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  مقدمة .1

 

 

 .2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية عن السنة السنوي  تقريره أن يقدم ستثمارلل  األول  إدارة مجلس يسر

. ثمارللست األول التي يعمل بها  سواقأل او  العامة سواقأل ا جميع فيفي تشكيل تحديات كبيرة  م 2017 عامأستمر 

 بشكل انخفض قد التداول  حجم أن إل  العام، خلل نسبيا ثابتا كان املحلية األسهم سوق  أن من الرغم وعلى

 قة،املنط في الستقرار  وعدم السياسية الجغرافيا منها العوامل من عدد إلى ذلك ويعود السابق. العام عن ملحوظ

 إلى بالتاليو  السوق  تقلب إلى مما أدى  .نمو القتصاد الصيني في وتباطؤا نسبيا منخفضةالتي ظلت  النفط أسعار و 

 من واملزيد اليقين عدم من أقل قدر  هناك يكون  ل  حتى النتظار  العملء يفضل حيث التداول  حجم انخفاض

 الستقرار.

 ألول ا شركة حققتها التي امللحوظة اإلنجازات بعض هناك أن إل  السوق، في الصعبة الظروف تلك من الرغم وعلى

 تحقيق إلى أدى مما األداء على التركيز  من الصناديق مديرو  تمكن األصول، إدارة فيف. 2017 عام في ستثمار لل 

 الحفاظ نم الشركة تمكنت الصعبة، السوق  بيئةكما انه في ظل  املنافسين. بين تصنيف أعلى الصناديق بعض

 فيةاملصر  الخدمات إدارة وواصلت املشترك. ستثمار ال  صناديق في اإلدارة تحت أألصول  من مستقر  مستوى  على

 إلنجازها أطول  وقتا استغرقت التجارية العمليات أن من الرغم على ،2017 عام في عملئها خدمة ستثماريةال 

 املواتية. غير  السوق  ظروف بسبب

إل أن في السوق.  التقلباتبسبب استمرار  2018في عام الشركة  تواجههاالظروف التي أن تستمر هذه  ونتوقع

  .تبتركيز الجهود وتقديم أفضل الخدماها الحاليين العملء والحتفاظ بعملئاستقطاب املزيد من الشركة تتوقع 

 

 االندماج .2

عن قرار مجلس الدارة في البدء في مناقشات أولية مع البنك السعودي  2017أبريل  25أعلن البنك األول بتاريخ 

البريطاني )ساب( لدارسة إمكانية الندماج بين البنكين. وفي حال تم التفاق على الندماج، فسيكون ذلك 

 لعدة شروط، بما في ذلك على سبيل املثال ل 
ً
ية بلحصر، موافقة الجهات التنظيمية في اململكة العر اخاضعا

 السعودية، باإلضافة الى موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك األول وبنك ساب.
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 نظرة عامة على نشاطات الشركة .3

 األصول  إدارة 3.1 

 األصول  إدارة خدمات عن مقدمة

 

نك الذراع الستثمارية للب للستثمار  األول توفر  ة،وفق قاعدة عريضة من العراقة والخبرة املتراكمة عبر سنين عد

ضافة، واملزايا التنافسية.  ،األول 
ُ
سعى تمنظومة شاملة من األدوات الستثمارية والحلول املالية ذات القيمة امل

لتجاوز تطلعات العملء الطامحين لتنمية رؤوس أموالهم ضمن قنوات آمنة، واملساعدة  للستثمار  األول شركة 

 إلى أسس متينة وصلبة.للحصول على عوائد متنامية اس
ً
 تنادا

 ة،الستثماري احتياجاتهم حسب تخصيصها تمادارة األصول في األول للستثمار لعملئها مجموعة حلول  تقدم

 منها الصناديق التقليدية ومنها  15إدارة  حاليا تتولى إدارة األصول و 
َ
 استثماريا

َ
املتوافقة مع الضوابط صندوقا

توفر جميع هذه الصناديق للمستثمرين فرص الدخول حيث لشرعية وصناديق الستثمار املتعددة األصول. 

 إدارة هذه الصناديق نخبة من املتخصصين املؤهلين واملحترفينويتولى  والستثمار في األسواق املحلية واإلقليمية. 

