
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 م2020  ر ديسمب 31 يئم املالية  للسنة املنتهية فالقوا

  املستقل  املراجعمع تقرير 

 

 

 

 



 

 

 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املستقل املراجعالقوائم املالية  وتقرير 

 م2020ديسمبر   31ة املالية املنتهية في للسن

 

 

 صفحـة  فهرس    

 3-2 املستقل راجعاملتقرير  -

 4 قائمة املركز املالي املوحدة -

 5 قائمة الربح أو الخسارة املوحدة -

 6 املوحدةقائمة الدخل الشامل  -

 7 املوحدة امللكيةقائمة التغيرات في حقوق  -

 8 قائمة التدفقات النقدية املوحدة -

 50- 9 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة -







 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةقائمة املركز املالي 

 م 2020 ديسمبر 31كما في 

 )بالريال السعودي(

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 30إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
جزءا  
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 م2019 برديسم 31  م2020 بر ديسم 31  إيضاح 

      األصول 

      غير املتداولة  األصول 

 161,074,366  174,367,920  5 استثمارات 

 1,118,032  808,442  6 ممتلكات ومعدات

 -  33,017,866  7 ستخدام ال حق ا ول أص

 1,983,007  1,760,363  8 أصول غير ملموسة 

 398,909  204,029  9 أصل ضريبي مؤجل

 82,209,233  -  10 طراف ذات عالقة أمستحق من 

 -  70,882,879  11 اإلنشاء قيد مستأجرفندق  مبنى

 246,783,547  281,041,499   مجموع األصول غير املتداولة

      متداولة  أصول 

 18,105,670  47,716,148  12 النقد ومعادالت النقد

 -  8,000,000  5.2  استثمارات

 8,986,850  -    يداعات مقابل خطاب ضمانإ

 76,882,879  6,000,000    10 طراف ذات عالقة أمستحق من 

 39,944,145  41,336,680  13 إيرادات مستحقة وأصول أخرى 

 143,919,544  103,052,828   مجموع األصول املتداولة

 390,703,091  384,094,327   مجموع األصول 

       امللكيةحقوق 

 400,000,000  400,000,000  14 رأس املال 

 12,917,626  12,917,626  15 حتياطي نناميا

 (49,592,734)  (93,535,641)   خسائر متراكمة

بالقيمة العادلة  حققة من االستثماراتاملغير العادلة  القيمةخسائر 

 (103,104)  (11,902,006)   من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 363,221,788  307,479,979   امللكيةمجموع حقوق 

       ات لتزاماال

       ات غير متداولة التزام

 4,786,626  4,878,573  16 نهاية الخدمة للموظفينمنافع 

 -  29,663,692  17  عقود االيجار  اتالتزام

 4,786,626  34,542,265   ات غير املتداولةلتزاممجموع اال

       ات متداولةالتزام

 -  2,481,015  17 عقود االيجار   اتالتزام

 7,139,899  4,647,773  18 ات أخرى التزاممصروفات مستحقة و 

 15,554,778  34,943,295  19 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 22,694,677  42,072,083   ات املتداولةلتزاممجموع اال

 27,481,303  76,614,348   ات لتزاممجموع اال

 390,703,091  384,094,327   امللكيةات وحقوق لتزاممجموع اال

     20 واحتماالتات التزام



 لالستثمار املاليشركة الشرق األوسط 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

 م2020 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

 )بالريال السعودي(
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 03إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
جزءا  
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 م2019 برديسم 31  م2020 بر ديسم 31  اتإيضاح 

      اإليرادات

 18,778,798  20,049,424   واالستشارات  ،واالشتراك ،اإلدارةرسوم 

 ،محققة  من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مكاسب /)خسائر(

 17,034,337  (1,522,139)   صافي

 3,503,299  19,299,964   ، صافيخالل الربح أو الخسارةمكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من 

 518,914  754,404   دخل توزيعات األرباح

   38,581,653  39,968,015 

       

       املصروفات

 (24,814,803)  (14,659,401)   رواتب ومصروفات املوظفين

 (384,174)  (251,894)  6 ستهالكاال 

 (649,470)  (543,034)  8 اإلطفاء

 -  (1,275,734)  7  أصل حق االستخدام هالكستا مصروف

 (1,171,950)  (1,102,191)   مصروف إيجار

 (815,759)  -   تمويل تكلفة

 -  (789,240)  17 عقود االيجار  اتالتزامتمويل على  تكلفة

 (7,306,744)  (6,839,236)  21 مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

   (25,460,730)  (35,142,900) 

 4,825,115  13,120,923   التشغيل ربح

 10,667,329  (22,798,890)  22  ى خر األ  ةالتشغيلي غير لالدخ)املصروفات( / 

       

 15,492,444  (9,677,967)   للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل الربح /)الخسارة( 

       

        

 (7,134,447)  (34,542,254)  19 الزكاة وضريبة الدخل 

 (711,989)  (194,880)   9 من الضريبة املؤجلة للسنة املصروف 

 7,646,008  (44,415,101)    للسنة الربح / )الخسارة(

 0.19  (1.11)  23 للسهم ةواملخفض ةاألساسي العائد / )الخسارة(



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة

 م2020ر ديسمب 31للسنة املنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 30إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
جزءا  
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 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31  إيضاح 

 7,646,008  (44,415,101)   للسنة الربح / )الخسارة(

ا تصنيفها  يعادال قد العناصر التي 
ً
       لقائمة الربح أو الخسارةالحق

 1,543,346  472,195  16 املنافع املحددةات التزامصافي التغير في إعادة قياس 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  قياسصافي التغير في إعادة 

 (6,043)  (11,798,902)  5 الشامل اآلخر 

 9,183,311  (55,741,808)   الدخل الشامل للسنة) الخسارة(/ إجمالي 



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املساهمين املوحدة قائمة التغيرات في حقوق 

 م2020 ر ديسمب 31للسنة املنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
ً
 تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 30 جزءا
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  خسائر متراكمة  حتياطي نظاميا  رأس املال

ة القيمة العادلة غير خسار 

االستثمارات  مناملحققة 

بالقيمة العادلة من خالل 

 املجموع  الدخل الشامل اآلخر

 354,038,477  (97,061)  (58,017,487)  12,153,025  400,000,000 م 2019يناير  1في  كما الرصيد 

          إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 7,646,008  -  7,646,008  -  - ربح السنة 

 1,537,303  (6,043)  1,543,346  -  - رخالشامل اآل  الدخل

 9,183,311  (6,043)  9,189,354  -  - الدخل الشامل  جماليإ

 -  -  (764,601)  764,601  - لى احتياطي نناميإمحول 

 363,221,788  (103,104)  (49,592,734)  12,917,626  400,000,000 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في  
          
          
 363,221,787   (103,104)   (49,592,735)   12,917,626   400,000,000 م 2020  ر يناي 1الرصيد في  

                   الشامل للسنة  لإجمالي الدخ

 (44,415,101)   -   (44,415,101)   -   - خسارة السنة 

 (11,326,707)   (11,798,902)   472,195   -   - خرالشامل اآل  الدخل

 (55,741,808)   (11,798,902)   (43,942,906)   -   - الشامل الدخل جماليإ

 307,479,979   (11,902,006)   (93,535,641)   12,917,626   400,000,000 م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في  



 لالستثمار املاليشركة الشرق األوسط 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م2020 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 30إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
جزءا  

8 

 م201 9ديسمبر 31  م2020ديسمبر 31  إيضاح 

  األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من
 

   
  لسنة قبل الزكاة وضريبة الدخلل ربحال /)الخسارة( 

 
(9,677,967)  15,492,444 

   :أخرى  وعناصر  النقدية غير  املصاريفتسويات 
 

    
 384,174  251,894  6 االستهالك

 649,470  543,034  8 اإلطفاء

 -  1,275,734  7  ستخداماال  حق - أصول  استهالك

 -  789,240  17 ات عقود االيجار التزامتمويل على  تكلفة

 -  12,393,597  22 قروض املوظفين  قيمة في الهبوط

 -  (422,502)   في قيمة الذمم املدينة األخرى  هبوط)عك (/ 

 -  8,986,850   مخصص مقابل إيداع الضمان

 (4,000,000)  -   هبوط في قيمة قرض لصندوق ميفك املدر للدخل العقاري  ) /عك (

 (2,000,000)  10,787,967  13 في قيمة الرسوم اإلدارية  هبوط /(عك )

 (3,503,299)  (19,299,964)  5 مكاسب غير محققة من استثمارات

 (17,034,337)  1,522,139    مكاسب محققة من بيع استثمارات، صافي

 815,759  -   تكلفة تمويل

 1,668,990  865,576  16 نهاية الخدمة للموظفين نافعمخصص م

  ات التشغيلية:لتزامالتغيرات في األصول واال
 

    
  ذمم مرابحة مدينة، صافي

 
-  13,602,000 

   ، صافيأطراف ذات عالقةأرصدة مع 
 

68,857,137  (1,228,677) 

  إيرادات مستحقة وأصول أخرى 
 

 (10,799,501)  12,698,183 

  ات أخرى التزاممصروفات مستحقة و 
 

(2,492,125)  (18,719,841) 

  العمليات (املستخدم في/) عن الناتجالنقد 
 

63,581,110  (843,265) 

 16 مدفوعة للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 
 

(301,434)  (1,561,064) 

 (815,759)  -   املدفوعةتكلفة التمويل 

 19 املدفوعة الدخلضريبة الزكاة و 
 

(15,153,737)  (4,560,324) 

  األنشطة التشغيلية (املستخدم في) الناتج عن/ صافي النقد
 

48,125,938  (7,780,412) 

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 

    
 6 شراء ممتلكات ومعدات

 
-  (434,465) 

 -  (262,694)   شراء األصول غير امللموسة

 -  (727,119)  7 األصول استخدام  حق -ترت ب  تكلفة

 (62,148,187)  (20,384,232)   استثمارات  شراء

 183,740,541  5,069,601   متحصالت من بيع استثمارات 

  ن األنشطة االستثماريةعالناتج صافي النقد )املستخدم في( / 
 

(16,304,444)  121,157,889 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 

    
 17  يجارإ مدفوعات

 
(2,211,015)  - 

  ، صافيقرض قصير األجل
 

-  (106,992,000) 

 (106,992,000)  (2,211,015)   التمويلية األنشطة عن الناتج(/فيصافي النقد )املستخدم 

 6,385,477  7929,610,4   في النقد ومعادالت النقد الزيادة

  السنةالنقد ومعادالت النقد في بداية 
 

18,105,669  11,720,193 

 12 السنةالنقد ومعادالت النقد في نهاية 
 

847,716,14  18,105,670 



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020  ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(
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 املجموعة وأنشطتها .1

 بية السعودية. شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي )"ميفك" أو "الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب الئحة الشركات في اململكة العر 

م( والقرار الوزاري 2007أغسط   15ق هـ )املواف1428شعبان  2الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010237038تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 

 م( الذي يفيد باإلعالن عن تأس   الشركة.2007أغسط   13هـ )املوافق 1428رجب  30ك بتاريخ /200رقم 

 ،وإدارة املحافظ تها،وإدار صناديق االستثمارية التعهد بالتغطية واإلدارة إلنشاء الو  ،تتمثل األنشطة الرئ سية للشركة في القيام ب شاط أعمال األوراق املالية

والوساطة املالية بموجب ترخيص ، وإدارة املحافظ ،وأعمال الحفظ ألغراض اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالصناديق ،ستشاريةوالقيام بالترت بات والخدمات اال 

 م(.2007يوليو  17هـ )املوافق 1427جمادى الثاني  21( بتاريخ 06029-37رقم ) يةسوق املالالهيئة 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31يناير وت تهي في تاريخ  1تاريخ تبدأ السنة املالية للشركة في 

م، صنفت مننمة الصحة العاملية 2020مارس (، وفي 19-م، أعلنت مننمة الصحة العاملية عن وجود فيروس كورونا العاملي )كوفيد2019في نهاية ديسمبر 

على أنخ جائحة؛ حيث استمر باالنتشار في أنحاء العالم بما في ذلك اململكة العربية السعودية، ونتج عن ذلك فرض قيود على السفر، وحنر  19-تفش ي كوفيد

 .ملية واملحليةالتجول في املدن، ومن ثم ركود األنشطة االقتصادية، وإغالق العديد من القطاعات العا

املالية غير مؤكد، ويعتمد على العديد من العوامل والتطورات املستقبلية، التي قد ال  ا، ونتائجها، وعملياتهملجموعةإن مدى تأثير جائحة كورونا على أعمال ا

من تقديرها بشكل موثوق خالل السنة الحالية. وتشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة تفش ي املرض، واإلجراءات الوقائية التي  املجموعةتمكن ت

 .قد تتخذها الهيئات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على ال شاط االقتصادي

يؤثر جوهريا على عمليات  19-إن تفش ي فيروس كوفيدبال تعتقد االدارة م، 2020ديسمبر  31 في للسنة املنتهية املوحدةإعداد القوائم املالية  وكما في تاريخ

 .للمجموعة املالية االتجارية ونتائجه اتقييم طبيعة ومدى األثر على أنشطته الشركةادارة واصل ت. وسجموعةامل

 

 الشركة التابعة

 .من قبل الشركة %100جسر للتطوير العقاري )"جسر"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة ب سبة الشركة التابعة، شركة 

ير وشراء وتملك وبيع وشراء يتمثل نشاط الشركة التابعة في شراء األراض ي إلنشاء مباني عليها واستثمارها من خالل البيع أو اإليجار، إضافة إلى إدارة وصيانة وتطو 

 . ويسمح للشركة التابعة أيضا األستثمار في شركات أخرى تعمل في أنشطة عقارية متماثلة.قارات واألراض ي ملصلحة الشركةواالستفادة من الع

 بواسطة الشركة، إال أن املساهم اآلخر خصص أسهمخ في االستثمار ملصلحة الشركة.على الرغم من أن "جسر" 
ً
 غير مملوكة نناميا

 ."وجسر "املجموعةتشكل الشركة 

 

 أسس اإلعداد .2

 

 الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبيناملعتمدة من قبل  رير املاليباملعايير الدولية للتق لتزامبيان اال 2-1

الهيئة ن عصادرة الخرى األ  واإلصداراتعايير املو  في اململكة العربية السعودية،املالية املعتمدة  القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير أعدت

 وأننمة الشركات ذات العالقة بإعداد هذه القوائم املالية املوحدة. ،السعودية للمراجعين واملحاسبين

 

 أسس القياس 2-2

 املقاسةستمرارية، باست ناء األدوات املالية ومفهوم اال  في املحاسبةاالستحقاق  أساسعلى أساس التكلفة التاريخية باستخدام القوائم املالية املوحدة أعدت 

 بالقيمة العادلة والتكلفة املطفأة، واالستثمارات في الشركات الزميلة والتي يتم حسابها بطريقة حقوق امللكية.

 



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020  ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(
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 العرضعملة و  الوظيفيةعملة ال 2-3

 للمجموعة.العرض  الوظيفية وعملةعملة ال هوبالريال السعودي، و هذه القوائم املالية املوحدة تعرض 

 

 أسس التوحيد وطريقة حقوق امللكية 2-4

بما املوحدة من القوائم املالية للشركة وشركتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ"املجموعة"(. يتم إعداد القوائم املالية للشركة التابعة تتكون هذه القوائم املالية 

 يطابق فترة إعداد القوائم الخاصة بالشركة.

