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

 ٢٠١٥مارس  ١٠ القوائم المالية للفترة من
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى 

  وتقرير مراجعي الحسابات



  

  

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

  
  القوائم المالية

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 
  

  

  صفحة  

    

  ١  تقرير مراجعي الحسابات

    

  ٢  قائمة المركز المالي

    

  ٣  قائمة الدخل

    

  ٤  التدفقات النقديةقائمة 

    

  ٥  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

    

  ١٦ - ٦  إيضاحات حول القوائم المالية
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  قائمة المركز المالي
  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  

    إيضاح  الموجودات
ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٥  

      موجودات متداولة

  ١٫٢٨٤٫٩٩٦  ٣  نقد وما يعادله

  ٤٩٧٫٣٣٧٫٧٩٣    قروض ھامشية وتمويل مرابحة

  ٧٫٨٤٣٫٧٩٧    أتعاب إدارة ودخل عمو7ت مستحقة

  ١٣٫٨٧٣٫٢٦٨  ٤  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  ٥٢٠٫٣٣٩٫٨٥٤    مجموع الموجودات المتداولة

      

      موجودات غير متداولة

  ١٤٣٫١٥٢٫١٤٢  ٥  استثمارات

  ١٠٫٨٢٨٫٢٧٠  ٦  ومعدات، بالصافيممتلكات 

  ١١٫٨٧٩٫٧١٨    شھرة

      

  ٦٨٦٫١٩٩٫٩٨٤    مجموع الموجودات

     

     المطلوبات

     مطلوبات متداولة

  ٢٨٦٫٨٥٣٫٤١٥  ٧  سحوبات مصرفية على المكشوف

  ٨٫٤٦٦٫٩٧٨  ٨  مطلوبات مستحقة وأخرى

  ١٠٫٨٢٤٫٨٢٤  ٩  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  ٣٠٦٫١٤٥٫٢١٧    المطلوبات المتداولةمجموع 

      

      مطلوبات غير متداولة

  ١٢٫٠٧٩٫٨٦٢  ١٠  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ١٥٫٨٢٨٫٨١٨  ١١  مزايا موظفين طويلة اLجل

  ٣٣٤٫٠٥٣٫٨٩٧    مجموع المطلوبات

      

      حقوق الملكية

  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١  رأس المال

  ٢٣٫٧٩٩٫٣٥٤  ١٢  احتياطي نظامي

  ٧٨٫٧٣١٫٨١٥    أرباح مبقاة

  )٣٨٥٫٠٨٢(    متاحة للبيع استثمارات-التغيرات في احتياطي القيمة العادلة 

  ٣٥٢٫١٤٦٫٠٨٧    حقوق الملكية  مجموع

      

  ٦٨٦٫١٩٩٫٩٨٤    الملكية المطلوبات وحقوق  مجموع

      

    ١٦  التزامات وتعھدات
  
  
  
  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان @ظھور   
  المدير المالي
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  قائمة الدخل 
  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

    إيضاحات  

مارس إلى  ١٠للفترة من 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

      إيرادات التشغيل

      

 ٣٥٫٤٧٨٫٥٧٨    وساطة، بالصافيدخل رسوم 

 ٣٢٫٨١٢٫٣٣١    أتعاب إدارة اLصول، بالصافي

 ٢٠٫٠٧٨٫٥٢٠  ١٣، ٧  دخل عمو7ت، بالصافي

 ٥٫٣٣٦٫٨١٥    أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

 ١٫٤٥٣٫٧٢٩    تمويل شركات

 ٨٤٥٫٥٢٣    إيرادات أخرى

 ٩٦٫٠٠٥٫٤٩٦    إجمالي دخل العمليات

     

     مصاريف التشغيل

     

 ٤٩٫٧٠٦٫٥٥١  ٧  رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين

 ٥٫٤٧٨٫١٦٩  ٧  مصاريف خدمات أعمال

 ٤٫٦٢٨٫٨٠٤  ٦  استھTك

 ٣٫١٥٨٫٤٦١    رسوم اشتراكات

 ٢٫٤٠١٫١٦١    أتعاب مھنية وقانونية

 ١٢٫٨٤٣٫٢٣٥  ١٤  مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى

 ٧٨٫٢١٦٫٣٨١    التشغيلإجمالي مصاريف 

     

 ١٧٫٧٨٩٫١١٥    لفترةل الدخلصافي 

     

   ١٥  ربحية السھم:

 ٣٫٨٤    للفترة دخل العمليات  

 ٠٫٧١    لفترةلصافي الدخل   

  
  
  
  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان @ظھور   
  المدير المالي
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  قائمة التدفقات النقدية
  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

    
مارس إلى  ١٠للفترة من 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

      التدفقات النقدية من العمليات

  ١٧٫٧٨٩٫١١٥    لفترةلصافي الدخل 

      المستخدمة في العمليات:تعديFت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 

  ٤٫٦٢٨٫٨٠٤    استھTك

  )٩٩(    أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

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

      تغيرات في رأس المال العامل:

  ٣١٩٫٥٠٢٫٣٤٦    قروض ھامشية وتمويل مرابحة

  )٤٣٦٫٨٨٧(    أتعاب إدارة ودخل عمو7ت مستحقة

  ٦٢١٫٢٨٦    مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاريف

  ٦٣١٫١٣٦    مطلوبات مستحقة وأخرى

  ١٫٠٣٧٫٠٢٧    مكافآت نھاية الخدمة للموظفين، صافي

  ٨٩٥٫٧٥٦    مزايا موظفين طويلة اLجل، صافي

  )٧٫٥٩٥٫٠١٤(    زكاة وضريبة دخل مدفوعة، صافي

  ٣٣١٫٧٣٦٫٦٥٥    صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

      