ستثمرين ملكبار اإدارة املحافظ الستثمارية الخاصة لفي املجال الستثماري. كما توفر إدارة األصول لعملئها خدمة 

 وكذلك للشركات واملؤسسات التي ترغب باستثمار أموالها. األفراد من

 

 م2017 معا خلل الصول  إدارة أداء على نظرة

 

على صعيد الساحة اإلقليمية واصلت إدارة األصول  الستقرار على الرغم من التقلبات الحالية لألسواق وعدم 

 15صناديق من صناديقها الستثمارية الـ  4فقد أحتل ما ل يقل عن ، سجل أداءها املميز في السنوات السابقة

 على املراكز الثلثة األولى في تصنيف األداء بين مثيلتها من الصناديق املنافسة األخرى.

 

 

 م2018عام  لخل الصناديق أداء توقعات

 

األداء املتميز في إدارة الصناديق واملنتجات الستثمارية وإلى زيادة  ملواصلة 2018في عام  ستسعى إدارة األصول 

حصتها في السوق في مجال الستثمارات الشخصية من خلل تكثيف تسويق الستثمارات الشخصية وطرح 

 .لعملئهاالصناديق واملنتجات والخدمات الستثمارية األخرى امللئمة 

 



 
 
 

 
D I RE C TO R S ’  REP O RT  F O R TH E  Y EA R  E N D ED  3 1  D E CE M B E R 2 017  

 

3 
 

 

 نظام إدارة األصول 

 

 من شركة ا
ً
 راءشتم العمل على  فقدألول للستثمار لتوسيع قاعدة األصول املدارة من خلل إدارة األصول، سعيا

يقوم هذا النظام بعمليات متعددة تشمل توزيع األصول بحيث نظام إلدارة املحافظ والصناديق الستثمارية. 

ناديق ويساعد على إدارة املخاطر يسهل إدارة عدد كبير من املحافظ والص أنه ومراقبة األداء بطريقة عملية، كما

يتوقع أن يبدأ النظام عمله خلل الربع الثاني من و املحافظ والصناديق بالحدود الستثمارية.  التزامويراقب 

 يؤدي لنقلة نوعية في مجال إدارة األصول.وأن م  2018العام 

 ينوكبار املستثمر في توسيع األعمال في إدارة املحافظ الخاصة لعملء التميز  خططها كما أن الشركة ستواصل

 بمختلف فئات األصول في األسواق املحلية والدولية.-وكذلك للشركات واملؤسسات التي ترغب باستثمار أموالها 

 

 الوساطة إدارة 3.2

 إدارة الوساطة خدمات عن مقدمة

 

ويوفر هذا القسم مجموعة واسعة من  لها حيثالذراع التنفيذي  للستثمار  األول يعتبر قسم الوساطة لدى شركة 

املنتجات الستثمارية للعملء تشمل عمليات خدمات الوساطة في األسهم املحلية والدولية ومنتجات الدخل الثابت 

 فاألسواق املحلية والدولية.

على قنوات تداول متعددة توفرها الشركة ن و يعتمدفإن عملء الشركة وفيما يخص الوساطة في األسهم املحلية، 

لتنفيذ عمليات تداول األسهم وتشمل هذه القنوات خدمة التداول اإللكتروني حلول األجهزة الذكية ومراكز 

رجة في تداول كافة األسهم املد من خللهاالستثمار املجهزة تجهيزا كامل واملنتشرة في عدة مناطق باململكة، ويتم 

 داول صناديق املؤشرات املتداولة والصكوك.السوق وكذلك ت

 

ة من مجموعة كامل للستثمار  الول أما العملء الذين يتعاملون في األسواق الدولية، فيوفر لهم قسم الوساطة في 

 املقاصة والحفظ.و  خدمات سوق الوساطة املالية املميزة تتضمن التنفيذ
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  السوق  أداء عن ملخص

 ] تداول  موقع املنشور على م2017 لعام لتداول  السنوي  التقرير :املصدر [

 

 836.28نحو  م2017بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة في السوق املالية السعودية )تداول( خلل العام 

 . %27.72للعام السابق و بانخفاض  بلغت نسبته  ريال سعوديمليار   1,156.9مقارنة بمبلغ  ريال سعوديمليار 

 

مليون صفقة  27.27مليون صفقة مقارنة ب  21.90 م بلغت2017أن عدد الصفقات املنفذة خلل العام  كما

، في حين بلغ إجمالي عدد األسهم املتداولة خلل العام %19.72م وبانخفاض بلغت نسبته 2016خلل العام 

 %32.85 نسبته بلغت بانخفاضمليار  سهم خلل العام السابق و  64.48مليار سهم مقارنة ب  43.30م 2017

 

 4,646.53مقارنة بمبلغ  ريال سعوديمليون  3,345.10م 2017كما بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلل العام 

 .%28.01خلل العام السابق بانخفاض بلغت نسبته  ريال سعوديمليون 

 

