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 شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  م٩٢٠١ديسم&%���٣١ا�ستقل?ن�عن�الفحص��للسنة�ا�الية�ا�ن��ية��ي��باتالقوائم�ا�الية��وتقرير�مراج1ى�الحسا

  

  

  صفحـة�  فهرس����

  ٣-٢  تقرير�فحص�مراج�ي�الحسابات-

  ٤  قائمة�ا(ركز�ا(ا*ي�ا(وحدة-

  ٥  قائمة�الربح�أو�الخسارة�ا(وحدة-

  ٦  قائمة�الدخل�الشامل�ا8خر�ا(وحدة-

  ٧  ا(وحدةقائمة�التغ=@ات�?ي�حقوق�ا(ساهم=ن�-

  ٨  قائمة�التدفقات�النقدية�ا(وحدة-

  ٤٧-�٩  إيضاحات�حول�القوائم�ا(الية�ا(وحدة-







  شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةقائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�

 م٢٠١٩ ديسم_@�٣١كما�?ي�

 (بالريال�السعودي)
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 إيضاح
 

 م٢٠١٩&%�ديسم�٣١
 

 م٢٠١٨ديسم_@��٣١

 ا�صول 

       ا�صول�غ?%�ا�تداولة�

 ٢٦٢٬١٣٥٬١٢٧ ١٦١٬٠٧٤٬٣٦٦  ٥ استثمارات�

 ١٬٠٦٧٬٧٤١  ١٬١١٨٬٠٣٢  ٦ ممتلكات�ومعدات

 ٢٬٦٣٢٬٤٧٧  ١٬٩٨٣٬٠٠٧  ٧ أصول�غ=@�ملموسة�

 ١٬١١٠,٨٩٨  ٣٩٨٬٩٠٩  ٨ أصل�ضري�Z¹مؤجل

 ٨٠٬٩٨٠٬٥٥٦  ٨٢٬٢٠٩٬٢٣٣  ٩ مستحق�من�اطراف�ذات�ع�قة�

 -  -  ١٠ استثمارات�?ي�شركة�زميلة�

 ٣٤٧٬٩٢٦٬٧٩٩ ٢٤٦٬٧٨٣٬٥٤٧ مجموع�ا�صول�غ?%�ا�تداولة

       أصول�متداولة�

 ١١٬٧٢٠٬١٩٣ ١٨٬١٠٥٬٦٧٠ ١١ النقد�ومعاد}ت�النقد

 ١٣٬٦٠٢٬٠٠٠ - ١٢ ذمم�مرابحة�مدينة

 ٨٬٩٨٦٬٨٥٠ ٨٬٩٨٦٬٨٥٠ ١٩ داعات�مقابل�خطاب�ضماناي

 ٧٢٬٨٨٢٬٨٧٩ ٧٦٬٨٨٢٬٨٧٩ ٩ مستحق�من�اطراف�ذات�ع�قة�

 ٥٠٬٩٧٤٬١٩٧ ٣٩٬٩٤٤٬١٤٥ ١٣ إيرادات�مستحقة�وأصول�أخرى،�صا?ي

 ١٥٨٬١٦٦٬١١٩ ١٤٣٬٩١٩٬٥٤٤ مجموع�ا�صول�ا�تداولة

 ٥٠٦٬٠٩٢٬٩١٨ ٣٩٠٬٧٠٣٬٠٩١ مجموع�ا�صول�

 وق�ا�ساهم?نحق

 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٤ رأس�ا(ال�

 ١٢٬١٥٣٬٠٢٥ ١٢٬٩١٧٬٦٢٦ ١٥ إحتياطي�نظامي

 (٥٨٬٠١٧٬٤٨٧) (٤٩٬٥٩٢٬٧٣٤) خسائر�م�@اكمة

 (٩٧٬٠٦١) (١٠٣٬١٠٤) خسائر�غ=@�محققة�من�ا}ستثمارات

 ٣٥٤٬٠٣٨٬٤٧٧ ٣٦٣٬٢٢١٬٧٨٨ مجموع�حقوق�ا�ساهم?ن

  مات�اOلhiا

 إلhiامات�غ?%�متداولة�

 ٦٬٢٢٢٬٠٤٦ ٤٬٧٨٦٬٦٢٦ ١٦ مكافأة�§Nاية�الخدمة�للموظف=ن

 ٦٬٢٢٢٬٠٤٦ ٤٬٧٨٦٬٦٢٦ مجموع�اOلhiامات�غ?%�ا�تداولة

  إلhiامات�متداولة

 ١٠٦٬٩٩٢٬٠٠٠ - ١٧ قروض�قص=@ة�آجل

 ٢٥٬٨٥٩٬٧٤٠ ٧٬١٣٩٬٨٩٩ ١٨ مصروفات�مستحقة�وإل��امات�أخرى 

 ١٢٬٩٨٠٬٦٥٥ ١٥٬٥٥٤٬٧٧٨ ١٩ مخصص�الزكاة�وضريبة�الدخل

 ١٤٥٬٨٣٢٬٣٩٥ ٢٢٬٦٩٤٬٦٧٧ مجموع�اOلhiامات�ا�تداولة

 ١٥٢٬٠٥٤٬٤٤١  ٢٧٬٤٨١٬٣٠٣ مجموع�اOلhiامات�

 ٥٠٦٬٠٩٢٬٩١٨ ٣٩٠٬٧٠٣٬٠٩١ مجموع�اOلhiامات�وحقوق�ا�ساهم?ن

 ٢٠ الhiامات�وارتباطات
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  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  قائمة�الربح�أو�الخسارة�ا�وحدة

  م٢٠١٩ديسم_@��٣١للسنة�ا(نNTية�?ي�

 (بالريال�السعودي)
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 إيضاح

  ديسم&%�٣١

 م٢٠١٩

  ديسم&%�٣١

 م٢٠١٨

  اOيرادات

 ٣٤٬٥٨٢٬٦٠٢ ١٨٬٧٧٨٬٧٩٨ إدارة�أصول�ورسوم�اش�@اكات

 ٦٬٨٥٣٬٢٠٤ ١٧٬٠٣٤٬٣٣٧ مكاسب�محققة��من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

 ٤٥٬٢٠٣٬٩٢٩  ٣٬٥٠٣٬٢٩٩ الخسارة�مكاسب�غ=@�محققة�من�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو 

  ٨٩٨٬١٢٩   ١٣٢٬٦٦٧    الربح�من�ودائع��مرابحة

  ٥٬٤٥٧٬٣٧٧   ٥١٨٬٩١٤    دخل�توزيعات�اvرباح

 ٣٨٬٤٧٧٬٤٥٠ - دخل�العمو}ت

١٣١٬٤٧٢٬٦٩١ ٣٩٬٩٦٨٬٠١٥ 

 ا�صروفات

 (٣١٬٧١٨٬٠١٨) (٢٤٬٨١٤٬٨٠٣) رواتب�ومصروفات�ا(وظف=ن

 fكا�NT(٣٩٩٬٨٨١) (٣٨٤٬١٧٤) ٦ س 

 (٦٨٤٬٣١٦)  (٦٤٩٬٤٧٠)  ٧  اfطفاء

 (١٬١٦٢٬٩٠٧)  (١٬١٧١٬٩٥٠)   مصروف�إيجار

 (٧٬٤٩٦٬٥٧١)  (٨١٥٬٧٥٩)  تكاليف�تمويل

 (٢٧٬٥٢١٬١٠٧)  (٧٬٣٠٦٬٧٤٤) ٢١ مصروفات�عمومية�وإدارية�أخرى 

(٣٥٬١٤٢٬٩٠٠) (٦٨٬٩٨٢٬٨٠٠) 

 ٦٢٬٤٨٩٬٨٩١ ٤٬٨٢٥٬١١٥ شغيليةالدخل�/�(الخسارة)�الت

 (٤٬٨٩٢٬٢٥٩) ١٠٬٦٦٧٬٣٢٩ ٢٢ �ا8خر�التشغيWيالدخل�صا?ي�

 ٥٧٬٥٩٧٬٦٣٢ ١٥٬٤٩٢٬٤٤٤ الدخل�/�(الخسارة)�للسنة�قبل�الزكاة�وضريبة�الدخلصا�ي�

      الدخل�للسنة

 (٢١٬٩١٤٬٩٨٦) (٧٬١٣٤٬٤٤٧) ١٩  �والسنوات�السابقةالحالية�الزكاة�وضريبة�الدخل�للسنة�

 ٣٠٨٬٧٤٢ (٧١١٬٩٨٩) من�الضريبة�ا(ؤجلة�للسنة�ل�/�ا(صروف�دخال

 ٣٥٬٩٩١٬٣٨٨ ٧٬٦٤٦٬٠٠٨ صا�ي�الدخل�للسنة

 ٠٫٩٠ ٠٫١٩ ٢٣ العائد�اvسا½��Zوا(خفض��للسهم



  شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  قائمة�الدخل�الشامل�اtخر�ا�وحدة

 م٢٠١٩ديسم_@��٣١للسنة�ا(نNTية�?ي�

 (بالريال�السعودي)
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  م٨٢٠١ديسم_@��٣١   م٩٢٠١ديسم&%��٣١   إيضاح  

  ٣٥,٩٩١٬٣٨٨   ٧٬٦٤٦٬٠٠٨     صا�ي�الدخل�للسنة

          العناصر�ال�w�xyيمكن�إعادة�تصنيفها�لقائمة�الربح�أو�الخسارة

  ٨٣٣٬٩٧١   ١٬٥٤٣٬٣٤٦   ١٦  صا�ي�التغ?%��ي�إعادة�قياس�إلhiامات�خطط�ا�نافع�ا�حددة

صا�ي�التغ?%��ي�إعادة�تقييم�اwستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خل�

  الدخل�الشامل�اtخر�
  

 (٦٬٠٤٣)   (١٠٬١٥٩) 

  ٣٦٬٨١٥٬٢٠٠   ٩٬١٨٣٬٣١١     إجما�ي�الدخل�الشامل�للسنة



  شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  قائمة�التغ?%ات��ي�حقوق�ا�ساهم?ن�ا�وحدة

  م٢٠١٩ @�ديسم_�٣١للسنة�ا(نNTية�?ي�

 (بالريال�السعودي)
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 خسائر�مi%اكمة إحتياطي�نظامي رأس�ا�ال

غ?%�محققة�من�خسائر 

بالقيمة��اwستثمارات

العادلة�بالدخل�الشامل�

 ا�جموع اwخر

 ٣١٧٬٢٢٣٬٢٧٧ (٨٦٬٩٠٢) (٩١٬٢٤٣٬٧٠٧) ٨٬٥٥٣٬٨٨٦ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  م�٨٢٠١يناير��١الرصيد��ي��

 إجما�ي�الدخل�الشامل�للسنة�

 ٣٥٬٩٩١٬٣٨٨ - ٣٥٬٩٩١٬٣٨٨ - - لسنة�ارباح�اصا?ي�

 ٨٢٣٬٨١٢ (١٠٬١٥٩) ٨٣٣٬٩٧١ - - الدخل/(الخسارة)�الشامل�اvخر

 ٣٦٬٨١٥٬٢٠٠ (١٠٬١٥٩) ٣٦٬٨٢٥٬٣٥٩ - - اجما*ي�الدخل�الشامل�

 -  -  (٣٬٥٩٩٬١٣٩)   ٣٬٥٩٩٬١٣٩  -  محول�ا*ى�احتياطي�نظامي

 ٣٥٤٬٠٣٨٬٤٧٧ (٩٧٬٠٦١) (٥٨٬٠١٧٬٤٨٧) ١٢٬١٥٣٬٠٢٥ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٨٢٠١ديسم&%��٣١الرصيد�كما��ي��

 ٣٥٤٬٠٣٨٬٤٧٧ (٩٧٬٠٦١) (٥٨٬٠١٧٬٤٨٧) ١٢٬١٥٣٬٠٢٥ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٢٠١ ٩يناير�١الرصيد��ي��

 إجما*ي�الدخل�الشامل�للسنة�

 ٧٬٦٤٦٬٠٠٨ - ٧٬٦٤٦٬٠٠٨ - - ا?ي�أرباح�السنة�ص

 ١٬٥٣٧٬٣٠٣ (٦٬٠٤٣) ١٬٥٤٣٬٣٤٦ - - الدخل/(الخسارة)�الشامل�اvخر

 ٩٬١٨٣٬٣١١ (٦٬٠٤٣) ٩٬١٨٩٬٣٥٤ - - اجما*ي�الدخل�الشامل

  -   -   (٧٦٤٬٦٠١)   ٧٦٤٬٦٠١   -  محول�ا*ى�احتياطي�نظامي

 ٣٦٣٬٢٢١٬٧٨٨ (١٠٣٬١٠٤) (٤٩٬٥٩٢٬٧٣٤) ١٢٬٩١٧٬٦٢٦ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٢٠١ ٩ديسم&%�٣١الرصيد�كما��ي��



  شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  �قائمة�التدفقات�النقدية�ا�وحدة

  م٢٠١٩ديسم_@��٣١للسنة�ا(نNTية�?ي�

 (بالريال�السعودي)
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 م٨٢٠١ديسم&%٣١ م٩٢٠١ديسم&%٣١ إيضاح

   التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية

 ٥٧٬٥٩٧٬٦٣٢ ١٥٬٤٩٢٬٤٤٤   صا?ي�ربح�السنة�قبل�الزكاة�وضريبة�الدخل

   تسويات�لتعديل�صا�ي�الدخل�إ�ى�صا�ي�النقد�:

 ٣٩٩٬٨٨١  ٣٨٤٬١٧٤  ٦  ا}س�NTك

 ٦٨٤٬٣١٦   ٦٤٩٬٤٧٠  ٧  اfطفاء

  ١٩٬٧٠٠٬٠٠٠   -  ٩،٢٢  هبوط�?ي�قيمة�قروض�ا(وظف=ن

  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠   (٤٬٠٠٠٬٠٠٠)  ٢٢  هبوط�?ي�قيمة�قرض�لصندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري ) /عكس(

  (١٬٤٢٩,٦٢١)   (٢٬٠٠٠٬٠٠٠)  ٢٢  هبوط�?ي�قيمة�الرسوم�اfدارية�?ي��عكس

  -   ٣٣١٬٨٦٩  ٢٢  قيمة�الذمم�ا(دينة�من�صندوق�ميفك�كيانهبوط�

 (٤٥٬٢٠٣٬٩٢٩)  (٣٬٥٠٣٬٢٩٩)   مكاسب�غ=@�محققة�من�استثمارات

 (٦٬٨٥٣٬٢٠٤)  (١٧٬٠٣٤٬٣٣٧)   مكاسب�محققة�من�بيع�استثمارات،�صا?ي

 ٥٦١٬٧١٢  -  ١٠ حصة�الخسارة�من�الشركة�الزميلة

 ١٬٧٤٨٬٩٢٨  -  ١٠ لة�هبوط�قيمة�الشركة�الزمي

 ٧٬٤٩٦٬٥٧١  ٨١٥٬٧٥٩     تكلفة�تمويل

 ١٬٦٧٤٬٥٨٦  ١٬٦٦٨٬٩٩٠  ١٦ مخصص�مكافأة�§Nاية�الخدمة�للموظف=ن

   التغ?%ات��ي�ا�صول�واOلhiامات�التشغيلية:

 ١٬٤٣٠٬٣٣٣ ١٣٬٦٠٢٬٠٠٠   ذمم�مرابحة�مدينة،�صا?ي

 ٢٥٬٧٥١,٩٠٦ (١٬٢٢٨٬٦٧٧)   ،�صا?يأطراف�ذات�ع�قة

 (٢٨٬٦٢٨٬٣٠٦) ١٢٬٦٩٨٬١٨٣   إيرادات�مستحقة�وأصول�أخرى 

  ٢٠٬٠٧٤٬٠٣٦ (١٨٬٧١٩٬٨٤١)   مصروفات�مستحقة�وإل��امات�أخرى 

 ٥٩٬٠٠٤٬٨٤١ (٨٤٣٬٢٦٥)   النقد�ا�ستخدم��ي�العمليات

 (٣٩٬٥٠٦) (١٬٥٦١٬٠٦٤)  ١٦ مكافأة�§Nاية�الخدمة�ا(دفوعة�للموظف=ن

 (٧٬٤٩٦٬٥٧١)  (٨١٥٬٧٥٩)     تكلفة�التمويل�ا(دفوعة

  (٥٬٢٩٩٬٩٩٦) (٤٬٥٦٠٬٣٢٤)  ١٩ الزكاة�والضريبة�ا(دفوعة

 ٤٦٬١٦٨٬٧٦٨ (٧٬٧٨٠٬٤١٢)   صا�ي�النقد�ا�ستخدم��ي�ا�نشطة�التشغيلية

   التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�اwستثمارية

 (٤٤٩٬٢٠٦) (٤٣٤٬٤٦٥)  ٦ شراء�ممتلكات�ومعدات

 (١١٧٬٣٤٥٬٤٣٠)  (٦٢٬١٤٨٬١٨٧)    ستثمارات�مدفوعات�مقابل�ا

 ٥٦٬٧٦٨٬١٥٨  ١٨٣٬٧٤٠٬٥٤١   متحص�ت�من�بيع�استثمارات�

 (٦١٬٠٢٦٬٤٧٨) ١٢١٬١٥٧٬٨٨٩   صا�ي�النقد�(ا�ستخدم��ي)�/��الناتج�من�ا�نشطة�اwستثمارية

   التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية

 (١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠) -  ٩ قروض�للموظف=ن

 ١٠٦٬٩٩٢٬٠٠٠ (١٠٦٬٩٩٢٬٠٠٠)   ،�صا?يقرض�قص=@�اvجل

 ٦٬٩٩٢٬٠٠٠  (١٠٦٬٩٩٢٬٠٠٠)     /من�ا�نشطة�التمويلية�ي)(ا�ستخدم�صا�ي�النقد�

 (٧٬٨٦٥٬٧١٠)  ٦٬٣٨٥٬٤٧٧    �ي�النقد�ومعادwت�النقد�)النقص( / الزيادة

 ١٩٬٥٨٥٬٩٠٣ ١١٬٧٢٠٬١٩٣   النقد�ومعادwت�النقد��ي�بداية�الفi%ة

 ١١٬٧٢٠٬١٩٣ ١٨٬١٠٥٬٦٧٠  ٧ النقد�ومعادwت�النقد��ي���اية�الفi%ة



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٩ 

  ا�جموعة�وأنشط��ا -١

أغسطس��١٥هـ�(ا(وافق�١٤٢٨شعبان��٢الصادر�?ي�مدينة�الرياض�بتاريخ��١٠١٠٢٣٧٠٣٨العربية�السعودية.�تعمل�الشركة�بموجب�السجل�التجاري�رقم�

  م)�الذي�يفيد�باfع�ن�عن�تأسيس�الشركة.٢٠٠٧أغسطس��١٣هـ�(ا(وافق�١٤٢٨رجب��٣٠/ك�بتاريخ�٢٠٠م)�والقرار�الوزاري�رقم�٢٠٠٧

� �وإدارة �fنشاء �واfدارة �بالتغطية �وتعهد �وكيل �بصفة �والتعامل �ا(الية �اvوراق �أعمال �بنشاط �القيام �?ي �للشركة �الرئيسية �اvنشطة الصناديق�تتمثل

�بال�@تيبات�وا �ا(حافظ�والقيام �وإدارة �ا(حافظ�ا}ستثمارية �وإدارة �بالصناديق �الخاصة �الحفظ�vغراض�اfجراءات�اfدارية �وأعمال لخدمات�اfستشارية

  م).٢٠٠٧يوليو��١٧هـ�(ا(وافق�١٤٢٧جمادى�الثاني��٢١)�بتاريخ�٠٦٠٢٩-٣٧والوساطة�ا(الية�بموجب�ترخيص�هيئة�سوق�ا(ال�رقم�(

  ديسم_@�من�كل�سنة�مي�دية.�٣١تاريخ��يناير�وتنت�ZÂ?ي�١تاريخ�تبدأ�السنة�ا(الية�للشركة�?ي�

  الشركة�التابعة

  .%�من�قبل�الشركة١٠٠الشركة�التابعة،�شركة�جسر�للتطوير�العقاري�("جسر")��ي�شركة�ذات�مسؤولية�محدودة�مملوكة�بنسبة�

،�إضافة�إ*ى�إدارة�وصيانة�وتطوير�وشراء�وتملك�يتمثل�نشاط�الشركة�التابعة�?ي�شراء�اvراf�Z�Äنشاء�مباني�علNOا�واستثمارها�من�خ�ل�البيع�أو�اfيجار

  ارية�متماثلة.وبيع�وشراء�وا}ستفادة�من�العقارات�واvرا�Z�Ä(صلحة�الشركة�.�ويسمح�للشركة�التابعة�أيضا�اvستثمار�?ي�شركات�أخرى�تعمل�?ي�أنشطة�عق

�ا8  �ا(ساهم �أن �إ} �الشركة، �بواسطة
ً
�نظاميا �مملوكة �غ=@ �"جسر" �أن �من �الرغم �الشركة.عWى �(صلحة �ا}ستثمار �?ي �أسهمه �خصص  خر

 ."تشكل�الشركة�وجسر�"ا(جموعة

  الشركة�الزميلة

� �تأسست�عام �صناعية �شركة ��ي �الزميلة") �("الشركة �الصناعية �اvنابيب�الطبية �بلد�٢٠٠٥شركة �الرياض، �السعودية، �العربية �ا(ملكة �?ي �ومسجلة م

.�يتمثل�نشاطها�اvسا½��Z?ي�إن
ً
 .%�م�Nا٢٠تاج�اvدوات�الطبية.�تمتلك�ا(جموعة�نسبة�ا}ندماج�أيضا

  

 أسس�اOعداد -٢

 

٢٢٢٢	 J	 J	 J	 Jام�با�عاي?%�الدولية�للتقارير�ا�الية�ا�عتمدة�من�قبل�الهيئة�السعودية�للمحاسب?ن�القانوني?ن ١١١١hiلwبيان�ا 

هيئة�السعودية�للمحاسب=ن�القانوني=ن��ومعاي=@�ومتطلبات�أخرى�تم�إعداد�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�وفقا�للمعاي=@�الدولية�للتقارير�ا(الية�ا(عتمدة�من�قبل�ال

  صادرة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب=ن�القانوني=ن�وأنظمة�الشركات�ذات�الع�قة�بإعداد�هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة.