 

 الشركة التابعة وطبيعة السيطرة

غيرة نتيجة معامالتها الشركات التابعة هي جميع الشركات التي تسيطر عليها املجموعة. تتحقق السيطرة عندما تمتلك املجموعة الحق في الحصول على العوائد املت

أن املجموعة تسيطر  عتبارار بها. يتم في الشركة املستثمر بها، ولدى املجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد خالل ممارسة سيطرتها على الشركة املستثم

 على امل شأة املستثمر بها في حالة كان لدى الجموعة: 

 نفوذ على امل شأة املستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي املجموعة القدرة الحالية لتوجيخ نشاطات الشركة املستثمر بها.  -

 املتغيرة نتيجة معامالتها مع امل شأة املستثمر بها.لديها الحق في الحصول على العوائد  -

 القدرة على استخدام نفوذها على امل شأة املستثمر بها في التأثير على عوائدها. -

 

ستوى أقل بشكل عام، هناك افتراض ان الحصول على أغلبية حق التصويت ستؤدي الى السيطرة ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى املجموعة م

ذا كان لدى إصلة عند تقييم ما الفي االعتبار جميع الحقائق والنروف ذات املجموعة تأخذ من غالبية حق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة املستثمر بها، 

 املجموعة سيطرة على امل شأة املستثمر بها، وهذه الحقائق والنروف تشمل مايلي: 

 الترت بات التعاقدية مع األخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة املستثمر بها. -

 الحقوق التي ت شأ عن الترت بات التعاقدية األخرى. -

 لتصويت املحتملة للمجموعة.حقوق التصويت الفعلية وحقوق ا -

القدرة الحالية على توجيخ األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يتعين فيخ اتخاذ  و ل   لديهاأن الشركة لديها ألى إأي حقائق أو ظروف إضافية تشير  -

 القرارات، بما في ذلك نتائج التصويت في إجتماعات املساهيمن السابقة.

 

 في عنصر أو أكثر من تقوم املجموعة بإعادة 
ً
تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على امل شأة املستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والنروف أن هناك تغيرا

 من تاريخ سيطرة
ً
 ركة التابعة. املجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الش العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا

 

استحواذ  ات واإليرادات واملصروفات الخاصة بالشركة التابعة املقتناة أو املباعة خالل السنة في القوائم املالية املوحدة من تاريخلتزاماألصول واال تجميعيتم 

 املجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان املجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.

 

طرة حتى لو أن يتم توزيع الدخل او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين املساهمين في الشركة األم للمجموعة وأصحاب الحقوق غير املسي

 هذا التوزيع قد يؤدى إلى عجز في رصيد اصحاب الحقوق غير املسيطرة. 

 

 سياسات املحاسبية للمجموعة.تتماش ى جميع السياسات املحاسبية للشركات التابعة مع ال
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ات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت ما بين شركات املجموعة بالكامل عند لتزاميتم استبعاد جميع األصول واال

 التوحيد.

 املة حقوق ملكية.يتم إحتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمع

 

ات للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة وغيرها من عناصر حقوق لتزامعندما تفقد املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد األصول واال

محتفظ بها في الشركة التابعة بالقيمة العادلة عند فقد السيطرة. إذا  حصةامللكية يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الدخل الشامل. يتم قياس أي 

 فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:

 ات الشركة التابعة.التزامستبعاد األصول )بما في ذلك الشهرة( و ا 

 القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.ستبعاد ا 

 لكيةالتحويل التراكمية، املسجلة في حقوق امل فروقستبعاد ا. 

 بالقيمة العادلة للعوض )املقابل( املستلم. االعتراف 

 بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ بخ. االعتراف 

 أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.ب االعتراف 

عترف بها سابًقا في قائمة الدخل الشامل 
ُ
عيد تص يف حصة الشركة األم من البنود امل

ُ
بقاة، حسبما يكون مالئًما، كما  ةر ح أو الخساربإلى ال االآخرت

ُ
أو األرباح امل

 .ات ذات الصلةلتزاميتطلب لو قامت املجموعة باستبعاد األصول أو اال

 

 طريقة حقوق امللكية

بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا لتعك  مساهمة املجموعة من أرباح أو خسائر بعد االستحواذ كأرباح  ولياإلستثمارات بشكل أ ثباتاوفقا لطريقة حقوق امللكية يتم 

حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة املستثمر فيها ضمن قائمة الدخل ايًضا  ثباتاوخسائر ناتجة عن االستثمار في الشركة املستثمر فيها ويتم 

لدعم العمليات التشغيلية للشركة  التزامفقط إذا كان هناك  لتزامباال ثباتاالشامل اآلخر بعد تخفيض املساهمة في الشركة املستثمر فيها لتصل للصفر، يتم 

بتوزيعات األرباح أو الذمم املدينة الناتجة عن املشاريع املشتركة لتخفيض  االعترافاملستثمر فيها أو أي دفعات تم تسديدها نيابة عن الشركة املستثمر فيها. يتم 

 صافي قيمة االستثمارات.

 او املشروع املشترك في قيمة اإلستمارات وال تخضع الختبارات الهبوط بشكل مستقل. يتم إدراع الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة 

 

ركة، أي تغيير يطرأ تعك  قائمة الدخل الشامل املوحدة مساهمة املجموعة بالعمليات التشغيلية الناتجة عن االستثمار في الشركات الزميلة أو املشاريع املشت

تثمر فيها يتم عرضة كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة ألي تغيير يحدث على صافي حقوق امللكية على الدخل الشامل اآلخر للجهات املس

غير محققة والناتجة عن للمشاريع املشتركة فأن املجموعة يجب أن تعترف بهذا التغيير بقائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة. يتم حذف األرباح والخسائر ال

يتم إعداد القوائم ت بين املجموعة والشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة بما يتناسب مع حصة املجموعة من هذه الشركات أو املشاريع التابعة واملشتركة العمليا

 املالية للشركات الزملية واملشاريع املشتركة بنف  الفترة املالية للمجموعة. 

 

ق طريقة حقوق عند الضرورة يتم إجراء تعديالت للسياسات املحاسبية للشركات الزميلة واملشاريع املشتركة لتكون متوافقة مع سياسات املجموعة بعد تطبي

موعة أيضا بكل فترة مالية امللكية، تحدد املجموعة إذا اقتضت الحاجة لإلعتراف بخسارة الهبوط بالقيمة العادلة لإلستثمارات بالشركات الزميلة وتحدد املج

 بالخسائر الناتجة عن الهبوط في القيمة العادلة لإلستثمارات بالشركات الزملية واملشاريع املشتركة.  االعترافهل هناك دليل موضوعي حول 

تردة وصافي القيمة عند وجود مؤشرات وأدلة على هبوط القيمة العادلة لإلستثمارات فأن املجموعة تقوم بإحتساب قيمة الهبوط من خالل الفرق بين القيمة املس

الربح أو الخسارة، وفي حال فقدت املجموعة التأثير بالخسارة على شكل "حصة من األرباح بالشركات الزملية واملشاريع املشتركة" في قائمة  ثباتاالعادلة ويتم 

بأي استثمارات مبقاه بالقيمة العادلة. يتم تسجيل الفرق بين  ثباتاالالجوهري على الشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة يجب ان تقوم املجموعة بالقياس و 
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عند فقد السيطرة والقيمة العادلة لالستثمارات املتبقية والعائدات من هذه اإلستثمارات في قائمة الربح أو صافي القيمة للشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة 

 الخسارة املوحدة.

 

 على املعايير الحالية والتفسيرات والتعديالتاملعايير  .3

 سارية في السنة الحالية:الجديدة التعديالت التفسيرات و العايير و امل 3-1

 والتعديالت الجديدة على املعايير السارية في السنة الحالية.فيما يلي املعايير والتفسيرات 

 

السريان تاريخ   املعيار   العنوان 

  1 سبةلمحالالدولي  املعيار تعريف األهمية ال سبية بشأنتعديالت  -املالية  القوائمعرض  م2020 يناير 1

 8 سبةلمحالاملعيار الدولي  املحاسبية واألخطاءالسياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات  م2020يناير  1

، 9ر الدولي للتقرير املالي ااملعي الفائدة سعر مؤشر تصحيح م2020يناير  1

، 39 سبةلمحالاملعيار الدولي و 

 7املعيار الدولي للتقرير املالي و 

 بفيروس املرتبطاإليجار  امتياز كان إذا ما تقييمملنح املستأجرين إعفاء من  –تعديل ال م2020 يونيو 1

  يعد( 19-)كوفيد
ً

 اإليجار لعقد تعديال

 16 املالي للتقرير الدولي املعيار

   ةللتقارير املالي املعدلاإلطار املفاهيمي  م2020يناير  1

 

 املالية  القوائمعرض  – 1 سبةلمحالاملعيار الدولي 

أو  ها،أو حجم املعلومات، تعتمد األهمية ال سبية على طبيعةو  ،للمواد لتسهيل إصدار األحكام ال سبية على الشركات تعديالت على تعريف األهمية ال سبية

 املالية ككل. قوائمهافي سياق  جوهرية، أخرى  بمعلومات باالقترانأو  ةم امل شأة ما إذا كانت املعلومات، سواء فرديوتقيكليهما. 

 

 السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء – 8املحاسبي الدولي  املعيار 

الي. باإلضافة إلى ذلك، تهدف التعديالت إلى تسهيل فهم تعريف الجوهري وال تهدف إلى تغيير املفهوم األساس ي لألهمية ال سبية في املعايير الدولية للتقرير امل

 للمعايير الدولية أصدر مجل  معايير املحاسبة 
ً
 إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية لألغراض العامة وفقا

ً
الدولية أيضا

 للتقرير املالي.

 

   الفائدة سعر  مؤشر  تصحيح - 39، واملعيار الدولي للمحاسبة9، واملعيار الدولي للتقرير املالي7املعيار الدولي للتقرير املالي تعديالت على

 من اإلعفاءات، والتي تنطبق على جميع  اإلثباتاألدوات املالية:  39واملعيار الدولي للمحاسبة  9توفر التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي 
ً
والقياس عددا

سعر الفائدة. وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التأكد بشأن توقيت و / أو  مؤشرعالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتصحيح 

 مبلغ التدفقات النقدية على أساس املعيار للبند املغطى أو أداة التحوط.

  19-بكوفيد ةاملتعلق تخفيضات األجرةبشأن   -  16على املعيار الدولي للتقرير املالي  تعديالت

 16تعديل على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  -( 19-بـفيروس )كوفيد املتعلقة األجرة تحفناتم، أصدر مجل  املعايير الدولية للمحاسبة 2020مايو  28في 

 األجرة خفيضاتلتبشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار  16"عقود اإليجار". توفر التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
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( من 19-بـفيروس )كوفيد ةاملرتبط األجرة التخفيضاتة عملية، قد ال يختار املستأجر تقييم ما إذا كان ( كوسيل19-الناشئة كنتيجة مباشرة لفيروس )كوفيد 

 لعقد اإليجار. ويحسب املستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالحسا
ً
املرتبط  تخفيضات األجرةاإليجار ناتج عن  دفعاتبات ألي تغيير في املؤجر يعد تعديال

 لعقد اإليجار. ينطبق 16ف  الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( بن19-بـفيروس )كوفيد
ً
، إذا لم يكن التغيير تعديال

 م أو بعده. وُيسمح بالتطبيق املبكر.2020يونيو  1التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 

 

 م2018مارس  29صادر في اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية ال

، ل   املفاهيمي اإلطار
ً
 مجل  مساعدة هو املفاهيمي اإلطار من والغرض. معيار أي في املتطلبات أو املفاهيم فيخ الواردة املفاهيم من أي تتجاوز  وال معيارا

 جميع ومساعدة للتطبيق، قابل معيار وجود عدم حالة في متسقة محاسبية سياسات وضع على املعدين ومساعدة املعايير، وضع في للمحاسبة الدولية املعايير

 .وتفسيرها املعايير فهم على األطراف

 والتعاريف الجديدة، املفاهيم بعض املعدل املفاهيمي اإلطار ويتضمن. املفاهيمي اإلطار على بناءً  املحاسبية سياساتها طورت التي امل شآت على ذلك وسيؤثر

 .املهمة املفاهيم بعض ويوضح واملطلوبات، باملوجودات ثباتاال ومعايير املحدثة،

 .أعاله ورد مما املالية اقوائمه على جوهري  تأثير لمجموعةل ل  

 

 :اآلن حتىسارية ال غير جديدة التعديالت التفسيرات و العايير و امل 2.3

التي أصدرها مجل  املعايير الدولية للمحاسبة والتي تعتبر سارية املفعول في الفترات  هناك عدد من املعايير، والتفسيرات، والتعديالت على املعايير والتفسيرات

 عدم اعتمادها في وقت مبكر. وأهمها كما يلي: جموعةت املسبية املستقبلية التي قرر املحا

السريان تاريخ   املعيار    العنوان  

، 9 املالي للتقريرر الدولي ااملعي  املرحلة الثانية  –سعر الفائدة  مؤشر تصحيح  م2021يناير  1

 سبةلمحالاملعيار الدولي و 

 للتقريرر الدولي ا، واملعي39

  7،4،16 املالي

 3 املالي للتقرير الدولي املعيار  املفاهيمي اإلطار إلى املرجع تحديث تعديالت -األعمال تجميع  م2022يناير  1

التعديالت املتعلقة بالتكاليف  -املحتملة  واألصول ات املحتملة لتزامواال املخصصات  م2022يناير  1

 املتضمنة عند تقييم ما إذا كان العقد ملزم  

 37 سبةلمحالاملعيار الدولي  

 املمتلكات تكلفة من مبالغ خصم من الشركة تمنع تعديالت - واملعدات واآلالت املمتلكات  م2022يناير  1

 لالستخدام األصل الشركة إعداد أثناء املنتجة املواد بيع من املستلمة واملعدات واآلالت

 منخ املقصود

 16 سبةلمحالاملعيار الدولي  

  1 املالي للتقريرالدولي  املعيار   م2020-م2018 املالي للتقرير الدولية املعايير على السنوية التحس نات  م2022يناير  1

 4 املالي للتقريرالدولي  املعيار   .التعديل انتهاء تاريخ تأجيل بشأن التعديالت –التأمين  عقود  م2023يناير  1

  1 سبةلمحالاملعيار الدولي   تص يف املطلوبات. شأنالتعديالت ب -املالية  القوائمعرض   م2023يناير  1

 9 املالي للتقريرالدولي  املعيار   9املالي ريرواملعيار الدولي للتق 4 املالي ريربين املعيار الدولي للتق التداخل بشأن التعديالت  م2023يناير  1

تعديالت ملعالجة املخاوف والتحديات املتعلقة بالتنفيذ املحددة بعد  -عقود التأمين   م2023يناير  1

 17املعيار الدولي للتقرير املالي 

 17املالي للتقرير الدولي املعيار 
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 املهمةالسياسات املحاسبية  .4

 املالية املوحدة مالم ينص على خالف ذلك. القوائمتم تطبيق السياسات املحاسبية املوضحة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات املعروضة في هذه 

 ومعادالت النقد النقد (أ

واالستثمارات قصيرة األجل األخرى ذات  ،والنقد لدى البنوك ،ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، يشتمل النقد وما معادالت النقد في الصندوق 

 السيولة العالية والتي تستحق األصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء، واملتاحة للمجموعة دون أي قيود.