نقطة  7,210.43نقطة مقارنة مع  7,226.32م عند مستوى 2017عام نهى املؤشر العام للسوق السعودي كما أ

 .  %0.22بلغت  ارتفاعم و بنسبة 2016كما في نهاية العام 

 

شركات إضافية جزء من أسهمها للكتتاب العام ليرتفع عدد الشركات  9م طرح 2017شهد السوق خلل العام 

 م.2017شركة بنهاية العام  179املدرجة بالسوق الى 

 

 م2017  عام أداء على نظرة

 

 ريال سعوديمليار  18.43م 2017خلل العام  للستثمار  األول بلغ إجمالي قيمة األسهم املنفذة بواسطة شركة 

، كذلك بلغ عدد الصفقات  %37.18خلل العام السابق و بانخفاض بلغ  ريال سعوديمليار  29.3مقارنة بمبلغ 

صفقة للعام السابق  الف 596الف صفقة مقارنة بعدد  453م 2017خلل العام  للستثمار  األول املنفذة بواسطة 

 . %23.99وبانخفاض قدره 

 

 9.21غت فقد بل للستثمار  األول أما فيما يتعلق بقيمة األسهم املتداولة عن طريق خدمة تداول النترنت الخاصة ب

 بانخفاض قدرهالعام السابق و مليار ريال سعودي في  12.67م مقارنة بمبلغ 2017مليار ريال سعودي خلل العام 
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خلل العام  للستثمار  األول من إجمالي تداولت شركة  %50وقد مثلت نسبة التداول عن طريق النترنت  27.30%

 لسابق. خلل العام ا %43م مقارنة بنسبة قدرها 2017

 

م مبلغ 2017للستثمار في األسواق العاملية و سندات الدخل الثابت خلل العام  الول كما بلغت تداولت شركة 

 1,121.6ريال سعودي ) مليون  4,206مليون دولر أمريكي( مقارنة بمبلغ  145.6ريال سعودي )ما يعادل  مليون  546

 .%87.01سبته ن بانخفاضمليون دولر أمريكي( للعام السابق و 

 

 

 م2018األداء لعام  توقعات

 

 دوليةوال املحلية والسندات األسهم في التداولت قيمة في حصتها زيادة الىم 2018خلل العام  للستثمار األول  تهدف

 لباتمتط لتلبية والعاملية املحلية املال أسواق لكافة اإللكتروني التداول  قنوات منصة تطوير  خلل من وذلك

 .العملء واحتياجات

 

 االستثماريةاملصرفية  إدارة 3.3

 بالخدمات تعريف

 

بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة اكتتابات الطرح العام األولي  الستثماريةتقوم إدارة املصرفية 

 والستحواذ وترتيب عمليات إصدار الصكوك الندماجواكتتابات حقوق األولوية إضافة إلى القيام بترتيب عمليات 

الطروحات األولية  التي تتم غن طريقالشركة الخاصة  استثماراتوعمليات الطرح الخاص كما تقوم بإدارة 

 حقوق األولوية. واكتتابات

  ثماريةتالسفي إطار قيامها بإدارة اكتتابات الطرح العام األولي واكتتابات حقوق األولوية تلعب إدارة املصرفية 
ً
واحدا

 متعهد التغطية.  -مدير الكتتاب  -أو أكثر من األدوار الثلثة التالية: املستشار املالي 

 بترتيب عمليات  الستثمارية املصرفيةتضطلع 
ً
إلطار والستحواذ لعملئها في قطاع الشركات وفي هذا ا الندماجأيضا

 شار املالي للمشتري.  يمكن أن تلعب دور املستشار املالي للبائع أو املست
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 م2017ملحة عن عام 

 إلدارة املصرفية 2017م يكن عام ل
ً
 جيدا

ً
حيث النشاط واإليرادات إذا ما قورن بالعام  نالستثمارية مم عاما

لم تحقق إدارة و والظروف السائدة في السوق طوال العام.  القتصاديةم ويعزى ذلك إلى تأثيرات األحوال 2016

 خلل عام  الستثماريةاملصرفية 
ً
 من التعاملت في سوق طروحات 2017آداًء جيدا

ً
 محدودا

ً
م الذي شهد عددا

ليها املتعاقد ع العملياتاألوضاع على إنجاز  تلكأثرت  حيث. والستحواذ الندماجاألسهم وسندات الدين وعمليات 

 م.2018إلى عام  تأجيلهام مما أدى إلى 2017والتي كان من املتوقع إنجاز بعضها خلل عام 

 

