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  جزءاً 0 يتجزأ من ھذه القوائم المالية. ١٦إلى  ٦الصفحات من تعتبر ا5يضاحات المرفقة في 

- ٢ -  

  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة 

  مقفلة) شركة مساھمة سعودية( 

  قائمة المركز المالي  

  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

ديسمبر ٣١كما في         

 ٢٠١٥  ٢٠١٦    إيضاح  الموجودات
         موجودات متداولة

 ١٫٢٨٤٫٩٩٦   ٧٤٫٧٥٠٫٥٣٦    ٣  نقد وما يعادله

 ٤٩٧٫٣٣٧٫٧٩٣   ٢٣٨٫٨٨٩٫٦٢٨      قروض ھامشية وتمويل مرابحة

 ١٣٫٢١٤٫٦٢٥   ١٨٫٨٩٤٫٢٢١      أتعاب إدارة ودخل عمو0ت مستحقة

 ١٣٫٨٧٣٫٢٦٨   ٦٫٢٧٣٫٦١٢    ٤  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٥٢٥٫٧١٠٫٦٨٢   ٣٣٨٫٨٠٧٫٩٩٧      مجموع الموجودات المتداولة

          

          موجودات غير متداولة

 ١٤٣٫١٥٢٫١٤٢   ٦٦٫٥٢٠٫١٤٣    ٥  استثمارات

 ١٠٫٨٢٨٫٢٧٠   ٦٫٦٤٩٫٣٤٣    ٦  ممتلكات ومعدات، بالصافي

 ١١٫٨٧٩٫٧١٨   ١١٫٨٧٩٫٧١٨      شھرة
 ٦٩١٫٥٧٠٫٨١٢   ٤٢٣٫٨٥٧٫٢٠١      مجموع الموجودات          

          

          المطلوبات 

          مطلوبات متداولة

 ٢٨٦٫٨٥٣٫٤١٥   ٧٫٦٥٠٫٨٥٥    ٧  سحوبات مصرفية على المكشوف

 ١٣٫٨٣٧٫٨٠٦   ١٧٫٢٢٥٫٣٢٩    ٨  مستحقة وأخرىمطلوبات 

 ١٠٫٨٢٤٫٨٢٤   ١٣٫١٩٥٫٨٣٦    ٩  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 ٣١١٫٥١٦٫٠٤٥   ٣٨٫٠٧٢٫٠٢٠      مجموع المطلوبات المتداولة

          

          مطلوبات غير متداولة

 ١٢٫٠٧٩٫٨٦٢   ١١٫٤٩٤٫٥٤٣    ١٠  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 ١٥٫٨٢٨٫٨١٨   ١٧٫٧٩٣٫٠٣٧    ١١  اLجلمزايا موظفين طويلة 
 ٣٣٩٫٤٢٤٫٧٢٥   ٦٧٫٣٥٩٫٦٠٠      مجموع المطلوبات          

          

          حقوق الملكية

 ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١  رأس المال

 ٢٣٫٧٩٩٫٣٥٤   ٢٤٫٧٦٤٫٢٨٤    ١٢  احتياطي نظامي

 ٧٨٫٧٣١٫٨١٥   ٧٩٫٧١٦٫١٨٧      أرباح مبقاة

  )٣٨٥٫٠٨٢(   ٢٫٠١٧٫١٣٠      متاحة للبيع استثمارات -التغيرات في احتياطي القيمة العادلة 
 ٣٥٢٫١٤٦٫٠٨٧   ٣٥٦٫٤٩٧٫٦٠١      مجموع حقوق الملكية         

          

 ٦٩١٫٥٧٠٫٨١٢   ٤٢٣٫٨٥٧٫٢٠١      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

         

       ١٦  التزامات وتعھدات
  
  
  
  
  
  
  
          

  أبوجامعھشام   
  التنفيذي الرئيس

  أمان Aظھور   
  المدير المالي

  

  
    



  

  جزءاً 0 يتجزأ من ھذه القوائم المالية. ١٦إلى  ٦الصفحات من تعتبر ا5يضاحات المرفقة في 

- ٣ -  

  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة

  مقفلة) شركة مساھمة سعودية(

  قائمة الدخل

  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

    إيضاحات  
للسنة المنتھية في 

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

مارس  ١٠للفترة من 
ديسمبر  ٣١حتى 

٢٠١٥  

         دخل العمليات

  ٣٥٫٤٧٨٫٥٧٨    ٣٨٫٨٤٩٫٢٩٣      دخل رسوم وساطة، بالصافي

  ٣٢٫٨١٢٫٣٣١    ٢٦٫٠١٧٫١٥٢      أتعاب إدارة اLصول، بالصافي

  ٢٠٫٠٧٨٫٥٢٠    ١٨٫٢٨٤٫٠٤٨    ١٣، ٧  دخل عمو0ت، بالصافي

  ٥٫٣٣٦٫٨١٥    ٢٫٢٠٠٫٧٠٧      أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

  ١٫٤٥٣٫٧٢٩    ١٫٩٤٥٫٠٠٠      تمويل شركات

  ٨٤٥٫٥٢٣    ٧٥١٫١٩١      إيرادات أخرى

            
  ٩٦٫٠٠٥٫٤٩٦    ٨٨٫٠٤٧٫٣٩١      إجمالي دخل العمليات

            

            مصاريف التشغيل
            

  ٤٩٫٧٠٦٫٥٥١    ٥٠٫٨٠٥٫٩٣٣    ٧  رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين

  ٥٫٤٧٨٫١٦٩    ٤٫٨٣٣٫٦٠٩    ٧  مصاريف خدمات أعمال

  ٤٫٦٢٨٫٨٠٤    ٤٫٦٦٤٫٤١٣    ٦  استھRك

  ٣٫١٥٨٫٤٦١    ٤٫٤٩٤٫٧٩٩      رسوم اشتراكات

  ٢٫٤٠١٫١٦١    ١٫٢٤٧٫٥٩٦      أتعاب مھنية وقانونية

  ١٢٫٨٤٣٫٢٣٥    ١٢٫٣٥١٫٧٣٩    ١٤  مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى

            
  ٧٨٫٢١٦٫٣٨١    ٧٨٫٣٩٨٫٠٨٩      إجمالي مصاريف التشغيل

            

  ١٧٫٧٨٩٫١١٥    ٩٫٦٤٩٫٣٠٢      / الفترة صافي دخل السنة

            

          ١٥  :ربحية السھم

  ٣٫٨٤    ٣٫٥٢      / للفترة دخل العمليات للسنة

  ٠٫٧١    ٠٫٣٩      / للفترة صافي دخل السنة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان Aظھور   
  المدير المالي

  

  
    



  

  جزءاً 0 يتجزأ من ھذه القوائم المالية. ١٦إلى  ٦الصفحات من تعتبر ا5يضاحات المرفقة في 

- ٤ -  

  ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطةشركة 

  مقفلة) شركة مساھمة سعودية(

  قائمة التدفقات النقدية

  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  
 ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦ديسمبر 

مارس  ١٠للفترة من 
ديسمبر  ٣١حتى 

٢٠١٥  

        التدفقات النقدية من العمليات

  ١٧٫٧٨٩٫١١٥    ٩٫٦٤٩٫٣٠٢  / الفترة دخل السنةصافي 

        العمليات: / (المستخدم في) الناتج من سوية صافي الدخل إلى صافي النقدتعديFت لت

  ٤٫٦٢٨٫٨٠٤    ٤٫٦٦٤٫٤١٣  استھRك

  )٩٩(    ٢٨٣  من بيع ممتلكات ومعدات )أرباحخسارة / (

  )٥٫٣٣٦٫٨١٥(    )٢٫٢٠٠٫٧٠٧(  أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

