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 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.25( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 إيضاح
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

 يناير 1

 م2017 

     

     الموجودات

     

 122,945 124,720 118,651 6 استثمارات

 809 674 574 14 موجودات ضريبة مؤجلة

 123,754 125,394 119,225  موجودات غير متداولة

     

 412,652 416,699 425,584 6 استثمارات

 -- 193,968 246,650 7 تمويل بهامشمستحقات 

 18,455 4,049 -- 9 مستحق من طرف ذو عالقة

 277 1,801 707  أخرى متداولةدات موجو

 1 7,147 15,108 8 نقد وما في حكمه

 431,385 623,664 688,049  موجودات متداولة

     

 555,139 749,058 807,274  إجمالي الموجودات

     

     حقوق الملكية

 400,000 400,000 400,000 10 رأس المال

 20,978 21,645 22,691 10 احتياطي نظامي

 2,110 3,885 --  احتياطي القيمة العادلة

 106,010 104,760 112,361  أرباح مبقاة

 529,098 530,290 535,052  إجمالي حقوق الملكية

     

 المطلوبات

 

   

 

 12,225 12,318 11,915 11 التزامات المنافع المحددة

 12,225 12,318 11,915  مطلوبات غير متداولة

     

 -- 193,800 246,048 12 قروض بنكية

 5,372 4,810 4,059 13 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 -- -- 2,649 9 مستحق إلى طرف ذو عالقة

 8,444 7,840 7,551 14 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 13,816 206,450 260,307  مطلوبات متداولة

     

 26,041 218,768 272,222  إجمالي المطلوبات

 555,139 749,058 807,274  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.25( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 

 م2017 م2018 إيضاح 

    اإليرادات

 17,457 14,572 17 أتعاب إدارة الموجودات

 3,289 6,803 18 دخل خدمات مصرفية استثمارية

 11,164 10,051  دخل أتعاب الوساطة  

 15,544 20,216 19 دخل العموالت الخاصة

 1,067 849  أتعاب أمين حفظ وخدمات أخرى

 -- 1,607  ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي  

  54,098 48,521 

    المصروفات

 25,547 22,716  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 2,165 2,381  إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

 4,200 8,223  مصروفات عمولة خاصة على القروض

 10,513 10,314 20 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  43,634 42,425 
  

  

 6,096 10,464  وضريبة الدخلقبل الزكاة  إجمالي ربح التشغيل للسنة

    

 (6,821) (7,616) ….14 الزكاة وضريبة الدخل

    

 (725) 2,848  صافي الدخل/)الخسارة( للسنة

 

 الدخل الشامل اآلخر

 

  

    بنود يمكن إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة

 1,775 --  ربح من القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع                                            

 (142) --  ضريبة ذات صلة

    

    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 284 1,914  أرباح اكتوارية من التزامات المنافع المحددة

 1,917 1,914  اآلخر للسنةإجمالي الدخل الشامل 

    

 1,192 4,762  إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 بآالف الرياالت السعودية()المبلغ 
 
 

 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.25( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 رأس

 رأس المال

االحتياطي 

 النظامي

 احتياطي 

 القيمة

 العادلة

األرباح 

 اإلجمالي المبقاة

      

 530,290 104,760 3,885 21,645 400,000 م 2018يناير  1الرصيد كما في 

كما في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 - 3,885 (3,885) -- -- م2018يناير  01

 530,290 108,645 -- 21,645 400,000 م 2018يناير  1الرصيد كما في 

 2,848 2,848 -- -- -- صافي ربح السنة

 1,914 1,914 -- -- -- الدخل الشامل اآلخر

 -- -- -- 4,762 4,762 

 -- (1,046) -- 1,046 -- المحول إلى االحتياطي النظامي

 535,052 112,361 -- 22,691 400,000 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

  

 529,098 106,010 2,110 20,978 400,000 م2017يناير  1الرصيد في 

 (725) (725) -- -- -- صافي خسارة السنة 

 1,917 142 1,775 -- -- الدخل الشامل اآلخر

 -- -- 1,775 (583) 1,192 

 -- (667) -- 667 -- االحتياطي النظاميالمحول إلى 

 530,290 104,760 3,885 21,645 400,000 م 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 التدفقات النقديةقائمة 
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 )المبلغ بآالف الرياالت السعودية(
 

 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.25( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 م2017  م2018 إيضاح 

     

     األنشطة التشغيلية

 6,096  10,464  صافي ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     تسويات لــ:

 2,065  1,943 11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  (1,607)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي ربح من

     

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (193,968)  (52,682)  مستحقات تمويل بهامش

 (1,524)  1,094  إجمالي الموجودات المتداولة

 14,406  6,698  أرصدة األطراف ذات العالقة

 (562)  (751)  ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 (173,487)  (34,841)  النقد الناتج من/ المستخدم في األنشطة التشغيلية 

 (1,688)  (432) 11 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (7,432)  (7,805) 14 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 (182,607)  (43,078)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية

 --  7,676  متحصالت من بيع استثمارات

 (4,047)  (8,885)  إيداع ودائع ألجل

 (4,047)  )1,209(  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية

     األنشطة التمويلية

 193,800  52,248  متحصالت من قروض بنكية

 193,800  52,248  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 7,146  7,961  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 1  7,147  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 7,147  15,108  النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبلغ بآالف الرياالت السعودية(
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 التنظيم واألنشطة  .1
 

شركة األول لالستثمار )"الشركة"( شركة مساهمة سعودية مقفلة تعمل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

أفرع  5م(. لدى الشركة 2008يناير  9هـ )الموافق 1428ذو الحجة  30بتاريخ  1010242378التجاري رقم 

 م. 2017ديسمبر  31 أفرع( يتم تشغيلها في المملكة العربية السعودية كما في 5م: 2016)

 

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

وخدمات إدارة الموجودات وإقراض بالهامش. توفر الشركة أيضاً خدمات الترتيب واالستشارات والحفظ لعمالئها 

 م.2007يوليو  22هـ الموافق 1428رجب  8بتاريخ  2007-39-1وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم 

 

 ويقع مكتب الشركة الرئيسي في العنوان التالي:

 

 شركة األول لالستثمار

 المركز الرئيسي

 1467ص.ب. 

 ، 11431الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

لقانوني للشركة من "شركة ذات م، وافقوا مالك الشركة ومجلس اإلدارة على تحويل الكيان ا2016يونيو  23في 

مسؤولية محدودة" إلى "شركة مساهمة مقفلة" وفقاً لنظام الشركة الجديد الصادر من وزارة التجارة واالستثمار في 

 م. 2017مارس  29م. تم اكتمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بتغيير الكيان القانوني في 2016

 
 أسس اإلعداد .2

 
 المطبقةالمعايير المحاسبية  .2.1

 

م وفقاً 2018ديسمبر  31تم إعداد هذه القوائم المالية والتي تعرض العمليات التي أجرتها الشركة للسنة المنتهية في 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من 

 القانونيين.الهيئة السعودية للمحاسبين 

 

م، قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير 2017ديسمبر  31بالنسبة لجميع السنوات وحتى السنة المنتهية في 

المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )"مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

الية هي القوائم المالية األولى للشركة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وبالتالي سابقاً"(. إن هذه القوائم الم

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة". إن تاريخ التحول  1فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م. 2017يناير  1إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو 
 

( شرحاً ألثر التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق الملكية المدرجة سابقاً 4يعرض اإليضاح رقم )
م، بما في ذلك 2017ديسمبر  31م، والدخل الشامل للسنة المنتهية في 2017يناير  1م و2017ديسمبر  31كما في 

اسبية عن تلك المستخدمة في القوائم المالية الخاصة بالشركة للسنة طبيعة وأثر التغيرات الجوهرية في السياسات المح
 م.2017ديسمبر  31المنتهية في 

 
 أسس القياس .2.2

 

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

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

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

 

 

 

 



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبلغ بآالف الرياالت السعودية(
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 أسس اإلعداد )يتبع( . 2
 

 عملة العرض والنشاط .2.3
 

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

 ألف.

 
 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات .2.4

 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات  إن إعداد القوائم المالية وفقا

ق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات واالفتراضات التي تؤثر في تطبي

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

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

ية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها ستكون معقولة في ظل الظروف. يتم الحصول على المشورة المهن

إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات، إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة 

يما يلي كال الفترتين الحالية والمستقبلية. وففقط، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا أثرت المراجعة على 

 المجاالت الجوهرية التي قامت اإلدارة فيها باستخدام التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:

 

 (1-4-2قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح  -

 (2-4-2قياس القيمة العادلة )إيضاح  -

 )ز((           3منافع الموظفين )إيضاح  –التزامات المنافع المحددة  -

 

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 2.4.1

في جميع فئات الموجودات المالية،  9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

ض النقدية المستقبلية وقيم الضمانات وذلك عند تحديد خسائر االنخفاإصدار حكم، وخاصة تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات 

في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد هذه التقديرات على عدة عوامل حيث يمكن أن تؤدي 

 التغييرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

 

ة الخاصة بالشركة هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات إن عمليات حساب الخسائر االئتمانية المتوقع

أساسية تتعلق باختيار مدخالت متغيرة وأوجه الترابط بينها. إن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعتبر 

 أحكام وتقديرات محاسبية تشتمل على ما يلي:

 

 والذي يُحدد )احتمالية التعثر في السداد( بدرجات فردية. نموذج التصنيف االئتماني الداخلي الخاص بالشركة -

الضوابط المستخدمة من قبل الشركة بهدف تقييم إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك  - -

مخصصات الموجودات المالية التي يجب قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم 

 ي.النوع

 فصل الموجودات المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها على أساس جماعي. -

 تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت. -

 تحديد مدى الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية. -

يناريوهات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل واحتماالت ترجيحها الستنباط المدخالت اختيار س -

 االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 قياس القيمة العادلة 2.4.2

ي منظمة بين المشاركين فإن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة 

السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى 

  الحاالت التالية:

 

      في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو -  

 ة للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائد -



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية
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 أسس اإلعداد )يتبع( .2
 

 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات )يتبع( .2.4
 

يجب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة 

المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي يستخدمها 

االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة  المطلوبات على افتراض أن المشاركون في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم

الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة 

واألفضل لذلك األصل، أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام االستخدام األمثل 

 األمثل واألفضل.

 

تستخدم الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام 

 ليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.المدخالت ذات العالقة التي يمكن مالحظتها وتق

 

ضمن  القوائم الماليةيتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في 

 تسلسل القيمة العادلة استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل.