 م2018نظرة على عام 

 م 2018من املتوقع أن يكون 
ً
 صعبا

ً
 نفي اململكة العربية السعودية  الستثماريةعلى قطاع املصرفية  آخر عاما

ً
 ظرا

وتطبيق ضريبة القيمة املضافة ورفع الدعم مما قد يؤثر على ربحية  السوق  في السائدة املواتية غير  العامة لألوضاع

 التيتعاملت ال العتبار  في آخذين .الشركات وخططها لتنفيذ أي تعاملت ذات صلة بقطاع املصرفية الستثمارية

 فإن إدارة املصرفية 
ً
 أفضلم 2018 العام خلل أدائها مستوى  يكون  أنتتوقع  الستثماريةتم التعاقد عليها مسبقا

  سهمأل ل العامة طروحاتالشهد سوق وقد  .م2017 العام في عليه كان مما
َ
  ركودا

ً
 ومنم 2017 عام خلل واضحا

 الستثماريةإدارة املصرفية  أن تقوم املتوقع غير  من هفإن لذا، م2018 العام في عليه هو  كما الحال يبقى أن املتوقع

 .م2018 العام في املجال هذا فيكبيرة  استثمارية عمليات أي تنفيذب

 

 تالعمليا إدارة 3.4

 

 توفير  يف حاسما دورا للشركة اليومية األعمال تنفيذ في للستثمار  األول  شركة في العمليات مجموعة دور  يعتبر 

 مدع في هاما دورا الشركة عمليات قسم لعب فقد. واملحتملين الحاليين للعملء املالية والخدمات املنتجات

 مجموعة رسخت فقد التشغيل، في التميز  على وبتركيزها. م 2017 عام خلل األعمال لقطاع العامة الستراتيجية

 إلدارات دعما العمليات مجموعة وفرت حيث  العام، مدار  على الدائمة اليقظة من مرموقة سمعة العمليات

 .والخدمات املنتجات كافة في الشركة
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 إنتاجية أقص ى لتحقيق الشركة أعمال عمليات من العديد وأتمتة هيكلة بإعادة العمليات مجموعة قامت كما

 .م 2017 عام فية املنجز  العديدة مشاريعها من كجزء للموارد املناسب بالستخدام مثلى

 ملتزاالا 3.5

تضطلع إدارة اللتزام بمساعدة الشركة وإدارتها العليا ومجلس اإلدارة في تحديد وقياس مخاطر عدم اللتزام 

 :االلتزامالتعرض لها. وتشمل مهام إدارة  احتمالتوتقليل 

  التغييرات في النواحي التنظيميةمتابعة 

  اللتزامالقيام بتقييم مخاطر 

 وحفظ وتنفيذ السياسات واإلجراءات مراجعة 

 زيادة الوعي لدى املوظفين باملتطلبات التنظيمية 

 و ;بلوائح وقواعد هيئة السوق املالية اللتزاممدى  متابعة ومراجعة 

 ومستوى اللتزام بالقواعد. تزويد مجلس إدارة الشركة بالتقارير املتعلقة بوضع 

 

 املخاطر إدارة 3.6

القائمة والتي قد تتعرض لها بما يتماش ى مع املتطلبات الداخلية  املخاطر مع مجمل  للستثمار  األول  شركةتتعامل  

 . يميةالتنظمن قبل ملك رأس املال ومجلس إدارة الشركة( وكذلك بما يتماش ى مع متطلبات الجهات  )املفوض بها

 الخدمة توفير لتفاقيات تخضع محددة مهام وضع تم فقد والكفاءة، الفعالية من مستوى  أفضل ضمان أجل ومن

 على تقوم والتي الشركة ضمن تتم التي اإلجراءات على اليومية للرقابة سيسأالت تم كما ،ول البنك األ و  الشركة بين

 .للستثمار األول  في املخاطر إدارة لجنة إدارتها

 في املخاطر ذات األنشطة مع توافقها لضمان منتظم بشكل املخاطر إدارة وأساليب عمليات وتحديث مراجعة وتتم

 .للشركة والستراتيجية التنظيمية والبيئة أعمالها، وبيئة عملياتها، وتعقيدات حجم لتشمل األول للستثمار

القيام  وكذلك املخاطر، منظور  من وذلك والطويل القصير املدى على الشركة أهداف تنفيذ على املخاطر إدارة وتعمل

  املخاطر إدارة لجنة الى لتقدم اليومية مهامهاب
ً
  تأكيدا

ً
 .المكانقدر  املخاطر من التخفيف على تعمل الشركة بأن معقول
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 يضمن بشكل املركزية املخاطرة دور  املجموعة، مخاطرإدارة  من جزءا بكونها التشغيلية، املخاطر إدارة وتشكل