        تغيرات في رأس المال العامل:

  ٣١٩٫٥٠٢٫٣٤٦    ٢٥٨٫٤٤٨٫١٦٥  قروض ھامشية وتمويل مرابحة

  )٥٫٨٠٧٫٧١٥(    )٥٫٦٧٩٫٥٩٦(  أتعاب إدارة ودخل عمو0ت مستحقة

  ٦٢١٫٢٨٦    ٧٫٥٩٩٫٦٥٦  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  ٦٫٠٠١٫٩٦٤    ٣٫٣٨٧٫٥٢٣  أخرىمطلوبات مستحقة و مصاريف

  ١٫٠٣٧٫٠٢٧    )٥٨٥٫٣١٩(  مكافآت نھاية الخدمة للموظفين، بالصافي

  ٨٩٥٫٧٥٦    ١٫٩٦٤٫٢١٩  مزايا موظفين طويلة اLجل، بالصافي

  )٧٫٥٩٥٫٠١٤(    )٥٫٣٢٨٫٩٨٨(  زكاة وضريبة دخل مدفوعة، بالصافي

  ٣٣١٫٧٣٦٫٦٥٥    ٢٧١٫٩١٨٫٩٥١  أنشطة العملياتصافي النقد الناتج من 

        

        التدفقات النقدية من أنشطة ا�ستثمار

  )٣٫١١٧٫٢٦٢(    )٤٨٧٫١٧٧(  إضافات إلى ممتلكات ومعدات

  ٩٩    ١٫٤٠٨  متحصRت من بيع ممتلكات ومعدات

  )١٠٨٫٥٣٠٫١٣٠(    )٢٫٨٠٦٫٨٨٢(  شراء استثمارات متاحة للبيع

  ١٧٫٨١٦٫٧٧٠    ٨٤٫٠٤١٫٨٠٠  متحصRت من بيع استثمارات متاحة للبيع

  )٩٣٫٨٣٠٫٥٢٣(    ٨٠٫٧٤٩٫١٤٩  أنشطة ا�ستثمار )المستخدم في( / الناتج من النقدصافي 

        

        يط تمويلاالتدفقات النقدية من نش

  )٢٣٧٫٣٦٧٫٥٤٣(    )٢٧٩٫٢٠٢٫٥٦٠(  التغيرات في سحوبات مصرفية على المكشوف

  )٢٣٧٫٣٦٧٫٥٤٣(    )٢٧٩٫٢٠٢٫٥٦٠(  يط تمويلانش في النقد المستخدم

        

  ٥٣٨٫٥٨٩    ٧٣٫٤٦٥٫٥٤٠  التغير في النقد وما يعادلهصافي 

        

  ٧٤٦٫٤٠٧    ١٫٢٨٤٫٩٩٦  / الفترة النقد وما يعادله في بداية السنة
        
  ١٫٢٨٤٫٩٩٦    ٧٤٫٧٥٠٫٥٣٦  / الفترة النقد وما يعادله في نھاية السنة        

        

        معلومات إضافية غير نقدية:

  )٥٫١٣٧٫٢٤٥(    ٢٫٤٠٢٫٢١٢  العادلة لRستثمارات المتاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة     

لة على حقوق الملكية       )٦٫٩١٠٫٠٠٠(    )٧٫٧٠٠٫٠٠٠(  الزكاة وضريبة الدخل المقّدرة المحم=

  
  
  
  
  
  
  

  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان Aظھور   
  المدير المالي

  

  



  

  جزءاً 0 يتجزأ من ھذه القوائم المالية. ١٦إلى  ٦تعتبر ا5يضاحات المرفقة في الصفحات من 

- ٥ -  

  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة

  مقفلة) شركة مساھمة سعودية(

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  أرباح مبقاة  احتياطي نظامي  رأس المال  إيضاح  

التغيرات في 
احتياطي القيمة 

استثمارات  -العادلة 
  المجموع  متاحة للبيع

 مارس ١٠الرصيد كما في 
٣٤٦٫٤٠٤٫٢١٧  ٤٫٧٥٢٫١٦٣  ٦٩٫٦٣١٫٦١٣  ٢٢٫٠٢٠٫٤٤١  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٥  

              

  ١٧٫٧٨٩٫١١٥  -  ١٧٫٧٨٩٫١١٥  -  -    فترةصافي دخل ال

              

  )٦٫٩١٠٫٠٠٠(  -  )٦٫٩١٠٫٠٠٠(  -  -  ٩  الزكاة وضريبة الدخل

              

  -  -  )١٫٧٧٨٫٩١٣(  ١٫٧٧٨٫٩١٣  -  ١٢  المحول إلى ا0حتياطي النظامي
              

  )٥٫١٣٧٫٢٤٥(  )٥٫١٣٧٫٢٤٥(  -  -  -  ٥  الفترةخRل صافي التغير 
              

  ٣٥٢٫١٤٦٫٠٨٧  )٣٨٥٫٠٨٢(  ٧٨٫٧٣١٫٨١٥  ٢٣٫٧٩٩٫٣٥٤  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

              

  ٩٫٦٤٩٫٣٠٢  -  ٩٫٦٤٩٫٣٠٢  -  -    صافي دخل السنة

              

  )٧٫٧٠٠٫٠٠٠(  -  )٧٫٧٠٠٫٠٠٠(  -  -  ٩  الزكاة وضريبة الدخل

              

  -  -  )٩٦٤٫٩٣٠(  ٩٦٤٫٩٣٠  -  ١٢  المحول إلى ا0حتياطي النظامي

              

  ٢٫٤٠٢٫٢١٢  ٢٫٤٠٢٫٢١٢  -  -  -  ٥  خRل السنةصافي التغير 

              

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
٣٥٦٫٤٩٧٫٦٠١  ٢٫٠١٧٫١٣٠  ٧٩٫٧١٦٫١٨٧  ٢٤٫٧٦٤٫٢٨٤  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٦  

  

  
  
  
  
  
  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان Aظھور   
  المدير المالي

  

  
  



  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  مقفلة) شركة مساھمة سعودية(

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  

- ٦ -  

  
  عام .١

  
مقفلة تأسست وفقاً لنظام  شركة مساھمة سعوديةكابيتال ("الشركة") ھي  ا0ستثمار -إن شركة ا0ستثمار ل.وراق المالية والوساطة 

مقفلة اعتباراً  شركة مساھمة سعوديةالشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  الشركات في المملكة العربية السعودية. وقد تحولت
الصادر  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥). وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ٢٠١٥مارس  ١٠ھـ (الموافق ١٤٣٦جمادى اLولى  ١٩من 

- ٧٠٦١أنشطتھا بموجب ترخيص رقم (). كما تمارس الشركة ٢٠٠٧يوليو  ٢٢ھـ (الموافق ١٤٢٨رجب  ٨في مدينة الرياض بتاريخ 
  ) الصادر من ھيئة السوق المالية (الھيئة).٢٠٠٧يونيو  ٢ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى اLولى  ١٦) بتاريخ ١٥
  

 ١٠مقفلة اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري في  شركة مساھمة سعوديةتبدأ الفترة المالية اLولى للشركة بموجب الشكل النظامي الجديد ك
يناير وتنتھي  ١. وسيتم إعداد القوائم المالية القانونية للشركة للسنوات الRحقة بتاريخ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١وتنتھي في  ٢٠١٥س مار

  بنھاية ديسمبر من كل سنة ميRدية.
  

