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 (مساهمة مقفلة  شخص واحد شركة)

 القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

 

 

 الصفحة  الفهرس 

  

 2- 1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

  

 3 قائمة المركز المالي 

 

 4 قائمة الدخل الشامل 

 

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 

 6 قائمة التدفقات النقدية 

 

 25- 7 إيضاحات حول القوائم المالية 
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  إيضاح 

 ديسمبر   31

  م 2021

ديسمبر   31

 م 2020

      الموجودات 

      

 5,730  59,269  4 نقد وما في حكمه 

 435,593  410,000  5 ودائع ألجل 

 123,041  124,259  6 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 164,462  80,973  7 مستحقات تمويل بهامش 

 3,958  2,638  8 موجودات حق االستخدام 

 1,426  2,527  9 موجودات أخرى 

 734,210  679,666   إجمالي الموجودات 

      

      المطلوبات 

      

 164,417  80,813  11 قروض قصيرة األجل 

 17,371  75,216  12 مستحق لطرف ذو عالقة 

 7,769  35,492  13 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 9,686  9,878  15 زكاة وضريبة دخل دائنة 

 4,031  4,108  10 التزامات عقود اإليجار 

 12,968  11,605  14 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 216,242  217,112   إجمالي المطلوبات 

      

      حقوق الملكية 

 400,000  400,000  16 رأس المال 

 23,040  23,040  16 احتياطي نظامي 

 93,630  37,357   أرباح مبقاة

 1,298  2,157   احتياطيات أخرى 

 517,968  462,554   إجمالي حقوق الملكية 

 734,210  679,666   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 28)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

 م 2020  م 2021  إيضاح 

      

      اإليرادات 

 8,709  9,040  19 أتعاب إدارة الموجودات 

 306  -  20 دخل الخدمات المصرفية االستثمارية 

 16,965  17,070   دخل أتعاب الوساطة   

 11,848  7,178  21 دخل عمولة خاصة 

 885  768   أتعاب أمين حفظ وخدمات أخرى 

ربح غير محقق من استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 

  

1,218 

 

1,453 

 40,166  35,274   إجمالي اإليرادات  

      

      المصروفات 

 22,271  27,727   رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 873  759   مصروفات متعلقة بالمقر 

 1,712  1,214   مصروفات عمولة خاصة من قروض قصيرة األجل 

 11,063  51,041  22 مصروفات عمومية وإدارية 

 1,319  1,319  8 استهالك

 101  77  10 نفقات تمويلية

 37,339  82,137   إجمالي المصروفات التشغيلية 

      

 2,827  ( 46,863)    الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل ( / الخسارة)

 .…     

 18,117  9,410  15 الزكاة وضريبة الدخل للسنة 

      

 (15,290)  ( 56,273)   صافي خسارة السنة 

 

 الدخل الشامل اآلخر  

  

 

 

 

      

      : بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

 ( 7)  859   على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ةاكتواري  (خسارة) /ربح 

 ( 7)  859   الشاملة األخرى للسنة ( الخسارة) /إجمالي الدخل 

      

 (15,297)  ( 55,414)   للسنة إجمالي الخسارة الشاملة 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 28)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
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 رأس المال 

االحتياطي  

 النظامي 

االحتياطيات  

 األخرى 

األرباح  

 اإلجمالي  المبقاة 

 517,968 93,630 1,298 23,040 400,000 م  2021يناير  1الرصيد كما في 

 ( 56,273) ( 56,273) - - - صافي خسارة السنة 

 859 - 859 - - الشامل اآلخر الدخل 

 ( 55,414) ( 56,273) 859 - - إجمالي الخسارة الشاملة 

 462,554 37,357 2,157 23,040 400,000 م2021  ديسمبر 31الرصيد كما في 

      

      

 533,265 108,920 1,305 23,040 400,000 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 (15,290) (15,290) -  -  -  صافي خسارة السنة 

 ( 7) -  ( 7) -  -  الخسارة الشاملة األخرى 

 (15,297) (15,290) ( 7) -  -  إجمالي الخسارة الشاملة 

 517,968 93,630 1,298 23,040 400,000 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 .الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ( 28)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
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 ديسمبر   31للسنة المنتهية في     

 م 2020  م 2021  إيضاح 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 2,827  ( 46,863)   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة ( / الخسارة)صافي 

      : تسويات لــ

 1,409  1,574  2- 14 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ربح غير محقق من 

 الخسارة 

  

(1,218 ) 

 

(1,453) 

 1,319  1,319  8 استهالك

 101  77  10 نفقات تمويلية

      

      : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 (20,835)  83,489   في مستحقات تمويل بهامش( زيادة) /نقص 

 (810)  ( 099,1)   موجودات أخرى في ( زيادة)

 278  59,191   زيادة في مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 2,810  27,723   الزيادة في المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

 (14,354)  124,193   العمليات  ( المستخدم في )  /  النقد الناتج من

      

 354  ( 3,424)  14 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (15,539)  ( 9,118)  15 زكاة مدفوعة 

 (185)  ( 101)  15 ضريبة الدخل المدفوعة 

 (29,724)  111,550   األنشطة التشغيلية ( المستخدم في)  /  صافي النقد الناتج من

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 955,579  1,170,593   ودائع ألجل مستحقة 

 ( 940,628)  ( 1,145,000)   ودائع ألجل معاد استثمارها

 14,951  25,593   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (2,791)  -   المدفوع اللتزامات عقود اإليجار 

 20,790  ( 83,604)  1- 11 المتحصل من قروض قصيرة األجل ( / المسدد من)صافي 

 17,999  ( 83,604)   الناتج من األنشطة التمويلية /  (المستخدم في)صافي النقد 

      

 3,226  53,539   صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 2,504  5,730   نقد وما في حكمه في بداية السنة 

 5,730  59,269  4 نهاية السنة نقد وما في حكمه في 

      

      معلومات إضافية 

 13,356  7,507   عموالت خاصة مستلمة خالل السنة 

 2,014  1,214  1- 11 عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 28)إلى ( 1)  تعتبر اإليضاحات المرفقة من
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 التنظيم واألنشطة  .1
 

للبنك السعودي    ٪100شركة شخص واحد مساهمة مقفلة وتعد شركة تابعة مملوكة بنسبة  "(  الشركة)"شركة األول لالستثمار  

بتاريخ    1010242378تعمل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  "(  الشركة األم "أو  "  ساب)"البريطاني  

 (. م2008يناير   9الموافق )هـ 1428ذو الحجة  30

 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية، والتي تشمل على خدمات الوساطة وخدمات إدارة  

توفر الشركة أيضاً خدمات الترتيب واالستشارات والحفظ لعمالئها وفقاً لقرار هيئة السوق المالية  .  الموجودات وإقراض بالهامش

 .م2007يوليو  22هـ الموافق 1428رجب  8بتاريخ  2007- 39- 1رقم 

 

 : ويقع مركز الشركة الرئيسي في العنوان التالي

 

 شركة األول لالستثمار

 المركز الرئيسي

 1467. ب.ص

 ،  11431الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

اتفاقية تحويل األعمال  2021مايو    18في   من  "(  ةصفق ال)"األعمال  شراء بعض    بخصوصم، أبرمت شركة األول لالستثمار 