٢٢٢٢	 J	 J	 J	 Jأسس�القياس ٢٢٢٢  

أ�ا}ستحقاق�ا(حاس�Z¹ومفهوم�اfستمرارية،�باستثناء�اvدوات�ا(الية�هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�تم�إعدادها�عWى�أساس�التكلفة�التاريخية�باستخدام�مبد

 ال]�Zيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�والتكلفة�ا(طفأة،�وا}ستثمارات�?ي�الشركات�الزميلة�وال]�Zيتم�حسا¤Nا�بطريقة�حقوق�ا(لكية.

  

٢٢٢٢	 J	 J	 J	 Jعملة�القياس�والعرض ٣٣٣٣  

 و�ي�عملة�القياس�والعرض�للمجموعة.هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�تعرض�بالريال�السعودي،�

  

٢٢٢٢	 J	 J	 J	 Jأسس�التوحيد�وطريقة�حقوق�ا�لكية ٤٤٤٤  

اد�القوائم�ا(الية�للشركة�تتكون�هذه�القوائم�ا(الية�اvولية�ا(وحدة�من�القوائم�ا(الية�للشركة�وشركNTا�التابعة�(يشار�إلNOا�مجتمعة�بـ"ا(جموعة").�يتم�إعد

 خاصة�بالشركة.التابعة�بما�يطابق�ف�@ة�إعداد�القوائم�ال

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٠ 

 )تتمة(� أسس�اOعداد

 

 الشركة�التابعة�وطبيعة�السيطرة:�

 

غ=@ة�نتيجة�الشركات�التابعة��ي�جميع�الشركات�ال]�Zتسيطر�علNOا�ا(جموعة.�تتحقق�السيطرة�عندما�تمتلك�ا(جموعة�الحق�?ي�الحصول�عWى�العوائد�ا(ت

قدرة�عWى�التأث=@�?ي�هذه�العوائد�خ�ل�ممارسة�سيطرNrا�عWى�الشركة�ا(ستثمر�¤Nا.�يتم�اfع�@اف�بأن�معام�Nrا�?ي�الشركة�ا(ستثمر�¤Nا،�ولدى�ا(جموعة�ال

  ا(جموعة�تسيطر�عWى�ا(نشأة�ا(ستثمر�¤Nا�?ي�حالة�كان�لدى�الجموعة:�

 الشركة�ا(ستثمر�¤Nا.نفوذ�عWى�ا(نشأة�ا(ستثمر�¤Nا�(مثل:�وجود�حقوق�قائمة�تعطي�ا(جموعة�القدرة�الحالية�لتوجيه�نشاطات�� -

 لدNÆا�الحق�?ي�الحصول�عWى�العوائد�ا(تغ=@ة�نتيجة�معام�Nrا�مع�ا(نشأة�ا(ستثمر�¤Nا. -

  القدرة�عWى�استخدام�نفوذها�عWى�ا(نشأة�ا(ستثمر�¤Nا�?ي�التأث=@�عWى�عوائدها. -

 

� �ومن �السيطرة �حق�التصويت�ستؤدي�ا*ى �أغلبية �هناك�اف�@اض�ان�الحصول�عWى �يكون�لدى�ا(جموعة�بشكل�عام، �ا}ف�@اض�وعندما أجل�تعزيز�هذا

صلة�عند�مستوى�أقل�من�غالبية�حق�التصويت�او�حقوق�مشا¤Nة�?ي�الشركة�ا(ستثمر�¤Nا،�فإن�ا(جموعة�تأخذ�?ي�ا}عتبار�جميع�الحقائق�والظروف�ذات�

  والظروف�تشمل�مايWي:�تقييم�ما�اذا�كان�لدى�ا(جموعة�سيطرة�عWى�ا(نشأة�ا(ستثمر�¤Nا،�وهذه�الحقائق�

 ال�@تيبات�التعاقدية�مع�اvخرين�ممن�يحق�لهم�التصويت�?ي�الشركة�ا(ستثمر�¤Nا. -

 الحقوق�ال]�Zتنشأ�عن�ال�@تيبات�التعاقدية�اvخرى. -

 حقوق�التصويت�الفعلية�وحقوق�التصويت�ا(حتملة�للمجموعة. -

NÆا،�القدرة�الحالية�عWى�توجيه�اvنشطة�ذات�الصلة�?ي�الوقت�الذي�يتع=ن�فيه�أي�حقائق�أو�ظروف�إضافية�تش=@�ا*ى�ان�الشركة�لدNÆا�او�ليس�لد -

 اتخاذ�القرارات،�بما�?ي�ذلك�نتائج�التصويت�?ي�إجتماعات�ا(ساهيمن�السابقة.

  

 

�?ي�عنصر�أو�أكÇ@�من�تقوم�ا(جموعة�بإعادة�تقييم�ما�إذا�كانت�تمارس�سيطرة�عWى�ا(نشأة�ا(ستثمر�¤Nا�أم�}�عندما�تش=@�الحقائق�والظروف�أ
ً
ن�هناك�تغ=@ا

�من�تاريخ�سيطرة
ً
�يبدأ�توحيد�الشركة�التابعة�اعتبارا ا(جموعة�عWى�الشركة�التابعة�وتستمر�ح]��زوال�السيطرة�عWى�الشركة� العناصر�الث�ثة�للسيطرة.

  التابعة.�

 

استحواذ� قتناة�أو�ا(باعة�خ�ل�السنة�?ي�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�من�تاريخيتم�ضم�اvصول�واfل��امات�واfيرادات�وا(صروفات�الخاصة�بالشركة�التابعة�ا(

 ا(جموعة�عWى�السيطرة�وح]��تاريخ�فقدان�ا(جموعة�للسيطرة�عWى�الشركة�التابعة.

 

الحقوق�غ=@�ا(سيطرة�ح]���يتم�توزيع�الدخل�او�الخسارة�وكل�عنصر�من�عناصر�الدخل�الشامل�ا8خر�ب=ن�ا(ساهم=ن�?ي�الشركة�اvم�للمجموعة�وأصحاب

  لو�أن�هذا�التوزيع�قد�يؤدى�إ*ى�عجز�?ي�رصيد�اصحاب�الحقوق�غ=@�ا(سيطرة.�

 

  تتما���Êجميع�السياسات�ا(حاسبية�للشركات�التابعة�مع�السياسات�ا(حاسبية�للمجموعة.

 

ت�النقدية�ا(تعلقة�با(عام�ت�ما�ب=ن�شركات�ا(جموعة�بالكامل�يتم�استبعاد�جميع�اvصول�واfل��امات�وحقوق�ا(لكية�واfيرادات�وا(صروفات�والتدفقا

  عند�التوحيد.

 يتم�إحتساب�التغ=@�?ي�حصة�ملكية�الشركة�التابعة،�دون�فقدان�السيطرة،�كمعاملة�حقوق�ملكية.



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١١ 

 

 )تتمة(� أسس�اOعداد

للشركة�التابعة�وأي�حصص�غ=@�مسيطرة�وغ=@ها�من�عناصر�حقوق�عندما�تفقد�ا(جموعة�السيطرة�عWى�شركة�تابعة،�فإ§Nا�تستبعد�اvصول�واfل��امات�

ند�فقد�السيطرة.�ا(لكية�يتم�إثبات�أي�ربح�أو�خسارة�ناتجة�?ي�بيان�الدخل�الشامل.�يتم�قياس�أي�فائدة�محتفظ�¤Nا�?ي�الشركة�التابعة�بالقيمة�العادلة�ع

  إذا�فقدت�ا(جموعة�السيطرة�عWى�شركة�تابعة،�فإ§Nا:

�  vصول�(بما�?ي�ذلك�الشهرة)�وإل��امات�الشركة�التابعة.إستبعاد�ا 

 إستبعاد�القيمة�الدف�@ية�vي�حصص�غ=@�مسيطرة. �

 إستبعاد�فروق�التحويل�ال�@اكمية،�ا(سجلة�?ي�حقوق�ا(ساهم=ن. �

 اfع�@اف�بالقيمة�العادلة�للعوض�(ا(قابل)�ا(ستلم. �

 اfع�@اف�بالقيمة�العادلة�vي�استثمار�محتفظ�به. �

 اف�عWى�أي�فائض�أو�عجز�?ي�الربح�أو�الخسارة.اfع�@  �

�  
ُ
ع�@ف�¤Nا�سابًقا�?ي�قائمة�الدخل�الشامل�اvخرى�إ*ى�اvرباح�أو�الخسائر�أو�اvرباح�ا(

ُ
عيد�تصنيف�حصة�الشركة�اvم�من�البنود�ا(

ُ
بقاة،�حسبما�يكون�ت

  .لصلةم�ئًما،�كما�يتطلب�لو�قامت�ا(جموعة�باستبعاد�اvصول�أو�اfل��امات�ذات�ا

 

  الشركات�الزميلة:

%�و�٢٠ب=ن�الشركات�الزميلة��ي�جميع�الشركات�ال]�Zتكون�للمجموعة�تأث=@�هام�علNOا�ولكن�}�توجد�سيطرة�او�سيطرة�جزئية�عندما�تمتلك�ا(جموعة�ما�

  تم�اfع�@اف�¤Nا�ابتداًء�بالتكلفة.�%�من�حقوق�التصويت.�يتم�إحتساب�ا}ستثمارات�?ي�الشركات�الزميلة�بإستخدام�طريقة�حقوق�ا(لكية�بعد�ان٥٠

 

 طريقة�حقوق�ا�لكية:

سائر�بعد�وفقا�لطريقة�حقوق�ا(لكية�يتم�اfع�@اف�باfستثمارات�بشكل�أسا½��Zبالتكلفة�ويتم�تعديلها�}حقا�لتعكس�مساهمة�ا(جموعة�من�أرباح�أو�خ

ويتم�ا}ع�@اف�ايًضا�بحصة�ا(جموعة�?ي�الدخل�الشامل�ا8خر�?ي�الشركة�ا(ستثمر��ا}ستحواذ�كأرباح�وخسائر�ناتجة�عن�ا}ستثمار�?ي�الشركة�ا(ستثمر�فNOا

ناك�إل��ام�فNOا�ضمن�قائمة�الدخل�الشامل�ا8خر�بعد�تخفيض�ا(ساهمة�?ي�الشركة�ا(ستثمر�فNOا�لتصل�للصفر،�يتم�اfع�@اف�باfل��ام�فقط�إذا�كان�ه

�ا(ستثمر�فNOا �يتم�ا}ع�@اف�بتوزيعات�اvرباح�أو�الذمم��لدعم�العمليات�التشغيلية�للشركة �نيابة�عن�الشركة�ا(ستثمر�فNOا. أو�أي�دفعات�تم�تسديدها

  ا(دينة�الناتجة�عن�ا(شاريع�ا(ش�@كة�لتخفيض�صا?ي�قيمة�ا}ستثمارات.

  رات�الهبوط�بشكل�مستقل.�يتم�إدراج�الشهرة�ا(تعلقة�بالشركة�الزميلة�او�ا(شروع�ا(ش�@ك�?ي�قيمة�اfستمارات�و}�تخضع�}ختبا

  

@كة،�أي�تغي=@�تعكس�قائمة�الدخل�الشامل�ا(وحدة�مساهمة�ا(جموعة�بالعمليات�التشغيلية�الناتجة�عن�ا}ستثمار�?ي�الشركات�الزميلة�أو�ا(شاريع�ا(ش�

ة.�باfضافة�vي�تغي=@�يحدث�عWى�صا?ي�حقوق�يطرأ�عWى�الدخل�الشامل�ا8خر�للجهات�ا(ستثمر�فNOا�يتم�عرضة�كجزء�من�الدخل�الشامل�ا8خر�للمجموع

خسائر�الغ=@�محققة�ا(لكية�للمشاريع�ا(ش�@كة�فأن�ا(جموعة�يجب�أن�تع�@ف�¤Nذا�التغي=@�بقائمة�التغ=@ات�?ي�حقوق�ا(لكية�ا(وحدة.�يتم�حذف�اvرباح�وال

� �ا(ش�@كة �أو�ا(شاريع �والشركات�الزميلة �ا(جموعة �العمليات�ب=ن �عن �التابعة�والناتجة �الشركات�أو�ا(شاريع �من�هذه �ا(جموعة �حصة �يتناسب�مع بما

 وا(ش�@كة�يتم�إعداد�القوائم�ا(الية�للشركات�الزملية�وا(شاريع�ا(ش�@كة�بنفس�الف�@ة�ا(الية�للمجموعة.�

  

توافقة�مع�سياسات�ا(جموعة�بعد�تطبيق�طريقة�عند�الضرورة�يتم�إجراء�تعدي�ت�للسياسات�ا(حاسبية�للشركات�الزميلة�وا(شاريع�ا(ش�@كة�لتكون�م

عة�أيضا�بكل�حقوق�ا(لكية،�تحدد�ا(جموعة�إذا�اقتضت�الحاجة�لÌع�@اف�بخسارة�الهبوط�بالقيمة�العادلة�لÌستثمارات�بالشركات�الزميلة�وتحدد�ا(جمو 

  يمة�العادلة�لÌستثمارات�بالشركات�الزملية�وا(شاريع�ا(ش�@كة.�ف�@ة�مالية�هل�هناك�دليل�موضوÍي�حول�اfع�@اف�بالخسائر�الناتجة�عن�الهبوط�?ي�الق

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٢ 

 )تتمة(� أسس�اOعداد

 

�ا(س �@دة�عند�وجود�مؤشرات�وأدلة�عWى�هبوط�القيمة�العادلة�لÌستثمارات�فأن�ا(جموعة�تقوم�بإحتساب�قيمة�الهبوط�من�خ�ل�الفرق�ب=ن�القيمة

رة�عWى�شكل�"حصة�من�اvرباح�بالشركات�الزملية�وا(شاريع�ا(ش�@كة"�?ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة،�و?ي�حال�وصا?ي�القيمة�العادلة�ويتم�اfع�@اف�بالخسا

بقاه�بالقيمة�فقدت�ا(جموعة�التأث=@�الجوهري�عWى�الشركات�الزميلة�أو�ا(شاريع�ا(ش�@كة�يجب�ان�تقوم�ا(جموعة�بالقياس�واfع�@اف�بأي�استثمارات�م

الفرق�ب=ن�صا?ي�القيمة�للشركات�الزميلة�أو�ا(شاريع�ا(ش�@كة�عند�فقد�السيطرة�والقيمة�العادلة�ل�ستثمارات�ا(تبقية�والعائدات�من�العادلة.�يتم�تسجيل�

 هذه�اfستثمارات�?ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة�ا(وحدة.

 

 )(IFRSتطبيق�ا�عاي?%�الدولية�للتقارير�الجديدة�وا�عدلة� -٣

 ولية�wعداد�التقارير�ا�الية�ولك��ا�لم�تسري�بعداصدار�ا�عاي?%�الد  ٣٫١

 لم�تقم�ا(جموعة�بتطبيق�ا(عاي=@�الدولية�للتقارير�ا(الية�الجديدة�وا(عدلة�ال]�Zتم�اصدارها�ولكن�لم�تصبح�سارية�بعد:

 

 

الxyفi%ات�ساري�لل  

 �تبدأ��ي�أو�بعد

 ا�عاي?%�الدولية�للتقارير�ا�الية�الجديدة�وا�عدلة

  

محدديل�التاريخ�الفعWي�ا*ى�اجل�غ=@�تأج البيانات�ا(الية�ا(وحدة�ومعيار��١٠تعدي�ت�عWى�ا(عيار�الدو*ي�اعداد�التقارير�ا(الية�رقم� 

وا(تعلقة��(٢٠١١)ا}ستثمارات�?ي�الشركات�الزميلة�وا(شاريع�ا(ش�@كة��٢٨ا(حاسبة�الدو*ي�

 ى�الشركة�الزميلة�أو�ا(شروع�ا(ش�@ك.بمعاملة�بيع�او�مساهمة�ا(وجودات�من�ا(ستثمر�ا*

 عقود�التأم=ن�١٧ا(عيار�الدو*ي�}عداد�التقارير�ا(الية�رقم� ٢٠٢١يناير�١

  

قياس�مطلوبات�التأم=ن�بقيمة�الوفاء��١٧يتطلب�ا(عيار�الدو*ي�}عداد�التقارير�ا(الية�رقم�

ا(بادئ�لجميع�عقود��الحالية�ويقدم�نهجا�أكÇ@�عرضا�للقياس�والعرض�ومحاسبة�مبنية�عWى

  التأم=ن.

عقود�التأم=ن��٤محل�ا(عيار�الدو*ي�للتقارير�ا(الية��١٧يحل�ا(عيار�الدو*ي�للتقارير�ا(الية�

  ٢٠٢١يناير�١اعتبارا�من�

 

  عقود�اwيجار�١٦تطبيق�ا�عيار�الدو�ي�للتقارير�ا�الية��أثر  ٣٫٢

،�٢٠١٩يناير��١?ي�أو�بعد��٢٠١٦)الصادر�من�مجلس�معاي=@�ا(حاسبة�الدولية�?ي�يناير�(عقود�ا}يجار��١٦يسري�ا(عيار�الدو*ي�fعداد�التقارير�ا(الية�رقم�

�من�وبناًء�عWى�
ً
  .٢٠١٩يناير�١ذلك،�اختارت�ا(جموعة�اعتماد�هذا�ا(عيار�اعتبارا

=@.�ُتدخل�تغي=@ات�كب=@ة�عWى�محاسبة�ا(ستأجر�من�خ�ل�متطلبات�جديدة�أو�معدلة�فيما�يتعلق�بمحاسبة�التأج�١٦يقدم�ا(عيار�الدو*ي�للتقارير�ا(الية�

قود�اfيجار�،�باستثناء�إزالة�التمي=��ب=ن�عقود�اfيجار�التشغيلية�والتمويلية�وتطلب�ا}ع�@اف�بأصل�حق�ا}ستخدام�وال��ام�اfيجار�?ي�بداية�اfيجار�لجميع�ع

ضة�اvصول.�عWى�النقيض�من�محاسبة�ا(ستأجر�،�بقيت�متطلبات�محاسبة�ا(ؤجر�دون�عقود�اfيجار�قص=@ة�اvجل�وعقود�اfيجار�ذات�القيمة�ا(نخف

عWى�البيانات�ا(الية��١٦).�لم�يكن�هناك�تأث=@�لتطبيق�ا(عيار�الدو*ي�للتقارير�ا(الية�٢تغي=@.�تفاصيل�هذه�ا(تطلبات�الجديدة�موصوفة�?ي�إيضاح�(

 .للمجموعة

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٣ 

 

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة -٤

 

 لك.طبيق�السياسات�ا(حاسبية�ا(وضحة�أدناه�بشكل�ثابت�عWى�جميع�الف�@ات�ا(عروضة�?ي�هذه�البيانات�ا(الية�ا(وحدة�مالم�ينص�عWى�خ�ف�ذتم�ت

  

 النقدية�ومعادwت�النقد  )أ 

  

ك�وا}ستثمارات�قص=@ة�اvجل�اvخرى�vغراض�إعداد�قائمة�التدفقات�النقدية�ا(وحدة،�يشتمل�النقد�وما�معاد}ت�النقد�?ي�الصندوق�والنقد�لدى�البنو 

  ذات�السيولة�العالية�وال]�Zتستحق�اvصلية�خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل�من�تاريخ�الشراء،�وا(تاحة�للمجموعة�دون�أي�قيود.

  

 ا�متلكات�اwستثمارية  )ب 

  

�للحصول�عWى�الدخل�الدوري�من�اfيجارات�أو�للمكاسب �ا(متلكات�ا}ستثمارية�تعرض��ا(متلكات�ا}ستثمارية��ي�ال]�Zيحتفظ�¤Nا الرأسمالية�أو�كلNOما.

�م�Nا�ا}س�NTك�ا(�@اكم�والهبوط�?ي�القيمة�إن�وجد.�يحتسب�ا}ه�ك�بطريقة�القسط�الثابت�عن�طريقة�قسمة�تكلفة�ا(م
ً
تلكات�عWى�بالتكلفة�مخصوما

 أعمارها�ا}ف�@اضية.

  

 ا�متلكات�واwwت�وا�صول�غ?%�ا�لموسة  )ج 

 

�وتشمل�هذه�تدرج�ا(مت �إن�وجدت. �القيمة �و�خسائر�الهبوط�?ي �بعد�خصم�ا}س�NTك�ا(�@اكم�أو�ا}طفاء �بالتكلفة لكات�وا8}ت�واvصول�غ=@�ا(لموسة

�العائد�اfقتصاد �زيادة �تؤدي�إ*ى �التكاليف�ال�حقة�عندما �تتم�رسملة �اvصل. �عWى �ا}ستحواذ �بعملية �مباشرة �ا(صروفات�ا(رتبطة تقبWي�ي�ا(سالتكلفة

  لÐصل.�جميع�ا(صروفات�اvخرى�يتم�ا}ع�@اف�¤Nا�?ي�قائمة�الدخل�الشامل�ا8خر�ا(وحدة�عند�تكبدها.