 

ت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لصأصل أو االلتزام يمكن تصنيفها في مستويات مختلفة للتسلسل إذا كانت المدخال

الهرمي للقيمة العادلة، عندئٍذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أنها 

 مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل. 

 

سبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها على نحو متكرر في القوائم المالية، تحدد الشركة ما إذا كانت بالن

التحويالت قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادًا إلى الحد األدنى من 

 ( في نهاية كل فترة تقرير.المدخالت التي تعد جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل
 

تقوم إدارة الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات الالزمة إلعادة قياسها أو تقييمها وفقاً 

للسياسات المحاسبية الخاصة بالشركة.  وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم إدارة الشركة بالتحقق من المدخالت الهامة المطبقة 

التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة. كما في 

تقوم إدارة الشركة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان 

 التغير معقوالً.
 

حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبيعة وخصائص  ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة،

 ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة.
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ورة ثابتة صفيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات ب

)أ(.  3كما هو مبين في اإليضاح  9على كافة الفترات المعروضة باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م، يتم تحديد هذه السياسات بشكل خاص.2018يناير  1وعندما يتم تطبيق السياسات فقط اعتباراً من أو قبل 

 
 األدوات المالية (أ

 

م، وفيما يلي بياناً باألثر المترتب عن تطبيق 2018يناير  1المحاسبة أدناه اعتباراً من قامت الشركة بتطبيق معايير 
 هذه المعايير.

 

 األدوات المالية – 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 م مع تاريخ2014األدوات المالية الذي صدر في يوليو  – 9قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
تمثل تغيراً كبيراً عن معيار المحاسبة  9م. إن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1تطبيق أولي في 

األدوات المالية: االثبات والقياس. ويقدم المعيار الجديد تغيرات أساسية على المحاسبة عن الموجودات  39الدولي 
 المالية.المالية وبعض النواحي المحاسبية للمطلوبات 

 
وفيما يلي ملخًصا بالتغيرات األساسية التي طرأت على السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة والتي نتجت عن تطبيقها 

 .9للمعيار الدولي للتقرير المالي 
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 م2018يناير  1السياسة المطبقة من 

 
 

 اإلثبات األولي والقياس 
 

يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفاً في األحكام التعاقدية لصأداة. تقوم الشركة 

عند اإلثبات األولي بقياس األصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف المعامالت االضافية 

والمنسوبة بصورة مباشرة القتناء أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي مثل األتعاب والعموالت )في حال كان 

األصل المالي أو االلتزام المالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(. تقيد تكاليف معامالت الموجودات 

ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة. المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيم

وبعد اإلثبات األولي مباشرةً، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، مما 

 األصل حديثاً.يؤدي إلى خسارة محاسبية يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة عندما ينشأ 
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية
 

يتم عند اإلثبات األولي تصنيف وقياس الموجودات المالية بـالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من يتم قياس 

 خالل الربح أو الخسارة:
 

  ،يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية
 و
  تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والعمولة على أصل تنشأ فتراتها التعاقدية في

 المبلغ القائم.
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

تم  ييتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال
 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 
  يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية

 وبيع موجودات مالية.
 الفائدة على أصل ل المبلغ وتنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألص

 المبلغ القائم.
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في األسهم التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل 
نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار 

 حدة. على
 

 الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر حسب ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 تقييم نموذج األعمال 

تجري الشركة تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن 
 ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:
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 السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً؛ 
 تقييم طريقة أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك للشركة؛ 
  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية

 المخاطر؛ وإدارة هذه 
  .تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية

إال أن المعلومات بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام 
 إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.الشركة بتحقيق األهداف المحددة 

 
يستند تقييم نموذج األعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سيناريوهات "الحالة األسوأ" 

ية للشركة، ال األصل أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات
تقوم الشركة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات 

 عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية التي تم شراءها حديثًا.
 

تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم  إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم 

 االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.
 

 قدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والعمولةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعا
 

لغرض هذا التقييم، يعّرف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف 
ل "العمولة/الفائدة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خال

فترة محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك 
 على أنها هامش ربح. 

 
وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ أو الفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار 

صأداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير الشروط التعاقدية ل
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ الشركة 

 باالعتبار ما يلي: 

 تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛  األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى -

 خصائص الرافعة المالية؛  -

 شروط السداد والتمديد؛  -

سداد الموجودات(،  - شركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل ترتيبات عدم  البنود التي تحد من مطالبة ال

 و 

 الضبط الدوري ألسعار الفائدة.إعادة  -الخصائص التي تعدل األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود  -
 

 إعادة التصنيف

ال يتم إعادة تصنننننننيف الموجودات المالية الحًقا إلثباتها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشننننننركة بتغيير نموذج 

 أعمالها بهدف إدارة الموجودات المالية.
 

 تصنيف المطلوبات المالية          
المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يتم تخصيصها على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة تقوم الشركة بتصنيف مطلوباتها 

 من خالل الربح أو الخسارة.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة بإثبات مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على قروض السحب على المكشوف 

 لعمالئها بموجب تسهيالت اإلقراض بالهامش.المقدمة 
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ال يتم اثبات خسارة انخفاض في القيمة لسندات الملكية. تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر 

 12يلي، والتي تقاس على أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما 
 شهراً:

سندات مالية  سندات استثمار الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و -

 أخرى والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ االثبات األولي لها.

 
الشركة باالعتبار سندات الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية  تأخذ

شهراً تمثل الخسائر  12مساوياً للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار". إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12عثر في السداد الموضوعة في النموذج خالل االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث الت

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:
 

ز في التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العج الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ -
 النقد )الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(.
 

اإلجمالية  ةالموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفتري -
 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 
التزامات القرض غير المسحوبة: تقاس بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة إذا تم  -

 سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها؛ و
 

 المدفوعات المتوقعة لتعويض المالك ناقصاً أي مبالغ تتوقع الشركة استردادها. عقود الضمان المالي: -

 
 التوقف عن اإلثبات

 تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.
 

تة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بسندات م، فإن أي ربح/ خسارة متراكمة مثب2018يناير  1واعتباراً من 

االستثمار في األسهم المحددة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم اثباتها ضمن الربح أو 

الخسارة عند التوقف عن اثبات هذه السندات. أي حصص في الموجودات المالية المحولة التي تكون مؤهلة للتوقف 

 إلثبات والتي أنشأتها الشركة أو احتفظت بها يتم إثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.عن ا
 

في المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات 
 الموجودات بقدر مدى استمراريتها فيالمالية بينما تحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات 

 المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
 

يتم تسجيل االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة مبدئياً بالتكلفة بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح الشركة فيه 
ً في األحكام التعاقدية  لالستثمارات. وعند االثبات األولي، يتم تسجيل تكاليف المعامالت في قائمة الربح أو طرفا

 الخسارة عند تكبدها.
 

 م2018يناير  1 قبلالسياسة المطبقة 
 

 اإلثبات األولي والقياس 
 

 تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية في الفئات التالية:
 

 ،مقتناة بغرض المتاجرة 

  للبيعاستثمارات متاحة 
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يستند التصنيف إلى الغرض الذي من أجله تم شراء االستثمارات ويتم تحديده عند التصنيف األولي. وبعد اإلثبات 

 األولي، ال يُسمح عادةً بإجراء أية مناقالت بين فئات االستثمار المختلفة.
 

 المتاجرة مقتناة بغرض
ً بالتكلفة ومن ثم يعاد  يتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية لالتجار التي يتم شراؤها ألغراض تجارية مبدئيا

قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة وتدرج ضمن الموجودات المتداولة.  يتم إثبات األرباح أو الخسائر 

 لمالية لإلتجار والتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.المحققة من بيع األوراق ا

 

 استثمارات متاحة للبيع

من االستثمارات في األسهم المدرجة والتي  ٪20تتكون االستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن 

يًا ة. وتقيد هذه االستثمارات مبدئال يتم اقتنائها بغرض المتاجرة وال تمتلك الشركة فيها أي تأثير جوهري أو سيطر

والحقًا يعاد قياسها بالقيمة العادلة. ويتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة 

حتى يتم استبعاد تلك االستثمارات. يتم تحميل أي انخفاض كبير ومتواصل في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إن وجد( على قائمة الدخل.  ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار )

 السوق المدرجة فيه تلك االستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي.

 

 مطلوبات مالية
يف المعامالت ناقًصا تكالوم باإلثبات األولي لها بالقيمة العادلة تصنف الشركة مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة وتق

 المرتبطة بها مباشرة. وبعد االعتراف األولي، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من 

مالي. وفي حالة وجود هذا الدليل، يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. بالنسبة للموجودات 

نخفاض االمالية المدرجة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقًصا أي خسارة 

 في القيمة مسجلة سابقًا في قائمة الدخل؛

  
بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يتم اعتبار االنخفاض الكبير والمتواصل في قيمتها العادلة 

ة مأقل من تكلفتها كدليل موضوعي لالنخفاض في القيمة. وال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائ
الدخل طالما يتم االستمرار في إثبات األصل، بمعنى أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد االنخفاض في القيمة يمكن 
إثباته فقط في حقوق الملكية. وعند التوقف عن اإلثبات، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة تم إثباتها سابقاً في حقوق 

 الملكية يتم تحويلها إلى قائمة الدخل.
 
 لتوقف عن اإلثباتا

تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو 
قيامها بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافآت 

ية أو التي ال تقوم الشركة من خاللها بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات المال
 الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.

 
عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لصأصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من 

( الِعوض المقبوض )يشمل أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً 1م التوقف عن إثباته( ومجموع )األصل الذي ت
( أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها 2أي التزام جديدة تم تحمله( و )

 في الربح أو الخسارة.
 

 اإلعفاءات المطبقة
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" للشركات التي تطبق المعايير  1للتقرير المالي يسمح المعيار الدولي 

الدولية للتقرير المالي ألول مرة ببعض اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية 
 للتقرير المالي.

 
 .9بالمعيار الدولي للتقرير المالي وقامت الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق 
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 األدوات المالية )يتبع( (أ

 
كما صدر من مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  9وعليه، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لهذه القوائم المالية. 3.2إيضاح  م، كما هو مبين في2018يناير  1م بتاريخ تحول في 2014
 

المقارنة كما هو مسموح به في األحكام االنتقالية الواردة في المعيار الدولي  الشركة عدم تعديل أرقام اختارتوقد 
. يتم إثبات أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية بتاريخ التحول إلى 9للتقرير المالي 

م( واالحتياطيات األخرى 2018يناير  1)ضمن الرصيد االفتتاحي لصأرباح المبقاة  9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 للفترة الحالية. 