بموجب االتفاقية،  (.  من رأس المال   ٪49التي يملك منها البنك السعودي البريطاني  )شركة اتش اس بي سي العربية السعودية  

 : اذ على خطوط األعمال التاليةستقوم شركة األول لالستثمار باالستحو

 أعمال إدارة الموجودات  -1

 هامش لألفراد الأعمال اإلقراض ب  -2

 ألفراد ا قطاعأعمال الوساطة ل -3

 

.  االتفاقية  في  واردة  محددة   لحاالت  وفقًا  القيمة  هذه  عديلت مع امكانية    ،لاير سعودي  766,491,000ة  صفقتبلغ القيمة التقديرية لل

الم الدفترية اإلجمالية لألعمال  القيمة  إتمام  .  م2020ديسمبر    31لاير سعودي كما في    646,491,000ولة  نقتبلغ  المتوقع  من 

 . م2022المعاملة خالل السنة المالية 

 

مجلس    توصيةوافق البنك السعودي البريطاني على  م،  2022مارس    10بتاريخ    المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  إجتماع  في

لاير سعودي   840,000,000لاير سعودي إلى    400,000,000من    الشركة  رأس مالزيادة    علىإدارة شركة األول لالستثمار  

 .  وتخضع هذه المعاملة للموافقات التنظيمية .مال رأس ضخ طريق عن

 

 أسس اإلعداد  .2
 

 بيان االلتزام  2-1

 

م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  2021ديسمبر    31تم إعداد هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  

مع متطلبات األحكام  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من   والمحاسبين، وتماشياً  للمراجعين  السعودية  الهيئة 

 . المعمول بها في نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة

 
 أسس القياس  2-2

 

 :باستثناء البنود التاليةتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

 بالقيمة العادلة؛ و " القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة "تُقاس الموجودات المالية المصنفة بـ  

 . تُقاس التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة - 

 

 . قائمة المركز المالي وفقاً للسيولةيتم عرض البنود في 
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 (يتبع)أسس اإلعداد  .2
 

 عملة العرض والنشاط  2-3

 

 . تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة

 
 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات  2-4

 

القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  إن إعداد  

قد تختلف النتائج الفعلية .  في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 .عن هذه التقديرات

 

يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل الحصول على  

يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات  .  المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها ستكون معقولة في ظل الظروف

التي يتم فيها مراجعة التقديرات، إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط، أو في فترة المراجعة والفترات  المحاسبية في الفترة  

الحالية والمستقبلية الفترتين  المراجعة على كال  أثرت  إذا  باستخدام  .  المستقبلية  فيها اإلدارة  قامت  التي  المجاالت  أهم  يلي  وفيما 

 : ها األحكام التقديرات أو االفتراضات أو مارست في 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  1- 2-4

 

تطبق الشركة خطة المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي استناداً إلى فترات خدمة الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة  

الئتمان المتوقعة وفقاً لمعيار يتم تحديد تكلفة المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة ا.  المركز المالي

 .باستخدام افتراضات اكتوارية استناداً إلى توقعات السوق في تاريخ قائمة المركز المالي  19المحاسبة الدولي 

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية  4-2- 2

 

يناير   1فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 

 . قدرت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. م أو بعد ذلك التاريخ2021

 

، ومعيار المحاسبة  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )المرحلة الثانية  - تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  •

 ؛(16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 39الدولي 

 

 (16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 19- بكوفيدامتيازات اإليجار المتعلقة  •

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا   4-3- 2

 

يناير   1أ في  فيما يلي بيان بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للشركة للسنة المحاسبية التي تبد

التاريخ2022 تأثير  .  م أو بعد ذلك  المتوقع أن يكون لها  المبكر لهذه اإلصدارات والتي من غير  التطبيق  اختارت الشركة عدم 

 . جوهري على القوائم المالية األولية للشركة عند اعتمادها

 م أو بعد ذلك التاريخ؛ 2023يناير  1الذي يطبق على الفترة التي تبدأ في " عقود التأمين" -  17المعيار الدولي للتقرير المالي  •
 

 ، على تصنيف المطلوبات؛ "عرض القوائم المالية " 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 

ريف  تع - السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 التقديرات المحاسبية؛
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي إصدار أحكام   2عرض القوائم المالية وبيان الممارسة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 السياسات المحاسبية؛: مبادرة اإلفصاح - األهمية النسبية 
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 (يتبع)أسس اإلعداد  .2
 

 (يتبع)المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا  3- 4- 2

 

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )م 2020- م2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  •

 ؛(41ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  1

 

 ؛(3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )الَمراجع حول إطار المفاهيم  •

 

 ؛ (16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )المتحصالت قبل االستخدام المقصود  : الممتلكات واآلالت والمعدات  •

 

 (. 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )تكلفة إتمام العقد  - العقود المتوقع خسارتها  •

 

 عاملة واحدة الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن م  -  12التعديل على معيار المحاسبة الدولي   •
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تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على جميع  :  فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية

 .  الفترات المعروضة
 

 األدوات المالية  (أ
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 
 

 : األولي، تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية في فئات القياس التاليةعند اإلثبات 

 بالتكلفة المطفأة •

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

 

 القياس

لمعامالت العائدة مباشرة القتناء األصل في حال  تقوم الشركة عند اإلثبات األولي بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً تكاليف ا

تقيد تكاليف معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من  .  كان األصل ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 .  خالل األرباح أو الخسائر كمصروفات في قائمة الدخل

 
 المطفأة الموجودات المالية بالتكلفة 

يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 : الخسارة 

 

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  •

المبلغ  تنشأ فتراتها   • المبلغ والعمولة على أصل  التي تمثل فقط مدفوعات ألصل  النقدية  للتدفقات  التعاقدية في تواريخ محددة 
 .القائم

 
 تقييم نموذج األعمال  

تجري الشركة تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس  
  .قة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارةبشكل أفضل طري 

 
".  حالة الضائقة "أو  "  الحالة األسوأ "يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول بعد استبعاد سيناريوهات  

األصلية   التوقعات  تختلف عن  بطريقة  األولي  اإلثبات  بعد  النقدية  التدفقات  تحققت  تصنيف إذا  بتغيير  الشركة  تقوم  للشركة، ال 
الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية 

 .التي تم شراءها حديثًا
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 ( يتبع )األدوات المالية   (أ
إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

التدفقات النقدية خالل الربح أو الخسارة حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو من أجل تحصيل  
 . وبيع الموجودات المالية 

 
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 

على  "  الفائدة "تعرف  .  على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي"  المبلغ األصلي"لغرض هذا التقييم، يعّرف  
قابل مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ومقابل  أنها الم

 . ، باإلضافة إلى هامش الربح(مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية )مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف 
 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بالقيمة 
 

 : أدوات الدين
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف بالقيمة 

 : العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

لهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق ا •

 . موجودات مالية

 .ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم •

 

 : أدوات حقوق ملكية
الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل  عند اإلثبات األولي لالستثمار في أدوات حقوق 

 .ويتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب  إن جميع 

 .ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

 عمليات إعادة التصنيف

ــنيف الموجودات المالية الحقاً إلثباته ــركة بتغيير نموذج أعمالها بهدف ال يتم إعادة تصـ ا األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشـ

