  مليون   680 مقابل   2014 العام 
المضطردة في أصول المحافظ الخاصة، والتي تخطت حاجز 920 مليون ريال ، نتيجة استقطاب الشركة لكفاءات 
الشركات  اداء  او  االسترشادي  بالمؤشر  مقارنة  ايجابيه  نتائج  حقق  مما  والصناديق  المحافظ  ادارة  في  متميزه 
المماثله  الصناديق  بين  االول  المركز  الشركة  تديره  التي  بالريال  المرابحه  صندوق  احتالل  الى  اضافة  المنافسه  
في الشركات والبنوك العاملة بالمملكة مما دفع عددا من البنوك والشركات المساهمة إلى االستثمار في هذا 
الصندوق اضافة الى  قيام الشركة بطرح عدد من  الصناديق االستثمارية  المغلقه خالل العام والذي بدوره ساهم 
بزيادة االصول تحت اإلدارة. وكما اليخفى عليكم، إن ارتفاع االصول تحت اإلدارة مؤشر قوي على ثقة المستثمرين 

في الشركة وسيتبين أثرها المالي على نتائج العام 2015 نظرًا لدخولها بشكل متفاوت خالل العام 2014.

وإنني  باسمكم جميعا وبمناسبة انقضاء الدورة الحاليه للمجلس أتقدم بخالص شكري وتقديري وامتنانني لكافة 
في  والمشاركة  الشركة  أعمال  متابعة  في  السابقة  السنوات  خالل  بذلوه  الذي  للجهد  المجلس  أعضاء  زمالئي 
اجتماعات المجلس واللجان المنبثقه عنه والوصول بالشركة وهلل الحمد الى مناطق آمنه من الربحية واالستقرار 

واتمنى للمجلس الجديد والذي سيتم انتخابه هذا اليوم من قبلكم النجاح والتوفيق إن شاء اهلل. 

  ختامًا نؤكد  لكم أن الشركة ستستمر  بمواصلة النمو والربحية، وتحقيق طموحات مسـاهميها  والحفاظ على 
تميزها  من حيث األداء واالبتكار  بما يحقق تطلعاتكم إن شاء اهلل. 

                                          والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة   

عبدالعزيز  بن عبدالرحمن المديميغ
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تقرير مجلس اإلدارة

  إدارة األصول

 %194 فاقت  بنسبة  اإلدارة  تحت  أصولها  في  زيادة  وحققت   2014 العام  خالل  نموها  الشركة  واصلت 
فئات  جميع  في  الكبيرة  للزيادة  النمو  هذا  ويعود   .2014 العام  نهاية  في  سعودي  ريال  مليار   2 لتتجاوز 

األصول، ومنها األسهم المدرجة، وأدوات الدخل الثابت، واالستثمارات العقارية.

كذلك استمر صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي بتحقيق أداء متميز متفوًقا على الصناديق األخرى 
سنوي  عائد  معدل  الصندوق  حقق  وقد  الفئة.  هذه  في  األولى  بالمرتبة  تصنيفه  على  وحافظ  المشابهة 
صاٍف بلغ 1.6%، أي أعلى بكثير من معدل فائدة اإلقراض بين المصارف السعودية البالغ 0.7%. وفي ظل 
ونمت  الكبرى،  والشركات  الحكومية  المؤسسات  من  كبيًرا  اهتماًما  الصندوق  اجتذب  القوي،  األداء  هذا 

األصول تحت اإلدارة بمعدل فاق 273% لتصل إلى 325 مليون ريال سعودي كما في نهاية العام 2014.

طرحت الشركة أيًضا خالل العام 2014 صندوًقا رئيسًيا لألسهم المدرجة باسم »صندوق ميفك للطروحات 
األولية« حيث تقوم استراتيجية استثمار الصندوق على المشاركة في الطروحات األولية المدرجة في سوق 
 200 إلى  حجمه  ووصل  المستثمرين  من  كبيًرا  إقبااًل  الصندوق  القى  وقد  )تداول(.  السعودية  األسهم 
ممتاز  عائد  معدل   2014 العام  خالل  الصندوق  حقق  كما  قصيرة.  زمنية  فترة  خالل  سعودي  ريال  مليون 
23%، وكان منذ تأسيسه الصندوق األفضل أداًء بين جميع صناديق الطروحات  للمستثمرين بلغ أكثر من 

األولية في المملكة العربية السعودية.

أما في القطاع العقاري، فقد واصلت الشركة طرح منتجات جديدة، ونمت األصول العقارية تحت اإلدارة 
في العام 2014 بما مجموعه 245 مليون ريال سعودي نتيجة طرح مشروعين جديدين.
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أبرز اإلنجازات التي تحققت في العام 2014 ما يلي:

تقرير مجلس اإلدارة

رئيسًيا  صندوًقا   2014 مايو  في  ميفك  طرحت 
األولية  الطروحات  في  لالستثمار  األولية  للطروحات 
شهد  وقد  تداول.  سوق  في  المدرجة  الجديدة 
الصندوق إقبااًل قوًيا من المستثمرين ووصلت قيمته 
كما  سعودي.  ريال  مليون   200 إلى  التأسيس  عند 
للمستثمرين  كبيرة  صافية  عوائًدا  الصندوق  حقق 

بلغت أكثر من 23% خالل العام 2014.

طرحت ميفك بنجاح صندوًقا مدًرا للدخل “صندوق 
180 مليون  ميفك سوق شرق”، وتمكنت من جمع 
الصندوق  وأغلقت  المستثمرين  من  سعودي  ريال 
سداد  إلى  الصندوق  يهدف   .2014 العام  في 
رأسمالي  ربح  وتحقيق   %6 بنسبة  موزعة  أرباح 
عائد  بمعدل  أي  سنوًيا،   %7 بنسبة  للمستثمرين 

نقدي بنسبة 13% سنوًيا.

1

2

من  سعودي  ريال  مليون   65.5 ميفك  جمعت 
صندوق  من  الثاني  الطرح  بذلك  لتغلق  المستثمرين 
القناص، والذي يهدف إلى سداد أرباح موزعة بنسبة 
7% سنوًيا. وقد استثمر الصندوق )الطرح الثاني( في 
مشروع ضيافة الواقع في حي النخيل على الطريق 
الدائري الشمالي. ومن المتوقع أن يتحول المشروع 
الرياضية  والنوادي  للمطاعم  فخم  حي  إلى 

والصحية في الرياض.

2014 على إدارة  كان هناك تركيز قوي خالل العام 
األسهم  في  لالستثمار  بالوكالة  الخاصة  المحافظ 
المدرجة وأدوات الدخل الثابت. ونتيجة لسجل األداء 
القوي وجهود اإلدارة الحثيثة، نمت أصول المحافظ 
الخاصة التي تديرها الشركة بأكثر من 336% لتصل 
 ،2014 العام  في  سعودي  ريال  مليون   650 إلى 
150 مليون ريال سعودي في  مقارنًة بما مجموعه 

العام 2013.

3

4
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تقرير مجلس اإلدارة

إدارة الثروات

تسعى إدارة الثروات إلى تقديم خدمات متميزة تهدف إلى تنمية استثمارات العميل وثرواته بكل مرونة وإحترافية 
من خالل كادر متميز في إدارة خدمات العمالء تم اختيارهم بعناية ووفق معايير مهنية تجعلهم قادرين على 

تقديم أفضل الخدمات لعمالء الشركة.

واتخذت  ميفك شعار »كل عميل شريك« وبذلك خصصنا مدير عالقة لكل عميل حتى نحرص على تقديم خدمة 
إدارة متخصصة في هيكلة وتصميم  إلى توفير  باإلضافة  الشركة  الي تقدمها  القطاعات  له في كافه  منفردة 

المنتجات اإلستثمارية التي تتناسب مع إحتياجات وتطلعات العميل وذلك من خالل:         

                                

 دراسه محفظة العميل وتقديم االستشارة والتخطيط المالي. •

تقديم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الفريدة والسباقة في طرحها. •

وضع العميل في الحدث دائما بآخر مستجدات السوق السعودي واألسواق المجاورة، واألخبار المالية االقتصادية.  •

ريال في عام  2.2  مليار  الثروات مبلغ وقدره  إدارة  الشركة والتي ساهمت بجلبها  إدارة  بلغت قيمة األصول تحت 
.2014

إدارة تمويل الشركات والخدمات االستثمارية

 تم إتباع استراتيجية منظمة إلدارة تمويل الشركات والخدمات االستثمارية من خالل بناء نموذج عمل يعزز القدرة 
وحجم  االقتصادية  القطاعات  تحديد  ذلك  يشمل  و  المالية،  االستشارات  سوق  في  كابيتال  لميفك  التنافسية 
الشركات التي سيتم التركيز عليها ضمن خطة محددة يتم تنفيذها من خالل كفاءات متميزة قادرة على تحليل 

ودراسة وابرام الصفقات وارتكزت هذه الخطة على اآلتي: 

الدمج  • مجال  في  االستشارات  الى  باالضافه  الخاصة  الملكية  مشاريع  على  تركز  عملية  استراتيجية  إنشاء 
واالستحواذ إلنشاء منصة عمل مناسبة لهذه النشاطات.

التركيز على الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير في القطاعات االقتصادية التالية: الغذاء، الرعاية الصحية،  •
التجزئة، الصناعات التحويلية، والضيافة.

قامت الشركة بتكوين فريق عمل متخصص من خالل استقطاب كفاءات ذات خبرة عريقة في مجال الخدمات  •
االستثمارية.

2014 بدراسة وفحص عدد من مشاريع  • قام فريق عمل تمويل الشركات والخدمات االستثمارية خالل العام 
الملكية الخاصه المستهدفه وتم اختيار عدد من المشاريع التي ستتضح نتائجها خالل النصف الثاني من عام 

.2015

باالضافة الى اعمال الملكية الخاصة تعمل إدارة تمويل الشركات والخدمات االستثمارية على صفقتين ضمن  •
االعمال االستشارية.
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تقرير مجلس اإلدارة

إدارة الوساطة والتداول 

 Trade( قدمت إدارة الوساطة لعمالء الشركة خدمة التداول بالسوق السعودي من خالل نظام الكتروني
المحترفين  العمالء  يحتاجها  التي  االدوات  جميع  على  يحتوي  االستخدام  وسهل  االمان  عالي    )net X
مع  متوافقة  منتجات  عدة  تقديم  خالل  من  عمالئها  ربحية  نسبه  رفع  في  اإلدارة  وساهمت  وغيرهم. 
الشريعة اإلسالمية كالتداول بالهامش بنظام المرابحة مما ساهم في رفع نسبة السيولة للعمالء حتى 

100% من قيمة المحفظة.

