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عبداهلل الزبن
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

وهذا  المهنية  والمعايير  العالية  األخالقية  بالمبادئ  االلتزام  على  كابيتال  االستثمار  فلسفة  تقوم 
كابيتال. االستثمار  في  لنا  واالعتزاز  للفخر  مبعث 

في  خصوصًا  التباطؤ  عليها  يغلب  والتي  العالمي  النمو  معدالت  وضوح  عدم  عدم   ظل  في 
الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يترافق مع زيادة المعروض في أسواق النفط المتسمة 
بظاللها  ألقت  مجتمعة  العوامل  هذه  أن  نجد   ، أسعاره  انخفاض  إلى  أدى  مما  المعروض  بتخمة 
العجز  ظهر  حيث   .2015 لعام  التعاون  مجلس  دول  وأسواق  واقتصاديات  السعودي  االقتصاد  على 
السوق  مؤشر  انخفاض  مع  ترافق  والذي  المملكة  ميزانية  في  وخصوصًا  الميزانيات  بعض  في 

% 17  خالل هذا العام. المالية تداول بنسبة 

سابقا  ذكرت  التي  العوامل  عن  الناتج  المحلي  الناتج  نمو  في  الحاصل  التباطؤ  من  بالرغم  لكن 
االحتياطيات  لوجود  نظراً  اإليجابية،  وبالتوقعات  بالمتانة  يتمتع  الزال  السعودي  االقتصاد  فإن 
برامج  ومتابعة   ، الدخل  مصادر  تنويع  على  الحكومة  وعزم  المنخفض،  العام  والدين  الضخمة 
والنمو  االستقرار  تضمن  التي  الحكومية  التنموية  المشاريع  على  اإلنفاق  ومواصلة  الخصخصة 

الطويل. المدى  على 

وبناء على كل تلك المعطيات فإن االستثمار كابيتال التزال تحافظ على نظرتها اإليجابية وتستمر 
التي  والخدمات  المنتجات  من  مجموعة  وتقديم  لعمالئها  االستثمارية  الفرص  أفضل  إيجاد  في 
خطة  كابيتال  االستثمار  في  اإلدارة  مجلس  أقر  وقد  المختلفة.  االقتصادية  المعطيات  مع  تتناسب 

2019 ( تهدف للتركيز على توجهات مختارة بدقة في قطاع األعمال  - 2015 استراتيجية خمسية) 
 

من وجهة نظري فإن  مايحتاجه المستثمر الناجح هو فهم عميق للسوق، حدس 
قوي وشريك استثماري موثوق به.

قرارك االستثماري  االستثمار كابيتال شريكك  في 
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رسالة من الرئيس التنفيذي

سوقا  األسهم   سوق  في  ترى  كنت  إذا  فيما   شخصيا  عليك  يعتمد  “األمر 
للمضاربة أو مجموعة من الفرص، وقد شهد التاريخ عدة مرات أنه األخير”.

على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها السوق المالية والتي نشأت عن مزيج من االضطرابات 
تمكنت  النفط،  أسعار  في  الكبير  لالنخفاض  االقتصادية  البيئة  استقرار  وعدم  االقليمية   السياسية 

الشركة من تحقيق أرباح في سنة مميزة وحافلة باإلنجازات. 

نثق بأننا سنكون قادرين على مواجهة التحديات والعقبات بفضل طموحنا 
الصلب  اإلداري  والهيكل  بدقة،  والمحددة  الواضحة  واستراتيجيتنا  الالمتناه 
وعمليات الرقابة وإدارة المخاطر التي تدار من قبل محترفين وسنواصل التقدم 

واالزدهار في عام 2016  بنفس الوتيرة بإذن اهلل.

   ارتفاع مميز في حصة السوق من أعمال 
في   7٪ لنسبة  وصلت  المحلية  الوساطة 
هي  وهذه  2015م  عام  خالل  المتوسط 
تشهد  التي  التوالي  على  الثالثة  السنة 
السوق،  حصة  في  نمواً  الشركة  فيها 

متجاوزًة نظيراتها من حيث معدل النمو.

  حصلت الشركة على جائزة االنجاز المميز 
لجوائز  تتويج  أكاديمية  من  2015م  لعام 
مستمراً  اعترافًا  يعتبر  ما  وهو  التميز، 

بالشركة من قبل المؤسسات المهنية.

   مزاولة خدمات ادارة الصناديق العقارية عن 
“صائب  لصندوقي  الناجح  االطالق  طريق 
و”صندوق  سرايا”  أبراج   - العقاري  للتطوير 
تمويل  تم  حيث  حطين”،  أرض   - صائب 
تقارب  اجمالية  بتكلفة  المشروعين  هذين 
والرياض  الخبر  في  سعودي  ريال  مليار 
متوسطة  مغرية  استثمارية  فرص  وتقديم 
الشريعة  مبادئ  مع  ومتوافقة  األجل 

اإلسالمية.

البشرية  الموارد  قاعدة  تعزيز  مواصلة   
والتكنولوجية التي من شأنها أن تساهم 
وعائدات  األعمال  نمو  مضاعفة  في 
المساهمين وفوق كل ذلك جودة الخدمة 
االستثمارات  هذه  مع  للعمالء.  المقدمة 
القليلة  التي تحققت على مدى السنوات 
مستقل  ككيان  الشركة  تعمل  الماضية، 
الدعم المقدم داخليًا  تمامًا معتمدًة على 

بشكل كامل.

مواجهة  على  قادرين  سنكون  بأننا  نثق    
طموحنا  بفضل  والعقبات  التحديات 
الالمتناه واستراتيجيتنا الواضحة والمحددة 
وعمليات  الصلب  اإلداري  والهيكل  بدقة، 
قبل  من  تدار  التي  المخاطر  وإدارة  الرقابة 
في  واالزدهار  التقدم  وسنواصل  محترفين 

عام 2016  بنفس الوتيرة بإذن اهلل.

الصناديق  من  مجموعة  إلى  إضافة   
في  للمستثمرين  المقدمة  االستثمارية 
المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت 
الشركة اثنان من صناديق األسهم الجديدة 
الخليجية  لألسهم  صائب  “صندوق  باسم 
للطروحات  صائب  “صندوق  و  الدخل”  ذات 

األولية السعودية”.

     االستمرار في دعم وتوظيف وتطوير جيل 
الرجالي  العنصر  من  السعودي  الشباب 
وينعكس  المستقبل،  لقيادة  والنسائي 
ذلك في زيادة عدد السعوديين من العنصر 
الرجالي الذين يعملون في الشركة بنسبة 
٪24 وزيادة العنصر النسائي بنسبة ٪50 عن 

العام الماضي.

حقوق  اكتتاب  ألسهم  الناجحة  التغطية    
للتأمين  المتحدة  للشركة  األولوية 
ومتعهد  االكتتاب  مدير  بصفة  التعاوني 
متنوعة  تمويل  صفقات  وابرام  التغطية 
انجازاً  ذلك  ويعد  مختلفة،  شركات  مع 
“تمويل  الدارة  بالنسبة  للشركة  متميزاً 

الشركات” التي تم استحداثها مؤخراً. 

جائزة قسم تمويل 
الشركات األسرع نموا في 

المملكة

جائزة أفضل إدارة لصندوق 
دول مجلس التعاون 

الخليجي لعام 2012م 
و جائزة أفضل صندوق 

إسالمي جديد لعام 2012

جائزة افضل مدير صندوق مكافأة اإلنجازات البارزة
للشرق األوسط

جهة التكريم:  مجلة 
التمويل الدولي

جهة التكريم:  مجلة 
التمويل العالمي

جهة التكريم: أكاديمية 
جهة التكريم: صندوق تتويج

الشرق األوسط

الجوائز
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قـيمنا

النزاهة
والشفافية. واألمانة  الصدق  بمنتهى  أعمالنا  نباشر  إننا 

األداء
وفي  اليومية  أعمالها  تسيير  في  اإلنجاز  مستويات  أعلى  تحقيق  على  باستمرار  الشركة  تدأب 

جودة ما تقدمه من خدمات.

العمالء خدمة 
دائما  مصالحهم  واضعين  لعمالئنا،  الممكنة  والخدمات  الحلول  أفضل  تقديم  على  نعمل 

في قمة األولويات في أي قرار له صلة بأعمالنا.



األمر يعتمد عليك شخصيا فيما إذا كنت ترى في 
من  مجموعة  أو  للمضاربة  سوقًا  األسهم  سوق 

الفرص، وقد شهد التاريخ عدة مرات أنه األخير

هشام ابو جامع
الرئيس التنفيذي

إنضم الســيد/ هشــام أبــو جامــع في عام ٢٠١٢ كرئيــس تنفيــذي لشــركة االســتثمار كابيتــال وقــد حصــل علــى درجــة البكالوريــوس  
فــي األسـاليب الكميـة مـن كليـة العلـوم اإلداريـة  بجامعـة الملـك سـعود. ويتمتـع السـيد أبـو جامـع بخبـرة تربـو علـى 24 عامـا فـي 
مجــال إدارة األصــول، حيــث كانت بدايته كمحلل مالي، ومن ثم مدير أصول إلى أن تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
وساهمت  مستمر،  بشكل  اإلعالمية  المساهمات  من  العديد  خالل  من  معرفته  جامع  أبو  ويشارك  ســـابقًا،  االســتثمارية  بخيــت 

خبرته المتراكمة في القطاع المالي بتسريع وتيرة النمو في االستثمار كابيتال بشكل مملوس
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مجلس اإلدارة

عبدالملك الصانع عبداهلل الزبن

حَماد البليهد  بدر األسود

حسن المغربيفيصل العمران

عضو مجلس إدارة غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة _ عضو مستقل

عضو مجلس إدارة مستقلعضو مجلس إدارة غير مستقل

عضو مجلس إدارة غير مستقلعضو مجلس إدارة غير مستقل

البنك  في  الشقيقة  الشركات   - عام  مدير  هو  الصانع  الملك  عبد  السيد 
استثمارات  عن  المسؤول  وهو  2008م،  عام  منذ  لالستثمار  السعودي 
التالية: االستثمار كابيتال، أمريكان  التابعة والشقيقة  البنك في الشركات 
إكسبريس السعودية، ميد غلف للتأمين، وشركة أوركس السعودية للتأجير 
التمويلي، و شركة أمالك العالمية للتمويل والتطوير العقاري. لدى السيد 
عبدالملك خبرة تمتد ألكثر من 30 عامًا تتركز في مجاالت التمويل واالئتمان 
المؤسسات  من  عدد  لدى  عمل  وقد  الشركات،  ومصرفية  والمخاطر 
الرياض،  التنمية الصناعية السعودي، بنك  البارزة مثل: صندوق  السعودية 
شركة االتصاالت السعودية والبنك السعودي لالستثمار. السيد عبدالملك 
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، 

فلوريدا عام 1984م. 

كابيتال  االستثمار  شركة  ادارة  مجلس  رئيس   هو  الزبن  اهلل  عبد  السيد 
بن  سلطان  برنامج  في  العام  المدير  وظيفة  حاليًا  يشغل  2015م.  عام  منذ 
عملية  خبرة  عبداهلل  السيد  لدى  والتعليمية.  الطبية  لالتصاالت  عبدالعزيز 
وقد  واإلدارة،  واالستثمار  والتمويل  االقتصاد  مجاالت  في  عامًا   35 من  ألكثر 
عمل لدى عدد من الشركات مثل؛ الصندوق السعودي للتنمية ، والشركة 
الخيرية.   سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  ومؤسسة  لالستثمار،  العربية 
السيد عبداهلل حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد - مالية من جامعة 
من  االقتصاد  في  البكالوريوس  ودرجة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  أالباما، 

جامعة الملك سعود.

لالستثمار  السعودي  البنك  في  الجودة   - عام  مدير  هو  األسود  بدر  السيد 
استراتيجية  برامج  عدة  على  اإلشراف  عن  المسؤول  وهو  2013م،  عام  منذ 
منها وعي العمالء بالمنتجات والعناية بالعمالء والتسوق الخفَي و التميز 
في األداء التشغيلي ودراسات الجودة. لدى السيد بدر خبرة تمتد ألكثر من 20 
البنكية، المصرفية االلكترونية و القنوات  عامًا وتتركز في مجال العمليات 
البديلة وخدمة العمالء و الجودة، وقد عمل لدى البنك السعودي الهولندي، 
والبنك السعودي لالستثمار. السيد بدر حاصل على درجة البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1993.