      التدفقات النقدية من أنشطة ا�ستثمار

  )٣٫١١٧٫٢٦٢(    إضافات إلى ممتلكات ومعدات

  ٩٩    متحصTت من بيع ممتلكات ومعدات

  )٩٠٫٧١٣٫٣٦٠(    شراء استثمارات متاحة للبيع

  )٩٣٫٨٣٠٫٥٢٣(    صافي النقد المستخدم في أنشطة ا�ستثمار

      

      يتمويل طاشنالتدفقات النقدية من 

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

  )٢٣٧٫٣٦٧٫٥٤٣(    يتمويلط االنقد المستخدم في نش

      

  ٥٣٨٫٥٨٩    صافي التغير في النقد وما يعادله

      

  ٧٤٦٫٤٠٧    النقد وما يعادله في بداية الفترة

      

  ١٫٢٨٤٫٩٩٦    النقد وما يعادله في نھاية الفترة

      

      نقدية:معلومات إضافية غير 

  )٥٫١٣٧٫٢٤٥(    صافي التغيرات في القيمة العادلة لTستثمارات المتاحة للبيع

لة على حقوق الملكية D٦٫٩١٠٫٠٠٠(    الزكاة وضريبة الدخل المقّدرة المحم(  

  
  
  
  
  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان @ظھور   
  المدير المالي
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما 

  
  

  مبقاهأرباح   احتياطي نظامي  رأس المال  إيضاح  

التغيرات في 
احتياطي القيمة 

 استثمارات-العادلة 
  المجموع  متاحة للبيع

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

              

  ١٧٫٧٨٩٫١١٥  -  ١٧٫٧٨٩٫١١٥  -  -    صافي الدخل للفترة

              

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

              

  -  -  )١٫٧٧٨٫٩١٣(  ١٫٧٧٨٫٩١٣  -  ١٢  المحّول إلى ا7حتياطي النظامي

              

  )٥٫١٣٧٫٢٤٥(  )٥٫١٣٧٫٢٤٥(  -  -  -  ٥  صافي الحركة للفترة

              

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

  
  
  
  
  
          

  ھشام أبوجامع  
  التنفيذي الرئيس

  أمان @ظھور   
  المدير المالي
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  ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطةشركة 
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  
  عام .١

  

تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة  شركة سعودية مساھمة مقفلةكابيتال ("الشركة") ھي  ا7ستثمار-إن شركة ا7ستثمار ل4وراق المالية والوساطة 
ھـ ١٤٣٦جمادى اLولى  ١٩اعتباراً من  شركة سعودية مساھمة مقفلةالعربية السعودية. وقد تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

ھـ ١٤٢٨رجب  ٨الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥سجل التجاري رقم ). وتعمل الشركة بموجب ال٢٠١٥مارس  ١٠(الموافق 
يونيو  ٢ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى اLولى  ١٦) بتاريخ ١٥-٧٠٦١). كما تمارس الشركة أنشطتھا بموجب ترخيص رقم (٢٠٠٧يوليو  ٢٢(الموافق 

  ) الصادر من ھيئة السوق المالية (الھيئة).٢٠٠٧
  

 ٢٠١٥مارس  ١٠اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري في  شركة سعودية مساھمة مقفلةية اLولى للشركة بموجب الشكل النظامي الجديد كتبدأ الفترة المال
  ديسمبر من كل سنة ميTدية. ٣١يناير إلى  ١. ويتم إعداد القوائم المالية القانونية للشركة للسنوات الTحقة بتاريخ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١وتنتھي في 

  
 ٣١تھية في إعداد ھذه القوائم المالية من قبل ا=دارة وھي مبنية على افتراض أن الشركة استمرت في عملياتھا التشغيلية كالعادة خTل الفترة المن تم

  .شركة سعودية مساھمة مقفلةفقط تغير من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  النظاميأن الوضع  حيث ٢٠١٥ديسمبر 
  

ل للشركة ھو:إن العنوان البريدي  Dالمسج  
  

  كابيتال ا7ستثمار -شركة ا7ستثمار ل4وراق المالية والوساطة 
  ٦٨٨٨ص. ب 
  ١١٤٥٢الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  

ريـال  ١٠حصة قيمة كل حصة  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠مليون ريـال سعودي مقسم إلى  ٢٥٠مبلغ  ٢٠١٤و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغ رأس مال الشركة كما في 
  مدفوعة ومملوكة بالكامل من قبل البنك السعودي لTستثمار.سعودي 

  
٪ وذلك بطريقة غير مباشرة من خTل مساھمتھم في البنك السعودي لTستثمار ("البنك") ١٠اLجانب في الشركة ما نسبته  المساھمينتبلغ حصة 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١٪ كما في ١٠بحصة قدرھا 
  

التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعھد بالتغطية وإدارة صناديق ا7ستثمار ومحافظ ا7ستثمارات الخاصة بالنيابة عن تتمثل اLنشطة الرئيسية للشركة في 
  عمTئھا وتقديـم خدمات الترتيبات وا7ستشارات والحفظ في أعمال اLوراق المالية.

  
  ملخص Jھم السياسات المحاسبية .٢

  

  ھذه القوائم المالية مبينة أدناه.  إن السياسات المحاسبية الھامة المطبقة في إعداد
  

  أسس اLعداد
  

أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ ا7ستحقاق المحاسبي بعد تعديلھا بإعادة تقييم ا7ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة  علىأعدت القوائم المالية المرفقة 
  ن. العادلة، وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيي

  
  وافتراضات محاسبية مؤثرةتقديرات 

  

بالغ المدرجة يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا استخدام بعض التقديرات وا7فتراضات الھامة التي تؤثر على الم
المدرجة لcيرادات والمصاريف خTل الفترة للموجودات والمطلوبات وا=فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير، وكذلك المبالغ 

التي يعتقد أن  المشمولة بالتقرير. يتم تقييم التقديرات واLحكام باستمرار بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تشمل توقعات اLحداث المستقبلية
ة بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة، تكون معقولة في ظل الظروف المحيطة. تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافتراضات متعلق

  بحكم طبيعتھا، مع النتائج الفعلية ذات الصلة.
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(جميع 
  

  تحويل العمFت اJجنبية
  

  العملة الرئيسية  (أ)

  تظھر البنود في القوائم المالية بالريـال السعودي وھو العملة الوظيفية للشركة.
  