 املمتلكات االستثمارية (ب

الرأسمالية أو كليهما. املمتلكات االستثمارية تعرض بالتكلفة املمتلكات االستثمارية هي التي يحتفظ بها للحصول على الدخل الدوري من اإليجارات أو للمكاسب 

 منها االستهالك املتراكم والهبوط في القيمة إن وجد. يحتسب اإل 
ً
 قسمة تكلفة املمتلكات على أعمارها االفتراضية. هالك بطريقة القسط الثابت عن طريقمخصوما

 واألصول غير امللموسة واملعداتاملمتلكات  (ج

واألصول غير امللموسة بالتكلفة بعد خصم االستهالك املتراكم أو االطفاء و خسائر الهبوط في القيمة إن وجدت. وتشمل هذه التكلفة  واملعداتتدرع املمتلكات 

 االعترافيتم عائد اإلقتصادي املستقبلي لألصل. املصروفات املرتبطة مباشرة بعملية االستحواذ على األصل. تتم رسملة التكاليف الالحقة عندما تؤدي إلى زيادة ال

 عند تكبدها. الربح أو الخسارة املوحدةفي قائمة جميع املصروفات األخرى ب

 على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصول كما يلي: لربح أو الخسارة املوحدةطفاء في قائمة ايتم احتساب االستهالك واإل 

 سنوات  

 سنوات  7أقصر من عقد اإليجار أو   تحس نات على عقارات مستأجرة

 5   أثاث ومفروشات

 5   معدات مكتبية

 4  معدات تقنية معلومات

 4  معدات شبكة االتصاالت

 7  برامج وتراخيص

 5   سيارات

 ا في قائمة الربح أو الخسارة.ثباتها يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات عن طريق مقارنة املتحصالت من عملية االستبعاد مع القيمة الدفترية لألصل، ويتم

، إذا تتم مراجعة القيم املتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق إهالك املمتلكات واملعدات واألصول غير 
ً
امللموسة على األقل في نهاية كل سنة مالية وتعديلها مستقبال

 كان ذلك مناسًبا.

 .ن األصول جاهزة لالستخداميبدأ استهالك هذه األصول عندما تكو ث حيالتنفيذ ومبنى الفندق املستأجر قيد اإلنشاء تنهر بالتكلفة.  ان املشروعات تحت

  يتم تحويلها إلى ممتلكات ومعدات أو أصول غير ملموسة.، دما تكون األصول جاهزة لالستخدامعن 

 

 منافع املوظفين (د

 املجموعة فيما يتعلق ببرامج املنافع املحددة من خالل تقدير مبلغ املنافع املستقبلية التي استحقها املوظفون مقابل خدمتهم في الفترة التزاميتم احتساب صافي 

 الحالية والفترات السابقة.

االئتمان  وحدةمن قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة على أساس التقييم االكتواري في تاريخ نهاية فترة التقرير املالي  لتزاميتم تحديد القيمة الحالية لال

 باملكاسب بالقيمة الحالية للمنافع االقتصادية فقط. االعتراف. عندما تشير نتيجة التقييم إلى وجود مكاسب للمجموعة يتم املتوقعة

ستحقاق، والتي تتضمنة املكاسب والخسائر االكتوارية في الدخل الشامل اآلخر، تحدد املجموعة صافي مصروف ات محددة اال التزاميتم إعادة قياس صافي 

 ات الفوائدالتزامات املنافع املحددة في بداية الفترة السنوية، مع األخذ في االعتبار أي تغييرات في صافي التزامالفائدة بتطبيق معدل الخصم املستخدم لقياس 

فوائد في الربح أو املحددة خالل الفترة على أنها نتيجة ألحكام ومدفوعات الفوائد. يتم احتساب صافي مصاريف الفوائد واملصروفات األخرى املرتبطة بهذه ال

 الخسارة.
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 األدوات املالية هـ( 

مالي أو أداة  التزامإن األداة املالية هي أي عقد ي تج عنخ أصل مالي مل شأة ما و يتم إثبات األدوات املالية عندما تصبح املجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 

 حقوق ملكية مل شأة أخرى.

 

 األصول املالية

إلدارة األصول املالية والشروط التعاقدية للتدفقات . يعتمد التص يف على نموذع أعمال امل شأة االثبات األوليتص يف أصولها املالية عند املجموعة  تحدد

 النقدية.

 

 التصنيف

 يتم تص يف األصول املالية ضمن فئات القياس التالية:

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو من خالل األرباح أو الخسائر(.  -أ
ً
 تلك التي يتم قياسها الحقا

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.  -ب

. أما بال سبة لالستثمارات في حقوق بال سبة لألصول املقاسة بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر

املبدئي لحساب استثمارات حقوق امللكية بالقيمة  االعترافامللكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت املجموعة قد قامت بإجراء اختيار غير قابل للنقض في وقت 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

 القياس

 عليها تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة باالستحواذ على األصل املالي في حالة األصول املجموعة    تق، وليعند التحقق األ 
ً
األصول املالية بقيمتها العادلة مضافا

ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تدرع تكاليف معاملة األصول املالية املقيدة بالقيم

 عند تكبدها. الربح أو الخسارةكمصاريف في قائمة 
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 أدوات الدين

تقوم املجموعة بتبويب أدوات الدين يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذع أعمال املجموعة إلدارة األصول وخصائص التدفقات النقدية لألصل. 

 بالتكلفة املطفأة بناء على ما يلي:

 .يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذع أعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية -أ

 تؤدي الشروط التعاقدية إلى تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والعمولة على أصل املبلغ القائم. -ب

 

معدل العموالت الفعلي. يتم احتساب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من 

 قروض املوظفين بالتكلفة املطفأة.تحتسب 

 

 امللكية حقوق  أدوات

ة ألرباح وخسائر إذا اختارت املجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة من استثمارات حقوق امللكية في الدخل الشامل اآلخر، ال توجد إعادة تص يف الحق

ارة والدخل الشامل اآلخر كإيرادات أخرى عندما بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الربح او الخس االعترافالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. يتم 

 االعتراففي قيمة االستثمارات في األسهم املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم  هبوطال توجد متطلبات  ستالم الدفعات.ايحق للشركة 

 .و الخسارةأكأرباح / )خسائر( أخرى في قائمة الربح  ةر ح أو الخسارببالتغيرات في القيمة العادلة لألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل ال

 

 األصول املالية اثباتلغاء ا

 همةالتعاقدية الستالم التدفقات النقدية، أو عندما تقوم بتحويل األصول واملخاطر واملزايا املستبعاد األصول املالية عندما ت تهي الحقوق اتقوم املجموعة ب

املجموعة  تثبتمللكية األصل إلى طرف آخر. إذا لم تقم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا امللكية وتواصل السيطرة على األصل املحول، 

ات املرتبطة بها عن املبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفنت املجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل املالي لتزامظ بها في األصول واالحصتها املحتف

 األصول املالية وتسجل أيضا تمويل مضمون مقابل العائدات املستلمة. اثباتاملحول، تستمر املجموعة في 

 

 في قيمة األصول املالية الهبوط

املتوقعة لقياس وإثبات خسارة الهبوط في قيمة األصول املالية والتعرض ملخاطر االئتمان التي هي من أدوات الدين ويتم  خسارة االئتماننموذع املجموعة  تطبق

 لودائع والذمم املدينة التجارية.قياسها بالتكلفة املطفأة مثل القروض وا

ة املتوقعة هي التقدير املرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر املتوقع لألصل املالي. إن النقص في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدي خسارة االئتمانإن 

 املستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها. 

 

أخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت املدفوعات وبالتالي ت شأ خسائر االئتمان حتى لو كانت املجموعة تتوقع أن تستلم الدفع يخسائر االئتمان املتوقعة نموذع إن 

ن السداد وتوقيت تحصيلها ع تعثربالكامل ولكن في موعد أقصاه موعد استحقاق العقد. تتطلب طريقة الخسارة االئتمانية املتوقعة تقييم مخاطر االئتمان وال

خسائر االئتمان املتوقعة في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر حتى بال سبة للذمم املدينة التي تم إنشاؤها  ثباتا. يتطلب ذلك ثبات األولياالمنذ 

  أو الحصول عليها حديثا.
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شهرا أو خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر، وذلك اعتمادا على ما إذا  12يتم قياس الهبوط في قيمة األصول املالية إما بخسائر ائتمانية متوقعة ملدة 

شهرا الخسائر االئتمانية املتوقعة الناتجة عن أحداث  12املبدئي. تمثل خسائر االئتمان املتوقعة خالل  االعترافكانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ 

شهرا بعد تاريخ التقارير املالية. تمثل خسائر االئتمان املتوقعة مدى العمر خسائر االئتمان املتوقعة التي  12التخلف عن السداد التي قد تكون ممكنة خالل 

 حداث التخلف املحتملة على مدى العمر املتوقع لألصل املالي.ت تج عن جميع أ

 

شهرا، وبالتالي فإن مخصص الخسائر املقاسة على أنها خسائر االئتمان املتوقعة مدى  12إن مدة الذمم املدينة التجارية هي مدة قصيرة، عادة ما تكون أقل من 

( لقياس خسائر 9لتقارير املالية رقم )لشهرا. تستخدم املجموعة السبل العملية للمعيار الدولي  12الحياة ال تختلف عن قياس خسائر االئتمان املتوقعة لفترة 

 االئتمان املتوقعة للذمم التجارية املدينة باستخدام طريقة الحتساب مخصص أعمار الذمم املدينة.

 

لى أساس االثني عشر شهرا املاضية وتعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعك  تستخدم املجموعة خبرات الخسارة التاريخية ومعدالت الخسارة املستمدة ع

املبالغ التي فات املعلومات عن النروف الحالية والتوقعات املعقولة والداعمة لألوضاع االقتصادية في املستقبل. وتختلف معدالت الخسارة على أساس اعمار 

 اعمار الديون.موعد استحقاقها وهي عادة أعلى بال سبة لتحليل 

 

 لالدخ ثباتا

 الدخل من الفوائد

قات النقدية بالدخل بال سبة لجميع األدوات املالية التي تقاس بالتكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو املعدل الذي يقوم بخصم التدف ثباتايتم 

.
ً
 املستقبلية املتوقعة على عمر األدات املالية أو لفترات أقصر، أو إلى قيمتها الفعلية عندما يكون ذلك مالئما

ي املقدر مة القرض والذمم املدينة، تقوم املجموعة بتخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل التدفق النقدي املستقبلعند انخفاض قي

ألصول املالية التي انخفضت قيمتها بإيرادات الفوائد على ا االعترافمخصوًما بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة، وتستمر في إطفاء الخصم كإيراد فوائد. يتم 

 باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي.

 

 األرباح توزيعاتالدخل من 

وائد بالدخل من توزيعات األدوات املالية في قائمة الربح أو الخسارة عندما تستحق املجموعة هذا التوزيع ويتوقع أن تسيطر املجموعة على الف االعترافيتم 

 املرتبطة بهذا التوزيع ويمكن قياسخ بشكل موثوق فيخ.

 

 ات املاليةلتزاماال

 التحقق املبدئي.اتها املالية عند التزامتحدد املجموعة تص يف 

 

 التصنيف 

 ات املالية ضمن فئات القياس التالية:لتزاماال تص يفيتم 

 .ةر أو الخسا الربحات مالية بالقيمة العادلة من خالل التزامتلك التي يتم قياسها ك -أ

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة. -ب
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 القياس

ات املالية بالتكلفة املطفأة مثل القروض وبال سبة للسلف فتحتسب بالقيمة العادلة التي لتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة. تحتسب االلتزامتسجل كافة اال

 تكاليف املعاملة املتعلقة بها مباشرة.يتم تحديدها على أساس طريقة معدل العموالت الفعلية بعد األخذ باالعتبار 

 

ات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي يتم قياسها لتزامات املالية بالتكلفة املطفأة باست ناء االلتزامتقوم املجموعة بعد ذلك بتبويب كافة اال

 بالقيمة العادلة.

ي طريقة لحساب التكلفة املطفأة ألداة الدين وتوزيع مخصص العموالت على فترة العموالت الفعلية ذات الصلة. إن معدل ه إن طريقة معدل العموالت الفعلي

كل جزءا ال يتجزأ من العموالت الفعلي هو معدل خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة والتي تش

أو فترة أقصر عندما يكون مناسًبا، إلى صافي القيمة  ل العموالت الفعلي وتكاليف املعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( من خالل العمر املتوقع ألداة الدينمعد

 املبدئي. وتنطبق هذه الفئة عموما على التمويل والذمم الدائنة التجارية وغيرهم. االعترافالدفترية عند 

ستحقات ب نما تشمل القروض عمليات سحب على املكشوف من البنوك. مو وأرصدة دائنة اخرى   ات املالية للمجموعة الذمم التجارية الدائنةلتزامتتضمن اال

 ات املالية بالتكلفة املطفأة.لتزامتق   املجموعة اال

 

 ات املاليةلتزاماال الغاء اثبات

مالي حالي بآخر من نف  املقرض بشروط مختلفة أو  التزام. عند استبدال الوفاء بااللتزام املحدد في العقد أو انقضاء أجلخ ات املالية عندلتزاماالالغاء اثبات يتم 

بالفرق في القيمة  ثباتاجديد، ويتم  التزاماألصلي وتحقق  لتزامبشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء لالات الحالية لتزامبتعديل شروط اال

 . الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح او الخسارة

 

 مقاصة األدوات املالية (و

تكون ات املالية ويتم إدراع صافي املبلغ في قائمة املركز املالي املوحد عندما يكون هناك حق قانوني ملزم ملقاصة املبالغ املعترف بها أو لتزاميتم مقاصة األصول واال

القابل للتنفيذ مرهونا باألحداث ات في آن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني لتزامهناك نية لتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصول وتسوية اال

 املقابل.املستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية في حالة التخلف عن السداد أو اإلفالس أو إفالس الشركة أو الطرف 

 

 تحويل العمالت األجنبية (ز

ات النقدية املسجلة بالعمالت لتزامي في تاريخ املعاملة، يتم تحويل األصول وااليتم تحويل العمالت األجنبية للريال السعودي بقياسها بمعدل الصرف العامل

درع األرباح أو الخسائر األجنبية في تاريخ القوائم املالية املوحدة في نهاية السنة وذلك بتحويلها للريال السعودي حسب معدل الصرف السائد في ذلك التاريخ، ت

 ة في قائمة الربح أو الخسارة.الناتجة من العمالت األجنبي

 

 الزكاة وضريبة الدخل (ح

 ألننمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، يخضع 
ً
السعوديين والخليجيين للزكاة، تحتسب الزكاة بناًء على الوعاء الزكوي. يتم إدراع املبلغ التقديري  ساهميناملوفقا

 للزكاة في قائمة الربح أو الخسارة.

حتساب  ضريبة دخل الشركات على ايخضع املساهمون األجانب للمجموعة لضريبة دخل الشركات بموجب األننمة املطبقة في اململكة العربية السعودية. يتم 

 و الخسارة.املجموعة باستخدام صافي الربح املعدل. يتم إدراع املبلغ التقديري لضريبة دخل الشركات الناتجة عن ذلك كرسوم في قائمة الربح أ

 مباشر. أي اختالف بين التقديرات وبين الزكاة أو الضريبة الفعلية يتحقق عند حدوث الربط النهائي من هيئة الزكاة والدخل يسوى من املخصص بشكل
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 الضرائب املؤجلة

خالل الفترة التي ت شأ فيها هذه الفروق  اثباتهايتم إثبات ضرائب الدخل املؤجلة على جميع الفروق املؤقتة الرئ سية بين القيمة الدفترية واألس  الضريبية ويتم 

بأصول ضريبة الدخل املؤجلة على الخسائر املرحلة إلى الحد الذي يكون من املحتمل أن  اثبات، ويتم تعديلها عندما يتم عك  الفروق املؤقتة ذات الصلة. يتم 

باستخدام  يتوفر الدخل الخاضع للضريبة في املستقبل الذي يمكن االستفادة من مثل هذه الخسائر الضريبية املرحلة. يتم تحديد ضرائب الدخل املؤجلة

 ضريبة الدخل املؤجلة. التزاماملركز املالي ويتوقع تطبيقها عند تحقق أصل ضريبة الدخل املؤجلة أو تسوية  ائمةقمعدالت الضريبة التي تم سنها بتاريخ 

 

 اإليراد ثباتا (ط

  بحكم إدارتها للصــناديق باحتســاب رســوم إدارية رســوم إدارة األصــول بناًء على نســبة معينة من صــافي قيمة األصــول للصــندوق، تقوم املجموعة العتراف ايتم

 ورسوم إشتراك ورسوم حفظ ب سب معينة بناًء على االتفاقيات لكل صندوق.