ل للشركة ھو:   إن العنوان البريدي المسج=
  

  ا0ستثمار كابيتال -شركة ا0ستثمار ل.وراق المالية والوساطة 
  ٦٨٨٨ص. ب 
  ١١٤٥٢الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  

 سھمقيمة كل  سھم ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠سعودي مقسم إلى  aمليون  ٢٥٠مبلغ  ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغ رأس مال الشركة كما في 
١٠ a .ستثمارRسعودي مدفوعة ومملوكة بالكامل من قبل البنك السعودي ل  
  

التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعھد بالتغطية وإدارة صناديق ا0ستثمار ومحافظ ا0ستثمارات تتمثل اLنشطة الرئيسية للشركة في 
  الخاصة بالنيابة عن عمRئھا وتقديـم خدمات الترتيبات وا0ستشارات والحفظ في أعمال اLوراق المالية.

  
  ملخص Kھم السياسات المحاسبية .٢

  
  لقوائم المالية تم إدراجھا أدناه. أھم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد ھذه ا

  
  أسس اMعداد

أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ ا0ستحقاق المحاسبي بعد تعديلھا بإعادة تقييم ا0ستثمارات المتاحة  علىأعدت القوائم المالية المرفقة 
سبين للبيع بالقيمة العادلة، وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الھيئة السعودية للمحا

  القانونيين. 
  

  وافتراضات محاسبية مؤثرةتقديرات 

بالغ يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا استخدام بعض التقديرات وا0فتراضات الھامة التي تؤثر على الم
لمدرجة لcيرادات المدرجة للموجودات والمطلوبات وا5فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير، وكذلك المبالغ ا

والمصاريف خRل الفترة المشمولة بالتقرير. يتم تقييم التقديرات واLحكام باستمرار بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تشمل 
 توقعات اLحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف المحيطة. تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافتراضات متعلقة

  بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم طبيعتھا، مع النتائج الفعلية ذات الصلة.
  

  تحويل العمFت اKجنبية

  العملة الرئيسية  (أ)

  تظھـر البنود في القوائم المالية  بالa السعودي وھو العملة الوظيفية للشركة.
  

  معامRت وأرصدة  (ب)

السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامRت. يتم  aمعامRت التي تتم بالعمRت اLجنبية إلى اليتم تحويل ال
قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامRت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة 

  رف العمRت السائدة كما في نھاية السنة ضمن قائمة الدخل.اLجنبية على أساس أسعار ص
  

  نقد وما يعادله

ر يتضمن النقد وما يعادله النقد لدى البنك وا0ستثمارات ذات السيولة العالية والتي يمكeن تحويلھeا إلeى نقeد والتeي تسeتحق خReل ثRثeة أشeھ
  أو أقل من تاريخ ا0قتناء.
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  المرابحةالقروض الھامشية وتمويل 

يتم ا0عتراف بالقروض الھامشeية وتمويeل المرابحeة عنeد دفeع المبeالغ للمقترضeين. ويeتم إلغاؤھeا عنeدما يقeوم المقترضeون بالسeداد أو عنeد 
  بيعھا أو شطبھا أو انتقال جميع المخاطر والمكاسب المتعلقة بھا بشكل جوھري إلى طرف آخر.

  
م للعمRء شاملة اLعباء المتعلقة بھا، إن وجدت، وتظھر مخصوماً منھا أية  تقي=د القروض الھامشية وتمويل المرابحة بقيمة التمويل المقد=

مخصصات لتغطية خسائر ا0ئتمان، إن وجدت. يتم عمل مخصص خسائر ا0ئتمان عندما يكون ھناك دليل موضوعي على عدم تمكن 
ديسمبر  ٣١يع المبالغ المستحقة بموجب الشروط اLصلية. إن جميع القروض الھامشية وتمويل المرابحة كما في الشركة من تحصيل جم

  تستحق خRل سنة. ٢٠١٦
  

  استثمارات متاحة للبيع

دة والتeeي مeن الممكeeن أن يeeتم بيعھeا نت يجeeة الحاجeeة ا0سeتثمارات المتاحeeة للبيeع ھeeي تلeeك التeي تنeeوي الشeeركة اقتناءھeا لمeeدة زمنيeeة غيeر محeeد=
للسيولة أو التغيرات في أسعار العمو0ت وأسعار صرف العمRت أو أسعار اLسھم أو تلك غير المصeن=فة كeأوراق ماليeة محeتفظ بھeا حتeى 

تظھر ھذه ا0ستثمارات ضمن الموجودات غيeر المتداولeة مeا لeم تكeن ا5دارة تنeوي بيعھeا تاريخ ا0ستحقاق أو محتفظ بھا لغرض ا0تجار. 
Rقائمة المركز الماليل اثني عشر شھراً من تاريخ خ.  

  
تاحة يتم إثبات كافة ا0ستثمارات في بادئ اLمر بالتكلفة شاملة مصاريف الشراء المتعلقة با0ستثمارات. يتم 0حقاً تقييم ا0ستثمارات الم

ة عن التغير في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. ويتم للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي وإثبات أي أرباح أو خسائر ناتج
  للسنة. للفترة / عند إلغاء ا0عتراف بھا إثبات أي أرباح أو خسائر متراكمة تم تسجيلھا سابقاً ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل

  
ة العادلة على أساس اLسعار المتداولة في السوق عند بالنسبة لRستثمارات التي يتم تداولھا في اLسواق المالية النظامية، يتم تحديد القيم

إنتھاء العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد القيمة العادلة لRستثمارات في الصناديق ا0ستثمارية على أساس صافي قيمة 
  الموجودات المعلن عنھا. 

  
أما بالنسبة لRستثمارات غير المتداولة في السوق، يتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية ل.دوات 
اLخرى المشابھة بشكل كبير، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. عند عدم القدرة على استخراج القيمة العادلة من اLسواق 

  قياس ھذه القيمة باستخدام طرق تقييم متنوعة تتضمن استخدام نماذج رياضية. النشطة، يتم 
  

يتم الحصول على مدخRت ھذه النماذج الرياضية من واقع اLسواق ما أمكن أو باستخدام درجة معينة من التقدير في تحديد القيم العادلة 
  عند عدم إمكانية الوصول إلى تلك المدخRت من السوق.

  
  بالتكلفة. تقاسلRستثمارات التي 0 يمكن قياس قيمتھا العادلة بشكل موثوق فإنھا وبالنسبة 

  
  شھرة

تمثل الشھرة الفرق بين قيمة الشراء والقيمة العادلة لصeافي الموجeودات التeي تeم الحصeول عليھeا كمeا فeي تeاريخ الشeراء. يeتم تحديeد سeعر 
يتم إظھار الشھرة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقeاً لتكلفتھeا بعeد تعeديلھا بمقeدار الھبeوط . ا0قتناءالشراء على أساس القيم العادلة في تاريخ 

  في قيمتھا، إن وجد.
  

  ممتلكات ومعدات

تظھر الممتلكات والمعeدات بالتكلفeة بعeد خصeم ا0سeتھRكات المتراكمeة، مeا عeدا اLعمeال الرأسeمالية تحeت التنفيeذ، والتeي تظھeر بالتكلفeة. 
ا0ستھRك على قائمeة الeدخل علeى أسeاس طريقeة القسeط الثابeت وذلeك لتوزيeع تكلفeة ھeذه الموجeودات علeى مeدى اLعمeار ا5نتاجيeة ُيحم=ل 

رة لھا كما يلي:   المقد=
  عدد السنوات  

  سنوات، أيھما أقل ٥مدة ا5يجار أو   تحسينات على مباٍن مستأجرة
  ٤  أجھزة حاسب آلي

  ٤  سيارات
  ١٠-٤  أثاث ومعدات مكتبية

  
  تحدد اLرباح والخسائر الناتجة عن ا0ستبعاد بمقارنة المتحصRت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل.