في  كمتخصص  عامًا   26 من  ألكثر  عملية  خبرة  لديه  البليهد  حماد   السيد 
تطوير األعمال مع سجل حافل في مجال المبيعات االستراتيجية والتسويق 
وتطوير المنتجات للعديد من منظمات األعمال البارزة مثل: شركة الخليج 
الدولية،  الكالم  شركة  لإللكترونيات،  الحديثة  المؤسسة  القابضة،  للتجارة 
حاصل  حَماد  السيد  ومستلزماتها.  اإللكترونيات  و  للمعدات  الفلك  شركة 
الواليات  ميشيغان،  جامعة  من  األعمال  ادارة  في  الماجستير  درجة  على 
الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  وعلى   ،1999 عام  في  األمريكية  المتحدة 
عام  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  بلوفيلد،  والية  كلية  من  المعمارية 

1987

البنك  في  واالستثمار  الخزينة  عام  مدير  هو  العمران  فيصل  السيد 
تشمل  عامًا   12 على  تزيد  خبرة  لديه  2015م.  عام  منذ  لالستثمار  السعودي 
درجة  على  حاصل  فيصل  السيد  الشركات.  وتمويل  واالستثمار  الخزينة 
نورث  جامعة  من  والمالية  المحاسبة  في  الشرف  مرتبة  مع  البكالوريوس 

إيسترن في بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية.

الغربية  المنطقة  في  اإلقليمي  العام  المدير  هو  المغربي  حسن  السيد 
ألكثر  تمتد  عملية  خبرة  لديه  1990م،  عام  منذ  لالستثمار  السعودي  للبنك 
الخطوط  مثل:  المملكة  في  البارزة  الشركات  من  عدد  في  عامًا   34 من 
التجاري  األهلي  البنك  المالية،  سامبا  مجموعة  السعودية،  العربية  الجوية 
والبنك السعودي لالستثمار باإلضافة إلى أنه عضو سابق في مجلس إدارة 
إكسبريس  وأمريكان  العقاري  والتطوير  للتمويل  العالمية  أمالك  شركة 
الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  حسن  السيد  السعودية. 
وكذلك  األمريكية،  المتحدة  الواليات  واشنطن،  جامعة  من  الكهربائية 
العلوم اإلدارية من كلية فونت بون ، الواليات المتحدة األمريكية عام 1982  .
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 أ . نظرة عامة - سنة 2015

تقرير مجلس اإلدارة - سنة 2015
أو كابيتال”  االستثمار   “( والوساطة  المالية  لألوراق  االستثمار  شركة  إدارة  مجلس    يسر 

31 ديسمبر 2015”. الشركة”( أن يقدم تقريره السنوي للعام المنتهي في 

 على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها السوق المالية والتي نشأت عن مزيج من االضطرابات السياسية
  االقليمية  وعدم استقرار البيئة االقتصادية بسبب االنخفاض الكبير في أسعار النفط، تمكنت

الشركة من تحقيق أرباح في سنة مميزة وحافلة باإلنجازات.

أضواء على السنة تشمل : 

2016م  عام  بأن  التنبؤ  في  واالستمرار  التحديات  كل  مواجهة  على  قدرتها  من  تامة  ثقة  على  كابيتال  االستثمار 
سيكون عامًا مزدهراً معتمدة في ذلك على الطموحات االستراتيجية والمالية المحددة للسنوات القليلة القادمة 
وهيكل الحوكمة الراسخ واطار قوي من ادارة المخاطر والرقابة الداخلية وفريق عمل من المحترفين وعلى درجة 

كبيرة من المهنية..  

ارتفاع مميز في حصة السوق من أعمال الوساطة 
خالل  المتوسط  في   7٪ لنسبة  وصلت  المحلية 
التوالي  على  الثالثة  السنة  هي  وهذه  2015م  عام 
السوق،  حصة  في  نمواً  الشركة  فيها  تشهد  التي 

متجاوزًة نظيراتها من حيث معدل النمو .

األولوية  حقوق  اكتتاب  ألسهم  الناجحة  التغطية 
مدير  بصفة  التعاوني  للتأمين  المتحدة  للشركة 
وابرام صفقات تمويل  التغطية  االكتتاب ومتعهد 
متنوعة مع شركات مختلفة، ويعد ذلك إنجازاً مميزاً 
للشركة بالنسبة الدارة “تمويل الشركات” االتي تم 

استحداثها مؤخراً.

طريق عن  العقارية  الصناديق  ادارة  خدمات   مزاولة 
 االطالق الناجح لصندوقي “صائب للتطوير العقاري
 - أبراج سرايا” و”صندوق صائب - أرض حطين”، حيث
اجمالية بتكلفة  المشروعين  هذين  تمويل   تم 
 تقارب مليار ريال سعودي في الخبر والرياض وتقديم
ومتوافقة األجل  متوسطة  مغرية  استثمارية   فرص 

مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .

لعام المميز  االنجاز  جائزة  على  الشركة   حصلت 
ما وهو  التميز،  لجوائز  تتويج  أكاديمية  من   2015م 
 يعتبر اعتراف مستمر  بالشركة من قبل المؤسسات

المهنية .

االستثمارية الصناديق  من  مجموعة  إلى   إضافة 
العربية المملكة  في  للمستثمرين   المقدمة 
صناديق من  اثنان  الشركة  أطلقت   السعودية، 
لألسهم صائب  “صندوق  باسم  الجديدة   األسهم 
 الخليجية ذات الدخل” و “صندوق صائب للطروحات

“األولية السعودية .

 مواصلة تعزيز قاعدة الموارد البشرية والتكنولوجية
نمو مضاعفة  في  تساهم  أن  شأنها  من   التي 
ذلك كل  وفوق  المساهمين  وعائدات   األعمال 
نتيجة أنه  حيث  للعمالء.  المقدمة  الخدمة   جودة 
مدى على  تحققت  التي  االستثمارات   لهذه 
ككيان الشركة  تعمل  الماضية،  القليلة   السنوات 
لمدارة الدعم  ادارات  على  معتمدًة  تمامًا   مستقل 

داخليًا بشكل كامل .

الشباب جيل  وتطوير  وتوظيف  دعم  في   االستمرار 
والنسائي الرجالي  العنصر  من   السعودي 
عدد زيادة  في  ذلك  وينعكس  المستقبل،   لقيادة 
يعملون الذين  الرجالي  العنصر  من   السعوديين 
النسائي العنصر  وزيادة   24٪ بنسبة  الشركة   في 

بنسبة ٪50 عن العام الماضي .
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال( هي شركة سعودية مساهمة مقفلة 
مدينة  في  الرئيسي  ومركزها  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام  بموجب  تأسست 
عام  خالل  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحولت  الرياض. 
2015م. تقدم الشركة خدمات في مجال الوساطة وإدارة االصول واالقراض بالهامش والحفظ والترتيب 

والخدمات االستشارية لألفراد والمؤسسات من العمالء في األسواق اإلقليمية والدولية. 
هيئة   من  مرخصة  وهي   السعودية  العربية  المملكة  في  واللوائح  األنظمة  لجميع  الشركة  تخضع 

. )CMA(  السوق المالية السعودية

والمنتجات الخدمات  أعمالنا  وتقديم مجموعة متنوعة من  تنمية  العمل على   تحقيقًا لغاياتنا في 
 االستثمارية، فإننا نسعى بكل جهد إلى تحقيق قيمة مضافة لعمالئنا. وننطلق في ذلك من إيماننا

العميق بأن تمسكنا الراسخ بقيمنا هو الركيزة األولى لنا في توطيد عالقتنا بعمالئنا.

النزاهة
إننا نباشر أعمالنا بمنتهى الصدق واألمانة والشفافية .

األداء
 تدأب الشركة باستمرار على تحقيق أعلى مستويات اإلنجاز في تسيير أعمالها اليومية وفي جودة ما

تقدمه من خدمات .

خدمة العمالء
 نعمل على تقديم أفضل الحلول والخدمات الممكنة لعمالئنا، واضعين مصالحهم دائمًا في قمة

أولوياتنا في أي قرار له صلة بأعمال الشركة .

 الوساطة - األسواق المحلية والدولية
والدولية، المحلية  األسواق  في  األسهم(  وبيع  )شراء  بالتداول  عمالئها  عن  بالنيابة  الشركة   تقوم 
عالية درجة  على  وساطة  وفريق  الجودة  عالية  الهاتف  طريق  عن  للتداول  قناة  توفير  الى   وباإلضافة 
 من الجاهزية، يزود برنامج الوساطة اإللكترونية “استثماركم” العمالء بمنصة على أحدث طراز تقني
بسهولة. والتداول  المحلية  السوق  بتحليل  للعمالء  تسمح  االنترنت  عبر  للتداول  االستخدام   وسهلة 

 .عالوة على ذلك، تتوفر المنصة بقنوات متعددة تشمل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
المتحدة الواليات  فيها  في  بما  الدولية  األسواق  في  التداول  خدمة  للعمالء  أيضًا  الشركة  توفر   كما 
والصفقات االتفاقيات  جميع  تنفيذ  ويتم  أخرى.  وأسواق  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول   األمريكية 
الشركة وتقدم  خارجي.  مالي  وسيط  مع  التعامل  إلى  الحاجة  دون  وعمالئها  الشركة  بين   مباشرة 
و الثمينة  والمعادن  والخيارات  األسهم  يشمل  بما  المختلفة  األصول  فئات  في  االستثمار   فرص 
 صناديق التداوالت في االسواق الدولية آنفة الذكر. وتتوقع الشركة تطوير برنامج الوساطة االلكترونية
 “استثماركم” لتشمل بعض األسواق الدولية في عام 2016م والذي من شأنه أن يوفر لعمالئها فرصة

.للتداول عبر اإلنترنت في هذه األسواق

ب . التأسيس  والمركز القانوني

 ث . النشاط الرئيس للشركة

ت . قيمنا

قائمة صناديق األسهم و صناديق سوق المال - الدخل الثابت :

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

صندوق صائب للصكوك  

 صندوق صائب لألسهم السعودية 

صندوق صائب للشركات السعودية 

صندوق صائب للطروحات األولية السعودية

صندوق صائب لألسهم الخليجية

صندوق صائب للشركات العربية

صندوق صائب لألسهم الخليجية ذات الدخل

صندوق الخليج االستراتيجي

االقراض بالهامش 
توفر الشركة لعمالئها تسهيالت االقراض بالهامش في األسواق المحلية والدولية مع مراعاة الشروط 
تشمل  بالهامش  التمويل  منتجات  من  مختلفة  أنواعًا  لعمالئها  وتقدم  بذلك.  الخاصة  واألحكام 
تسهيالت السحب على المكشوف وتمويل المرابحة، وتخضع حدود اإلقراض بالهامش لرقابة صارمة 

من قبل  إدارة المخاطر .   

المشورة 
للشركة أيضًا إدارة للبحوث االستثمارية لتعزيز كفاءة المعلومات وشفافية السوق وبالتالي كسب 
بشؤون  الخبرة  من  كبيرة  درجة  على  الخبراء  و  المحللين  من  فريق  الشركة  ولدى  المستثمرين.  ثقة 
عمالء  ونصح  محددة  شركات  وامكانات  االقتصادية  التوجهات  يدرسون  حيث  الصناعة،  و  السوق 
الشركة باألسهم المتوقع تأثر سعرها بالزيادة أو النقصان. كما تتناول البحوث أيضًا  مصادر المخاطر 
التي من شأنها أن تؤثر على االقتصاد وسوق األسهم. ويتم نشر واصدار تقارير ربعية لتقديم المشورة 
للعمالء حول  تقديرات األرباح من أسهم محددة في األسواق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي .

عالوة على ذلك، يتم دعوة عدد من أعضاء اإلدارة العليا التابعين للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي 
ورئيس إدارة البحوث االستثمارية  كضيوف منتظمين على عدد من قنوات األعمال التلفزيونية لتبادل 

وجهات النظر عن االقتصاد المحلي واإلقليمي والعالمي واألسواق المالية . 

الحفظ 
تقدم الشركة خدمة الحفظ لمحافظ عمالءها االستثمارية في أي سوق يقومون بالتداول فيه.  تقوم 
أرباح  اجراءات الشركات وتحصيل  بالمتابعة مع األطراف األخرى إلتمام  الشركة وبالنيابة عن العمالء 

األسهم وتسوية الملكية بعد تقسيم األسهم و غيرها وتحصيل األسهم المجانية.