قسم  في  التداوالت  حجم  بلغ  أنه  إال   2014 عام  في  السوق  مؤشرات  في  الحاد  الهبوط  من  بالرغم 
الوساطة مبلغ وقدره 9,382,747,185 ريال سعودي.
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تقرير مجلس اإلدارة

المهندس
عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن المديميغ
رئيس المجلس

غير مستقل / غير تنفيذي

غير مستقلغير مستقل / غير تنفيذي

غير مستقل
غير تنفيذي

مستقل / غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة:
- شركة ميزات للتطوير العقاري

عضو مجلس إدارة:
- الشركة التعاونية للتأمين

رئيس مجلس إدارة:
- شركة مصر والشرق ا�وسط لالستثمارات المالية - مصر

نائب رئيس مجلس إدارة:
- شركة الكويت والشرق ا�وسط لالستثمار المالي (الكويت) 

- الشركة الخليجية لحفظ ا�وراق المالية (الكويت) 
عضو مجلس إدارة:

- شركة مصر والشرق ا�وسط للوساطة في ا�وراق المالية - مصر
- شركة مصر والشرق ا�وسط القابضة - مصر

عضو مجلس إدارة: 
- الشركة الدولية للتأجير 

     التمويلي – مصر

رئيس مجلس إدارة:
- الشركة الوطنية 
    للتسويق الزراعي

ا�ستاذ
حامد بن حمد الصانع

نائب رئيس 
المجلس 

ا�ستاذ
إبراهيم بن عبدالكريم 

المعيوف
عضو

ا�ستاذ
فهد بن 

سليمان النحيط
عضو

ا�ستاذ
أحمد بن 

عبدالوهاب الفهد
عضو

غير مستقل
غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة:
- شركة الشرق ا�وسط 

     للوساطة المالية (الكويت)
 عضو مجلس إدارة:

- بنك الكويت الصناعي ( الكويت)

ا�ستاذ
عادل بن فهد 

الحميضي
عضو

مستقل / غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة:
- شركة الصافي دانون – جمهورية العراق

- شركة غال العقارية
نائب رئيس مجلس إدارة:

- مجموعة الفيصلية القابضة لتطوير ا�عمال
عضو مجلس إدارة: 

- شركة المزيني العقارية

ا�ستاذ
عبدا² أحمد 

الكناني
عضو

مستقل / غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة:
- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

ا�ستاذ
عبدا² عبدالرحمن 

الحمودي
عضو

غير مستقل / تنفيذي

ا�ستاذ
إبراهيم بن عبدا² 

الحديثي
العضو المنتدب

أعضاء مجلس اإلدارة
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لجنة المراجعة 
والتدقيق

األستاذ
عبداهلل أحمد الكناني

رئيس
األستاذ

عادل فهد الحميضي 
عضو

األستاذ
إبراهيم عبدالكريم 

المعيوف
رئيس

األستاذ
حامد حمد الصانع

عضو

األستاذ
عبداهلل أحمد الكناني

عضو

األستاذ
فهد سليمان النحيط

عضو

-  اإلشراف على وضع وتنفيذ نظام وسياسة المكافآت بالشركة نيابة عن مجلس 
      المديرين ومراجعتها بشكل دوري.

-  مساعدة اإلدارة على إنشاء نظام منهجي يتمتع بالشفافية لمكافأة الموظفين.

-  التوصية بتعيين أو صرف مكافئات كبار التنفيذيين أو المدراء ممن هم تحت رئاسة العضو 
     المنتدب مباشرة.

تقرير مجلس اإلدارة
لجان مجلس اإلدارة خالل عام 2014:

والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  والتدقيق  المراجعة  لجنة  تنبثق 
عن مجلس إدارة الشركة وتمارس كل لجنة صالحياتها بموجب 

التفويض الممنوح لها من مجلس اإلدارة.

-  مساعدة المجلس في القيام بمهامه المتعلقة بالرقابة على األنظمة الداخلية للشركة.

-  إجراء المراجعات الدقيقة لألمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحوكمة وضبط أنشطة 
      المراجعة من أجل التأكد من سالمة انظمة الرقابة الداخلية.

-  اإلشراف على إصدار التقارير المالية والمحاسبية، ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة.

-  مراجعة مدى إلتزام الشركة بكافة األنظمة والقوانين والقواعد والقوانين سارية المفعول
     وتقييم مدى مناسبة السياسات واإلجراءات بصورة دورية.

-  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومراقبة فعاليتها وأدائها لمهامها بعيدا عن القيود 
     اإلدارية أو اي قيود أخرى.

-  تقييم أداء المراجعة الخارجية والتاكد من عدم وجود عالقة بين مراجعيها وأي من 
     التنفيذيين أو من كبار المدراء بالشركة. 

-  مراجعة ربع سنوية لجميع نتائج التدقيق الداخلي والتوصيات الجديدة.

بيئة الرقابة الداخلية في ميفك

انشائها  اعتمدت منذ  الشركة  أن  اإلدارة حيث  بالنسبة لمجلس  رئيسية  أولوية  الفعالة  الداخلية  الرقابة  بيئة  تمثل 
مراجع داخلي من إحدى بيوت الخبرة العالمية للقيام بكافة أعمال الرقابة الداخلية. ولزيادة الرقابة الداخلية تم 

تعيين مراقب داخلي دائم في ميفك.

2014 مع إجراء  قامت اإلدارة بتنظيم ورش تقييم ذاتي للمخاطر و اإلجراءات الرقابية لجميع إدارات الشركة في 
2015. هذه الورش كان لها دور في تثقيف الموظفين بالمفاهيم المتعلقة  ورشة العمل األخيرة في بداية يناير 

بالمخاطر و اإلجراءات الرقابية، وكذلك بتوثيق المصفوفة الحالية للمخاطر و اإلجراءات الرقابية في ميفك.

لجنة الترشيحات 
والمكافآت
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2013م2014مإيضاحالموجودات
موجودات متداولة

472.947.18022.165.036نقد وما في حكمه
528.187.15610.885.271استثمارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة

629.626.99420.987.994ذمم تأجير مدينة، صافي
-146.826.500ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات عقارية، صافي

811.444.04417.097.008قروض بالهامش 
-93.060.000قرض قصير األجل

1014.081.0419.896.992إيرادات مستحقة وموجودات متداولة أخرى، صافي
166.172.91581.032.301مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
11137.890.001151.869.939استثمارات متاحة للبيع

-14120.000.000ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات عقارية
124.350.0004.450.000ذمم مدينة طويلة األجل

138.247.80910.804.692استثمارات في شركات زميلة
340.427.679-14استثمارات عقارية، صافي

154.138.3365.187.933ممتلكات ومعدات، صافي
274.626.146512.740.243مجموع الموجودات غير المتداولة

440.799.061593.772.544مجموع الموجودات 

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

2013م2014مإيضاح
المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة
188.012.6664.233.325مخصص زكاة وضريبة دخل

-144.854.558مستحق إلى صندوق ميفك سوق شرق
163.737.0097.126.778مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

12.295.154-دخل ايجار غير مكتسب
125.800.000-17قروض قصيرة األجل

16.604.233149.455.257مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة 
195.843.5006.224.000قروض طويلة األجل

202.209.6611.464.504تعويضات نهاية الخدمة 
8.053.1617.688.504مجموع المطلوبات غير المتداولة

24.657.394157.143.761مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين
22400.000.000400.000.000رأس المال 

235.842.6294.370.614احتياطي نظامي
9.852.312)320.039(11احتياطيات أخرى

10.619.07722.405.857أرباح مبقاة 
416.141.667436.628.783مجموع حقوق المساهمين

440.799.061593.772.544مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

2013م2014مإيضاح

اإليرادات
21.867.7248.731.329أتعاب إدارة األصول واالشتراكات

أرباح محققة من بيع استثمارات محتفظ بها ألغراض 
3.633.64013.331.794المتاجرة، صافي

17.817.0229.205.712أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع، صافي
-28.494.603أرباح محققة من بيع استثمارات عقارية، صافي

29.334.73243.242.127الدخل من اإليجارات
1.958.5307.003.039الدخل من توزيعات األرباح

3.509.9851.745.085الدخل من أتعاب الوساطة
1.200.000-الدخل من الخدمات االستشارية

444.3762.702.022الدخل من العموالت الخاصة 
)خسائر(/أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها 

174.486)1.738.371(5ألغراض المتاجرة

)2.685.740()2.142.473(13حصة الشركة في خسائر الشركة الزميلة
506.27717.249.338إيرادات أخرى

103.686.045101.899.192مجموع اإليرادات 

)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة الدخل الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

2013م2014مإيضاح
المصروفات

)20.434.277()23.458.518(رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
)20.964.816()19.360.074(14 و 15مصروفات استهالك

)14.354.073()13.302.279(مصروفات إيجار
)6.521.922()6.575.919(مصروفات فوائد

)1.110.301()15.280.881(25مصروفات االنخفاض في القيمة
)8.082.131()10.988.229(24مصروفات عمومية وإدارية أخرى

)71.467.520()88.965.900(مجموع المصروفات
14.720.14530.431.672صافي الدخل 

260.370.76ربحية السهم

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

2013م2014م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

14.720.14530.431.671صافي دخل السنة 
تسويات:

-)28.494.603(أرباح محققة من بيع استثمارات عقارية
)9.205.712()17.817.022(أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع، صافي

)13.331.794()3.633.640(أرباح محققة من بيع استثمارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة، صافي
)174.486(1.738.371خسائر/)أرباح( غير محققة من استثمارات محتفظ ألغراض المتاجرة

2.142.4732.685.740حصة الشركة في خسائر شركات زميلة
414.410551.479االنخفاض في قيمة استثمارات في شركات زميلة