 
وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها في فترات المقارنة تظهر متطلبات مبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة 

المعيار  بمن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها بموج
 م.2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  9الدولي للتقرير المالي 

 
وعليه، بالنسبة إليضاحات اإلفصاحات، تم كذلك تطبيق التعديالت التبعية لالفصاحات الواردة في المعيار الدولي 

 على الفترة الحالية فقط.  7للتقرير المالي 
 

 وقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التحول.تم إجراء تقييم نموذج األعمال على أساس ال
 

 األدوات المالية: االفصاحات  - 7المعيار الدولي للتقرير المالي 
ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، فقد تم تحديث المعيار  9إلظهار الفروقات بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

، 9مالية: اإلفصاحات وقامت الشركة باعتماده مع المعيار الدولي للتقرير المالي األدوات ال 7الدولي للتقرير المالي 
 .4م. تتضمن التغيرات إفصاحات التحول كما هو موضح في إيضاح رقم 2018يناير  1للسنة التي تبدأ في 

 

 9للتقرير المالي تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي  -1

 

التصنيف األصلي  

وفقاً لمبادئ 

المحاسبة المتعارف 

 عليها سابقاً 

التصنيف الجديد وفقاً 

 للمعيار الدولي للتقرير

 9المالي 

القيمة الدفترية األصلية 

 وفقاً 

 المحاسبة لمبادئ

  سابقاً  عليها المتعارف

القيمة الدفترية 

الجديدة وفقاً 

 للمعيار الدولي

 9للتقرير المالي 

     

      الموجودات المالية

 193,968  193,968 التكلفة المطفأة قروض وسلف  مستحقات تمويل بهامش

 1,801  1,801 التكلفة المطفأة موجودات متداولة إجمالي الموجودات المتداولة

 7,147  7,147 التكلفة المطفأة قروض وسلف  نقد وما في حكمه

 4,049  4,049 التكلفة المطفأة قروض وسلف ذو عالقة مستحق من طرف

      االستثمارات 

 416,699  416,699 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ودائع ألجل

بالقيمة العادلة من خالل  متاح للبيع  الصناديق االستثمارية

 الربح أو الخسارة

124,720  124,720 

   748,384  748,384 

 

 الماليةالمطلوبات 

     

 193,800  193,800 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة قروض قصيرة األجل

 4,810  4,810 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ذمم دائنة أخرى                 

   198,610  198,610 
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القيم الدفترية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً مع القيم الدفترية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير مطابقة  -2

 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9المالي 
 

ً مع القيم الدفت ً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا ية بموجب ريعرض الجدول أدناه مطابقة القيم الدفترية وفقا

 م.2018يناير  1في  9عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي  9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

القيمة الدفترية وفقاً  

لمبادئ المحاسبة 

المتعارف عليها 

 31سابقاً كما في 

 إعادة القياس إعادة التصنيف م2017ديسمبر 

القيمة الدفترية 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقرير 

كما في  9المالي 

 م2018يناير  1

     الموجودات المالية
     

     التكلفة المطفأة

 193,968 -- -- 193,968 مستحقات تمويل بهامش

 4,049 -- -- 4,049 مستحق من طرف ذو عالقة

 1,801 -- -- 1,801 إجمالي الموجودات المتداولة

 7,147 -- -- 7,147 نقد وما في حكمه

 206,965 -- -- 206,965 
     

     االستثمار:

 416,699 -- -- 416,699 ودائع ألجل )التكلفة المطفأة(

 -- -- (124,720) 124,720 استثمار متاح للبيع

القيمة العادلة من خالل الربح أو 

 124,720 -- 124,720 -- الخسارة 

 541,419 -- -- 541,419 

 

القيمة الدفترية وفقاً  

لمبادئ المحاسبة 

المتعارف عليها 

 31سابقاً كما في 

 إعادة القياس إعادة التصنيف م2017ديسمبر 

القيمة الدفترية 

وفقاً للمعيار 

الدولي للتقرير 

كما في  9المالي 

 م2018يناير  1

     المطلوبات المالية
     

     بالتكلفة المطفأة

 193,800 -- -- 193,800 بنكيةقروض 

 4,810 -- -- 4,810 ذمم دائنة أخرى

 198,610 -- -- 198,610 

 

 األثر على األرباح المبقاة واحتياطي القيمة العادلة -3

احتياطي  

 القيمة العادلة

 

 األرباح المبقاة

ديسمبر  31الرصيد الختامي وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً )

 م( 2017
3,885  106,710 

 (1,950)  -- تعديالت التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي

إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المبقاة بموجب المعيار 

تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة بسبب  9الدولي للتقرير المالي 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

(3,885) 

  

3,885 

 108,645  -- م(2018يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
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 الجدول أدناه القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي.يعرض  -4

 م2018  

إلزامياً بالقيمة   

العادلة من خالل 

 التكلفة المطفأة الربح أو الخسارة

إجمالي القيمة 

 الدفترية

     الموجودات المالية

 246,650 246,650 -  مستحقات تمويل بهامش

 707 707 -  إجمالي الموجودات المتداولة

 15,108 15,108 -  نقد وما في حكمه

 425,584 425,584   ودائع ألجل -االستثمارات 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة
 118,651 - 118,651 

  118,651 688,049 806,700 

 المطلوبات المالية

 قروض بنكية
  

- 

 

246,048 

 

246,048 

 4,059 4,059 -  ذمم دائنة أخرى 

 2,649 2,649 -  مستحق إلى طرف ذو عالقة

  - 252,756 252,756 
 

 م2017  

إلزامياً بالقيمة   

العادلة من 

 الربح أوخالل 

 التكلفة المطفأة الخسارة

إجمالي القيمة 

 الدفترية

     الموجودات المالية

 193,968 193,968 --  مستحقات تمويل بهامش

 1,801 1,801 --  إجمالي الموجودات المتداولة

 7,147 7,147 --  نقد وما في حكمه

 416,699 416,699 --  ودائع ألجل -االستثمارات 

 124,720 -- 124,720  استثمارات متاحة للبيع

  124,720 619,615 744,335 

     المطلوبات المالية

 193,800 193,800 --  قروض بنكية

 4,810 4,810 --  ذمم دائنة أخرى

  -- 198,610 198,610 

 مقاصة األدوات المالية
 

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي 
الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ المثبتة وكانت هناك نية لتسوية 

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

  العمالء مع العقود من اإليراد - 15المالي  للتقرير الدولي المعيار (ب
 

بتطبيق م. قامت الشركة 2014العمالء في مايو  مع العقود من اإليراد - 15المالي  للتقرير الدولي تم اعتماد المعيار
كجزء من تحولها للمعايير الدولية للتقرير المالي. ويحدد المعيار الدولي للتقرير  15المعيار الدولي للتقرير المالي 

نموذجا شامالً واحد للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء، ويُلغي االرشادات الحالية بشأن  15المالي 
 ً فيما بين معايير وتفسيرات عديدة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا المعيار  اإليرادات، والتي وجدت حاليا

ينشئ نموذجا جديدا من خمس خطوات وينطبق على اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. ووفقا للمعيار الدولي 
ائع وقع المنشأة بأن يحق لها تحويل البض، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي بموجبه تت15للتقرير المالي 

  أو الخدمات للعميل.



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبلغ بآالف الرياالت السعودية(

 

17 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 

مجموعة شاملة من متطلبات االفصاح التي ستؤدي إلى قيام المنشأة  15كما يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من اإليراد والتدفقات النقدي بتزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات شاملة حول طبيعة

 الناتجة من أي عقود خاصة بالمنشأة مع العمالء.

 
غير كبير على القوائم المالية الخاصة بالشركة  15قدّرت الشركة بأن األثر المترتب عن المعيار الدولي للتقرير المالي 

 كما في التطبيق األولي وتاريخ التقرير.
 

 باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية: 15الشركة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي تحقق 

 

يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ  : تحديد العقد مع العميل.1الخطوة 

 ويحدد المعايير لكل عقد التي يجب الوفاء بها.
  

 التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. : تحديد التزامات األداء.2الخطوة 
  

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل  : تحديد سعر المعاملة3الخطوة 

ن المبالغ المحصلة نيابة عالسلع أو الخدمات التي ُوعد بها العميل، باستثناء 

 أطراف ثالثة.
  

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزيع سعر  : توزيع سعر المعاملة4الخطوة 

المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة 

 التزامات األداء.الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من 
  

تحقق الشركة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل  : تحقق اإليرادات5الخطوة 

 السلع أو الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب العقد.

 

 رئيسية كما يلي:وبناًء على الخطوات الخمس المذكورة أعاله، تكون سياسة إثبات اإليرادات لكل قناة إيرادات 
 

 أتعاب إدارة الموجودات

يتم إثبات أتعاب إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول قيد اإلدارة )"القائمة على األصول"(، أو 

نسبة مئوية من المرتجعات من صافي األصول )"المرتكزة على المرتجعات"( الخاضعة للشروط واألحكام المعمول 

 ت مع العمالء و الصناديق. بها وعقود الخدما
 

  العمالء مع العقود من اإليراد - 15المالي  للتقرير الدولي المعيار  (أ
تعزو الشركة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل السنة، ألن األتعاب تتعلق تحديداً بجهود الشركة 

 الموجودات للعدول.لنقل الخدمات في تلك الفترة. ال تخضع أتعاب إدارة 

 

 دخل خدمات مصرفية استثمارية

يتم إثبات ايرادات الخدمات المصرفية االستثمارية واالستشارية استناداً إلى الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمات 

 المعمول بها باستخدام نموذج الحمس خطوات لتحقق اإليرادات أعاله.

 

 دخل الوساطة

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

العمالء، بعد خصم الخصومات والحسومات. يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ المعاملة، مما 

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

 

 النقد وما في حكمه    (ب

يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنك والودائع ذات تواريخ استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت. 

ويشمل أيضاً السحوبات البنكية على المكشوف التي تشكل جزًء ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة ومن المرجح تذبذبها 

أرصدة موجبة. تظهر السحوبات البنكية على المكشوف كقروض ضمن المطلوبات المتداولة  من أرصدة مكشوفة إلى

  عند عدم وجود حق بإجراء مقاصة.
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 عقود اإليجار (ج

 

 تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار

 عند نشأة الترتيب، تحدد الشركة ما إذا كان الترتيب معد أو ينطوي على عقد إيجار. 