 .إدارة الموجودات المالية

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية 
المقدمة  تقوم الشركة بإثبات مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض السحب على المكشوف 

 . لعمالئها بموجب تسهيالت اإلقراض بالهامش

 

 المطلوبات المالية 
العادلة  يتم اإلثبات األولي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة  

امالت، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األولي، وتُدرج من خالل الربح أو الخسارة التي ال تُخصم فيها تكاليف المع

 . في قائمة الدخل

 

والحقاً، فإن جميع المطلوبات المالية التي تحمل عمولة خاصة، بخالف تلك المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 . احتساب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على التسويةيتم . الربح أو الخسارة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
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 التوقف عن إثبات األدوات المالية
المالية، أو عندما يتم تحويل يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية، عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات  

في الحاالت التي تُقيّم فيها الشركة على أنها قامت بتحويل أصل مالي، فإنه  .  الموجودات ويكون التحويل مؤهالً للتوقف عن اإلثبات
 .  يتم التوقف عن إثبات األصل إذا قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية بشكل جوهري

 
ما ال تقوم الشركة بتحويل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية جوهرياً، يتم التوقف عن إثبات األصل  وعند

تقوم الشركة بإثبات أي حقوق أو التزامات وبشكل منفصل  .  المالي فقط في حال أن الشركة لم تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي
 . و تم االحتفاظ بها في العمليةكموجودات أو مطلوبات نشأت أ

 

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية وذلك فقط عند استنفاذها أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء  

 .مدته
 

 مقاصة األدوات المالية 
قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في  

وسداد   الموجودات  تحقيق  أو  الصافي  أساس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسوية  نية  هناك  وكانت  المثبتة  المبالغ  بمقاصة 
 . المطلوبات في آن واحد

 
 العمالء   مع العقود من اإليرادات (  ب)

 

باستخدام نموذجاً من  )  15تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند استيفاء التزامات األداء وفقاً للمعيار المعيار الدولي للتقرير المالي  

 :  لدى الشركة مصادر إيرادات على النحو التالي (. خمس خطوات 

 

 أتعاب إدارة الموجودات 

، أو  "(القائمة على الموجودات )"يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول الخاضعة لإلدارة  

الخاضعة للشروط واألحكام المعمول بها وعقود  "(  المرتكزة على المرتجعات)"نسبة مئوية من المرتجعات من صافي الموجودات  

تعزو الشركة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل السنة، ألن األتعاب و.  الخدمات مع العمالء و الصناديق

 . ال تخضع أتعاب إدارة الموجودات لالسترداد. تتعلق تحديداً بجهود الشركة في تحويل الخدمات لتلك الفترة
 

 دخل الخدمات المصرفية االستثمارية 

مارية واالستشارية استناداً إلى الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمات المعمول بها يتم إثبات إيرادات الخدمات المصرفية االستث 

 . وعند استيفاء التزامات األداء
 

 دخل الوساطة 

يتم إثبات دخل الوساطة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن العمالء بالسعر المتفق عليه في العقد مع العمالء، بالصافي 

يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ المعاملة نيابة عن العمالء، مما يؤدي إلى .  الخصومات والحسوماتبعد  

 . إثباتها الفوري لإليرادات، حيث لن يكون للشركة أي التزامات أخرى 
 

 صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
يتضمن صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة  

 .   ، ولكن يستثنى من ذلك العمولة الخاصة ودخل توزيعات األرباح(إن وجدت)وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي 
 

 دخل العموالت الخاصة 

 . إثبات اإليرادات من مستحقات التمويل بهامش والودائع ألجل على أساس االستحقاق بناًء على طريقة معدل العمولة الفعليةيتم 
 

 نقد وما في حكمه  ( ج)

ويشمل أيضاً السحوبات البنكية على المكشوف التي .  يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

تظهر السحوبات البنكية .  ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة ومن المرجح تذبذبها من أرصدة مكشوفة إلى أرصد إيجابيةتشكل جزًء  

  .على المكشوف كقروض قصيرة األجل ضمن المطلوبات عند عدم وجود حق بإجراء مقاصة
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 عقود اإليجار  (د )

 
ويكون  .  الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجارتجري  

يتم .  العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل
 . كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجوداتتحديد السيطرة إذا 

 
 موجودات حق االستخدام 

 تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس األصل المتعلق بحق االستخدام بالتكلفة؛
 ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، و  (أ

 . المعدل ألي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار لتعديالت عقد اإليجار ( ب

 
ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل  .  وبشكل عام، ستكون موجودات حق االستخدام مساوية اللتزامات عقود اإليجار

ع والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة إعداد الموق
 ". حق االستخدام"أصل  

 
 التزامات عقود اإليجار 

البدء، ويتم خصمه   إن التزام عقد اإليجار عند اإلثبات األولي هو القيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ
 . باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة

 
 : تقيس الشركة التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تاريخ البدء من خالل

 . زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار .1

 دفعات اإليجار؛ و  تخفيض القيمة الدفترية لتعكس .2

 . إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار .3

 

 المخصصات (     هـ)

يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل 

يتطلب   أن  المحتمل  ومن  االلتزامموثوق  هذا  لتسوية  اقتصادية  لمنافع  خارجة  تحديد .  تدفقات  يتم  جوهري  التأثير  يكون  عندما 

المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية  

يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة  .  نطوي عليها االلتزامللقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ي 

 . الربح أو الخسارة

 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (و

 

يتم تحديد التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، الذي يعد خطة منافع محددة، باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة مع إجراء 

إن االلتزام ذو العالقة المثبت في قائمة المركز المالي يمثل القيمة الحالية اللتزام  .  في نهاية فترة التقرير السنوية  التقييم االكتواري

 . مكافأة نهاية الخدمة في نهاية فترة التقرير

 

الدخل قائمة  نهاية الخدة في  التزام مكافأة  الناتجة عن  تكلفة الخدمة الحالية ومصروفات العمولة  إثبات إعادة قياس  .  تسجل  ويتم 

 . التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرةً في الدخل الشامل اآلخر

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل   (ز

 

المرضية في السنة التي يتم إثبات التزام المنافع المستحقة للموظفين التي تخص األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات  

يتم قياس المطلوبات المثبتة التي تخص منافع  .  يتم فيها تقديم الخدمة بمبلغ غير مخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة

 . الموظفين قصيرة األجل بمبلغ غير مخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة المتعلقة بها
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 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية (ح

. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت

األ  بالعمالت  المسجلة  والمطلوبات  الموجودات  أرصدة  ترجمة  يتم  وفقا ألسعار  كما  السعودي  الريال  إلى  السنة  نهاية  في  جنبية 

المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة من أسعار الصرف يتم إضافتها أو  .  الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي

 .  تحميلها على قائمة الدخل

 

 موجودات تخضع لإلدارة  (ط

ال يتم  .  لعمالئها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ االستثماريةتقدم الشركة خدمات إدارة الموجودات  

 .معاملة هذه الموجودات كموجودات تابعة للشركة وعليه ال يتم إدراجها في القوائم المالية