  رســـــوم املحافظ والخدمات االســـــتشـــــارية ورســـــوم الحفظ والخدمات التي تعرض في حســـــاب الدخل االخر بناًء على طبيعة العقود التي تندرع  العترافايتم

 تحتها هذه الخدمات.

  بالعموالت بناًء على أساس االستحقاق املحاسبي. االعترافيتم 

  بالدخل من التوزيعات عند وجود األحقية الستالمها. االعترافيتم 

  اإليرادات لألدوات املالية في اإليضاح ذو العالقة. ثباتاتم توضيح سياسة 

 

 املصروفات (ي

 املصروفات وقياسها في الفترة التي يتم تكبدها فيها، املصروفات املتعلقة بأكثر من فترة مالية يتم تحميلها على الفترات بشكل مالئم. ثباتايتم 

 

 األصول االئتمانية (ك

 أصول تحت اإلدارة: 

ال يتم عرضها في هذه القوائم  ،االستثمار، هذه األصول ال تعتبر ضمن أصول املجموعة وبالتاليخدمة إدارة األصول لعمالئها مثل إدارة صناديق املجموعة  تقدم

 املالية املوحدة.

 في هذه القوائم املالية املوحدة. تعرضاألرصدة النقدية الخاصة بالعمالء ال تعامل كأصل من أصول املجموعة وبالتالي ال 

 

 همةالتقديرات واألحكام املاستخدام  (ل

واملصروفات. وقد تكون  ،واإليرادات ،اتلتزامواال ،، قامت اإلدارة بعدد من التقديرات واألحكام املتعلقة بقياس األصول املوحدة عند إعداد هذه القوائم املالية

 هناك اختالفات بين النتائج الفعلية وبين هذه التقديرات.

ات لتزاماألساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئ سية األخرى تشكل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول واالاالفتراضات 

التطورات املستقبلية قد تتغير نتيجة  خالل السنة املالية. تعتمد املجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على املعلومات املتاحة لها وهذه االفتراضات والتقديرات حول 

 تغيرات السوق والنروف الخارجة عن سيطرة املجموعة.
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 كما يلي: مثل هذه التغيرات على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها 

 

 مراجعة الهبوط في القيمة

في قيمة األصول املحدودة األجل وغير املحدودة، وذلك الختبار الهبوط إذا أشارت هبوط للمن اإلدارة إجراء اختبار سنوي  للتقرير املاليتتطلب املعايير الدولية 

 .األحداث أو التغيرات في النروف إلى أن القيمة الدفترية لألصل قد ال تكون قابلة لالسترداد

يتضمن تقديرات اإلدارة ويتطلب من بين أمور أخرى تقييما لتحديد ما إذا كان يمكن دعم القيمة الدفترية لألصول بصافي  إن اختبار الهبوط في القيمة هو مجال

وعند احتساب  القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املستمدة من تلك األصول باستخدام توقعات التدفقات النقدية التي تم خصمها بمعدل مناسب.

 يمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية،صافي الق

  

 :فيما يليتتمثل تعلق بأمور غير مؤكدة بدرجة كبيرة بما في ذلك توقعات اإلدارة التي تبعض االفتراضات  كما يتم استخدام

 االستهالك واإلطفاء؛الضرائب، نمو األرباح قبل العموالت والضرائب واالستهالك واإلطفاء، محسوبة على أنها أرباح تشغيلية معدلة قبل  (أ

 توقيت وحجم النفقات الرأسمالية املستقبلية (ب

 معدالت النمو طويلة األجل (ع

 .اختيار معدالت الخصم لتعك  املخاطر التي تنطوي عليها (د

 كمية احتياطيات السحب املتوقع استخراجها خالل الفترة قيد الدراسة.      هـ(

ؤثر بشكل كبير إن تغيير االفتراضات التي تختارها اإلدارة، وخاصة معدل الخصم وفرضيات معدل النمو املستخدمة في توقعات التدفقات النقدية، يمكن أن ي

 على تقييم الهبوط في القيمة للمجموعة وبالتالي النتائج.

 

 تقدير العمر اإلنتاجي والقيمة املتبقية

واملعدات على التوالي يتعلق باألداء املستقبلي املتوقع لألصول املستحوذ عليها إن العمر اإلنتاجي املستخدم إلطفاء أو استهالك األصول غير امللموسة أو املمتلكات 

االستهالك فيما يتعلق باالستهالك الدوري بعد  حتسابيتم ا تحقاق املنافع االقتصادية من األصل.وحكم اإلدارة بناء على التقييم الفني للفترة التي س تم اس

ا تأثير مباشر على االستهالك تحديد تقدير العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل والقيمة املتبقية املتوقعة في نهاية عمره. إن القيمة املتبقية لألصل املتوقعة لألصول له

 . املحمل على قائمة الربح او الخسارة

 

 إلى التقييم الفني في وقت شراء األصل ومراجعتخيت
ً
سنويا للتأكد من مالئمتخ.  م تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية ألصول املجموعة من قبل اإلدارة استنادا

 .التقنيةالصول مثل التغيرات في اعمر وتستند على الخبرة التاريخية مع حياة أصول مماثلة وكذلك توقع األحداث املستقبلية التي قد تؤثر على 

 

 خسائر الهبوط في قيمة الذمم املدينة 

ملقدرة غير القابلة لالسترداد إلى تدرع الذمم املدينة بالتكلفة املطفأة التي يتم تخفيضها بالبدالت املناسبة للمبالغ املقدرة غير القابلة لالسترداد. تستند املبالغ ا

دارة أنها ال املدينة والخبرة التاريخية لتعديلها باملبالغ املتوقع عدم استردادها بشكل نهائي في املستقبل. يتم شطب الذمم املدينة عندما ترى اإل أعمار األرصدة 

 يمكن تحصيلها.
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 ات املنافع املحددةالتزامقياس 

املجموعة فيما يتعلق ببرامج منافع املوظفين من خالل تقدير مبلغ املنافع املستقبلية التي حصل عليها املوظفون مقابل خدمتهم في  التزاميتم احتساب صافي 

واري في تاريخ نهاية على أساس التقييم االكت لتزامالفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه االستحقاقات لتحديد قيمتها الحالية. يتم تحديد القيمة الحالية لال

. والتي تعترف بكل فترة خدمة على أنها تؤدي إلى وحدة إضافية املتوقعة ضافةاال  وحدةفترة التقرير املالي املوحد من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة 

الية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة. في اململكة العربية السعودية، يتم بالقيمة الح لتزاممن استحقاقات وإجراءات استحقاقات املوظفين. يتم قياس اال

بالرجوع إلى عوائد السندات األمريكية )حيث يتم ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي(  لتزامتحديد أسعار الخصم املستخدمة في تحديد القيمة الحالية لال

 .إضافية تعك  إمكانية كسر االرتباط املعدلة للحصول على عالوة مخاطرة

 

 تقدير الزكاة وضريبة الدخل

تم التوصل إلى إن احتساب الزكاة وضريبة الدخل للمجموعة يتضمن بالضرورة درجة من التقدير فيما يتعلق ببنود معينة ال يمكن تحديدها بشكل نهائي حتى ي

من خالل إجراءات قانونية رسمية. وقد ي تج عن التسوية النهائية لبعض هذه البنود أرباح / خسائر مادية إقرار نهائي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ذات الصلة 

 و/أو تدفقات نقدية.

لفروق بأصول ضريبة مؤجلة إلى ما إذا كان من املرجح أن تتاح أرباح ضريبية كافية ومناسبة في املستقبل، على عك  ذلك، يمكن خصم عك  ا االعترافيستند 

األرباح املتاحة. عندما تتعلق الفروق املؤقتة بالخسائر، ويعتبر قانون املؤقتة. لتحديد األرباح الخاضعة للضريبة في املستقبل، تتم اإلشارة إلى أحدث توقعات 

 الضريبة ذا الصلة لتحديد مدى توفر الخسائر للتعويض عن األرباح الخاضعة للضريبة في املستقبل.

 

 متداول وغير متداول  التصنيف إلى (م

 ات إلى متداول وغير متداول في قائمة املركز املالي:لتزاماألصول واالاملجموعة  تصنف

 

 يتم تص يف األصول كمتداولة عند:

 .توقع تحقيقخ أو بيعخ أو استهالكة ضمن نطاق دورة التشغيل االعتيادية 

 .بغرض التجارة 
ً
 يتم االحتفاظ بخ مؤقتا

 .من تاريخ الفترة املالية 
ً
 توقع تحقيقخ خالل فترة اثني عشر شهرا

  أو مايعادلخ، باست ناء النقد املقيد من التبادل أو النقد املستخدم لتسوية 
ً
 على األقل من تاريخ الفترة املالية. التزامكونخ نقدا

ً
 لفترة اثني عشر شهرا

  تصنف على أنها غير متداولة.جميع األصول األخرى التي ال ينطبق عليها ذلك 

 

 ات كمتداولة عند:لتزاميتم تص يف اال

 .توقع تسويتخ ضمن نطاق دورة التشغيل االعتيادية 

 .بغرض التجارة 
ً
 يتم االحتفاظ بخ مؤقتا

 .من تاريخ الفترة املالية 
ً
 وجوب تسويتخ خالل فترة اثني عشر شهرا

 على األقل بعد تاريخ القوائم املالية. لتزامعدم وجود حق مطلق لتأجيل اال 
ً
 لفترة تزيد عن اثني عشر شهرا

 ات منافع املوظفين.التزامات متداولة باست ناء التزامات كلتزامتصنف املجموعة جميع اال

 متداولة. اتالتزامات الضريبة املؤجلة يتم تص يفها كأصول أو التزامأصول و 
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  يجار عقود اإل ( ن

 :اإليجار باست ناء اتل والتزامو حق استخدام األصو اثبات تتم املحاسبة عن جميع عقود اإليجار 

 .عقود إيجار األصول منخفضة القيمة •

 .( شهرا أو أقل12عقود اإليجار التي تكون مدتها اثنى عشر ) •

قاس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لل
ُ
 في عدل االفتراض يالرجوع إلى املبت التعاقدية املستحقة للمؤجر على مدة عقد اإليجار مع تحديد سعر الخصم اعدفت

ستخدم نسبة العمولة اإلضافية 
ُ
  عند بدء اإليجار في هذه الحالة. وال للمجموعةعقد اإليجار إال إذا لم يكن من السهل تحديده )كما هو الحال عادة(، حيث ت

 يجار أناإليجار املتغيرة في قياس التزام اإليجار إال في حالة استنادها إلى مؤشر أو سعر. وفي هذه الحاالت، يفترض القياس األولي اللتزام اإل دفعات يتم إدراع 

 .املتعلقة بها الفترةاإليجار املتغيرة األخرى كمصروف في  دفعاتالعنصر املتغير سينل دون تغيير خالل مدة عقد اإليجار. ويتم تسجيل 

 

 :األولي، تتضمن القيمة الدفترية اللتزام اإليجار ما يلي أيضا ثباتعند اال

 .املبالغ املتوقع أن يتعين سدادها بموجب أي ضمان قيمة متبقية •

 .إذا كان من املؤكد بشكل معقول أنخ س تم تقييم هذا الخيار املجموعةسعر ممارسة أي خيار شراء ممنوح لصالح  • 

 .أي من الغرامات التي يتعين سدادها إلنهاء عقد اإليجار في حالة تقدير مدة عقد اإليجار على أساس ممارسة خيار اإلنهاء •

 .اإليجار عند بدء عقد اإليجار أو قبلخ دفعات • 

 .املتكبدةالتكاليف املباشرة األولية    •

 .تفكيك األصل املؤجر، أو إزالتخ، أو إعادة تهيئتخ املجموعةقيمة أي مخصص معترف بخ إذا تعين على   •

أصول  اإليجار. يتم إطفاء دفعاتاألولي، تزيد التزامات اإليجار نتيجة الفائدة املفروضة بسعر ثابت على الرصيد املستحق ويتم تخفيضها بقيمة  الثباتبعد ا

خ على أساس القسط الثابت على مدة املدة املتبقية من عقد اإليجار أو على مدى العمر االقتصادي املتبقي لألصل إذا تم الحكم، نادرا، بأنحق االستخدام 

 .أقصر من مدة عقد اإليجار

القيمة  املجموعةتقديرها ألي عقد إيجار )ألنها على سبيل املثال تعيد تقييم احتمال ممارسة املستأجر خيار التمديد أو اإلنهاء(، وتعدل  املجموعةعندما تراجع 

. وتتم أيضا جارالدفترية اللتزام اإليجار بحيث تعك  املدفوعات التي تتم على مدى املدة املعدلة واملخصومة بنف  سعر الخصم املطبق في بداية عقد اإلي

، باست ناء معدل الخصم على مراجعة القيمة الدفترية لاللتزامات عند تعديل العنصر املتغير ملدفوعات اإليجار املستقبلية التي تعتمد على سعر أو مؤشر

مع إطفاء القيمة الدفترية املعدلة على مدى مدة  حق االستخدامألصول . وفي كلتا الحالتين، تتم إجراء تسوية مكافئة للقيمة الدفترية العناصر غير املتغيرة

 .آخر في الربح أو الخسارة انخفاضبأي  يتم االعترافإلى الصفر،  ألصول حق االستخدام تم تعديل القيمة الدفتريةوإذا  اإليجار املتبقية.