 

عند نشأة أو عند إعادة تقييم االتفاقية التي تحتوي عقد إيجار، يجب على الشركة فصل المدفوعات والعوض اآلخر 

ادلة بالعناصر األخرى على أساس قيمهم العالمطلوب بموجب االتفاقية إلى تلك المتعلقة بعقد اإليجار وتلك المتعلقة 

النسبية. إذا توصلت الشركة إلى عقد تأجير تمويلي ويكون من غير العملي فصل الدفعات بشكل موثوق فيه، فعندها 

يتم إثبات أصل والتزام بمبلغ مساٍو للقيمة العادلة لصأصل األساسي. الحقًا يتم تخفيض االلتزام عند سداد المدفوعات 

 العتراف بتكلفة التمويل المتعلقة بااللتزام باستخدام معدل االقتراض المتزايد للشركة.ويتم ا

 

 الموجودات المؤجرة

تصنف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي تنتقل بموجبها كافة المخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية إلى الشركة 

بدئيًا بمبلغ يعادل القيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى كعقود تأجير تمويلي. ويتم قياس الموجودات المؤجرة م

لمدفوعات عقود اإليجار أيهما أقل. وبعد اإلثبات األولي، يتم المحاسبة عن الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة 

 على تلك الموجودات. 

 

مالية تأجير تشغيلي وال يتم إثباتها في القوائم ال يتم تصنيف الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود

 الخاصة بالشركة. 

 

 مدفوعات عقود االيجار

يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود التأجير التشغيلي في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

مالي مصروفات عقود االيجار وذلك على مدى عقد اإليجار. يتم إثبات حوافز عقود اإليجار كجزء ال يتجزأ من إج

 فترة عقد اإليجار. 
 

يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة القيمة المتبقية وطرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعدل، 

 إذا لزم األمر.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (د

غير المالية الخاصة بالشركة في كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات 

 على حدوث انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
 

اقصاً تكاليف لقيمة العادلة نتتمثل القيمة القابلة لالسترداد لصأصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة قيد االستخدام أو ا

البيع، أيهما أكبر. وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام 

معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لصأصل. ولغرض فحص االنخفاض 

مة، فإن الموجودات التي ال يمكن فحصها بصورة فردية يتم تجميعها معاً في أصغر مجموعة موجودات نتنج في القي

تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات 

وجودات الشركات الخاصة بالشركة ال تحقق تدفقات األخرى أو مجموعة الموجودات )الوحدة المنتجة للنقد(. إن م

نقدية داخلية منفصلة. وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات لالنخفاض في قيمتها، عندئِذ 

 يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.
  

خفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لصأصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة يتم إثبات خسائر االن

لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. خسائر االنخفاض في القيمة التي تم 

، ومن لقيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحداتإثباتها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد يتم توزيعها لتخفيض ا

ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي. يتم تقييم خسائر 

لتأكد لاالنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالموجودات غير المالية التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير 

من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد نقصت أو لم تعد قائمة.  يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة إذا 

كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط 

ة لصأًصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفتري

 إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
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 المخصصاتهـ(     

ير تعاقدي يمكن تقديتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو 

مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. عندما يكون التأثير 

جوهري يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي 

يمة الزمنية لصأموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. يتم يعكس تقييمات السوق الحالية للق

 إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 منافع الموظفين (و

 منافع الموظفين –التزام المنافع المحددة  

المعمول به استناداً إلى فترات خدمة الموظفين تطبق الشركة خطة المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي 

المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد تكلفة المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام 

 "منافع الموظفين". 19طريقة ائتمان الوحدة المخططة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 

ع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة الخاصة بالشركة باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المخططة يتم تحديد تكلفة المناف

من قبل اكتواريين مؤهلين مهنياً وتم التوصل إلى استخدام افتراضات اكتوارية استناداً إلى توقعات السوق في تاريخ 

ة والسابقة ة )لتحديد تكلفة الخدمة الحالية( والفترات الحاليقائمة المركز المالي. ترتبط هذه التقييمات بمنافع الفترة الحالي

)لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة(. يتم إثبات عمليات إعادة القياس التي تتكون من األرباح والخسائر 

ائن لي مع تحميل مبلغ داالكتوارية والعائد من خطة الموجودات )باستثناء صافي الفائدة( فوراً في قائمة المركز الما

أو مدين على األرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم تصنيف عمليات 

 إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

 

 يحدث بتاريخ أسبق مما يلي:يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة للذي 

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و •

 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة. •

 

 تُحتسب تكلفة التمويل من خالل تطبيق معدل خصم على صافي مطلوبات أو موجودات التزام المزايا المحددة.

 

جة للمنافع المستحقة( أو تقليص )يقوم بتخفيض االلتزامات المستقبلية نتيعند حدوث تسوية )تستبعد جميع االلتزامات 

النخفاض مادي في عضوية البرنامج أو تخفيض في االستحقاق في المستقبل(، يتم إعادة قياس االلتزام وموجودات 

لربح أو جة في قائمة االخطة ذات الصلة باستخدام االفتراضات االکتوارية الحالية ويتم إثبات الربح أو الخسارة النات

 الخسارة خالل الفترة التي تحدث فيها التسوية أو التقليص.

 

يتكون التزام المنافع المحددة في قائمة المركز المالي من القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة )باستخدام معدل 

 الخصم(.

 

التي حصل  مة للموظفين بتقدير مبلغ المنافع المستقبليةيتم احتساب صافي التزام الشركة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخد

عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المنفعة لتحديد قيمتها الحالية. يتم إثبات عمليات إعادة 

الغ مدينة مبالقياس، التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الرصيد االفتتاحي مع ما يقابلها من 

ودائنة إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات 

 إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة.

 

لقة متعوتقوم الشركة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزامات المنافع المحددة تحت بند "رواتب ومصروفات 

 بالموظفين" في حساب الربح والخسارة:
 

  تتكون تكاليف الخدمات من تكاليف الخدمات الحالية، وتكاليف الخدمات السابقة، واألرباح والخسائر على

 الحذوفات والتسويات غير الروتينية.

 مصروفات الفوائد 
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 منافع الموظفين )يتبع(     )ز(

 

 يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة سنويًا عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المخططة.

 
 تعويضات ثابتة

تشتمل التعويضات الثابتة على الرواتب والبدالت والمنافع. تُحدد الرواتب فيما يتعلق بالمعدالت السائدة في السوق 

األشخاص المتحفزين من ذوي المواهب. وتعتمد إدارة الرواتب على العمليات األساسية مثل التقييم الوظيفي  لجذب

وتقييم األداء وهيكل مستويات الرواتب. تتم مراقبة القدرة التنافسية لمستويات الرواتب واالحتفاظ بها من خالل 

 المشاركة في استبيانات الرواتب السوقية المنتظمة.

  

ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل يتم 

في تاريخ التقرير. يتم إثبات فروقات ترجمة العمالت األجنبية بشكل عام في قائمة الربح أو الخسارة. وبالرغم من 

ويل االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع في الدخل الشامل ذلك، تدرج فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن تح

اآلخر )باستثناء في حالة االنخفاض في القيمة حيث يتم إعادة تصنيف فروقات العمالت األجنبية المدرجة في الدخل 

 الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة(.
 

 موجودات تخضع لإلدارة (ز

الموجودات لعمالئها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية. ال يتم معاملة هذه تقدم الشركة خدمات إدارة 

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

 

 سياسة اإلقراض بالهامش (ح

ند م التوقف عن إثباتها عيتم إثبات مستحقات اإلقراض بالهامش مبدئياً عند صرف األموال ذات الصلة للعمالء. ويت

قيام العمالء بسداد التزاماتهم، أو شطب الرصيد، أو انتقال جميع المخاطر والمزايا الجوهرية المصاحبة للملكية إلى 

 طرف آخر.

  

 الحسابات النقدية للعمالء (ط

ات نيابة عنهم. ال لالستثمارتحتفظ الشركة بالنقد في الحسابات النقدية للعمالء لدى البنك السعوي الفرنسي الستخدامه 

 تُدرج هذه األرصدة في القوائم المالية.

 

 الزكاة وضريبة الدخل (ي

 الزكاة

يخضع الشركاء السعوديون للشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( المطبقة في المملكة 

لزكوي. يتم تقديم تقديرات الزكاة الناتجة منها من خالل العربية السعودية. تحتسب الزكاة المحملة بناء على الوعاء ا

 رسوم محملة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية. 

 

 ضريبة الدخل

تتكون الضريبة الحالية من الضريبة المدفوعة أو المستحقة المتوقعة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة 

المدفوعة أو المستحقة تتعلق بسنوات سابقة. إن مبلغ الضريبة الحالية المدفوعة باإلضافة إلى أي تسويات على الضريبة 

أو المستحقة هو أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس عدم التأكد المتعلق بضريبة الدخل، 

ركة ع المساهمين األجانب بالشإن وجد. ويتم قياسه باستخدام الشرائح الضريبية المقررة في تاريخ التقرير. يخض

لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية. تحتسب ضريبة الدخل 

على صافي الربح المعدل. يتم تقديم تقديرات ضريبة الدخل الناتجة منها من خالل رسوم محملة على قائمة التغيرات 

 .في حقوق الملكية
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( (ي

 الضريبة المؤجلة

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد 

 القوائم المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. 

 

 االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة:ال يتم 

للفروقات المؤقتة على االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات في المعاملة التي ال تمثل تجميع أعمال والتي  •

 ال تؤثر على المحاسبة أو الربح أو الخسارة الضريبية.

ر مقدرة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة بقدللفروقات المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة  •

الشركة على السيطرة على توقيت عكس الفروقات المؤقتة وبقدر ما يكون مرجحاً أنه لن يتم عكسها في المستقبل 

 المنظور.

 للفروقات الضريبية الناتجة عن االعتراف المبدئي بالشهرة. •

 

لنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلعفاءات الضريبية يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة با

والفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبية مقابل 

تابعة المستقلة لإمكانية استخدامها. يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة بناًء على خطط األعمال للشركات ا

في الشركة وعكس الفروقات المؤقتة. تتم مراجعة الموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقييم وتخفيضها بالقدر 

الذي ال يمكن معه تحقق المزايا الضريبية المتعلقة بها. ويتم عكس هذا التخفيض عند احتمالية تحسن األرباح المستقبلية 

 الخاضعة للضريبة.

 

دة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير واالعتراف بها بالقدر الذي يصبح فيه من المرجح يتم إعا

 توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها.