ادارة االصول - ادارة المحافظ والصناديق اإلستثمارية
بديلة   وصناديق  االسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  وصناديق  تقليدية  استثمارية  صناديق  الشركة  توفر 
الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية  المملكة  ضمنها  من  الكبرى  باألسواق  متعلقة 
وغيرها تتعلق بفئات أوراق مالية مختلفة بما في ذلك الدخل الثابت )الدين / الصكوك(، وسوق المال 
ادارة  في  متخصص  فريق  خالل  من  والخدمات  المنتجات  هذه  وتسليم  وادارة  تطوير  ويتم  واألسهم. 
األصول من المهنيين ويدعم هذا الفريق فريق آخر متخصص في البحوث االستثمارية. وقد تمت هيكلة 

كل صندوق لتلبية االحتياجات المتنوعة لعمالئه .

كما تقدم الشركة أيضًا خدمات ادارة المحافظ من خالل تقديم كل من ادارة المحافظ المقيدة وغير المقيدة ويتم ادارة 
كل محفظة حسب احتياجات العميل من خالل تقديم مناهج استثمارية  ) على سبيل المثال، الدخل الثابت، سوق المال، 

األسهم و النمو المتوازن وغير ذلك ( .
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2015 2014

131,732 120,862 اجمالي الدخل

78,465 92,376  اجمالي المصاريف

53,267 28,486  صافي الدخل قبل مخصص الزكاة والدخل

923,583 686,200  اجمالي الموجودات

587,777 334,054  اجمالي المطلوبات

335,806 532,146  اجمالي حقوق المساهمين

17% 8.3%  العائد على حقوق الملكية %

6.3% 3.5%  العائد على الموجودات %

36.9% 42.7%  حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات

323,926 340,266 قاعدة راس المال

191,282 180,192  اقل راس مال مطلوب

1.69 1.8 نسبة راس المال ) الوقت (

2015

 بأالف الرياالت السعودية

2014

  ح . تقرير مراجعي الحسابات- سنة 2015

   خ . الغرامات والجزاءات النظامية

    د . اضواء على السنتين الماليتين

أقرت الجمعية العامة للشركة اعادة تعيين برايس وترهاوس كوبرز الجريد كمراجع حسابات للشركة للسنة 
المالية 2015م. ولم يسجل تقرير مراجعي الحسابات المعينين من قبل الشركة أية أخطاء جوهرية عن القوائم 

المالية للعام 2015م .

دفعت الشركة مبلغ وقدرة 2.4 مليون ريال سعودي كغرامات وجزاءات لهيئة السوق المالية للعام 2015 م .

 الصناديق العقارية
 عالوة على ذلك، أطلقت الشركة بنجاح أول صندوقين عقاريين تابعين لها في عام 2015م وهي تركز
 في استراتيجيتها االستثمارية على توفير أفضل الفرص لعمالئها لالستفادة من الطفرة التي يشهدها
بتنويع استثماراتهم، وذلك عن العربية السعودية وتسمح لعمالئها  المملكة  العقاري في   القطاع 
 طريق تحقيق النمو في رأس المال عبر آليات استثمار مؤسسة طبقًا للوائح واألنظمة التي تفرضها
 هيئة السوق المالية. حيث أطلقت الشركة صندوقين باسم “صندوق صائب للتطوير العقاري - أبراج

“سرايا” و “صندوق صائب - أرض حطين .”
 

 خدمات تمويل الشركات
خدمـات من  متكاملة  مـجموعة  لعمالئها  كابيتال  االستثمار  شركة  في  الشركات  تمويل  ادارة   تقدم 
الدمج وعمليات  المال،  رأس  أسواق  فـي  االستراتيجـية  االسـتـشــاريـــة  والـخــدمـات  المــال  رأس   زيــادة 

 .واإلستحواذ، االستشارات االستراتيجية والمالية، وأسواق رأس المال المقترض
 ويتألف فريق العمل في هذا القسم من أفراد من االدارة العليا يتميزون بالخبرة والمهنية، واستطاع هذا
 الفريق أن يقوم بعدد من الصفقات المتنوعة تشمل التغطية الناجحة ألسهم اكتتاب حقوق األولوية

للشركة المتحدة للتأمين التعاوني كمدير اكتتاب ومتهعد التغطية .

بلغ صافي دخل الشركة  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 قبل خصم مخصص الزكاة والضرائب 
0000 )2014: 53.2 مليون ريال سعودي( ريال، مسجال انخفاضا بنسبة ٪46 عن  28.5 مليون ريال سعودي 
العام الماضي. ويرجع االنخفاض إلى األثر السلبي لتراجع األسواق المالية اإلقليمية وانخفاض أسعار 

النفط.

بلغ صافي دخل الوساطة )األسواق المحلية و الدولية( 49.8 مليون ريال سعودي )2014: 60.8 مليون 
ريال سعودي( مسجال انخفاضا بنسبة ٪18، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض القيمة المتداولة 
“تداول”  لدى  المتداولة  السوقية  القيمة  )انخفضت  “تداول”   السعودية  المالية  السوق  شركة  لدى 
بنسبة ٪23(. ومع ذلك، ارتفعت الحصة السوقية للشركة إلى متوسط سنوي قدره ٪7 )2014 متوسط: 

.)4.8٪

والخاصة  العامة  للصناديق  االصول  ادارة  رسوم  رئيسي  بشكل  يشمل  الذي  ألصول  ادارة  دخل  حقق 
المشتركة والمحافظ زيادة قدرها ٪20 بمبلغ قدره 38.4 مليون ريال سعودي ) 2014م: 31.9 مليون ريال 

سعودي(  نتيجة إلطالق اثنين من الصناديق العقارية الجديدة خالل السنة.

بلغ دخل العموالت والتي تشمل صافي دخل العموالت من تسهيالت االقراض بالهامش المقدمة 
للعمالء 25 مليون ريال سعودي )2014: 30.8 ريال سعودي(، بانخفاض قدره ٪19 وذلك بسبب انخفاض 

محفظة اإلقراض بالهامش الناجمة عن تراجع السوق المالي المحلي خالل السنة .

وبلغت المصروفات التشغيلية 92.4 مليون ريال سعودي )2014: 78.5 مليون ريال سعودي( ريال مما 
رواتب الموظفين والنفقات ذات الصلة  الزيادة في  إلى  زيادة بنسبة ٪18. ويعود هذا أساسا  يعكس 

وجزاءات هيئة السوق المالية.

إيضاح :
لم تنشر الشركة أي قوائم دخل متوقعة

الوضع و  العمليات  نتائج   .  ج 
  المالي - سنة 2015
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 عضوية مجالس اإلدارة للشركات المساهمة
 العامة األخرى

االسم المنصب التصنيف

 - شركة القصيم للخدمات الطبية 
- مركز مكة الطبي 

 - الدار العربية لإلعالم والنشر 
- شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية 

مستقل رئيس مجلس االدارة  عبداهلل الزبن

 - شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي
-  ميدغلف للتأمين

غير مستقل عضو مجلس ادارة  عبدالملك الصانع

 - شركة امالك العالمية للتمويل وتطوير
غير مستقل العقارات عضو مجلس ادارة  فيصل العمران

ال يوجد غير مستقل عضو مجلس ادارة  بدر األسود *

ال يوجد غير مستقل عضو مجلس ادارة  حسن المغربي *

ال يوجد مستقل عضو مجلس ادارة  حماد البليهد

أعدت الشركة خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات ) 2015 - 2019 ( في الربع األخير من 2014 وقامت بوضع 
هيكل تنظيمي لدعم الخطة. ولم تطرأ أي تغيرات جوهرية على الهيكل التنظيمي خالل العام 2015 م .

من  الدخل  على  تأثير  لها  كان   2015 من  األخير  الجزء  في  المواتية  غير  السوق  ظروف  أن  من  الرغم  وعلى 
واإليرادات  اإليرادات  انخفاض  إلى  ذلك   وأدى  األسهم  على  القائمة  االستثمار  أعمال  وإدارة  الوساطة 
المتوقعة في 2016 مقارنة مع الهدف المحدد في الخطة االستراتيجية، إال انه، ومن حيث المبدأ، ستواصل 

الشركة بذل الجهود لتحقيق النمو من خالل طرح المنتجات والخدمات .
و لم يكن لدي الشركة أي خطط للقيام بإعادة هيكلة أو توسع أو وقف عمليات .

 استمرت الشركة في لعب دوراً فاعاًل اتجاه تحسين المجتمع من خالل رعاية مؤسسة “بي إم جي” لخدمة
العربية المملكة  في  المختلفة  واالجتماعية  الثقافية  المبادرات  من  كثير  في  تشارك  التي   المجتمع 

السعودية والدول األخرى .

يتكون مجلس االدارة من األعضاء التالية أسماؤهم كما في 31 ديسمبر 2015 :

تم تعيين  األستاذ بدر األسود واألستاذ حسن المغربي خالل عام 2015 بداًل من األستاذ صالح العقال واالستاذ سليمان العبيد*  

عدد اجتماعات مجلس االدارة المنعقدة خالل 2015 :  ) 4 (

ووقف والتوسع  الهيكلة  إعادة   .  ذ 
  العمليات

  ر . المسئولية االجتماعية

   ز . تكوين مجلس اإلدارة
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س . لجان مجلس االدارة
     الرئيسية

يضم مجلس االدارة اللجان التالية :

      لجنة المراجعة

المالية  القوائم  سالمة  على  االشراف  في  االدارة   مجلس  اللجنة  تساعد 
القانونية  بالمتطلبات  وااللتزام  الداخلية  الرقابة  واعمال  للشركة 
واالستقالل  والمؤهالت  والسياسات،  المعايير  ذلك  في  بما  والتنظيمية، 
ومراجعين   الداخلية  الرقابة  وأداء  المستقل  الحسابات  مراجع  وأداء 

الحسابات التابعين لها .

 أعضاء اللجنة :
 االستاذ ماجد الدخيل - رئيس اللجنة .. 1

 األستاذ سلمان أحمد .. 2
 االستاذ بدر األسود .. 3

عدد اجتماعات اللجنة خالل 2015: ) 9 ( 

      لجنة الترشيحات والمكافآت 

االدارة  لمجلس  التوصية  بمهام  تقوم  حيث  المجلس  اللجنة  تساعد 
العليا   االدارة  اعضاء  ومكافآت  الحوافز  وسياسات  التنفيذية  بالمكافآت 

والتعينات وسياسات عزل واستمرارية االدارة العليا .

 أعضاء اللجنة :
االستاذ عبد الملك الصانع - رئيس اللجنة .. 1

األستاذ حًماد ناصر البليهد .. 2
االستاذ شاندراسيري هيواباتيني .. 3

عدد اجتماعات اللجنة خالل 2015:  ) 2 ( 
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      لجنة المخاطر واالئتمان 

التوجيهية  المخاطر والمبادئ  المخاطر، وإدارة  المجلس في االشراف على هيكل حوكمة  الجنة  تساعد 
لتقييم المخاطر والسياسات المتعلقة بالسوق واالئتمان ومخاطر السيولة والتمويل وتحمل المخاطر .

أعضاء اللجنة :
االستاذ عبد الملك الصانع - رئيس اللجنة .. 1

األستاذ حسن المغربي  .. 2
االستاذ فيصل العمران .. 3

عدد اجتماعات اللجنة خالل 2015:  ) 5 ( 

      لجنة االستثمارات    

تساعد اللجنة المجلس في الرقابة على قرارات االستثمار ، وتقييم جميع المنتجات والصناديق والسندات 
والعمليات الجديدة التي سيتم العمل بها وقبول شركاء عمل جدد من مستشارين ومديرين في مجال 

االستثمار ومديري الصناديق العقارية والمطورين العقاريين، الخ .