 لإليجار مع املؤجر، تعتمد املحاسبة على طبيعة التعديل:عندما تعيد املجموعة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية 

ستخدام اإلضافية التي تم الحصول اال الخاص بحق و ضافية أو أكثر بمبلغ يتناسب مع السعر الوحيد اإل صول ى األ إحدإعادة التفاوض استئجار  عن نتجإذا  -

 .أعالهعقد إيجار منفصل وفقا للسياسة املذكورة كعليها، ُيحتسب التعديل 

 ويعاد قياستأجيره( ،  يتمأو أكثر ي إضاف أصلفترة اإليجار، أو  في جميع الحاالت األخرى التي يؤدي فيها إعادة التفاوض إلى زيادة نطاق اإليجار )سواء تمديد  -

   بنف  املبلغ. حق االستخدامأصول الخصم املطبق في تاريخ التعديل، مع تعديل  معدلاإليجار باستخدام عقود  التزامات

 ؛بنف  ال سبةاألصول حق استخدام و اإليجار عقود  اللتزامات القيمة الدفتريةإذا أدت إعادة التفاوض إلى انخفاض في نطاق اإليجار، يخفض كل من    -

القيمة عك  تلضمان أن  ؛اإليجار مرة أخرى  عقودفي الربح أو الخسارة. ثم تعدل التزامات  معترف بخإليجار مع أي فرق عقود ااإلنهاء الكامل لجزء من لتعك  

أصول حق وتم تعديل  املطبقة في تاريخ التعديل.عات اإليجار دفالتي أعيد التفاوض بشأنها خالل فترة إعادة التفاوض، مع خصم  لدفعاتمبلغ ا الدفترية

 بنف  املبلغ. االستخدام

محددة وتشترط على املؤجر أن يقدم خدمات إلى املجموعة، وقد اختارت املجموعة أن تحسب كامل  أصول بال سبة للعقود التي تنقل إلى املجموعة في استخدام 

  خدمات يقدمها املوّرد كجزء من العقد.إلى أي  ،بشكل منفصل، املحسوبة التعاقدية دفعاتعقد إيجار، أي أنها ال تخصص أي مبلغ من الكالعقد 
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 استثمارات  .5

 

 

  املغلقة -ستثمارصناديق اال  5-1

 القيمة العادلة

 م2020

ضافات / إ

- )استبعادات(

  صافي

  /مكاسب

غير  )خسائر )

 محققة

 القيمة العادلة

 م2019

      م2020ديسمبر  31كما في 
 5,575,270 -  (5,575,270) - 2صندوق ميفك منازل قرطبة 

 695,496   (49,044)  - 646,452 )جسر( العقاري  صندوق ميفك املدر للدخل

 24,265,773 1,892,730  - 26,158,503 برع ميفكصندوق 

 13,781,751 728,054  - 14,509,805 ميفك بورتو للتطوير  صندوق 

 57,783,198 (6,156,358)  - 51,626,840 صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

 6,654,436 548,594  - 7,203,030  2صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

 18,568,358 (2,591,534)  - 15,976,824 صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة في  قطاع األغذية 

 5,736,314  -  (5,736,314) - صندوق بوابة الخليج

صندوق ميفك  -العادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة

  - 22,753,228  24,457,000 47,210,228 5لفرص امللكية الخاصة 

صندوق ميفك  -العادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة

   - 441,384  675,000 1,116,384 3لفرص امللكية الخاصة 

 164,448,066 13,820,416  17,567,054 133,060,596 

 

 

 

  م 2019ديسمبر  31  م  2020ديسمبر  31   إيضاح األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

  133,060,596  164,448,066  5.1  املغلقة  – صناديق االستثمار
  -  8,000,000  5.2 املفتوحة   –صناديق االستثمار 

  16,214,868  9,919,854  5.3 املحافظ التقديرية
       صول مالية بالقيمة العادلة أ

       من خالل الدخل الشامل اآلخر 

   11,798,902  -  5.4 االستثمار في األسهم األجنبية غير املدرجة

  182,367,920  161,074,366  
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 م2019 ر ديسمب 31كما في 

 القيمة العادلة

 م1920

ضافات / إ

- )استبعادات(

  صافي

  /مكاسب

غير  )خسائر (

 محققة

 القيمة العادلة

  م2018
     

 23,838,257 -  (23,838,257) - صندوق برع كيان ميفك املكتبي

 5,814,411 (239,141)    - 5,575,270 2صندوق ميفك منازل قرطبة 

 648,462 47,034  - 695,496   )جسر( صندوق ميفك املدر للدخل العقاري 

 -    -  24,265,773  24,265,773  ) جديد( برع ميفكصندوق 

 13,855,294 (73,543)  -  13,781,751  ميفك بورتو للتطوير  صندوق 

 42,946,197  972,383   13,864,618  57,783,198  صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

 6,193,229  461,207   -  6,654,436   2صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

 17,701,273  867,085   -  18,568,358  صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة في  قطاع األغذية 

 5,080,752 655,562  - 5,736,314   صندوق بوابة الخليج

  133,060,596 14,292,134  2,690,587 116,077,875 

 

  املفتوحة -ستثمارصناديق اال  5-2

 القيمة العادلة

 م2020

ضافات / إ

- )استبعادات(

  صافي

  /مكاسب

غير  )خسائر (

 محققة

 القيمة العادلة

 م2019

      م2020 ر ديسمب 31كما في 
 - -  5,000,000 5,000,000 السعودي بالريال للمرابحة ميفك صندوق 

صندوق ميفك املرن  -العادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة

 - -  3,000,000 3,000,000 لألسهم السعودية

 8,000,000 8,000,000  - - 

 

  املحافظ التقديرية 5-3

 القيمة العادلة

 م2020

ضافات / إ

  صافي- )استبعادات(

 /مكاسب 

غير  )خسائر (

 محققة

 القيمة العادلة

 م2019

      م2020 ديسمبر  31 في كما
 12,650,388 1,732,910  (4,463,444) 9,919,854 وراق املالية األ 

الجزيرة  بنك  - (3,564,480)  - 3,564,480 

 9,919,854 (8,027,924)  1,732,910 16,214,868 
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 القيمة العادلة

 م2019

ضافات / إ

  صافي- )استبعادات(

  /مكاسب

غير  )خسائر (

 محققة

 القيمة العادلة

 م2018

      م2019 ديسمبر  31 في كما
 - 632,592  12,017,796  12,650,388  لية وراق املااأل 

الجزيرة بنك    3,564,480  (130,847,640)  180,120 134,232,000 

 16,214,868 (118,829,844)  812,712 134,232,000 

 

 

الشركة بغرض  تأسستغير مدرجة لشركة مرس ى السيف لالستثمار املحدودة، واملسجل في جزر كايمان.  أسهميمثل هذا الصندوق استثمار في  5-4

 31في  وكما. خراالستثمار في مشروع مرس ى السيف، تطوير عقاري في مملكة البحرين. تم حساب األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

لاير سعودي. 11,798,902بقيمة  قامت املجموعة باثبات هبوط بكامل الرصيد م،2020ديسمبر 
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 ممتلكات ومعدات .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املدفوعويشمل ذلك *
ً
  .يريال سعود 466,000للتراخيص وتنفيذ البرامج بمبلغ مقدما

 

 

 

 
تحسينات على 

 ةمستأجر عقارات 

أثاث 

 املعدات املكتبية  ومفروشات

 تقنيةمعدات 

 املعلومات

 شبكةمعدات 

 السيارات االتصاالت

تحت أعمال 

 *اإلنشاء

 اإلجمالي

 م2020

         ةفلالتك

 14,912,958 618,197 459,847 6,340,756 1,447,723 1,095,781 1,495,485 3,455,169 م2020يناير  1في ا كم

 102,500 102,500 - - - - - - االضافات 

 ملموسةغير صول أل  املحول 

 (160,196) (160,196) - - - - - - (  8)إيضاح 

 14,855,262 560,501 459,847 6,340,756 1,447,723 1,095,781 1,495,485 3,455,169 م2020 رديسمب 31في كما 

         

         ستهالك املتراكماال 

 13,794,926 - 421,528 6,182,590 1,363,778 1,081,639 1,442,749 3,302,642 م2020يناير  1في كما 

 251,894 - 38,318 55,787 39,838 7,888 23,281 86,782  املحمل خالل السنة

          

 14,046,820 - 459,846 6,238,377 1,403,616 1,089,527 1,466,030 3,389,424 م2020ديسمبر  31في كما 

         صافي القيمة الدفترية

 808,442 560,501 1 102,379 44,107 6,254 29,455 65,745 م2020ديسمبر  31 فيكما 
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  )تتمة (ومعدات ممتلكات

  
تحسينات على 

 املعدات املكتبية  أثاث ومفروشات ةمستأجر عقارات 

 تقنيةمعدات 

 املعلومات

 معدات شبكة

 السيارات االتصاالت

تحت أعمال 

 اإلنشاء

 اإلجمالي

 م2019

         التكاليف

 14,482,788 233,001 459,847 6,340,756 1,443,668 1,095,781 1,454,566 3,455,169 م 2019يناير  1في كما 

 434,465 385,196 - - 8,350 - 40,919 - ضافاتاإل 

 (4,295) - - - (4,295) - - -  غير ملموسةصول أل  املحول 

 14,912,958 618,197 459,847 6,340,756 1,447,723 1,095,781 1,495,485 3,455,169 م2019ديسمبر  31في كما 

         

         ستهالك املتراكماال 

 13,415,047 - 329,558 6,116,060 1,314,631 1,051,111 1,403,622 3,200,065 م2019يناير  1في كما 

 384,174 - 91,970 66,530 53,442 30,528 39,127 102,577 الرسوم لهذا العام 

 (4,295) - - - (4,295) - - -  غير ملموسةصول أل  املحول 

 13,794,926 - 421,528 6,182,590 1,363,778 1,081,639 1,442,749 3,302,642 م2019ديسمبر  31في كما 

         صافي القيمة الدفترية

 1,118,032 618,197 38,319 158,166 83,945 14,142 52,736 152,527 م2019ديسمبر  31 كما في
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 أصول حق االستخدام .7

 م2019ديسمبر  31  م2020  ر ديسمب 31 

    التكلفة

 -  - يناير 1كما في 

 -  33,566,481 *إضافات

 تسوية 
ً
 -  727,119 مقابل رسوم الهيكلة املدفوعات مقدما

 -  34,293,600 ديسمبر 31كما في 

    

    اإلطفاء املتراكم

 -  - يناير 1كما في 

 -  (1,275,734) املحمل خالل السنة

 -  (1,275,734) ديسمبر 31كما في 

 -   في كما صافي القيمة الدفترية

 -  33,017,866 م2020ديسمبر  31

 

 (11.1)إيضاح ريت  ميفك( من صندوق 2فيما يتعلق بنقل ملكية )بالزا  حق االستخدام أصول ك املثبتة* يشمل املبلغ األرض 

 

  غير امللموسة  األصول  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر  31 

    البرامج

    التكلفة

 11,874,944  11,874,944 يناير 1كما في 

 -  160,194  إضافات

 -  160,196 (6)إيضاح   املحول من أعمال تحت اإلنشاء

 412,195,33  11,874,944 

    

    اإلطفاء املتراكم

 9,242,467  9,891,937 يناير 1كما في 

 649,470  543,034 املحمل خالل السنة

 9,891,937  10,434,971 ديسمبر 31كما في 

    فيكما صافي القيمة الدفترية 

 1,983,007  1,760,363 م2020ديسمبر  31
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 ضريبي مؤجل صل أ .9

 بما يلي: متعلقأصل ضريبي مؤجل 

 م2019 ديسمبر 31  م2020ديسمبر  31 

 306,988  133,771 خسائر االئتمان املتوقعة  مخصص

   78,491  60,494 لموظفينلخدمة النهاية  مكافأة مخصص

   13,430  9,764 املمتلكات واملعدات

 204,029  398,909 

 

 الحركة في األصل الضريبي املؤجل: 

 م2019 ديسمبر 31  م2020ديسمبر  31 

 1,110,898  398,909 يناير  1كما في 

 (711,989)  (194,880) املحمل خالل السنة 

 398,909    204,029 ديسمبر  31كما في 

 

 طراف ذات عالقة أل مع ا املعامالت واألرصدة .10

اإلستثمار سياق أعمالها االعتيادية بمعامالت تجارية مع أطراف ذات عالقة. تتضمن األطراف ذات العالقة مساهميها والشركات التابعة لها, وصناديق  تتعامل املجموعة في

لديهم السلطة واملسئولية للتخطيط  املدارة ومجل  اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا. إن موظفي اإلدارة العليا هم هؤالء األشخاص بما فيهم املدير غير التنفيذي الذين

 معتمدة من إدارة املجموعة.والتوجيخ والسيطرة على أنشطة املجموعة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها و 

 مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واملبالغ ذات الصلة :  همةاملعامالت امل

 م2019 ديسمبر 31  م2020ديسمبر  31 املعاملة األطراف ذات العالقة

 16,324,925  12,781,089 أتعاب إدارة األصول  الصناديق املدارة بواسطة شركة ميفيك

 برع ميفكصندوق 

 393,873  - رسوم ترت ب االيجار

 700,000  639,130 رسوم ترت ب املرفق

 1,360,000  - هيكلةرسوم ال

  ميفك ريت  صندوق 
 -  708,829 2رسوم إعادة هيكلة بالزا 

 -  211,627 رسوم ترت ب تسهيالت الدين

 188,183  146,979 دخل توزيعات أرباح 2ميفك لفرص امللكية الخاصة صندوق 

 5 صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة
 -  2,333,720 هيكلةرسوم ال

 -  420,000 رسوم االشتراك

 -  15,686 رسوم االشتراك السعودية لألسهم املرن  ميفك ندوق ص

      موظفي اإلدارة الرئيسيين

 4,990,677  -  دخل تمويل من القروض  حقةالفائدة املست

 3,762,000   - دخل تمويل الفائدة املستلمة من القروض

 -  (12,393,597) رسوم هبوط القيمة  للموظفينهبوط قيمة القروض 

 (115,483)  (183,015) مكافأة املجل  مجل  اإلدارة

 (8,159,958)  (6,013,750) الفوائد السنوية الرئ   التنفيذي وموظفي اإلدارة الرئ سيين اآلخرين
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 األرصدة مع األطراف ذات العالقة

 م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر  31 إيضاح 

     تداول املغير الجزء 

 80,300,000  - أ صافي الهبوط ،قروض املوظفين

 1,909,233  - أ فوائد مستحقة على قروض املوظفين

 -  -  املتوقعة االئتمان خسائر مخصصيخصم: 

   -  82,209,233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قروض للموظفين (أ

 

 لشروط القرض املتفق عليها بين  "القروض" مليون ريال سعودي 100بقيمة قدمت املجموعة قروض م 2018 عام خالل
ً
إلى ثالثة من كبار التنفيذيين )املوظفين(. وفقا

 ملدة 5املجموعة واملوظفين ،على القرض عمولة قدرها 
ً
سنوات. تم استخدام هذا القرض لشراء وحدات في صندوق ميفك ريت . القرض مضمون مقابل  5٪ سنويا

ت من قبل املوظفين. وبما أن الضمان الوحيد مقابل القرض املضمون هو الوحدات في صندوق ميفك ريت ال يحق الوحدات األساسية املكتسبة في صندوق ميفك ري

، متوقًعا الحد األقص ى من الخسائر السترداد القرض على أساس هبوط القيمة السوقية للوحدات األساسية. على لشركة ميفك اللجوء إلى أي أصول أخرى للموظفين

ريال  68,857,137خالل السنة، تم استالم مبلغ و . السنة املاضيةمليون ريال سعودي في  19.7اجي للقرض تم حجز خسارة هبوط في القيمة بلغت مدار العمر اإلنت

ريال  909,233املستحقة بمبلغ ، انخفضت قيمة ايرادات التمويل عالوة على ذلك ريال سعودي. 11,442,864وهبوط قيمة املبلغ املتبقي مقابل املستحقات سعودي 

 سعودي.