  معامTت وأرصدة  (ب)

على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامTت. يتم قيد أرباح يتم تحويل المعامTت التي تتم بالعمTت اLجنبية إلى الريـال السعودي 
اس أسعار وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامTت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة اLجنبية على أس

  صرف العمTت السائدة كما في نھاية السنة ضمن قائمة الدخل.
  

  نقد وما يعادله

  
ر أو أقل من تاريخ يتضمن النقد وما يعادله النقد لدى البنك وا7ستثمارات ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلھا إلى نقد والتي تستحق خTل ثTثة أشھ

  ا7قتناء.
  

  القروض الھامشية وتمويل المرابحة
  

دفع المبالغ للمقترضين. ويتم إلغاؤھا عندما يقوم المقترضون بالسداد أو عند بيعھا أو شطبھا أو يتم ا7عتراف بالقروض الھامشية وتمويل المرابحة عند 
  انتقال جميع المخاطر والمكاسب المتعلقة بھا بشكل جوھري إلى طرف آخر.

  

م للعمTء شاملة اLعباء المتعلقة بھا، إ Dد القروض الھامشية وتمويل المرابحة بقيمة التمويل المقدDن وجدت، وتظھر مخصوماً منھا أية مخصصات تقي
لتغطية خسائر ا7ئتمان، إن وجدت. يتم عمل مخصص خسائر ا7ئتمان عندما يكون ھناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع 

  تستحق خTل سنة. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المبالغ المستحقة بموجب الشروط اLصلية. إن جميع القروض الھامشية وتمويل المرابحة كما في 
  

  استثمارات متاحة للبيع
  

دة والتي من الممكن أن يتم بيعھا نتيجة الحاجة ل Dلسيولة أو التغيرات ا7ستثمارات المتاحة للبيع ھي تلك التي تنوي الشركة اقتناءھا لمدة زمنية غير محد
صنDفة كأوراق مالية محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق أو محتفظ بھا في أسعار العمو7ت وأسعار صرف العمTت أو أسعار اLسھم أو تلك غير الم

  تظھر ھذه ا7ستثمارات ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم تكن ا=دارة تنوي بيعھا خTل اثني عشر شھراً من تاريخ القوائم المالية.لغرض ا7تجار. 
  

ة مصاريف الشراء المتعلقة با7ستثمارات. يتم 7حقاً تقييم ا7ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة يتم إثبات كافة ا7ستثمارات في بادئ اLمر بالتكلفة شامل
ء ا7عتراف بھا العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي وإثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. ويتم عند إلغا

  للسنة. \راكمة تم تسجيلھا سابقاً ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل للفترة إثبات أي أرباح أو خسائر مت
  

ق عند إنتھاء العمل في بالنسبة لTستثمارات التي يتم تداولھا في اLسواق المالية النظامية، يتم تحديد القيمة العادلة على أساس اLسعار المتداولة في السو
  القيمة العادلة لTستثمارات في الصناديق ا7ستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنھا.  تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد

  
اLخرى المشابھة أما بالنسبة لTستثمارات غير المتداولة في السوق، يتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية ل4دوات 

قياس ھذه القيمة باستخدام بشكل كبير، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. عند عدم القدرة على استخراج القيمة العادلة من اLسواق النشطة، يتم 
  طرق تقييم متنوعة تتضمن استخدام نماذج رياضية. 

  
ند عدم يتم الحصول على مدخTت ھذه النماذج الرياضية من واقع اLسواق ما أمكن أو باستخدام درجة معينة من التقدير في تحديد القيم العادلة ع

  إمكانية الوصول إلى تلك المدخTت من السوق
  

  بالتكلفة. تقاسوبالنسبة لTستثمارات التي 7 يمكن قياس قيمتھا العادلة بشكل موثوق فإنھا 
  

  شھرة
  

راء على أساس تمثل الشھرة الفرق بين قيمة الشراء والقيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم الحصول عليھا كما في تاريخ الشراء. يتم تحديد سعر الش
  حيازة. يتم إظھار الشھرة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لتكلفتھا بعد تعديلھا بمقدار الھبوط في قيمتھا، إن وجد.القيم العادلة في تاريخ ال
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  ممتلكات ومعدات

  
ل ا7ستھTك تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم ا7ستھTكات المتراكمة، ما عدا اLعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، والتي تظھر بالتكلفة. يُ  Dحم

رة لھا كما يلي: على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت Dعمار ا=نتاجية المقدLوذلك لتوزيع تكلفة ھذه الموجودات على مدى ا  
  

  عدد السنوات  

    
سنوات، أيھما أقل ٥مدة ا=يجار أو   تحسينات على مباٍن مستأجرة  

 ٤  أجھزة حاسب آلي
 ٤  سيارات

١٠-٤  أثاث ومعدات مكتبية  
  

  ا7ستبعاد بمقارنة المتحصTت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل.تحدد اLرباح والخسائر الناتجة عن 
  

لة التجديدات تقيد مصاريف الصيانة وا=صTحات العادية التي 7 تزيد جوھريا من العمر ا=نتاجي المقدر ل4صل، في قائمة الدخل عند تكبدھا. تتم رسم
  لذي يتم استبداله.والتحسينات الھامة، إن وجدت، ويتم استبعاد اLصل ا

  
  الھبوط 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 

  يتم تحديد ا7نخفاض كالتالي:المالية. وعند وجود مثل ھذا الدليل، يتم تسجيل خسارة ا7نخفاض في قائمة الدخل. 
  

  للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، يتم احتساب ا7نخفاض على أساس الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. •

دل مع للموجودات المسجلة بالتكلفة، يتم احتساب ا7نخفاض على أساس الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة باستخدام •
  العائد السوقي الحالي لموجودات مالية مشابھة.

لي للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم احتساب ا7نخفاض على أساس التدفقات النقدية المقدرة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفع •
  اLصلي.

  
  ذمم دائنة ومستحقات

  
  ع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبھا إلى الشركة أو 7.يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل بضائ

  
  مخصصات

  
ية يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وھناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسو

  ا7لتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.
  

  اة وضريبة الدخلالزك
  

السعوديين كما تخضع لضريبة الدخل فيما يتعلق  بالمساھمينتخضع الشركة للزكاة وفقاً Lنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") وذلك فيما يتعلق 
اLجانب. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على حسابات حقوق الملكية للسعوديين واLجانب، على التوالي. يتم تسجيل المبالغ  بالمساھمين

  النھائية، إن وجدت، عند تحديدھا.  الربوطا=ضافية المستحقة بموجب 
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  
ل على قائمة يتم قيد مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفي Dن بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة ويحم

خ قائمة المركز الدخل. يتم احتساب مبلغ ا7لتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاري
الغ المسددة عند نھاية الخدمة على أساس رواتب وبد7ت الموظفين اLخيرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو موضح المالي. يتم احتساب المب

  في أنظمة المملكة العربية السعودية.
  

  مزايا موظفين طويلة اJجل
  

مة من قبل ا Dم الشركة لموظفيھا المؤھلين برامج حوافز وادخار على أساس مساھمات مقد iم الشركة لموظفيھا السعوديين تقد iلشركة والموظفين. كما ُتقد
  المؤھلين مكافآت الخدمة طويلة اLجل.
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ
  

  ا�عتراف باLيرادات

  
ذلك يتم ا7عتراف بإيرادات الرسوم والوساطة على أساس ا7ستحقاق عند تقديـم الخدمة إلى العمTء وتظھر بالصافي بعد الخصومات، إن وجدت، و

من القروض الھامشية وتمويل المرابحة على أساس معدل العائد الفعلي خTل  على أساس عقود الخدمات المتفق عليھا. يتم ا7عتراف بعوائد العمو7ت
  فترة العقد ناقصاً العمولة التي يقبضھا البنك على اLموال المقدم لتمويل القروض الھامشية وتمويل المرابحة.

  
تعاب ا7ستشارات، بما في ذلك تمويل الشركات والحفظ يتم إثبات أتعاب إدارة اLصول على أساس مبدأ ا7ستحقاق عند تقديـم الخدمة. يتم إثبات أ

  7ستحقاق.وغيرھا من الخدمات اLخرى، على أساس عقود الخدمات المعنية عند تقديمھا. يتم إثبات ا=يرادات من الودائع Lجل لدى البنك على أساس ا
  

  غ.يتم إثبات إيرادات اLرباح الموزعة عند وجود حق للشركة باستTم تلك المبال
  

  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 ا=دارة بتحليل نتائج عملياتھا باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع  )٢(
  .منفصل بشكل معلومات ماليةتتوفر عنھا  )٣(
  
  القطاع الجغرافي  ) ب(

  
أنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد ب تقومالقطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي 

  مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
  

  المصاريف
  

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

  عقود إيجار تشغيلية
  

  يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود ا=يجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة ا=يجار.
  

  موجودات بصفة أمانة
  
مرفقة. تتمثل يتم معاملة الموجودات المحتفظ بھا تحت الوصاية أو بصفة اLمانة كموجودات للشركة، وبالتالي، 7 يتم إدراجھا ضمن القوائم المالية ال 7

  ھذه الموجودات بشكل أساسي بحسابات العمTء النقدية.
  

  نقد وما يعادله .٣

    
ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٥  

      

  ١٠٫٠٠٠    نقد في الصندوق

  ١٫٢٧٤٫٩٩٦    )٧نقد لدى البنك (إيضاح 

    ١٫٢٨٤٫٩٩٦  

  
    



  

- ١٠ -  

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

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  
  مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاريف .٤

    
ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٥  

      

 ٥٫٥٧٤٫٧٦١    مستحقات من العمTء

 ١٫٨٨٧٫٤٨٣    قروض شخصية للموظفين

 ١٫٦٥٠٫٥٦٠    خدمات تقنية معلومات مدفوعة مقدماً 

 ١٫٤١٥٫٣١٣    تأمين مدفوع مقدماً 

 ١٫٣٢٦٫٠٣٢    اشتراكات

 ٨٨٧٫٩١٤    سكن موظفين مدفوع مقدماً 

 ٣٠٦٫٣٦٢    استثمارية  صناديق-ذمم مدينة أخرى 

 ١٢٣٫١٣٠    مصروف صيانة مدفوع مقدماً 

 ٧٠١٫٧١٣    ذمم مدينة أخرى

    ١٣٫٨٧٣٫٢٦٨ 

  
  استثمارات .٥

  
  المتداولة وغير المتداولة فيما يلي: والشركاتالمتاحة للبيع في الصناديق ا7ستثمارية  تا7ستثماراتتلخص 

  

    
ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٥  

      استثمار في صناديق استثمارية

 ٨٢٫٧٠٣٫٢٧١    صندوق صائب للتمويل التجاري  

 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    صندوق صائب للطروحات اLولية السعودية  

 ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠    حطين أرض-صناديق صائب   

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    صندوق صائب للشركات السعودية  

 ٦٫٥٣٢٫٩٥٣    صندوق صائب للصكوك  

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠    صندوق صائب ل4سھم الخليجية ذات الدخل  

 ١٫٨٠٠٫٠٠٠    للتطوير العقاري "أبراج سرايا"صندوق صائب   

     