  
تقيد مصاريف الصيانة وا5صRحات العادية التي 0 تزيد جوھريا من العمر ا5نتاجي المقدر ل.صل، في قائمة الدخل عند تكبدھا. تتم 

  نات الھامة، إن وجدت، ويتم استبعاد اLصل الذي يتم استبداله.رسملة التجديدات والتحسي
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  الھبوط في قيمة الموجودات المالية

يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي للتحقق من إمكانية وجود دليل موضوعي على انخفeاض قيمeة أصeل مeالي أو مجموعeة مeن 
  يتم تسجيل خسارة ا0نخفاض في قائمة الدخل. يتم تحديد ا0نخفاض كالتالي:الموجودات المالية. وعند وجود مثل ھذا الدليل، 

  

  للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، يتم احتساب ا0نخفاض على أساس الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. •

لية للتدفقات النقدية المخصومة للموجودات المسجلة بالتكلفة، يتم احتساب ا0نخفاض على أساس الفرق بين التكلفة والقيمة الحا •
  باستخدام معدل العائد السوقي الحالي لموجودات مالية مشابھة.

للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم احتساب ا0نخفاض على أساس التدفقات النقدية المقدرة المخصومة باستخدام معدل الفائدة  •
  الفعلي اLصلي.

  
  ذمم دائنة ومستحقات

  الغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبھا إلى الشركة أو 0.يتم إثبات مب
  

  مخصصات

يeتم إثبeات المخصصeات عنeeدما يكeون لeدى الشeeركة التeزام قeانوني حeeالي أو متوقeع نeاتج عeeن حeدث سeابق، وھنeeاك احتمeال وجeود اسeeتخدام 
  نية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.للموارد لتسوية ا0لتزام، وإمكا

  
  الزكاة وضريبة الدخل

السeعوديين كمeا تخضeع لضeريبة  بالمسeاھمين") وذلeك فيمeا يتعلeق الھيئeة(" الھيئة العامة للزكاة والeدخلتخضع الشركة للزكاة وفقاً Lنظمة 
حسeابات حقeوق الملكيeة للسeعوديين واLجانeب،  اLجانب. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على بالمساھمينالدخل فيما يتعلق 

  النھائية، إن وجدت، عند تحديدھا.  الربوطعلى التوالي. يتم تسجيل المبالغ ا5ضافية المستحقة بموجب 
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

العربيeeة السeعودية مeeن قبeل الشeeركة يeتم قيeد مخصeeص مكافeأة نھايeeة الخدمeة للمeوظفين بموجeeب شeروط أنظمeeة العمeل والعمeeال فeي المملكeة 
eرك الموظeو تeا لeف ويحم=ل على قائمة الدخل. يتم احتساب مبلغ ا0لتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيم

وبeد0ت المeوظفين اLخيeرة عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم احتسeاب المبeالغ المسeددة عنeد نھايeة الخدمeة علeى أسeاس رواتeب 
  وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

  
  مزايا موظفين طويلة اKجل

م الشeeركة  jدeeا ُتقeeوظفين. كمeeركة والمeeل الشeeن قبeeة مeeم م الشeeركة لموظفيھeeا المeeؤھلين بeeرامج حeeوافز وادخeeار علeeى أسeeاس مسeeاھمات مقد= jدeeتق
 السعوديين المؤھلين مكافآت الخدمة طويلة اLجل.لموظفيھا 

 
  بالدخلا�عتراف 

الرسوم والوساطة على أساس ا0ستحقاق عند تقديـم الخدمة إلى العمRء وتظھر بالصافي بعد الخصومات، إن  بدخليتم ا0عتراف 
القروض الھامشية وتمويل المرابحة على وجدت، وذلك على أساس عقود الخدمات المتفق عليھا. يتم ا0عتراف بعوائد العمو0ت من 

أساس معدل العائد الفعلي خRل فترة العقد ناقصاً العمولة التي يقبضھا البنك على اLموال المقدم لتمويل القروض الھامشية وتمويل 
  المرابحة.

  
ا0ستشارات، بما في ذلك تمويل الشركات  يتم إثبات أتعاب إدارة اLصول على أساس مبدأ ا0ستحقاق عند تقديـم الخدمة. يتم إثبات أتعاب

والحفظ وغيرھا من الخدمات اLخرى، على أساس عقود الخدمات المعنية عند تقديمھا. يتم إثبات ا5يرادات من الودائع Lجل لدى البنك 
  على أساس ا0ستحقاق.

  
  اLرباح عند وجود حق للشركة باستRم تلك المبالغ. توزيعات يتم إثبات إيرادات

  
  معلومات قطاعية

  القطاع التشغيلي  ) أ(

  إن قطاع اLعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
  

  في أنشطة تدر إيرادات. تعمل )١(
  وتقييم اLداء. المصادرتقوم ا5دارة بتحليل نتائج عملياتھا باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع  )٢(
  منفصل. بشكل ماليةتتوفر عنھا معلومات  )٣(
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  القطاع الجغرافي   ) ب(

أنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع ب تقومالقطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي 
  لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

  
  المصاريف

كتكلفة فترة في الوقت التي تكبدت فيه. يتم توزيع المصاريف المتعلقة بأكثر من فترة محاسبية على تلك يتم قياس وإثبات المصاريف 
  الفترات بالتناسب.

  
  عقود إيجار تشغيلية

  يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود ا5يجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة ا5يجار.
  

  موجودات بصفة أمانة

الموجودات المحتفظ بھا تحت الوصاية أو بصفة اLمانة كموجودات للشركة، وبالتالي، 0 يتم إدراجھا ضمن القوائم المالية  0 يتم معاملة
  المرفقة. تتمثل ھذه الموجودات بشكل أساسي بحسابات العمRء النقدية.

  
  

  نقد وما في يعادله .٣
  ديسمبر ٣١كما في   

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

     

 ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠  نقد في الصندوق
 ١٫٢٧٤٫٩٩٦  ٧٤٫٧٤٠٫٥٣٦  )٧نقد لدى البنك (إيضاح 

  ١٫٢٨٤٫٩٩٦  ٧٤٫٧٥٠٫٥٣٦ 

  
  
  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .٤

  ديسمبر ٣١كما في   

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

    

 ٥٫٥٧٤٫٧٦١ ١٫١٦٤٫٥٩٧  مستحقات من العمRء
 ١٫٨٨٧٫٤٨٣ ١٫٠٧٧٫٤٤١  قروض شخصية للموظفين

 ٨٨٧٫٩١٤ ٩٦٦٫٢١١  مقدماً سكن موظفين مدفوع 
 ١٫٤١٥٫٣١٣ ٨٨٢٫١٧٣  تأمين مدفوع مقدماً 

 ٣٠٦٫٣٦٢ ٨١٧٫٩٢٥  استثمارية صناديق منذمم مدينة 
 ١٫٣٢٦٫٠٣٢ ٧٦٢٫٨١٢  اشتراكات

 ١٫٦٥٠٫٥٦٠ ٥٢١٫٨٠٨  خدمات تقنية معلومات مدفوعة مقدماً 
 ١٢٣٫١٣٠ -  مصروف صيانة مدفوع مقدماً 

 ٧٠١٫٧١٣ ٨٠٫٦٤٥  ذمم مدينة أخرى

  ١٣٫٨٧٣٫٢٦٨ ٦٫٢٧٣٫٦١٢ 

    



  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  مقفلة) شركة مساھمة سعودية(