 

 اإلقراض بالهامش  (ي

ويتم التوقف عن إثباتها عند قيام العمالء  .  لعمالءيتم إثبات مستحقات اإلقراض بالهامش مبدئياً عند صرف األموال ذات الصلة ل

 . بسداد التزاماتهم، أو شطب الرصيد، أو انتقال جميع المخاطر والمزايا الجوهرية المصاحبة للملكية إلى طرف آخر 

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى  (ك

 . وخدمات مستلمة، سواًء صدرت أو لم تصدر بها فواتير إلى الشركةيتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها مقابل بضائع 

 الحسابات النقدية للعمالء  (ل

ال تُدرج هذه األرصدة في  .  تحتفظ الشركة بالنقد في الحسابات النقدية للعمالء لدى بنك ساب الستخدامه لالستثمارات نيابة عنهم

 .القوائم المالية

 

 المصروفات  (م

بتكاليف موظفين  الرواتب والمصروفات األخرى المتعلقة مباشرةً  تلك  بالموظفين هي  يتم تصنيف جميع المصروفات  .  المتعلقة 

األجل   قصيرة  قروض  من  الخاصة  العمولة  ومصروفات  بالمباني  المتعلقة  والمصروفات  الموظفين  تكاليف  عدا  األخرى، 

 . كمصروفات عمومية وإداريةواالستهالك والنفقات التمويلية وللخسائر االئتمانية المتوقعة، 

 

 الزكاة والضريبة  (ن

 ضريبة الدخل والزكاة الحالية 

 

ويتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل  "(.  الهيئة)"تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

اإلضافية، إن وجدت، والتي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط في يتم المحاسبة عن المبالغ  .  على قائمة الربح أو الخسارة

 .  السنة التي يتم فيها االنتهاء من الربط وإثباته في الربح أو الخسارة

 

 الموجودات والمطلوبات المحتملة  (س

عندما ال يمكن قياس مبلغ االلتزام  يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل عندما يتم تأكيد وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلية أو  
 . ال يتم إثبات الموجودات المحتملة لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادية محتمال. بمصداقية معقولة
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 (يتبع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

 التقارير القطاعية  (ع

الشركة   مكونات  أحد  هو  التشغيلي  فيها القطاع  وتتكبد  إيرادات  منها  تتحقق  أن  يمكن  والتي  األعمال  أنشطة  في  تشارك  التي 

تتم مراجعة نتائج جميع القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من قبل إدارة الشركة والمكلفين بالحوكمة من أجل اتخاذ  . مصروفات

نتائج القطاع التي يتم إبالغها  .  معلومات مالية منفصلةالقرارات بشأن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها، والمتاح لها  

 . إلدارة الشركة والمكلفين بالحوكمة تشتمل على بنود تنسب مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول
 

 النقد وما في حكمه.     4
 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

 1  1 نقد في الصندوق 

 5,729  59,268 حساب جاري  –نقد لدى البنوك 

 5,730  59,269 اإلجمالي 
 

 الودائع ألجل .     5
 

والبنوك المحلية األخرى وتحمل أرباًحا بأسعار تجارية، ولها  "(  ساب)"يتم إيداع الودائع ألجل لدى البنك السعودي البريطاني  

 (. م2021أكتوبر : م2020)م 2022تاريخ استحقاق يمتد إلى مارس 

 

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .6
 

 . بواسطة الشركةوتتم إدارة هذه الصناديق : لدى الشركة استثمار في صناديق االستثمار التالية

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 صناديق االستثمار المدارة بواسطة الشركة 
 القيمة العادلة  التكلفة  القيمة العادلة  التكلفة 

 42,584 40,756  17,620 16,831 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 

 29,938 28,657  30,007 28,657 صندوق أسواق النقد بالريال السعودي

 50,519 44,770  76,632 72,771 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

 123,041 117,183  124,259 118,259 اإلجمالي 

 

 المتحصالت مليون لاير سعودي في صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي وتم استثمار    25خالل السنة، تم بيع وحدات بقيمة   1- 6

 .في صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

 

 مستحقات التمويل بهامش .7
 

يتم تقديم هذه .  تقدم الشركة تسهيالت إقراض بهامش لعمالئها على أساس اختياري بغرض االستثمار في سوق األسهم السعودية

(  أشهر   3  ألجل  سايبور)التسهيالت لفترة تمتد بحد أقصى حتى سنة وتحمل معدل عمولة خاصة على أساس معدل أساسي بنسبة  

يتم ضمان التسهيالت من خالل األسهم األساسية والنقد  . زائداً نسبة محددة وفقاً للسياسة المتعلقة بحد المبلغ الذي تم الحصول عليه

ف به  العمالءالمحتفظ  استثمار  مقابل  2021ديسمبر    31بتاريخ  .  ي حسابات  المتوقعة جوهريًا  االئتمانية  الخسائر  أثر  يكن  لم  م، 

 .  مستحقات التمويل بهامش

 

 حق االستخدام موجودات .8
 

 (.م2023سنوات ينتهي في  10عقد مدته  - مباني مكتبية )تتعلق موجودات حق االستخدام بعقارات مؤجرة 

 

 م 2020  م 2021 

 5,277  3,958 يناير 1الرصيد في 

 (1,319)  ( 1,320) مصروف االستهالك للسنة 

 3,958  2,638 ديسمبر 31الرصيد في 
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 األخرى  الموجودات .9
 

 م 2020  م 2021 

 313  --  أتعاب مستحقة 

 ً  345  361 مصروفات مدفوعة مقدما

 768  2,166 أخرى  

 1,426  2,527 ديسمبر 31الرصيد في 

 

مليون    1.04مليون لاير سعودي ورسوم صندوق استثماري مستحقة بقيمة    1.0يشمل بند أخرى المستحق من أمين الحفظ بقيمة   1- 9

 . مليون لاير سعودي 0.13لاير سعودي وأخرى بقيمة 

 

 عقود اإليجار  التزامات .10

 
 م 2020  م 2021  

    

 6,721  4,031 يناير 1الرصيد في 

 101  77 مصروف الفائدة للسنة 

 (2,791)  --  المدفوع اللتزامات عقود اإليجار 

 4,031  4,108 ديسمبر   31الرصيد في 

 

 
إجمالي الحد األدنى   م 2021

لدفعات اإليجار  

 المستقبلية 

 

 

 

 الفائدة 

 

القيمة الحالية للحد  

األدنى لدفعات  

 اإليجار 

 2,739  51  2,790 أقل من سنة 

 1,369  26  1,395 إلى خمس سنوات بين سنة 

 4,185  77  4,108 

 
إجمالي الحد األدنى   م 2020

لدفعات اإليجار  

 المستقبلية

 

 

 

 الفائدة

 

القيمة الحالية للحد  

األدنى لدفعات  

 اإليجار

 1,318  77  1,395 أقل من سنة 

 2,713  77  2,790 بين سنة إلى خمس سنوات 

 4,185  154  4,031 

 

 القروض قصيرة األجل .11
  

.  مليون لاير سعودي من ساب لتمويل تسهيالت اإلقراض بالهامش  600لدى الشركة تسهيل ائتماني للسحب على المكشوف بقيمة  