-3.287.480االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
10.359.888417.798مخصص ديون مشكوك في تحصيلها – ذمم تأجير

1.219.103141.024مخصص ديون مشكوك في تحصيلها – موجودات أخرى
19.360.07420.964.816مصروفات االستهالك 

)5.249(-ربح/)خسارة( من بيع ممتلكات ومعدات 
906.801762.335تعويضات نهاية الخدمة

4.203.48033.237.623
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)14.282.435()26.298.410(شراء استثمارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة
10.891.79427.614.229متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة

1.650.831-ذمم مدينة من بيع استثمارات
)21.405.018()18.998.888(ذمم تأجير

)17.254.167()12.295.154(إيراد إيجار غير مكتسب
-4.854.558مستحق إلى صندوق ميفك سوق شرق

)7.558.072()5.403.152(إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
2.915.358)3.389.769(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)46.435.541(4.918.349
)125.479()161.644(تعويضات نهاية الخدمة مدفوعة

)4.957.976()1.255.569(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
)165.106()47.852.754(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

2013م2014م
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)2.550.000(100.000ذمم مدينة طويلة األجل
5.652.96438.360.123قروض بالهامش 

)1.294.559()1.253.186(شراء ممتلكات ومعدات
481.9995.260المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)59.668.523()182.115.104(شراء استثمارات متاحة للبيع
-215.000.000المتحصل من من بيع استثمارات عقارية

209.628.22556.101.249المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
247.494.89830.953.550صافي النقد من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
29.800.000)125.800.000(قروض قصيرة األجل

-)20.000.000(توزيعات أرباح مدفوعة
-)3.060.000(قرض قصير األجل

)70.480.000(-قروض طويلة األجل
)40.680.000()148.860.000(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)9.891.556(50.782.144الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه
22.165.03632.056.592النقد وما حكمه في بداية السنة

72.947.18022.165.036النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع وفروقات صرف 

1.969.877)615.860(العمالت األجنبية

142.500)380.500(فروق أسعار صرف العمالت األجنبية
848.405380.069تحويل من مشاريع تحت التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

المجموع أرباح مبقاة احتياطيات أخرى إحتياطي نظامي إيضاح رأس المال

436.628.783 22.405.857 9.852.312 4.370.614 400.000.000   الرصيد في 1 يناير 2014م

14.720.145 14.720.145 -- -- --   صافي الدخل

-- )1.472.015( -- 1.472.015 -- 23   محول إلى االحتياطي النظامي

)615.860( -- )615.860( -- -- 11

 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
 للبيع وفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل

السنة

)9.556.491( -- )9.556.491( -- -- أرباح محققة من استبعاد استثمارات عقارية

)20.000.000( )20.000.000( -- -- -- توزيعات أرباح مدفوعة

)5.034.910( )5.034.910( -- -- -- 18 الزكاة وضريبة الدخل
416.141.667 10.619.078 )320.039( 5.842.629 400.000.000  الرصيد في 31 ديسمبر 2014م 
410.120.203 910.321 7.882.435 1.327.447 400.000.000 الرصيد في 1 يناير 2013م

30.431.672 30.431.672 -- -- -- صافي الدخل

-- )3.043.167( -- 3.043.167 -- 23 محول إلى اإلحتياطي النظامي

1.969.877 -- 1.969.877 -- -- 11

 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
 للبيع وفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل

السنة
)5.892.969( )5.892.969( -- -- -- 18 الزكاة وضريبة الدخل

436.628.783 22.405.857 9.852.312 4.370.614 400.000.000 الرصيد في 31 ديسمبر 2014م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(
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التنظيم واألنشطة الرئيسية. 1

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي )»الشركة«( هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب نظام الشركات 
بالمملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010237038 الصادر في مدينة 

الرياض بتاريخ 2 شعبان 1428هـ )الموافق 15 أغسطس 2007م( والقرار الوزاري رقم 200/ك بتاريخ 30 رجب 
1428هـ )الموافق 13 أغسطس 2007م( الذي يفيد باإلعالن عن تأسيس الشركة.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في القيام بنشاط أعمال األوراق المالية والتعامل بصفة وكيل وتعهد بالتغطية 
واإلدارة النشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ 

ألغراض اإلجراءات والترتيبات اإلدارية الخاصة بالصناديق وإدارة المحافظ والوساطة المالية بموجب ترخيص هيئة 
سوق المال رقم )37-06029( بتاريخ 21 جمادى الثاني 1427هـ )الموافق 17 يوليو 2007م(.

تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة شركة الجسر للتنمية العقارية 
)يشار اليها مجتمعة بـ »المجموعة«(. وفيما يلي تفاصيل الشركة التابعة:

نسبة الملكيةإسم الشركة التابعة
غير مباشرة *مباشرة

99.90.1شركة الجسر للتنمية العقارية محدودة المسئولية

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

أو االيجار  بالبيع  المباني عليها واستثمارها  التابعة في شراء األراضي إلقامة  الرئيسية للشركة  تتمثل األنشطة 
لصالح الشركة فيما عدا مكة والمدينة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة فيما 

عدا مكة والمدينة وبيع وشراء واستغالل العقارات واألراضي لصالح الشركة فيما عدا مكة والمدينة. 

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

على الرغم من أنها ليست مملوكة نظاميًا من قبل الشركة، إال أن المساهم اآلخر تنازل عن حصته في   *
االستثمار لصالح الشركة.

أسس اإلعداد. 2

أ - المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 
الصادرة عن الهيئة السعودية  للمحاسبين القانونيين. 

ب - أسس القياس

التاريخية باستثناء االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة   التكلفة  المالية الموحدة المرفقة وفقًا لمبدأ  تم إعداد القوائم 
ومفهوم  المحاسبي  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  العادلة  بقيمتها  إظهارها  يتم  والتي  للبيع  المتاحة  واالستثمارات 

االستمرارية.

ج - عملة العرض والنشاط 

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للمجموعة.

د - أسس التوحيد 

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة. يتم إعداد القوائم المالية للشركة 
التابعة لنفس الفترة المالية للشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

هـ - األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

األحكام  بعض  استخدام  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  مع  تماشيًا  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة 
واالفتراضات  والتقديرات  االحكام  هذه  تقييم  يتم  للمجموعة.  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند  أحكامها  ممارسة 
المهنية  المشورة  على  الحصول  ذلك  في  بما  أخرى  عوامل  إلى  باإلضافة  السابقة  الخبرة  إلى  وتستند  مستمرة  بصورة 
وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة ضمن الظروف المتاحة. وفيما يلي أهم المجاالت التي قامت 

اإلدارة فيها باستخدام االحكام والتقديرات واالفتراضات:
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االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع  

تمارس المجموعة حكمها لحساب خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع، وهذا يتضمن   
تحديد االنخفاض الكبير أو المتواصل في القيمة العادلة بصورة تقل عن تكلفتها. وعند القيام بهذا الحكم، 
تقوم اإلدارة بتقييم مجموعة من العوامل التي من ضمنها التقلبات العادية في األسعار. باإلضافة لذلك، 
ترى المجموعة أن اإلنخفاض يكون مالئمًا عند وجود الدليل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر 

بها، وأداء القطاعات واألعمال، والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

قياس القيمة العادلة  

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفع لتحويل إلتزام في معاملة متكافئة بين   
المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل 

أو تحويل االلتزام تتم إما:

· في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو	

· عند عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.	

قياس  يتم  المجموعة.  قبل  من  للوصول  قاباًل  يكون  أن  يجب  فائدة  األكثر  السوق  أو  الرئيسي  السوق  إن   
القيمة العادلة ألصل أو إلتزام باستخدام اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند 
تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية. قياس القيمة 
إقتصادية  فوائد  لتحقيق  السوق  في  المشاركين  قدرة  اإلعتبار  في  تأخذ  المالية  غير  للموجودات  العادلة 
يستخدم  السوق  في  آخر  لمشارك  ببيعها  أو  استخداماتها  وأفضل  أقصى  في  الموجودات  باستخدام 

األصل في أفضل وأقصى استخدام له.

تحديد السيطرة  

تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية. عند تحديد فيما إذا كانت المجموعة   
االجمالية  االقتصادية  المصالح  على  بالتركيز  عادًة  المجموعة  تقوم  االستثماري،  الصندوق  على  تسيطر 
إزالة  في  المستثمر  وحقوق  المتوقعة(  اإلدارة  وأتعاب  مصالح  أي  من  )المكونة  الصندوق  في  للمجموعة 
جميع  في  المستثمرين  لكافة  كوكيل  تعمل  أنها  المجموعة  استنتجت  لذلك،  ونتيجة  الصندوق.  مدير 

الحاالت وعليه لم تقم بتوحيد هذه الصناديق.

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

االستمرارية  

عاملة  كمنشأة  بأعمالها  بالقيام  االستمرار  على  المجموعة  لقدرة  تقييم  بإجراء  المجموعة  إدارة  قامت   
في  بأعمالها  القيام  في  لالستمرار  الكافية  الموارد  لديها  المجموعة  أن  مفادها  قناعة  إلى  وتوصلت 
بوجود  تتسبب  قد  مؤكدة  غير  مادية  أمور  بأي  علم  اإلدارة  لدى  ليس  لذلك،  إضافة  القريب.  المستقبل 
يتم  وعليه  عاملة.  كمنشأة  بأعمالها  القيام  في  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  حول  جوهرية  شكوكًا 

االستمرار في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مفهوم االستمرارية. 

أهم السياسات المحاسبية المطبقة. 3

القوائم  في  المعروضة  الفترات  جميع  على  ثابت  بشكل  أدناه  المبينة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  تم   
المالية الموحدة.

أ - النقد وما في حكمه 

البنوك  لدى  ونقد  بالصندوق  نقد  من  حكمه  في  وما  النقد  يتكون  النقدية،  التدفقات  قائمة  ألغراض 
واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل والتي تتوفر للشركة 

بدون أية قيود.