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  

- ١٠ -  

  
  استثمارات .٥

  المتداولة وغير المتداولة فيما يلي: والشركاتت المتاحة للبيع في الصناديق ا0ستثمارية اتتلخص ا0ستثمار

  ديسمبر ٣١كما في   

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
    استثمار في صناديق استثمارية

 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  صندوق صائب للطروحات اLولية السعودية  
 ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  أرض حطين  -صناديق صائب   
 ٨٢٫٧٠٣٫٢٧١ ٧٫٨٥٨٫٧٩٢  صندوق صائب للتمويل التجاري  
 ٦٫٥٣٢٫٩٥٣ ٦٫٥٣٢٫٩٥٣  صندوق صائب للصكوك  
 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  صندوق صائب ل.سھم الخليجية ذات الدخل  
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٩٥٨٫٢٣٢  صندوق صائب للشركات السعودية  
 ١٫٨٠٠٫٠٠٠ ١٫٨٠٠٫٠٠٠  ج سرايا"رللتطوير العقاري "بصندوق صائب   

    
    استثمار في اKسھم

    أسھم متداولة
 - ٨٥٢٫٠٣٦  يشركة 0زورد

    
    غير متداولة أسھم

 ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠  أمريكان إكسبريس  

 ١٤٣٫٥٣٧٫٢٢٤ ٦٤٫٥٠٣٫٠١٣  التكلفةإجمالي 
    

)٣٨٥٫٠٨٢( ٢٫٠١٧٫١٣٠  التغير المتراكم في القيمة العادلة  

  ١٤٣٫١٥٢٫١٤٢ ٦٦٫٥٢٠٫١٤٣ 

  يتم تحميل ا0ستثمارات في اLسھم غير المتداولة بالتكلفة Lن قيمھا العادلة 0 يمكن قياسھا بشكل يعتمد عليه.

  

 الممتلكات والمعدات، بالصافي .٦

    

  
أجھزة حاسب 

  آلي

  
تحسينات على 
  مباٍن مستأجرة

  

  سيارات

  
أثاث ومعدات 

  مكتبية

  

  المجموع

       التكلفة

  ٣٣٫١١٨٫٢٠٩   ٤٫٩٧٣٫٠٠٧    ١٩٠٫٦٢٥    ٧٫٨١٩٫٤٤٠    ٢٠٫١٣٥٫١٣٧   ٢٠١٦يناير  ١

  ٤٨٧٫١٧٧    ١٨٤٫٢٠٧    -    -    ٣٠٢٫٩٧٠   إضافات

  )١٦٫٥٩٢(  -    -    -    )١٦٫٥٩٢(  تاستبعادا

  ٣٣٫٥٨٨٫٧٩٤    ٥٫١٥٧٫٢١٤    ١٩٠٫٦٢٥    ٧٫٨١٩٫٤٤٠    ٢٠٫٤٢١٫٥١٥   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

                   

                   :ا�ستھFك المتراكم

  ٢٢٫٢٨٩٫٩٣٩    ٤٫٠٨٣٫٨٢٨    ١٦٢٫٥٠٠    ٤٫٥٨٠٫٣٠٦    ١٣٫٤٦٣٫٣٠٥   ٢٠١٦يناير  ١

  ٤٫٦٦٤٫٤١٣    ٣٧٨٫٢٧٧    ٢٨٫١٢٤    ١٫٢٧٩٫٠٩٣    ٢٫٩٧٨٫٩١٩   المحّمل للسنة

  )١٤٫٩٠١(   -    -    -    )١٤٫٩٠١(  استبعادات

  ٢٦٫٩٣٩٫٤٥١    ٤٫٤٦٢٫١٠٥    ١٩٠٫٦٢٤    ٥٫٨٥٩٫٣٩٩    ١٦٫٤٢٧٫٣٢٣   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

                  

                  صافي القيمة الدفترية:

  ٦٫٦٤٩٫٣٤٣    ٦٩٥٫١٠٩    ١    ١٫٩٦٠٫٠٤١    ٣٫٩٩٤٫١٩٢   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

    صافي القيمة الدفترية:
  

  
  

  
  

  
 

  

  ١٠٫٨٢٨٫٢٧٠    ٨٨٩٫١٧٩    ٢٨٫١٢٥    ٣٫٢٣٩٫١٣٤    ٦٫٦٧١٫٨٣٢   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
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- ١١ -  

  
  العFقة ويالمعامFت مع اKطراف ذ  -٧

  
  الوحيد في الشركة. المساھمتتعامل الشركة في نشاطھا ا0عتيادي مع البنك السعودي لRستثمار ("البنك")، وھو 

  
مليون  ١٫٢٠٠لدى الشركة تسھيRت جاري مدين من البنك لتمويل القروض الھامشية والمرابحة الممنوحة للعمRء بحد أقصى مقداره 

a ) مليون  ١٫٢٠٠: ٢٠١٥سعوديa  ت كما فيR٨مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي). بلغ الرصيد المستخدم من ھذه التسھي 
على الرصيد المحّملة من البنك سعودي). بلغت مصاريف العمو0ت  aمليون  ٢٨٧: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سعودي ( aمليون 

  سعودي). aمليون  ٥٫٣٦: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سعودي ( aمليون  ٢٫٦٤مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھيةالمستخدم 
  

  ).٣بنك السعـودي لRستثمار (انظر إيضاح كما تحتفظ الشركة بحسابھا المصرفي التشغيلي لدى ال
  

  لدى الشركة عدة اتفاقيات مع البنك وھي على النحو التالي:
  
 ٣١فروع ( ٤اتفاقية إيجار لمقر الشركة والخدمات المرتبطة، والتي يقوم البنك بموجبھا بتوفير مقر المركز الرئيسي للشركة ومقر  .١

ت موجودة بالمقّر، وصيانة الموقع والمعدات وتوفير خدمات المرافق فروع) وإيجار ممتلكات ومعدا ٨: ٢٠١٥ديسمبر 
(للفترة المنتھية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية سعودي a ٣٫٨٣٣٫٧٨٥وا0تصا0ت ومواقف مقابل إيجار سنوي قدره 

  سعودي).  a ٤٫٧٤٥٫٢٧٦: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  
اتفاقية الخدمات البريدية، والتي يقوم البنك بموجبھا بتزويد الشركة بجميع الخدمات البريدية من خRل قسم البريد في البنك مقابل  .٢

 ٣١٫٥٠٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(للفترة المنتھية في  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  سعودي للسنة المنتھية a ٣٩٫٠٠٠مبلغ سنوي قدره 
a  .(سعودي  

  
جيل المكالمات، والتي يقوم البنك بموجبھا بتزويد الشركة بخدمات تسجيل المكالمات من خRل قسم الشؤون ا5دارية اتفاقية تس .٣

: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(للفترة المنتھية في  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  سعودي للسنة المنتھية a 0 شيءبالبنك مقابل مبلغ سنوي قدره 
٢٫٢٠٠ a  .(سعودي  

  
٤. Lل قسم الشؤون ا5دارية بالبنك مقابل مبلغ سنوي اتفاقية خدمة اRرشيف، والتي يقوم البنك بموجبھا بحفظ ملفات الشركة من خ

 a ٦٤٫٦٦٨: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(للفترة المنتھية في  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھيةسعودي  a ٨٠٫٠٠٠قدره 
  سعودي). 