 

 م.2020تم شطب أصل القرض وإيرادات التمويل املستحقة املنخفضة القيمة للقرض املذكور بالكامل خالل عام 

 

 :القيمة في من هبوط اوما يرتبط بهمن املوظفين القروض فيما يلي تفاصيل 

 

  اسم املوظف

 مبلغ القرض األساس ي 

 )بالريال السعودي(

 الهبوط 

 )بالريال السعودي(

 املستردة

 )بالريال السعودي( 

 القيمة الدفترية 

 )بالريال السعودي(

 - 40,876,873  19,123,127 60,000,000 ابراهيم عبدهللا راشد الحديثي

  - 13,990,132   6,009,868 20,000,000 تركي الفوزان

  - 13,990,132  6,009,868 20,000,000 هيفاء العبيد

 100,000,000 31,142,863   68,857,137 -  

 

 )تتمة( طراف ذات عالقةأمستحق من 

 

 الجزء املتداول 

 

 م2018 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر  31

 70,882,879  -  12.1 مستحقات من صندوق ريت

 6,000,000  6,000,000  صندوق ميفك املدر للدخل العقاري 

  6,000,000  76,882,879 
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 طراف ذات عالقة )تتمة(أتحق من مس

 رصدة األطراف األخرى ذات عالقةأ (ب

 التقرير:باإلضافة إلى أرصدة األطراف ذات العالقة أعاله ، فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تاريخ 

 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 الرصيد اسم الطرف ذات العالقة
 

  23,291,214  30,058,452 رسوم إدارية مستحقة الصناديق املدارة بواسطة شركة ميفيك

  -  639,130 ترت ب التسهيالت رسوم ميفك  برع

  11,986,203  2,630,666 هيكلةرسوم ال صندوق ميفك ريت

  (560,000)  (33,000) مكافأة مستحقة مجل  اإلدارة 

  48,000  - توزيعات أرباح مستحقة صندوق ميفك املدر للدخل العقاري 

 

 

 يلي: الوحدات املحتفظ بها في الصناديق التي تديرها املجموعة املدرجة ضمن االستثمارات كما 1 -10

  م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر  31 

ــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــ عدد الوحدات ــــــــــــــ

  60,000  60,000 صندوق ميفك املدر للدخل العقاري 

  5,000  - 2صندوق ميفك منازل قرطبة 

  3,229  3,229  صندوق ميفك التنمية بورتو

  24,265  24,266 ميفكصندوق برع 

  53,487  53,487  صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة

  10,000  10,000  2صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

  16,741  16,741  صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة في قطاع األغذية

  -  24,457  5 صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة

  -  675 3 امللكية الخاصة صندوق ميفك لفرص

 نسبة األصول املحتفظ بها في الصناديق التي تديرها املجموعة كما يلي: 2 -10

  م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر   31 

ــ   النسبة املئوية ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ

  ٪0.62  %0.62 صندوق ميفك املدر للدخل العقاري 
  ٪5.00  - 2صندوق ميفك منازل قرطبة 
  ٪13.55  %13.55 صندوق ميفك التنمية بورتو

 %42.88 ميفك برعصندوق 
 42.88٪  

  ٪40.32  %40.32 صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

  ٪22.35  %22.35  2صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

 %31.51 صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة في قطاع األغذية
 31.51٪  
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 %41.92 5صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 
 -  

 %1.20 3صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 
 -  

 فندق مستأجر قيد اإلنشاء:  مبنى .11

 

 م2019ديسمبر   31  م2020ديسمبر   31 

 -  70,822,879 (11.1)إيضاح 2 بالزا

 70,822,879  - 

 

 

وقطعة األرض املؤجرة كتسوية للمبلغ املستحق. تم نقل العقار إلى ريت  ميفك( من صندوق 2)بالزاعلى عقار العقارية  للتنمية جسر شركة ت، حصل السنةخالل   1.11

في تاريخ التحويل )إيضاح  16باألرض ذات الصلة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية  االعترافتم و ريال سعودي.  70,822,879بمبلغ متفق عليخ قدره  جسرشركة 

. م2020ديسمبر  31العقار غير متاح لالستخدام حتى اآلن ، وبالتالي ، ال يتم احتساب استهالك للسنة املنتهية في و . م2020أبريل  29(. تم االنتهاء من نقل األصول في 7

 باألرصدة نتيجة الستالم املمتلكات: االعترافتالي تفاصيل يوضح الجدول ال

 

 ايضاحات  

 

  م2020أبريل  29

      املثبتة األصول 

  70,882,879   م2020أبريل  29في  2تكلفة بالزا  – مبنى فندق مستأجر فيد اإلنشاء

  27,439,887   م 2020أبريل  29تكلفة األرض في  -2بالزا  – األصول  استخدام حق

   98,322,766  

      التي تم إلغاء اثباتها األصول 

  70,882,879  10 م2019 ديسمبر 31 في ريت ميفك صندوق  من مستحق

     

       تعاقديةال االلتزامات

  27,439,887   م2020أبريل  29في  2اإليجار املتعلقة بأرض بالزا عقود التزامات

   27,439,887  

 

 

 النقد ومعادالت النقد .12

 م2019ديسمبر   31  م2020ديسمبر   31 

 20,000  15,000 الصندوق في نقد 

 -  1,439,032  محّول  نقد

 3,083,334  8,816,798 مدير املحافظ  لدى النقد

 15,002,336  37,445,318 حسابات جارية –نقد لدى البنوك 

 47,716,148  18,105,670 

 



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020  ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(

33 

 إيرادات مستحقة وأصول اخرى  .13

 

ديسمبر  31 ايضاح 

  م2020

ديسمبر   31

  م2019

  40,002,644  33,556,534  خرى أالرسوم اإلدارية املتراكمة ورسوم 

   2,434,642   91,953,67  مستحق من املوظفين

  -  280,470   القيمة املضافة القابلة لالسترداد / الذمم املدينة )ضريبة املدخالت(ضريبة 

  48,000  4,020  توزيعات أرباح مستحقة

 مصروف مدفوع مقدم
ً
   401,140   944,860  ا

  2,114,814  7,545,983  خرى أمستحقات 

    7,839,101  األقليميةتاب  شركةمن  مستحق

       يخصم:

   (5,057,095)   (10,787,967)   خرى أمخصص مقابل رسوم اإلدارة ورسوم 

  41,336,680  39,944,145  

 

 

. يتم تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة املدينة الذمم أعمار من ب سبةتق   الشركة مخصص الخسارة للذمم املدينة التجارية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة 

 ولي وتحليل الوضع املالي الحا ينالسداد السابقة للمدينعدم  نسببالرجوع إلى  تحصيلها في املشكوك الديون  مخصصاستخدام مصفوفة على الذمم املدينة التجارية ب

في للمدينين، وتعديلها بالنروف الخاصة باملدينين كذلك املتوقع للنروف  والنروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها املدينون وتقييم كل من االتجاه الحالي 

 .تاريخ التقرير

 

التجارية املدينة بناًء على مصفوفة املخصصات:يوضح الجدول التالي بيان مخاطر الذمم   

 

 

  الذمم التجارية

 م2020ديسمبر  31 أيام تجاوز االستحقاق

  الحالية يوم>30 يوم 30–90 يوم 90–180  يوم180–360  يوم أو اكثر 360 املجموع

   49.45%  0%  0%  0%  0%  0% 
 معدل خسارة االئتمان املتوقع

 33,556,534  21,815,483  4,117,844  2,158,354 - - 5,464,853  

رى خدارة والرسوم األ رسوم اإل 

 جماليةاملستحقة اإل 

 

(10,787,967

)  (10,787,967) - - - - - 

 خسارة االئتمان املتوقعة

 القيمة الدفترية 5,464,853      2,158,354 4,117,844  11,027,516  22,768,567 
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  الذمم التجارية

 م2019ديسمبر  31 أيام تجاوز االستحقاق

  

  الحالية يوم>30 يوم 30–90 يوم90–180  يوم 180–360 كثرأيوم أو  360 املجموع

 

16,42%  0% 0% 0% 0% 0% 

معدل خسارة االئتمان 

 املتوقع

40,002,644 30,790,036 1,154,824 

- - - 

8,057,784 

األخرى رسوم اإلدارة والرسوم 

 املستحقة اإلجمالية

 خسارة االئتمان املتوقعة - - - - - (5,057,095) (5,057,095)

 القيمة الدفترية 8,057,784 - - - 1,154,824 25,732,941 34,945,549

 

االعتبار القيمة العادلة لالستثمارات األساسية باعتبارها ضماًنا للذمم املدينة وتعديل نسبة الخسارة في حالة تأخذ في املجموعة عند تقييم خسائر االئتمان املتوقعة ، 

 التعثر في السداد وفًقا لذلك

 في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة الحركة 13.1 

 

 رأس املال .14

 10بقيمة اسمية مليون سهم  40مليون ريال سعودي موزعة على  400، بلغ رأس مال الشركة املصرح بخ واملصدر واملدفوع بالكامل م2020و م201 9ديسمبر 31كما في 

 ريال سعودي لكل سهم.

 ملصدر واملدفوع بالكامل كما يلي:كانت حصة رأس مال الشركة ا

 رأس املال  عدد األسهم  نسبة امللكية  إيضاح 

  160,000,000   16,000,000  %40  أ املساهمين من دول مجل  التعاون الخليجي

  60,000,000   6,000,000  %15  ب العربية لالستثمارات الشركة 

  180,000,000   18,000,000  %45   املساهمون السعوديون 

   100%  40,000,000   400,000,000  

 

(، وهي مجموعة مصرفية في منطقة %10البحرين ) –( والبنك األهلي املتحد %30الكويت ) –املساهمين من دول مجل  التعاون الخليجي هم البنك األهلي املتحد  (أ

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 م2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31 

 7,785,683  5,057,095       يناير  1الرصيد في 

 331,869  10,787,967       انخفاض القيمة املحمل للسنة

 (1,060,457)  (4,457,480) املبالغ املعدمة خالل العام 

 (2,000,000)  (599,615) )عك ( انخفاض القيمة 

 5,057,095    10,787,967       ديسمبر  31الرصيد في 



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020  ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(

35 

من الشركة العربية  %58.65مسجلة في اململكة العربية السعودية. وتعود ملكية الشركة العربية لإلستثمارات هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للدول العربية و  (ب

مساهمين سعودين ودول مجل  التعاون  %8.8من حصة الشركة تعود لـ  %15لإلستثمار من قبل مساهمين سعوديين ودول مجل  التعاون الخليجي، وبالتالي فإن 

 .املتبقية خاضعة للضريبة  %6.2الخليجي والتي تخضع للزكاة، ب نما تعتبر نسبة 

 حتياطي نظاميا .15

 للننام األساس ي وننام الشركات باململكة العربية السعودية، يتعين على املجموعة تحويل ما نسبتخ 
ً
٪ على األقل من صافي الدخل السنوي للشركة إلى االحتياطي 10طبقا

 ٪ من رأس مالها. هذا اإلحتياطي يتم تخصيصخ في نهاية الفترة املالية وال يخضع لتوزيعات األرباح.30االحتياطي الننامي. يجوز للشركة التوقف عن هذا التحويل متى ما بلغ 

 

 

 نهاية الخدمة للموظفين نافعم .16

خالل طرق اكتوارية باستخدام طريقة الشركة مطالبة بدفع استحقاقات إنهاء الخدمة لجميع املوظفين بموجب أننمة العمل السعودية. يتم تقدير نهاية الخدمة من 

 وحدة اإلئتمان املتوقعة.

 في قائمة املركز املالي  املثبتاملبلغ 1-16 

 م2019ديسمبر   31 م2020ديسمبر   31 

 4,786,626 4,878,573 منافع املوظفين

 

 ات(لتزامتسوية نهاية الخدمة للموظفين )القيمة الحالية لال 2-16 

 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر   31  

 6,222,046  4,786,626  يناير 1ات في لتزامالقيمة الحالية لال

   1,372,711  718,621  تكلفة الخدمة الحالية 

  296,279  146,955  تكلفة التمويل

  1,668,990  865,576  على قائمة الربح أو الخسارة صروفاتاملإجمالي 

 (1,543,346)  (472,195)  تعديالت اكتوارية منمكاسب 

 (1,543,346)  (472,195)  على قائمة الدخل الشامل اآلخر صروفاتاملإجمالي 

 (1,561,064)  (301,434)  الفوائد املدفوعة خالل السنة

  4,786,626  4,878,573  ديسمبر 31ات في لتزامالقيمة الحالية لال

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية3-16

 ات االستحقاقات املحددة فيما يلي:التزاماملستخدمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة لتقييم  همةتتمثل االفتراضات اإلكتوارية امل

 م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر  31 

 املؤية النسب 

 %2,90  %1.55 تقييم معدل الهبوط

 %4,00  %3.00 املعدل املتوقع للزيادة في مستوى الراتب

 تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية 16 -4

 فيما يلي أثر التغييرات في القيمة الحالية :



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020  ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(

36 

 م2019ديسمبر   31  م2020ديسمبر   31 االفتراضات االكتوارية 16-1

    تقييم معدل الهبوط

 (404,778)  412,322 %0.5زيادة ب سبة  -

 452,200  (460,805) %0.5انخفاض ب سبة  -

    املعدل املتوقع للزيادة في مستوى الراتب

 445,219  455,441 %0.5زيادة ب سبة  -

 (410,870)  (416,937) %0.5انخفاض ب سبة  -

 

  يجار اإل  التزامات عقود .17

  م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر  31  إيضاح 

  -  -  أ يناير  1في  كما

  -  33,566,482   خالل السنة  ضافاتاإل 

  -  789,240   التمويل تكلفة

  -  (2,211,015)  ب خالل السنة  مدفوعات

   32,144,707  -  

  -  (2,481,015)    يجاراإل  التزامات عقودمن  املتداول  الجزء: خصم

  -  29,663,692   ديسبمر  31كما في 

 ات أخرى التزاممصروفات مستحقة و  .18

  م2019ديسمبر  31  م2020 ديسمبر  31   

  2,722,026  1,754,690   مستحقات رواتب وأجور املوظفين

  -   602,437   زيعات األرباحضمان تو 

  -  447,523   بموجب تصفية الشريعة  االلتزامات

  -  171,250   مقدم من العمالء / التزامات عقود

   895,390      19,108   عموالت ورسوم إيداع –ذمم دائنة 

   1,544,556   945,492   مستحقةمهنية رسوم 

   16,658   86,440   شبكاترسوم اتصاالت و 

   376,395   254,001   ةمستحقمعلومات  صيانة تقنيةمصروف 

   106,586   -   مستحقتأمين مصروف 

  104,925  80,733   التأمينات االجتماعية املستحق إلى

   560,000   30,000   املستحقة عضاء مجل  اإلدارةأ رسوم

   29,308   15,776    املستحقة االستقطاعضريبة 

   506,102   -   املستحقة ضريبة القيمة املضافة  

   24,750   16,250   مستحق  صيانةمصروف 

   12,000   12,000   مستحق  خدمات أمنيةمصروف 

  241,203  212,073   أخرى 
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   4,647,773  7,139,899  

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل .19

 قائمة الربح أو الخسارة :ب ثباتهااقامت املجموعة باحتساب مخصص الزكاة وضريبة الدخل بما يتوافق مع األننمة والقوانين في اململكة العربية السعودية وتم 

 فيما يلي تفصيل مخصص الزكاة وضريبة الدخل في قائمة املركز املالي:

 

 إيضاح

 ديسمبر 31 

 م2020
 

 ديسمبر 31

 م2019

 15,058,274  34,605,688  أ مخصص الزكاة

 496,504  337,607  ب مخصص ضريبة الدخل

   34,943,295  15,554,778 

 

 فيما يلي تفصيل مخصص الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة:

 م2019 رديسمب 31  م2020ديسمبر  31  إيضاح 

 6,665,944     7,517,088  أ   الزكاة للسنة الحاليةمخصص 

 -    26,794,567  أ مصروف الزكاة للسنة السابقة 

 468,503   -  ب مخصص ضريبة الدخل للسنة الحالية

 -  230,599  ب مصروف ضريبة الدخل للسنة السابقة

   34,542,254     7,134,447 

 

 ديسمبر كما يلي: 31حركة مخصص الزكاة للسنة املنتهية في  -أ

 اإلجمالي  التابعةالشركة   الشركة  إيضاح م2020ر ديسمب 31للسنة املنتهية في 

 15,058,274   1,797,500   13,260,774   يناير 1كما في 

 (5,777,391)  (1,799,254)  (3,978,137)   السنة خالل املدفوع

 26,794,567  2,100,997    24,693,570   مخصص إضافي مقابل تقييم السنوات السابقة

 (8,986,850)  -  (8,986,850)   الضمان أرباح تصفية

 7,517,088  686,084  6,831,004   لسنةخالل ا املحمل

 34,605,688   2,785,327   31,820,361   ديسمبر 31كما في 

 