 

عكسها في ب تقاس الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند القيام

 تاريخ التقرير.

 

إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس تبعات الضريبة التي يمكن أن تنشأ من الطريقة التي تتوقعها الشركة في تاريخ 

 التقرير السترداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.

 

 المطلوبات المحتملة  (ك
سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث 

حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع 
أن تدفق ( عدم وجود احتمال ب1االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة لصأسباب التالية: )
( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام 2الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، أو )

بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير واإلفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم 
 المالية.

 

 التقارير القطاعية (ل

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

فيها مصروفات. تتم مراجعة نتائج جميع القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي 

قطاعات وتقييم أدائها، والمتاح لها معلومات مالية منفصلة. نتائج بالشركة التخاذ القرارات بشأن توزيع الموارد على ال

القطاع التي يتم إبالغها لصانع القرار التشغيلي الرئيسي بالشركة تشتمل على بنود تنسب مباشرة إلى القطاع وكذلك 

 تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

 

 توزيعات األرباح (م

كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل  يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية

 توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة (ن

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادًا إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة. 

 يكون األصل متداوالً عندما: 

 يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية؛ 

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ 

 ن المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أويكون م 

يكون في صننننورة نقد وما في حكمه، ما لم يكن مقيداً من التبادل أو االسننننتخدام لتسننننوية التزام لفترة اثني عشننننر  

 شهراً على األقل بعد فترة التقرير المالي. 
 

 ولة. يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متدا
 

 يكون االلتزام متداوالً عندما: 

 يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛ 

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ 

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو 

ير شهراً على األقل بعد فترة التقرفي حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر  

 المالي.
 

 تقوم الشركة بتصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداولة. 
 

 المعايير الجديدة الصادرة لكنها غير سارية بعد  .4
 

قررت الشركة عدم تطبيق المعايير الجديدة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد للسنوات 

 م أو بعده:2019يناير  1للشركة التي تبدأ في المحاسبية 
 

م أو بعد 2019يناير  1"عقود اإليجار" والذي يطبق على الفترة التي تبدأ في  16المعيار الدولي للتقرير المالي  (1

ذلك التاريخ. يستبعد المعيار الجديد نموذج المحاسبي الثنائي الحالي المتعلق بعقود اإليجار بموجب معيار المحاسبة 

الذي يميز بين عقود التأجير التمويلي داخل قائمة المركز المالي وعقود التأجير التشغيلي خارج قائمة  17الدولي 

نموذج المحاسبة داخل قائمة المركز  16المركز المالي. وبدالً من ذك، يقترح المعيار الدولي للتقرير المالي 

في الموجودات  ٪0.02م بزيادة بنسبة 2018ديسمبر  31ا في يتم تقدير األثر على قائمة المركز المالي كمالمالي. 

 والمطلوبات.
 

م، باستخدام طريقة األثر 2019يناير  1بشكل مبدئي في  16تخطط الشركة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

كتعديل على الرصيد  16الرجعي المعدلة. لذلك، سيتم إثبات التأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م، دون تعديل معلومات المقارنة.2019يناير  1االفتتاحي لصأرباح المبقاة كما في 
 

: تعديل الخطة، أو تقليصها أو تسويتها، والتي تسري على الفترة التي 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (2

 يحدد ذلك: - 19بة الدولي م أو بعدها. تعديالت على معيار المحاس2019يناير  1تبدأ في 
 

على تعديل أو تخفيض أو تسوية خطة منافع محددة، تستخدم الشركة اآلن االفتراضات اإلكتوارية المحدثة  -
 لتحديد تكلفتها الحالية للخدمة وصافي مصروفات العموالت الخاصة للفترة.

أي تسوية للخطة ويتم يتم تجاهل تأثير الحد األقصى للموجودات عند حساب الربح أو الخسارة على  -
 التعامل معها بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر.

 

 ال يتم اعتبار التأثير على الشركة كبيراً.
 

المعايير الجديدة أو المعدلة والتفسيرات الواردة أدناه ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية  (3

 للشركة.
 

 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل 23الدولية للتقرير المالي تفسير لجنة تفسيرات المعايير  -
 (9خصائص المدفوعات المقدمة بالتعويضات السلبية )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة  -

 (28الدولي 
 معايير متنوعة. -م 2017 –م 2015دورة  -نات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي التحسي -
 التعديالت رهناً بالرجوع إلى اإلطار النظري في المعايير الدولية للتقرير المالي. -
 ”عقود التأمين“ 17 المعيار الدولي للتقرير المالي -
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، يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. تم تطبيق أسس 2كما هو مبين في اإليضاح رقم 

على التوالي. عند إعداد هذه القوائم المالية، قامت الشركة  3و  2االعداد والسياسات المحاسبية المبينة في اإليضاحات 

فقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً. باإلضافة إلى ذلك، تم كذلك إجراء بعض بتعديل المبالغ المسجلة سابقاً و

 التعديالت األخرى وتحسينات على طريقة العرض في هذه القوائم المالية.   

 
ً إلى المعايير  توضح الجداول أدناه واإليضاحات المصاحبة لها التحول من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا

  الدولية للتقرير المالي:
 

  تسوية قائمة المركز المالي

 م2017ديسمبر  31  

 إيضاح 

مبادئ 

المحاسبة 

المتعارف 

  التعديالت  عليها سابقاً 

 المعايير الدولية

 للتقرير المالي

       الموجودات

 124,720  -  124,720  استثمارات 

 674  674  - )ب( 5 موجودات ضريبة مؤجلة

 125,394  674  124,720  موجودات غير متداولة

       

 -  (416,699)  416,699 (1)د() 5  ودائع ألجل

 416,699  416,699  - (1)د() 5 استثمارات

 193,968  --  193,968  مستحقات تمويل بهامش

 4,049  -  4,049  مستحق من طرف ذو عالقة

 1,801  --  1,801  إجمالي الموجودات المتداولة

 7,147  -  7,147  نقد وما في حكمه

 623,664  -  623,664  موجودات متداولة

 749,058  674  748,384  إجمالي الموجودات

       حقوق الملكية

 400,000  -  400,000  رأس المال

                                        21,645  -                                         21,645  احتياطي نظامي

  3,885  --   3,885  احتياطي القيمة العادلة

  104,760  (1,950)    106,710 ...)ج( 5 أرباح مبقاة

 إجمالي حقوق الملكية 

 

 
532,240 

 
(1,950) 

 
530,290 

       المطلوبات

 12,318  2,624  9,694 )أ( 5 التزامات المنافع المحددة

 12,318  2,624  9,694  مطلوبات غير متداولة

       

 193,800  -  193,800  قروض بنكية

 4,810  -  4,810  ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 7,840  -  7,840  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 206,450  -  206,450  مطلوبات متداولة

 218,768  2,624  216,144  إجمالي المطلوبات 

 749,058  674  748,384  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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  تسوية قائمة المركز المالي

 م2016ديسمبر  31  

 إيضاح 

مبادئ 

المحاسبة 

المتعارف 

 عليها سابقاً 

 

   التعديالت

المعايير 

 الدولية للتقرير

 المالي

        الموجودات

 122,945   --  122,945  استثمارات 

 809   809  -- )ب( 5 موجودات ضريبية مؤجلة

 123,754   809  122,945  موجودات غير متداولة

        

 5 ودائع ألجل
 (1)د()

412,652  (412,652)   -- 

 5 استثمارات
 (1)د()

--  412,652   412,652 

 18,455   --  18,455  أطراف ذات عالقةمستحق من 

 277   --  277  إجمالي الموجودات المتداولة

 1   --  1  نقد وما في حكمه

 431,385   --  431,385  موجودات متداولة

 555,139   809  554,330  إجمالي الموجودات

 

 حقوق الملكية

 

 

    

 

 400,000   --  400,000  رأس المال

 20,978   --  20,978  نظامياحتياطي 

 2,110   --  2,110  احتياطي القيمة العادلة

 106,010   (1,521)  107,531 )ج( 5 أرباح مبقاة

 529,098   (1,521)  530,619  إجمالي حقوق الملكية 

        

        المطلوبات

 12,225   2,330  9,895 )أ( 5 التزامات المنافع المحددة

 12,225   2,330  9,895  غير متداولةمطلوبات 

        

 5,372   --  5,372  ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 8,444   --  8,444  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 13,816   --  13,816  مطلوبات متداولة

 26,041   2,330  23,711  إجمالي المطلوبات 

 555,139   809  554,330  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 تسوية قائمة الربح أو الخسارة

 م2017ديسمبر  31  

 إيضاح 

مبادئ 

المحاسبة 

المتعارف 

   التعديالت       عليها سابقاً 

المعايير 

 الدولية

 للتقرير المالي

        اإليرادات

 17,457   --  17,457  الموجوداتأتعاب إدارة 

 3,289   --  3,289  دخل خدمات مصرفية استثمارية

 11,164   --  11,164  دخل أتعاب الوساطة  

 15,544   6,290  9,254 (2)د( ) 5 دخل العموالت الخاصة

 1,067   --  1,067  أتعاب أمين حفظ وخدمات أخرى

 --   (6,290)  6,290 (2)د( ) 5 دخل من إقراض بالهامش

  48,521  --   48,521 

        المصروفات

 25,547   578  24,969 )أ( 5 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 2,165   --  2,165  إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

        مخصصات االنخفاض في القيمة

 4,200   --  4,200  مصروفات عمولة خاصة على القروض

 10,513   --  10,513  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  41,847  578   42,425 

 6,096   (578)  6,674  قبل الزكاة وضريبة الدخل إجمالي ربح التشغيل للسنة

 (6,821)   (6,821)  -- (3)د() 5 الزكاة وضريبة الدخل

 (725)   (7,399)  6,674  صافي ربح السنة

        الدخل الشامل اآلخر* 

        بنود يمكن إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة

ربح من القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع، بعد 

 خصم الضريبة                                             

 (4)د() 5
  1,775   1,775 

 (142)   (142)    ضريبة ذات صلة

        يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة بنود لن

أرباح اكتوارية من التزامات المنافع المحددة، بعد خصم 

 الضريبة

 )أ( 5
  284   284 

 1,917   1,917    إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

 1,192   (5,482)  6,674  إجمالي الدخل الشامل للسنة

*تم في السابق عرض جميع المبالغ في قائمة الدخل الشامل اآلخر مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، حيث        

 لم يتم عرض الدخل الشامل اآلخر بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً.
 