  
التي يقوم البنك بموجبھا بتقديـم كافة خدمات تقنية المعلومات بما في ذلك الخدمات اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع البنك، و .٥

 للسنة المنتھيةسعودي  a ٨٨٠٫٨٢٤المتعلقة بالبريد ا5لكتروني وا5نترنت وخدمات الصيانة ذات الصلة مقابل مبلغ سنوي قدره 
  سعودي).  a ٦٣٤٫٥٢٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(للفترة المنتھية في  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
: ٢٠١٥ديسمبر  a٣١ سعودي (للفترة المنتھية في  ٧٫٠٦٣٫٩١١تتضمن مصاريف الرواتب والمزايا اLخرى للموظفين مبلغ 

  .موظفي ا5دارةلكبار  a سعودي) ١٫٦٦٧٫٩١٠

  
  ومطلوبات أخرى ةمستحقمصاريف  .٨

  

  ديسمبر ٣١كما في   

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

        

  ٥٫٣٧٠٫٨٢٨    ١٠٫٢٩٠٫٤٣٥  (صناديق استثمارية) مستحقخصم 
  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  مكافآت مستحقة للموظفين

  ٩٢١٫٠٠٠    ١٫٩٤٤٫٢٤٧  مصاريف مستحقة لخدمات تقنية المعلومات
  ٦٢٨٫٠٠٠    ٦٤٨٫٠٠٠  أتعاب مھنية مستحقة

  ٣٦٣٫٤٩٧    ٣٥٧٫٥٠١  ذمم دائنة للمؤسسة العامة للتأمينات ا0جتماعية
  ٦٤٨٫٢٦٥    ٣٥٤٫٥٧٥  مرافق مستحقةمصاريف 

  ٢٨١٫٦١٠    ١٢٣٫٩١٦  رسوم اشتراك
  ٦٢٤٫٦٠٦    ٥٠٦٫٦٥٥  أخرى

  ١٣٫٨٣٧٫٨٠٦    ١٧٫٢٢٥٫٣٢٩  
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- ١٢ -  

 

  مخصص الزكاة وضريبة الدخل .٩
  

  مكونات الوعاء الزكوي

  السعوديين بشكل أساسي من التالي: المساھمينتتكون العناصر الھامة لوعاء زكاة 

للسنة المنتھية في   
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ١٠للفترة من 
 ٣١مارس حتى 

  ٢٠١٥ديسمبر 

      الوعاء الزكوي

  ٣٣٢٫٦٤٥٫٦٩٠   ٣٥٢٫٥٣١٫١٦٩   ةفترال السنة / حقوق الملكية كما في بداية
ل   ٣٣٫٣٥٢٫٤٥٤   ٩٫٦٦٨٫٣١١   ةفترلل للسنة / صافي الدخل المعد=

  ١٠٫٩٤٠٫٥٩٥   ١٢٫٠٧٩٫٨٦٢   مخصصات
  )١٣٫٤٠٥٫١٨٢(  )٩٫٧٨٨٫٨٨٣(  ممتلكات ومعدات، بالصافي

  )١٤٣٫١٥٢٫١٤٢(  )٦٤٫٥٠٢٫٠١٣(  استثمارات
  )١١٫٨٧٩٫٧١٨(  )١١٫٨٧٩٫٧١٨(  شھرة

  ٢٠٨٫٥٠١٫٦٩٧   ٢٨٨٫١٠٨٫٧٢٨   إجمالي الوعاء الزكوي

      
  ٪٩٠   ٪٩٠    السعوديين المساھميننسبة ملكية 

  ١٥٢٫٦٩١٫٧٩٠   ٢٥٩٫٢٩٧٫٨٥٥   للفترة للسنة / السعوديين للمساھمينالوعاء الزكوي 

ل    ٣٠٫٠١٧٫٢٠٨   ٨٫٧٠١٫٤٨٠   السعوديين للمساھمينصافي الدخل المعد=

رة   ٣٫٨١٧٫٢٩٥   ٦٫٤٨٢٫٤٤٦   للفترة للسنة / الزكاة المقد=

  
ل ٢٫٥يتم احتساب الزكاة بواقع    .أعلىالسعوديين، أيھما  للمساھمين٪ من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعد=

  

  
للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ١٠للفترة من 
 ٣١مارس حتى 

  ٢٠١٥ديسمبر 

     الدخل الخاضع للضريبة

 ٢١٫٨٦٨٫٩٢٤   ٧٫٤٦٧٫٦٠٤  اLجانب المساھمين -دخل الشركة الخاضع للضريبة 
٪١٠   ٪١٠  اLجانب المساھميننسبة ملكية   

 ٢٫١٨٦٫٨٩٢   ٧٤٦٫٧٦٠  اLجانب الخاضع للضريبة المساھميندخل 

 ٤٣٧٫٣٧٨   ١٤٩٫٣٥٢   ٪٢٠احتساب ضريبة الدخل بواقع 

  
  بما يلي: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  خRل السنةتتلخص حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

  
  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة  

     
 ١٠٫٨٢٤٫٨٢٤ ٩١٩٫٣٧٠ ٩٫٩٠٥٫٤٥٤  السنةالرصيد في بداية 

 ٧٫٧٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  السنةإضافات خRل 

)٤٫٦٨٢٫٦٢٤(  السنةمدفوعات خRل   )٦٤٦٫٣٦٤(  )٥٫٣٢٨٫٩٨٨(  

 ١٣٫١٩٥٫٨٣٦ ٤٧٣٫٠٠٦ ١٢٫٧٢٢٫٨٣٠  السنةالرصيد كما في نھاية 

  
  بما يلي: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تتلخص حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتھية في 

  
  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة  

     
 ١١٫٥٠٩٫٨٣٨ ١٫٤٧٦٫٥٣٨ ١٠٫٠٣٣٫٣٠٠  الفترةالرصيد في بداية 
 ٦٫٩١٠٫٠٠٠ ٤٧٠٫٠٠٠ ٦٫٤٤٠٫٠٠٠  الفترةإضافات خRل 
)٦٫٥٦٧٫٨٤٦(  الفترةمدفوعات خRل   )١٫٠٢٧٫١٦٨(  )٧٫٥٩٥٫٠١٤(  

 ١٠٫٨٢٤٫٨٢٤ ٩١٩٫٣٧٠ ٩٫٩٠٥٫٤٥٤  الفترةالرصيد في نھاية 

  
. كما قدمت الشركة إقرارات الزكاة ٢٠١٠حتى سنة الھيئة قامت الشركة باستRم وتسوية طلبات الربط للزكاة وضريبة الدخل مع 

  .١٦. انظر ا5يضاح ٢٠١٣و ٢٠١٢للسنتين  أوليةوحصلت على ربوط  ٢٠١٥إلى  ٢٠١١وضريبة الدخل للسنوات من 
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- ١٣ -  

  
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين .١٠

  

  ديسمبر ٣١كما في   

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
    

 ١١٫٠٤٢٫٨٣٥  ١٢٫٠٧٩٫٨٦٢  فترةال السنة / الرصيد في بداية
 ٢٫٢٩٢٫٧٣٤  ٢٫٠٩٦٫١٩٤  فترةال السنة /إضافات خRل 
)١٫٢٥٥٫٧٠٧( )٢٫٦٨١٫٥١٣(  فترةال السنة /مدفوعات خRل 

 ١٢٫٠٧٩٫٨٦٢  ١١٫٤٩٤٫٥٤٣  فترةال السنة /الرصيد كما في نھاية 

  
  طويلة اKجل مزايا موظفين .١١

  ديسمبر ٣١كما في   

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
     

 ٦٫٦٩٧٫٥٩١ ٧٫٢٨٤٫٥٢٢  خطة الخدمة طويلة اLجل للموظفين
 ٧٫٧٠٣٫٢٧١ ٧٫٨١٣٫٢٤٨  للموظفين ا0دخارخطة 