 

 اإلجمالي  التابعةالشركة   الشركة  إيضاح م9201ر ديسمب 31في للسنة املنتهية 

 12,761,340  2,763,734  9,997,606   يناير 1كما في 

 1,371  173  1,198   املخصصات خالل العام  زيادة

 (4,369,010)  (2,763,681)  (1,605,329)   املدفوع خالل السنة

 6,665,944  1,797,447  4,868,497   لسنةخالل ا املحمل

 15,058,274  1,797,500  13,260,774   ديسمبر 31كما في 
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 اإلجمالي  التابعةالشركة   الشركة  إيضاح  م9201ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 8,986,850  -  8,986,850   مخصص ضمان الزكاة 

 8,986,850  -  8,986,850   ديسمبر  31في 

 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 

 مكونات الوعاء الزكوي 

 ديسمبر: 31فيما يلي املكونات األساسية للوعاء الزكاوي للمساهمين السعوديين ودول مجل  التعاون الخليجي للسنة املنتهية في 

 التابعةالشركة   الشركة  م2020

 رأس املال
 

400,000,000   100,000,000 

 خسائر متراكمة
 

(49,592,733)   (6,310,385) 

 احتياطي ننامي
 

12,917,626   9,133,140 

 للسنة ةاملعدل)الخسارة( /صافي الربح 
 

(37,618,239)   (3,938,382) 

  اتمخصص
 

38,173,510   427,433 

 املمتلكات واملعدات، صافي
 

(2,637,924)   - 

 -  447,523  تحت التنقية االلتزامات

 احتساب ضريبة الشركة الزميلة والتابعة–ذمم مدينة غير متداولة 
 

(96,463,667)   - 

 صل ضريبي مؤجلأ
 

(393,609)   (5,567) 

 ةغير محقق (ئرخسا) /حاربأ
 

17,676,653   (49,044) 

 تمويلي  دخل
 

-   - 

 (70,882,879)  -   في العقارات استثمارات

  282,509,140   28,374,316 

البالغة  ودول مجلس التعاون الخليجي ملكية السعوديينمن إجمالي  %2.5778الزكاة بواقع 

93.8% 

 

6,831,004   686,084 

  
 

      

 التابعة  الشركة  م2019

 100,000,000  400,000,000  رأس املال

 (1,860,545)  (58,017,487)  خسائر متراكمة

 9,133,140  12,153,025  احتياطي ننامي

 (48,996,551)  37,782,474  صافي الربح املعدل للسنة

 47,259,384  43,492,756  مخصصات

 -  (3,063,104)  املمتلكات واملعدات، صافي

 (695,496)  (160,378,870)  استثمارات طويلة األجل

 (30,000,000)  30,000,000  األجل قصيرةقروض 

 -  (102,824,273)  احتساب ضريبة الشركة الزميلة والتابعة–ذمم مدينة غير متداولة 

 (586,017)  (524,881)  مؤجل ضريبة أصل
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 -  (330,731)  توزيعات نقدية من شركات سعودية

 82,910  3,041,416  أخرى 

  201,330,325  74,336,825 

 1,797,447  4,868,497  %93.8البالغة ودول مجل  التعاون الخليجي من إجمالي ملكية السعوديين  %2.5778الزكاة بواقع 

 بعض هذه املبالغ تم تعديلها للوصول إلى الزكاة املحملة للسنة.

 ديسمبر: 31فيما يلي حركة مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية في  -ب

 اإلجمالي  التابعةالشركة   الشركة   م2020

 496,504  556  495,948   يناير 1كما في 

 (389,496)   -    (389,496)   املدفوع خالل السنة

 230,599   230,599   -    لسنةا خالل املحمل

 337,607   231,155   106,452   ديسمبر 31كما في 

        

 اإلجمالي  التابعةالشركة   الشركة   م2019

 219,315  12,947  206,368   يناير 1كما في 

 -  -  -   ( عكس)  /السابقة السنة مصروفات

 (191,314)  (12,391)  (178,923)   املدفوع خالل السنة

 468,503     -  468,503   لسنةخالل ااملحمل 

 496,504  556  495,948   ديسمبر 31كما في 

 

 الربط موقف -ج

 الشركة

م. واستلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من الهيئة 2019إلى  م2007قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات املالية من 

مليون ريال  1.67مليون ريال سعودي، قامت الشركة بتسديد  43,27 م، حيث يتضمن الربط مبالغ إضافية بقيمة2018م ولسنة 2013م إلى 2008للسنوات من 

 على املبلغ املتبقي م 2011 -م2008من االلتزامات اإلضافية املتعلقة بالسنوات سعودي 
ً
لدى لجنة االعتراضات مليون ريال سعودي  17.97البالغ وقدمت إعتراضا

في اململكة العربية السعودية. ثم  مليون ريال سعودي وتقديمخ لهيئة الزكاة والدخل بموجب األننمة واللوائح املعمول بها 17.97العليا، تم إصدار ضمان بنكي بقيمة 

مع ذلك تم تكوين مخصص م إلى األمانة العامة للجان الضريبية بعد حل لجنة االعتراضات العليا. 2011م إلى 2008أحيل اعتراض لجنة االعتراضات العليا للسنوات من 

 وق حقال إخاللدون  اتخاذا بمبدأ الحيطةمقابل هذا الضمان املقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  17.97بمبلغ 

املتعلق بهذا الشأن أو يتم استالم القرار النهائي  ة.القانونية املعلقة وحقوق كل طرف تنل كما هي حتى يتم التوصل إلى تسوية بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والشرك

مانة العامة م مع األ 2018م و2013 –م 2012التقييمات املستلمة للسنوات  قدمت الشركة اعتراض رسمي على هذه .خالف ذلكب األمانة العامة للجان الضريبيةمن 

 للجان الضريبية.

 

 . وقدمت اإلدارةمليون ريال سعودي 2.45م بمطالبات إضافية بقيمة 2014من الهيئة العامة الزكاة والدخل لسنة  الربوط الزكويةخالل السنة، استلمت الشركة 

 .لجنة االعتراضات العليا للهيئة العامة للزكاة والدخل للسنة املذكورةإلى اعتراض 
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يعود لعدم السماح بخصم بعض االستثمارات طويلة األجل من قبل م 2018وعام م 2014 –م 2008للسنوات مليون ريال سعودي  45.73البالغ إن املبلغ اإلضافي أعاله 

والتي تمثل تقديرات الشركة اللتزاماتها تجاه الهيئة م 2020 ديسمبر 31كما في مليون ريال سعودي  33.15تكوين مخصص بإجمالي تم الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 العامة للزكاة والدخل.

. يعود املبلغ ريال سعودي مليون  11.04بمطالبات إضافية بقيمة  م2021 م في فبراير2017م إلى 2015وفي نهاية السنة، تلقت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من 

الشركة  بصدد تقديم ان لم توافق عليها الهيئة. وغيرها من املبالغ  السماح من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصم بعض االستثمارات طويلة األجلاإلضافي لعدم 

اتخاذا بمبدأ مليون ريال  6.62. تم تخصيص مبلغ لى السنوات التي تم تقييمها وتتوقع نتيجة ايجابية من اإلجراءاتاعتراض رسمي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ع

 لهذه السنوات املقررة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. الحيطة

 )تتمة( الدخل وضريبة الزكاة

 التابعةالشركة 

للزكاة والدخل، لدى الهيئة العامة  م2019نشائها وحتى السنة املالية إقدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية وضريبية الدخل للشركات املستردة للسنوات من تاريخ 

 .م2019 حصلت الشركة التابعة على شهادة تفيد بتقديمهم اإلقرارات حتى عام

مليون. يعود املبلغ  2.89بمطالبات إضافية بقيمة  م2020 ديسمبرم في 2018م إلى 2015للسنوات من  النهائية الربوط الزكوية التابعة السنة، تلقت الشركة خالل

إجمالي  اثبات. ومع ذلك، قامت الشركة التابعة بمن الوعاء الزكوي اإلضافي لعدم السماح من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصم بعض االستثمارات طويلة األجل 

 هيئة العامة للزكاة والدخل.م للسنوات التي أقرتها ال2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.33املخصص بمبلغ 

، وقامت بتسوية االلتزامات لسنة 21خالل فبراير  م2017م، و2016م، و2015للهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات إعتراض  التابعة قدمت الشركةة، وفي نهاية السن

 مليون ريال سعودي. 0.27 م مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بدفع مبلغ2018

 

  رتباطاتاال و املتحملة ات التزام .20

 االلتزامات املحتملة

واملطالبات املالية  ،الوحدات مالكيومطالبات  ،فيما يتعلق باملطالبات ضد اإليجار م2020ديسمبر  31تخضع املجموعة لعدد من اإلجراءات القانونية اعتباًرا من 

، ال تعتقد ، بناًء على رأي املستشار القانوني، فإن اإلدارةاألخرى. في حين أنخ ل   من العملي الت بؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية املعلقة واملهددة

 .تاريخ التقرير سوف لها تأثير جوهري على نتائجها ومركزها املاليأن أي إجراءات من هذا القبيل )بما في ذلك التقاض ي( قيد التنفيذ في 

 

 لية.أخرى كما في تاريخ التقرير باست ناء الزكاة وتقييم ضريبة دخل الشركات قيد الننر كما هو موضح في اإليضاحات ذات الصلة بالقوائم املا لتزاماتالم تكن هناك أية 

 

 رتباطاتاال 

السنوية التي أعلن عنها ، إذا كانت التوزيعات ٪ للمشتركين النقديين املبدئيين في صندوق ميفك ريت2توزيعات أرباح سنوية تصل إلى لضمان التوريق ميفك  لدى

٪ من املبلغ الناقص. مبلغ توزيعات األرباح اإلضافية الذي  2ب سبة تصل إلى  ميفك ٪. يتم ضمان أي عجز في األرباح السنوية من قبل5صندوق ميفك ريت أقل من 

٪ 2وهو ما يقارب  ريال سعودي  602,437توزيع األرباح السنوية من قبل صندوق ميفك ريت من أجل تلبية متطلبات  م2020ديسمبر  31يتعين دفعخ عن الفترة حتى 

 .ميفك شركة خمن املبلغ الناقص الذي تضمن

 

ريال  51,782,400ة شرعية من بنك الجزيرة بمبلغ حصل على تسهيالت تمويلي ،)صندوق تديره الشركة( 5صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة ،  السنةخالل 

 وفًقا ملتطلبات البنك ، فقد كن شركة مساهمةتلم للصندوق   ذات الغرض الخاصلشركة ل لغرض تمويل حيازة أصول الصندوق. ننًرا ألن الوضع القانونيسعودي 

  للشركة ذات الغرض الخاصتغير الوضع القانوني يالتسهيالت االئتمانية نيابة عن الصندوق حتى  بتسهيل مؤقًتا لالستثمار املاليشركة الشرق األوسط  قامت

مليون ريال سعودي. القرض مضمون مقابل إجمالي أصول الصندوق ،  10مبلغ  2020ديسمبر  31إلى شركة مساهمة عامة. بلغ السحب القائم كما في  للصندوق 

 .باإلضافة إلى ذلك ، قدمت الشركة أيًضا ضماًنا لسداد القرض
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مع الرياضية(  املاسية) الفرص ما هو مخطط لخ للصندوق  ك  الشركة ذات الغرض الخاص، تم تحويل القرض إلى م2021 مارس 21لنهاية العام ، خالل بتاريخ الحق 

 بقاء جميع الشروط كما هي بما في ذلك ضمان السداد املقدم من الشركة.

 

 

 

 

 للسنة املنهية  مصروفات عمومية وإدارية األخرى  .21

 م2019ديسمبر  31   م2020ديسمبر  31  

 445,870   14,175  والعموالت الرسوم حسومات

 2,928,646   2,805,929  أتعاب مهنية

 740,136   610,838  صيانة وإصالح

 747,193   811,250  اشتراكات

 250,000   -  رسوم هيكلة القرض

 115,483   183,015  مكافآت مجل  اإلدارة 

 181,500   -  تسويق وإعالنات

 114,293   46,804  سفرمصروفات 

 334,562   330,926   مصروفات تأمين

 68,023   49,831   نشر وطباعة وقرطاسية

 410,755   120,000  عامةمرافق 

 289,480   218,148  ننافة مكتبمصروفات 

 144,000   144,000  خدمات أمنية

 50,600   49,391  مصروفات بنكية

 104,841   42,403  ضريبة استقطاع

 42,824   40,417  ضريبة القيمة املضافة

 -  602,437  توزيعات أرباح مضمونة

 -  447,523  الشرعية نقيةالت مصاريف

 338,538   332,149  أخرى 

  6,849,236   7,306,744 

  

 ، صافياألخرى  تشغيليةال املصروفات /الدخل .22

 

  م2019 رديسمب 31  م 2020ديسمبر  31  

 -  8,172  إيرادات أخرى 

 5,000,540  -  أرباح تمويلية

 (1,342)  -  خسائر عمالت أجنبية
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 -  (12,393,597)  الهبوط في قروض املوظفينتكلفة 

 -  (4,333,865)  لذمم املدينةاتكلفة الهبوط في 

 4,000,000  -  في قروض صندوق ميفك املدر للدخل العقاري  الهبوط)عك (/ 

 1,668,131  (6,079,600)  هبوط رسوم اإلدارة عك 

  (22,798,890)  10,667,329 

 

 

 العائد/)الخسارة( األساس ي واملخفض للسهم .23

 م.2019 وم 2020ديسمبر 31في  ت املنتهيةسنواعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم لل سنةيتم احتساب خسارة/ ربحية السهم من خالل قسمة صافي الربح لل

 

 ئتمانيةاأصول  .24

 أصول تحت اإلدارة

 31سعودي كما في ريال  2,598,073,890 تتمثل هذه األصول في أصول الصناديق االستثمارية واالستثمارات املدارة من قبل املجموعة نيابة عن عمالئها والبالغة قيمتها

 مع السياسة املحاسبية للمجموعة، ال يتم إدراع هذه األرصدة 13,386,889,56 :م 2019ديسمبر  31) م2020 ديسمبر
ً
في القوائم املالية املوحدة غير املراجعة (. وتماشيا

 للمجموعة.

 الحسابات النقدية للعمالء

 لالئحة هيئة السوق املالية 
ً
الخاصة باألشخاص املرخص لهم التي تتطلب فصل حسابات العمالء، تمتلك املجموعة أرصدة في حسابات متنوعة لدى بنك محلي للقيام وفقا

م: ال يوجد 2019 ديسمبر 31م )2020ديسمبر  31بأنشطة التعامل واإلدارة والحفظ. تحتفظ املجموعة بحسابات العمالء ولكن ال يوجد نقدية بالريال السعودي  كما في 

 في القوائم املالية املوحدة للمجموعة.غير املراجعة نقدية بالريال السعودي(. وتماشًيا مع السياسة املحاسبية للمجموعة، ال يتم إدراع هذه األرصدة 
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 القطاعيةعلومات ملا .25

 تننيم املجموعة ضمن وحدات أعمال على أساس الخدمات املقدمة ولديها القطاعات التالية:تعمل املجموعة باململكة العربية السعودية فقط. وألغراض إدارية، يتم 

   

 قطاع الشركات

 قطاع الشركات يقوم بإدارة تنمية الشركات املستقبلية ويسيطر على كافة الوظائف املرتبطة بالخزينة. يتم تسجيل استثمارات امللكية ضمن 
ً
هذا القطاع والتي تتكون أيضا

 التنمية االستراتيجية وتنمية األعمال، والننام واألمتثال، والتمويل والعمليات واملوارد البشرية، وإدارة عالقات العمالء.من 

 

 إدارة األصول 

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

لتشغيلية بصورة منفصلة  التخاذ قرارات حول املوارد املخصصة وتقييم االداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس األرباح تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات ا

 والخسائر التشغيلية.