  

 يتم�احتساب�ا}س�NTك�وا}طفاء�?ي�قائمة�الدخل�الشامل�ا8خر�عWى�أساس�القسط�الثابت�عWى�مدى�العمر�اfنتاÑي�ا(قدر�لÐصول�كما�يWي:

  سنوات    

  ٧    ستأجرةتحسينات�عWى�عقارات�م

  ٥      أثاث�ومفروشات

  ٥      معدات�مكتبية

  ٤    معدات�تقنية�معلومات

  ٤    معدات�شبكة�ا}تصا}ت

  ٧    برامج�وتراخيص

  ٥      سيارات

  يتم�تحديد�أرباح�وخسائر�ا}ستبعادات�عن�طريق�مقارنة�ا(تحص�ت�من�عملية�ا}ستبعاد�مع�القيمة�الدف�@ية�لÐصل،�ويتم

 مة�الربح�أو�الخسارة.ا}ع�@اف�¤Nا�?ي�قائ

،�تتم�مراجعة�القيم�ا(تبقية�والعمر�اfنتاÑي�وطرق�إه�ك�ا(متلكات�وا(عدات�واvصول�غ=@�ا(لموسة�عWى�اvقل�?ي�§Nاية�كل�سنة�مالية�
ً
وتعديلها�مستقب�

 إذا�كان�ذلك�مناسًبا.

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٤ 

  )تتمة (السياسات�ا�حاسبية�الهامة

  منافع�ا�وظف?ن  )د 

ام�ا(جموعة�فيما�يتعلق�ب_@امج�ا(نافع�ا(حددة�من�خ�ل�تقدير�مبلغ�ا(نافع�ا(ستقبلية�ال]�Zاستحقها�ا(وظفون�مقابل�خدمNTم�?ي�يتم�احتساب�صا?ي�ال�� 

 الف�@ة�الحالية�والف�@ات�السابقة.

 

بل�خب=@�اكتواري�مستقل�باستخدام�طريقة�ا}ئتمان�يتم�تحديد�القيمة�الحالية�ل�ل��ام�عWى�أساس�التقييم�ا}كتواري�?ي�تاريخ�§Nاية�ف�@ة�التقرير�ا(ا*ي�من�ق

 ط.ا(توقعة�للوحدة.�عندما�تش=@�نتيجة�التقييم�إ*ى�وجود�مكاسب�للمجموعة�يتم�ا}ع�@اف�با(كاسب�بالقيمة�الحالية�للمنافع�ا}قتصادية�فق

 

وارية�?ي�الدخل�الشامل�ا8خر،�تحدد�ا(جموعة�صا?ي�مصروف�يتم�إعادة�قياس�صا?ي�ال��امات�محددة�اfستحقاق،�وال]�Zتتضمنة�ا(كاسب�والخسائر�ا}كت

صا?ي�ال��امات��الفائدة�بتطبيق�معدل�الخصم�ا(ستخدم�لقياس�إل��امات�ا(نافع�ا(حددة�?ي�بداية�الف�@ة�السنوية،�مع�اvخذ�?ي�ا}عتبار�أي�تغي=@ات�?ي

وائد.�يتم�احتساب�صا?ي�مصاريف�الفوائد�وا(صروفات�اvخرى�ا(رتبطة�¤Nذه�الفوائد�?ي�الفوائد�ا(حددة�خ�ل�الف�@ة�عWى�أ§Nا�نتيجة�vحكام�ومدفوعات�الف

 الربح�أو�الخسارة.

  

  ا�دوات�ا�الية  هـ)�

وال��ام�ما*ي�(نشأة�ما��يتم�إثبات�اvدوات�ا(الية�عندما�تصبح�ا(جموعة�طرفا�?ي�اvحكام�التعاقدية�لÐداة.�إن�اvداة�ا(الية��ي�أي�عقد�ينتج�عنه�أصل�ما*ي

 أو�أداة�حقوق�ملكية�(نشأة�أخرى.

 

 ا�صول�ا�الية

�و  �ا(الية �اvصول �fدارة �ا(نشأة �أعمال �نموذج �التصنيف�عWى �يعتمد �ا(بدئي. �ا}ع�@اف �عند �ا(الية �تصنيف�أصولها �بتحديد �ا(جموعة الشروط�تقوم

 التعاقدية�للتدفقات�النقدية.

  

 التبويب

 من�فئات�القياس�التالية:يتم�تصنيف�اvصول�ا(الية�ض

 

�بالقيمة�العادلة�(إما�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا8خر،�أو�من�خ�ل�اvرباح�أو�الخسائر).�  - أ
ً
 تلك�ال]�Zيتم�قياسها�}حقا

 تلك�ال]�Zيتم�قياسها�بالتكلفة�ا(طفأة.�  - ب

 

او�الخسارة�والدخل�الشامل�ا8خر�.�أما�بالنسبة�ل�ستثمارات�?ي�بالنسبة�لÐصول�ا(قاسة�بالقيمة�العادلة،�يتم�تسجيل�اvرباح�والخسائر�?ي�قائمة�الربح�

ارات�حقوق�حقوق�ا(لكية،�فإن�ذلك�يعتمد�عWى�ما�إذا�كانت�ا(جموعة�قد�قامت�بإجراء�اختيار�غ=@�قابل�للنقض�?ي�وقت�ا}ع�@اف�ا(بدئي�لحساب�استثم

 ا(لكية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا8خر.

  

 القياس

�علNOا�تكاليف�ا(عاملة�ا(تعلقة�مباشرة�با}ستحواذع
ً
عWى�اvصل�ا(ا*ي�?ي��ند�التحقق�ا(بدئي،�تقوم�ا(جموعة�بقياس�اvصول�ا(الية�بقيمNTا�العادلة�مضافا

ا(قيدة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�حالة�اvصول�ا(الية�غ=@�ا(درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�اvرباح�أو�الخسائر.�تدرج�تكاليف�معاملة�اvصول�ا(الية�

 اvرباح�أو�الخسائر�كمصاريف�?ي�قائمة�اvرباح�أو�الخسائر�عند�تكبدها.

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٥ 

  )تتمة (السياسات�ا�حاسبية�الهامة

 أدوات�الدين

 

�تقوم�ا (جموعة�بتبويب�أدوات�يعتمد�القياس�ال�حق�vدوات�الدين�عWى�نموذج�أعمال�ا(جموعة�fدارة�اvصول�وخصائص�التدفقات�النقدية�لÐصل.

 الدين�بالتكلفة�ا(طفأة�بناء�عWى�ما�يWي:

 يتم�ا}حتفاظ�باvصل�ضمن�نموذج�أعمال�¤Nدف�تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�و  - أ

 تؤدي�الشروط�التعاقدية�إ*ى�تواريخ�محددة�لتدفقات�نقدية�تكون�فقط�مدفوعات�أصل�الدين�والعمولة�عWى�أصل�ا(بلغ�القائم.  - ب

 

العمو}ت�حتساب�التكلفة�ا(طفأة�بعد�اvخذ�بع=ن�ا}عتبار�أي�خصم�أو�ع�وة�عند�الشراء�والرسوم�أو�التكاليف�ال]�Zتعت_@�جزء�}�يتجزأ�من�معدل�يتم�ا

 قروض�ا(وظف=ن�بالتكلفة�ا(طفأة.الفعWي.�تحتسب�

  

 أدوات�ا�لكية

رات�حقوق�ا(لكية�?ي�الدخل�الشامل�ا8خر،�}�توجد�إعادة�تصنيف�}حقة�vرباح�إذا�اختارت�ا(جموعة�عرض�أرباح�وخسائر�القيمة�العادلة�من�استثما

�والدخل� �الربح�او�الخسارة �قائمة �ا}ستثمارات�?ي �يتم�ا}ع�@اف�بتوزيعات�اvرباح�من�هذه �الربح�أو�الخسارة. �?ي �العادلة الشامل�ا8خر�وخسائر�القيمة

 .كإيرادات�أخرى�عندما�يحق�للشركة�إست�م�الدفعات

ات�?ي�القيمة�}�توجد�متطلبات�انخفاض�?ي�قيمة�ا}ستثمارات�?ي�اvسهم�ا(درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا8خر.�يتم�ا}ع�@اف�بالتغ=@ 

 لدخل�الشامل�ا8خر�.العادلة�لÐصول�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�اvرباح�أو�الخسائر�كأرباح�/�(خسائر)�أخرى�?ي�قائمة�الربح�او�الخسارة�وا

 

 إستبعاد�ا�صول�ا�الية

خاطر�وا(زايا�تقوم�ا(جموعة�بإستبعاد�اvصول�ا(الية�عندما�تنت�ZÂالحقوق�التعاقدية�}ست�م�التدفقات�النقدية،�أو�عندما�تقوم�بتحويل�اvصول�وا(

كافة�مخاطر�ومزايا�ا(لكية�وتواصل�السيطرة�عWى�اvصل�ا(حول،�تقوم�الهامة�(لكية�اvصل�إ*ى�طرف�آخر.�إذا�لم�تقم�ا(جموعة�بتحويل�أو�ا}حتفاظ�ب

ة�مخاطر�ومزايا�ا(جموعة�بإثبات�حصNTا�ا(حتفظ�¤Nا�?ي�اvصول�واfل��امات�ا(رتبطة�¤Nا�عن�ا(بالغ�ال]�Zقد�تضطر�لدفعها.�إذا�احتفظت�ا(جموعة�بكاف

 ف�باvصول�ا(الية�وتسجل�أيضا�تمويل�مضمون�مقابل�العائدات�ا(ستلمة.ملكية�اvصل�ا(ا*ي�ا(حول،�تستمر�ا(جموعة�?ي�ا}ع�@ا

 

 الهبوط��ي�قيمة�ا�صول�ا�الية

ان�ال]��Zي�من�تقوم�ا(جموعة�بتطبيق�نموذج�الخسارة�ا}ئتمانية�ا(توقعة�لقياس�وإثبات�خسارة�الهبوط�?ي�قيمة�اvصول�ا(الية�والتعرض�(خاطر�ا}ئتم

  لودائع�والذمم�ا(دينة�التجارية.سها�بالتكلفة�ا(طفأة�مثل�القروض�واأدوات�الدين�ويتم�قيا

رق�ب=ن�التدفقات�إن�الخسارة�ا}ئتمانية�ا(توقعة��ي�التقدير�ا(رجح�لخسائر�ا}ئتمان�عWى�مدى�العمر�ا(توقع�لÐصل�ا(ا*ي.�إن�النقص�?ي�النقد�هو�الف

 �Zتتوقع�ا(جموعة�است�مها.�إن�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�النقدية�ا(ستحقة�وفقا�للعقد�والتدفقات�النقدية�ال]

 

موعد�أقصاه��تأخذ�?ي�ا}عتبار�مبلغ�وتوقيت�ا(دفوعات�وبالتا*ي�تنشأ�خسائر�ا}ئتمان�ح]��لو�كانت�ا(جموعة�تتوقع�أن�تستلم�الدفع�بالكامل�ولكن�?ي

يم�مخاطر�ا}ئتمان�والتخلف�عن�السداد�وتوقيت�تحصيلها�منذ�ا}ع�@اف�ا(بدئي.�موعد�استحقاق�العقد.�تتطلب�طريقة�الخسارة�ا}ئتمانية�ا(توقعة�تقي

نشاؤها�أو�الحصول�يتطلب�ذلك�ا}ع�@اف�بخسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�?ي�قائمة�الربح�او�الخسارة�والدخل�الشامل�ا8خر�ح]��بالنسبة�للذمم�ا(دينة�ال]�Zتم�إ

 علNOا�حديثا.

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٦ 

 )تتمة(السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

  

شهرا�أو�خسائر�ائتمانية�متوقعة�عWى�مدى�العمر،�وذلك�اعتمادا�عWى�ما��١٢يتم�قياس�الهبوط�?ي�قيمة�اvصول�ا(الية�إما�بخسائر�ائتمانية�متوقعة�(دة�

لخسائر�ا}ئتمانية�ا(توقعة�الناتجة�شهرا�ا�١٢إذا�كانت�هناك�زيادة�كب=@ة�?ي�مخاطر�ا}ئتمان�منذ�ا}ع�@اف�ا(بدئي.�تمثل�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�خ�ل�

�قد�تكون�ممكنة�خ�ل� Z[ال� �تمثل�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�مدى�العمر�خسائر��١٢عن�أحداث�التخلف�عن�السداد �تاريخ�التقارير�ا(الية. �بعد شهرا

 *ي.ا}ئتمان�ا(توقعة�ال]�Zتنتج�عن�جميع�أحداث�التخلف�ا(حتملة�عWى�مدى�العمر�ا(توقع�لÐصل�ا(ا

  

�تكون�أقل�من� �ما �عادة �قص=@ة، �مدة �التجارية��ي �الذمم�ا(دينة �خسائر�ا}ئتمان��١٢إن�مدة �أ§Nا �عWى �فإن�مخصص�الخسائر�ا(قاسة �وبالتا*ي شهرا،

�تستخدم�ا(جموعة�السبل�العملية�للمعيار�الدو*ي�١٢ا(توقعة�مدى�الحياة�}�تختلف�عن�قياس�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�لف�@ة� fعداد�التقارير��شهرا.

 )�لقياس�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�للذمم�التجارية�ا(دينة�باستخدام�طريقة�}حتساب�مخصص�أعمار�الذمم�ا(دينة.٩ا(الية�رقم�(

  

� �وتعديل�معد}ت�الخسارة �ا(اضية �عشر�شهرا Z×أساس�ا}ث� �عWى �ا(ستمدة �التاريخية�ومعد}ت�الخسارة �ا(جموعة�خ_@ات�الخسارة التاريخية�تستخدم

اعمار�لتعكس�ا(علومات�عن�الظروف�الحالية�والتوقعات�ا(عقولة�والداعمة�لÐوضاع�ا}قتصادية�?ي�ا(ستقبل.�وتختلف�معد}ت�الخسارة�عWى�أساس�

 ا(بالغ�ال]�Zفات�موعد�استحقاقها�و�ي�عادة�أعWى�بالنسبة�لتحليل�اعمار�الديون.

 

 اwعi%اف�بالدخل

  

  الدخل�من�الفوائد

�ا �بخيتم �يقوم �الذي �وهو�ا(عدل �الفعWي، �الفائدة �معدل �باستخدام �ا(طفأة �تقاس�بالتكلفة Z[ال� �ا(الية �اvدوات �لجميع �بالنسبة �بالدخل صم�}ع�@اف

.
ً
  التدفقات�النقدية�ا(ستقبلية�ا(توقعة�عWى�عمر�اvدات�ا(الية�أو�لف�@ات�أقصر،�أو�إ*ى�قيمNTا�الفعلية�عندما�يكون�ذلك�م�ئما

(ستقبWي�خفاض�قيمة�القرض�والذمم�ا(دينة،�تقوم�ا(جموعة�بتخفيض�القيمة�الدف�@ية�إ*ى�القيمة�القابلة�ل�س�@داد،�وال]�Zتمثل�التدفق�النقدي�اعند�ان

 vا� �عWى �ا}ع�@اف�بإيرادات�الفوائد �يتم �فوائد. �كإيراد �الخصم �إطفاء �وتستمر�?ي �لÐداة، �اvصWي �الفعWي �بسعر�الفائدة �ال]�Zا(قدر�مخصوًما �ا(الية صول

  انخفضت�قيمNTا�باستخدام�معدل�الفائدة�الفعWي�اvصWي.

  

  الدخل�من�التوزيعات

�التوزيع�ويتوقع�أن�تسيطر�ا( �تستحق�ا(جموعة�هذا �عندما �قائمة�الربح�أو�الخسارة جموعة�عWى�يتم�ا}ع�@اف�بالدخل�من�توزيعات�اvدوات�ا(الية�?ي

 مكن�قياسه�بشكل�موثوق�فيه.الفوائد�ا(رتبطة�¤Nذا�التوزيع�وي

  

 اOلhiامات�ا�الية

 تحدد�ا(جموعة�تصنيف�إل��اماNrا�ا(الية�عند�التحقق�ا(بدئي.

 

 التبويب�

 يتم�تبويب�اfل��امات�ا(الية�ضمن�فئات�القياس�التالية:

 تلك�ال]�Zيتم�قياسها�كإل��امات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�اvرباح�أو�الخسائر.  - أ

 �Zيتم�قياسها�بالتكلفة�ا(طفأة.تلك�ال]  - ب

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٧ 

 )تتمة(السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

 

 القياس

�للسلف�فتحت �القروض�وبالنسبة �مثل �ا(طفأة �بالتكلفة �تحتسب�اfل��امات�ا(الية �العادلة. �بالقيمة �مبدئيا �اfل��امات�ا(الية �كافة سب�بالقيمة�تسجل

 لعمو}ت�الفعلية�بعد�اvخذ�با}عتبار�تكاليف�ا(عاملة�ا(تعلقة�¤Nا�مباشرة.العادلة�ال]�Zيتم�تحديدها�عWى�أساس�طريقة�معدل�ا

 

 vل��امات�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�اfل��امات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة�باستثناء�اfيتم�تقوم�ا(جموعة�بعد�ذلك�بتبويب�كافة�ا�Z[رباح�أو�الخسائر�وال

  قياسها�بالقيمة�العادلة.

�ي�طريقة�لحساب�التكلفة�ا(طفأة�vداة�الدين�وتوزيع�مخصص�العمو}ت�عWى�ف�@ة�العمو}ت�الفعلية�ذات�الصلة.�إن� ة�معدل�العمو}ت�الفعWيإن�طريق

شكل�جزءا�]�Zتمعدل�العمو}ت�الفعWي�هو�معدل�خصم�التدفقات�النقدية�ا(ستقبلية�ا(قدرة�(بما�?ي�ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�ا(دفوعة�أو�ا(ستلمة�وال

أو�ف�@ة�أقصر�عندما�يكون�مناسًبا،� }�يتجزأ�من�معدل�العمو}ت�الفعWي�وتكاليف�ا(عاملة�وأقساط�أو�خصومات�أخرى)�من�خ�ل�العمر�ا(توقع�vداة�الدين

  غ=@هم.إ*ى�صا?ي�القيمة�الدف�@ية�عند�ا}ع�@اف�ا(بدئي.�وتنطبق�هذه�الفئة�عموما�عWى�التمويل�والذمم�الدائنة�التجارية�و 

وستحقات�بينما�تشمل�القروض�عمليات�سحب�عWى�ا(كشوف�من�وأرصدة�دائنة�اخرى�� تتضمن�اfل��امات�ا(الية�للمجموعة�الذمم�التجارية�الدائنة

  البنوك.�تقيس�ا(جموعة�ا}ل��امات�ا(الية�بالتكلفة�ا(طفأة.

 

 إستبعاد�اOلhiامات�ا�الية

ما�يتم�اfعفاء�من�ا}ل��ام�ا(حدد�أو�إلغاؤه�أو�انNTاء�مدته.�عند�استبدال�ال��ام�ما*ي�حا*ي�بآخر�من�نفس�ا(قرض�بشروط�يتم�إستبعاد�اfل��امات�ا(الية�عند

�جد �وتحقق�ال��ام �اvصWي �ل�ل��ام �أو�التعديل�كإلغاء �التبديل �هذا �معاملة �يتم �بشكل�جوهري، �أو�بتعديل�شروط�اfل��امات�الحالية �ويتم�مختلفة يد،

  بالفرق�?ي�القيمة�الدف�@ية�ذات�الصلة�?ي�قائمة�الربح�او�الخسارة�والدخل�الشامل�ا8خر�.��ا}ع�@اف

  

 مقاصة�ا�دوات�ا�الية  )و 

أو��صة�ا(بالغ�ا(ع�@ف�¤Nايتم�مقاصة�اvصول�واfل��امات�ا(الية�ويتم�إدراج�صا?ي�ا(بلغ�?ي�قائمة�ا(ركز�ا(ا*ي�ا(وحد�عندما�يكون�هناك�حق�قانوني�ملزم�(قا

مرهونا�تكون�هناك�نية�لتسوية�عWى�أساس�الصا?ي�أو�تحقيق�اvصول�وتسوية�اfل��امات�?ي�آن�واحد.�يجب�أ}�يكون�الحق�القانوني�القابل�للتنفيذ�

شركة�أو�الطرف�باvحداث�ا(ستقبلية�ويجب�أن�يكون�قابل�للتنفيذ�?ي�سياق�اvعمال�ا}عتيادية�?ي�حالة�التخلف�عن�السداد�أو�اfف�س�أو�إف�س�ال

  ا(قابل.

  

  تحويل�العمت�ا�جنبية  )ز 

�النقدية �واfل��امات �اvصول �تحويل �يتم �ا(عاملة، �تاريخ �?ي Zالعالم� �الصرف �بمعدل �بقياسها �السعودي �للريال �اvجنبية �العم�ت �تحويل ا(سجلة��يتم

�للريال�السعودي�حسب�معدل�الصرف�السائد�?ي�ذلك�التاريخ،�تدرج�بالعم�ت�اvجنبية�?ي�تاريخ�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�?ي�§Nاية�السنة�وذلك�بتحو  يلها

  اvرباح�أو�الخسائر�الناتجة�من�العم�ت�اvجنبية�?ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة.

  

  الزكاة�وضريبة�الدخل  )ح 

�vنظمة�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل،�يخضع�ا(�ك�السعودي=ن�والخليجي=ن�للزكاة،�تحتسب�الزكاة�بن
ً
اًء�عWى�الوعاء�الزكوي.�يتم�إدراج�ا(بلغ�التقديري�وفقا

  للزكاة�?ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة.