ب - االستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة

بيعها  اعادة  بهدف  شرائها  تم  إذا  المتاجرة  ألغراض  بها  محتفظ  كاستثمارات  االستثمارات  تصنيف  يتم 
في المدى القصير.  يتم االعتراف باالستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة مبدئيًا بسعر التكلفة بتاريخ 
المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لالستثمارات. وعند االعتراف 
قياس  يتم  المبدئي،  االعتراف  وبعد  تكبدها.  عند  الدخل  قائمة  في  المعاملة  تكاليف  قيد  يتم  المبدئي، 

االستثمارات بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات في قائمة الدخل.

ج - االستثمارات المتاحة للبيع

شرائها  يتم  لم  إذا  للبيع  متاحة  كاستثمارات  المالية  األوراق  في  المجموعة  استثمارات  تصنيف  يتم 
للمتاجرة. يتم االعتراف باالستثمارات المتاحة للبيع مبدئيًا بسعر التكلفة زائد تكاليف المعاملة المباشرة. 
في  االنخفاض  خسائر  )بخالف  ناتجة  تغييرات  وأية  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  المبدئي،  االعتراف  وبعد 
القيمة، وأرباح وخسائر الصرف األجنبي للبنود النقدية المتاحة للبيع( يتم االعتراف بها مباشرة في حقوق 

المساهمين تحت بند احتياطي القيمة العادلة. 
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بالنسبة لألوراق المالية التي يتم المتاجرة بها في أسواق مالية منتظمة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع 
إلى األسعار المتداولة بالسوق عند انتهاء العمل بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم تحديد القيمة 

العادلة لالستثمارات في صناديق االستثمار بالرجوع إلى صافي قيمة الموجودات المعلنة.

العادلة  للقيمة  معقول  تقدير  إجراء  يتم  بالسوق،  متداولة  أسعار  لها  ليس  التي  المالية  لألوراق  بالنسبة 
النقدية  التدفقات  إلى  استنادًا  أو  لها،  مماثلة  تكون  أخرى  ألداة  الحالية  السوقية  القيمة  إلى  بالرجوع 
المتوقعة لألوراق المالية. وعندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة من األسواق النشطة، يتم تحديدها 
باستخدام أساليب تقييم تتضمن استخدام نماذج حسابية. يتم أخذ المدخالت لهذه النماذج من األسواق 
القابلة للمالحظة إذا كان ذلك ممكنا، وفي حالة كان ذلك صعبَا، يجب القيام بدرجة من التقدير لتحديد 

القيمة العادلة. 

المجموعة  بها  تحتفظ  التي  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  تحديد  إمكانية  عدم  حالة  وفي 
بشكل موثوق، يتم اظهار هذه االستثمارات المتاحة للبيع بسعر التكلفة.

وعند التوقف عن االعتراف باالستثمارات المتاحة للبيع، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها سابقًا في 
حقوق المساهمين يتم ادراجها في قائمة الدخل الموحدة للسنة.

 د - االستثمارات في شركات زميلة

 ٪20 من  أكثر  ملكية  حصة  فيها  للمجموعة  يكون  التي  الزميلة  الشركات  في  االستثمارات  تسجيل  يتم 
يتم  والتي بموجبها  الملكية  باستخدام طريقة حقوق  تأثيرًا جوهريًا  50٪ وتمارس عليها  أقل من  ولكنها 
التي تتم بعد الشراء في  للتغيرات  التكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك وفقًا  ادراج االستثمارات مبدئيًا بسعر 

صافي موجودات الشركة المستثمر بها.

هـ - قروض بالهامش 

تمنح القروض بالهامش تماشيًا مع الئحة هيئة السوق المالية المتعلقة باألشخاص المرخص لهم والتي 
تسمح للمجموعة منح تسهيالت ائتمانية بموجب مواصفات تجارية معينة. وتمثل هذه القروض منتجات 
متوافقة مع الشريعة في صورة اتفاقيات المرابحة التي تظهر بالتكلفة المطفأة بعد خصم المخصصات 

بالقروض المشكوك في تحصيلها.

عند  بها  االعتراف  عن  التوقف  ويتم  للعمالء.  النقد  تقديم  عند  مبدئيًا  بالهامش  بالقروض  االعتراف  يتم 
قيام العمالء بسداد التزاماتهم، أو عند شطب القروض، أو عند بيع القروض وتحويل كافة مخاطر وحوافز 
الملكية. تمتلك المجموعة خالل النشاط االعتيادي ألعمالها حصصًا كضمان للحد من مخاطر االئتمان على 

القروض بالهامش.

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

 و - االستثمارات العقارية

االستثمارات العقارية هي تلك االستثمارات التي يتم اقتنائها الكتساب دخل من التأجير أو لرفع قيمة رأس 
واالنخفاض  المتراكم  االهالك  خصم  بعد  التكلفة  بسعر  العقارية  االستثمارات  وتظهر  لكليهما.  أو  المال 
على  المقدرة  المتبقية  القيمة  خصم  بعد  التكلفة  شطب  بهدف  االهالك  قيد  يتم  وجد.  ان  القيمة،  في 
مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها باستخدام طريقة القسط الثابت. وتسجل األرباح من هذه االستثمارات عند 

بيع االستثمارات.

  ز- الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، 
ان وجدت. وتتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة القتناء األصل. يتم رسملة النفقات الالحقة فقط 
قيد  يتم  والمعدات.  الممتلكات  بند  في  الكامنة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  قيمة  من  تزيد  عندما 

كافة النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها. 

لبند  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  الدخل  قائمة  على  االهالك  قيد  يتم 
الممتلكات والمعدات. 

وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية المتعلقة بالموجودات:

سنوات          

تحسينات على عقارات مستأجرة        7

أثاث ومفروشات          5

معدات مكتبية          5

معدات تقنية معلومات         4

معدات شبكة االتصاالت         4

برامج وتراخيص           7

سيارات            5

ويتم  الدفترية  القيمة  مع  االستبعاد  متحصالت  مقارنة  خالل  من  االستبعاد  وخسائر  أرباح  تحديد  يتم 
تسجيلها في قائمة الدخل.
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ح - االنخفاض في القيمة 

االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

وكذلك  للبيع  المتاحة  االستثمارات  قيمة  في  االنخفاض  خسارة  لحساب  حكمها  المجموعة   تمارس 
الموجودات التي تتعلق بها. وهذا يتضمن تقييم األدلة الموضوعية التي تتسبب في حدوث انخفاض غير 
العادلة لالستثمارات في األسهم  القيمة  انخفاض كبير ومتواصل في  أي  االستثمارات.  مؤقت في قيمة 
تحديد  إن  القيمة.  في  االنخفاض  حدوث  على  موضوعيًا  دلياًل  اعتباره  يتم  تكلفتها  عن  يقل  بشكل 
في  االنخفاض  أن  المجموعة  ترى  كما  تقديرات.  إجراء  اإلدارة  من  يتطلب  »المتواصل«  و  »الكبير«  االنخفاض 
القيمة سيكون مالئمًا عند وجود دليل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر بها، وأداء القطاعات 

واألعمال، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

االنخفاض في الموجودات األخرى غير المتداولة

يتم مراجعة الموجودات األخرى غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها 
كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم 
إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها 
القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة 
أدنى  إلى  الموجودات  تجميع  يتم  القيمة،  في  االنخفاض  تقييم  ولغرض  أعلى.  أيهما  االستخدام  قيد 

مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. 

   ط - تعويضات نهاية الخدمة 

تستحق تعويضات نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين العاملين وفقًا لنظام العمل والعمال 
بالمملكة العربية السعودية عند انتهاء عقود خدماتهم. يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي 
يستحقها الموظف عند ترك العمل بتاريخ قائمة المركز المالي. تحتسب مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
على أساس آخر رواتب وبدالت الموظفين وسنوات خدماتهم المتراكمة طبقًا لألحكام المنصوص عليها 

في نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

ي - المعامالت بالعمالت األجنبية

يجري تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ 
تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها 
بالريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات 

في أسعار صرف العمالت األجنبية كإيرادات أو مصروفات في قائمة الدخل الموحدة.

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

ك - الزكاة وضريبة الدخل

يخضع المساهمون السعوديون ومساهمي دول مجلس التعاون في المجموعة للزكاة وفقًا للوائح مصلحة الزكاة 
وتقدير  الزكوي  الوعاء  أساس  على  الزكاة  مخصص  احتساب  يتم  السعودية.  العربية  بالمملكة  المطبقة  والدخل 

الزكاة الناتج عن ذلك يتم تحميله على حقوق المساهمين السعوديين.

يخضع المساهمون األجانب في المجموعة لضريبة الدخل وفقًا للوائح مصلحة الزكاة والدخل المطبقة بالمملكة 
الناتج عن ذلك  العربية السعودية. تحتسب ضريبة الدخل على أساس صافي الدخل المعدل وتقدير ضريبة الدخل 

يتم تحميله على حقوق المساهمين األجانب.

يتم تسجيل أية فروقات في التقدير عند اعتماد الربط النهائي في الوقت الذي يتم فيه تسوية المخصص.

ل - إيرادات التأجير غير المحصلة

في  التأجير  خدمات  بأداء  المجموعة  قيام  مقابل  المستلم  النقد  تمثل  المحصلة  غير  التأجير  إيرادات 
إيرادات  من  المحصل  غير  الجزء  لقيد  تعديل  قيود  إجراء  يتم  محاسبية،  فترة  كل  نهاية  وفي  المستقبل. 

التأجير والذي كان قد تم تحصيله خالل السنة.

م - تحقق اإليرادات

· قيمة 	 صافي  من  عليها  متفق  معينة  نسبة  أساس  على  األصول  إدارة  بأتعاب  االعتراف  يتم 
باحتساب  الصندوق  مدير  بصفتها  المجموعة  تقوم  إدارتها.  يتم  التي  للصناديق  الموجودات 
أتعاب إدارة أصول على صناديقها تحت حساب أتعاب إدارة، وأتعاب إدارية وأتعاب اكتتاب وحفظ 

بنسب متفق عليها بموجب مستندات طرح لكل صندوق.

· أتعاب المحفظة واألتعاب االستشارية األخرى وكذلك أتعاب الخدمات والحفظ المدرجة ضمن 	
اإليرادات األخرى يتم االعتراف بها على أساس عقد الخدمات المعمول به.