  164.4:  م2020)مليون لاير سعودي    80.8م، بلغت قيمة مبلغ التسهيل المستخدم من قبل الشركة  2021ديسمبر    31كما في  

 .ويحمل معدل عمولة خاصة لمدة ثالثة أشهر سايبور(. سعودي مليون لاير 

 

 : فيما يلي مطابقة الحركات في القروض قصيرة األجل مع التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية   1- 11

 م 2020  م 2021  

 143,627  164,417 يناير 1الرصيد في 

 1,712  1,214 مصروف عمولة خاصة مستحقة للسنة

 19,078  ( 84,818) متحصالت من قروض قصيرة األجل ( / مدفوعات مقدًما)صافي 

 164,417  80,813 ديسمبر 31الرصيد في 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة.  12 
 

معتمدة من  تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال مع أطراف ذات عالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين  

وشركاته الشقيقة والصناديق  "(  الشركة األم )"تتكون األطراف ذات العالقة من البنك السعودي البريطاني  .قبل مجلس إدارة الشركة

فيما يلي أهم المعامالت التي أجريت مع األطراف ذات  .  المدارة بواسطة الشركة ومجلس اإلدارة ولجانه وموظفي اإلدارة العليا

   :والمبالغ المتعلقة بها بخالف تلك المعامالت التي تم اإلفصاح عنها بطريقة أخرى في هذه القوائم الماليةالعالقة 

 

 م 2020  م 2021  العالقة  

 200  -  شركة شقيقة  أتعاب استشارات وترتيب 

 675  688  الشركة األم  أتعاب أمين حفظ وخدمات أخرى 

 6,468  2,927  الشركة األم  دخل عمولة خاصة 

 أتعاب إدارة الموجودات 
صناديق استثمار مدارة  * 

 بواسطة الشركة 

 
8,908  8,277 

 1,712  1,214  الشركة األم  مصروف عمولة خاصة 

مصروفات تشغيلية محملة من قبل ساب بموجب اتفاقية  

 ( 1- 12إيضاح )مستوى الخدمة 
 7,026  9,680  الشركة األم 

 

 : االستثمار من الصناديق التالية التي تتم إدارتها بواسطة الشركة تتكون صناديق * 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 

 صندوق أسواق النقد بالريال السعودي

 صندوق اليسر لألسهم السعودية 

 صندوق األسهم السعودية 

 السعودية صندوق أسهم المؤسسات المالية 

 صندوق األسهم الخليجية 

 

وتشتمل هذه الخدمات على  .  الموقعة بين الشركة والبنك"(  االتفاقية )"يقدم ساب خدمات محددة للشركة وفقاً التفاقية مستوى الخدمة   1- 12

وسداد المدفوعات نيابة    يقوم ساب بتحصيل.  دعم تقنية المعلومات والتمويل والموارد البشرية والوظائف القانونية اإلدارية األخرى

 .عن الشركة ويحتفظ بالحسابات البنكية الخاصة بعمالء الوساطة بالشركة 

 

والمبالغ التي تم اإلفصاح عنها في مكان آخر من هذه القوائم المالية، فإن األرصدة   11و    10و  6و    5و    4باإلضافة إلى إيضاح  

 : باألطراف ذات العالقة التالية هي أيًضا قائمة فيما يتعلق 

 

 العالقة  

ديسمبر    31 

  م 2021

ديسمبر   31

 م 2020

      
 17,371  75,216  الشركة األم  مستحق لطرف ذو عالقة 

 164,417  80,813  الشركة األم  قروض قصيرة األجل 

 -   1,037  صناديق استثمارية أتعاب إدارة مستحقة 
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 ( يتبع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   .  12
 

 :فيما يلي مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة واللجان وموظفي اإلدارة العليا

 
 م 2020  م 2021 

 500  1,250 أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة 

 6,998  9,096 موظفي اإلدارة العليا

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى   .  13

 

ديسمبر    31

 م 2021

 ديسمبر   31 

 م 2020

 3,369  4,268 منافع موظفين مستحقة 

 -   - 22,282 ( 1- 13إيضاح )تكاليف التكامل 

 4,400  8,942 ( 2- 13إيضاح )مصروفات أخرى  

 7,769  35,492 اإلجمالي 

 

تتعلق تكاليف التكامل بالخدمات االستشارية التي تغطي مجاالت الدعم القانوني والمالي وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات  1- 13

 .   أعاله 1فيما يتعلق بالمعاملة على النحو الُموضَّح في إيضاح 

 
 .  ومصروفات عمومية أخرىتتضمن المصروفات األخرى أتعاب مهنية واستشارية ومصروفات اتصاالت  2- 13

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   .  14
 

 :ديسمبر 31فيما يلي بيان بالحركة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة المنتهية في 
   

 ديسمبر   31 
 م 2021

 ديسمبر  31 
 م 2020

 11,198  12,968 الرصيد في بداية السنة 

 1,409  1,574 (2- 14إيضاح )تكلفة مكافأة نهاية الخدمة المحملة على الربح أو الخسارة 

 7  ( 859)  خسائر ناتجة عن إعادة القياس مدرجة في الدخل الشامل اآلخر (/أرباح)

 386  1,346 ( 1- 14إيضاح )التزام تحويل 

 ( 32)  ( 3,424) منافع مدفوعة خالل السنة 

 12,968  11,605 السنة الرصيد في نهاية 

 

 .  يمثل ذلك منافع الموظفين فيما يتعلق بالموظفين الذين تم تحويلهم خالل السنة من الشركة ألم إلى شركة األول لالستثمار   1- 14

 

 : ديسمبر 31فيما يلي تفاصيل تكاليف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة المنتهية في    2- 14
 

 م 2020  م 2021 

 1,052  1,346 تكلفة الخدمة الحالية 

 357  228 تكلفة الفائدة

 1,409  1,574 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحملة على الربح أو الخسارة 

 

 االفتراضات االكتوارية االساسية  3- 14

 

 م 2020  م 2021 التفاصيل 

ً  ٪2.05  سنويا   ٪2.65 معدل الخصم    سنويا

ً  ٪2.50  سنويا   ٪4.00   :قصير األجل - المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب    سنويا

ً  ٪2.05  سنويا   ٪2.70 : طويل األجل  - المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب    سنويا
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 ( يتبع)مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .   14
 

 حساسية االفتراضات اإلكتوارية 
 

 . ديسمبر على معدل الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب 31يبين الجدول أدناه أثر تقييم التزامات المنافع المحددة كما في 

 

 ( نقص)  /زيادة -األثر على التزامات المنافع المحددة 

 األساس سيناريو 

التغير في  

 االفتراضات 

الزيادة في  

 االفتراضات 

النقص في  

 االفتراضات 

    م 2021
 936 ( 826) ٪1 معدل الخصم 

 ( 856) 952 ٪1 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

  م 2020
  

 999 (878) ٪1 معدل الخصم 

 (914) 1,020 ٪1 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

 
إن المتوسط المرجح .  الحساسية المذكور أعاله إلى التغيير في االفتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتةيستند تحليل  

 (. سنة 7.5: م2020)سنة  7.59لفترة التزامات المنافع المحددة هو 

 