أعضاء اللجنة :
االستاذ عبد الملك الصانع - رئيس اللجنة .. 1

األستاذ فيصل العمران  .. 2
االستاذ عبد اهلل الزبن .. 3
االستاذ هشام أبو جامع .. 4

عدد اجتماعات اللجنة خالل 2015:  ) 4 ( 

- 1

- 2 

- 4

- 3
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أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

17  فبراير  2015  عبد اهلل الزبن، عبد الملك الصانع، فيصل العمران، صالح العقلة، حًماد البليهد

26  مايو  2015  عبد اهلل الزبن، عبد الملك الصانع، فيصل العمران، بدر االسود، حسن المغربي، حًماد البليهد

8  سبتمبر  2015  عبد اهلل الزبن، عبد الملك الصانع، فيصل العمران، بدر االسود، حسن المغربي، حًماد البليهد

9  ديسمبر  2015  عبد اهلل الزبن، عبد الملك الصانع، فيصل العمران، بدر االسود، حسن المغربي، حًماد البليهد

 خمسة من كبار التنفيذيين
 ممن تلقوا أعلى المكافآت
 والتعويضات يضاف اليهم
 الرئيس التنفيذي والمدير

 المالي إذا لم يكونا ضمنهم

 أعضاء مجلس 
االدارة التنفيذيين 

المستقلين

 اعضاء مجلس
البيان االدارة التنفيذيين

بأالف الرياالت السعودية

3,603 - - الرواتب والتعويضات 

1,530 - - البدالت 

748 240 - المكافآت الدورية والسنوية 

666 - - الخطط التحفيزية

691 - - اية تعويضات أو مزايا عينية

7,238  240 - االجمالي 

  ش . سجل حضور أعضاء مجلس االدارة

االدارة . مكافآت أعضاء مجلس   ص 
   والمدراء التنفيذيين

تم عقد ) 4 ( اجتماعات لمجلس االدارة خالل العام  2015  كالتالي :

      ض . ادارة المخاطر
بشكل  إما  الخسارة،  احتمال  انها  على  المخاطر  تعرف 
مباشر من خالل فقدان الدخل أو رأس المال أو بشكل غير 
على  المؤسسة  قدرة  على  قيود  فرض  خالل  من  مباشر 
تحقيق أهداف أعمالها. وتشكل هذه القيود خطرا حيث 
من شأنها أن تحد من قدرة الشركة على إدارة أعمالها أو 

االستفادة من الفرص المتاحة لتعزيزها.
المخاطر  إلدارة  الرئيسية  األهداف  تكون  الشركة،  في 
للخطر  للتعرض  القابلة  االنشطة  نتائج  ان  ضمان  هي 
تتماشى مع استراتيجيات الشركة والرغبة في المخاطرة، 
من  والمكافأة  المخاطرة  بين  مناسب  توازن  هناك  وأن 
إدارة  عمل  إطار  يوفر  و  المساهمين  أرباح  مضاعفة  أجل 
هذه  لتحقيق  أساسًا  الشركة  مستوى  على  المخاطر 

األهداف.
ادارة المخاطر الفاعلة هي اتاحة السيطرة والرقابة بشكل 
تقبلها  التي  المخاطر  بين  مناسب  توازن  لتحقيق  أكبر 
والمخاطر  المخاطر(  هذه  مع  يتماشى  )بسعر  الشركة 
التي ترغب الشركة في التخفيف منها. وعلى الرغم من 
يتم  التي  المخاطر  رصد  الى  تسعى  المخاطر  ادارة  أن 
تحديدها وحصرها ضمن الحدود المقبولة  اال أن الشركة 
شمولية  بنظرة  المخاطر  ادارة  من  الغرض  الى  تنظر 

موضوعية وليست نظرة تحوطية بحتة.
قدرة  تحديد  عن  مسئول  الشركة  ادارة  مجلس  ويكون 
المبادئ  وتتضمن   . المخاطر  تحمل  على  الشركة 

الرئيسية قابلية الشركة للتعرض للمخاطر والتي اقرها 

مجلس االدارة وكما يلي : 

موارد راس المال
راس  من   10% عن  يقل  ال  بحد  االحتفاظ  الشركة  تفضل 

المال الداخلي في كل األوقات .

مخاطر التشغيل
تهدف الشركة بأن ال تتكبد خسائر تشغيلية تزيد عن حد 

المبلغ المحدد خالل العام الواحد .

السمعة
 تهدف الشركة بأن ال تتعرض سمعتها ألي ضرر جوهري 

خالل العمليات التي تقوم به أو مزاولتها لنشاطها .
 

المال، تلتزم الشركة أيضا  ادارة المخاطر وراس  وألغراض 
بقواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية 
التي تغطي االدارة الحكيمة والحصيفة للمخاطر واالدارة 

الكافية لراس المال للتخفيف من أي مخاطر. 
الداخلية  المراجعة  ادارة  تقوم  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
للبنك برفع تقريرها الى لجنة المراجعة التابعة لمجلس 
االدارة والتي توفر تأكيدات مستقلة عن مدى التزام ادارات 
كفاية  ومدى  المخاطر  واجراءات  بسياسات  الشركة 

وفعالية ادارة المخاطر في الشركة.  

34
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اداراتها الشركة وكيفية  التي تتعرض لها  الهامة   وفيما يلي وصف للمخاطر 

مخاطر االئتمان
 

في  المتمثلة  الخسارة  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر 
عدم مقدره طرف ما على تسديد دين مستحق أو  قرض 
االئتمان  كان  )سواء  االئتمان  خطوط  من  آخر  خط  أو 
المصادر  وتنشأ  كليهما(.  أو  الفائدة  أو  الرئيسي 
مصدرين  من  الشركة  في  االئتمان  لمخاطر  الرئيسية 
بعمالء  الخاصة  الهامش  تسهيالت   )1( محتملين 
التسهيالت  من  كل  وتشمل   - واألفراد  الشركات 
المملوكة  االستثمارات   )2( و  واإلسالمية  التقليدية  

للشركة. 
يشمل  االئتمان  مخاطر  إلدارة  شامل  نظام  للشركة 
مخاطر  ومراقبة  المستقلة  االئتمان  مخاطر  رصد 
التي  الهامش  بتسهيالت  يتعلق  وفيما   . االئتمان 
تغطي  تفصيلية  سياسة  يوجد  الشركة،  تقدمها 
طلب  على  الموافقة  قبل  اعتبارها  الواجب  المعايير 
الصرف  وقواعد  الهامش  تسهيالت  العميل  منح 
مدة  اثناء  توفرها  الواجب  المختلفة  والضوابط 
التسهيالت ، ...الخ. ويوجد حد أدني من نسب التغطية 
الهامش  تسهيالت  لصرف  توفرها  يجب  المطلوبة 

اعتمادا على السوق.
للضوابط  المستمرة  بالمراقبة  المخاطر  إدارة  وتقوم 
على  للموافقة  بها  المعمول  المختلفة  والحدود 
األدنى  الحد  نسب  الى   إضافة  التسهيالت.  هذه 
و  عميل  لكل  األقصى  للحد  ضوابط  يوجد  للتغطية، 
الخسائر  النقد لتغطية  زيادة  حدود استحقاق وطلبات 
تقليل  أجل  من  أخرى  لمخاطر  وضوابط  المحتملة 

مخاطر االئتمان الناشئة عن هذه التسهيالت. 

مخاطر السوق 
 

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بانخفاض قيمة 
االستثمار نتيجة عوامل تقلب السوق. وعوامل مخاطر 
هي  الشركة  اهتمام  موضع  تكون  التي  السوق 
مخاطر األسهم ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الصرف 
ومخاطر  االكتتاب،  ومخاطر  االئتمان،  ومخاطر  األجنبي 
التي  السوق  مخاطر  ونسبة  التسوية.  ومخاطر  السلع 
لدى  يوجد  ال  حيث  جدا  قليلة  الشركة  لها  تتعرض  قد 
الشركة رصيد تداول نشط. وتستثمر الشركة فائضها 
من النقد في استثمارات مختاره بعناية قامت بتحليلها 

بعد تحري العناية الواجبة والمناسبة. 
هذا  ومع  نشط  تداول  رصيد  الشركة  لدى  يوجد  ال 
والزمت  تفصيلية  استثمار  سياسة  الشركة  وضعت 
نفسها باتباعها وهذه السياسة وضعت حدود للتداول 
الخ،  للمخاطر،  للتعرض  وحدود  لالستثمار  وحدود 
وستقوم الشركة باتباع هذه السياسة بصرامة عند أي 

وضع تنتهجه الشركة بشكل رئيسي. 
السوق  مخاطر  ومراقبة   برصد  المخاطر  ادارة  تقوم 
لمخاطر  التعرض  قياس  ضمان  عن  مسئولة  وتكون 
عنها  التبليغ  ويتم  محددة  لسياسات  وفقًا  السوق 

يوميا وفقا حدود الرقابة المقررة. 
 

مخاطر السيولة 
 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على 
وجود  عدم  نتيجة  استحقاقها  عند  بالتزاماتها  الوفاء 
هذه  توفير  الشركة  امكان  في  يكون  أو  كافية  مصادر 
الموارد فقط بتكاليف باهظة. واشكال السيولة اثنين 

هما سيولة األصول وسيولة التمويل. 
على  القدرة  عدم  عند  التمويل  سيولة  مخاطر  وتنشأ 
االلتزامات  لتمويل  الالزمة  السيولة  على  الحصول 
مخاطر  وتنشأ  الحاجة.  عند  متوقعه  شروط  بموجب 
سيولة األصول عند عدم القدرة على التصرف في هذه 
سيولة  تتأثر  أن  دون  الحالية  السوق  بقيمة  األصول 

األصول. 
ترصد  التمويل،  سيولة  بمخاطر  األمر  يتعلق  وعندما 
التزامات  أي  لتلبية  بانتظام  السيولة  وضع  الشركة 
بعمل  الشركة  تقوم  كما  المناسب.  الوقت  في 
اختبارات التحمل الالزمة لتقييم السيناريو األسوء فيما 
يتعلق بأزمة السيولة بغرض تقييم قدرة الشركة على 
المحافظة على وضع رأسمالي كافي اذا ما حدث هذا 

السيناريو.
خطوط  توافر  كثب  عن  أيضًا  الشركة  تراقب  كما 
الشركة  وتسعى  بااللتزامات.  للوفاء  التمويل 
للمحافظة على مجموعة من االستثمارات السائلة غير 
الوقت  في  تسييلها  يمكن  والتي  برهونات  المثقلة 
المناسب لتلبية التدفقات النقدية غير المتوقعة التي 
الشركة  لدى  ويوجد  العادي.  العمل  سياق  في  تنشأ 
االدارة  مجلس  من  معتمدة  السيولة  لمخاطر  سياسة 

تتناول الجوانب المذكورة أعاله.

مخاطر العمليات 
 

حسب معايير بازل 2، تعرف مخاطر العمليات على انها 
عن  الناتجة  المباشرة  غير  المباشرة  الخسارة  مخاطر 
اخفاق  أو  كفاية  وعدم  خارجية  واحداث  بشرية  عوامل 
يوجد  عامة  وبصفة   . االنظمة  أو  الداخلية  االجراءات 
مخاطر  تعريفات  في  تحديها  تم  رئيسية  اسباب  اربعه 
مخاطر  احداث  تظهر   حيث  النموذجية.  التشغيل 
االفراد  بسبب  اخفاق  أو  كفاية  عدم  عند  العمليات 
)عوامل بشرية( واالجراءات واالنظمة او احداث خارجية. 
ووضعت الشركة نموذج من ثالث خطوط دفاع لكي 
تقوم بإدارة مخاطر العمليات وهي على النحو التالي:  

العمل  خط  ادارة  عن  عبارة  األول  الدفاع  خط  يكون 
وادارة  تعريف  عن  رئيسية  بصفة  مسئول  ويكون 
واجراءات  بالمنتجات  المرتبطة  المخاطر  وتخفيف 
واالقرار  اختبار  في  األول  الدفاع  خط  ويشترك  عملها. 
بسياسات  واالمتثال  الضوابط  وفعالية  كفاية  بمدى 

واجراءات الشركة. 

خط الدفاع الثاني هي ادارة المخاطر بالشركة وتكون 
مسئولة عن تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التي 
المختلفة  األعمال  لخطوط  نتيجة  تنشأ  أن  يمكن 
القسم  يكون  كما  الشركة.  في  الدعم  ووظائف 
تفصيلي  سجل  وصيانة  إعداد  عن   مسئول  ايضا 
للمخاطر من شأنه تحديد المصادر المحتملة للمخاطر 
والضوابط الممكنة التي يعمل بها من أجل التخفيف 

من المخاطر التي تم تحديدها.