ظام العمل السعودي. وبموجب م، تم قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً ألحكام ن2017حتى  (أ

المعايير الدولية للتقرير المالي، يتم تصنيف مكافأة نهاية الخدمة كخطة منافع محددة ويتم تحديد االلتزام 

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان الُمخططة استناداً إلى التقييم االكتواري المنفذ في نهاية فترة التقريري.
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 الدولية للتقرير المالي )يتبع(توضيح للتحول للمعايير  .5
 

ديسمبر  31 فيما يلي ملخصاً باألثر الناتج من التغير:

 م2017

 يناير 1

 م2017 

 2,330 2,624 التزامات المنافع المحددة

 (2,330) (2,624) أرباح مبقاة
 

  

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

 م2017

 578 األثر في قائمة الربح أو الخسارة

 284 قائمة الدخل الشامل اآلخر، بعد خصم الضريبةاألثر في 

  

بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، لم يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة وضريبة الدخل المؤجلة  )ب(

المتعلقة بها فيما يخص صافي الفروقات المؤقتة الضريبية في القوائم المالية. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، 

ا يتعلق بالفروقات المؤقتة بين األوعية الضريبية والمحاسبية لبعض تم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فيم

 بنود القائمة المالية. 
  

ديسمبر  31 فيما يلي ملخصاً باألثر الناتج من التغير:

 م2017

يناير  1

 م2017

 809 674 موجودات ضريبة مؤجلة

 809 674 أرباح مبقاة

  7 األثر في قائمة الربح أو الخسارة

  (142) قائمة الدخل الشامل اآلخراألثر في 
 

 )ب( أعاله كما يلي:5)أ( و5)ج( تم تلخيص األثر المتراكم للتعديالت على األرباح المبقاة في إيضاح 
 

ديسمبر  31 

 م2017

 يناير 1

 م2017

 809 674 موجودات ضريبة مؤجلة

 (2,330) (2,624) التزامات المنافع المحددة

 (1,521) 1,950 صافي التغير
 

 إعادة التصنيف والتغييرات لتقديم عرض أفضل   )د( 
 

 تم تصنيف الودائع ألجل كاستثمارات بدالً من إظهارها كودائع ألجل في بند منفصل في قائمة المركز المالي. .1
 

 31تم عرض الدخل من اإلقراض بالهامش التي تم عرضه بشكل نفصل في القوائم المالية للسنة المنتهية في  .2

 م كدخل العموالت الخاصة في السنة الحالية. 2017ديسمبر 
 

"ضرائب الدخل"، قامت الشركة بتسجيل مخصص الزكاة وضريبة  12وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  .3

الدخل الشامل. وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، كان يتم تسجيل مخصص الزكاة الدخل في قائمة 

وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. لم يؤدي التحول إلى أي تغيير في سياسة الزكاة 

 وضرائب الدخل سواء في الفترة الحالية أو السابقة. 
 

عليها سابقاً، تم عرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات مباشرةً  بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف .4

في حقوق الملكية بموجب احتياطي القيمة العادلة. وبموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، فإنه يتم عرضها 

 في الدخل الشامل اآلخر.

  

ابقاً شركة الواردة بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سإن التدفقات النقدية التشغيلية واالستثمارية والتمويلية لل )هـ(

 لم تختلف جوهرياً عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
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 االستثمارات .6

 
 ديسمبر 31 إيضاحات

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

 يناير 1

 م2017

     غير متداولة:

 122,945 124,720 -- 6.1 متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
6.1 

118,651 -- -- 

     الحالية:

 412,652 416,699 425,584 6.2 ودائع ألجل

 535,597 541,419 544,235  اإلجمالي
     

 صناديق استثمارية 6.1
      

 م2017يناير  1  م2017ديسمبر  13  م2018ديسمبر  31 

 
 التكلفة

القيمة 

 التكلفة  العادلة

القيمة 

          العادلةالقيمة  التكلفة  العادلة
صندوق اليسر للمرابحة 

 بالريال السعودي
38,395 41,231  38,395 40,389  38,395 39,724 

النقد بالريال صندوق أسواق 

 السعودي
26,936 28,990  26,936 28,398  26,936 27,890 

صندوق اليسر للمرابحة 

 والصكوك
44,693 48,430  44,693 47,266  44,693 46,329 

صندوق اليسر السعودي 

 الهولندي لالكتتاب
- -  10,811 8,667  10,811 9,002 

 110,024 118,651  120,835 124,720  120,835 122,945 
 

 ٪3.15إلى  ٪3.10يتم إيداع الودائع ألجل لدى البنك األول "الطرف ذو عالقة" وتحمل معدل عمولة يتراوح من  6.2

( ً ً  ٪3.75إلى  ٪3.05م:2016ديسمبر  31سنوياً؛  ٪2.05إلى  ٪1.95م: 2017ديسمبر  31سنويا (. تاريخ سنويا

 (.م2017م: حتى مايو 2016ديسمبر  31م؛ 2018م: حتى مايو 2018ديسمبر  31م )2019االستحقاق حتى مايو 
 

 مستحقات تمويل بهامش .7
 

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

( ٪12تقديم هذه التسهيالت لفترة تمتد بحد أقصى حتى سنة وتحمل معدل عمولة خاصة على أساس معدل أساسي )

 الحصول عليه.  ناقصاً نسبة محددة وفقاً للسياسة المتعلقة بحد المبلغ الذي تم

  

ديسمبر  31يتم ضمان التسهيالت من خالل األسهم األساسية والنقد المحتفظ به في حسابات استثمار العمالء. كما في  

م، إن المبلغ القائم لمستحقات إقراض بهامش ليس متأخر السداد وليس منخفض القيمة. وبالتالي، لم يتم تسجيل 2018

 ذه القوائم المالية.أي خسائر ائتمانية متوقعة في ه

 

 النقد وما في حكمه .8

 إيضاح 
 ديسمبر 13

 م2018

 ديسمبر 31

 م2017

 م7201 يناير 1

 1 1 1  نقد في الصندوق

 -- 25 15,107  الحساب الجاري -نقد لدى البنك 

 -- 7,121 -- 8.1 ودائع قصيرة األجل

  15,108 7,147 1 

 
سنوياً  ٪3.10لدى البنك األول "طرف ذو عالقة" تحمل عمولة خاصة بنسبة تتكون الودائع قصيرة األجل من ودائع  8.1

   م.2018مارس  10بتاريخ استحقاق 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .9
 
تتعامل الشركة خالل النشاط االعتيادي ألعمالها مع أطراف ذات عالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين 

 كة.معتمدة من قبل مجلس إدارة الشر

 

فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في 

 هذه القوائم المالية:

 م2017  م2018 فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بها:

    

 255  402 أتعاب استشارات وترتيب 

 1,067  815 أتعاب أمين حفظ وخدمات أخرى

 9,254  10,410 دخل العموالت الخاصة

 4,200  8,223 مصروفات عموالت خاصة

 1,358  1,213 مصروفات إيجار

مصروفات تشغيلية محملة من قبل البنك بموجب اتفاقية مستوى الخدمة )إيضاح 

9.1 ) 
7,026  6,916 

    

 

ً  للشركة محددة خدمات البنك يقدم 9.1 تشتمل هذه  .والبنك الشركة بين الموقعة ("االتفاقية") الخدمة مستوى التفاقية وفقا

الخدمات على دعم تقنية المعلومات والتمويل والموارد البشرية والوظائف القانونية واإلدارية األخرى. يقوم البنك 

 بنكية الخاصة بعمالء الوساطة بالشركة.بتحصيل وسداد المدفوعات نيابة عن الشركة ويحتفظ بالحسابات ال

  

، فإن األرصدة التالية قائمة و المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية 12و  8و  6إضافة إلى إيضاح 

 فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة:

 ديسمبر 31 

 م2018

 ديسمبر 31 

 م2017

 4,049  - مستحق من طرف ذو عالقة

 -  2,649 طرف ذو عالقة مستحق إلى

 فيما يلي المكافأة المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة:

  موظفين تنفيذيين 

أعضاء مجلس 

 اإلجمالي  اإلدارة
 م2017 م2018  م2017 م2018  م2017 م2018 

          3,796 3,968  350 350  3,446 3,618 مكافأة إدارية
          676 758  - -  676 758 عالوات وحوافز
 1524 1,668  - -  1,524 1,668 منافع الموظفين

 6,044 5,646  350 350  6,394 5,996 
         

 9 9  3 3  6 6 عدد األشخاص

 
  رأس المال واالحتياطيات .10

 

 رأس المال

سهم  400,000مليون لاير سعودي مقسم إلى  400يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

 لاير سعودي لكل سهم مدفوعة بالكامل ومملوكة من قبل البنك األول. 1,000بقيمة 

 

 احتياطي نظامي

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

من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع  ٪30السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 

 على الشركاء. 
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 التزامات المنافع المحددة .11
 

 ديسمبر كما يلي:  31إن الحركة في التزامات المنافع المحددة للسنة المنتهية في 

 ديسمبر 31 

 م2018

 

 ديسمبر 31

 م2017

 

 يناير 1

 م2017

 

 11,888 12,225 12,318 الرصيد في بداية السنة

 1,396 1,507 1,355 تكلفة الخدمة الحالية

 468 558 588 تكلفة الفائدة

إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل )أرباح(/خسائر 

 الشامل الدخل اآلخر
(1,914) (284) 3,335 

 (4,862) (1,688) (432) منافع مدفوعة خالل السنة

 12,225 12,318 11,915 الرصيد في نهاية السنة

 
 االفتراضات االكتوارية االساسية 11.1

 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية االساسية:

  

 م2016 م2017 م2018 التفاصيل

 ٪4.60 ٪4.60 ٪4.60 معدل الخصم المستخدم ٪

 ٪5.38 ٪5.38 ٪5.38 معدل النمو المستقبلي في الرواتب ٪ 

 60 60 60 العمر التعاقدي
 

 معدل الخصم المستخدم

"منافع  19المحاسبة الدولي تم استخدام هذا المعدل لحساب القيمة االكتوارية الحالية للمنافع المخططة. وفقاً لمعيار 

الموظفين"، يتم تحديد المعدل المستخدم لخصم التزامات منافع الموظفين وفقاً لعائدات السوق في نهاية فترة التقرير. 

وفي حالة الشركة، يتم استنباط معدل الخصم وفقاً للسندات التي تتداولها حكومة المملكة العربية السعودية المدرجة 

 يكي ذات االستحقاق الثابت بفترة مقدرة من التزامات منافع الموظفين.بالدوالر األمر
 

 معدل النمو في الرواتب

كمعدل نمو الرواتب طويل األجل مما يتماشى بشكل كبير مع مؤشر معدل زيادة الرواتب  ٪5.38تم افتراض معدل 

 في المنطقة.
 