· يتم االعتراف بدخل العموالت الخاصة على أساس االستحقاق.	

· يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات عندما ينشأ الحق في استالمها.	

· على 	 الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االستحقاق  أساس  على  التأجير  بإيرادات  االعتراف  يتم 
مدى فترة عقد االيجار. عندما تقدم المجموعة حوافز للمستأجرين لديها، يتم االعتراف بتكلفة 
إيرادات  من  كخصم  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االيجار  عقد  فترة  مدى  على  الحوافز 

التأجير.
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ن - المصروفات

التي يتم تكبدها فيها. المصروفات المتعلقة بأكثر من  الفترة  تقاس المصروفات واثباتها كتكاليف في 
فترة مالية يتم توزيعها على هذه الفترات بشكل نسبي.

س - عقود االيجار التشغيلية

تدرج مصروفات االيجار المتعلقة بعقود االيجار التشغيلية في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة 
القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار التشغيلي.

ع - األصول االئتمانية 

األصول الخاضعة لإلدارة:

تقدم المجموعة خدمات إدارة األصول لعمالئها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية واالستثمارات. 
الموحدة  المالية  القوائم  في  ادراجها  يتم  ال  وعليه  للمجموعة  تابعة  كأصول  األصول  هذه  اعتبار  يتم  ال 

المرفقة.

حسابات العمالء النقدية:

ال يتم اعتبار حسابات العمالء النقدية كأصول تابعة للمجموعة وعليه ال يتم إدراجها في القوائم المالية 
الموحدة المرفقة.

النقد وما في حكمه. 4

2013م2014م

15.00010.000نقد بالصندوق
72.932.18022.155.036نقد لدى البنوك – حسابات جارية

72.947.18022.165.036

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة. 5

فيما يلي االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة كما في 31 ديسمبر:

أرباح/)خسائر( القيمة العادلةالتكلفة2014م
غير محققة

10.885.27111.137.211251.940صندوق استثماري )أ(
)1.990.311(19.040.25617.049.945أوراق مالية

29.925.52728.187.156)1.738.371(

أرباح/)خسائر( القيمة العادلةالتكلفة2013م
غير محققة

10.710.78510.885.271174.486صندوق استثماري )أ(
---أوراق مالية

10.710.78510.885.271174.486

ميفك  صندوق  من  وحدة(   105.595.31  : )2013م   وحدة   105.595.31 في  االستثمار  البند  هذا  يمثل  )أ( 
للمرابحة بالريال السعودي وهو صندوق استثماري مفتوح مدار بواسطة الشركة.
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ذمم تأجير مدينة، صافي. 6

2013م2014م
40.403.90621.405.018ذمم تأجير مدينة

)417.024()10.776.912(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
29.626.99420.987.994

ذمم التأجير المدينة تمثل المبالغ المستحقة من المستأجرين للعقار المؤجر )سوق شرق( بتاريخ استبعاد 
ريال  مليون   10.7 بمبلغ  مخصص  بتكوين  المجموعة  قامت  2014م.  ديسمبر   31 أي  العقاري  االستثمار 

سعودي خالل السنة باألخذ باالعتبار الدفعات المتأخرة من المستأجرين.

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات عقارية، صافي. 7

تمثل رصيد مبلغ المقابل المادي لبيع قطعة األرض المباعة خالل السنة. استلمت المجموعة شيك مؤجل 
بمبلغ 6.2 مليون ريال سعودي يستحق في الربع األول من عام 2015م.

قروض بالهامش . 8

10% سنويا(. كما   : 10% )2013م  يتم اكتساب دخل عمولة خاصة من هذه القروض بنسبة سنوية تبلغ 
في 31 ديسمبر 2014م، لم تكن هذه القروض متأخرة وال منخفضة القيمة.

قرض قصير األجل. 9

يمثل هذا البند قرض قصير األجل بدون فائدة مقدم إلى صندوق ميفك القناص وهو صندوق مدار بواسطة 
الشركة.

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

إيرادات مستحقة وموجودات متداولة أخرى، صافي. 10

2013م2014مإيضاح
6.909.7202.328.912أتعاب إدارة مستحقة

1.650.831-ذمم مدينة مقابل بيع استثمار
101.998.2071.498.207 )أ(دفعة مقدمة إلى مدير الممتلكات

36.0001.310.965توزيعات أرباح مستحقة
1.059.325904.795مصروفات مدفوعة مقدمًا

838.312838.312دفعة مقدمة للزكاة وضريبة الدخل
613.065613.065إيجار مدفوع مقدماً

318.937-دخل عمولة خاصة مستحقة
3.124.028221.433مستحق من موظفين
220.000220.000رسوم حفظ مستحقة

-300.000قرض إلى موظفين تنفيذيين
343.285133.333أخرى

15.441.94210.038.790
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 – موجودات أخرى
)1.360.901()141.798(

14.081.0419.896.992

كما في 31 ديسمبر، يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى مدير الممتلكات المتعلق بسوق شرق والتي  )أ( 
يتوقع سدادها في سنة 2015م.
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استثمارات متاحة للبيع. 11

فيما يلي االستثمارات المتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر:

القيمة التكلفة2014م
العادلة

أرباح/)خسائر( 
غير محققة

40.950.00041.828.270878.270صناديق عقارية )أ(
33.030.00034.625.2021.595.202صناديق استثمارية )ب(

مدرجة،  غير  أجنبية  أسهم  في  استثمارات 
-11.865.75211.865.752صافي )ج(

11.690.60112.802.9041.112.303استثمارات في أسهم أجنبية مدرجة )د(
15.673.68715.949.077275.390محافظ الوعد االستثمارية )هـ(

)4.181.204(25.000.00020.818.796محافظ )اتفاقية إدارة محفظة(
138.210.040137.890.001)320.039(

أرباح/)خسائر( القيمة العادلةالتكلفة2013م
غير محققة

30.600.00030.630.54130.541صناديق عقارية )أ(
)1.510.713(64.324.71362.814.000محافظ أوراق مالية

13.751.38618.340.2434.588.857صناديق استثمارية )ب(
مدرجة  غير  أجنبية  أسهم  في  استثمارات 

)3.253.431(15.153.23211.899.800)ج(

12.071.10012.331.760260.660استثمارات في أسهم أجنبية مدرجة )د(
15.673.68815.853.595179.907محافظ الوعد االستثمارية )هـ(

151.574.118151.869.939295.821

ألنظمة  وتخضع  الشركة  قبل  من  المدارة  التالية  العقارية  الصناديق  في  الشركة  استثمار  البند  هذا  يمثل   )أ( 
الصناديق العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

2013م2014مالصناديق

عدد 
الوحدات

القيمة 
العادلة

عدد 
الوحدات

القيمة 
العادلة

60.000600.9302.060.00020.644.702صندوق ميفك المدر للدخل العقاري
5.0006.227.3405.0004.985.839صندوق ميفك منزل قرطبة 2

5.0005.000.000--صندوق ميفك القناص
--35.00035.000.000صندوق ميفك سوق شرق

41.828.27030.630.541

يتضمن هذا الصندوق استثمار في 10.000 وحدة )2013 م: 10.000 وحدة( و 147.193.35 وحدة  )ب( 
)2013م : ال شيء( من صندوق ميفك أموال الخليج )الرياضي( وهو صندوق مقفل خاص، وصندوق ميفك 

للطروحات األولية على التوالي وهو صندوق مفتوح. وتدار هذه الصناديق بواسطة المجموعة.

يمثل هذا الصندوق استثمار في حصص غير مدرجة لشركة مرسى السيف لالستثمار المحدودة،  )ج( 
والمسجل في جزر كايمان. تم االعتراف بانخفاض في القيمة بمبلغ 3.2 مليون ريال مقابل هذا االستثمار 

في قائمة الدخل.

اكوموديشن  ستيودنت  بي  يو  إيه  شركة  في  ممتازة  أسهم  مليون   2 مبلغ  الصندوق  هذا  يمثل  )د( 
ليمتد. تم رهن هذه األسهم كضمان مقابل القروض طويلة األجل من البنك األهلي المحدود )البحرين( 

)إيضاح 19(.

كما في 31 ديسمبر 2014، تتكون االستثمارات األساسية من عدد اثنين من المحافظ االستثمارية  )هـ( 
)2013م : اثنين من المحافظ االستثمارية( والتي تتكون بصورة رئيسية من االستثمار في حصص والعقود 
المستقبلية والعقود اآلجلة وبعض الودائع الثابتة. يتم إدارة هذه المحافظ بواسطة شركة الكويت والشرق 

األوسط لالستثمار المالي وهي شركة مسجلة بالكويت التي تمتلك 40% من رأس مال الشركة.

يمثل هذا الصندوق مبلغ مستثمر به في محافظ أسهم مختلطة مدارة بواسطة قسم إدارة األصول  )و( 
بالشركة.
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615.860 ريال  التغير في القيمة العادلة وفروقات الصرف األجنبي تحت بند احتياطيات أخرى والبالغة  إن 
1.969.877 ريال سعودي( تم عرضه في قائمة التغيرات في  : أرباح غير محققة بمبلغ  سعودي )2013م 

حقوق المساهمين الموحدة. فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى:

2013م2014م

استثمارات 
متاحة للبيع

ممتلكات 
مؤجرة

استثمارات 
متاحة للبيع

ممتلكات 
مؤجرة

9.556.491)1.674.056(295.8219.556.491الرصيد في بداية السنة
الحركة خالل السنة 

-1.969.877)9.556.491()615.860()إيضاح 14(

295.8219.556.491-)320.039(الرصيد في نهاية السنة

ذمم مدينة طويل األجل. 12

2013م2014م

2.300.0002.300.000قرض إلى الموظفين التنفيذيين )أ(
-)300.000(يخصم: الجزء المتداول )إيضاح 9(

2.000.0002.300.000
2.350.0002.150.000دفعة مقدمة لشركة زميلة )ب(

4.350.0004.450.000

الشركة. يتم احتساب فائدة بنسبة  العليا في  التنفيذية  اإلدارة  إلى موظفي  البند قروض  يمثل هذا  )أ( 
سنوية تبلغ 1.75% على هذه القروض.