يكون خط الدفاع الثالث هو المراجعة حيث تكون  إدارة 
تقييم  عن   مسئولة  الشركة  في  الداخلية  المراجعة 
مستقل  تقييم  وتقديم  المخاطر  بسجل  االمتثال 
المخاطر.  على  السيطرة  إطار  وفعالية  كفاية  لمدى 
ويقوم رئيس إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريره الى 

لجنة المراجعة التي هي احد لجان مجلس االدارة. 
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       ط . استمرارية العمل

لفعالية السنوية  المراجعة   .  ظ 
       الرقابة الداخلية

الدؤوب  سعيها  الشركة  واصلت  فقد  األعمال  الستمرارية  التخطيط  اهمية  لمدى  الشركة  من  إدراكا 
محرزًة تقدما ملحوظا في هذا المجال خالل عام 2015. وال شك ان وجود خطة فعالة الستمرارية األعمال 
من شأنه تسهيل تصدي الشركة بطريقة فورية مدروسة ومنسقة في حال ازمات االنقطاع أو التوقف 
الخطير لعمليات الشركة. كما تساعد خطة استمرارية األعمال الشركة في التصدي بفعالية ايضا ألي 
خلل أو انقطاع في عملياته وارجاع العمليات الة وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن بكفاءة بعد 
أي كارثة أو حادث طارئ غير متوقع قد يعطل سير العمليات بشكل كلي أو جزئي. وقد قامت الشركة 
خالل عام 2015 بتعزيز مستوى اختبارات خطته الستمرارية األعمال واالجراءات المتعلقة بها. حيث اجرت 
االختبارات  من  وغيرها  العمل  انقطاع  حاالت  من  منفصلتين  حالتين  على  مفصلة  اختبارات  الشركة 
بأن  الثقة  تعزيز  شأنها  ومن  ناجحة  االختبارات  تلك  كانت  وقد  السنة.  خالل  االطار  هذا  في  العديدة 
الشركة قادرة على التعامل مع أي حالة طارئة قد تقع في اي وقت. وستواصل الشركة اجراء االختبارات 
لعملياتها من حيث استمرارية األعمال حيث سيتم اجراء اختبارات ال تقل عن مرتين في السنة حسب 

توصيات مجلس االدارة.  

هيكل  فعالية  الداخلية  المراجعة  ادارة  تراقب 
بالتركيز  ككل  الشركة  في  الداخلية  الرقابة 
على النواحي التي تشكل خطراً على الشركة 
على أساس ما يتم تحديده من هذه المخاطر. 
تحقيق  على  الداخلية  المراجعة  وتعمل 
التصميم  فعالية  مراجعة  طريق  عن  ذلك 
وسياسات  ألنظمة  باستقاللية  والتشغيل 
قبل  من  وضعها  تم  التي  الداخلية  الرقابة 
للتأكد  المخاطر  وادارة  األعمال  ادارة  من  كل 
على  تحملها  اطار  في  الشركة  عمل  من 
مواجهة المخاطر وذلك تحت اطار متطلبات 
االلتزام. ويقوم رئيس ادارة المراجعة الداخلية 
يتعلق  فيما  المراجعة  لجنة  الى  تقاريره  برفع 
اإلدارة  تكون  كما  المواضيع،  هذه  بجميع 
من   التأكد  عن  المسؤولة  هي  التنفيذية 
المراجعة  ادارة  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ 

الداخلية ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.

العام  خالل  الداخلية  المراجعة  ادارة  قامت 
واجراءات  أنشطة  من  عدد  بمراجعة  2015م 
المخاطر  أساس  على  كابيتال  االستثمار 
مع  المراجعة  للجنة  المراجعة  تقارير  رفع  وتم 
تسليط الضوء على النواحي التي وجدت غير 
فعالية  أو  الضوابط  بفعالية  وتتعلق  مرضية 
الرقابة  في  القصور  ألوجه  التصدي  في  االدارة 
فعالية  مراجعة  أكدت  عام،  وبوجه  الداخلية. 
بأن  2015م  العام  خالل  الداخلية  الرقابة  بيئة 
وتقييم  بتحديد  الخاصة  واالجراءات  األنظمة 
واجهتها  التي  الجوهرية  المخاطر  وادارة 
التطبيق  موضع  كانت  العام  خالل  الشركة 
المراجعة  ادارة  وأبدت  الشركة.  مستوى  على 
الذي  التعاون  مستوى  عن  الرضا  الداخلية 
تلقوه حيث تم اغالق بعض المالحظات التي 
تم اكتشافها بمجرد اكتمال عملية المراجعة، 
وهذا يعكس رغبة االدارة في تحسين االجراءات 

وصواًل إلى أعلى المستويات.

38
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   ع . االستثمار في الشركات التابعة

     غ . قروض الشركة

واألطراف اإلدارة  مجلس  أعضاء   .  ف 
األوراق المصلحة،   - العالقة   ذات 
االكتتاب وحقوق  التعاقدية   المالية 
أدوات أو  أسهم  وفي  الشركة   في 

     دين الشركة أو الشركات التابعة

ال يوجد للشركة أي استثمارات في شركات تابعة لها. 

البنك السعودي لالستثمار لتمويل قروض  حصلت الشركة على تسهيالت على المكشوف من 
ورصيد  سعودي  ريال  بليون   1.2 قدرة  أقصى  بحد  للعمالء  المقدم  المرابحة  وتمويل  الهامش 
التسهيالت للسحب على  ريال سعودي. وتجدد  قائم كما في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 287 مليون 

المكشوف سنويًا. 

وال  تعاقدية  مالية  أوراق  أي  وال  مصلحة  أي  العالقة  ذات  لألطراف  وال  االدارة  مجلس  ألعضاء  يوجد  ال 
حقوق اكتتاب في الشركة أو أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.

ورئيس االدارة  مجلس  أعضاء   .  ق 
التنفيذي والمدير  االدارة   مجلس 
ذات واألطراف  المالي   والمدير 

       العالقة - العقود والصفقات

       ك . الخاتمة

عبداهلل الزبن

والبريد  والمرافق  االيجار  كخدمات  لالستثمار  السعودي  البنك  مع  خدمات  اتفاقيات  الشركة  أبرمت 
واالرشيف وتكنولوجيا المعلومات ) نشير لإليضاح 7- القوائم المالية المدققة(. وليس لدي الشركة 
أي عمل/ أو عقد يكون ألعضاء مجلس االدارة أو رئيس المجلس أو المدير التنفيذي أو المالي أو االطراف 

ذات العالقة مصلحه فيه. 

يسر مجلس االدارة أن يعبر عن امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
ال سعود ويخص بالشكر هيئة السوق المالية على دعمهم المتواصل والبناء. كما يعرب المجلس 

عن تقديره لثقة عمالء الشركة واخالص وتفاني ووالء موظفي الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (

 2015 10 مارس  القوائم المالية للفترة من 
31 ديسمبر 2015  إلى 

الحسابات مراجعي  وتقرير 
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كما في 31 ديسمبر 2015 إيضاح الموجودات

موجودات متداولة
1,284,996 3 نقد وما يعادله	 

497,337,793 مرابحة	  وتمويل  هامشية  قروض 

7,843,797 أتعاب إدارة ودخل عموالت مستحقة	 

13,873,268 4 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى	 

520,339,854 المتداولة	  الموجودات  مجموع 

المطلوبات

المطلوبات متداولة
286,853,415 7 المكشوف	  على  مصرفية  سحوبات 

8,466,978 8 وأخرى	  مستحقة  مطلوبات 

10,824,824 9 الدخل	  وضريبة  الزكاة  مخصص 

306,145,217 المتداولة	  المطلوبات  مجموع 

موجودات غير متداولة
143,152,142 5 استثمارات	 

10,828,270 6 بالصافي	  ومعدات،  ممتلكات 

11,879,718 شهرة	 

686,199,984 الموجودات	  مجموع 

حقوق الملكية
250,000,000 1 رأس المال	 

23,799,354 12 نظامي	  احتياطي 

78,731,815 مبقاة	  أرباح 

(385,082) للبيع	  متاحة  -استثمارات  العادلة  القيمة  احتياطي  في  التغيرات 

352,146,087 الملكية 	  حقوق  مجموع 

المطلوبات غير متداولة
12,079,862 10 للموظفين	  الخدمة  نهاية  مكافأة 

15,828,818 11 األجل	  طويلة  موظفين  مزايا 

334,053,897 المطلوبات	  مجموع 

686,199,984 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
16 وتعهدات	  التزامات 

47 46

قائمة المركز المالي
بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

70 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 53 إلى  تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 

47 46
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للفترة من 10 مارس إلى
 31 ديسمبر 2015

إيضاحات

إيرادات التشغيل
35,478,578 دخل رسوم وساطة، بالصافي	 

32,812,331 أتعاب إدارة األصول، بالصافي	 

20,078,520 13,7 بالصافي	  عموالت،  دخل 

5,336,815 للبيع	  متاحة  استثمارات  بيع  من  محققة  أرباح 

1,453,729 شركات	  تمويل 

845,523 إيرادات أخرى	 

96,005,496 العمليات	  دخل  إجمالي 

مصاريف التشغيل
49,706,551 7 بالموظفين	  متعلقة  ومصاريف  رواتب 

5,478,169 7 أعمال	  خدمات  مصاريف 

4,628,804 6 استهالك	 

3,158,461 اشتراكات	  رسوم 

2,401,161 وقانونية	  مهنية  أتعاب 

12,843,235 14 أخرى	  وتسويقية  وإدارية  عمومية  مصاريف 

78,216,381 التشغيل	  مصاريف  إجمالي 

15 ربحية السهم
3.84   دخل العمليات للفترة	 

0.71   صافي الدخل للفترة	 

 قائمة الدخل
بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

17,789,115 صافي الدخل للفترة

70 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 53 إلى 

للفترة من 10 مارس إلى
 31 ديسمبر 2015

التدفقات النقدية من العمليات
17,789,115 للفترة	  الدخل  صافي 

في 	  المستخدمة  النقدية  صافي  إلى  الدخل  صافي  لتسوية  تعديالت 

العمليات:

4,628,804 استهالك	 

(99) أرباح من بيع ممتلكات ومعدات	 

(5,336,815) للبيع	  متاحة  استثمارات  بيع  من  محققة  أرباح 

تغيرات في رأس المال العامل:	 

319,502,346 مرابحة	  وتمويل  هامشية  قروض 

(436,887) أتعاب إدارة ودخل عموالت مستحقة	 

621,286 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى	 

631,136 وأخرى	  مستحقة  مطلوبات 

1,037,027 صافي	  للموظفين،  الخدمة  نهاية  مكافآت 

895,756 مزايا موظفين طويلة األجل، صافي	 

(7,595,014) زكاة وضريبة دخل مدفوعة، صافي	 

331,736,655 العمليات	  أنشطة  من  الناتج  النقد  صافي 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(3,117,262) ومعدات	  ممتلكات  إلى  إضافات 

99 ومعدات	  ممتلكات  بيع  من  متحصالت 

(90,713,360) للبيع	  متاحة  استثمارات  شراء 

(93,830,523) االستثمار	  أنشطة  في  المستخدم  النقد  صافي 

التدفقات النقدية من نشاط تمويلي
(237,367,543) المكشوف	  على  مصرفية  سحوبات  في  التغيرات 

(237,367,543) تمويلي	  نشاط  في  المستخدم  النقد 

قائمة التدفقات النقدية
بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

70 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 53 إلى  تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 



المجموع

في  التغيرات 
احتياطي 

العادلة  القيمة 
استثمارات   -
للبيع متاحة 

أرباح مبقاه احتياطي 
نظامي رأس المال إيضاح

346,404,217 4,752,163 69,631,613 22,020,441 250,000,000 - الرصيد كما في 10 مارس 2015

17,789,115 - 17,789,115 - - - صافي الدخل للفترة

(6,910,000) - (6,910,000) - - 9 الزكاة وضريبة الدخل

- - (1,778,913) 1,778,913 - 12 المحّول إلى االحتياطي النظامي

(5,137,245) (5,137,245) - - - 5 صافي الحركة للفترة

352,146,087 (385,082) 78,731,815 23,799,354 250,000,000 - الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

51 50

538,589 صافي التغير في النقد وما يعادله

746,407 النقد وما يعادله في بداية الفترة

1,284,996 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية:
(5,137,245) للبيع	  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  صافي 

(6,910,000) الملكية	  حقوق  على  لة  المحمَّ المقّدرة  الدخل  وضريبة  الزكاة 

70 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 53 إلى 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

70 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 53 إلى  تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 



53 52

إيضاحات حول القوائم المالية للفترة
من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

1  .   عام
 

والوساطة  المالية  لألوراق  االستثمار  شركة  إن 
سعودية  شركة  هي  )“الشركة”(  كابيتال  -االستثمار 
مساهمة مقفلة تأسست وفقًا لنظام الشركات في 
المملكة العربية السعودية. وقد تحولت الشركة من 
سعودية  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
1436هـ  األولى  جمادى   19 من  اعتباراً  مقفلة  مساهمة 
بموجب  الشركة  وتعمل   .)2015 مارس   10 )الموافق 
مدينة  في  الصادر   1010235995 رقم  التجاري  السجل 
الرياض بتاريخ 8 رجب 1428هـ )الموافق 22 يوليو 2007(. 
رقم  ترخيص  بموجب  أنشطتها  الشركة  تمارس  كما 
)الموافق 2  بتاريخ 16 جمادى األولى 1428هـ   )7061-15(
يونيو 2007( الصادر من هيئة السوق المالية )الهيئة(.