 سجل االستحقاق 
 

 : فيما يلي تواريخ استحقاق التزامات المنافع المحددة
 م 2020  م 2021 

    توزيع توقيت مدفوعات المنفعة 

 1,584  1,305 1السنة 

 1,062  725 2السنة 

 818  709 3السنة 

 783  780 4السنة 

 756  900 5السنة 

 4,570  3,685 10إلى السنة  6السنة 

 5,156  5,059 وما بعدها 11السنة 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  .  15
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   
 م 2020  م 2021 
    

 17,954  9,410 الزكاة للسنة 
 163  - ضريبة الدخل للسنة 

 18,117  9,410 اإلجمالي 

 

 : فيما يلي العناصر األساسية لوعاء الزكاة الخاصة بالشركة  1- 15

 
 م 2020  م 2021 

 260,028   276,000 رأس المال 

 1,486  - المعدل صافي الربح 

 93,805  89,056 المخصصات واالحتياطيات 

 355,319  365,056 وعاء الزكاة 

 9,159  9,410 الزكاة المحملة للسنة الحالية 

 8,795   - الزكاة المحملة للسنوات السابقة 

 17,954  9,410 إجمالي المصروف 

 
 
 
 
 



 شركة األول لالستثمار

 (مساهمة مقفلة شخص واحد شركة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
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 (يتبع)الزكاة وضريبة الدخل .   15
 

 : ضريبة الدخل للسنة فيما يلي   2- 15

 
 م 2020  م 2021 

 815  - حصة المساهمين غير السعوديين من صافي الربح المعدل 

 163  - ضريبة الدخل للسنة  

 

 الحركة في الزكاة ومخصص ضريبة الدخل  3- 15

 

 م 2020  م 2021 

 7,293  9,686 الرصيد كما في بداية السنة  

 17,954  9,410 ( 1- 15إيضاح )مخصص الزكاة خالل السنة  

 163  - ( 2- 15إيضاح )مخصص ضريبة الدخل خالل السنة 

 (15,724)  ( 9,218) تسويات خالل السنة للسنوات السابقة  /مدفوعات 

 9,686  9,878 الرصيد في نهاية السنة 

 

  موقف الربط  4- 15

 

في   المنتهية  السنة  حتى  والضريبة  الزكاة  إقرارات  الشركة جميع  الزكوي .  م2020ديسمبر    31قدمت  الربط  من  االنتهاء    /تم 

 .م2018ديسمبر  31الضريبي للشركة حتى السنة المنتهية في 

 

 .م2022بريل أ 30م يستحق تقديمه في أو قبل 2021ديسمبر  31اإلقرار الزكوي والضريبي للشركة للسنة المنتهية في 

 

  رأس المال واالحتياطيات    . 16
 

 رأس المال 
سهماً بقيمة    40,000,000مليون لاير سعودي، يتكون من    400بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

 . لاير سعودي لكل سهم، مدفوعة بالكامل ومملوكة من قبل ساب 10

 

 احتياطي نظامي 

من صافي دخلها السنوي إلى    ٪10وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته  

 .  إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على الشركاء. من رأس المال ٪30االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 

 

 الحسابات النقدية للعمالء   .  17
 

(  مليار لاير سعودي   0.93:  م2020)مليار لاير سعودي    1.06م بحسابات نقدية لعمالء بمبلغ  2021ديسمبر    31تحتفظ الشركة في  

وتماشياً مع سياستها المحاسبية، ال تُدرج هذه األرصدة في القوائم المالية للشركة  .  ليتم استخدامها في استثمارات نيابة عن العمالء

 .  تفظ بها بصفة ائتمانيةنظراً ألن الشركة تح

 

 موجودات تخضع لإلدارة   .  18
 

يمثل هذا البند موجودات الصناديق االستثمارية والمحافظ المدارة حسب تقدير الوسيط المتعلقة بأموال المستثمرين المدارة بواسطة  

وتماشياً مع (.  مليار لاير سعودي   1.35:  م2020)م  2021ديسمبر    31مليار لاير سعودي كما في    1.84الشركة والبالغ قيمتها  

 .ةماني ت ئ رج هذه األرصدة في القوائم المالية للشركة نظراً ألن الشركة تحتفظ بها بصفة اسياستها المحاسبية، ال تُد

 

 أتعاب إدارة الموجودات .   19

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 8,277  8,908 ( 12إيضاح )أتعاب إدارة من صناديق استثمارية  

 432  132 أتعاب اإلدارة من المحافظ بإدارة الشركة  

 8,709   9,040 اإلجمالي 

 



 شركة األول لالستثمار
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 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 دخل الخدمات المصرفية االستثمارية  .    20
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 200  -  عمليات الدمج واالستحواذ 

 -   -  طرح خاص 

 106  -  أخرى 

 306  -  اإلجمالي 

 

 العموالت الخاصةدخل .     21
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 5,380  4,124 أرباح تمويل بهامش  

 6,468  3,054 ودائع ألجل 

 11,848  7,178 اإلجمالي 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية.    22

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 7,026  9,680 ( 1- 12إيضاح )مصروفات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة  

 1,168  1,240 مصروفات اتصاالت 

 1,058  33,593 (1- 13إيضاح  )  العمليات تكاملمصروفات 

 97  100 قرطاسية ومطبوعات 

 17  36 سفر

 1,697  6,392 ( 1- 22إيضاح )مصروفات أخرى  

 11,063  51,041 اإلجمالي 

 

 

 . تشمل المصروفات األخرى أتعاب المراجعة وأتعاب مجلس اإلدارة وأخرى 1- 22
 

 قياسات القيمة العادلة    . 23
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين  

يتضمن تعريف القيمة العادلة االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالها وال يوجد أي نية أو  .  القياس المشاركين في السوق بتاريخ  

 . متطلب لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة

 

بشكل دوري   المتداولة متاحة  إذا كانت األسعار  نشط  المالية متداولة في سوِق  األداة  أو  وتعتبر  أو وسيط  وبسهولة من سمسار 

وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلية التي تحدث بانتظام على أساس  .  مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية

 .  تجاري
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 (يتبع)قياسات القيمة العادلة   .  23
 

يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في  .  مكانوعند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإل

 :التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي

 

تاريخ في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في  (  غير المعدلة)األسعار المتداولة  :  1المستوى  

 .القياس

 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة   1مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى   : 2المستوى 

 (. مشتقة من األسعار) أو بصورة غير مباشرة ( األسعار)

 

 (. المدخالت غير القابلة للمالحظة)مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة  : 3المستوى 

 

يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما في ذلك مستوياتهم في 

 . جميع قياسات القيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها متكررة لقياسات القيمة العادلة. ة لألدوات الماليةالنظام المتدرج للقيمة العادل

 
 م 2021ديسمبر   31 

الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة  

 العادلة 

القيمة  

 الدفترية 

        

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  
124,259 - 124,259 - 124,259 

 
 م 2020ديسمبر  31 

 الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

القيمة 

 الدفترية 

        

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة 
123,041  - 123,041  - 123,041 

 

إلى صافي قيمة الموجودات المدرجة في السوق المالية السعودية كما    2تستند القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة ضمن المستوى  

 .  م2021ديسمبر  31في 

 

 . ال يوجد أي تحويالت بين فئات قياس القيمة العادلة

 