ال يتم احتساب أي عمولة خاصة على هذا المبلغ كما ليس هناك أي تاريخ سداد ثابت. )ب( 

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

استثمار في شركة زميلة. 13

فيما يلي الحركة في الشركات الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2014م

الحصة الشركة
%

بلد 
التأسيس

الرصيد في 1 
يناير 2014م

الحصة في 
الخسارة

االنخفاض 
في 

القيمة

الرصيد 
في 31 

ديسمبر 
2014م

شركة األنبوب الطبي 
8.247.809)414.410()2.142.473(10.804.692السعودية20للصناعات

10.804.692)2.142.473()414.410(8.247.809

2013م

الحصة الشركة
الرصيد في 1 بلد التأسيس%

يناير 2014م
الحصة في 

الخسارة
االنخفاض 
في القيمة

الرصيد في 
31 ديسمبر 

2014م
شركة األنبوب الطبي 

10.804.692)551.479()2.685.740(14.041.911السعودية20للصناعات

14.041.911)2.685.740()551.479(10.804.692

الرياض.  في  مؤسس  مكتب  ولديها  2005م  سنة  في  الزميلة(  )الشركة  للصناعات  الطبي  األنبوب  شركة  تأسست 
وتعمل الشركة الزميلة بصورة رئيسية في انتاج األدوات الطبية.
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شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

استثمارات عقارية. 14

اإلجماليعقار مستأجرأرض
التكلفة:

134.297.730325.263.720359.561.450 يناير 2014 م
)359.561.450()325.263.720()34.297.730(استبعادات

---31 ديسمبر 2014م
االهالك المتراكم:

19.133.77119.133.771-1 يناير 2014م
17.539.29017.539.290-المحمل للسنة

)36.673.061()36.673.061(-استبعادات
---31 ديسمبر 2014م

صافي القيمة الدفترية:
---31 ديسمبر 2014م
3134.297.730306.129.949340.427.679 ديسمبر 2013م

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

خالل السنة الحالية، قامت المجموعة ببيع أرضها ذات القيمة الدفترية البالغة 34.298 مليون ريال  )أ( 
مليون   7.5 بمبلغ  االستبعاد  عند  ربحًا  ذلك  عن  ونتج  سعودي.  ريال  مليون   42 بلغ  مادي  بمقابل  سعودي 
ريال سعودي تم قيده في قائمة الدخل. استلمت المجموعة مبلغ نقدي بقيمة 35 مليون ريال سعودي 
وكذلك قيمة المقابل المادي للبيع بمبلغ 6.82 مليون ريال سعودي من خالل شيك مؤجل يستحق خالل 

الربع األول من سنة 2015م.

في سنة 2014م، قامت المجموعة ببيع حقوق التأجير في العقار المسمى سوق شرق إلى صندوق  )ب( 
300 مليون  ميفك سوق شرق المدار بواسطة المجموعة. بلغت اجمالي المقابل المادي لالستبعاد مبلغ 
ريال سعودي حيث قام الصندوق بدفع 180 مليون ريال نقدًا وباقي القيمة البالغة 120 مليون ريال تستحق 
ريال  120 مليون  3.5% سنويًا على مبلغ  تبلغ  يتم احتساب نسبة فائدة  15 سنة بحد أقصى.  خالل فترة 
20.96 مليون ريال سعودي يتضمن مبلغ  سعودي. قامت المجموعة بقيد ربح على هذا االستبعاد بقيمة 

9.56 مليون ريال سعودي للربح غير المحقق المحتفظ به سابقًا المتعلق بالعقار المستأجر.

باإلضافة الى ما سبق، قامت المجموعة بتحويل كافة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعقار المستأجر 
إلى الصندوق بقيمتها الدفترية والتي تتضمن ايجار مستلم مدفوع مقدمًا بمبلغ 6.53 مليون ريال سعودي 
وموجودات أخرى بمبلغ 1.68 مليون ريال سعودي مما تسبب في صافي مستحق إلى صندوق ميفك سوق 

شرق بمبلغ 4.85 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م.
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ممتلكات ومعدات، صافي. 15

تحسينات على 
عقارات مستأجرة

أثاث 
ومفروشات

معدات 
مكتبية 

معدات تقنية 
معلومات

معدات اتصاالت 
مشاريع تحت سياراتبرامج وتراخيصشبكية

المجموعالتنفيذ

التكلفة

3.101.7021.272.697909.4701.022.6635.968.6168.452.438286.297728.50221.742.385كما في 1 يناير 2014م

12.500121.105386.958206.57275.32090.09148.100312.5401.253.186إضافات 

-)848.405(-747.408--39.997-61.000تحويالت

)499.322()84.848()48.100(--)8.155()323.469()34.750(-استبعادات

3.175.2021.359.0521.012.9561.221.0806.043.9369.289.937286.297107.78922.496.249كما في 31 ديسمبر 2014م

االستهالك المتراكم

16.554.452-2.240.9531.085.003833.378786.0725.847.3735.685.32976.344كما في 1 يناير 2014م

1.820.784-397.87055.99145.760121.94259.6101.080.74758.864المحمل على السنة

)17.323(-)1.603(--)1.019()6.290()8.411(-استبعادات

18.357.913-2.638.8231.132.583872.848906.9955.906.9836.766.076133.605كما في 31 ديسمبر 2014م

صافي القيمة الدفترية

536.379226.469140.108314.085136.9532.523.861152.692107.7894.138.336كما في 31 ديسمبر 2014م

860.749187.69476.092236.591121.2432.767.109209.953728.5025.187.933كما في 31 ديسمبر 2013م

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(
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مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. 16

2013م2014م

1.282.7092.629.754مخصص مكافآت

19.2122.403.395فائدة مستحقة على القروض

684.833468.500أتعاب مهنية مستحقة

548.758448.341رواتب موظفين مستحقة ومزايا أخرى

68.297215.194مصروفات تقنية معلومات مستحقة

124.770163.194مصروفات اتصاالت وشبكات

106.47493.322مستحق لمؤسسة التأمينات االجتماعية

24.00030.000اتعاب أعضاء مجلس إدارة مستحقة 

-66.442مصروفات صيانة مستحقة

-96.600مصروفات خدمات امنية مستحقة

2.7194.251ضريبة استقطاع مستحقة

1.138544أقساط تأمين مستحقة

711.057670.283أخرى
3.737.0097.126.778

قروض قصيرة األجل. 17

ميفك  صندوق  من  سعودي  ريال  مليون   125.8 بمبلغ  األجل  قصير  قرض  على  بالحصول  الشركة  قامت 
فائدة  احتساب  يتم  السنة.  خالل  سداده  تم  والذي  الشركة(  بواسطة  مدار  صندوق  )وهو  بلس  مرابحة 

سنوية على هذا القرض بنسبة %4.75.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل. 18

قامت الشركة باحتساب مخصص للزكاة وضريبة الدخل للسنة وفقًا ألنظمة ولوائح الزكاة وضريبة الدخل 
بالمملكة العربية السعودية وقامت بقيدها في قائمة حقوق المساهمين.

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

مكونات الوعاء الزكوي )أ( 

مجلس  دول  ومساهمي  السعوديين  بالمساهمين  الخاص  الزكوي  للوعاء  األساسية  المكونات  يلي  فيما 
التعاون للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

الشركة الشركة2014م
التابعة

422.405.857131.538.603حقوق المساهمين
4.370.6143.651.465احتياطي نظامي

20.278.677)6.497.310(صافي الربح المعدل للسنة
1.606.302417.024مخصصات

-)4.370.986(ممتلكات ومعدات، صافي
)47.574.000()239.851.678(استثمارات طويلة األجل

-)1.100.500(دخل توزيعات أرباح من الشركات السعودية

الشركة التابعةالشركة2013م
400.910.321113.549.040حقوق المساهمين

1.327.4471.545.744احتياطي نظامي
21.482.770)1.919.609(صافي الدخل المعدل للسنة

-827.648مخصصات
)106.614()7.592.858(ممتلكات ومعدات، صافي

)352.651.679()265.539.713(استثمارات طويلة األجل
-)3.707.170(دخل توزيعات أرباح من الشركات السعودية
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فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: )ب( 

2014م

اإلجماليالشركة التابعةالشركة
3.271.400503.7713.775.171في 1 يناير

863.6633.919.7914.783.454المحمل للسنة
)797.415(-)797.415(مدفوعات خالل السنة

3.337.6484.423.5627.761.210في 31 ديسمبر

2013م

اإلجماليالشركة التابعةالشركة
3.298.332-3.298.332في 1 يناير

4.931.044503.7715.434.815المحمل للسنة
)4.957.976(-)4.957.976(مدفوعات خالل السنة

3.271.400503.7713.775.171في 31 ديسمبر

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: )ج( 

2014م

اإلجماليالشركة التابعةالشركة

458.155458.155-في 1 يناير
251.456251.456-المحمل للسنة

)458.155()458.155(-مدفوعات خالل السنة
251.456251.456-في 31 ديسمبر

2013م

اإلجماليالشركة التابعةالشركة

---في 1 يناير
458.155458.155-المحمل للسنة

---مدفوعات خالل السنة
458.155458.155-في 31 ديسمبر



6667

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

موقف الربوط: )د( 

الشركة   

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات من 2007 م إلى 2013م إلى مصلحة الزكاة   
برفع  2011م  إلى  2007م  من  للسنوات  الزكوية  الربوط  الشركة  استلمت  )المصلحة(.  والدخل 
ريال  مليون   1.67 مبلغ  بدفع  الشركة  قامت  سعودي.  ريال  مليون   19.64 بمبلغ  إضافية  مطالبة 

سعودي للمطالبة اإلضافية وقدمت اعتراضًا على المطالبة المتبقية.

قبل  من  األجل  طويلة  االستثمارات  بعض  بخصم  السماح  لعدم  يعود  أعاله  اإلضافي  المبلغ  إن   
قبل  من  االضافية  االجمالية  الزكوية  المطالبة  هذه  أساس  في  حاليًا  االستئناف  يجري  المصلحة. 
المالية.  القوائم  في  إضافية  مطالبة  أي  تسجيل  يتم  ولم  اإلجراءات  هذه  نتائج  وبانتظار  الشركة 

قامت الشركة باالستئناف رسميًا على هذه الربوط وبانتظار رد من المصلحة.