الشكل  بموجب  للشركة  األولى  المالية  الفترة  تبدأ 
مقفلة  مساهمة  سعودية  كشركة  الجديد  النظامي 
اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري في 10 مارس 2015 وتنتهي 
المالية  القوائم  إعداد  ويتم   .2015 ديسمبر   31 في 
1 يناير إلى  القانونية للشركة للسنوات الالحقة بتاريخ 

31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.

وهي  اإلدارة  قبل  من  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم 
مبنية على افتراض أن الشركة استمرت في عملياتها 
 31 في  المنتهية  الفترة  خالل  كالعادة  التشغيلية 
ديسمبر 2015 حيث أن الوضع النظامي فقط تغير من 
سعودية  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مقفلة. مساهمة 

ل للشركة هو: إن العنوان البريدي المسجَّ
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة - االستثمار 

كابيتال
ص. ب 6888
الرياض 11452

العربية السعودية المملكة 

و2014   2015 ديسمبر   31 في  كما  الشركة  مال  رأس  بلغ 
 25.000.000 إلى  مقسم  سعودي  ريـال  مليون   250 مبلغ 
مدفوعة  سعودي  ريـال   10 حصة  كل  قيمة  حصة 
السعودي  البنك  قبل  من  بالكامل  ومملوكة 

لالستثمار.

تبلغ حصة المساهمين األجانب في الشركة ما نسبته 
مساهمتهم  خالل  من  مباشرة  غير  بطريقة  وذلك   10٪
بحصة  )“البنك”(  لالستثمار  السعودي  البنك  في 

قدرها ٪10 كما في 31 ديسمبر 2015.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التعامل بصفة 
صناديق  وإدارة  بالتغطية  والتعهد  ووكيل  أصيل 
عن  بالنيابة  الخاصة  االستثمارات  ومحافظ  االستثمار 
واالستشارات  الترتيبات  خدمات  وتقديـم  عمالئها 

والحفظ في أعمال األوراق المالية.

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

2  .   ملخص ألهم السياسات المحاسبية
 

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. 

أسس اإلعداد
أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق المحاسبي بعد تعديلها بإعادة 
تقييم االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، وطبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية 

السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
واالفتراضات  التقديرات  بعض  استخدام  عليها  المتعارف  المحاسبية  للمبادئ  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 
التقديرات  تقييم  يتم  بالتقرير.  المشمولة  الفترة  خالل  والمصاريف  لإليرادات  المدرجة  المبالغ  وكذلك  التقرير،  بتاريخ 
أن  يعتقد  التي  المستقبلية  األحداث  توقعات  تشمل  أخرى،  وعوامل  السابقة  الخبرة  على  بناًء  باستمرار  واألحكام 
تكون معقولة في ظل الظروف المحيطة. تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل. ونادراً ما 

تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم طبيعتها، مع النتائج الفعلية ذات الصلة.
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إيضاحات حول القوائم المالية للفترة
من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

تحويل العمالت األجنبية
) أ (  العملة الرئيسية

تظهر البنود في القوائم المالية بالريـال السعودي 
وهو العملة الوظيفية للشركة.

) ب (  معامالت وأرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 
الصرف  أسعار  أساس  على  السعودي  الريـال  إلى 
أرباح  قيد  يتم  المعامالت.  تلك  تاريخ  في  السائدة 
تلك  تسوية  عن  الناتجة  العملة  فروق  وخسائر 
المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات 
والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس 
أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية السنة 

ضمن قائمة الدخل.

نقد وما يعادله 
البنك  لدى  النقد  يعادله  وما  النقد  يتضمن 
يمكن  والتي  العالية  السيولة  ذات  واالستثمارات 
تحويلها إلى نقد والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو 

أقل من تاريخ االقتناء.

القروض الهامشية وتمويل المرابحة
المرابحة  وتمويل  الهامشية  بالقروض  االعتراف  يتم 
عندما  إلغاؤها  ويتم  للمقترضين.  المبالغ  دفع  عند 
يقوم المقترضون بالسداد أو عند بيعها أو شطبها 
بها  المتعلقة  والمكاسب  المخاطر  جميع  انتقال  أو 

بشكل جوهري إلى طرف آخر.
بقيمة  المرابحة  وتمويل  الهامشية  القروض  تقيَّد 
المتعلقة  األعباء  شاملة  للعمالء  م  المقدَّ التمويل 
بها، إن وجدت، وتظهر مخصومًا منها أية مخصصات 
عمل  يتم  وجدت.  إن  االئتمان،  خسائر  لتغطية 
دليل  هناك  يكون  عندما  االئتمان  خسائر  مخصص 
تحصيل  من  الشركة  تمكن  عدم  على  موضوعي 
جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية. 
المرابحة كما  الهامشية وتمويل  القروض  إن جميع 

في 31 ديسمبر 2015 تستحق خالل سنة.

استثمارات متاحة للبيع 
تنوي  التي  تلك  هي  للبيع  المتاحة  االستثمارات 
والتي  دة  محدَّ غير  زمنية  لمدة  اقتناءها  الشركة 
للسيولة  الحاجة  نتيجة  بيعها  يتم  أن  الممكن  من 
صرف  وأسعار  العموالت  أسعار  في  التغيرات  أو 
المصنَّفة  غير  تلك  أو  األسهم  أسعار  أو  العمالت 
أو  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  محتفظ  مالية  كأوراق 
االستثمارات  هذه  تظهر  االتجار.  لغرض  بها  محتفظ 
اإلدارة  تكن  لم  ما  المتداولة  غير  الموجودات  ضمن 
تنوي بيعها خالل اثني عشر شهراً من تاريخ القوائم 

المالية.
يتم إثبات كافة االستثمارات في بادئ األمر بالتكلفة 
شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارات. يتم 
بالقيمة  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تقييم  الحقًا 
أرباح  أي  وإثبات  المالي  المركز  قائمة  بتاريخ  العادلة 
أو خسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة ضمن 
إثبات  بها  االعتراف  إلغاء  عند  ويتم  الملكية.  حقوق 
أي أرباح أو خسائر متراكمة تم تسجيلها سابقًا ضمن 

حقوق الملكية في قائمة الدخل للفترة \ للسنة.
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في األسواق 
العادلة  القيمة  تحديد  يتم  النظامية،  المالية 
عند  السوق  في  المتداولة  األسعار  أساس  على 
يتم  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  العمل  إنتهاء 
الصناديق  في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  تحديد 
الموجودات  قيمة  صافي  أساس  على  االستثمارية 

المعلن عنها. 
المتداولة في السوق،  بالنسبة لالستثمارات غير  أما 
على  العادلة  للقيمة  مناسب  تقدير  إجراء  يتم 
األخرى  لألدوات  الحالية  السوقية  القيمة  أساس 
التدفقات  أساس  على  أو  كبير،  بشكل  المشابهة 
استخراج  على  القدرة  عدم  عند  المتوقعة.  النقدية 
قياس  يتم  النشطة،  األسواق  من  العادلة  القيمة 
هذه القيمة باستخدام طرق تقييم متنوعة تتضمن 

استخدام نماذج رياضية. 

يتم الحصول على مدخالت هذه النماذج الرياضية من واقع األسواق ما أمكن أو باستخدام درجة معينة من التقدير 
في تحديد القيم العادلة عند عدم إمكانية الوصول إلى تلك المدخالت من السوق.

وبالنسبة لالستثمارات التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق فإنها تقاس بالتكلفة.

شهرة
تمثل الشهرة الفرق بين قيمة الشراء والقيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم الحصول عليها كما في تاريخ 
الشراء. يتم تحديد سعر الشراء على أساس القيم العادلة في تاريخ الحيازة. يتم إظهار الشهرة بتاريخ قائمة المركز 

المالي وفقًا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها، إن وجد.

الهبوط في قيمة الموجودات المالية
يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي للتحقق من إمكانية وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة 
أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وعند وجود مثل هذا الدليل، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في 

قائمة الدخل. يتم تحديد االنخفاض كالتالي:

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

الحالية  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  أساس  على  االنخفاض  احتساب  يتم  بالتكلفة،  المسجلة  للموجودات     	
للتدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل العائد السوقي الحالي لموجودات مالية مشابهة.

المقدرة  النقدية  التدفقات  أساس  على  االنخفاض  احتساب  يتم  المطفأة،  بالتكلفة  المسجلة  للموجودات     	
المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي.

ممتلكات ومعدات
تحت  الرأسمالية  األعمال  عدا  ما  المتراكمة،  االستهالكات  خصم  بعد  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
الثابت وذلك  القسط  الدخل على أساس طريقة  ل االستهالك على قائمة  يُحمَّ بالتكلفة.  التنفيذ، والتي تظهر 

رة لها كما يلي: لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدَّ

                                                                                                                      عدد السنوات

تحسينات على مباٍن مستأجرة                                            مدة اإليجار أو  5  سنوات، أيهما أقل
أجهزة حاسب آلي                                                                                                        4

سيارات                                                                                                                              4  
أثاث ومعدات مكتبية                                                                                           4 - 0 1

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل.
تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، في قائمة الدخل 

عند تكبدها. تتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي يتم استبداله.
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بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

ذمم دائنة ومستحقات
دفعها  سيتم  التي  المطلوبات  مبالغ  إثبات  يتم 
إصدار  تم  سواًء  مستلمة،  وخدمات  بضائع  مقابل 

فواتير بموجبها إلى الشركة أو ال.

مخصصات
الشركة  لدى  يكون  عندما  المخصصات  إثبات  يتم 
التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، 
لتسوية  للموارد  استخدام  وجود  احتمال  وهناك 

االلتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

الزكاة وضريبة الدخل
مصلحة  ألنظمة  وفقًا  للزكاة  الشركة  تخضع 
يتعلق  فيما  وذلك  )“المصلحة”(  والدخل  الزكاة 
لضريبة  تخضع  كما  السعوديين  بالمساهمين 
يتم  األجانب.  بالمساهمين  يتعلق  فيما  الدخل 
على  الدخل  وضريبة  الزكاة  مخصصات  تحميل 
واألجانب،  للسعوديين  الملكية  حقوق  حسابات 
اإلضافية  المبالغ  تسجيل  يتم  التوالي.  على 
المستحقة بموجب الربوط النهائية، إن وجدت، عند 

تحديدها. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
في  والعمال  العمل  أنظمة  شروط  بموجب 
ل  المملكة العربية السعودية من قبل الشركة ويحمَّ
على  االلتزام  مبلغ  احتساب  يتم  الدخل.  قائمة  على 
التي  المكتسبة  للمكافأة  الحالية  القيمة  أساس 
كما  عمله  الموظف  ترك  لو  فيما  للموظف  تحق 
في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم احتساب المبالغ 
رواتب  أساس  على  الخدمة  نهاية  عند  المسددة 
خدماتهم  سنوات  وعدد  األخيرة  الموظفين  وبدالت 
المملكة  أنظمة  في  موضح  هو  كما  المتراكمة، 

العربية السعودية.

مزايا موظفين طويلة األجل
برامج  المؤهلين  لموظفيها  الشركة  م  تقدِّ
من  مة  مقدَّ مساهمات  أساس  على  وادخار  حوافز 
الشركة  م  تُقدِّ كما  والموظفين.  الشركة  قبل 
لموظفيها السعوديين المؤهلين مكافآت الخدمة 

طويلة األجل.