ألنها ال  ال يتضمن الجدول أعاله معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقُاسة بالقيمة العادلة نظراً  

إن القيم العادلة للودائع المحملة بعمولة ومستحقات التمويل  .  تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية

القيم  بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل كبير عن  المدينة والموجودات األخرى المدرجة  البنكية والذمم  بهامش والنقد واألرصدة 

الدفترية المدرجة في القوائم المالية، حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف بشكل كبير عن 

 .  المعدالت المتعاقد عليها، وبسبب الفترة القصيرة لألداة المالية

 

 القطاعات التشغيلية .24
 

راض إدارية، تم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات  وألغ.  تعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية

 :المقدمة بحيث يكون لديها القطاعات التالية
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 ( يتبع)القطاعات التشغيلية  .24
 

 المصرفية االستثمارية 

 

والطروحات العامة في األسهم وسندات  تتضمن الخدمات المصرفية االستثمارية استشارات تمويل الشركات، واالكتتابات الخاصة  

 . الدين والمبيعات التجارية وعمليات االندماج واالستحواذ والتفكيك والفصل والقروض المشتركة والمنتجات المهيكلة

 

  الوساطة 

 

السوق المالية المحلية  تشمل خدمات الوساطة خدمات وساطة األسهم المحلية والدولية التي تعمل كوسيط لتداول األوراق المالية في  

كما تشمل تسهيل السحب على المكشوف المضمون بالكامل للعمالء للتداول في  .  والدولية وتقديم خدمات الحفظ والمقاصة للعمالء

 . األسهم المحلية كتسهيالت إقراض بهامش

 

 إدارة األصول 

 

 .نيابة عن العمالء( أي إدارة الصناديق االستثمارية المحافظ االستثمارية)تشمل خدمات إدارة األصول إدارة األصول 

 

 قطاع الشركات 

 

يدير قسم قطاع الشركات بالشركة تطورات قطاع الشركات ويشرف على جميع األقسام المتعلقة بالخزينة واالستثمارات بأموال  

ويهتم هذا القسم أيًضا باالستراتيجية وتطوير األعمال والقانون واالمتثال والتمويل والعمليات والموارد البشرية  .  الشركة الخاصة

 . وإدارة عالقات العمالء

 

 : إن إجمالي اإليرادات والمصروفات التشغيلية للشركة ونتائج السنة المنتهية في ذلك التاريخ حسب القطاع التشغيلي، هي كما يلي

  م 2021 

  المصرفية 

 إدارة األصول  الوساطة  االستثمارية 

قطاع  

 اإلجمالي  الشركات 

      

 35,274 5,040 9,040 21,194 - يرادات اإل

 82,137 70,365 3,877 7,895 - المصروفات 

 

  م 2020 

المصرفية   

 اإلجمالي  الشركات قطاع  إدارة األصول  الوساطة  االستثمارية

      

 40,166 7,921 8,709 23,230 306 يرادات اإل

 37,339 22,715 3,870 8,020 2,734 المصروفات  

 

 إدارة المخاطر  .25
 

تقوم الشركة  .  يكون مجلس إدارة الشركة مسؤوالً عن اإلطار الكامل إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر

وعليه، تعتبر إدارة المخاطر جزًء ال  .  وتحسين وحماية قيمة الشركة وكذلك خلق قيمة لمستثمريهابإدارة مخاطر أعمالها عند إنشاء  

 . هدف إدارة المخاطر فهم وإدارة المخاطر وليس تجنبها. يتجزأ من استراتيجية الشركات لضمان فعاليتها وإضافة قيمة لها

 

وقياس، ومراقبة، وتقليل أو ضمان، وإعادة تقييم مخاطرها الرئيسية  قامت الشركة بتصميم إطار إدارة المخاطر الخاص بها لتحديد،  

 .  استناداً إلى التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية

 

ويدعم اإلطار تحقيق أهدافها االستراتيجية وتحسين نتيجة مفاضلة المخاطر إما بتعظيم العائد لمستوى معين من المخاطر أو تقليل 

يضع مدى    –والذي يعتبر بمثابة حلقة وصل بين خطوط األعمال واإلدارة    - قسم إدارة المخاطر  .  معين من العائدالمخاطر لمستوى  

 .  تقّبل المخاطر ويبلغه للمسؤولين علنها ويراقبها لضمان أن تظل المخاطر ضمن مستويات مقبولة لإلدارة
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 مخاطر االئتمان  1- 25

 

قامت  .  مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية

الجودة االئتمانية للعمالء وموافقات ائتمان رسمية والحصول على  الشركة بتحديد إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان تشمل تقييم  

 .  ضمانات

 

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى الخاصة بالشركة التي تتضمن النقد وما في حكمه، فإن تعرض  

ض للمخاطر بصورة مساوية للقيمة الدفترية لهذه الشركة لمخاطر االئتمان ينشأ عن عدم قدرة الطرف اآلخر، مع أقصى حد للتعر

 . يعرض الجدول أدناه الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي. األدوات

 

التعرض لمخاطر  
  31االئتمان كما في  

 ديسمبر  
 م 2021

 

التعرض لمخاطر  
 االئتمان  
ديسمبر  31كما في 
 م 2020

    

 5,729  59,269 حكمه نقد وما في 

 435,593  410,000 ودائع ألجل 

 164,462  80,973 مستحقات تمويل بهامش 

 313  2,527 موجودات أخرى 

 552,769  606,097 

 النقد لدى البنوك والودائع ألجل 

 

البريطاني   السعودي  البنك  لدى  والودائع  األموال  بالفائض من  الشركة  االئتماني (  ساب)تحتفظ  التصنيف  ذات  الراجحي  وبنك 

حسب   P-1و    A1وبـ    F2و  +  BBBوفقاً لتصنيفات فيتش، تم تصنيف الدين طويل األجل والدين قصير األجل لساب بـ  .  المستقر

حسب تصنيفات فيتش    F1و    - Aويل األجل والدين قصير األجل لبنك الراجحي بـ  تم تصنيف الدين ط.  تصنيفات وكالة موديز

 .حسب تصنيفات وكالة موديز P-1و A1و

 

 مستحقات تمويل بهامش 
 

إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيًضا العوامل .  يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل

يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها التي قد  

 .العمالء أنشطتهم

 

يتم ضمان التسهيالت .  م، لم تكن مستحقات التمويل بالهامش متأخرة السداد وال منخفضة القيمة االئتمانية2021ديسمبر    31كما في  

 . مليون لاير سعودي 510.391من خالل األسهم األساسية والنقد المحتفظ به في حسابات استثمار العمالء والتي بلغت 

 

 مخاطر السوق  2- 25

 

 مخاطر العمالت 
.  العمالت األجنبيةمخاطر العملة هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة استثمار مالي ما بسبب التغير في أسعار صرف  

وتراقب اإلدارة عن قرب التذبذبات في أسعار الصرف وترى أن هناك خطراً ضئيالً للخسائر نتيجة التذبذبات في أسعار الصرف  

 . نظراً ألن الشركة تتعامل بشكل رئيسي بالريال السعودي
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 مخاطر معدالت العموالت 

النقدية  تنشأ مخاطر   التدفقات  أو  العادلة  القيمة  العمولة على  في معدالت  التغيرات  تأثير  احتمالية  الخاصة من  العمولة  معدالت 

تنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة بالشركة بصورة رئيسية من مستحقات التمويل بهامش والقروض  .  المستقبلية لألدوات المالية

تتعرض الشركة لمخاطر محدودة ألسعار العموالت الخاصة بسبب االستحقاق قصير  .  قصيرة األجل والودائع ألجل لدى ساب

  .األجل لهذه األدوات المالية

 أشهر  3خالل   مخاطر معدالت العمولة 

  12إلى  3

 شهرا  

 أكثر من  

 سنة

غير مرتبطة  

 اإلجمالي  بعمولة 

      م 2021ديسمبر   31

      إجمالي الموجودات المالية 

 59,269 59,269 - - - البنوكنقد لدى 

 410,000 - - - 410,000 ودائع ألجل 

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 124,259 124,259 - - - الخسارة 

 80,973 - - - 80,973 مستحقات تمويل بهامش 

 2,527 2,527 - - - موجودات أخرى  

 677,028 186,055 - - 490,973 الموجودات المالية إجمالي 

      

 35,492 35,492 - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 80,813 - - - 80,813 قروض قصيرة األجل 

 116,305 35,492 - - 80,813 إجمالي المطلوبات المالية 

  560,723 410,160 410,160 410,160 فجوة الحساسية لمعدالت العمولة التراكمية 

 

 أشهر  3خالل   مخاطر معدالت العمولة 

  12إلى  3

 شهرا  

 أكثر من  

 سنة

غير مرتبطة  

 اإلجمالي  بعمولة 

      م 2020ديسمبر   31

      إجمالي الموجودات المالية 

 5,729 5,729 -  -  -  نقد لدى البنوك

 435,593 -  -  410,593 25,000 ودائع ألجل 

استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 123,041 123,041 -  -  -  الخسارة 

 164,462 -  -  -  164,462 مستحقات تمويل بهامش 

 313 313 -  -  -  ذمم مدينة 

 729,138 129,083     -  410,593 189,462 إجمالي الموجودات المالية 
      

 7,769 7,769 -  -  -  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 164,417 -  -  -  164,417 قروض قصيرة األجل 

 172,186 7,769     -   -  164,417 إجمالي المطلوبات المالية 

  556,952 435,638 435,638 25,045 فجوة الحساسية لمعدالت العمولة التراكمية 

 
 

 مخاطر األسعار 

األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات مخاطر األسعار هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة  

 . ناتجة عن عوامل خاصة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق

 

الشركة بالحد من مخاطر السوق  تقوم  .  إن الشركة معرضة لمخاطر األسعار فيما يتعلق باالستثمارات في الصناديق االستثمارية

 . عن طريق االستثمار فقط في الصناديق االستثمارية المدارة من قبل الشركة

 

إن أفضل تقدير لإلدارة لألثر على قائمة الدخل بسبب تغير محتمل معقول في إجمالي صافي قيمة الموجودات لكافة الصناديق  

 . ات األخرى ثابتة، موضح في الجدول أدناهاالستثمارية المستثمر فيها، مع بقاء جميع المتغير
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 .  في الممارسة العملية، قد تختلف النتائج التجارية الفعلية عن تحليل الحساسية أدناه وقد يكون االختالف جوهري

 

 المتغيرة 

التغير في صافي قيمة  

 ٪ الموجودات 

التأثير على قائمة الدخل للسنوات  

 المنتهية 

ديسمبر    31

 م 2021

ديسمبر    31 

 م 2020

     

 6,151+  6,213+ 5+ صافي قيمة الموجودات 
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مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة  

وتدير .  السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلةقد تنتج مخاطر .  بأدوات مالية

استحقاقها  عند  مالية  التزامات  بأي  للوفاء  الكافية  السيولة  توفر  خالل ضمان  من  السيولة  مخاطر  الموجودات  .  الشركة  جميع 

الي لها تاريخ استحقاق تعاقدي خالل سنة واحدة، باستثناء التزامات  والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة في قائمة المركز الم

 .10عقود اإليجار والتي تم اإلفصاح عن تاريخ استحقاقها التعاقدي في إيضاح 
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المرتبطة باإلجراءات  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  

والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الشركة سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم الخدمة للشركة ومن العوامل الخارجية  

والتنظيمية القانونية  المتطلبات  الناتجة عن  تلك  مثل  والسيولة والعمالت والسوق  االئتمان  تدير .  األخرى غير مخاطر  الشركة 

مخاطر التشغيلية ضمن مستويات مقبولة من خالل ممارسات إدارة مخاطر تشغيلية سليمة تشكل جزءاً من المسؤوليات اليومية  ال

 . لإلدارة على جميع المستويات

 

 كفاية رأس المال  .26
 

المالية وللحفاظ على قدرة  تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق  

  .الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية

 

ووفقاً (.  م2012ديسمبر    30الموافق  )هـ  1434صفر    17بتاريخ  "(  القواعد)"أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية  

اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنهجية حسابها وفقاً لما  لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية  

وفقاً لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما  .  نصت عليه القواعد

 :يلي

 

 

 

  



 شركة األول لالستثمار

 (مساهمة مقفلة شخص واحد شركة)

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بآالف الرياالت السعودية)
 

26 

 ( يتبع )كفاية رأس المال  .26
 

 م 2020  م 2021 

    : قاعدة رأس المال 

 517,968  462,554 الشريحة األولى لرأس المال 

 -   - الشريحة الثانية لرأس المال 

 517,968  462,554 إجمالي قاعدة راس المال 

     : الحد األدنى لرأس المال 

 -   - مخاطر السوق 

 77,811  60,384 مخاطر االئتمان

 9,335  11,190 مخاطر العمليات 

 87,146  457,17 إجمالي الحد األدنى لرأس المال 

 430,822  ,098390 الفائض في رأس المال 

 5.94  .466 ( ج( )مرات)نسبة كفاية رأس المال  

 

اإلصدار   (أ وعالوة  المتراكمة  واألرباح  المدفوع  المال  رأس  من  تتكون  والتي  المال  لرأس  األولى  وجدت )الشريحة  (  إن 

 . واالحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد

 .م2021ديسمبر  31ال توجد الشريحة الثانية لرأس المال للسنة المنتهية في  (ب

 

يتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال المتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والتشغيل طبقا للمتطلبات المنصوص عليها في  

ويجب أالّ تقل  .  ال كاٍف وفقاً لما تنص عليه القواعدإن الشركة ملزمة باالحتفاظ برأس م.  الفصل الثالث من قواعد الكفاية المالية

 .1نسبة كفاية رأس المال عن 

 

المتعلقة    تم (  ج المصروفات  باستثناء  المال،  من    مليون لاير سعودي  37.35  نحو ب   العمليات  بتكاملاحتساب معدل كفاية رأس 

 (. مرات .725معدل كفاية رأس المال حال احتساب مصروفات تكامل العمليات، يصبح  في) المصروفات التشغيلية 
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 .أو إفصاح في القوائم المالية /لم يكن هناك أي أحداث الحقة بعد تاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت على

 

 اعتماد القوائم المالية  .28
 

  (.م2022مارس  30الموافق)هـ 1443 شعبان 27تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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