لشركات�يخضع�ا(ساهمون�اvجانب�للمجموعة�لضريبة�دخل�الشركات�بموجب�اvنظمة�ا(طبقة�?ي�ا(ملكة�العربية�السعودية.�يتم�إحتساب��ضريبة�دخل�ا

  يتم�إدراج�ا(بلغ�التقديري�لضريبة�دخل�الشركات�الناتجة�عن�ذلك�كرسوم�?ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة.عWى�ا(جموعة�باستخدام�صا?ي�الربح�ا(عدل.�

  مباشر.�أي�اخت�ف�ب=ن�التقديرات�وب=ن�الزكاة�أو�الضريبة�الفعلية�يتحقق�عند�حدوث�الربط�ال�Nائي�من�هيئة�الزكاة�والدخل�يسوى�من�ا(خصص�بشكل



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٨ 

 

  )مةتت(السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

 الضرائب�ا�ؤجلة

  

�@ة�ال]�Zتنشأ�فNOا�يتم�إثبات�ضرائب�الدخل�ا(ؤجلة�عWى�جميع�الفروق�ا(ؤقتة�الرئيسية�ب=ن�القيمة�الدف�@ية�واvسس�الضريبية�ويتم�ا}ع�@اف�¤Nا�خ�ل�الف

الدخل�ا(ؤجلة�عWى�الخسائر�ا(رحلة�إ*ى�الحد�الذي�هذه�الفروق�،�ويتم�تعديلها�عندما�يتم�عكس�الفروق�ا(ؤقتة�ذات�الصلة.�يتم�ا}ع�@اف�بأصول�ضريبة�

�يتم�تحديد� ضرائب�يكون�من�ا(حتمل�أن�يتوفر�الدخل�الخاضع�للضريبة�?ي�ا(ستقبل�الذي�يمكن�ا}ستفادة�من�مثل�هذه�الخسائر�الضريبية�ا(رحلة.

ويتوقع�تطبيقها�عند�تحقق�أصل�ضريبة�الدخل�ا(ؤجلة�أو�تسوية�ال��ام�الدخل�ا(ؤجلة�باستخدام�معد}ت�الضريبة�ال]�Zتم�س�Nا�بتاريخ�بيان�ا(ركز�ا(ا*ي�

  ضريبة�الدخل�ا(ؤجلة.

  

  اOعi%اف�باOيراد  )ط 

رسـوم��يتم�ا}ع�@اف�برسوم�إدارة�اvصول�بنـاًء�عWـى�نسـبة�معينـة�مـن�صـا?ي�قيمـة�اvصـول�للصـندوق،�تقـوم�ا(جموعـة�بحكـم�إدارNrـا�للصـناديق�باحتسـاب •

 رسوم�حفظ�بنسب�معينة�بناًء�عWى�ا}تفاقيات�لكل�صندوق.إدارية�ورسوم�إش�@اك�و 

• Zــى�طبيعــة�العقــود�ال]ــWتعــرض�?ــي�حســاب�الــدخل�ا}خــر�بنــاًء�ع�Zيــتم�ا}ع�ــ@اف�برســوم�ا(حــافظ�والخــدمات�ا}ستشــارية�ورســوم�الحفــظ�والخــدمات�ال]ــ�

 تندرج�تحNTا�هذه�الخدمات.

 سZ¹.يتم�ا}ع�@اف�بالعمو}ت�بناًء�عWى�أساس�ا}ستحقاق�ا(حا •

 يتم�ا}ع�@اف�بالدخل�من�التوزيعات�عند�وجود�اvحقية�}ست�مها. •

 تم�توضيح�سياسة�ا}ع�@اف�باfيرادات�لÐدوات�ا(الية�?ي�اfيضاح�ذو�الع�قة. •

  

  ا�صروفات  )ي 

  م�تحميلها�عWى�الف�@ات�بشكل�م�ئم.يتم�ا}ع�@اف�با(صروفات�وقياسها�?ي�الف�@ة�ال]�Zيتم�تكبدها�فNOا،�ا(صروفات�ا(تعلقة�بأكÇ@�من�ف�@ة�مالية�يت

  

  ا�صول�اwئتمانية  )ك 

  أصول�تحت�اfدارة:�

يتم�عرضها�?ي��تقوم�ا(جموعة�بتقديم�خدمة�إدارة�اvصول�لعم�Nsا�مثل�إدارة�صناديق�ا}ستثمار،�هذه�اvصول�}�تعت_@�ضمن�أصول�ا(جموعة�وبالتا*ي�} 

  هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة.

  �ء:أرصدة�نقدية�للعم

  ?ي�هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة.اvرصدة�النقدية�الخاصة�بالعم�ء�}�تعامل�كأصل�من�أصول�ا(جموعة�وبالتا*ي�}�يتم�عرضها�

  

  استخدام�التقديرات�وا�حكام�الهامة  )ل 

�امات�واfيرادات�وا(صروفات.�وقد�تكون�هناك�عند�إعداد�هذه�القوائم�ا(الية،�قامت�اfدارة�بعدد�من�التقديرات�واvحكام�ا(تعلقة�بقياس�اvصول�واfل�

  اخت�فات�ب=ن�النتائج�الفعلية�وب=ن�هذه�التقديرات.

�الدف�@ية �القيم �?ي �تعدي�ت�جوهرية �إ*ى �تؤدي �قد �مخاطر�عالية �تشكل �اvخرى �وا(صادر�الرئيسية �با(ستقبل �ا(تعلقة �اvساسية لÐصول��ا}ف�@اضات

�ا(الية. �السنة �خ�ل �التطورات��واfل��امات �حول �والتقديرات �ا}ف�@اضات �وهذه �لها �ا(تاحة �ا(علومات �عWى �وتقديراNrا �اف�@اضاNrا �?ي �ا(جموعة تعتمد

  ا(ستقبلية�قد�تتغ=@�نتيجة�تغ=@ات�السوق�والظروف�الخارجة�عن�سيطرة�ا(جموعة.

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

١٩ 

 )تتمة(السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

 كما�يWي: احها�عند�حدوNÚامثل�هذه�التغ=@ات�عWى�ا}ف�@اضات�يتم�ايض�

 مراجعة�الهبوط��ي�القيمة

لك�}ختبار�الهبوط�إذا�تتطلب�ا(عاي=@�الدولية�للتقارير�ا(الية�من�اfدارة�إجراء�اختبار�سنوي�ل�نخفاض�?ي�قيمة�اvصول�ا(حدودة�اvجل�وغ=@�ا(حدودة،�وذ

  .Ðصل�قد�}�تكون�قابلة�ل�س�@دادأشارت�اvحداث�أو�التغ=@ات�?ي�الظروف�إ*ى�أن�القيمة�الدف�@ية�ل

ف�@ية�لÐصول�إن�اختبار�الهبوط�?ي�القيمة�هو�مجال�يتضمن�تقديرات�اfدارة�ويتطلب�من�ب=ن�أمور�أخرى�تقييما�لتحديد�ما�إذا�كان�يمكن�دعم�القيمة�الد

ات�التدفقات�النقدية�ال]�Zتم�خصمها�بمعدل�مناسب.�بصا?ي�القيمة�الحالية�للتدفقات�النقدية�ا(ستقبلية�ا(ستمدة�من�تلك�اvصول�باستخدام�توقع

 وعند�احتساب�صا?ي�القيمة�الحالية�للتدفقات�النقدية�ا(ستقبلية،

� 

 :يجب�وضع�بعض�ا}ف�@اضات�فيما�يتعلق�بأمور�غ=@�مؤكدة�بدرجة�كب=@ة�بما�?ي�ذلك�توقعات�اfدارة�فيما�يWي

 طفاء،�محسوبة�عWى�أ§Nا�أرباح�تشغيلية�معدلة�قبل�ا}س�NTك�واfطفاء؛نمو�اvرباح�قبل�العمو}ت�والضرائب�وا}س�NTك�واf   )أ 

 توقيت�وحجم�النفقات�الرأسمالية�ا(ستقبلية؛  )ب 

 معد}ت�النمو�طويلة�اvجل؛�و  )ج 

 .اختيار�معد}ت�الخصم�لتعكس�ا(خاطر�ال]�Zتنطوي�علNOا  )د 

 دراسة.كمية�احتياطيات�السحب�ا(توقع�استخراجها�خ�ل�الف�@ة�قيد�ال������هـ)

ؤثر�بشكل�إن�تغي=@�ا}ف�@اضات�ال]�Zتختارها�اfدارة،�وخاصة�معدل�الخصم�وفرضيات�معدل�النمو�ا(ستخدمة�?ي�توقعات�التدفقات�النقدية،�يمكن�أن�ي

 كب=@�عWى�تقييم�الهبوط�?ي�القيمة�للمجموعة�وبالتا*ي�النتائج.

  

 تقدير�العمر�اOنتا�ي�والقيمة�ا�تبقية

ول�ا(ستخدم�fطفاء�أو�اس�NTك�اvصول�غ=@�ا(لموسة�أو�ا(متلكات�وا8}ت�وا(عدات�عWى�التوا*ي�يتعلق�باvداء�ا(ستقبWي�ا(توقع�لÐص�إن�العمر�اfنتاÑي

 ا(ستحوذ�علNOا�وحكم�اfدارة�بناء�عWى�التقييم�الف×�Zللف�@ة�ال]�Zسيتم�استحقاق�ا(نافع�ا}قتصادية�من�اvصل.

فيما�يتعلق�با}س�NTك�الدوري�بعد�تحديد�تقدير�العمر�اfنتاÑي�ا(توقع�لÐصل�والقيمة�ا(تبقية�ا(توقعة�?ي�§Nاية�عمره.�إن�القيمة�يتم�اشتقاق�ا}س�NTك��

 ا(تبقية�لÐصل�ا(توقعة�لÐصول�لها�تأث=@�مباشر�عWى�ا}س�NTك�ا(حمل�عWى�قائمة�الربح�او�الخسارة�والدخل�الشامل�ا8خر.�

  

 vصل�ومراجعته�سنويا�للتأيتم�تحديد�اvي�وقت�شراء�ا?�Z×إ*ى�التقييم�الف�
ً
كد�من�عمار�اfنتاجية�والقيم�ا(تبقية�vصول�ا(جموعة�من�قبل�اfدارة�استنادا

�التغ= �مثل �ا}صول �حياة �تؤثر�عWى �قد Z[ال� �ا(ستقبلية �اvحداث �توقع �وكذلك �مماثلة �أصول �حياة �مع �التاريخية �الخ_@ة �عWى �وتستند �?ي�م�ئمته. @ات

 التكنولوجيا.

  

 خسائر�الهبوط��ي�قيمة�الذمم�ا�دينة�

(قدرة�غ=@�القابلة�ل�س�@داد�تدرج�الذمم�ا(دينة�بالتكلفة�ا(طفأة�ال]�Zيتم�تخفيضها�بالبد}ت�ا(ناسبة�للمبالغ�ا(قدرة�غ=@�القابلة�ل�س�@داد.�تستند�ا(بالغ�ا

تعديلها�با(بالغ�ا(توقع�عدم�اس�@دادها�بشكل�§Nائي�?ي�ا(ستقبل.�يتم�شطب�الذمم�ا(دينة�عندما�ترى�اfدارة�إ*ى�أعمار�اvرصدة�ا(دينة�والخ_@ة�التاريخية�ل

 أ§Nا�}�يمكن�تحصيلها.

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٠ 

  )تتمة(السياسات�ا�حاسبية�الهامة�

 قياس�إلhiامات�ا�نافع�ا�حددة

ن�خ�ل�تقدير�مبلغ�ا(نافع�ا(ستقبلية�ال]�Zحصل�علNOا�ا(وظفون�مقابل�خدمNTم�يتم�احتساب�صا?ي�ال��ام�ا(جموعة�فيما�يتعلق�ب_@امج�منافع�ا(وظف=ن�م

م�ا}كتواري�?ي�?ي�الف�@ات�الحالية�والسابقة.�يتم�خصم�هذه�ا}ستحقاقات�لتحديد�قيمNTا�الحالية.�يتم�تحديد�القيمة�الحالية�ل�ل��ام�عWى�أساس�التقيي

قبل�خب=@�اكتواري�مستقل�باستخدام�طريقة�ا}ئتمان�ا(توقعة�للوحدة.�وال]�Zتع�@ف�بكل�ف�@ة�خدمة�عWى�أ§Nا�تؤدي�تاريخ�§Nاية�ف�@ة�التقرير�ا(ا*ي�ا(وحد�من�

رة.�?ي�ا(ملكة�إ*ى�وحدة�إضافية�من�استحقاقات�وإجراءات�استحقاقات�ا(وظف=ن.�يتم�قياس�ا}ل��ام�بالقيمة�الحالية�للتدفقات�النقدية�ا(ستقبلية�ا(قد

ل�ودية،�يتم�تحديد�أسعار�الخصم�ا(ستخدمة�?ي�تحديد�القيمة�الحالية�ل�ل��ام�بالرجوع�إ*ى�عوائد�السندات�اvمريكية�(حيث�يتم�ربط�الرياالعربية�السع

  السعودي�بالدو}ر�اvمريكي)�ا(عدلة�للحصول�عWى�ع�وة�مخاطرة�إضافية�تعكس�إمكانية�كسر�ا}رتباط�.

  

 تقدير�الزكاة�وضريبة�الدخل

�يتم�إن�احتسا �ح]� �§Nائي �بشكل �}�يمكن�تحديدها �معينة �يتعلق�ببنود �من�التقدير�فيما �درجة �يتضمن�بالضرورة �الدخل�للمجموعة �وضريبة ب�الزكاة

نود�بعض�هذه�البالتوصل�إ*ى�إقرار�§Nائي�مع�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�ذات�الصلة�من�خ�ل�إجراءات�قانونية�رسمية.�وقد�ينتج�عن�التسوية�ال�Nائية�ل

  أرباح�/�خسائر�مادية�و/أو�تدفقات�نقدية.

صم�عكس�يستند�ا}ع�@اف�بأصول�ضريبة�مؤجلة�إ*ى�ما�إذا�كان�من�ا(رجح�أن�تتاح�أرباح�ضريبية�كافية�ومناسبة�?ي�ا(ستقبل،�عWى�عكس�ذلك،�يمكن�خ

 توقعات�الفروق�ا(ؤقتة.�لتحديد�اvرباح�الخاضعة�للضريبة�?ي�ا(ستقبل،�تتم�اfشارة�إ*ى�أحدث�

�مدى�توفر�الخسائر�للتعويض�عن�اvربا �لتحديد �الصلة �ذا �الضريبة �ويعت_@�قانون �بالخسائر، �تتعلق�الفروق�ا(ؤقتة �عندما ح�الخاضعة�اvرباح�ا(تاحة.

 للضريبة�?ي�ا(ستقبل.

  

  التصنيف�إ�ى�متداول�وغ?%�متداول   )م 

 ول�?ي�قائمة�ا(ركز�ا(ا*ي:تقوم�ا(جموعة�بتصنيف�اvصول�وا}ل��امات�إ*ى�متداول�وغ=@�متدا

  

  يتم�تصنيف�اvصول�كمتداولة�عند:

  توقع�تحقيقه�أو�بيعه�أو�اس�NTكة�ضمن�نطاق�دورة�التشغيل�ا}عتيادية. •

�بغرض�التجارة. •
ً
  يتم�ا}حتفاظ�به�مؤقتا

�من�تاريخ�الف�@ة�ا(الية. •
ً
  توقع�تحقيقه�خ�ل�ف�@ة�اث×�Zعشر�شهرا

�أو�مايعادله،�باستثناء •
ً
�عWى�اvقل�من�تاريخ�الف�@ة�ا(الية.�كونه�نقدا

ً
 النقد�ا(قيد�من�التبادل�أو�النقد�ا(ستخدم�لتسوية�ال��ام�لف�@ة�اث×�Zعشر�شهرا

 جميع�اvصول�اvخرى�ال]�Z}�ينطبق�علNOا�ذلك�تصنف�عWى�أ§Nا�غ=@�متداولة. •

 

  يتم�تصنيف�اfل��امات�كمتداولة�عند:

  عتيادية.توقع�تسويته�ضمن�نطاق�دورة�التشغيل�ا}  •

�بغرض�التجارة. •
ً
  يتم�ا}حتفاظ�به�مؤقتا

�من�تاريخ�الف�@ة�ا(الية. •
ً
  وجوب�تسويته�خ�ل�ف�@ة�اث×�Zعشر�شهرا

�عWى�اvقل�بعد�تاريخ�القوائم�ا(الية. •
ً
 عدم�وجود�حق�مطلق�لتأجيل�ا}ل��ام�لف�@ة�تزيد�عن�اث×�Zعشر�شهرا

  تصنف�ا(جموعة�جميع�اfل��امات�كإل��امات�متداولة�باستثناء�ال��امات�منافع�ا(وظف=ن.

 متداولة.�أصول�وال��امات�الضريبة�ا(ؤجلة�يتم�تصنيفها�كأصول�أو�إل��امات

 



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢١ 

 

 استثمارات� -٥

 

 إيضاح ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الربح�او�الخسارة�

  ديسم&%�٣١

 

  ديسم&%�٣١

  م٢٠١٨ م٩٢٠١ 

 صناديق�ا}ستثمار
١١٦٬٠٧٧٬٨٧٥ ١٣٣٬٠٦٠٬٥٩٦ ١-٥  

  ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠ ١٦٬٢١٤٬٨٦٨ ٢-٥ ا(حافظ�التقديرية

  ٢٠٬٣٠٧ - ٣-٥ استثمارات�اvسهم�اvجنبية

   اصول�مالية�بالقيمة�العادلة�

    من�خل�الدخل�الشامل�اtخر�

  ١١٬٨٠٤٬٩٤٥ ١١٬٧٩٨٬٩٠٢ ٤-٥ ا}ستثمار�?ي�اvسهم�اvجنبية�غ=@�ا(درجة

 ٢٦٢٬١٣٥٬١٢٧ ١٦١٬٠٧٤٬٣٦٦  

 

  صناديق�اfستثمار ١-٥

 

 القيمة�العادلة

٢٠١٩  

اضافات�/�

-�)استبعادات(

  صا�ي

 مكاسب�

غ?%��)خسائر�(

  محققة

  القيمة�العادلة

٢٠١٨ 

   

 ٢٣٬٨٣٨٬٢٥٧  - (٢٣٬٨٣٨٬٢٥٧)  - كتZ¹صندوق�برج�كيان�ميفك�ا(

 ٥٬٨١٤٬٤١١  (٢٣٩٬١٤١) -  ٥٬٥٧٥٬٢٧٠ ٢صندوق�ميفك�منازل�قرطبة�

 ٦٤٨٬٤٦٢  ٤٧٬٠٣٤ -  ٦٩٥٬٤٩٦ صندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري 

 - -  ٢٤٬٢٦٥٬٧٧٣  ٢٤٬٢٦٥٬٧٧٣  برج�ميفكصندوق�

  ١٣٬٨٥٥٬٢٩٤ (٧٣٬٥٤٣)  - ١٣٬٧٨١٬٧٥١  صندوق�ميفك�التنمية�بورتو�

 ٤٢٬٩٤٦٬١٩٧  ٩٧٢٬٣٨٣ ١٣٬٨٦٤٬٦١٨  ٥٧٬٧٨٣٬١٩٨ صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�

 ٦٬١٩٣٬٢٢٩  ٤٦١٬٢٠٧ -  ٦٬٦٥٤٬٤٣٦ �٢صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�

 ١٧٬٧٠١٬٢٧٣  ٨٦٧٬٠٨٥ -  ١٨٬٥٦٨٬٣٥٨ صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�?ي��قطاع�اvغذية�

 ٥٬٠٨٠٬٧٥٢  ٦٥٥٬٥٦٢ -  ٥٬٧٣٦٬٣١٤ صندوق�بوابة�الخليج

 ١١٦٬٠٧٧٬٨٧٥  ٢٬٦٩٠٬٥٨٧ ١٤٬٢٩٢٬١٣٤  ١٣٣٬٠٦٠٬٥٩٦ م�٢٠١٩%ديسم&�٣١كما��ي�

  

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٢ 

 

 �)تتمة (استثمارات

 

 ا(حافظ�التقديرية ٢-٥

 

 القيمة�العادلة

٢٠١٩  

اضافات�/�

  صا�ي-�)استبعادات(

 مكاسب�

غ?%��)خسائر�(

  محققة

  القيمة�العادلة

٢٠١٨ 

   

 - ٦٣٢٬٥٩٢ ١٢٬٠١٧٬٧٩٦   ١٢٬٦٥٠,٣٨٨  ا}وراق�ا(الية�

 ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠  ١٨٠٬١٢٠ (١٣٠٬٨٤٧٬٦٤٠)   ٣٬٥٦٤٬٤٨٠  بنك�الجزيرة

 ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠  ٨١٢٬٧١٢  (١١٨٬٨٢٩٬٨٤٤)  ١٦٬٢١٤٬٨٦٨ 

       

 

  

 

�خ�ل�تم�بيعه�ط�بشركة�سكن�(شروع�ا(تحد�?ي�ا(ملكة�ا(تحدة�?ي�البنك�اvهWى���)�سهم�ممتاز٣٬٤٣٦م:�٨٢٠١ديسم_@��٣١(�صفر�تمثل ٣-٥

  العام�الحا*ي.