االعتراف باإليرادات
يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والوساطة على أساس االستحقاق عند تقديـم الخدمة إلى العمالء وتظهر بالصافي 
بعد الخصومات، إن وجدت، وذلك على أساس عقود الخدمات المتفق عليها. يتم االعتراف بعوائد العموالت من 
التي  العقد ناقصًا العمولة  الفعلي خالل فترة  العائد  المرابحة على أساس معدل  الهامشية وتمويل  القروض 

يقبضها البنك على األموال المقدم لتمويل القروض الهامشية وتمويل المرابحة.
االستشارات،  أتعاب  إثبات  يتم  الخدمة.  تقديـم  عند  االستحقاق  مبدأ  أساس  على  األصول  إدارة  أتعاب  إثبات  يتم 
عند  المعنية  الخدمات  عقود  أساس  على  األخرى،  الخدمات  من  وغيرها  والحفظ  الشركات  تمويل  ذلك  في  بما 

تقديمها. يتم إثبات اإليرادات من الودائع ألجل لدى البنك على أساس االستحقاق.
يتم إثبات إيرادات األرباح الموزعة عند وجود حق للشركة باستالم تلك المبالغ.

المصاريف
يتم قياس وإثبات المصاريف كتكلفة فترة في الوقت التي تكبدت فيه. يتم توزيع المصاريف المتعلقة بأكثر من 

فترة محاسبية على تلك الفترات بالتناسب.

عقود إيجار تشغيلية
يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار.

موجودات بصفة أمانة
األمانة كموجودات للشركة، وبالتالي، ال يتم  أو بصفة  الوصاية  المحتفظ بها تحت  الموجودات  ال يتم معاملة 

إدراجها ضمن القوائم المالية المرفقة. تتمثل هذه الموجودات بشكل أساسي بحسابات العمالء النقدية.

معلومات قطاعية

) أ  (   القطاع التشغيلي
إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

) 1 (   تعمل في أنشطة تدر إيرادات.
) 2 (   تقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء.

) 3 (   تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

) ب  (   القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة 

اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
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بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

3  .   نقد وما يعادله

4  .   مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

كما في 31 ديسمبر 2015

10,000 نقد في الصندوق	 

1,274,996 نقد لدى البنك ) إيضاح 7 (	 

1,284,996

كما في 31 ديسمبر 2015

5,574,761 العمالء	  من  مستحقات 

1,887,483 للموظفين	  شخصية  قروض 

1,650,560 مقدمًا	  مدفوعة  معلومات  تقنية  خدمات 

1,415,313 مقدمًا	  مدفوع  تأمين 

1,326,032 اشتراكات	 

887,914 مقدمًا 	  مدفوع  موظفين  سكن 

306,362 استثمارية 	  -صناديق  أخرى  مدينة  ذمم 

123,130 مقدمًا	  مدفوع  صيانة  مصروف 

701,713 ذمم مدينة أخرى	 

13,873,268

يلي: فيما  المتداولة  وغير  المتداولة  والشركات  االستثمارية  الصناديق  في  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتلخص 

يتم تحميل االستثمارات في الشركات غير المدرجة بالتكلفة ألن قيمها العادلة ال يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه.

5  .   إستثمارات

كما في 31 ديسمبر 2015 استثمار في صناديق استثمارية

82,703,271   صندوق صائب للتمويل التجاري	 

25,000,000   صندوق صائب للطروحات األولية السعودية	 

12,500,000   صناديق صائب -أرض حطين	 

10,000,000   صندوق صائب للشركات السعودية	 

6,532,953   صندوق صائب للصكوك	 

5,000,000   صندوق صائب لألسهم الخليجية ذات الدخل	 

1,800,000   صندوق صائب للتطوير العقاري "أبراج سرايا"	 

استثمار في شركات غير متداولة

1,000 إكسبريس	  أمريكان 

143,537,224 التكاليف	  مجموع 

(385,082) العادلة	  القيمة  في  المتراكم  التغير 

143,152,142
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من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

6  .   الممتلكات والمعدات، بالصافي

المجموع

أعمال 

رأسمالية 

تحت التنفيذ

أثاث ومعدات 

مكتبية
سيارات

تحسينات 

على مباٍن 

مستأجرة

أجهزة حاسب 

آلي

لتكلفة ا

30,000.947  3,285.090 4,622.231 190,625 5,211,851 16,691,150 10 مارس 2015 	 

6,402,352 - 350,776 - 2,607,589 3,443,987 إضافات	 

(3.285.090) (3.285.090) - - - - تحويالت	   / استبعادات 

33,118,209 - 4,973,007 190,625 7,819,440 20,135,137 31 ديسمبر 2015	 

المتراكم االستهالك 

17,661,135 - 3,563,694 132,250 3,465,036 10,500,155 10 مارس 2015	 

4,628,804 - 520,134 30,250 1,115,270 2,963,150 للسنة	  المحّمل 

- - - - - - استبعادات	 

22,289,939 - 4,083,828 162,500 4,580,306 13,463,305 31 ديسمبر 2015	 

الدفترية: القيمة  صافي 

10,828,270 - 889,179 28,125 3,239,134 6,671,832 31 ديسمبر 2015	 

7  .   المعامالت مع األطراف ذات 
العالقة 

البنك  مع  االعتيادي  نشاطها  في  الشركة  تتعامل 
المساهم  وهو  )“البنك”(،  لالستثمار  السعودي 

الوحيد في الشركة.
البنك  من  مدين  جاري  تسهيالت  الشركة  لدى 
الهامشية  القروض  لتمويل  لالستثمار  السعودي 
مقداره  أقصى  بحد  للعمالء  الممنوحة  والمرابحة 
1.200 مليون ريـال سعودي. بلغ الرصيد المستخدم من 
 287 مبلغ   2015 ديسمبر   31 في  كما  التسهيالت  هذه 
مصاريف  بتحميل  البنك  وقام  سعودي.  ريـال  مليون 
للفترة  المستخدم  الرصيد  على  للشركة  العموالت 
ريـال  البالغ 5.36 مليون  31 ديسمبر 2015  المنتهية في 

سعودي.
التشغيلي  المصرفي  بحسابها  الشركة  تحتفظ  كما 

لدى البنك السعـودي لالستثمار )انظر إيضاح 3(.
على  وهي  البنك  مع  اتفاقيات  عدة  الشركة  لدى 

التالي: النحو 

والخدمات  الشركة  لمقر  إيجار  اتفاقية   .1
بتوفير  بموجبها  البنك  يقوم  والتي  المرتبطة، 
وإيجار  فروع   8 ومقر  للشركة  الرئيسي  المركز  مقر 
الموقع  وصيانة  بالمقرّ،  موجودة  ومعدات  ممتلكات 
واالتصاالت  المرافق  خدمات  وتوفير  والمعدات 
ريـال   5.909.570 قدره  سنوي  إيجار  مقابل  ومواقف 
المنتهية  سعودي. بلغت المصاريف المحملة للفترة 

في 31 ديسمبر 2015 قيمة 4.745.276 ريال سعودي. 

يقوم  والتي  البريدية،  الخدمات  اتفاقية   .2
الخدمات  بجميع  الشركة  بتزويد  بموجبها  البنك 
البنك مقابل مبلغ  البريد في  البريدية من خالل قسم 
المصاريف  بلغت  سعودي.  ريـال   39.000 قدره  سنوي 
قيمة   2015 ديسمبر   31 في  المنتهية  للفترة  المحملة 

31.500 ريال سعودي.

يقوم  والتي  المكالمات،  تسجيل  اتفاقية   .3
تسجيل  بخدمات  الشركة  بتزويد  بموجبها  البنك 
بالبنك  اإلدارية  الشؤون  قسم  خالل  من  المكالمات 
بلغت  سعودي.  ريـال   3.600 قدره  سنوي  مبلغ  مقابل 
ديسمبر   31 في  المنتهية  للفترة  المحملة  المصاريف 

2015 قيمة 2.200 ريال سعودي.

البنك  يقوم  والتي  األرشيف،  خدمة  اتفاقية   .4
قسم  خالل  من  الشركة  ملفات  بحفظ  بموجبها 
الشؤون اإلدارية بالبنك مقابل مبلغ سنوي قدره 80.000 
للفترة  المحملة  المصاريف  بلغت  سعودي.  ريـال 
ريال   64.668 قيمة   2015 ديسمبر   31 في  المنتهية 

سعودي.  

اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع البنك،   .5
خدمات  كافة  بتقديـم  بموجبها  البنك  يقوم  والتي 
المتعلقة  الخدمات  ذلك  في  بما  المعلومات  تقنية 
الصيانة  وخدمات  واإلنترنت  اإللكتروني  بالبريد 
ريال   880.829 قدره  سنوي  مبلغ  مقابل  الصلة  ذات 
المنتهية  سعودي. بلغت المصاريف المحملة للفترة 

في 31 ديسمبر 2015 قيمة 634.525 ريال سعودي  

للموظفين  األخرى  والمزايا  الرواتب  مصروف  يتضمن 
مبلغ 1.667.910 ريال سعودي والذي يمثل رواتب ومزايا 

التنفيذي للشركة. الرئيس 
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إيضاحات حول القوائم المالية للفترة
من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

مكونات الوعاء الزكوي
التالي: من  أساسي  بشكل  السعوديين  المساهمين  زكاة  لوعاء  الهامة  العناصر  تتكون 

8  .   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

9  .   مخصص الزكاة وضريبة الدخل

كما في 31 ديسمبر 2015

5,000,000 للموظفين	  مستحقة  مكافآت 

921,000 المعلومات	  تقنية  لخدمات  مستحقة  مصاريف 

648,265 مستحقة	  مرافق  مصاريف 

628,000 مستحقة	  مهنية  أتعاب 

363,497 االجتماعية 	  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  دائنة  ذمم 

281,610 رسوم اشتراك	 

624,606 أخرى	 

8,466,978

الفترة المنتهية في 31 
ديسمبر 2015
332,645,690 الفترة	  بداية  الملكية -  حقوق 

33,352,454 للفترة	  المعدَّل  الدخل  صافي 

10,940,595 ت	  مخصصا

(13,405,182) بالصافي	  ومعدات،  ممتلكات 

(143,152,142) استثمارات	 

(11,879,718) شهرة	 

208,501,697 الزكوي	  الوعاء  إجمالي 

90% السعوديين 	  المساهمين  ملكية  نسبة 

152,691,790 للفترة	  السعوديين  للمساهمين  الزكوي  الوعاء 

30,017,208 السعوديين	  للمساهمين  المعدَّل  الدخل  صافي 

3,817,295 للفترة	  المقدرة  الزكاة 

أيهما أعلى. ل للمساهمين السعوديين،  الدخل المعدَّ أو صافي  الزكوي  الوعاء  ٪2.5 من  الزكاة بواقع  يتم احتساب 

2015 بما يلي: 31 ديسمبر  المنتهية في  الدخل للفترة  الزكاة وضريبة  تتلخص حركة مخصص 

كما   .2010 سنة  حتى  والدخل  الزكاة  مصلحة  مع  الدخل  وضريبة  للزكاة  الربط  طلبات  وتسوية  باستالم  الشركة  قامت 
 2012 للسنتين  مبدئية  ربوط  على  وحصلت   2014 إلى   2011 من  للسنوات  الدخل  وضريبة  الزكاة  إقرارات  الشركة  قدمت 

و2013. انظر اإليضاح 15.