 تحليل الحساسية

إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة، مع افتراض بقاء االفتراضات بإدراج التغيرات المحتملة بصورة معقولة 

 األخرى ثابتة، فإن مبلغ التزامات المنافع المحددة سيكون:

 

 
 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31  

 نقص زيادة نقص زيادة نقص زيادة   

 خصومات 

 ٪1 -معدل +/

10,747 13,281 11,081 13,768 11,090 13,557 

معدل النمو 

المستقبلي في 

 (٪1 -الرواتب )+/

13,247 10,752 13,735 11,084 13,527 11,092 

 

 القروض البنكية .12
  

مليون لاير سعودي من البنك األول لتمويل تسهيالت  600لدى الشركة تسهيل ائتماني للحسب على المكشوف بقيمة 

مليون  246.05م، بلغت قيمة مبلغ التسهيل المستخدم من قبل الشركة 2018ديسمبر  31اإلقراض بالهامش. كما في 

م: ال شيء(. كما أنها تحمل معدل عمولة خاصة لشهر واحد سايبور 2016مليون؛  193.8م: 2017لاير سعودي )

 .٪1.25زائداً 
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 الذمم الدائنة األخرى والمستحقات .13

 

 ديسمبر 31 

 م2018

 ديسمبر 31

 م2017

يناير  1

 م2017
     

 1,650 2,513 2,237  منافع موظفين مستحقة

 3,722 2,297 1,822  مصروفات أخرى

 
 4,059 4,810 5,372 

 الزكاة وضريبة الدخل .14
 للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31  

 م2017 م2018  

 6,304 6,519  الزكاة للسنة 

 524 997  ضريبة الدخل للسنة

 (7) 100  للسنةمصروف الضريبة المؤجل/ )الدخل( 

  7,616 6,821 

 فيما يلي العناصر األساسية لوعاء الزكاة الخاصة بالشركة: 14.1
 م2017 م2018 

   

 240,000 240,000 حقوق الملكية

 3,931 7,474 صافي الربح المعدل

 8,210 13,301 المخصصات واالحتياطيات

 252,141 260,775 وعاء الزكاة

 6,304 6,519 ٪2.5بواقع الزكاة المحملة للسنة 

 

 فيما يلي ضريبة الدخل للسنة:  14.2
 م2017 م2018 

 ٪40حصة الشركاء غير السعوديين من صافي الربح المعدل بواقع 

 (٪40م: 2017)
4,983 2,620 

 524 997 ٪20ضريبة الدخل للسنة بواقع 
 

 الحركة في الزكاة ومخصص ضريبة الدخل 14.3

 م2017 م2018 

 8,444 7,840 الرصيد كما في بداية السنة 

   

 6,304 6,519 (13.1)إيضاح مخصص الزكاة خالل السنة 

 524 997 (13.2)إيضاح مخصص ضريبة الدخل خالل السنة 

 15,356 15,272 

 (7,432) (7,805) مدفوعات خالل السنة للسنوات السابقة

 7,840 7,551 الرصيد في نهاية السنة
   

  موقف الربوط  14.4
 

 م.2013ديسمبر  31تم االنتهاء من الربط الزكوي/ الضريبي للشركة حتى السنة المنتهية في 
 

مليون لاير سعودي.  2.596م، حصلت الشركة على الربطً األولي للزكاة اإلضافية بقيمة تقارب 2014بالنسبة لسنة 

 المراجعة من قبل لجنة االستئناف المعنية.قدمت الشركة اعتراضاً على الربط األولي وهو حالياً قيد 
 

 م.2017م و 2015لم تستلم الشركة الربوط بعد للسنتين المنتهيتين في ديسمبر 
 

أبريل  30م يستحق تقديمه في أو قبل 2018ديسمبر  31اإلقرار الزكوي والضريبي للشركة للسنة المنتهية في 

  م.2018
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( .14
 

  موجودات ضريبية مؤجلة 14.5

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

  

صافي 

الرصيد 

 1كما في 

 يناير

المدرج في 

حساب الربح 

 أو الخسارة 

المدرج في 

الدخل الشامل 

 أخرى اآلخر 

موجودات 

 ضريبية مؤجلة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة
 

-- (68)  -- -311 -379 

 -- 311 -- -- (311)  استثمارات متاحة للبيع

 953 -- -- (32) 985  التزامات المنافع المحددة

  674 (100 ) -- -- 574 

 

 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  
صافي 

الرصيد كما 

 يناير 1في 

المدرج في 

حساب الربح 

 أو الخسارة 

المدرج في 

الدخل 

الشامل 

 اآلخر 

موجودات 

ضريبية 

 مؤجلة

 311- 142- -- 169-  استثمارات متاحة للبيع

 985 -- 7 978  التزامات المنافع المحددة

  809 7 -142 674 

 الحسابات النقدية للعمالء .15
 

 1.53م: 2017مليون لاير سعودي ) 1.73م، كانت الشركة تحتفظ بحسابات نقدية لعمالء بمبلغ 2018ديسمبر  31في 

مليون لاير سعودي( ليتم استخدامها في االستثمارات نيابة عن العمالء. وتماشياً مع سياستها المحاسبية، ال تُدرج هذه 

 شركة تحتفظ بها بصفة استئمانيه.  األرصدة في القوائم المالية للشركة نظراً ألن ال

 
 الموجودات الخاضعة لإلدارة .16

 

تمثل موجودات الصناديق االستثمارية وموجودات المحافظ االستثمارية المتعلقة بمالكي وحدات الصناديق المدارة 

لاير مليار  2.05م: 2017م )2018ديسمبر  31مليار لاير سعودي كما في  2.14بواسطة الشركة والبالغ قيمتها 

سعودي(. وتماشياً مع سياستها المحاسبية، ال تُدرج هذه األرصدة في القوائم المالية للشركة نظراً ألن الشركة تحتفظ بها 

 بصفة استئمانيه.

  
 أتعاب إدارة الموجودات .17

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2017 م2018 
   

 13,280 11,291 أتعاب إدارة من صناديق استثمارية

 4,177 3,281 أتعاب إدارة من إدارة المحافظ الخاصة

 14,572 17,457 

 دخل الخدمات المصرفية االستثمارية .18
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2017 م2018 
   

 1,500 6,353 عمليات الدمج واالستحواذ

 1,164 450 طرح خاص

 625 - أخرى

 6,803 3,289 
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 الدخل العموالت الخاصة .19
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2017 م2018 
   

 6,290 9,806 أرباح تمويل بهامش 

 9,254 10,410 ودائع قصيرة األجل لدى البنك األول

 20,216 15,544 

 

 مصروفات عمومية وإدارية .20
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2017 م2018 
    

  6,916  7,026 (9.1)إيضاح مصروفات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة 

  1,824  1,979 مصروفات اتصاالت

  555  667 مصروفات مهنية

  134  166 أدوات كتابية ومطبوعات

  69  94 سفر

  1,015  382 مصروفات أخرى

 10,314 10,513 

 قياسات القيمة العادلة .21
 

لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع 

السوق في تاريخ القياس. وبموجب تعريف القيمة العادلة، فإنها تمثل االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالها وال 

 يوجد أي نية أو متطلب لتحجيم أعمالها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة.

 

تداولة في سوق نشط إذا كانت األسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسهولة من سمسار أو وتعتبر األداة المالية م

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

 بانتظام على أساس تجاري.

 

ات ات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويوعند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة البيان

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

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

 إليها في تاريخ القياس.

والتي يمكن مالحظتها لصأصل أو االلتزام  1مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  :2المستوى 

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

عتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال ت :3المستوى 

 للمالحظة(.
 

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

 مستوياتهم في النظام المتدرج للقيمة العادلة لصأدوات المالية.

 

 العادلة التي تم االفصاح عنها متكررة لقياسات القيمة العادلة.جميع قياسات القيمة 

 م2018ديسمبر  31 

الموجودات المالية التي يتم 

 قياسها بالقيمة العادلة

القيمة 

 الدفترية

  

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 اإلجمالي

 118,651 - 118,651 -  118,651 صندوق مفتوح

 118,651  - 118,651 - 118,651 
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 قياسات القيمة العادلة )يتبع(  .21
 

 م2017ديسمبر  31 

الموجودات المالية التي يتم 

 قياسها بالقيمة العادلة

القيمة 

 الدفترية

  

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 اإلجمالي

 124,720 - 124,720 -  124,720 صندوق مفتوح

 124,720  - 124,720 - 124,720 

 

باستخدام صافي قيمة الموجودات غير المعدلة.  2القيمة العادلة لالستثمارات التي تم تصنيفها ضمن المستوى يتم تحديد 

يتم استخدام صافي قيمة الموجودات غير المعدلة عندما تكون الوحدات في الصندوق قابلة لالسترداد على أساس 

 صافي قيمة الموجودات، أو في تاريخ القياس تقريبًا.

 

 أي تحويالت بين فئات قياس القيمة العادلة.ال يوجد 

 

وال يتضمن الجدول أعاله معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

 

 القطاعات التشغيلية .22
 

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

 الخدمات المقدمة بحيث يكون لديها القطاعات التالية:

 

 الخدمات المصرفية االستثمارية

العامة في  تتاباتتقدم الخدمات المصرفية االستثمارية استشارات تمويل الشركات، وخدمات االكتتابات الخاصة واالك

األسهم وسندات الدين والمبيعات التجارية وعمليات االندماج واالستحواذ والتفكيك والفصل والقروض المشتركة 

 والمنتجات المهيكلة.

 

  الوساطة

تزاول الوساطة نشاطها باألصالة والوكالة تحت العالمة التجارية للبنك األول لالستثمار وتوفر للعمالء خدمات الحفظ 

 والمقاصة وتوفير اإلمكانية للتداول في األسواق اإلقليمية.

 

 خدمات إدارة الموجودات
 تشمل إدارة الموجودات في الشركة على خدمات إدارة الصندوق التي تستثمر في أدوات األسهم وأدوات أسواق النقد. 

 

 الشركات

األقسام المتعلقة بالخزينة. يقوم هذا يدير قطاع الشركات تطورات قطاع الشركات المستقبلية ويشرف على جميع 

القطاع باإلشراف على جميع استثمارات الملكية، بما فيها االستثمارات في شركة زميلة ضمن هذا القطاع، والذي 

يتكون كذلك من إدارات تطوير االستراتيجيات واألعمال والقانونية وااللتزام والمالية والعمليات والموارد البشرية 

 العمالء. والعالقات مع
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 القطاعات التشغيلية )يتبع( .22
 

 يتم تحديد عملية التسعير داخل القطاع على أساس تجاري قائم على التنافس الحر.