 

يمثل�هذا�الصندوق�استثمار�?ي�حصص�غ=@�مدرجة�لشركة�مر½���السيف�ل�ستثمار�ا(حدودة،�وا(سجل�?ي�جزر�كايمان.�تم�تأسيس�الشركة� ٤-٥

ن.�تم�حساب�اvوراق�ا(الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا8خر�.�?ي�بغرض�ا}ستثمار�?ي�مشروع�مر½���السيف،�تطوير�عقاري�?ي�مملكة�البحري

م�.�و}�يتوقع�فروق�ذات�د}لة�احصائية.�لم�٢٠١٨ديسم_@��٣١تم�تقييم�اvسهم�بالقيمة�العادلة�?ي��م٢٠١٩ديسم_@��٣١غياب�أحدث�ا(علومات�ا(الية�?ي�

 ه�البيانات�ا(الية.?ي�هذيتم�ادراج�اي�توزيعات�ارباح�من�هذا�ا}ستثمار�



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٣ 

  ممتلكات�ومعدات -٦

 

 

 

 

   

 

صيانة�ا�كان�

 ا�ستأجر

اtثاث�

 ا�عدات�ا�كتبية والi%كيب

معدات�

تكنولوجيا�

 السيارات معدات�الشبكة ا�علومات

ا�عمال�

 الجارية

  اOجما�ي

 م٩٢٠١

          التكاليف

 ١٤٬٤٨٢٬٧٨٨ ٢٣٣٬٠٠١ ٤٥٩٬٨٤٧ ٦٬٣٤٠٬٧٥٦ ١٬٤٤٣٬٦٦٨ ١٬٠٩٥٬٧٨١ ١٬٤٥٤٬٥٦٦ ٣٬٤٥٥٬١٦٩ م�٩٢٠١يناير��١?ي�

 ٤٣٤٬٤٦٥ ٣٨٥٬١٩٦ - - ٨٬٣٥٠ - ٤٠٬٩١٩ - الزيادة

 (٤٬٢٩٥) - - - (٤٬٢٩٥) - - - نقل�لغ=@�ا(لموسة

 ١٤٬٩١٢٬٩٥٨ ٦١٨٬١٩٧ ٤٥٩٬٨٤٧ ٦٬٣٤٠٬٧٥٦ ١٬٤٤٧٬٧٢٣ ١٬٠٩٥٬٧٨١ ١٬٤٩٥٬٤٨٥ ٣٬٤٥٥٬١٦٩ م�٢٠١٩@ديسم_�٣١?ي�

         

         اOس��ك�ا�i%اكم

 ١٣٬٤١٥٬٠٤٧ - ٣٢٩٬٥٥٨ ٦٬١١٦٬٠٦٠ ١٬٣١٤٬٦٣١ ١٬٠٥١٬١١١ ١٬٤٠٣٬٦٢٢ ٣٬٢٠٠٬٠٦٥ م٢٠١٩ير�ينا�١?ي�

 ٣٨٤٬١٧٤ - ٩١٬٩٧٠ ٦٦٬٥٣٠ ٥٣٬٤٤٢ ٣٠٬٥٢٨ ٣٩٬١٢٧ ١٠٢٬٥٧٧ الرسوم�لهذا�العام�

 (٤٬٢٩٥) - - - (٤٬٢٩٥) - - - التخلص

 ١٣٬٧٩٤٬٩٢٦ - ٤٢١٬٥٢٨ ٦٬١٨٢٬٥٩٠ ١٬٣٦٣٬٧٧٨ ١٬٠٨١٬٦٣٩ ١٬٤٤٢٬٧٤٩ ٣٬٣٠٢٬٦٤٢  م٢٠١٩ديسم_@��٣١?ي�

         صا�ي�القيمة�الدفi%ية

�ZÝ١٬١١٨٬٠٣٢ ٦١٨٬١٩٧ ٣٨٬٣١٩ ١٥٨٬١٦٦ ٨٣٬٩٤٥ ١٤٬١٤٢ ٥٢٬٧٣٦ ١٥٢٬٥٢٧  م٢٠١٩ديسم_@��٣١ف 

              



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٤ 

  )تتمة�(ومعداتممتلكات�

 

 

صيانة�ا�كان�

 ا�ستأجر

اtثاث�

 ا�عدات�ا�كتبية والi%كيب

ت�معدا

تكنولوجيا�

 السيارات معدات�الشبكة ا�علومات

ا�عمال�

 الجارية

  اOجما�ي

 م٢٠١٨

          التكاليف

 ١٤٬٠٣٣٬٥٨٢ ٩٨٬٠٠١ ٤٥٩٬٨٤٧ ٦٬١١٧٬٦١٦ ١٬٣٥٢٬٦٠٢ ١٬٠٩٥٬٧٨١ ١٬٤٥٤٬٥٦٦ ٣٬٤٥٥٬١٦٩ م�٢٠١٨يناير��١?ي�

 ٤٤٩٬٢٠٦ ١٣٥٬٠٠٠ - ٢٢٣٬١٤٠ ٩١٬٠٦٦ - - - الزيادة

         

         

 ١٤٬٤٨٢٬٧٨٨ ٢٣٣٬٠٠١ ٤٥٩٬٨٤٧ ٦٬٣٤٠٬٧٥٦ ١٬٤٤٣٬٦٦٨ ١٬٠٩٥٬٧٨١ ١٬٤٥٤٬٥٦٦ ٣٬٤٥٥٬١٦٩ م٢٠١٨ديسم_@��٣١?ي�

         

         اOس��ك�ا�i%اكم

 ١٣٬٠١٥٬١٦٦ - ٢٣٧٬٥٨٨ ٦٬٠٨١٬٣٣٠ ١٬٢٥٢٬١١٣ ١٬٠١٢٬٨٤٤ ١٬٣٤٠٬٢٢٨ ٣٬٠٩١٬٠٦٣ م٢٠١٨يناير��١?ي�

 ٣٩٩٬٨٨١ - ٩١٬٩٧٠ ٣٤٬٧٣٠ ٦٢٬٥١٨ ٣٨٬٢٦٧ ٦٣٬٣٩٤ ١٠٩٬٠٠٢ الرسوم�لهذا�العام�

         

 ١٣٬٤١٥٬٠٤٧ - ٣٢٩٬٥٥٨ ٦٬١١٦٬٠٦٠ ١٬٣١٤٬٦٣١ ١٬٠٥١٬١١١ ١٬٤٠٣٬٦٢٢ ٣٬٢٠٠٬٠٦٥ م٢٠١٨ديسم_@��٣١?ي�

         صا�ي�القيمة�الدفi%ية

�ZÝ١٬٠٦٧٬٧٤١  ٢٣٣٬٠٠١ ١٣٠٬٢٨٩  ٢٢٤٬٦٩٦ ١٢٩٬٠٣٧  ٤٤٬٦٧٠ ٥٠٬٩٤٤  ٢٥٥٬١٠٤  م٢٠١٨ديسم_@��٣١ف 

              



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٥ 

 اصول�غ?%�ملموسة� -٧ 

  ديسم&%�٣١  

  م٩٢٠١

  ديسم&%�٣١  

  م٢٠١٨

        ال&%امج

        التكاليف

  ١١٬٨٧٤٬٩٤٤    ١١٬٨٧٤٬٩٤٤  يناير�١

  -    -  الزيادة

        

  ١١٬٨٧٤٬٩٤٤    ١١٬٨٧٤٬٩٤٤  ديسم_@�٣١

        

        اOطفاء�ا�i%اكم

  ٨٬٥٥٨٬١٥١    ٩٬٢٤٢٬٤٦٧  يناير�١

  ٦٨٤٬٣١٦    ٦٤٩,٤٧٠  الرسوم�لهذا�العام

  ٩٬٢٤٢٬٤٦٧    ٩٬٨٩١٬٩٣٧  ديسم_@�٣١

        صا�ي�القيمة�الدفi%ية��ي

  ٢٬٦٣٢٬٤٧٧    ١٬٩٨٣٬٠٠٧  م٢٠١٩ديسم&%��٣١

        

 اصل�ضري �xمؤجل� -٨

  متعلقة�بما�ي¡ي:

  ديسم&%��٣١  

  م٩٢٠١

  ديسم&%��٣١  

  م٢٠١٨

  ١٬٠٢٣٬٦١٥    ٣٠٦٬٩٨٨  مخصص�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�

  ٦٨٬٨٤٢      ٧٨٬٤٩١  ا(وظف=نمخصص�§Nاية�خدمة�

  ١٧٬٠٣٤      ١٣٬٤٣٠  ا(متلكات�وا(عدات

  ١٬٤٠٧    -  أخرى 

  ١٬١١٠٬٨٩٨    ٣٩٨٬٩٠٩  

 مستحق�من�اطراف�ذات�عقة�  -٩

ابعة�لها،�وصناديق�تتتعامل�ا(جموعة�?ي�سياق�أعمالها�ا}عتيادية�بمعام�ت�تجارية�مع�أطراف�ذات�ع�قة.�تتضمن�اvطراف�ذات�الع�قة�مساهمNOا�والشركات�ال

الذين�لدNÆم�السلطة�وا(سئولية�اfستثمار�ا(دارة�ومجلس�اfدارة�وموظفي�اfدارة�العليا.�إن�موظفي�اfدارة�العليا�هم�هؤ}ء�اvشخاص�بما�فNOم�ا(دير�غ=@�التنفيذي�

(عام�ت�مع�اvطراف�ذات�الع�قة�بشروط�متفق�علNOا�ومعتمدة�للتخطيط�والتوجيه�والسيطرة�عWى�أنشطة�ا(جموعة�سواء�بصورة�مباشرة�أو�غ=@�مباشرة.�تتم�ا

 من�إدارة�ا(جموعة.

 

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٦ 

 

  مستحق�من�اطراف�ذات�عقة�(تتمة)�

 ا(عام�ت�الهامة�مع�اvطراف�ذات�الع�قة�خ�ل�السنة�وا(بالغ�ذات�الصلة�:�

 ا�عاملة ا�طراف�ذات�العقة
  ديسم&%��٣١

  م٩٢٠١

  ديسم&%��٣١

 م٢٠١٨

    

 ٣٢٬٧٧٢٬٩٧٣  ١٦٬٣٢٤٬٩٢٥ أتعاب�إدارة�اvصول�ورسوم�إش�@اك الصناديق�ا(دارة�بواسطة�شركة�ميفيك

 -  ٣٩٣٬٨٧٣ رسوم�ترتيب�ا}يجار  برج�ميفكصندوق�

   ٧٠٠٬٠٠٠  رسوم�ترتيب�ا(رفق  

  -  ١٬٣٦٠٬٠٠٠  هيكلةرسوم�ال  

  ١٢٬٠٠٠   -  دخل�توزيعات�ارباح  صندوق�ميفك�للدخل�العقاري 

 ٧٠٥٬٣٥٠  ١٨٨٬١٨٣ دخل�توزيعات�أرباح ٢وق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�صند

 ١٬٣٥٠٬٠٠٠  - دخل�توزيعات�أرباح ٢صندوق�ميفك�القناص�

 ١٨٬٤٣٦٬٤١٨  - دخل�التمويل صندوق�سوق�شرق 

 ١١٬٩٨٦٬٢٠٣  - هيكلةرسوم�ال صندوق�ميفك�ريت

 ٣٬٢٨٠٬٠٠٠  - ترتيب�التسهي�ت/القروضرسوم� 

     رة�الرئيسي?نموظفي�اOدا

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  - قرض�طويلة�أجل قروض�للموظف=ن

 ٦٨٠٬٥٥٦  ٤٬٩٩٠٬٦٧٧ دخل�تمويل من�القروض��حقةالفائدة�ا(ست

 -  ٣٬٧٦٢٬٠٠٠  دخل�تمويل  الفائدة�ا(ستلمة�من�القروض

 ١٩٬٧٠٠٬٠٠٠  - رسوم�هبوط�القيمة هبوط�قيمة�القروض�

 ٦٠٥٬٠٠٠  ١١٥٬٤٨٣ مكافأة�ا(جلس مجلس�اfدارة

الرئيس�التنفيذي�وموظفي�اfدارة�الرئيسي=ن�

 ا8خرين
 الفوائد�السنوية

١١٬٩٦٣٬٤٢٠  ٨٬١٥٩٬٩٥٨ 

  ا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�العقة 

  

  إيضاح

  ديسم&%�٣١

  م٩٢٠١

  ديسم&%�٣١  

  م٢٠١٨

          الجزء�الغ?%�متداول�

  ٨٠٬٣٠٠٬٠٠٠    ٨٠٬٣٠٠٬٠٠٠  أ  قروض�ا(وظف=ن،�صا?ي�الهبوط

  ٣٬٨٥٠٬٠٠٠    -    منتسب=ن�وا(سؤول=ن�التنفيذي=نقروض�لل

  ٦٨٠٬٥٥٦    ١٬٩٠٩٬٢٣٣  أ  فوائد�مستحقة�عWى�قروض�ا(وظف=ن

  )٣٬٨٥٠٬٠٠٠(    -    مخصص�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعةيخصم:�

    ٨٠٬٩٨٠٬٥٥٦    ٨٢٬٢٠٩٬٢٣٣  

  

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٧ 

  

  (تتمة) مستحق�من�اطراف�ذات�عقة

 

  الجزء�ا�تداول 

  
ديسم&%��٣١

٢٠١٩  
  ٢٠١٨ديسم&%��٣١    

  ٤٤٬٦٥٢٬١٤٦      -  ب  مستحقات�من�صندوق�سوق�شرق 

  )٤٤٬٦٥٢٬١٤٦(      -  ب  �مخصص�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعةيخصم:�

  ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩      ٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩  ب  مستحقات�من�صندوق�ريت

  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠      ٦٬٠٠٠٬٠٠٠   صندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري 

  )٤٬٠٠٠٬٠٠٠(      -    مخصص�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعةيخصم:�

    ٧٢٬٨٨٢٬٨٧٩     ٧٦٬٨٨٢٬٨٧٩  

 

 قروض�للموظف?ن  )أ 

�لشروط�القرض�ا(تفق�علNOا��١٠٠قدمت�ا(جموعة�قروض�خ�ل�السنة�بقيمة�م�٢٠١٨خ�ل�
ً
مليون�ريال�سعودي�إ*ى�ث�ثة�من�كبار�التنفيذي=ن�(ا(وظف=ن).�وفقا

�(دة�٥ب=ن�ا(جموعة�وا(وظف=ن�،عWى�القرض�عمولة�قدرها�
ً
تم�استخدام�هذا�القرض�لشراء�وحدات�?ي�صندوق�ميفك�ريت�.�القرض�مضمون��سنوات.�٥٪�سنويا

دوق�ميفك�مقابل�الوحدات�اvساسية�ا(كتسبة�?ي�صندوق�ميفك�ريت�من�قبل�ا(وظف=ن.�وبما�أن�الضمان�الوحيد�مقابل�القرض�ا(ضمون�هو�الوحدات�?ي�صن

�أي�أصول�أخرى�للموظف=ن�، �إ*ى �ميفك�اللجوء �السوقية��ريت�}�يحق�لشركة �أساس�هبوط�القيمة �القرض�عWى �من�الخسائر�}س�@داد ��ßقvا� �الحد متوقًعا

مليون�ريال�سعودي�?ي�العام�الحا*ي.�بلغت�العمولة�ا(�@اكمة��١٩٫٧للوحدات�اvساسية.�عWى�مدار�العمر�اfنتاÑي�للقرض�تم�حجز�خسارة�هبوط�?ي�القيمة�بلغت�

 ريال�سعودي.�مليون � ٤٫٩٩خ�ل�العام�عWى�القرض�قيمة�

  

 القروض�غ=@�ا(سدد�من�ا(وظف=ن�?ي�§Nاية�السنة�وما�يرتبط�به�من�هبوط�القيمة�:

  

    اسم�ا�وظف

�x¤¥مبلغ�القرض�ا�سا  

  (بالريال�السعودي)

  الهبوط�

  (بالريال�السعودي)

  القيمة�الدفi%ية�

  (بالريال�السعودي)

Zà٤٨٬١٨٠٬٠٠٠  )١١٬٨٢٠٬٠٠٠(  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ابراهيم�عبدهللا�راشد�الحدي  

  ١٦٬٠٦٠٬٠٠٠  )٣٬٩٤٠٬٠٠٠(  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  تركي�الفوزان

  ١٦٬٠٦٠٬٠٠٠  )٣٬٩٤٠٬٠٠٠(  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  هيفاء�العبيد

  ٨٠٬٣٠٠٬٠٠٠  )١٩٬٧٠٠٬٠٠٠(  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 

 قرض�من�صندوق�سوق�شرق   )ب 

إ*ى�م�٢٠١٧?ي�تحصيلها�خ�ل�عام�وتم�تحويل�رصيده�ا(ستحق�بعد�خصم�مخصص�مستحقات�مشكوك��م٢٠١٨تم�تصفية�صندوق�سوق�شرق�خ�ل�عام�

  صندوق�ميفك�ريت.�?ي�العام�الحا*ي،�اصدر�مجلس�ا}دارة�قرارا�بشطب�مخصص�الخسارة�للذمم�ا(دينة.

 م.٢٠٢٠ريال�سعودي�خ�ل�عام�٧٠٬٨٨٢٬٨٧٩ من�ا(توقع�تسوية�الرصيد�ا(حول�وقدره�

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٨ 

 

  تحق�من�اطراف�ذات�عقة�(تتمة)مس

  

 عقةارصدة�ا�طراف�ا�خرى�ذات�  )ج 

  باfضافة�إ*ى�أرصدة�اvطراف�ذات�الع�قة�أع�ه�،�فيما�يWي�اvرصدة�لدى�اvطراف�ذات�الع�قة�?ي�تاريخ�التقرير:

  الرصيد  اسم�الطرف�ذات�العقة

  ديسم&%�٣١

  م٩٢٠١

  ديسم&%�٣١  

  م٢٠١٨

  

    ١٦٬٣٧٥٬٩٩٧    ٢٣٬٢٩١٬٢١٤  رسوم�إدارية�مستحقة  الصناديق�ا(دارة�بواسطة�شركة�ميفيك

    ١١٬٩٨٦٬٢٠٣    ١١٬٩٨٦٬٢٠٣  هيكلةرسوم�ال  ندوق�ميفك�ريتص

    ٥٥٩٬٠٠٠    ٥٦٠٬٠٠٠  مكافأة�مستحقة  مجلس�اfدارة�

    ٤٨٬٠٠٠    ٤٨٬٠٠٠  توزيعات�أرباح�مستحقة  صندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري 

 

  ذمم�مرابحة�مدينة���

  إيضاح 
  

  ديسم&%��٣١

 م٩٢٠١
  

  ديسم&%��٣١

  م٢٠١٨
  

    ٩٫٥٠٠٫٠٠٠   -    ١٢  لق��أصل�مع�–ودائع�مرابحات�

�      ٩٫٥٠٠٫٠٠٠   ٩٫٥٠٠٫٠٠٠    

 

  ة.ا(رابحة�?ي�السنة�السابقتم�استحقاق�%.�١٠تتمثل�معام�ت�ا(رابحة�مع�صندوق�برج�كيان�ميفيك�بمعدل�ربح�قدره�

 

 ي¡ي: الوحدات�ا�حتفظ�§�ا��ي�الصناديق�ال�xyتديرها�ا�جموعة�ا�درجة�ضمن�اwستثمارات�كما ١-٩

 

 

 

  ديسم&%�٣١

 م٩٢٠١
 

  ديسم&%�٣١

   م٢٠١٨

ــ   ــــــــــــــــــ�عدد�الوحدات�ـــــــــــــــــــــ

 �٦٠٬٠٠٠ صندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري 
 

٦٠٬٠٠٠�  
 

 �٥٬٠٠٠ ٢صندوق�ميفك�منازل�قرطبة�
 

٥٬٠٠٠�  
 

Z¹صندوق�برج�كيان�ميفك�ا(كت  - 
 

٢٠٬٠٠٠�  
 

  -  ٢٤٬٢٦٥  صندوق�برج�ميفك

 ٥٣٬٤٨٧ �فرص�ا(لكية�الخاصةصندوق�ميفك�ل
 

٣٩٬٦٩١  
 

 ١٦٬٧٤١ �صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�?ي�قطاع�اvغذية
 

١٦٬٧٤١�  
 

 ١٠٬٠٠٠ �٢صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�
 

١٠٬٠٠٠  
 

 ٣٬٢٢٩ �صندوق�ميفك�التنمية�بورتو
 

٣٬٢٢٩  
 

     
 

     
 

       



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٢٩ 

 

 عقة�(تتمة)تحق�من�اطراف�ذات�مس

 ل�ا�حتفظ�§�ا��ي�الصناديق�ال�xyتديرها�ا�جموعة�كما�ي¡ي:نسبة�ا�صو  ٢-٩

 ديسم&%�٣١

 

  ديسم&%�٣١

  م٢٠١٨ م١٩٢٠ 

    

ــ��������������������������������  ــــــــــــــ�النسبة�ا�ئوية�ـــــــــــــــــ

  %٠٫٦٢ %٠٫٦٢ صندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري 

  %٥٫٠٠  %٥٫٠٠ ٢صندوق�ميفك�منازل�قرطبة�

Z¹٣١٫٩١ - صندوق�برج�كيان�ميفك�ا(كت%  

%٤٢٬٨٨  صندوق�برج�ميفك   -   

  %٢٩٫٩٢ %٤٠٬٣٢ صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة

  %٣١٫٥١ %٣١٫٥١ صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�?ي�قطاع�اvغذية

  %٢٢٫٣٥ %٢٢٫٣٥ �٢صندوق�ميفك�لفرص�ا(لكية�الخاصة�

  %١٣٫٥٥ %١٣٫٥٥ ك�التنمية�بورتوصندوق�ميف

        

 استثمارات��ي�شركة�زميلة -١٠

 م٩٢٠١ديسم&%��٣١ 
 

  م٢٠١٨ديسم&%��٣١
 

  شركة�صناعة�ا�نابيب�الطبية

  �٢٬٣١٠٬٦٤٠ - الرصيد�?ي�بداية�الف�@ة

  )٥٦١٬٧١٢( - حصة�الخسارة

  )١٬٧٤٨٬٩٢٨( - انخفاض�خ�ل�الف�@ة

  - - �@ةالرصيد�?ي�§Nاية�الف

�٣١مخصص�كامل�خ�ل�الف�@ة�ا(نNTية�?ي��احتسابالشركة�الزملية�بسبب�صعوباNrا�ا(الية،�لذلك�يتم��من}�تتوقع�ا(جموعة�وجود�أي�منفعة�اقتصادية�محتملة�

  للشركة�الزميلة.�مطلوبات�محتملةاضافة�لذلك�ليس�لدى�ا(جموعة�اي�ال��امات�و}�تتعرض�vية� م.٢٠١٨ديسم_@�

 

  النقد�ومعادwت�النقد-١١

  م٢٠١٨ديسم&%���٣١    م٩٢٠١ديسم&%���٣١ 

  ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  نقد�بالصندوق 

  ١١٬٧٠٠٬١٩٣  ١٨٬٠٨٥٬٦٧٠  حسابات�جارية�–نقد�لدى�البنوك�

  ١١٬٧٢٠٬١٩٣  ١٨٬١٠٥٬٦٧٠  

 

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣٠ 

 

 ذمم�مرابحة�مدينة�-١٢

  ديسم&%�٣١ ديسم&%�٣١  

  م٢٠١٨ م٩٢٠١  إيضاح

    

  �١٣٬٥٠٠٬٠٠٠ -  أ الرئيسية�-حة�ودائع�مراب

  ١٠٢٬٠٠٠ -   أرباح�مستحقة�عWى�ودائع�مرابحة

  - ١٣٬٦٠٢٬٠٠٠�  

 ?ي�السنة�السابقة�واستلمت�?ي�السنة�الحالية.�تستحق�تشمل�ا(رابحة�ا(دينة�من�صندوق�برج�مكتب�كيان�ميفك�وهو�طرف�ذو�ع�قة.�عقود�ا(رابحة  ) أ

  

 ى�،�صا�يإيرادات�مستحقة�وأصول�اخر  -١٣

ديسم&%���٣١  ايضاح  

    م٩٢٠١

ديسم&%���٣١

    م٢٠١٨

    ٣٦٬٥٨٧٬٣٣١    ٤٠٬٠٠٢٬٦٤٤    خرى الرسوم�اfدارية�ا(�@اكمة�ورسوم�ا

    ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠    -  ب  �٢مستحق�من�شركة�النادي�الريا�Z�Äمقابل�وحدات�صندوق�ميفك�القناص

    ٣٬٢٧٢٬٢٩٨     ٢٬٤٣٤٬٦٤٢     مستحق�من�ا(وظف=ن

    ١٬٩٩٨٬٢٠٧    -    فك�سوق�شرق مقدم�ا*ى�صندوق�مي

    ٤٨٬٠٠٠    ٤٨٬٠٠٠    توزيعات�أرباح�مستحقة

    ٧٨٠٬٦٨٩     ٤٠١٬١٤٠     مصروف�مدفوع�مقدم

    ١٬٨٦٦٬٦٩٣    ٢٬١١٤٬٨١٤    مستحقات�اخرى�

            يخصم:

    )٧٬٧٨٥٬٦٨٣(     (٥٬٠٥٧٬٠٩٥)     �اخرى مخصص�مقابل�رسوم�اfدارة�ورسوم�

    )١٤١٬٧٩٨(    -  أ  مخصص�مستحقات�موظف=ن

    )٦٥٣٬٣٣٣(    -  أ  مخصص�مستحقات�اخرى 

    )١٬٩٩٨٬٢٠٧(    -  أ  مخصص�مقدم�ا*ى�صندوق�ميفك�سوق�شرق 

    ٥٠٬٩٧٤٬١٩٧    ٣٩٬٩٤٤٬١٤٥    

 

تم�شطب�ا(خصصات�من�قبل�مجلس�ا}دارة�?ي�العام�الحا*ي.�  أ)

 الدف�@ية�لشركة�النادي�الرياZ�Ä.الذي�تم�بيعه�بالقيمة��٢حصلت�الشركة�عWى�حق�ا}يجار�ا(ستأجر�للمب×��من�صندوق�قناص� )ب

.�يتم�تقدير�الخسائر�ا}ئتمانية�بنسبة�من�أعمار�الذمم�ا(دينةتقيس�الشركة�مخصص�الخسارة�للذمم�ا(دينة�التجارية�بمبلغ�يساوي�خسائر�ا}ئتمان�ا(توقعة�

وتحليل�الوضع��=نالسداد�السابقة�للمدينعدم�نسب�بالرجوع�إ*ى��مخصص�الديون�ا(شكوك�?ي�تحصيلهااستخدام�مصفوفة�ا(توقعة�عWى�الذمم�ا(دينة�التجارية�ب

الظروف�ا}قتصادية�العامة�للصناعة�ال]�Zيعمل�فNOا�ا(دينون�وتقييم�كل�من�ا}تجاه�الحا*ي�وكذلك� ،�والخاصة�با(دين=ن�بالظروف�وتعديلها،��=ن*ي�للمدينا(ا*ي�الحا

  .ا(توقع�للظروف�?ي�تاريخ�التقرير

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣١ 

 )تتمة(� تحقة�وأصول�اخرى�،�صا�يإيرادات�مس

  

 يوضح�الجدول�التا�ي�بيان�مخاطر�الذمم�التجارية�ا�دينة�بناًء�ع¡ى�مصفوفة�ا�خصصات:

 

  الذمم�التجارية

 م٢٠١٩ديسم&%��٣١ ايام�تجاوز�اwستحقاق

 ا�جموع

 يوم١٨٠–٣٦٠  يوم�أو�اك®%�٣٦٠

 ٩٠–١٨٠

 يوم

٣٠–٩٠  

 يوم

  يوم>٣٠

 الحالية

 

 

٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %�١٦٬٤٢% 

معدل�خسارة�اwئتمان�

 ا�توقع

١٬١٥٤٬٨٢٤ ٣٠٬٧٩٠٬٠٣٦ ٤٠٬٠٠٢٬٦٤٤ 

- - - 

٨٬٠٥٧٬٧٨٤ 

رسوم�اwدارة�والرسوم�

 اwخرى�ا�ستحقة�اwجمالية

  خسارة�اwئتمان�ا�توقعة - - - - - (٥٬٠٥٧٬٠٩٥) (٥٬٠٥٧٬٠٩٥)

  ةالقيمة�الدفi%ي ٨٬٠٥٧٬٧٨٤ - - - ١٬١٥٤٬٨٢٤ ٢٥٬٧٣٢٬٩٤١ ٣٤٬٩٤٥٬٥٤٩

 

  الذمم�التجارية

  م٢٠١٨ديسم&%��٣١ ايام�تجاوز�اwستحقاق

يوم�أو��٣٦٠ ا�جموع

 اك®%

 ١٨٠–٣٦٠

 يوم٩٠–١٨٠  يوم

٣٠–٩٠  

 يوم

  الحالية  يوم>٣٠

 ٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٤٨٬١٥% 

معدل�خسارة�اwئتمان�

 ا�توقع

٨٬٤٣٤٬١٩١ - ١١٬٩٨٦٬٢٠٤ - - ١٦٬١٦٦٬٩٣٦ ٣٦٬٥٨٧٬٣٣١ 

رسوم�اwدارة�والرسوم�

 wخرى�ا�ستحقة�اwجماليةا

  خسارة�اwئتمان�ا�توقعة - - - - - (٧٬٧٨٥٬٦٨٣) (٧٬٧٨٥٬٦٨٣)

  القيمة�الدفi%ية ٨٬٤٣٤٬١٩١ - ١١٬٩٨٦٬٢٠٤ - - ٨٬٣٨١٬٢٥٣ ٢٨٬٨٠١٬٦٤٨

  

 رأس�ا�ال -١٤

�٤٠ديسم_@:�٣١مليون�سهم�(�٤٠ل�سعودي�موزعة�عWى�مليون�ريا�٤٠٠م،�بلغ�رأس�مال�الشركة�ا(صرح�به�وا(صدر�وا(دفوع�بالكامل�٢٠١ ٩ديسم_@�٣١كما�?ي�

  ريال�سعودي�لكل�سهم.�١٠مليون�سهم)�بقيمة�اسمية�

 (صدر�وا(دفوع�بالكامل�كما�يWي:كانت�حصة�رأس�مال�الشركة�ا

 رأس�ا�ال عدد�ا�سهم نسبة�ا�لكية    إيضاح

 �١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ �١٦٬٠٠٠٬٠٠٠ %٤٠    أ ا(ساهم=ن�من�دول�مجلس�التعاون�الخليâي

 �٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ �٦٬٠٠٠٬٠٠٠ %١٥    ب الشركة�العربية�ل�ستثمارات�

 �١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠ �١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ %٤٥     ا(ساهمون�السعوديون 

    ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ �٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ %١٠٠� 



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣٢ 

  

 رأس�ا�ال�(تتمة)

�و ٣٠الكويت�(�–ا(ساهم=ن�من�دول�مجلس�التعاون�الخليâي�هم�البنك�اvهWي�ا(تحد�  ) أ %)،�و�ي�مجموعة�مصرفية�?ي�١٠البحرين�(�–البنك�اvهWي�ا(تحد�%)

 منطقة�الشرق�اvوسط�وشمال�أفريقيا.

%�من�الشركة�العربية�٥٨٫٦٥الشركة�العربية�لÌستثمارات��ي�شركة�مساهمة�مقفلة�مملوكة�للدول�العربية�ومسجلة�?ي�ا(ملكة�العربية�السعودية.�وتعود�ملكية�  ) ب

�فإن�لÌستثمار�من�قبل�مساهم �وبالتا*ي �١٥=ن�سعودي=ن�ودول�مجلس�التعاون�الخليâي، �لـ �تعود �الشركة %�مساهم=ن�سعودين�ودول�مجلس�٨٫٨%�من�حصة

 .%��ا(تبقية�خاضعة�للضريبة٦٫٢التعاون�الخليâي�وال]�Zتخضع�للزكاة،�بينما�تعت_@�نسبة�

 

  إحتياطي�نظامي -١٥

�للنظام�اvسا½��Zونظام�الشركات�با(ملكة�العر 
ً
٪�عWى�اvقل�من�صا?ي�الدخل�السنوي�للشركة�إ*ى�١٠بية�السعودية،�يتع=ن�عWى�ا(جموعة�تحويل�ما�نسبته�طبقا

�بلغ�ا}حتياطي� �التحويل�م]��ما �يجوز�للشركة�التوقف�عن�هذا �هذا�اfحتياطي�يتم�تخصيصه�?ي�§Nاية�الف�@ة�ا(الية�و}�٣٠ا}حتياطي�النظامي. ٪�من�رأس�مالها.

 vرباح.يخضع�لتوزيعات�ا 

 

  مكافآة���اية�الخدمة�للموظف?ن١٦- 

�يتم�تقدير�§Nاية�الخدمة�من�خ�ل�طرق�اكتوا رية�باستخدام�الشركة�مطالبة�بدفع�استحقاقات�إ§Nاء�الخدمة�لجميع�ا(وظف=ن�بموجب�أنظمة�العمل�السعودية.

  طريقة�وحدة�اfئتمان�ا(توقعة.

  ا�بلغ�ا�عi%ف�به��ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي� ١-١٦

سم&%��دي�٣١  

  م٩٢٠١

ديسم&%���٣١

  م٢٠١٨

  ٦٬٢٢٢٬٠٤٦  ٤٬٧٨٦٬٦٢٦  §Nاية�الخدمة

 

  تسوية���اية�الخدمة�للموظف?ن�(القيمة�الحالية�للhiامات) ٢-١٦

ديسم&%���٣١  

  م٨٢٠١ديسم_@��٣١    م٩٢٠١

  ٥٬٤٢٠٬٩٣٧    ٦٬٢٢٢٬٠٤٦  يناير�١القيمة�الحالية�ل�ل��امات�?ي�

  ١٬٤٩٥٬٢٦٢      ١٬٣٧٢٬٧١١  تكلفة�الخدمة�الحالية�

  ١٧٩٬٣٢٤     ٢٩٦٬٢٧٩  تكلفة�التمويل

  ١٬٦٧٤٬٥٨٦     ١٬٦٦٨٬٩٩٠  إجما�ي�الرسوم�ع¡ى�قائمة�الربح�أو�الخسارة

  )٨٣٣٬٩٧١(    (١٬٥٤٣٬٣٤٦)  تعدي�ت�اكتواريةمن�مكاسب�

  )٨٣٣٬٩٧١(    (١٬٥٤٣٬٣٤٦)  إجما�ي�الرسوم�ع¡ى�قائمة�الدخل�الشامل�اtخر

  )٣٩٬٥٠٦(    (١٬٥٦١٬٠٦٤)  الفوائد�ا(دفوعة�خ�ل�السنة

  ٦٬٢٢٢٬٠٤٦     ٤٬٧٨٦٬٦٢٦  ديسم_@�٣١القيمة�الحالية�لÌل��امات�?ي�

  

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣٣ 

  )تتمة�(مكافآة���اية�الخدمة�للموظف?ن�

  اwفi%اضات�اwكتوارية�الرئيسية ٣-١٦

  ددة�فيما�يWي:تتمثل�ا}ف�@اضات�اfكتوارية�الهامة�ا(ستخدمة�من�قبل�الشركة�وشركاNrا�التابعة�لتقييم�ال��امات�ا}ستحقاقات�ا(ح

 

  ديسم&%���٣١

    م٩٢٠١

  ديسم_@��٣١

  م٨٢٠١

 النسب�ا�ؤية 

 %٤٬٣٥  %٢٬٩٠ تقييم�معدل�الهبوط

 %٨٬٠٠   %٤٬٠٠ ا(عدل�ا(توقع�للزيادة�?ي�مستوى�الراتب

  تحليل�حساسية�اwفi%اضات�اwكتوارية� ٤-١٦

  فيما�يWي�أثر�التغي=@ات�?ي�القيمة�الحالية�:

  اwفi%اضات�اwكتوارية 

ديسم&%���٣١

    م٩٢٠١

ديسم&%���٣١

  م٢٠١٨

        تقييم�معدل�الهبوط

  (٢٤٦٬٦٣٩)    (٤٠٤٬٧٧٨)  %٠٫٥زيادة�بنسبة�

  ٢٦٥٬٨٦٣    ٤٥٢٬٢٠٠  %٠٫٥انخفاض�بنسبة�

        ا(عدل�ا(توقع�للزيادة�?ي�مستوى�الراتب

  ١٧١٬٧٠١    ٤٤٥٬٢١٩  %١زيادة�بنسبة�

  (١٦١٬٤٥٠)    (٤١٠٬٨٧٠)  %١انخفاض�بنسبة�

 

  ?%ة�ا�جلقروض�قص -١٧

  

  إيضاح

  ديسم&%��٣١  

  م٢٠١٨
  

  ديسم_@��٣١

  م٨٢٠١
  

    ٩٦٬٩٩٢٬٠٠٠    -    أ  البنك�اvهWي�ا(تحد

Z×١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    -    ب  البنك�العربي�الوط    

      -    ١٠٦٬٩٩٢٬٠٠٠    

 

� (� ،�مدة�القرض�سنة�ق�بنك�الجزيرةمليون�ريال�سعودي�مقابل�تسهي�ت�قرض�من�البنك�اvهWي�ا(تحد�لغرض�ا}ستحواذ�عWى�أسهم�حقو  ١٠٠ يمثل�سحبأ

  ولكن�تم�السداد�قبل�اتمامها.� واحدة�فقط

�?ي�ذلك�توزيعات�اvصول�ا(رهونة�٦٠القرض�مضمون�برهن�أسهم�بنك�الجزيرة�وصناديق�ميفك�اvخرى�بقيمة�سوقية�}�تتجاوز� %�من�مبلغ�القرض�اvو*ي�بما

  والزيادة�?ي�قيمNTا�الرأسمالية.

�إليه�معدل�الفائدة�عWى�القر 
ً
%�عWى�القيمة�ا(تبقية،�ا(عدل�اvسا½��Zيساوي�معدل�السايبور�لث�ثة�أشهر�ويتم�تحديده�?ي�٢٫٥ض�يساوي�ا(عدل�اvسا½��Zمضافا

  %).٥٫٥٨-٤٫٤٨م:�٨٢٠١ديسم_@��٣١%�(٥٫٥٨-٤٫٤٨بداية�كل�ف�@ة�فائدة.�خ�ل�السنة�كان�متوسط�سعر�الفائدة�من�

  لية.تم�تسديد�هذا�التمويل�?ي�السنة�الحا

�إليه��ب�)
ً
%�عWى�القيمة�ا(تبقية،�ا(عدل�اvسا½��Zيساوي�٣قرض�سحب�عWى�ا(كشوف�من�بنك�محWي�بمعدل�فائدة�عWى�القرض�يساوي�ا(عدل�اvسا½��Zمضافا

  %.٦٫٢٥- ٥٫١٩معدل�السايبور�لث�ثة�أشهر�ويتم�تحديده�?ي�بداية�كل�ف�@ة�فائدة.�خ�ل�السنة�كان�متوسط�سعر�الفائدة�من�

  ديد�هذا�التمويل�?ي�السنة�الحالية.تم�تس



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣٤ 

  مصروفات�مستحقة�وإلhiامات�أخرى  -١٨

    م٨٢٠١ديسم&%��٣١    م�٩٢٠١ديسم&%�٣١      

    ١٢٬٥٩٤٬٣٣٦      -       ذمم�دائنة�مقابل�شراء�استثمارات

    ٥٬٥٤٧٬٦٥٩    ٢٬٧٢٢٬٠٢٦      مستحقات�رواتب�وأجور�ا(وظف=ن

    ٣٬٤٥٨٬٢٥٧     ٨٩٥٬٣٩٠       عمو}ت�ورسوم�إيداع�–ذمم�دائنة�

    ١٬٧٤٠٬٠٦٢     ١٬٥٤٤٬٥٥٦       خدمات�مهنية��-رسوم�مستحقة�

    ٢٨٨٬١٦٠     -       فوائد�–ذمم�دائنة�

    ٣٠٠٬١٦٧     ١٦٬٦٥٨       رسوم�اتصا}ت�و�شبكات

    ٢٤١٬٦٥٢     ٣٧٦٬٣٩٥       صيانة�تقنية�–مصروف�مستحق�

    ١١١٬٠٣١     ١٠٦٬٥٨٦       تأم=ن��-مصروف�مستحق�

    ١٤٤٬٠٢٨    ١٠٤٬٩٢٥      التأمينات�ا}جتماعية�–ذمم�دائنة�

   ٥٥٩٬٠٠٠     ٥٦٠٬٠٠٠       اعضاء�مجلس�اfدارة�-مصروف�مستحق�

    ٦٩٬٠٨٤     ٢٩٬٣٠٨       ضريبة�معلقة�–ذمم�دائنة�

    ٣٧١٬٨٠٤     ٥٠٦٬١٠٢       ضريبة�القيمة�ا(ضافة�–ذمم�دائنة�

    ٣٧٬١٢٥     ٢٤٬٧٥٠       صيانة�–مصروف�مستحق�

    ١٢٬٠٠٠     ١٢٬٠٠٠       خدمات�أمنية�–ق�مصروف�مستح

    ٣٨٥٬٣٧٥    ٢٤١٬٢٠٣      أخرى 

      ٢٥٬٨٥٩٬٧٤٠    ٧٬١٣٩٬٨٩٩   

  مخصص�الزكاة�وضريبة�الدخل -١٩

�وتم�ا}ع�@اف� �السعودية �العربية �ا(ملكة �والقوان=ن�?ي �اvنظمة �يتوافق�مع �الدخل�بما �وضريبة �باحتساب�مخصص�الزكاة �القامت�ا(جموعة �قائمة �?ي ربح�أو�¤Nا

  الخسارة�:

  فيما�يWي�تفصيل�مخصص�الزكاة�وضريبة�الدخل�?ي�قائمة�ا(ركز�ا(ا*ي:

  

  إيضاح

  ديسم&%�٣١  

  م٩٢٠١
  

  ديسم_@�٣١

  م٨٢٠١

  ١٢٬٧٦١٬٣٤٠    ١٥٬٠٥٨٬٢٧٤    أ  مخصص�الزكاة

  ٢١٩٬٣١٥    ٤٩٦٬٥٠٤    ب  مخصص�ضريبة�الدخل

      ١٢٬٩٨٠٬٦٥٥    ١٥٬٥٥٤٬٧٧٨  

  

  يل�مخصص�الزكاة�وضريبة�الدخل�?ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة:فيما�يWي�تفص

  
  م٨٢٠١ديسم_@��٣١  م٩٢٠١ديسم&%��٣١    إيضاح

  ٢١٬٧٤٨٬٢٩٤  ٦٬٦٦٥٬٩٤٤    أ  والسابقة� مخصص�الزكاة�للسنة�الحالية

  ١٬٣٧١  -    أ  مصروف�الزكاة�للسنة�السابقة�

   ١٦٦٬٦٩٢   ٤٦٨٬٥٠٣    ب  مخصص�ضريبة�الدخل�للسنة�الحالية

 (١٬٣٧١)  -    ب  ضريبة�الدخل�للسنة�السابقة�مصروف

      ٢١٬٩١٤٬٩٨٦   ٧٬١٣٤٬٤٤٧  

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣٥ 

 

  (تتمة)�مخصص�الزكاة�وضريبة�الدخل

 

  ديسم&%�كما�ي¡ي:�٣١حركة�مخصص�الزكاة�للسنة�ا�ن��ية��ي�  - أ 

  اOجما�ي    التابعة    الشركة    إيضاح  م٩٢٠١%�ديسم&�٣١للسنة�ا�ن��ية��ي�

 ١٢٬٧٦١٬٣٤٠    ٢٬٧٦٣٬٧٣٤    ٩٬٩٩٧٬٦٠٦      يناير�١كما��ي�

  (٤٬٣٦٩٬٠١٠)    (٢٬٧٦٣٬٦٨١)    (١٬٦٠٥٬٣٢٩)      ا�دفوع�خل�السنة

  ٦٬٦٦٥٬٩٤٤    ١٬٧٩٧٬٤٤٧    ٤٬٨٦٨٬٤٩٧      للسنة�ا�حمل

  ١٥٬٠٥٨٬٢٧٤    ١٬٧٩٧٬٥٠٠    ١٣٬٢٦٠٬٧٧٤      ديسم&%�٣١كما��ي�

  