 ١٫٤٢٧٫٩٥٦ ٢٫٦٩٥٫٢٦٧  خطة ضمان الخدمة للموظفين

  ١٥٫٨٢٨٫٨١٨  ١٧٫٧٩٣٫٠٣٧ 

  
  احتياطي نظامي .١٢

  
٪ من صافي الدخل ١٠، فإن على الشركة تجنيب والنظام اLساسي للشركةبموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية 

٪ من رأس المـال. إن ھذا ا0حتياطي ٣٠ھذا ا0حتياطي  . قد تتوقف الشركة عن ھذا التجنيب إذا عادل مبلغسنة كاحتياطي نظاميكل 
  .غير قابل للتوزيع حالياً 

  
  دخل عمو�ت، بالصافي .١٣

  

  
 ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦ديسمبر 

 ١٠للفترة من 
 ٣١مارس حتى 

  ٢٠١٥ديسمبر 
   
    

 ٢٥٫٤٤٢٫٦٠٥ ٢٠٫٩٢٠٫٢٦٧  إيرادات العمو0ت
)٥٫٣٦٤٫٠٨٥()٢٫٦٣٦٫٢١٩(  مصاريف العمو0ت

  ٢٠٫٠٧٨٫٥٢٠  ١٨٫٢٨٤٫٠٤٨ 

  
  مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى .١٤

  

  
 ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦ديسمبر 

 ١٠للفترة من 
 ٣١مارس حتى 

  ٢٠١٥ديسمبر 
    
    

 ٥٫٢٩٥٫٧٢٥ ٥٫٦٦٥٫٨٣٥  خدمات تقنية المعلومات
 ٨٠٩٫١٨٣ ١٫٤٥١٫٥٥٠  رسوم مرافق
 ٨٧٥٫٣٦١ ١٫٣٥١٫٠١٥  خدمات ونظافة
 ١٫٠٩٧٫٠٩٦ ١٫٣٠٩٫٦٤٠  إعRن وتسويق
 ٤٩٤٫٧٨١ ٥٥٨٫٢٠٥  سفر وتنقRت
 ١٥٠٫٤٤٨ ٤٠٣٫٢٠١  وصيانة إصRحاتمصاريف 

 ٢٠٦٫٠٠٠ ٢٤٠٫٠٠٠  أتعاب أعضاء مجلس إدارة مستقلين
 ٢١٥٫١٩٢ ٢١٥٫٦٩٩  تكاليف تأمين

 ٣٠٥٫٢٩١ ١٨٢٫٦٧٤  قرطاسية وتجھيزات
 ٢٥٨٫٢٣٨ ٦٦٫٨٦٣  خدمات بريدية

 ٢٫٣٣٠٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠  غرامات وعقوبات
 ٨٠٥٫٩٢٠ ٨٤٧٫٠٥٧  أخرى

  ١٢٫٨٤٣٫٢٣٥ ١٢٫٣٥١٫٧٣٩ 

    



  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  مقفلة) شركة مساھمة سعودية(

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  (جميع المبالغ بالريا0ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  

- ١٤ -  

  
  السھم ربحية .١٥

  
على المتوسط  ةالدخل للسنوصافي بتقسيم دخل العمليات دخل العمليات الوصافي  دخل العملياتتم احتساب ربحية السھم اLساسية من 

  .مليون سھم ٢٥والبالغ  ٢٠١٥و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ السنوات المنتھية فيالمرجح لعدد اLسھم القائمة خRل 
  

  وتعھداتالتزامات  .١٦
  

: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي كما في  aمليون  ١٦٢لدى الشركة التزامات لتقديـم قروض ھامشية للعمRء بمبلغ 
  سعودي). aمليون  ٢٧٧

  
مليون  ١٫٩٧لمبالغ إضافية للزكاة قدرھا  الھيئة العامة للزكاة والدخلاستلمت الشركة ربوطات أولية من  ٢٠١٣و  ٢٠١٢خRل عام 

a مليون  ٢٫٢٣سعودي وa 5الھيئة على التوالي بسبب عدم سماح ، ٢٠١٢و ٢٠١١قرارات الزكوية لعامي سعودي وذلك عن ا
كة باستئناف للشركة بخصم استثمارات طويلة اLجل في صناديق استثمارية من الوعاء الزكوي. وقد قامت الشر العامة للزكاة والدخل
بعد التشاور مع مستشاري الزكاة المعنيين. ولم يصل إلى الشركة أي رد بھذا  الھيئة العامة للزكاة والدخلھذه التقديرات لدى 

الخصوص. تعتقد الشركة بأن لديھا أساساً صحيحاً لRعتراض على ھذه المبالغ، ولھذا لم تقم الشركة بقيد أي التزام في القوائم المالية 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١نة المنتھية في للس
  

  موجودات بصفة أمانة .١٧
  

  النقديةحسابات العمFء 
  

 aمليون  ١٫٤٠٢للعمRء لدى البنك السعودي لRستثمار يبلغ مجموعھا  نقدية، تحتفظ الشركة بحسابات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
سعودي) 0ستخدامھا في ا0ستثمار وفقاً لتعليمـات العمRء. تماشياً مع سياساتھا  aمليون  ١٫٠٤٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سعودي (

  المحاسبية، فإن ھذه اLرصدة 0 تظھر ضمن القوائم المالية للشركة.
  

  مدارة أصول
  

ديسمبر  ٣١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي كما في  aمليون  ٥٫١٣٥الُمدارة من قبل الشركة ما قيمته  ل.صولبلغت القيمة العادلة 
  سعودي). aمليون  ٤٫٣٩٤: ٢٠١٥

  
  اKدوات المالية وإدارة المخاطر .١٨

  
تتضمن اLدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقد وما يعادله والقروض الھامشية وتمويل المرابحة وأتعاب ا5دارة 

مدين ومصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. إن طرق ودخل العمو0ت المستحقة واستثمارات متاحة للبيع وتسھيRت جاري 
  القيد المطبقة والخاصة بھذه البنود تم ا5فصاح عنھا ضمن السياسة المحاسبية لكل منھا.

 

  مخاطر ا�ئتمان
  

 ة مالية. قامتإن مخاطر ا0ئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما Lداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اmخر لخسار
الشركة بوضع إجراءات 5دارة المخاطر ا0ئتمانية والتي تتضمن تقييم الجودة ا0ئتمانية للمقترضين والموافقات الرسمية وتعيين حدود 
لRئتمان والحصول على ضمانات تشمل محافظ المقترضين. 0 تتجاوز عقود القروض الھامشية وتمويل المرابحة، في الغالب فترة اثني 

  عشر شھراً.
  

تنشأ تركزات مخاطر ا0ئتمان عند اشتراك عدد من العمRء في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن 
مات ا0قتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة ھؤ0ء العمRء على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدية بشكل متشابه بفعل  jيكون لديھم نفس الس
التغيرات ا0قتصادية أو السياسية أو الظروف اLخرى . تشير تركزات مخاطر ا0ئتمان إلى الحساسية النسبية Lداء الشركة تجاه 

  التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين.
  

لتأكد من عدم وجود تركزات للمخاطر لدى تقوم الشركة بإدارة تعرضھا لمخاطر ا0ئتمان من خRل محاولة تنويع نشاطاتھا ا5قراضية ل
  أفراد أو مجموعات من العمRء.

  
تقوم الشركة باتباع منھجية ائتمان مع عمRء قروض الھامش تسمح لھا با0حتفاظ بھامش ضمان معين يغطي القروض الھامشية 

  النقدي أو بيع اLوراق المالية المحتفظ بھا.الممنوحة. تقوم ا5دارة بمتابعة أي استثناء لقاعدة التغطية للقيام بزيادة التأمين 
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  مخاطر أسعار العمو�ت

تمثل مخاطر أسعار العمو0ت مخاطر التغير في ا5يرادات المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العمو0ت. تنشأ الخطورة عند وجود 
ة محددة. تمثل اقتراضات وقروض الشركة المصدر تفاوت بين الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتعديRت أسعار العمو0ت ضمن فتر

  الرئيسي لمخاطر أسعار العمو0ت حيث ينعكس التغير في أسعار العمو0ت، إن وجد، من خRل نتائج العمليات.
  