     غير متداولة شركاتاستثمار في 

 ١٫٠٠٠    أمريكان إكسبريس

     

 ١٤٣٫٥٣٧٫٢٢٤    مجموع التكاليف

     

)٣٨٥٫٠٨٢    التغير المتراكم في القيمة العادلة

     

    ١٤٣٫١٥٢٫١٤٢ 

  

  يتم تحميل ا7ستثمارات في الشركات غير المدرجة بالتكلفة Lن قيمھا العادلة 7 يمكن قياسھا بشكل يعتمد عليه.
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  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  
  الممتلكات والمعدات، بالصافي .٦

  

  
أجھزة حاسب 

  آلي
تحسينات على مباٍن 

  سيارات  مستأجرة
أثاث ومعدات 

  مكتبية
أعمال رأسمالية 

  المجموع  تحت التنفيذ

        التكلفة

٣٫٢٨٥٫٠٩٠  ٤٫٦٢٢٫٢٣١ ١٩٠٫٦٢٥ ٥٫٢١١٫٨٥١ ١٦٫٦٩١٫١٥٠   ٢٠١٥مارس  ١٠  ٣٠٫٠٠٠٫٩٤٧ 

 ٦٫٤٠٢٫٣٥٢ - ٣٥٠٫٧٧٦ - ٢٫٦٠٧٫٥٨٩ ٣٫٤٤٣٫٩٨٧  إضافات

)٣٫٢٨٥٫٠٩٠( - - - -  استبعادات / تحويTت  )٣٫٢٨٥٫٠٩٠(  

 ٣٣٫١١٨٫٢٠٩ - ٤٫٩٧٣٫٠٠٧ ١٩٠٫٦٢٥ ٧٫٨١٩٫٤٤٠ ٢٠٫١٣٥٫١٣٧  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

        

        ا�ستھFك المتراكم

 ١٧٫٦٦١٫١٣٥ - ٣٫٥٦٣٫٦٩٤ ١٣٢٫٢٥٠ ٣٫٤٦٥٫٠٣٦ ١٠٫٥٠٠٫١٥٥  ٢٠١٥مارس  ١٠

 ٤٫٦٢٨٫٨٠٤ - ٥٢٠٫١٣٤ ٣٠٫٢٥٠ ١٫١١٥٫٢٧٠ ٢٫٩٦٣٫١٥٠  المحّمل للسنة

 - - - - - -  استبعادات

 ٢٢٫٢٨٩٫٩٣٩ - ٤٫٠٨٣٫٨٢٨ ١٦٢٫٥٠٠ ٤٫٥٨٠٫٣٠٦ ١٣٫٤٦٣٫٣٠٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

        

        صافي القيمة الدفترية:

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

  
  المعامFت مع اJطراف ذات العFقة .٧

  
  الوحيد في الشركة. المساھمتتعامل الشركة في نشاطھا ا7عتيادي مع البنك السعودي لTستثمار ("البنك")، وھو 

  
 ١٫٢٠٠الھامشية والمرابحة الممنوحة للعمTء بحد أقصى مقداره لدى الشركة تسھيTت جاري مدين من البنك السعودي لTستثمار لتمويل القروض 

وقام البنك بتحميل  سعودي.مليون ريـال  ٢٨٧مبلغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغ الرصيد المستخدم من ھذه التسھيTت كما في  سعودي.مليون ريـال 
  مليون ريـال سعودي. ٥٫٣٦البالغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١على الرصيد المستخدم للفترة المنتھية في  العمو7ت للشركةمصاريف 

  
  ).٣كما تحتفظ الشركة بحسابھا المصرفي التشغيلي لدى البنك السعـودي لTستثمار (انظر إيضاح 

  
  لدى الشركة عدة اتفاقيات مع البنك وھي على النحو التالي:

فروع وإيجار ممتلكات  ٨قر المركز الرئيسي للشركة ومقر اتفاقية إيجار لمقر الشركة والخدمات المرتبطة، والتي يقوم البنك بموجبھا بتوفير م .١
ريـال  ٥٫٩٠٩٫٥٧٠ومعدات موجودة بالمقّر، وصيانة الموقع والمعدات وتوفير خدمات المرافق وا7تصا7ت ومواقف مقابل إيجار سنوي قدره 

   سعودي. l ٤٫٧٤٥٫٢٧٦قيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت المصاريف المحملة للفترة المنتھية في  سعودي.
  
غ سنوي قدره اتفاقية الخدمات البريدية، والتي يقوم البنك بموجبھا بتزويد الشركة بجميع الخدمات البريدية من خTل قسم البريد في البنك مقابل مبل .٢

  l سعودي. ٣١٫٥٠٠قيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت المصاريف المحملة للفترة المنتھية في  سعودي.ريـال  ٣٩٫٠٠٠
  

تسجيل المكالمات، والتي يقوم البنك بموجبھا بتزويد الشركة بخدمات تسجيل المكالمات من خTل قسم الشؤون ا=دارية بالبنك مقابل مبلغ  اتفاقية .٣
  l سعودي. ٢٫٢٠٠قيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت المصاريف المحملة للفترة المنتھية في  سعودي.ريـال  ٣٫٦٠٠سنوي قدره 

  
 ٨٠٫٠٠٠والتي يقوم البنك بموجبھا بحفظ ملفات الشركة من خTل قسم الشؤون ا=دارية بالبنك مقابل مبلغ سنوي قدره  اتفاقية خدمة اLرشيف، .٤

  l سعودي.   ٦٤٫٦٦٨قيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ريـال سعودي. بلغت المصاريف المحملة للفترة المنتھية في 
  