  اOجما�ي    التابعة    الشركة    إيضاح�  م٩٢٠١ديسم&%��٣١للسنة�ا�ن��ية��ي�

                ضمان�الزكاة��مخصص

  ٨٬٩٨٦٬٨٥٠    -    ٨٬٩٨٦٬٨٥٠      ديسم&%���٣١ي�

  

  اOجما�ي    التابعة    الشركة  م٨٢٠١ديسم_@��٣١للسنة�النNTية�?ي�

 ٥٬٢٦٤٬٩٨١    ٣٬٧٣٤٬٨٠٥    ١٬٥٣٠٬١٧٦  يناير�١كما�?ي�

  ١٬٣٧١    ١٧٣    ١٬١٩٨  مخصص�زائد�خ�ل�السنة

  (٥٬٢٦٦٬٤٥٦)    (٣٬٧٣٤٬٩٧٨)    (١٬٥٣١٬٤٧٨)  ا(دفوع�خ�ل�السنة

 ٦٬٠٩٦٬١٢٦   -   ٦٬٠٩٦٬١٢٦  مخصص�اضا?ي�مقابل�السنوات�السابقة

 ٦٬٦٦٥٬٣١٨    ٢٬٧٦٣٬٧٣٤    ٣٬٩٠١٬٥٨٤  ا(حمل�للسنة

 ١٢٬٧٦١٬٣٤٠    ٢٬٧٦٣٬٧٣٤    ٩٬٩٩٧٬٦٠٦  م�٢٠١٨ديسم_@�٣١?ي��اكم

 

   



  شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2019 ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(

36 

مكونات الوعاء الزكوي  -الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(   

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

 م2019
 

 الشركة 
 

 التابعة

 رأس املال
 

400,000,000 
 

100,000,000 

 خسائر متراكمة
 

(58,017,487) 
 

(1,860,545) 

 احتياطي ن امي
 

12,153,025 
 

9,133,140 

 صافي الربح املعدل للسنة 
 

37,782,474 
 

(48,996,551) 

 مخممات
 

43,492,756 
 

47,259,384 

 املمتلكات واملعدات، صافي
 

(3,063,104) 
 

- 

 استثمارات طويلة األجل
 

(160,378,870) 
 

(695,496) 

 قروض قميرة األجل
 

30,000,000 
 

(30,000,000) 

 احتسات  ريبة الشركة الزميلة والتابعة–ذمم مدينة يير متداولة 
 

(102,824,273) 
 

- 

 موجلةأصل  ريبة 
 

(524,881) 
 

(586,017) 

 توزيعات نقدية من شركات سعودية
 

(330,731) 
 

- 

 أخرى 
 

3,041,416 
 

82,910 
  

201,330,325 
 

74,336,825 

واقع   %93.8من إجمالي ملكية السعوديين البالغة  %2.5778الزكاة ب
 

4,868,497 
 

1,797,447 

     

 التابعة  الشركة   م2018

  100,000,000   400,000,000  رأس املال

 (17,056,133)  (91,243,707)  خسائر متراكمة

  7,460,206   8,553,886  احتياطي نظامي

  1,044,114   16,531,738  صافي الربح املعدل للسنة

  47,258,838   18,672,887  مخصصات

 -  (3,447,576)  املمتلكات واملعدات، صافي

  2,299,404  (196,405,710)  األجلاستثمارات طويلة 

 (22,563,582)   135,192,000  قروض طويلة األجل 

 -  (111,122,595)  احتساب ضريبة الشركة الزميلة والتابعة–ذمم مدينة غير متداولة 

 -   12,594,336  ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات

 (586,395)  (215,761)  أصل ضريبة مؤجلة

 -  (3,008,000)  توزيعات نقدية من شركات سعودية

 -  (1,748,928)  هبوط استثمارات متاحة للبيع

 -  (17,973,700)  أخرى 

  166,378,870   117,856,452  

واقع    2,763,734   3,901,584  %93.8من إجمالي ملكية السعوديين البالغة  %2.5778الزكاة ب

 



  شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2019 ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(
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 تعديلها للوصول إلى الزكاة املحملة للسنة.بعض ه ه املبالغ تم 

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

 اإلجمالي  التابعة  الشركة    م9201

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

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

 468,503     -  468,503   اللسنة تكلفة املحمل 

 496,504  556  495,948   ديسمبر 31كما في 

        

 اإلجمالي  التابعة  الشركة    م2018

 87,534  33,540  53,994   يناير 1كما في 

 (1,371)  -  (1,371)   )عكس(  /تكلفة السنة السابقة

 (33,540)  (33,540)  -   املدفوع خالل السنة

 166,692  12,947  153,745   املحمل للسنة

 219,315  12,947  206,368   ديسمبر 31كما في 

 

 حالة الربط -ج

 الشركة 

الهيئة للسنوات من م. استلمت الشركة الربط الزكوي من 2017م وحتى 2007قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية للهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من 

 على املبلغ  1,67مليون ريال سعودي، قامت الشركة بتسديد  19.64م يتضمن الربط مبالغ إ افية بقيمة 2011م وحتى 2007
ً
مليون ريال سعودي وقدمت إعترا ا

لزكاة والدخل بموجب األن مة واللوائح املعمول بها في مليون ريال سعودي وتقديمه لهيئة ا 17.97املتبقي لدى لجنة اتعترا ات العليا، تم إصدار  مان بنكي بقيمة 

 اململكة العربية السعودية.

 

راض رسمي على ه ه التقييمات إن املبلغ اإل افي أعنه يعود لعدم السماح بخمم بعض اتستثمارات طويلة األجل من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. قدمت الشركة إعت

مليون ريال سعودي في السنة الحالية مقابل ه ا الضمان على اساس ح ر. تم و ع ه ا املخمص دون خرق  98.9ات، تم تخميص مبلغ وبانت ار نتائج ه ه اإلجراء

 اتحقية القانونية املعلقة وحقوق كل طرن ت ل كما هي حتى يتم التوصل إلى تسوية بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والشركة.

 

مليون. يعود املبلغ اإل افي لعدم 12.19بمطالبات إ افية بقيمة  2013و 2012ة ربط قخر من الهيئة العامة الزكاة والدخل للسنوات استلمت الشرك م2018عام  في

أمور ت التابعة، و السماح من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بخمم بعض اتستثمارات طويلة األجل ومخمص الديون املشكوا في تحميلها والقروض بين الشركا

مقابل ه ا التقييم على  م 2018مليون ريال في عام  6.09أخرى لم تواف  عليها الهيئة. يتم دراسة إلتزام الزكاة اإل افية املتراكمة من قبل الشركة. تم تخميص مبلغ 

طرن ت ل كما هي حتى يتم التوصل إلى تسوية بين   اتحقية القانونية املعلقة وحقوق كلاساس ح ر. يتضمن ه ا املخمص رسوم السنة السابقة وتم إجراؤه دون خرق   

 الهيئة العامة للزكاة والدخل والشركة.

بحسات عدم السماح مليون ريال سعودي. يعود املبلغ ات افي الى 13.06بمطالبات ا افية بقيمة  2018يبية لعام يضر الزكوية/ ال الربوطخنل العالم، تلقت الشركة 

. وتعترض الشركة ايضا على اساس اعتراض للهيئةالشركة    قدمتالديون املشكوا في تحميلها، والقروض بين الشركات وييرها ،    وخممعض اتستثمارات طويلة اتجل،  ب

 في صالحها.وقع الشركة نتيجة ه ه الزكاة/ اجمالي الضريبة ات افية وتت

 

 نتائج اتعتراض املقدم واتجراءات التي قامت بها الشركة في الوقت الحالي.تعتقد الشركة بأنه ت يمكن توقع وتقدير 



  شركة الشرق األوسط لالستثمار املالي

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

 م2019 ديسمبر 31الية املنتهية في للسنة امل

 )بالريال السعودي(
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

 التابعة

،  م لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل8201قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية و ريبية الدخل للشركات املستردة للسنوات من تاريخ انشائها وحتى السنة املالية 

 م ولم يتم الربط النهائي حتى اتن.8201حملت الشركة التابعة على شهادة تفيد بتقديمهم اإلقرارات حتى عام 

 

 محتملة التزامات وارتباطات-20

 االرتباطات

 رير عنها في اإليضاح ذو العنقة.محتملة حتى تاريخ التقرير باست ناء الربوط الزكوية والضريبية والتي تم التق ارتباطاتت يوجد 

 االلتزامات

دوق للمساهمين املشتركين في الطرح األولي للمن %5صندوق ميفك لنستثمار العقاري )ريت(، صندوق يدار بواسطة شركة ميفك بتوزيعات نقدية سنوية بنسبة  يلتزم

من أصول ميفك العائدة لحاملي الوحدات املشتركين في الطرح األولي.   %2ولم يقوموا ببيع وحداتهم، أي هبوط في نسبة التوزيعات النقدية مضمون بحد أقص ى بما نسبته  

عقاري )ريت(، لتلبية متطلبات اترباح السنوية بنسبة ميفك لنستثمار ال  م من قبل صندوق 2019ديسمبر  31يبلغ مبلغ اترباح ات افية التي سيتم دفعها عن الفترة حتى  

 ليون ريال سعودي وهو مايعادل تقريبا النسبة املقابلة من املبلغ الناقص املضمون من قبل ميفك.م 3.75، 5%

 

 للسنة املنهية  مصروفات عمومية وإدارية األخرى  -21

 2018 ديسمبر  31 2019 ديسمبر  31  

 11,055,000 445,870   املمروفاتعمولة 

 7,086,147 2,928,646    أتعات مهنية

 798,308  740,136   صيانة و صنح

 1,286,025 747,193  اشتراكات

 1,250,000  250,000   رسوم هيكلة القرض

 605,000  115,483   مكافآت مجلس اإلدارة  

 2,486,328  181,500   تسوي  و عننات 

 356,974  114,293   سفر

 318,921  334,562   تأمينات 

 128,481  68,023   نشر وطباعة وقرطاسية

 448,893 410,755    مراف  خدمية ترخيص

 259,198  289,480   ن افة مكتب

 144,000  144,000   خدمات أمنية

 14,853  50,600   ممروفات بنكية

 537,881 -  إدارةخمم أتعات 

 483,538  104,841    ريبة استقطاع

 58,080  42,824    ريبة القيمة املضافة

 203,480  338,538  أخرى 

  7,306,744 27,521,107 

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٣٩ 

  

  ى اtخر �تشغيليةالغ?%�وا�صروفات�الدخل� -٢٢

 

    

  ديسم&%��٣١

  م٩٢٠١

  ديسم_@���٣١

 م٨٢٠١

  ١٩٬٦٥٣٬٧٤٥   ٥٬٠٠٠٬٥٤٠    أرباح�تمويلية

  ٣٥٬٠١٥   -    أرباح�أخرى 

  -  (١٬٣٤٢)    خسائر�عم�ت�أجنبية

  (١٩٬٧٠٠٬٠٠٠)  -  أ�٩  تكلفة�الهبوط�?ي�قروض�ا(وظف=ن

  (٤٬٠٠٠٬٠٠٠)  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٩  ?ي�قروض�صندوق�ميفك�ا(در�للدخل�العقاري �(عكس)/�الهبوط

  (١٬٧٤٨٬٩٢٨)  - ١٠  زميلةال�الهبوط�?ي�استثمارات�الشركة

  ١٬٤٢٩٬٦٢١  ١٬٦٦٨٬١٣١    هبوط�رسوم�اfدارة�عكس

 (٥٦١٬٧١٢)  -  ١٠  حصة�الخسارة�من�ا}ستثمار�بطريقة�حقوق�ا(لكية

   (٤٬٨٩٢٬٢٥٩)  ١٠٬٦٦٧٬٣٢٩ 

  

 العائد/(الخسارة)�ا�سا¥¤�xوا�خفض�للسهم -٢٣

 م.٨٢٠١م�و�٢٠١ ٩ديسم_@�٣١ربح�للف�@ة�عWى�ا(توسط�ا(رجح�لعدد�اvسهم�للف�@ات�ا(نNTية�?ي�يتم�احتساب�خسارة/�ربحية�السهم�من�خ�ل�قسمة�صا?ي�ال

  

 أصول�إئتمانية -٢٤

  أصول�تحت�اOدارة

ل�سعودي�كما�ريا٣٬٣٨٦٬٨٨٩٬٥٦١ تتمثل�هذه�اvصول�?ي�أصول�الصناديق�ا}ستثمارية�وا}ستثمارات�ا(دارة�من�قبل�ا(جموعة�نيابة�عن�عم�Nsا�والبالغة�قيمNTا�

�مع�السياسة�ا(حاسبية�للمجموعة،�}�يتم�إدراج�هذه�اvرصدة�?ي�القوائم�ا(الية�ا(وحدة� ٣٬٨٥٩٬٠٦١٬٠١٢ م:٨٢٠١ديسم_@�٣١م�(�٩٢٠١ديسم_@�٣١?ي�
ً
).�وتماشيا

  للمجموعة.

  الحسابات�النقدية�للعمء

�Z[شخاص�ا(رخص�لهم�الvل�ئحة�هيئة�السوق�ا(الية�الخاصة�با�
ً
تتطلب�فصل�حسابات�العم�ء،�تمتلك�ا(جموعة�أرصدة�?ي�حسابات�متنوعة�لدى�بنك�وفقا

� �?ي �كما �تحتفظ�ا(جموعة�بحسابات�العم�ء�ولكن�}�يوجد�نقدية�بالريال�السعودي� �والحفظ. �للقيام�بأنشطة�التعامل�واfدارة �٣١م�(٢٠١٨ديسم_@��٣١محWي

 وتماشًيا�مع�السياسة�ا(حاسبية�للمجموعة،�}�يتم�إدراج�هذه�اvرصدة�?ي�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�للمجموعة.م:�}�يوجد�نقدية�بالريال�السعودي).�٨٢٠١ديسم_@�

   



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٠ 

  

 التقارير�القطاعية -٢٥

Æى�أساس�الخدمات�ا(قدمة�ولدWيتم�تنظيم�ا(جموعة�ضمن�وحدات�أعمال�ع� �وvغراض�إدارية، �اتعمل�ا(جموعة�با(ملكة�العربية�السعودية�فقط. لقطاعات�Nا

  التالية:

      

  قطاع�الشركات

�يتم�تسجيل�استثمارات�ا(لكية�ضمن� �القطاع�وال]�Zقطاع�الشركات�يقوم�بإدارة�تنمية�الشركات�ا(ستقبلية�ويسيطر�عWى�كافة�الوظائف�ا(رتبطة�بالخزينة. هذا

�من�التنمية�ا}س�@اتيجية�وتنمية�اvعمال،�والنظام�واvمتثال،�والتمويل�و 
ً
  العمليات�وا(وارد�البشرية،�وإدارة�ع�قات�العم�ء.تتكون�أيضا

  

  إدارة�ا�صول 

  تشتمل�خدمات�إدارة�اvصول�عWى�إدارة�بعض�الصناديق�ا}ستثمارية�نيابة�عن�عم�ء�الشركة.

داء.�يتم�تقييم�أداء�القطاع�عWى�أساس�تراقب�اfدارة�النتائج�التشغيلية�للقطاعات�التشغيلية�بصورة�منفصلة��}تخاذ�قرارات�حول�ا(وارد�ا(خصصة�وتقييم�ا} 

  اvرباح�والخسائر�التشغيلية.

  }�تقوم�الشركة�بتتبع�إل��اماNrا�باستخدام�قطاعات�اvعمال�ويتم�اfفصاح�ع�Nا�كإل��امات�شركات.

  

  العقارات

  .رباح�مستحقة�من�اfيجاراتهذا�القطاع�يتعامل�مع�إدارة�استثمار�العقارات�ووضع�اس�@اتيجيات�لتضخيم�رأس�من�خصائص�العقار�وأ

  

  حقوق�ا�لكية�الخاصة�واwستثمارات�ا�صرفية

  ا(جموعة�تستثمر�?ي�الشركات�الخاصة�غ=@�ا(درجة�وتضع�اس�@اتيجيات�للمتحول�وا(باع�?ي�السنوات�القادمة�لتحقيق�الدخل�للمجموعة.



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤١ 

 

 )تتمة(� التقارير�القطاعية

    م٩٢٠١ديسم&%��٣١للسنة�ا�ن��ية��ي�

  العقارات  إدارة�ا�صول   ع�الشركاتقطا

ةالخاصة�يا�لك

  اOجما�ي واwستثمارات�ا�صرفية

              إيرادات

 ٤٤٬٩٦٧٬٢١٣  ٨٬٥٦٥٬٨١٥  ٦٬٣٤٨٬٠١٨ ٦٬٣٩٧٬٤٠٤ ٢٣٬٦٥٥٬٩٧٦    إجما�ي�اOيرادات

           

         ا�صروفات

 ٢٤٬٨١٤٬٨٠٣  ٥٬٩٢٣٬٥٣٢   ٥٬٤٨٣٬٠٣٩  ٧٬٧٧٦٬١٢١  ٥٬٦٣٢٬١١١    رواتب�ومصروفات�متعلقة�با�وظف?ن

 ١٬٠٣٣٬٦٤٣  ١٠٥٬٦١٦    ٢٤٨٬٩٠٤     ٢٤٧٬٤٤٥   ٤٣١٬٦٧٨    مصروفات�إهك�واwطفاء

 ١٬١٧١٬٩٥٠  ١٢٢٬٤٠٨    ٢٢٨٬٥٦٠   ٣٤٦٬٦٥٨   ٤٧٤٬٣٢٤    مصروفات�ايجار

 ٨١٥٬٧٥٨  ٢٬٣٥٠  ٢٩٬٢٦٠ ١٤٬١٠٠ ٧٧٠٬٠٤٨    مصروفات�فوائد

  ٧٬٣٠٦٬٧٤٦  ٢١٦٬٠٢٠    ٢٬٦٨٩٬١٤٦  ١٬٢٩٥٬٩٠٤    ٣٬١٠٥٬٦٧٦      مصروفات�عمومية�وإدارية�أخرى 

 (٥٬٦٦٨٬١٣١)  -   (٥٬٦٦٨٬١٣١) - -    مصروفات�غ?%�تشغيلية�اخرى�

 ٢٩٬٤٧٤٬٧٦٩  ٦٬٣٦٩٬٩٢٦  ٣٬٠١٠٬٧٧٨ ٩٬٦٨٠٬٢٢٨ ١٠٬٤١٣٬٨٣٧    مجموع�ا�صروفات

          

 ١٥٬٤٩٢٬٤٤٤  ٢٬١٩٥٬٨٨٩  ٣٬٣٣٧٬٢٤٠ (٣٬٢٨٢٬٨٢٤) ١٣٬٢٤٢٬١٣٩    إيرادات�قطاعية

 (٧٬٨٤٦٬٤٣٦)          الزكاة�وضريبة�دخل�الشركات

 ٧٬٦٤٦٬٠٠٨        صا�ي�دخل�السنة

 

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٢ 

 

 )تتمة(� يةالتقارير�القطاع

 

  م٢٠١٨ديسم&%��٣١للسنة�ا�ن��ية��ي�

  

  العقارات  إدارة�ا�صول   قطاع�الشركات

ةالخاصة�يا�لك

  اOجما�ي واwستثمارات�ا�صرفية

              إيرادات

 ١٥١٬٩٤٨٬٩٦٠  ١١٬٦١٤٬٠٨٣  ٢٣٬٢٨٨٬٠٩٥ ٨٬٢٢٨٬٤٩١ ١٠٨٬٨١٨٬٢٩١    إجما�ي�اOيرادات

           

         ا(صروفات

 )٣١٬٧١٨٬٠١٨(  )٦٬٤٩٠٬٢٤٧(  )٦٬٠٧١٬٤٤١( )١١٬١٧٩٬٣١١( )٧٬٩٧٧٬٠١٩(    ت�متعلقة�با(وظف=نرواتب�ومصروفا

 )٣٩٩٬٨٨١(  )٤٠٬٨٥٩(  )٩٦٬٢٩٢( )٩٥٬٧٣٢( )١٦٦٬٩٩٨(    مصروفات�إه�ك�

  )٦٨٤٬٣١٦(  )٦٩٬٩٢٢(  )١٦٤٬٧٨٥(  )١٦٣٬٨٢٥(  )٢٨٥٬٧٨٤(    مصروفات�إطفاءات

 )١٬١٦٢٬٩٠٧(  )١٢١٬٤٦٣(  )٢٢٦٬٧٩٦( )٣٤٣٬٩٨٣( )٤٧٠٬٦٦٥(    مصروفات�ايجار

 )٧٬٤٩٦٬٥٧١(  -  )٣٬٠٨٠٬٥١٧( - )٤٬٤١٦٬٠٥٤(    مصروفات�فوائد

  )٢٥٬٣٦٨٬٥٢٨(  -  )٢٬٥٧٠٬٣٧٩(  -  )٢٢٬٧٩٨٬١٤٩(    مصروفات�عمومية�وإدارية�أخرى 

 )٢٧٬٥٢١٬١٠٧(  )٢٬٥٨١٬٣٣٦(  )٨٬٩٥٤٬٣٧٧( )٢٬٦٢٧٬٤٤٢( )١٣٬٣٥٨٬٩٥٢(    مصروفات�غ=@�تشغيلية�اخرى�

 )٩٤٬٣٥١٬٣٢٨(  )٩٬٣٠٣٬٨٢٧(  )٢١٬١٦٤٬٥٨٧( )١٤٬٤١٠٬٢٩٣( )٤٩٬٤٧٢٬٦٢١(    فاتمجموع�ا(صرو 

          

 ٥٧٬٥٩٧٬٦٣٢  ٢٬٣١٠٬٢٥٦  ٢٬١٢٣٬٥٠٨ )٦٬١٨١٬٨٠٢( ٥٩٬٣٤٥٬٦٧٠    إيرادات�قطاعية

 )٢١٬٦٠٦٬٢٤٤(          الزكاة�وضريبة�دخل�الشركات

 ٣٥٬٩٩١٬٣٨٨        صا�ي�دخل�السنة



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٣ 

 

 إدارة�ا�خاطر�ا�الية -٢٦

�?ي�ذلك�مخاطر�العم�ت�تتعرض� �بما �مخاطر�ا}ئتمان�ومخاطر�السيولة�ومخاطر�السوق�( أنشطة�الشركة�إ*ى�مجموعة�متنوعة�من�ا(خاطر�ا(الية�و�ي:

  ومخاطر�أسعار�الفائدة).