 ات شركات.التزاماتها باستخدام قطاعات األعمال ويتم اإلفصاح عنها كالتزامال تقوم الشركة بتتبع 

 

 العقارات

 .تعامل مع إدارة استثمار العقارات ووضع استراتيجيات لتضخيم رأس من خصائص العقار وأرباح مستحقة من اإليجاراتهذا القطاع ي

 

 حقوق امللكية الخاصة واالستثمارات املصرفية

 ل للمجموعة.املجموعة تستثمر في الشركات الخاصة غير املدرجة وتضع استراتيجيات للمتحول واملباع في السنوات القادمة لتحقيق الدخ
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 )تتمة(  القطاعيةملعلومات ا .25

 

 م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 العقارات إدارة األصول  قطاع الشركات

ةالخاصة يامللك

 اإلجمالي واالستثمارات املصرفية

       إيرادات

 338,581,65 10,296,543  7,772,486 1,980,395 18,532,229   إجمالي اإليرادات

       

       املصروفات

 14,659,401  5,645,106 2,692,176 3,419,231 2,902,888  رواتب ومصروفات متعلقة باملوظفين

 2,070,662 481,22 191,421 190,299 81,607,71  واطفاءمصروفات إهالك 

 1,102,191 115,122 214,955 326,024 446,090  مصروفات ايجار

 789,240 - - - 789,240  مصروفات فوائد

   6,839,236 313,498  2,699,057  1,557,314  2,269,367   مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

 9022,798,8 3,883,499  2,954,775    38,665 15,921,951  خرى أغير تشغيلية مصروفات 

 2048,259,6 10,038,449 8,752,384 5,531,533 23,937,254  مجموع املصروفات

       

 (9,677,967) (258,094) (979,898)  (3,551,138) (5,405,025)  إيرادات قطاعية

 (34,737,134)          الزكاة وضريبة دخل الشركات

 (44,415,101)      خسارة السنة
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 )تتمة(  التقارير القطاعية .25

 

 م2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 العقارات إدارة األصول  قطاع الشركات

ةالخاصة يامللك

 اإلجمالي واالستثمارات املصرفية

       إيرادات

 44,967,213 8,565,815 6,348,018 6,397,404 23,655,976  إجمالي اإليرادات

       

       املصروفات

 24,814,803 5,923,532 5,483,039 7,776,121 5,632,111  رواتب ومصروفات متعلقة باملوظفين

 1,033,643 105,616 248,904 247,445 431,678  واطفاءمصروفات إهالك 

 1,171,950 122,408 228,560 346,658 474,324  مصروفات ايجار

 815,758 2,350 29,260 14,100 770,048  مصروفات فوائد

 7,306,746 216,020 2,689,146 1,295,904 3,105,676  مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

 (5,668,131) - (5,668,131) - -  خرى أغير تشغيلية  )إيرادات( /مصروفات

 29,474,769 6,369,926 3,010,778 9,680,228 10,413,837  مجموع املصروفات

       

 15,492,444 2,195,889 3,337,240 (3,282,824) 13,242,139  إيرادات قطاعية

 (7,846,436)      الزكاة وضريبة دخل الشركات

 7,646,008      صافي دخل السنة
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 إدارة املخاطر املالية .26

االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ) بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر  تتعرض أنشطة الشركة إلى مجموعة متنوعة من املخاطر املالية وهي: مخاطر

 أسعار الفائدة(.

 

 ئتمانمخاطر اال  .1

اتخ مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. قامت املجموعة بعمل إجراءات إلدارة تعرضها التزاممخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة طرف ما في الوفاء ب

والحصول على ضمانات ملخاطر االئتمان والتي تتضمن تقييم القدرة االئتمانية للمقترضين، والحصول على املوافقات االئتمانية الرسمية، ووضع حدود ائتمانية، 

.
ً
 مثل إدارة محافظ املقترضين. إن عقود قروض هامش التغطية لألفراد هي لفترات ال تتجاوز اثني عشر شهرا

 

ئص خاطر االئتمانية عندما يشترك عدد من األطراف األخرى في أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة في نف  املنطقة الجغرافية أو لها نف  الخصات شأ تركزات امل

النروف األخرى. تشير التركزات ات التعاقدية بحيث تتأثر بالتغيرات في االقتصاد أو السياسات أو لتزاماالقتصادية التي يمكن أن تتسبب قدرتها على الوفاء باال

 في املخاطر االئتمانية إلى الحساسية ال سبية ألداء املجموعة للتطورات التي تؤثر على قطاع محدد أو موقع جغرافي.

 

السداد من خالل التعامل تهدف سياسة املجموعة املتعلقة باملخاطر االئتمانية إلى الحد من تعرض األطراف األخرى ملخاطر عالية محسوسة من عدم القدرة على 

املطبقة قبل القيام  لتزامفقط مع أطراف أخرى يتم تقييمها على أنها ذات قدرة ائتمانية على أساس تقييم اإلجراءات املنفذة، وسياسة اعرف عميلك وإجراءات اال

شكل أوراق مالية معتمدة لضمان السيولة الكافية لدى العميل  بقبول العميل. تقوم املجموعة بمنح التمويل لعمالئها بعد الحصول على ضمانات كافية على

، وفقا "للوائح همةات السداد والحد من املخاطر االئتمانية. ملعامالت األطراف ذات العالقة، تحصل الشركة على موافقة املجل  للمعامالت املالتزامللوفاء ب

 ".السوق املاليةالتنفيذية لهيئة 

 

 لسياسة إدارة املخاطر املعمول بها وإصدار مبالغ هامشية إضافية يتم
ً
)إذا كان ذلك  مراقبة مخاطر االئتمان بصورة يومية ملدى كفاية تغطية الضمانات وفقا

( للعمالء لرهن أصول إضافية وتس يل محافظ العمالء بشكل كامل أو جزئي لضمان اال
ً
 ملعمول بها.بسياسة إدارة املخاطر ا لتزامضروريا

 مخاطر أسعار العموالت .2

ات التي لتزامصول واالمخاطر أسعار العموالت هي األرباح املستقبلية غير املؤكدة الناجمة عن التذبذبات في أسعار العموالت. ت شأ املخاطر عند عدم تطابق األ 

هو القروض التي تحصل عليها املجموعة والقروض التي تقوم بمنحها حيث تخضع لتعديل أسعار العموالت ضمن فترة محددة. إن أهم مصدر ملخاطر األسعار 

 ال تتعرض ارباح املجموعة املستقبلية ملخاطر اسعار العمولة. أن التذبذبات في أسعار العموالت )إن وجدت( تنعك  في نتائج العمليات.

 

 مخاطر العمالت .3

ذب نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت املجموعة بالريال السعودي مخاطر العمالت هي مخاطر تعرض قيمة األدوات املالية للتذب

ة ملخاطر جوهرية للعمالت والدينار الكويتي والجنيخ اإلسترليني والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت وترى أن املجموعة غير معرض

 األجنبية.

   لةمخاطر السيو  .4

قد تتسبب في  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة املجموعة على الوفاء بمتطلبات صافي التمويل. قد ت تج مخاطر السيولة من االضطرابات في السوق التي

 ات املجموعة املستقبلية.التزامعدم توفر بعض مصادر التمويل. يتم إدارة مخاطر السيولة بصورة منتنمة للتأكد من توفر التمويل الالزم للوفاء ب
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 )تتمة(  إدارة املخاطر املالية

 ات املاليةلتزامهـ( مجموعات األصول واال

 ات املالية:لتزامالقيمة الدفترية املعروضة في قائمة املركز املالي املوحد تتعلق باملجموعات التالية من األصول واال

 

 

 ديسمبر 31

  م2020

 ديسمبر 31

  م2019
     األصول املالية

     أصول مالية بالتكلفة املطفئة

  39,543,005  40,162,428 اإليرادات املستحقة واألصول األخرى )باست ناء الدفعات املقدمة(

  159,092,112  - مستحق من أطراف ذات عالقة

  -  - ذمم مدينة مقابل مرابحة

  18,105,670  47,719,173 النقد ومعادالت النقد

  216,740,787  87,881,601 مجموع األصول املالية بالتكلفة املطفئة

      

      األصول املالية بالقيمة العادلة في الدخل الشامل االخر:

  11,798,902  - االستثمار في األسهم األجنبية الغير مدرجة

      

      والخسارة:األصول املالية بالقيمة العادلة في الربح 

  133,060,596  172,939,862 صناديق االستثمار

  16,214,868  9,919,854 املحافظ التقديرية

  -  - استثمارات في األسهم األجنبية

  149,275,464  182,859,716 مجموع األصول املالية بالقيمة العادلة في الربح والخسارة

     

     ات املاليةلتزاماال

     ات مالية بالتكلفة املطفئة:التزام

  4,786,626  4,878,573 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  4,529,445  4,521,266 األخرى  الدائنة الذمم

  9,316,071  9,399,839 ات املالية بالقيمة العادلة بالتكلفة املطفئةلتزاممجموع اال

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020  ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(

48 

 القيمة العادلة لألدوات املالية .27

السوق لتحقيق فوائد اقتصادية من أعلى وأفضل استخدام لألصل أو ببيعخ إلى  في تأخذ باالعتبار قدرة املشاركينقياس القيمة العادلة لألصول الغير مالية 

 مشارك آخر في السوق املستفيد من األصل في أعلى مستوى لخ وأفضل استخدام.

 

 القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد 

مدخالت ذات الصلة املجموعة تستخدم أساليب التقييم املناسبة للنروف وتتوافر عنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، اإلكثار من االستخدام األمثل لل

 يمكن مالحنتها، والتقليل من استخدام املدخالت الغير مالحنة.

ات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات املالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، كما هو لتزامجميع األصول وااليتم تص يف 

 النحو التالي:موضح أدناه ، بناًء على أدنى مستوى من املدخالت مهم بال سبة لقياس القيمة العادلة ككل, وذلك بمستوياتها املختلفة على 

  ات مماثلة.التزامأسعار السوق املعلنة )غير املعدلة( في سوق نشط ألصول أو -املستوى األول 

 للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.-املستوى الثاني 
ً
 طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال

 التقييم التي تكون أدنى مدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير  قابل للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.طرق -املستوى الثالث 

 إلى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
ً
 يعرض الجدول التالي األدوات املالية استنادا

 اإلجمالي املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول    م2020 ر ديسمب 31كما في 

     األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
 - - - - االستثمار في األسهم األجنبية الغير مدرجة

         مجموع األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

         األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة:

 172,448,066 171,801,614 646,452 - صناديق االستثمار

 9,919,854 - - 9,919,854 املحافظ التقديرية

 182,367,920 171,801,614 646,452 9,919,854 مجموع األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 182,367,920 171,801,614 646,452 9,919,854 مجموع األصول املالية

     

 اإلجمالي املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول  م2019ديسمبر  31كما في 

     األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 11,798,902 11,798,902 - - االستثمار في األسهم األجنبية الغير مدرجة

 11,798,902 11,798,902   مجموع األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

     األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة:

 133,060,596 132,365,100 695,496   -   صناديق االستثمار

  16,214,868  - -  16,214,868  املحافظ التقديرية

 149,275,464 132,365,100 695,496    16,214,868  مجموع األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 161,074,366 144,164,002 695,496    16,214,868  مجموع األصول املالية
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 )تتمة( املالية لألدوات العادلة القيمة

 
ً
مقيد. يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات  كان الضمان يستند على سعر إغالق السوق لهذا االستثمار في تاريخ التقييم، إذاتقييم االستثمارات املتداولة علنا

 إلى قيم صافي أحدث األصول املبلغ عنها في تار 
ً
املالي مع  يخ إعداد املركزفي األسهم الخاصة، وصناديق االستثمار املشتركة التي صنفت في املستوى الثالث استنادا

 إلى خ
ً
صم التدفقات النقدية مراعاة القيمة العادلة لالستثمارات. القيم العادلة لالستثمارات األخرى )بما في ذلك الصكوك( صنفت في املستوى الثالث استنادا

.لتزام.القيم الدفترية لجميع األصول واال
ً
 ات األخرى تمثل قيمها العادلة ب سبة كبيرة جدا

 

 ين التسلسل الهرمي للقيمة العادلةالتحول ب

 

ات املعترف بها بالقيمة العادلة في هذه القوائم املالية املوحدة بشكل دوري، تقرر املجموعة حدوث إعادة تص يف بين حسابات التسلسل لتزامتقيم األصول واال

لقياس القيمة العادلة( في نهاية كل فترة تقرير مالي. تقرر  همةاملدخالت املالهرمي بالتأكد من اعتبارات التص يف بشكل مستمر)بناًء على الحد األدنى من 

ة خالل السنة املنتهية املجموعة السياسات واالجراءات للقيام بإعادة قياس القيمة العادلة أو عدم القيام بخ. لم يكن هناك إعادة تص يف بين املستويات الثالث

 م.2019و  م2020ديسمبر  31في  

 

 وكفاية رأس املال  ةتطلبات رأس املال التنظيميم .28

هـ(. وفًق للقواعد، حددت هيئة سوق املال اإلطار 1434صفر  17م )املوافق 2012ديسمبر  30قواعد تحوطية )"القواعد"( بتاريخ  السوق املاليةاصدرت هيئة 

 واإلرشادات فيما يتعلق بالحد األدنى ملتطلبات رأس املال التننيمي ومنهجية الحساب وفًقا ملا هو منصوص عليخ بموجب هذه القواعد.

 ية رأس املال على النحو التالي:قامت املجموعة بحساب الحد األدنى لرأس املال املطلوب ونسبة كفا وفًقا لهذه املنهحية،

 ديسمبر 31  رديسمب 31  

 م2019  م2020  الوصف

       

    قاعدة رأس املال:
 

  

 360,839,872   305,049,723  املستوى األول لرأس املال

 -   -  املستوى الثاني لرأس املال

 305,049,723  مجموع قاعدة رأس املال )أ(
 

360,839,872 

    
  

    الحد األدنى ملتطلبات رأس املال:
 

  

 6,116,636   2,031,373  مخاطر السوق 

 174,056,007   196,872,264  مخاطر االئتمان

 10,513,363   9,228,081  املخاطر التشغيلية

 208,131,718  رأس املال )ب(مجموع الحد األدنى من متطلبات 
 

190,686,006 

    
 

  

 96,918,005  ب = ع( -الفائض )أ 
 

170,153,866 

    
  

 71.4  ب = د(\نسبة كفاية رأس املال )أ 
 

1.89 
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 الجوهرية التعرضات .29

 

 م 2020ديسمبر  31 

  ريال سعودي( 176,262,43 الحد) التعرض الجوهري 

 1 %714تطبيق التعرض املحنور  عدد

 - (خالل)ا %714عدد تطبيق التعرض املحنور 

 - سجل التداول رقم عدد حاالت التعرض الزائد في 

 

 

 حداث الالحقةاأل  .30

على املركز املالي للمجموعة كما هو مبين في هذه  جوهري والتي سيكون لها تأثير  م2020ديسمبر  31منذ السنة املنتهية في  مهمةلم تكن هناك أحداث الحقة 

 .املوحدة املالية القوائم

 عتماد القوائم املالية املوحدة ا .31

 م.2120 مارس 29 ـ املوافقه1442 نشعبا 16في هذه القوائم املالية املوحدة  اإلدارة مجل  اعتمد
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