 

 معلومات حول تقارير القطاعات (أ

 

رى ت فيما يلي المعلومات المتعلقة بكل تقرير قطاعي. يستخدم ربح القطاع قبل الضريبة لقياس األداء نظراً ألن اإلدارة

بأن هذه المعلومات هي األنسب عند تقييم نتائج القطاعات المعنية التي تتعلق بالمنشآت األخرى التي تعمل في نفس 

 قطاع العمل.

 

  م2018 

  تقارير القطاعات 

المصرفية  

 الوساطة االستثمارية

 خدمات إدارة

 اإلجمالي الشركات الموجودات

      

 54,098 10,410 16,179 20,706 6,803 إيرادات خارجية

 54,098 10,410 16,179 20,706 6,803 إيرادات القطاع

      

 10,464 (13,747) 12,775 7,479 3,957 ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة

 22,716 13,355 2,837 3,844 2,680 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 2,381 1708 272 261 140 إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

 8,223 - - 8,223 - مصروفات عمولة خاصة على القروض

 10,314 9,029 348 910 27 مصروفات عمومية أخرى

 807,274 441,266 118,651 246,650 707 موجودات القطاع

 272,222 20,011 1,849 249,335 1,027 مطلوبات القطاع

 

  م2017 

  تقارير القطاعات 

 
المصرفية 

 الوساطة االستثمارية

خدمات إدارة 

 اإلجمالي الشركات الموجودات

      

 48,521 9,254 17,457 18,521 3,289 إيرادات خارجية

 48,521 9,254 17,457 18,521 3,289 إيرادات القطاع

      
 6,096 (16,120) 13,583 9,003 (370) ربح القطاع قبل الزكاة والضريبة

 25,547 14,826 3,195 4,003 3,523 متعلقة بالموظفينرواتب ومصروفات 
 2,165 1,666 199 197 103 إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

 4,200 - - 4,200 - مصروفات عمولة خاصة على القروض
 10,513 8,882 481 1,118 32 مصروفات عمومية أخرى

 749,058 428,569 124,720 193,968 1,801 موجودات القطاع

 218,768 17,799 1,655 198,395 919 مطلوبات القطاع

 

 معلومات جغرافية (ب

 

 تحقق الشركة جميع إيراداتها وتقع جميع موجوداتها بالمملكة العربية السعودية.
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 إدارة المخاطر .23
 

تقوم الشركة بإدارة مخاطر أعمالها عند إنشاء وتحسين وحماية قيمة الشركة وكذلك خلق قيمة لمستثمريها. وعليه، 

تعتبر إدارة المخاطر جزًء ال يتجزأ من استراتيجية الشركات لضمان فعاليتها وإضافة قيمة لها. هدف إدارة المخاطر 

 فهم وإدارة المخاطر وليس تجنبها. 

 

تصميم إطار إدارة المخاطر الخاص بها لتحديد، وقياس، ومراقبة، وتقليل أو ضمان، وإعادة تقييم قامت الشركة ب

مخاطرها الرئيسية استناداً إلى التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. ويدعم اإلطار تحقيق أهدافها االستراتيجية 

ن المخاطر أو تقليل المخاطر لمستوى معين من وتحسين نتيجة مفاضلة المخاطر إما بتعظيم العائد لمستوى معين م

ة يطور ويبلغ مقدار الرغب –والذي يعتبر بمثابة حلقة وصل بين خطوط األعمال واإلدارة  -العائد. قسم إدارة المخاطر 

 في المخاطر إلى أصحاب المخاطر وإلى مراقبة لضمان بناء التعرض للمخاطرة في مستويات مقبولة لإلدارة.

 

 كة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:تتعرض الشر

 

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السوق -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر العمليات -

 

 مخاطر االئتمان  23.1

 

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

مالية. قامت الشركة بتحديد إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان تشمل تقييم الجودة االئتمانية للعمالء وموافقات ائتمان 

 رسمية والحصول على ضمانات. 

 

طر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى الخاصة بالشركة التي تتضمن النقد وما في حكمه، فيما يتعلق بمخا

فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينشأ عن عجز الطرف األخر، مع أقصى حد للتعرض بصورة مساوية للقيمة 

ر االئتمان لمكونات قائمة المركز الدفترية لهذه األدوات. يعرض الجدول أدناه الحد األقصى من التعرض لمخاط

 المالي.

 

 

إجمالي الحد األقصى 
 للتعرض كما في 

 م2018ديسمبر  31

إجمالي الحد األقصى 
 للتعرض كما في 

 ديسمبر 31
 م2017 

    

 416,699 425,584  استثمارات

 7,147 15,108  نقد وما في حكمه

 193,968 246,650  مستحقات تمويل بهامش

 1,801 707  الموجودات المتداولةإجمالي 

  688,049 619,615 

 النقد وما في حكمه

 

تحتفظ الشركة بالفائض من األموال لدى البنك األول ذو تصنيف ائتماني جيد. وفقاً لتصنيفات فيتش تم تصنيف الدين 

  حسب تصنيفات موديز.  P-2و  A3على التوالي و  F-2+ وBBBطويل األجل والدين قصير األجل للبنك األول بـ 

 

يركز فريق االستثمار على المنتجات واألسواق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية حيث يمكن فهم المخاطر الكامنة فيها. 

تراقب الشركة وتدير مخاطر اإلئتمان الستثماراتها بأدوات مثل السياسات واإلجراءات والرغبة في المخاطر والتي 

نيف مقبولة لصأطراف األخرى وغير ذلك. إن إطار الموافقات تشمل حدود التركيز والبلد والصناعة ومستويات تص

 الصارم الخاص باالستثمار وعملية التقييم الشامل تعطي تنبيهاً في الوقت المناسب 

  



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبلغ بآالف الرياالت السعودية(

 

36 
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 مستحقات تمويل بهامش
 

اعتبارها اإلدارة تضع ب يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. إال أن

أيًضا العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في 

 قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم.

  
 م، لم تكن أي من مستحقات التمويل بالهامش متأخرة السداد وال منخفضة القيمة. 2017م و 2018ديسمبر  31كما في 

 يتم ضمان التسهيالت من خالل األسهم األساسية والنقد المحتفظ به في حسابات استثمار العمالء.

 

 مخاطر السوق 23.2

سعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار مخاطر أ –تتألف مخاطر السوق من المخاطر الرئيسية 

األسهم. يتم قياس مخاطر السوق ومراقبتها وإدارتها بمزيج من منهج كمي ونوعي مع المواهب ذات الخبرة وأدوات 

كمية تشمل تحليل األثر ومنهج القيمة المعرضة للمخاطر. باإلضافة إلى حدود التعرض للمعامالت الفردية والتركيز 

 .االستحقاقات ومقاييس المخاطر األخرى التي ترصيد المخاطر في الوقت المناسبو
 

 مخاطر تحويل العمالت األجنبية

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

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

 في أسعار الصرف نظراً ألن الشركة تتعامل بشكل رئيسي بالريال السعودي.

 مخاطر التدفقات النقدية ومعدالت العمولة بالقيمة العادلة

ات العمولة على القيمة العادلة أو التدفقتنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت 

النقدية المستقبلية لصأدوات المالية. تنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة بالشركة بصورة رئيسية من مستحقات 

التمويل بهامش والقروض قصيرة األجل والودائع ألجل لدى البنك. تتعرض الشركة لمخاطر محدودة ألسعار 

لدى الشركة تسهيل ائتماني للسحب على  ستحقاق قصير األجل لهذه األدوات المالية.العموالت الخاصة بسبب اال

 المكشوف مع البنك األول لتلبية متطلبات السيولة.
 

 مخاطر السيولة 23.3

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات 

مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب 

ل ضمان توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مالية عند قيمته العادلة. وتدير الشركة مخاطر السيولة من خال

 استحقاقها. 
 

 مخاطر العمليات 23.4

مخاطر العمليات هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 

سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم الخدمة للشركة  باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الشركة

ومن العوامل الخارجية األخرى غير مخاطر االئتمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناتجة عن المتطلبات 

 القانونية والتنظيمية. 
 

ق واألضرار المالية التي تلحتهدف الشركة إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي تحقق التوازن بين الحد من الخسائر 

 بسمعتها وبين تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمساهمين.
 

إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. 

إلدارة مخاطر العمليات بحيث تشمل الضوابط يتم دعم هذه المسؤولية عن طريق مجموعة من معايير عامة 

 واإلجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية:

 

 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية -

 متطلبات لـ  -

 الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ 

 راقبتها. مطابقة المعامالت وم 

 .التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها 



 شركة األول لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبلغ بآالف الرياالت السعودية(
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 إدارة المخاطر )يتبع( .23
 

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة.  -

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى. -

 وضع خطط للطوارئ. -

 التدريب والتطوير المهني. -

 األخالقية والتجارية.المعايير  -

 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا

 

 المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال .24
 

تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال المحددة بواسطة هيئة السوق 

قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على قاعدة رأس مال كافية خالل المالية للحفاظ على 

 السنة.

  

وتراقب الشركة معدل كفاية رأس المال والنسب المرتبطة به وذلك باستخدام اإلطار الذي حددته هيئة السوق المالية 

لى للشركة المتعلقة بشريحة معدل رأس المال ومتطلبات م. وعليه، فإن شرط الركيزة األو2014يناير  1إعتباراً من 

 الحد األدنى لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال هو كما يلي:

 م2018 

)بآالف 

الرياالت 

 السعودية(

 م2017 

)بآالف 

الرياالت 

 السعودية(

    قاعدة رأس المال:

 528,355  534,478 الشريحة األولى لرأس المال

 3,885  - لرأس المالالشريحة الثانية 

 532,240  534,478 اجمالي قاعدة راس المال

     الحد األدنى لرأس المال:

 80,876  89,759 مخاطر االئتمان

 10,462  10,909 مخاطر العمليات

 91,338  100,668 إجمالي الحد األدنى لرأس المال

 440,902  433,810 الفائض في رأس المال

 5.83  5.31 المال )مرات(نسبة كفاية رأس 

  

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي:  (أ

 

الشريحة األولى لرأس المال والتي تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة واالحتياطيات باستثناء  -

 احتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد. 

 

 والتي تتكون من احتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد. الشريحة الثانية لرأس المال -

 

يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات المحددة  (ب

 في القواعد.

 

 اعتماد القوائم المالية .25
 

  م(.2019مارس  28هـ )الموافق 1439 رجب 21تم اعتماد هذه القوائم المالية في 
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