0 1  .  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

كما في 31 ديسمبر 2015

11,042,835 الفترة	  بداية  الرصيد في 

2,292,734 الفترة	  إضافات خالل 

(1,255,707) الفترة	  خالل  مدفوعات 

12,079,862 الفترة	  نهاية  في  الرصيد 

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2015

الدخل الخاضع للضريبة

21,868,924 األجانب	  المساهمين   - للضريبة  الخاضع  الشركة  دخل 

10% األجانب	  المساهمين  ملكية  نسبة 

2,186,892 للضريبة	  الخاضع  األجانب  المساهمين  دخل 

437,378  	20٪ احتساب ضريبة الدخل بواقع 

المجموع ضريبة الدخل الزكاة

11,509,838 1,476,538 10,033,300 الفترة	  بداية  الرصيد في 

6,910,000 470,000 6,440,000 الفترة	  إضافات خالل 

(7,595,014) (1,027,168) (6,567,846) الفترة	  خالل  مدفوعات 

10,824,824 919,370 9,905,454 الفترة	  نهاية  في  الرصيد 
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إيضاحات حول القوائم المالية للفترة
من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

الشركة  على  فإن  للشركة،  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام  أحكام  بموجب 
إن هذا  المـال.  رأس  ٪50 من  االحتياطي  أن يعادل هذا  إلى  الدخل كل سنة كاحتياطي نظامي  ٪10 من صافي  تجنيب 

حاليًا. للتوزيع  قابل  غير  االحتياطي 

1 1  .   مزايا موظفين طويلة األجل

3 1  .   دخل عموالت ، بالصافي

2 1  .   إحتياطي نظامي

كما في 31 ديسمبر 2015

6,697,591 للموظفين	  األجل  طويلة  الخدمة  خطة 

7,703,271 للموظفين	  االدخار  خطة 

1,427,956 للموظفين	  الخدمة  ضمان  خطة 

15,828,818

للفترة من 10 مارس إلى 
31 ديسمبر، 2015

25,442,605 العموالت	  إيرادات 

(5,364,085) العموالت	  مصاريف 

20,078,520

الدخل  وصافي  العمليات  دخل  بتقسيم  الدخل  وصافي  العمليات  دخل  من  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  تم 
.2015 31 ديسمبر  25 مليون سهم كما في  للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة والبالغ 

.2015 31 ديسمبر  ريـال سعودي كما في  277 مليون  التزامات لتقديـم قروض هامشية للعمالء بمبلغ  لدى الشركة 

 1.97 قدرها  للزكاة  إضافية  لمبالغ  والدخل  الزكاة  مصلحة  من  أولية  ربوطات  الشركة  استلمت   2013 و   2012 عام  خالل 
2011 و2012، على التوالي بسبب  مليون ريـال سعودي و2.23 مليون ريـال سعودي وذلك عن اإلقرارات الزكوية لعامي 
الوعاء  من  استثمارية  صناديق  في  األجل  طويلة  استثمارات  بخصم  للشركة  والدخل  الزكاة  مصلحة  سماح  عدم 
الزكاة  مستشاري  مع  التشاور  بعد  والدخل  الزكاة  مصلحة  لدى  التقديرات  هذه  باستئناف  الشركة  قامت  وقد  الزكوي. 
على  لالعتراض  صحيحًا  أساسًا  لديها  بأن  الشركة  تعتقد  الخصوص.  بهذا  رد  أي  الشركة  إلى  يصل  ولم  المعنيين. 

.2015 31 ديسمبر  المالية للفترة المنتهية في  التزام في القوائم  هذه المبالغ، ولهذا لم تقم الشركة بقيد أي 

4 1  .  مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى

5 1  .   ربحية السهم

6 1  .   التزامات و تعهدات

للفترة من 10 مارس إلى 
31 ديسمبر، 2015

5,295,725 المعلومات	  تقنية  خدمات 

1,097,096 وتسويق	  إعالن 

875,361 ونظافة	  حراسة  خدمات 

809,183 رسوم مرافق	 

494,781 وتنقالت	  سفر 

305,291 وتجهيزات	  قرطاسية 

258,238 بريدية	  خدمات 

215,192 تأمين	  تكاليف 

206,000 مستقلين	  إدارة  مجلس  أعضاء  أتعاب 

150,448 وصيانة	  تصليحات  مصاريف 

2,330,000 وعقوبات	  غرامات 

805,920 أخرى	 

12,843,235
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إيضاحات حول القوائم المالية للفترة
من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

النقدية العمالء  حسابات 
مجموعها  يبلغ  لالستثمار  السعودي  البنك  لدى  للعمالء  نقدية  بحسابات  الشركة  تحتفظ   ،2015 ديسمبر   31 في  كما 
1.045 مليون ريـال سعودي الستخدامها في االستثمار وفقًا لتعليمـات العمالء. تماشيًا مع سياساتها المحاسبية، فإن 

المالية للشركة. القوائم  هذه األرصدة ال تظهر ضمن 

أصول مدارة
 31 في  كما  سعودي  ريـال  مليون   4.394 قيمته  ما  الشركة  قبل  من  الُمدارة  األصول  لصافي  السوقية  القيمة  بلغت 

.2015 ديسمبر 

االئتمان مخاطر 
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
للمقترضين  االئتمانية  الجودة  تقييم  تتضمن  والتي  االئتمانية  المخاطر  إلدارة  إجراءات  بوضع  الشركة  قامت  مالية. 
عقود  تتجاوز  ال  المقترضين.  محافظ  تشمل  ضمانات  على  والحصول  لالئتمان  حدود  وتعيين  الرسمية  والموافقات 

اثني عشر شهراً. الغالب فترة  المرابحة، في  الهامشية وتمويل  القروض 
الموقع  نفس  في  أنشطة  أو  مماثلة،  تجارية  أنشطة  في  العمالء  من  عدد  اشتراك  عند  االئتمان  مخاطر  تركزات  تنشأ 
الوفاء  على  العمالء  هؤالء  مقدرة  تأثر  إلى  يؤدي  مما  االقتصادية  مات  السِّ نفس  لديهم  يكون  لمن  أو  الجغرافي، 
تركزات  تشير  األخرى.  الظروف  أو  السياسية  أو  االقتصادية  التغيرات  بفعل  متشابه  بشكل  التعاقدية  بالتزاماتهم 
أو موقع جغرافي  التي تؤثر على قطاع أعمال  التطورات  النسبية ألداء الشركة تجاه  إلى الحساسية  االئتمان  مخاطر 

معين.
وجود  عدم  من  للتأكد  اإلقراضية  نشاطاتها  تنويع  محاولة  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  تعرضها  بإدارة  الشركة  تقوم 

أو مجموعات من العمالء. أفراد  تركزات للمخاطر لدى 
يغطي  معين  ضمان  بهامش  باالحتفاظ  لها  تسمح  الهامش  قروض  عمالء  مع  ائتمان  منهجية  باتباع  الشركة  تقوم 
القروض الهامشية الممنوحة. تقوم اإلدارة بمتابعة أي استثناء لقاعدة التغطية للقيام بزيادة التأمين النقدي أو بيع 

بها. المحتفظ  المالية  األوراق 

7 1  .   موجودات بصفة أمانة

وتمويل  الهامشية  والقروض  يعادله  وما  النقد  المالي  المركز  قائمة  ضمن  المعروضة  المالية  األدوات  تتضمن 
ومصاريف  مدين  جاري  وتسهيالت  للبيع  متاحة  واستثمارات  المستحقة  العموالت  ودخل  اإلدارة  وأتعاب  المرابحة 
السياسة  اإلفصاح عنها ضمن  البنود تم  المطبقة والخاصة بهذه  القيد  إن طرق  أخرى.  مستحقة ومطلوبات متداولة 

منها. لكل  المحاسبية 

8 1  .   األدوات المالية وإدارة المخاطر

العموالت أسعار  مخاطر 
تنشأ  العموالت.  أسعار  في  للتغيرات  نتيجة  المستقبلية  اإليرادات  في  التغير  مخاطر  العموالت  أسعار  مخاطر  تمثل 
محددة.  فترة  ضمن  العموالت  أسعار  لتعديالت  الخاضعة  والمطلوبات  الموجودات  بين  تفاوت  وجود  عند  الخطورة 
أسعار  في  التغير  ينعكس  حيث  العموالت  أسعار  لمخاطر  الرئيسي  المصدر  الشركة  وقروض  افتراضات  تمثل 

العموالت، إن وجد، من خالل نتائج العمليات.

العمالت مخاطر 
تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال 

السعودي. بالريـال  الرئيسية  معامالتها  أن  حيث  جوهرية  أجنبية  عمالت  لمخاطر  الشركة  تتعرض 

السيولة مخاطر 
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة 
تقارب  وبقيمة  بسرعة  المالية  الموجودات  أحد  بيع  على  القدرة  عدم  عن  السيولة  مخاطر  تنتج  قد  المالية.  باألدوات 
اتفاقيات  ذلك  في  بما  كافية،  سيولة  توفر  من  دوري  بشكل  التأكد  طريق  عن  السيولة  مخاطر  تدار  العادلة.  قيمته 

مستقبلية. التزامات  أية  لمقابلة  االئتمانية،  التسهيالت 

العادلة القيمة 
الرغبة  ولديها  دراية  ذات  أطراف  بين  التزام  تسوية  أو  أصل  تبادل  بموجبها  يتم  التي  القيمة  هي  العادلة  القيمة 
أساس  على  المالية  أدواتها  بتجميع  الشركة  تقوم  حيث  مستقلة.  أطراف  مع  التعامل  شروط  بنفس  وتتم  ذلك  في 
التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، قد تنتج فروقات بين القيمة 
ال  للشركة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  أن  اإلدارة  تعتقد  العادلة.  القيمة  وتقديرات  الدفترية 

الدفترية. قيمها  عن  جوهري  بشكل  تختلف 
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إيضاحات حول القوائم المالية للفترة
من 10 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( المبالغ  )جميع 

تقوم الشركة بتشغيل وممارسة أعمالها فقط في المملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، تم تنظيم الشركة 
التي توفرها، ولدى الشركة ثالثة قطاعات مدرجة كالتالي: ضمن خطوط أعمال وفقًا للخدمات 

لألسواق  الوصول  فرصة  توفير  طريق  عن  والتنفيذ  الوساطة  خدمات  تتضمن   - الهامشي  واإلقراض  الوساطة  أ  .   
األسواق. لهذه  للعمالء  هامشية  تسهيالت  وتقديم  والدولية  السعودية 

ب  .    إدارة األصول - تتضمن إدارة الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومع بنود العقد بالنيابة عن 
اختيارية. أو محافظ  تأتي على شكل صناديق استثمارية  أن  والتي يمكن  المستثمرين 

ج  .    أخرى - تتضمن مجاالت عمل أخرى مثل االستثمارات البنكية وعمليات الحفظ وتقديم خدمات المشورة باإلضافة 
رقابية. بأدوار  والقيام  الشركات  وتطوير  الملكية  استثمارات  إلى 

وفقًا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  وللفترة  ديسمبر   31 في  كما  المختارة  المالية  المعلومات  لبعض  ملخص  يلي  فيما 
األعمال: لقطاعات 

9 1  .   معلومات قطاعية

المجموع خرى أ إدارة األصول
الوساطة و اإلقراض 

الهامشي
2015

96,005,496 7,636,067 32,812,331 55,557,098 التشغيل	  إيرادات 

78,216,381 6,397,019 30,564,156 41,255,206 التشغيلية	  المصاريف 

17,789,115 1,239,048 2,248,175 14,301,892 الدخل 	  صافي 

686,199,984 181,018,395 3,504,802 501,676,787 الموجودات	  مجموع 

334,053,897 47,200,482 - 286,853,415 المطلوبات	  مجموع 

يلي  فيما  المالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  )القواعد(  المالية  الكفاية  قواعد  من  األولى  للركيزة  وفقًا 
إفصاحات قاعدة رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال ونسبة رأس المال:

المال  لرأس  األدنى  الحد  بمتطلبات  االلتزام  في  المال  رأس  إدارة  عند  الشركة  أعمال  أهداف  تتمثل  أ (  
كمنشأة  االستمرار  على  الشركة  مقدرة  على  للحفاظ  وذلك  المالية؛  السوق  هيئة  قبل  من  الموضوعة 

قوية. رأسمالية  بقاعدة  واالحتفاظ  عاملة؛ 

ب (    سوف تقوم الشركة باإلفصاح السنوي عن المعلومات المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة من القواعد 
على الموقع اإللكتروني للشركة )www.alistithmarcapital.com). إن هذه اإلفصاحات ال تخضع للفحص أو 

للشركة. الخارجي  المراجع  قبل  من  المراجعة 

31 يناير 2016 . تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

0 2  .  متطلبات رأس المال النظامية ونسبة كفاية رأس المال

1 2  .  الموافقة على القوائم المالية

كما في 31 ديسمبر
2015

بآالف الرياالت السعودية
قاعدة رأس المال

340,266  	1 رأس المال الشريحة 

- رأس المال الشريحة 2	 

340,266 إجمالي قاعدة رأس المال	 

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

410 السوق	  مخاطر 

156,687 االئتمان	  مخاطر 

23,095 التشغيل	  مخاطر 

180,192 إجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب	 

نسبة كفاية رأس المال

1,89 نسبة رأس المال )زمني(	 

160,074
الفائض/ )العجز( في رأس المال
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