البنك بموجبھا بتقديـم كافة خدمات تقنية المعلومات بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالبريد اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع البنك، والتي يقوم  .٥
l سعودي. بلغت المصاريف المحملة للفترة المنتھية  ٨٨٠٫٨٢٩ا=لكتروني وا=نترنت وخدمات الصيانة ذات الصلة مقابل مبلغ سنوي قدره 

  l سعودي   ٦٣٤٫٥٢٥قيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  
  يمثل رواتب ومزايا الرئيس التنفيذي للشركة. سعودي والذيl  ١٫٦٦٧٫٩١٠تضمن مصروف الرواتب والمزايا اLخرى للموظفين مبلغ ي
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى .٨

    
ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٥  

      

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠    مكافآت مستحقة للموظفين

٩٢١٫٠٠٠    مصاريف مستحقة لخدمات تقنية المعلومات
٦٤٨٫٢٦٥    مصاريف مرافق مستحقة

٦٢٨٫٠٠٠    مستحقةأتعاب مھنية 
٣٦٣٫٤٩٧    ذمم دائنة للمؤسسة العامة للتأمينات ا7جتماعية 

٢٨١٫٦١٠    رسوم اشتراك
٦٢٤٫٦٠٦    أخرى

    ٨٫٤٦٦٫٩٧٨ 

  
  مخصص الزكاة وضريبة الدخل .٩

  مكونات الوعاء الزكوي

  السعوديين بشكل أساسي من التالي: المساھمينتتكون العناصر الھامة لوعاء زكاة 

    
 ٣١المنتھية في الفترة 

  ٢٠١٥ديسمبر 

      

 ٣٣٢٫٦٤٥٫٦٩٠    الفترة بداية - الملكيةحقوق 

ل للفترة D٣٣٫٣٥٢٫٤٥٤    صافي الدخل المعد 

 ١٠٫٩٤٠٫٥٩٥    مخصصات

)١٣٫٤٠٥٫١٨٢(    ممتلكات ومعدات، بالصافي  

)١٤٣٫١٥٢٫١٤٢(    استثمارات  

)١١٫٨٧٩٫٧١٨(    شھرة  

 ٢٠٨٫٥٠١٫٦٩٧    إجمالي الوعاء الزكوي

     

%٩٠    السعوديين  المساھميننسبة ملكية   

 ١٥٢٫٦٩١٫٧٩٠    السعوديين للفترة مساھمينالوعاء الزكوي لل

ل  D٣٠٫٠١٧٫٢٠٨    السعوديين مساھمينللصافي الدخل المعد 

 ٣٫٨١٧٫٢٩٥    الزكاة المقدرة للفترة

  
ل ٢٫٥يتم احتساب الزكاة بواقع  Dعلىالسعوديين، أيھما أ مساھمينلل٪ من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعد.  

    

 ٣١السنة المنتھية في 
  ٢٠١٥ديسمبر 

      الدخل الخاضع للضريبة

      

 ٢١٫٨٦٨٫٩٢٤    اLجانب المساھمين -دخل الشركة الخاضع للضريبة 

%١٠    اLجانب المساھميننسبة ملكية   

 ٢٫١٨٦٫٨٩٢    اLجانب الخاضع للضريبة المساھميندخل 

 ٤٣٧٫٣٧٨    ٪٢٠بواقع  احتساب ضريبة الدخل

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

  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة  

        

 ١١٫٥٠٩٫٨٣٨ ١٫٤٧٦٫٥٣٨ ١٠٫٠٣٣٫٣٠٠  الرصيد في بداية الفترة

 ٦٫٩١٠٫٠٠٠ ٤٧٠٫٠٠٠ ٦٫٤٤٠٫٠٠٠  خTل الفترة اتإضاف

)٦٫٥٦٧٫٨٤٦(  الفترةمدفوعات خTل   )١٫٠٢٧٫١٦٨(  )٧٫٥٩٥٫٠١٤(  

 ١٠٫٨٢٤٫٨٢٤ ٩١٩٫٣٧٠ ٩٫٩٠٥٫٤٥٤  الرصيد في نھاية الفترة

  
. كما قدمت الشركة إقرارات الزكاة ٢٠١٠قامت الشركة باستTم وتسوية طلبات الربط للزكاة وضريبة الدخل مع مصلحة الزكاة والدخل حتى سنة 

  .١٥. انظر ا=يضاح ٢٠١٣و ٢٠١٢وحصلت على ربوط مبدئية للسنتين  ٢٠١٤إلى  ٢٠١١وضريبة الدخل للسنوات من 
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  غير ذلك)(جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر 
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين .١٠

    
ديسمبر  ٣١كما في 

٢٠١٥  

      

 ١١٫٠٤٢٫٨٣٥    الرصيد في بداية الفترة

 ٢٫٢٩٢٫٧٣٤    خTل الفترة اتإضاف

)١٫٢٥٥٫٧٠٧(    مدفوعات خTل الفترة  

 ١٢٫٠٧٩٫٨٦٢    الرصيد في نھاية الفترة

  
  مزايا موظفين طويلة اJجل .١١

    

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠١٥  

      

 ٦٫٦٩٧٫٥٩١    خطة الخدمة طويلة اLجل للموظفين

 ٧٫٧٠٣٫٢٧١    للموظفين ا7دخارخطة 

 ١٫٤٢٧٫٩٥٦    خطة ضمان الخدمة للموظفين

    ١٥٫٨٢٨٫٨١٨ 

  
  احتياطي نظامي .١٢

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

  ٪ من رأس المـال. إن ھذا ا7حتياطي غير قابل للتوزيع حالياً.٥٠كاحتياطي نظامي إلى أن يعادل ھذا ا7حتياطي 
  

  دخل عمو�ت، بالصافي .١٣

    

مارس  ١٠للفترة من 
ديسمبر،  ٣١إلى 

٢٠١٥  

     

 ٢٥٫٤٤٢٫٦٠٥    إيرادات العمو7ت

)٥٫٣٦٤٫٠٨٥(    العمو7تمصاريف   

    ٢٠٫٠٧٨٫٥٢٠ 

  
  مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى .١٤

    