  

 مخاطر�اOئتمان  )أ 

�يتسبب�?ي�خسائر�مالية�للطرف� �بال��اماته�مما �الوفاء �?ي �قامت�ا(جموعة�بعمل�إجراءات�fدارة�مخاطر�ا}ئتمان��ي�مخاطر�عدم�قدرة�طرف�ما ا8خر.

مانية،�والحصول�تعرضها�(خاطر�ا}ئتمان�وال]�Zتتضمن�تقييم�القدرة�ا}ئتمانية�للمق�@ض=ن،�والحصول�عWى�ا(وافقات�ا}ئتمانية�الرسمية،�ووضع�حدود�ائت

.عWى�ضمانات�مثل�إدارة�محافظ�ا(ق�@ض=ن.�إن�عقود�قروض�هامش�التغطية�لÐفراد��ي�
ً
  لف�@ات�}�تتجاوز�اث×�Zعشر�شهرا

  

�يش�@ك�عدد�من�اvطراف�اvخرى�?ي�أنشطة�تجارية�متشا¤Nة�أو�أنشطة�?ي�نفس�ا(نطقة�الجغرافية�أو  �تركزات�ا(خاطر�ا}ئتمانية�عندما �نفس��تنشأ لها

بالتغ=@ات�?ي�ا}قتصاد�أو�السياسات�أو�الظروف�اvخرى.��الخصائص�ا}قتصادية�ال]�Zيمكن�أن�تتسبب�قدرNrا�عWى�الوفاء�با}ل��امات�التعاقدية�بحيث�تتأثر 

  تش=@�ال�@كزات�?ي�ا(خاطر�ا}ئتمانية�إ*ى�الحساسية�النسبية�vداء�ا(جموعة�للتطورات�ال]�Zتؤثر�عWى�قطاع�محدد�أو�موقع�جغرا?ي.

  

(خاطر�عالية�محسوسة�من�عدم�القدرة�عWى�السداد�من�خ�ل�Nrدف�سياسة�ا(جموعة�ا(تعلقة�با(خاطر�ا}ئتمانية�إ*ى�الحد�من�تعرض�اvطراف�اvخرى�

ا}ل��ام��التعامل�فقط�مع�أطراف�أخرى�يتم�تقييمها�عWى�أ§Nا�ذات�قدرة�ائتمانية�عWى�أساس�تقييم�اfجراءات�ا(نفذة،�وسياسة�اعرف�عميلك�وإجراءات

�بمنح�التمويل�لعم�Nsا �ا(جموعة �تقوم �بقبول�العميل. �قبل�القيام �لضمان��ا(طبقة �معتمدة �شكل�أوراق�مالية بعد�الحصول�عWى�ضمانات�كافية�عWى

موافقة�ا(جلس��السيولة�الكافية�لدى�العميل�للوفاء�بال��امات�السداد�والحد�من�ا(خاطر�ا}ئتمانية.�(عام�ت�اvطراف�ذات�الع�قة،�تحصل�الشركة�عWى

  ال".للمعام�ت�الهامة،�وفقا�"للوائح�التنفيذية�لهيئة�سوق�ا(

  

�لسياسة�إدارة�ا(خاطر�ا(عمول�¤Nا�وإصدار�مبالغ�هامشية�إض
ً
افية�(إذا�كان�يتم�مراقبة�مخاطر�ا}ئتمان�بصورة�يومية�(دى�كفاية�تغطية�الضمانات�وفقا

)�للعم�ء�لرهن�أصول�إضافية�وتسييل�محافظ�العم�ء�بشكل�كامل�أو�جزئي�لضمان�ا}ل��ام�بسياسة�إدارة�ا(خاط
ً
  ر�ا(عمول�¤Nا.ذلك�ضروريا

  مخاطر�أسعار�العموwت  )ب 

 vرباح�ا(ستقبلية�غ=@�ا(ؤكدة�الناجمة�عن�التذبذبات�?ي�أسعار�العمو}ت.�تنشأ�ا(خاطر�عند�عدم�تطابق�اvل��امات�مخاطر�أسعار�العمو}ت��ي�اfصول�وا

�إن�أهم�مصدر�(خاطر�اvسعار�هو�ا �تخضع�لتعديل�أسعار�العمو}ت�ضمن�ف�@ة�محددة. Z[تقوم�ال� Z[ا(جموعة�والقروض�ال� �تحصل�علNOا Z[لقروض�ال

  }�تتعرض�ارباح�ا(جموعة�ا(ستقبلية�(خاطر�اسعار�العمولة. بمنحها�حيث�أن�التذبذبات�?ي�أسعار�العمو}ت�(إن�وجدت)�تنعكس�?ي�نتائج�العمليات.

  

  مخاطر�العمت  )ج 

�للتذبذب�ن �اvدوات�ا(الية �مخاطر�تعرض�قيمة �بالريال�مخاطر�العم�ت��ي �معام�ت�ا(جموعة �تتم �أسعار�صرف�العم�ت�اvجنبية. �التغ=@ات�?ي تيجة

غ=@�معرضة�(خاطر�السعودي�والدينار�الكوي]�Zوالجنيه�اfس�@لي×�Zوالدو}ر�اvمريكي.�تراقب�اfدارة�التذبذبات�?ي�أسعار�صرف�العم�ت�وترى�أن�ا(جموعة�

  جوهرية�للعم�ت�اvجنبية.

  � مخاطر�السيولة  )د 

Z[ى�الوفاء�بمتطلبات�صا?ي�التمويل.�قد�تنتج�مخاطر�السيولة�من�ا}ضطرابات�?ي�السوق�الWقد��مخاطر�السيولة��ي�مخاطر�عدم�مقدرة�ا(جموعة�ع

وعة�متتسبب�?ي�عدم�توفر�بعض�مصادر�التمويل.�يتم�إدارة�مخاطر�السيولة�بصورة�منتظمة�للتأكد�من�توفر�التمويل�ال�زم�للوفاء�بال��امات�ا(ج

  ا(ستقبلية.

  

  



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٤ 

  

 

  )تتمة(� إدارة�ا�خاطر�ا�الية

  هـ)�مجموعات�ا�صول�واOلhiامات�ا�الية

  القيمة�الدفi%ية�ا�عروضة��ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�ا�وحد�تتعلق�با�جموعات�التالية�من�ا�صول�واOلhiامات�ا�الية:

  

  ديسم&%�٣١

 م٩٢٠١

  ديسم_@�٣١

 م٨٢٠١

 ا�صول�ا�الية

     أصول�مالية�بالتكلفة�ا�طفئة

  ٥٠٬١٩٣٬٥٠٨  ٣٩٬٥٤٣٬٠٠٥ اfيرادات�ا(ستحقة�واvصول�اvخرى�(باستثناء�الدفعات�ا(قدمة)

  ١٥٣٬٨٦٣٬٤٣٥  ١٥٩٬٠٩٢٬١١٢ مستحق�من�أطراف�ذات�ع�قة

  ١٣٬٦٠٢٬٠٠٠  - ذمم�مدينة�مقابل�مرابحة

  ١١٬٧٢٠٬١٩٣  ١٨٬١٠٥٬٦٧٠ النقد�ومعاد}ت�النقد

  ٢٢٩٬٣٧٩٬١٣٦  ٢١٦٬٧٤٠٬٧٨٧ مجموع�ا�صول�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفئة

     

      ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة��ي�الدخل�الشامل�اwخر:

  ١١٬٨٠٤٬٩٤٥  ١١٬٧٩٨٬٩٠٢ ا}ستثمار�?ي�اvسهم�اvجنبية�الغ=@�مدرجة

     

      ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة��ي�الربح�والخسارة:

  ١١٦٬٠٧٧٬٨٧٥  ١٣٣٬٠٦٠٬٥٩٦ صناديق�ا}ستثمار

  ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠  ١٦٬٢١٤٬٨٦٨ ا(حافظ�التقديرية

  ٢٠٬٣٠٧  - استثمارات�?ي�اvسهم�اvجنبية

  ٢٥٠٬٣٣٠٬١٨٢  ١٤٩٬٢٧٥٬٤٦٤ مجموع�ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة��ي�الربح�والخسارة

     

     اOلhiامات�ا�الية

     ة�بالتكلفة�ا�طفئة:إلhiامات�مالي

  ٦٬٢٢٢٬٠٤٦  ٤٬٧٨٦٬٦٢٦ مكافأة�§Nاية�الخدمة�للموظف=ن

  ١٠٦٬٩٩٢٬٠٠٠  - قروض�قص=@ة�آجل

  ٢٢٬٩٧٦٬٨١٥  ٤٬٥٢٩٬٤٤٥ الذمم�الدائنة�اvخرى 

  ١٣٦٬١٩٠٬٨٦١  ٩٬٣١٦٬٠٧١ مجموع�اOلhiامات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�بالتكلفة�ا�طفئة

 

 

 

 

 



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٥ 

 

 ة�لµدوات�ا�اليةالقيمة�العادل -٢٧

السوق�لتحقيق�فوائد�اقتصادية�من�أعWى�وأفضل�استخدام�لÐصل�أو�ببيعه��?ي�تأخذ�با}عتبار�قدرة�ا(شارك=نقياس�القيمة�العادلة�لÐصول�الغ=@�مالية�

  إ*ى�مشارك�آخر�?ي�السوق�ا(ستفيد�من�اvصل�?ي�أعWى�مستوى�له�وأفضل�استخدام.

  سل�الهرمي�للقيمة�العادلةتحديد�القيمة�العادلة�والتسل

�بيانات�كافية�لقياس�القيمة�العادلة،�اfكثار�من�ا}ستخدام�اvمثل�لل مدخ�ت�ذات�ا(جموعة�تستخدم�أساليب�التقييم�ا(ناسبة�للظروف�وتتوافر�ع�Nا

  الصلة�يمكن�م�حظNTا،�والتقليل�من�استخدام�ا(دخ�ت�الغ=@�م�حظة.

ات�ال]�Zيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�أو�اfفصاح�ع�Nا�?ي�البيانات�ا(الية�ضمن�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�،�كما�يتم�تصنيف�جميع�اvصول�واfل��ام

  ا*ي:هو�موضح�أدناه�،�بناًء�عWى�أدنى�مستوى�من�ا(دخ�ت�مهم�بالنسبة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل،�وذلك�بمستوياNrا�ا(ختلفة�عWى�النحو�الت

 أسعار�السوق�ا(علنة�(غ=@�ا(عدلة)�?ي�سوق�نشط�vصول�أو�إل��امات�مماثلة.-ا(ستوى�اvول� •

�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ=@�مباشرة.-ا(ستوى�الثاني •
ً
 طرق�التقييم�ال]�Zيكون�أدنى�مستوى�(دخ�Nrا�ا(همة�لقياس�القيمة�العادلة�قاب�

  لقياس�القيمة�العادلة�غ=@��قابل�للرصد�بصورة�مباشرة�أو�غ=@�مباشرة.طرق�التقييم�ال]�Zتكون�أدنى�مدخ�Nrا�ا(همة�- ا(ستوى�الثالث •

�إ*ى�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة:
ً
  يعرض�الجدول�التا*ي�اvدوات�ا(الية�استنادا

 اOجما�ي ا�ستوى�الثالث ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا�ول  م٢٠١ ٩ديسم&%�٣١كما��ي�

ل�الدخل�الشامل�ا�خرا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ 

 ١١٬٧٩٨٬٩٠٢ ١١٬٧٩٨٬٩٠٢ - - ا}ستثمار�?ي�اvسهم�اvجنبية�الغ=@�مدرجة

مجموع�ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الدخل�الشامل�

 ١١٬٧٩٨٬٩٠٢ ١١٬٧٩٨٬٩٠٢   ا�خر

      ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الربح�والخسارة:

 ١٣٣٬٠٦٠٬٥٩٦ ١٣٢٬٣٦٥٬١٠٠ ٦٩٥٬٤٩٦   -   تثمارصناديق�ا}س

  ١٦٬٢١٤٬٨٦٨  - -  ١٦٬٢١٤٬٨٦٨  ا(حافظ�التقديرية

 ١٤٩٬٢٧٥٬٤٦٤ ١٣٢٬٣٦٥٬١٠٠ ٦٩٥٬٤٩٦    ١٦٬٢١٤٬٨٦٨  مجموع�ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الربح�والخسارة

 ١٦١٬٠٧٤٬٣٦٦ ١٤٤٬١٦٤٬٠٠٢ ٦٩٥٬٤٩٦    ١٦٬٢١٤٬٨٦٨  مجموع�ا�صول�ا�الية

    

 اOجما�ي ا�ستوى�الثالث ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا�ول  م٢٠١٨ديسم&%��٣١كما��ي�

     ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الدخل�الشامل�ا�خر

 ١١٬٨٠٤٬٩٤٥ ١١٬٨٠٤٬٩٤٥ - - ا}ستثمار�?ي�اvسهم�اvجنبية�الغ=@�مدرجة

ة�العادلة�من�خل�الدخل�الشامل�مجموع�ا�صول�ا�الية�بالقيم

 ١١٬٨٠٤٬٩٤٥ ١١٬٨٠٤٬٩٤٥ - - ا�خر

      ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الربح�والخسارة:

  ١١٦٬٠٧٧٬٨٧٥ ١١٥٬٤٢٩٬٤١٣ ٦٤٨٬٤٦٢ - صناديق�ا}ستثمار

  ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠ - -  ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠ ا(حافظ�التقديرية

   ٢٠٬٣٠٧   ٢٠٬٣٠٧  -     -   استثمارات�?ي�اvسهم�اvجنبية

  ٢٥٠٬٣٣٠٬١٨٢ ١١٥٬٤٤٩٬٧٢٠ ٦٤٨٬٤٦٢  ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠  مجموع�ا�صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خل�الربح�والخسارة

  ٢٦٢٬١٣٥٬١٢٧ ١٢٧٬٢٥٤٬٦٦٥ ٦٤٨٬٤٦٢  ١٣٤٬٢٣٢٬٠٠٠ مجموع�ا�صول�ا�الية



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٦ 

 

  القيمة�العادلة�لµدوات�ا�الية�(تتمة)

�ا}ستثمارا �إذاتقييم �التقييم، �تاريخ �ا}ستثمار�?ي �لهذا �السوق �سعر�إغ�ق �عWى �يستند
ً
�علنا �الضمان�ت�ا(تداولة �العادلة��كان �القيم �تحديد �يتم مقيد.

�إ*ى�قيم�صا?ي�أحدث�اvصول�ا(بلغ
ً
تاريخ�ع�Nا�?ي��ل�ستثمارات�?ي�اvسهم�الخاصة،�وصناديق�ا}ستثمار�ا(ش�@كة�ال]�Zصنفت�?ي�ا(ستوى�الثالث�استنادا

�إ*ى�إعداد�ا(ركز�ا(ا*ي�مع�مراعاة�القيمة�العادلة�ل�ستثمارات.�القيم�العادلة�ل�ستثمارات�اvخرى�(بما�?ي�ذلك�الصكوك)�صنفت�?ي�ا(ستو 
ً
ى�الثالث�استنادا

 
ً
  .خصم�التدفقات�النقدية�.القيم�الدف�@ية�لجميع�اvصول�واfل��امات�اvخرى�تمثل�قيمها�العادلة�بنسبة�كب=@ة�جدا

 

 التحول�ب?ن�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة

 

ب=ن�حسابات�تقيم�اvصول�واfل��امات�ا(ع�@ف�¤Nا�بالقيمة�العادلة�?ي�هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�بشكل�دوري،�تقرر�ا(جموعة�حدوث�إعادة�تصنيف�

ى�من�ا(دخ�ت�الهامة�لقياس�القيمة�العادلة)�?ي�§Nاية�كل�ف�@ة�تقرير�التسلسل�الهرمي�بالتأكد�من�اعتبارات�التصنيف�بشكل�مستمر(بناًء�عWى�الحد�اvدن

ويات�الث�ثة�ما*ي.�تقرر�ا(جموعة�السياسات�وا}جراءات�للقيام�بإعادة�قياس�القيمة�العادلة�أو�عدم�القيام�به.�لم�يكن�هناك�إعادة�تصنيف�ب=ن�ا(ست

 .م٨٢٠١م�و�٩٢٠١ديسم_@��٣١خ�ل�السنة�ا(نNTية�?ي��

 

 وكفاية�رأس�ا�ال��ةطلبات�رأس�ا�ال�التنظيميتم -٢٨

هـ).�وفًق�للقواعد،�حددت�هيئة�سوق�ا(ال�اfطار�١٤٣٤صفر��١٧م�(ا(وافق�٢٠١٢ديسم_@��٣٠اصدرت�هيئة�سوق�ا(ال�قواعد�تحوطية�("القواعد")�بتاريخ�

  وفًقا�(ا�هو�منصوص�عليه�بموجب�هذه�القواعد.�واfرشادات�فيما�يتعلق�بالحد�اvدنى�(تطلبات�رأس�ا(ال�التنظيم�Zومنهجية�الحساب

  ية�رأس�ا(ال�عWى�النحو�التا*ي:وفًقا�لهذه�ا(نهحية،�قامت�ا(جموعة�بحساب�الحد�اvدنى�لرأس�ا(ال�ا(طلوب�ونسبة�كفا

 ديسم&%�٣١ ديسم&%�٣١

 م٢٠١٨ م٩٢٠١  الوصف

 ريال�سعودي ريال�سعودي

    

      قاعدة�رأس�ا�ال:

 ٣٥٠٬٢٩٤٬٩٩٨    ٣٦٠٬٨٣٩٬٨٧٢ ا(ستوى�اvول�لرأس�ا(ال

 -    - ا(ستوى�الثاني�لرأس�ا(ال

 ٣٥٠٬٢٩٤٬٩٩٨  ٣٦٠٬٨٣٩٬٨٧٢ مجموع�قاعدة�رأس�ا(ال�(أ)

   
      الحد�ا�دنى��تطلبات�رأس�ا�ال:

 ٢٬٢٨٠٬٢٩٨   ٦٬١١٦٬٦٣٦ مخاطر�السوق 

 ٢٥١٬١١٦٬٩٩٣   ١٧٤٬٠٥٦٬٠٠٧ مخاطر�ا}ئتمان

 ١٧٬٢٤٥٬٧٢٦   ١٠٬٥١٣٬٣٦٣ ا(خاطر�التشغيلية

 ٢٧٠٬٦٤٣٬٠١٧  ١٩٠٬٦٨٦٬٠٠٦  مجموع�الحد�اvدنى�من�متطلبات�رأس�ا(ال�(ب)

     

 ٧٩٬٦٥١٬٩٨١  ١٧٠٬١٥٣٬٨٦٦ ب�=�ج)�-الفائض�(أ�

   
 ١٫٢٩   ١٫٨٩ نسبة�كفاية�رأس�ا(ال�(أ�/�ب�=�د)



  �شركة�الشرق�ا�وسط�لستثمار�ا�ا�ي

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وحدةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

  م�٢٠١٩ديسم&%�٣١الية�ا�ن��ية��ي�للسنة�ا�

 (بالريال�السعودي)

٤٧ 

 

  

  التصنيف�إعادة -٢٩

  ا(قارنة�للربح�أو�الخسارة�لتتما���Êمع�عرض�السنة�الحالية.�قوائمتم�اعادة�تصنيف�بعض�البنود�?ي�

  

  اwحداث�الحقة -٣٠

حول�?ي�عدة�مناطق�جغرافية����هذا�الوباءم�وتف�٢٠٢٠�çبداية�عام?ي�وذلك�� -١٩) كوفيد(ف=@وس�كورونا�ا(ستجد��انتشر ?ي�الفæ@ة�ال�حقة�للتقرير�ا(ا*ي�

نظرا��}يمكن�تعديل�القوائم�ا(الية�بناًء�عليه�وذلك�تعت_@�ا(جموعة�ان�هذا�التف�Z�çحدثالعالم�مسببا�اضطرابات�لÐنشطة�ا}قتصادية�واvعمال.�

  (جموعة.ا�اليةالنتائج�ا(�عWى�الوباءللتأث=@�ا(حتمل�لهذا��واق�يتسارعة�فأننا�}�نعت_@�انه�من�ا(مكن�تقديم�تقدير�ا(و �ا(ستمرة�للتطورات

  

�حصلوا�عWىمليون�وحدة�من�صندوق�ميفك�ريت،�بموافقة�متبادلة�من�ا(وظف=ن�الذين��٤٫٤مبكرا�لقرض�جزئي�عند�التخلص�من��سدادتلقت�الشركة�

فقد�تم�حجز�اvثر�،�ال�@اجعحق��و}�يوجدوبما�ان�الوحدات�ا(ستبعدة�كانت�الضمان�الوحيد�مقابل�القرض�الذي�تم�تسديده�جزئيا�القرض�والشركة.�

  مليون�ريال�سعودي�عWى�أنه�انخفاض�?ي�قيمة�القرض�ا(س�@د�وفقا�لذلك�?ي�شهر�مارس.�٣٫٤٥ا(قابل�البالغ�

 

 إعتماد�القوائم�ا�الية�ا�وحدة� -٣١

 م.�٢٠٢٠مارس �٢٦هـ�ا(وافق�١١٤٤شعبان٢تم�ا(وافقة�عWى�هذه�القوائم�ا(الية�ا(وحدة�من�قبل�اfدارة�?ي�

 