ترى الشركة أن النتائج النهائية لالعتراضات المقدمة واإلجراءات المتخذة من قبل الشركة ال يمكن   
الزكوية  المطالبة  بهذه  مخصص  أي  تجنيب  يتم  لم  وعليه  المرحلة  هذه  في  بسرعة  تحديدها 

اإلضافية كما في 31 ديسمبر 2014م.

الشركة التابعة   

قدمت الشركة التابعة اقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات من تاريخ التأسيس حتى سنة 2013م   
لدى مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة(. إال أن الشركة التابعة لم تستلم بعد أي ربط من المصلحة 

على هذه السنوات.

قروض طويلة األجل. 19

المتحد  األهلي  البنك  من  إسترليني  جنيه  مليون  بمبلغ  أجنبية  عمالت  قرض  األجل  طويلة  القروض  تمثل 
2016م ويتم احتساب نسبة فائدة  30 نوفمبر  )البحرين( والذي يستحق السداد على دفعة واحدة بتاريخ 
سنوية عليه بقيمة اليبور زائد 2.5% )2013م : اليبور زائد 2.5% سنويا( وهو مضمون مقابل رهن االستثمارات 

في األسهم األجنبية )إيضاح 11(.

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

تعويضات نهاية الخدمة. 20

فيما يلي الحركة في تعويضات نهاية الخدمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2013م2014م

1.464.504827.648الرصيد في بداية السنة
906.801762.335المحمل للسنة

)125.479()161.644(مدفوعات خالل السنة
2.209.6611.464.504الرصيد في نهاية السنة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها. 21

األطراف  تتضمن  عالقة.  ذات  أطراف  مع  تجارية  بمعامالت  االعتيادية  أعمالها  سياق  في  الشركة  تتعامل 
ذات العالقة مساهميها وشركاتهم التابعة والشقيقة والصناديق المدارة بواسطة الشركة وشركة جسر 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  زميلة(  )شركة  للصناعات  الطبي  األنبوب  وشركة  تابعة(  )شركة  العقارية  للتنمية 
وموظفي اإلدارة العليا. موظفي اإلدارة العليا هم هؤالء األشخاص بما فيهم المدير غير التنفيذي الذين 
لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة سواء بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها ومعتمدة من إدارة الشركة.

وفيما يلي أهم المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة والمبالغ المتعلقة بها:

2013م2014م      المعامالت
16.464.6317.445.129أتعاب إدارة األصول
36.0002.884.000دخل توزيعات أرباح

1.014.000133.000أتعاب مجلس اإلدارة
عمولة وساطة محملة على شركة الكويت 

والشرق األوسط لالستثمار المالي
212.335115.965

باإلضافة إلى المعامالت السابقة، قامت المجموعة بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:
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شرق  سوق  ميفك  صندوق  إلى  شرق  بسوق  الخاص  العقاري  االستثمار  ببيع  المجموعة  قامت  السنة،  خالل  )أ( 
)صندوق سوق شرق( وهو صندوق عقاري مقفل مدار بواسطة المجموعة بمبلغ 300 مليون ريال سعودي. 
120 مليون ريال سعودي  180 مليون ريال سعودي نقدًا وتبقى عليه دين بمبلغ  قام الصندوق بدفع مبلغ 

يستحق وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.

قامت المجموعة باالستحواذ على وحدات في الصناديق التالية المدارة بواسطة المجموعة: )ب( 

2013م2014م

5.000.000-صندوق ميفك منزل قرطبة 2 )5000 وحدة(
5.000.000-صندوق ميفك القناص )5000 وحدة(

صندوق ميفك أموال الخليج )الرياضي( 
20.000.000-)20.000 وحدة(

صندوق ميفك للطروحات األولية 
)147.193.35 وحدة(

20.000.000-

-35.000.000صندوق ميفك سوق شرق )35.000 وحدة(

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

فيما يلي تفاصيل الوحدات التي تحتفظ بها الصناديق المدارة بواسطة المجموعة والمدرجة تحت 
بند االستثمارات:

2013م2014م

نسبة عدد الوحدات
نسبة عدد الوحداتالملكية %

الملكية %
صندوق ميفك للمرابحة بالريال 

%105.595.3112.54%105.595.313.08السعودي

%2.060.000.0021.39%60.000.0000.62صندوق ميفك للدخل العقاري
%10.000.00023.80%10.000.00023.80صندوق ميفك أموال الرياضي
%5.000.005.00%5.000.005.00صندوق ميفك منزل قرطبة 2

%5.000.009.63--صندوق ميفك القناص 
صندوق ميفك للطروحات 

األولية
147.193.3510.19%--

--%35.000.0019.44صندوق ميفك سوق شرق
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فيما يلي األرصدة المستحقة من )إلى( األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر:

2013م2014ماألرصدة
6.909.7202.328.912أتعاب اإلدارة المستحقة

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة – صندوق المرابحة
11.137.21110.885.271 بالريال السعودي )إيضاح 5(

41.828.27030.630.541استثمارات متاحة للبيع – صناديق عقارية )إيضاح 11(
استثمارات متاحة للبيع – صندوق ميفك الخليج الرياضي

)المدرجة تحت بند »استثمارات في صناديق استثمارية«
إيضاح 11(

13.611.50414.776.981

استثمارات متاحة للبيع – محفظة الوعد المدارة بواسطة
شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي

)إيضاح 11(
15.949.07715.853.595

)2.550.000(100.000ذمم مدينة طويلة األجل
-3.060.000ذمم مدينة مستحقة من صناديق استثمارية – إيضاح 9

24.00030.000مزايا مجلس إدارة مستحقة
4.350.0004.450.000ذمم مدينة طويلة األجل )إيضاح 12(

125.800.000-قرض من صندوق ميفك مرابحة بلس )إيضاح 17(
36.0001.236.000توزيعات أرباح مستحقة

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

رأس المال. 22

كما في 31 ديسمبر 2014م، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 400 مليون 
ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون حصة )2013م: 40 مليون حصة( بقيمة 10 ريال سعودي لكل حصة.

فيما يلي نسب المساهمة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل:

رأس المالعدد الحصصنسبة الملكية

18.000.000180.000.000%45المساهمون السعوديون
16.000.000160.000.000%40المساهمون األجانب )أ(

6.000.00060.000.000%15الشركة العربية لالستثمار )ب(
100%40.000.000400.000.000

)أ( نسبة 40 % من رأس مال الشركة مملوكة بواسطة شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار والمسجلة 
في الكويت.

وتم   )the Arab states( بواسطة  مملوكة  مقفلة  مساهمة  شركة  هي  لالستثمار  العربية  الشركة  )ب( 
تسجيلها بالمملكة العربية السعودية. ان نسبة 58.65 % من رأس مال الشركة العربية لالستثمار مملوكة 
الشركة  رأس مال  %15 من  التعاون وعليه فإن  بواسطة مساهمون سعوديون ومساهمي دول مجلس 
العربية لالستثمار مملوك بواسطة الشركة و نسبة %8.8 تعتبر حصة المساهمون السعوديون ومساهمي 
دول مجلس التعاون وهي تخضع للزكاة في حين أن النسبة الباقية البالغة %6.2 تعتبر خاضعة للضريبة 

مع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي.
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االحتياطي النظامي. 23

تحويل  المجموعة  على  يتعين  السعودية،  العربية  بالمملكة  الشركة  ونظام  األساسي  للنظام  طبقًا 
قامت  وعليه  النظامي،  االحتياطي  للمجموعة  السنوي  الدخل  صافي  من  األقل  على   %10 نسبته  ما 
المجموعة بتحويل مبلغ 1.47 مليون ريال سعودي )2013م: 3.04 مليون ريال سعودي( من األرباح المبقاة 

إلى االحتياطي النظامي.

يجوز للمجموعة التوقف عن هذا التحويل متى ما بلغ االحتياطي 50% من رأس مالها. إن هذا االحتياطي 
غير قابل للتوزيع.

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

المصروفات العمومية واإلدارية األخرى. 24

2013م2014م
2.029.9601.589.639أتعاب مهنية
1.759.9261.170.137صيانة وإصالح

500.035980.162مصروفات ممتلكات إدارية
783.688834.082سفر

212.20456.539خصم أتعاب وساطة
-201.528عمولة ورسوم إيداع

291.752502.314نشر وطباعة وقرطاسية
160.878464.401مرافق خدمية

375.237325.880اتصاالت
464.803319.829تأمين

362.173300.706اشتراكات
279.644208.034رسوم هيئة السوق المالية ورسوم تجديد ترخيص

191.980191.260رسوم تداول
453.380189.753تسويق واعالنات

235.377153.647نظافة مكتب
1.014.000133.000مكافآت مجلس اإلدارة – إيضاح 21

-885.960خدمات امنية
43.67454.587ضريبة استقطاع
118.37291.379مصروفات بنكية

623.658516.782أخرى
10.988.2298.082.131
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مصروف االنخفاض في القيمة. 25

2013م2014مإيضاح
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها – ذمم 

تأجير مدينة
610.359.888417.024

-113.287.480)ج(االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها – 

موجودات أخرى
1.219.103141.798

13414.410551.479االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة
15.280.8811.110.301

ربحية السهم. 26

األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  للسنة  الربح  صافي  قسمة  خالل  من  السهم  ربحية  احتساب  يتم 
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و 2013م.