مارس  ١٠للفترة من 
ديسمبر،  ٣١إلى 

٢٠١٥  

      

 ٥٫٢٩٥٫٧٢٥    خدمات تقنية المعلومات

 ١٫٠٩٧٫٠٩٦    إعTن وتسويق

٨٧٥٫٣٦١    خدمات حراسة ونظافة
٨٠٩٫١٨٣    رسوم مرافق
٤٩٤٫٧٨١    سفر وتنقTت

٣٠٥٫٢٩١    قرطاسية وتجھيزات
٢٥٨٫٢٣٨    خدمات بريدية
٢١٥٫١٩٢    تكاليف تأمين

٢٠٦٫٠٠٠    أتعاب أعضاء مجلس إدارة مستقلين
١٥٠٫٤٤٨    مصاريف تصليحات وصيانة

 ٢٫٣٣٠٫٠٠٠    غرامات وعقوبات

٨٠٥٫٩٢٠    أخرى
    ١٢٫٨٤٣٫٢٣٥ 
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )سعودية مساھمة مقفلةشركة (

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  ربحية السھم .١٥

  
على المتوسط المرجح لعدد اLسھم  للفترة الدخلوصافي العمليات  بتقسيم دخل دخلالوصافي  دخل العملياتتم احتساب ربحية السھم اLساسية من 

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون سھم كما في  ٢٥القائمة خTل الفترة والبالغ 
  

  التزامات وتعھدات .١٦
  

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٢٧٧لدى الشركة التزامات لتقديـم قروض ھامشية للعمTء بمبلغ 
  

 ٢٫٢٣مليون ريـال سعودي و ١٫٩٧استلمت الشركة ربوطات أولية من مصلحة الزكاة والدخل لمبالغ إضافية للزكاة قدرھا  ٢٠١٣و  ٢٠١٢خTل عام 
على التوالي بسبب عدم سماح مصلحة الزكاة والدخل للشركة بخصم ، ٢٠١٢و ٢٠١١رارات الزكوية لعامي مليون ريـال سعودي وذلك عن ا=ق

يق استثمارية من الوعاء الزكوي. وقد قامت الشركة باستئناف ھذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة والدخل بعد التشاور استثمارات طويلة اLجل في صناد
لغ، ولھذا مع مستشاري الزكاة المعنيين. ولم يصل إلى الشركة أي رد بھذا الخصوص. تعتقد الشركة بأن لديھا أساساً صحيحاً لTعتراض على ھذه المبا

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١قيد أي التزام في القوائم المالية للفترة المنتھية في لم تقم الشركة ب
  

  موجودات بصفة أمانة .١٧
  

  النقديةحسابات العمFء 
  

مليون ريـال سعودي  ١٫٠٤٥للعمTء لدى البنك السعودي لTستثمار يبلغ مجموعھا  نقدية، تحتفظ الشركة بحسابات ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  ا7ستثمار وفقاً لتعليمـات العمTء. تماشياً مع سياساتھا المحاسبية، فإن ھذه اLرصدة 7 تظھر ضمن القوائم المالية للشركة.7ستخدامھا في 

  
  مدارة أصول

  
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٤٫٣٩٤الُمدارة من قبل الشركة ما قيمته  اLصولبلغت القيمة السوقية لصافي 

  
  لية وإدارة المخاطراJدوات الما .١٨

  
العمو7ت تتضمن اLدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقد وما يعادله والقروض الھامشية وتمويل المرابحة وأتعاب ا=دارة ودخل 

المطبقة والخاصة بھذه البنود المستحقة واستثمارات متاحة للبيع وتسھيTت جاري مدين ومصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. إن طرق القيد 
  تم ا=فصاح عنھا ضمن السياسة المحاسبية لكل منھا.

  
  مخاطر ا�ئتمان

  
كة بوضع إن مخاطر ا7ئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما Lداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف ا]خر لخسارة مالية. قامت الشر

ا7ئتمانية والتي تتضمن تقييم الجودة ا7ئتمانية للمقترضين والموافقات الرسمية وتعيين حدود لTئتمان والحصول على إجراءات =دارة المخاطر 
  ضمانات تشمل محافظ المقترضين. 7 تتجاوز عقود القروض الھامشية وتمويل المرابحة، في الغالب فترة اثني عشر شھراً.

  
عدد من العمTء في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن يكون لديھم نفس تنشأ تركزات مخاطر ا7ئتمان عند اشتراك 

مات ا7قتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة ھؤ7ء العمTء على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات ا7قتصاد iية أو السياسية أو الس
تركزات مخاطر ا7ئتمان إلى الحساسية النسبية Lداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي  تشير اLخرى.الظروف 

  معين.
  

أو  تقوم الشركة بإدارة تعرضھا لمخاطر ا7ئتمان من خTل محاولة تنويع نشاطاتھا ا=قراضية للتأكد من عدم وجود تركزات للمخاطر لدى أفراد
  العمTء.مجموعات من 

  
شية الممنوحة. تقوم ا=دارة تقوم الشركة باتباع منھجية ائتمان مع عمTء قروض الھامش تسمح لھا با7حتفاظ بھامش ضمان معين يغطي القروض الھام

  بمتابعة أي استثناء لقاعدة التغطية للقيام بزيادة التأمين النقدي أو بيع اLوراق المالية المحتفظ بھا.
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  (تابع) اJدوات المالية وإدارة المخاطر  .١٨

  
  مخاطر أسعار العمو�ت

  
بين تمثل مخاطر أسعار العمو7ت مخاطر التغير في ا=يرادات المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العمو7ت. تنشأ الخطورة عند وجود تفاوت 