  مخاطر العمFت

ية. 0 تتعرض الشركة تمثل مخاطر العمRت مخاطر التغير في قيمة اLدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار تحويل العمRت اLجنب
  السعودي. aلمخاطر عمRت أجنبية جوھرية حيث أن معامRتھا الرئيسية بال

  

  مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة ھي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الRزمة لمقابلة ا0لتزامات المتعلقة باLدوات المالية. قد 
القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن تنتج مخاطر السيولة عن عدم 

  طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، بما في ذلك اتفاقيات التسھيRت ا0ئتمانية، لمقابلة أية التزامات مستقبلية.
  

  القيمة العادلة

يتم بموجبھا تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديھا الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط القيمة العادلة ھي القيمة التي 
 التعامل مع أطراف مستقلة. حيث تقوم الشركة بتجميع أدواتھا المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا ا0ستثمارات المتاحة للبيع

تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد ا5دارة أن القيمة العادلة للموجودات  والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، قد
  والمطلوبات المالية للشركة 0 تختلف بشكل جوھري عن قيمھا الدفترية.

  
  معلومات قطاعية .١٩

  

وفقاً  أعمالتقوم الشركة بتشغيل وممارسة أعمالھا فقط في المملكة العربية السعودية. وLغراض إدارية، تم تنظيم الشركة ضمن خطوط 
  للخدمات التي توفرھا، ولدى الشركة ثRثة قطاعات مدرجة كالتالي:

  

ة الوصول ل.سواق السعودية والدولية عن طريق توفير فرص الوساطة والتنفيذخدمات  تتضمن -  يھامشاMقراض الالوساطة و  . أ
  وتقديم تسھيRت ھامشية للعمRء لھذه اLسواق.

  
إدارة الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة ا5سRمية ومع بنود العقد بالنيابة عن المستثمرين والتي  تتضمن -  اKصولإدارة   . ب

  يمكن أن تأتي على شكل صناديق استثمارية أو محافظ اختيارية.
  

المشورة  وتقديم خدماتوعمليات الحفظ وتحويل الشركات مجا0ت عمل أخرى مثل ا0ستثمارات البنكية  تتضمن - أخرى  . ج
  الشركات والقيام بأدوار رقابية. الملكية وتطويربا5ضافة إلى استثمارات 

  
  المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً لقطاعات اLعمال: للفترةللسنة / وديسمبر  ٣١فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في 

  

  
الوساطة واMقراض 

  المجموع  أخرى  اKصولإدارة   يھامشال
٢٠١٦          

      

 ٨٨٫٠٤٧٫٣٩١ ٢٦٫٠١٧٫١٥٢١١٫٠٤٢٫٩٨٢ ٥٠٫٩٨٧٫٢٥٧  دخل العمليات

 ٧٨٫٣٩٨٫٠٨٩ ٣١٫٤٣٣٫٦٢٨٥٫٣١٦٫٨٤٤ ٤١٫٦٤٧٫٦١٧  مصاريف التشغيل
 ٩٫٦٤٩٫٣٠٢ ٥٫٧٢٦٫١٣٨  )٥٫٤١٦٫٤٧٦( ٩٫٣٣٩٫٦٤٠  صافي الدخل 

 ٤٢٣٫٨٥٧٫٢٠١  ١٥٫١٨٩٫٠٠٠١٦٧٫٣٥٣٫٣٥١ ٢٤١٫٣١٤٫٨٥٠  مجموع الموجودات

 ٦٧٫٣٥٩٫٦٠٠ ١٠٫٢٩٠٫٤٣٥٤٩٫٤١٨٫٣١١ ٧٫٦٥٠٫٨٥٤  مجموع المطلوبات

          
٢٠١٥          

      

 ٩٦٫٠٠٥٫٤٩٦ ٣٢٫٨١٢٫٣٣١٧٫٦٣٦٫٠٦٧ ٥٥٫٥٥٧٫٠٩٨  دخل العمليات
 ٧٨٫٢١٦٫٣٨١ ٣٠٫٥٦٤٫١٥٦٦٫٣٩٧٫٠١٩ ٤١٫٢٥٥٫٢٠٦  مصاريف التشغيل

 ١٧٫٧٨٩٫١١٥ ٢٫٢٤٨٫١٧٥١٫٢٣٩٫٠٤٨ ١٤٫٣٠١٫٨٩٢  الدخل صافي 
 ٦٩١٫٥٧٠٫٨٢١ ٨٫٨٧٥٫٦٣٠١٨١٫٠١٨٫٣٩٥ ٥٠١٫٦٧٦٫٧٨٧  مجموع الموجودات
 ٣٣٩٫٤٢٤٫٧٢٥ ٥٫٣٧٠٫٨٢٨٤٧٫٢٠٠٫٤٨٢ ٢٨٦٫٨٥٣٫٤١٥  مجموع المطلوبات
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  النظامية ونسبة كفاية رأس المال متطلبات رأس المال .٢٠

  
بات وفقاً للركيزة اLولى من قواعد الكفاية المالية (القواعد) الصادرة عن ھيئة السوق المالية، فيما يلي إفصاحات قاعدة رأس المال ومتطل

  الحد اLدنى لرأس المال ونسبة رأس المال:
  

  ديسمبر ٣١كما في     

    ٢٠١٥    ٢٠١٦  
  السعوديةبآ0ف الريا0ت     

        قاعدة رأس المال:
  ٣٤٠٫٢٦٦    ٣٤٢٫٦٠١  ١رأس المال الشريحة   
  -    ٢٫٠١٧  ٢رأس المال الشريحة   

  ٣٤٠٫٢٦٦    ٣٤٤٫٦١٨  إجمالي قاعدة رأس المال  

          
        الحد اKدنى لمتطلبات رأس المال

  ٤١٠    ٢٢٢  مخاطر السوق  
  ١٥٦٫٦٨٧    ٨٥٫٤٣٨  مخاطر ا0ئتمان  
  ٢٣٫٠٩٥    ١٩٫٦٠٠  مخاطر التشغيل  

  ١٨٠٫١٩٢    ١٠٥٫٢٦٠  إجمالي الحد اLدنى لرأس المال المطلوب  

          
        نسبة كفاية رأس المال:
  ١٫٨٩    ٣٫٢٧  نسبة رأس المال (زمني)

          
  ١٦٠٫٠٧٤    ٢٣٩٫٣٥٨  في رأس المال الفائض

  
  
ھيئة السوق تتمثل أھداف أعمال الشركة عند إدارة رأس المال في ا0لتزام بمتطلبات الحد اLدنى لرأس المال الموضوعة من قبل   )أ 

  ؛ وذلك للحفاظ على مقدرة الشركة على ا0ستمرار كمنشأة عاملة؛ وا0حتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية.المالية

المعلومات المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة من القواعد على الموقع ا5لكتروني للشركة سوف تقوم الشركة با5فصاح السنوي عن   )ب 
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  أرقام المقارنة .٢١

  
  تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للعام الحالي.إعادة  تم
  

  اعتماد القوائم المالية  .٢٢
  

  .٢٠١٧ يناير ٣١تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية من قبل مجلس ا5دارة بتاريخ 
  

  