أصول ائتمانية. 27

أصول تحت اإلدارة

تمثل هذه األصول أصول الصناديق االستثمارية واالستثمارات المدارة بواسطة المجموعة نيابة عن عمالئها 
2013م:  ديسمبر   31( 2014م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال   2.197.115.480 قيمتها  والبالغة 
663.432.645 ريال سعودي(. وتماشيًا مع السياسة المحاسبية للمجموعة، ال يتم ادراج هذه األرصدة في 

القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

الحسابات النقدية للعمالء

وفقًا لالئحة هيئة السوق المالية الخاصة باألشخاص المرخص لهم التي تتطلب فصل حسابات العمالء، 
تمتلك المجموعة أرصدة في حسابات متنوعة لدى بنك محلي للقيام بأنشطة التعامل واإلدارة والحفظ. 
ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال   91.056.828 قيمتها  تبلغ  نقدية  عمالء  بحسابات  المجموعة  تحتفظ 
2014م )31 ديسمبر 2013م: 32.183.186 ريال سعودي(. وتمشيًا مع السياسة المحاسبية للمجموعة، ال 

يتم ادراج هذه األرصدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

التقارير القطاعية. 28

تعمل المجموعة فقط بالمملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، يتم تنظيم المجموعة ضمن وحدات 
أعمال على أساس الخدمات المقدمة ولديها القطاعات التالية:

قطاع الشركات

قطاع الشركات يقوم بإدارة تنمية الشركات المستقبلية ويسيطر على كافة الوظائف المرتبطة بالخزينة. 
وتنمية  االستراتيجية  التنمية  من  ايضًا  تتكون  والتي  القطاع  هذا  ضمن  الملكية  استثمارات  تسجيل  يتم 

االعمال، والنظام واالمتثال، والتمويل والعمليات والموارد البشرية، وإدارة عالقات العمالء.

إدارة األصول

تشتمل خدمات إدارة األصول على إدارة بعض الصناديق االستثمارية نيابة عن عمالء المجموعة.

 تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة التخذا قرارات حول الموارد المخصصة 
وتقييم االداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس األرباح والخسائر التشغيلية.

ال تقوم المجموعة بتتبع مطلوباتها باستخدام قطاعات األعمال ويتم اإلفصاح عنها كمطلوبات شركات.
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اإلجماليأخرىإدارة األصولقطاع الشركاتإيضاح

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
78.308.33621.867.7243.509.985103.686.045إجمالي االيرادات

المصروفات
ومصروفات  رواتب 

متعلقة 
بالموظفين

)18.120.657()2.862.733()2.475.128()23.458.518(

)19.360.074()939.302()137.412()18.283.360(15-14االستهالك
)13.302.279()178.475()206.425()12.917.379(ايجار

مصروفات فوائد 
)6.575.919()149.500(-)6.426.419(على قروض

مصروفات 
عمومية وإدارية 

24أخرى
)7.744.446()1.309.197()1.934.586()10.988.229(

مصروفات 
االنخفاض في 

25القيمة
)15.280.881(--)15.280.881(

مجموع 
)88.965.900()5.676.991()4.515.767()78.773.142(المصروفات

صافي دخل/
14.720.145)2.167.006(17.351.957)464.806()خسارة( السنة

كما في 31 ديسمبر 2014م
اجمالي 

321.482.774105.737.36713.578.920440.799.061الموجودات

اجمالي 
24.657.394--24.657.394المطلوبات

)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

اإلجماليأخرىإدارة األصولقطاع الشركاتإيضاح

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2103م
90.222.7788.731.3292.945.085101.899.192إجمالي االيرادات

المصروفات
ومصروفات  رواتب 

متعلقة 
بالموظفين

)16.538.535()2.339.256()1.556.486()20.434.277(

)20.964.816()848.026()155.205()19.961.585(15-14االستهالك
)14.354.073()131.969()198.337()14.023.767(ايجار

مصروفات فوائد 
)6.521.922()729.722(-)5.792.200(على قروض

مصروفات 
عمومية وإدارية 

أخرى
24)5.719.981()822.663()1.539.487()8.082.131(

مصروفات 
االنخفاض في 

القيمة
25)1.110.301(--)1.110.301(

مجموع 
)71.467.520()4.805.690()3.515.461()63.146.369(المصروفات

صافي دخل/
30.431.672)1.860.605(27.076.4095.215.868)خسارة( السنة

كما في 31 ديسمبر 2013م
اجمالي 

517.592.39656.724.39619.455.824593.772.544الموجودات

اجمالي 
157.143.761--157.143.761المطلوبات
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)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

المتطلبات التنظيمية ونسبة كفاية رأس المال. 29

أصدرت هيئة السوق المالية )الهيئة( قواعد الكفاية المالية )القواعد( بتاريخ 30 ديسمبر 2012م )الموافق 17 صفر 
المال  رأس  لمتطلبات  األدنى  بالحد  المتعلقة  والتوجيهات  اإلطار  الهيئة  حددت  القواعد،  لهذه  ووفقًا  1434هـ(. 
ومنهجية حسابها وفقًا لما نصت عليه القواعد. ووفقًا لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس 

مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي:

2013م2014م
قاعدة رأس المال:

الشريحة األولى لرأس المال  414.403.297426.776.471
الشريحة الثانية لرأس المال  -9.852.312

414.403.297436.628.783اجمالي قاعدة راس المال )أ(
 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

مخاطر السوق  6.381.5573.223.063
مخاطر االئتمان  187.613.075404.015.586

مخاطر العمليات  22.241.47517.866.880
216.236.107425.105.529إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال )ب(

198.167.19011.523.254الفائض في رأس المال )ج = أ – ب(
1.921.03نسبة كفاية رأس المال )د = أ/ب(

تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي: أ( 

الشريحة األولى لرأس المال والتي تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة وعالوة اصدار رأس   -  
التقييم باإلضافة إلى خصميات محددة  المال )ان وجدت( واالحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة 

وفقًا للقواعد.

التراكمية  الممتازة  واألسهم  المساندة  القروض  من  تتكون  والتي  المال  لرأس  الثانية  الشريحة   -  
واحتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خصميات محددة وفقًا للقواعد. 

وفقًا  والعمليات  واالئتمان  السوق  بمخاطر  تتعلق  التي  المال  رأس  لمتطلبات  األدنى  الحد  احتساب  يتم  ب( 
للمتطلبات المحددة في القواعد.

قبل  من  المحددة  المال  رأس  بمتطلبات  االلتزام  إلى  المال  رأس  كفاية  إدارة  عند  الشركة  اعمال  تهدف  ج( 
الهيئة وللحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال 

قوية.  

األدوات المالية وإدارة المخاطر. 30

مخاطر اإلئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف 
اآلخر. قامت المجموعة بعمل إجراءات إلدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي تتضمن تقييم القدرة االئتمانية 
للمقترضين، والحصول على الموافقات االئتمانية الرسمية، ووضع حدود ائتمانية، والحصول على ضمانات 
مثل إدارة محافظ المقترضين. ان عقود قروض هامش الوقاية لألفراد هي لفترات ال تتجاوز اثني عشر شهرًا.

أو  متشابهة  تجارية  أنشطة  في  األخرى  األطراف  من  عدد  يشترك  عندما  االئتمانية  المخاطر  تركزات  تنشأ 
أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لها نفس الخصائص االقتصادية التي يمكن ان تتسبب قدرتها 
على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بحيث تتأثر بالتغيرات في االقتصاد أو السياسات او الظروف األخرى. تشير 
تؤثر على قطاع  التي  للتطورات  المجموعة  النسبية ألداء  الحساسية  إلى  االئتمانية  المخاطر  التركزات في 

محدد او موقع جغرافي.

تهدف سياسة المجموعة المتعلقة بالمخاطر االئتمانية إلى الحد من تعرض األطراف األخرى لمخاطر عالية 
محسوسة من عدم القدرة على السداد من خالل التعامل فقط مع أطراف أخرى يتم تقييمها على انها 
 )know your customer( ذات قدرة ائتمانية على أساس تقييم اإلجراءات المنفذة، وسياسة اعرف عميلك
بعد  لعمالئها  التمويل  بمنح  المجموعة  تقوم  العميل.  بقبول  القيام  قبل  المطبقة  االلتزام  وإجراءات 
الحصول على ضمانات كافية على شكل أوراق مالية معتمدة لضمان السيولة الكافية لدى العميل للوفاء 

بالتزامات السداد والحد من المخاطر االئتمانية.

المخاطر  إدارة  لسياسة  وفقًا  الضمانات  تغطية  كفاية  لمدى  يومية  بصورة  االئتمان  مخاطر  مراقبة  يتم 
)إذا كان ذلك ضروريا( للعمالء لرهن أصول إضافية وتسييل  المعمول بها وإصدار مبالغ هامشية إضافية 

محافظ العمالء بشكل كامل او جزئي لضمان االلتزام بسياسة إدارة المخاطر المعمول بها.
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)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014م )ريال سعودي(

مخاطر أسعار العموالت

مخاطر أسعار العموالت هي األرباح المستقبلية غير المؤكدة الناجمة عن التذبذبات في أسعار العموالت. 
تنشأ المخاطر عند عدم تطابق الموجودات والمطلوبات التي تخضع لتعديل أسعار العموالت ضمن فترة 
محددة. إن أهم مصدر لمخاطر األسعار هو القروض التي تحصل عليها المجموعة والقروض التي تقوم 

بمنحها حيث ان التذبذبات في أسعار العموالت )ان وجدت( تنعكس في نتائج العمليات.

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي مخاطر تعرض قيمة األدوات المالية للتذبذب نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت 
األجنبية. تتم معامالت المجموعة بالريال السعودي والدينار الكويتي والجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي. 
تراقب اإلدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت وترى أن المجموعة غير معرضة لمخاطر جوهرية للعمالت 

األجنبية. 

مخاطر السيولة  

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات صافي التمويل. قد تنتج مخاطر 
السيولة من االضطرابات في السوق التي قد تتسبب في عدم توفر بعض مصادر التمويل. يتم إدارة مخاطر 

السيولة بصورة منتظمة للتأكد من توفر التمويل الالزم للوفاء بالتزامات المجموعة المستقبلية.

القيمة العادلة

معاملة  ضمن  ما  التزام  تحويل  مقابل  دفعها  أو  ما  أصل  بيع  مقابل  استالمها  سيتم  التي  القيمة  هي 
منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس 
القيم  أن  اإلدارة  وبرأي  العادلة.  والقيم  الدفترية  القيم  تقديرات  بين  فروقات  تنشأ  قد  التاريخية  التكلفة 

العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

أرقام المقارنة. 31

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية. 

اعتماد القوائم المالية الموحدة. 32

 4 الموافق  1436هـ  الثاني  ربيع   14 الموحدة بواسطة مجلس اإلدارة في  المالية  القوائم  تم اعتماد هذه 
فبراير 2015م.
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