وقروض الشركة المصدر الرئيسي لمخاطر أسعار  افتراضاتالموجودات والمطلوبات الخاضعة لتعديTت أسعار العمو7ت ضمن فترة محددة. تمثل 
  مو7ت حيث ينعكس التغير في أسعار العمو7ت، إن وجد، من خTل نتائج العمليات.الع
  

  مخاطر العمFت
  

ر عمTت تمثل مخاطر العمTت مخاطر التغير في قيمة اLدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار تحويل العمTت اLجنبية. 7 تتعرض الشركة لمخاط
  رئيسية بالريـال السعودي.أجنبية جوھرية حيث أن معامTتھا ال

  
  مخاطر السيولة

  
تنتج مخاطر إن مخاطر السيولة ھي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الTزمة لمقابلة ا7لتزامات المتعلقة باLدوات المالية. قد 

العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته 
  توفر سيولة كافية، بما في ذلك اتفاقيات التسھيTت ا7ئتمانية، لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

  
  القيمة العادلة

  
ولديھا الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية 

فيما عدا ا7ستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسھا بالقيمة  أطراف مستقلة. حيث تقوم الشركة بتجميع أدواتھا المالية على أساس التكلفة التاريخية
تعتقد ا=دارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة 7 تختلف العادلة، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

  بشكل جوھري عن قيمھا الدفترية.
  

  معلومات قطاعية .١٩

  
وفقاً للخدمات التي  أعمالتقوم الشركة بتشغيل وممارسة أعمالھا فقط في المملكة العربية السعودية. وLغراض إدارية، تم تنظيم الشركة ضمن خطوط 

  توفرھا، ولدى الشركة ثTثة قطاعات مدرجة كالتالي:
  

عن طريق توفير فرصة الوصول ل4سواق السعودية  الوساطة والتنفيذخدمات  تتضمن - يھامشاLقراض الالوساطة و  . أ
  والدولية وتقديم تسھيTت ھامشية للعمTء لھذه اLسواق.

  

ات المتوافقة مع أحكام الشريعة ا=سTمية ومع بنود العقد بالنيابة عن إدارة الموجود تتضمن - اJصولإدارة   . ب
  المستثمرين والتي يمكن أن تأتي على شكل صناديق استثمارية أو محافظ اختيارية.

  

المشورة با=ضافة إلى  وتقديم خدماتمجا7ت عمل أخرى مثل ا7ستثمارات البنكية وعمليات الحفظ  تتضمن -  أخرى  . ج
  الشركات والقيام بأدوار رقابية. الملكية وتطويراستثمارات 

  
  ديسمبر وللفترة المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً لقطاعات اLعمال: ٣١فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في 

  

٢٠١٥  
اLقراض الوساطة و

  المجموع  أخرى  اJصولإدارة   يھامشال

          

 ٩٦٫٠٠٥٫٤٩٦ ٧٫٦٣٦٫٠٦٧ ٣٢٫٨١٢٫٣٣١ ٥٥٫٥٥٧٫٠٩٨  إيرادات التشغيل

 ٧٨٫٢١٦٫٣٨١ ٦٫٣٩٧٫٠١٩ ٣٠٫٥٦٤٫١٥٦ ٤١٫٢٥٥٫٢٠٦  المصاريف التشغيلية

 ١٧٫٧٨٩٫١١٥ ١٫٢٣٩٫٠٤٨ ٢٫٢٤٨٫١٧٥ ١٤٫٣٠١٫٨٩٢  صافي الدخل 

 ٦٨٦٫١٩٩٫٩٨٤ ١٨١٫٠١٨٫٣٩٥ ٣٫٥٠٤٫٨٠٢ ٥٠١٫٦٧٦٫٧٨٧  مجموع الموجودات

 ٣٣٤٫٠٥٣٫٨٩٧ ٤٧٫٢٠٠٫٤٨٢ - ٢٨٦٫٨٥٣٫٤١٥  مجموع المطلوبات
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  شركة ا�ستثمار ل�وراق المالية والوساطة
  )شركة سعودية مساھمة مقفلة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٥مارس  ١٠للفترة من 

  (جميع المبالغ بالريا7ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
  

  كفاية رأس المال:متطلبات رأس المال النظامية ونسبة  .٢٠

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

  لرأس المال ونسبة رأس المال:
  

    

  ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١٥  

بآ�ف الريا�ت 
  السعودية

    قاعدة رأس المال:
  ٣٤٠٫٢٦٦  ١رأس المال الشريحة   

  -  ٢رأس المال الشريحة   

  ٣٤٠٫٢٦٦  إجمالي قاعدة رأس المال  

      
    الحد اJدنى لمتطلبات رأس المال

  ٤١٠  مخاطر السوق  

  ١٥٦٫٦٨٧  مخاطر ا7ئتمان  

  ٢٣٫٠٩٥  مخاطر التشغيل  

  ١٨٠٫١٩٢  إجمالي الحد اLدنى لرأس المال المطلوب  

      
    المال: نسبة كفاية رأس

  ١٫٨٩  نسبة رأس المال (زمني)  

      
  ١٦٠٫٠٧٤  الفائض/ (العجز) في رأس المال

  
؛ وذلك ھيئة السوق الماليةتتمثل أھداف أعمال الشركة عند إدارة رأس المال في ا7لتزام بمتطلبات الحد اLدنى لرأس المال الموضوعة من قبل   ) أ

  عاملة؛ وا7حتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية. للحفاظ على مقدرة الشركة على ا7ستمرار كمنشأة

سوف تقوم الشركة با=فصاح السنوي عن المعلومات المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة من القواعد على الموقع ا=لكتروني للشركة   ) ب
)www.alistithmarcapital.com(الخارجي للشركة. لفحص أو المراجعة من قبل المراجع7 تخضع ل ھذه ا=فصاحات . إن  

  
  

  الموافقة على القوائم المالية .٢١
  

  .٢٠١٦ يناير ٣١تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية من قبل مجلس ا=دارة بتاريخ 
  