 . اليومية أنشطتهم خلل من التشغيلية املخاطر بإدارة املتعلقة الرئيسية واملسؤوليات املخاطر تفهم للموظفين

 سهماأل  أسعار  تقلباتشركة األول للستثمار ملخاطر السوق فيما يخص مخاطر معدلت الفائدة ومخاطر  تتعرض

 متت الستثمارية بمحفظتها خاصة وإجراءات سياسات وللشركة. األصول الستثمارية الخاصة بها محفظة في

 مجلس قبل من عليها املوافق التعرض حدود أيًضا يشمل وذلك الشركة، إدارة مجلس قبل من عليها املوافقة

 .املخاطر لتقبل عليه املوافق للحد التعرض مخاطر  من يحد مما مختلفة، أصول  لفئات اإلدارة

ساس وعلى أ الستثماريةفي كل من الصناديق  لءكبيرة من أصول العم أعداداتدير  للستثمار  األول  شركةكما أن 

تقديري. ومن بين التدابير املتاحة، تقوم إدارة املخاطر بمراجعة ورصد مجموعة من املؤشرات مثل التعرض والتركيز 

 .الستثمارعلى املصدرين وحدود 

 

 تمويل صادر م على املحافظةفي و ،النقدية بالتزاماتها بالوفاء تساعدها الشركة فيالفعالة ملخاطر السيولة  اإلدارة

ما تنشأ مخاطر السيولة بسبب عدم التطابق الهيكلي في نمط استحقاق املوجودات  غالًبا. هاأعمال لدعم متنوعة

 .لسيولةا عالية األصول  في بالستثمارات السيولة مخاطر  إدارة في الشركة استراتيجية تتركز حيث  .واللتزامات

للمحافظة على مرونة التشغيل وتعزيزها داخل  األعمالاستمرارية  إلدارةكما قامت الشركة بتطوير برنامج شامل 

وإجراءات الستجابة لحالت  ،األزماتوإدارة  األعمال،. وهناك خطط وإجراءات مختلفة مثل استمرارية الشركة

 لهامة،ابها للتعامل مع استمرارية العمليات التجارية  عمول املستراتيجية ال و  األعمال،وخطط استعادة  الطوارئ،

 تشكيل إطار استمرارية األعماللوالدعم  العملمجموعة متكاملة من مهام  أجل من

 

. 

 لثروات وإدارة  األعمال تطوير  3.7

نظرا لعدم اليقين في السوق. وكان من الصعب مفعما بالتحديات  2017فيما يخص األعمال الجديدة، كان عام 

وقد  .الستثمارعملء جدد بشكل عام على الرغم من بعض اإلنجازات في إدارة املحافظ الخاصة وصناديق  جذب

  تجابةوالس ذات جودة عالية بالعملء الحاليين من خلل تقديم خدمة الحتفاظكان التركيز بدل من ذلك إلى محاولة 
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 نيتوقع ان تفيد الشركة عند تحسالسريعة. وأيضا عملنا على مختلف املشاريع وعملية إعادة هندسة املشاريع التي 

 السوق.

في النصف األول من العام، بتعيين مستشار مستقل ملراجعة جميع العمليات املتعلقة بالعميل بهدف قامت الشركة 

 بعض العمليات الجديدة على املناطق إطلقصيانة. وأدى ذلك إلى لبا زيادة كفاءة ومراقبة أنشطة العميل املتعلقة

 .والفروع

أن يكون عاما صعبا حيث يتوقع  تحسين العمليات حيثما أمكن. في أكبر بذل جهد  2018في عام وستواصل الشركة 

من خالل اتباع فإن ادارة الشركة تعتقد أنه آخر بسبب ظروف السوق وعدم اليقين العام. وعلى الرغم من ذلك 

 .ان شاء هللا على تحقيق نتائج إيجابيةة كون قادرتس مركز،نهج 

 

 الشركة استراتيجية .4

 في مجال توفير الحلول املبتكرة للخدمات في أن تصبح للستثمار  األول يركز طموح 
ً
 رائدا

ً
املصرفية الستثمارية  مزودا

من األفراد  لعملئها العالية الجودة والخدمات الستشارية الستثماريةاملنتجات توفير وإدارة الثروات، باإلضافة إلى 

 .للخدمة والقيمة هوامش رسوم أعلى من املعدل مدعومة بعرض قوي  واملؤسسات مع الحفاظ على

 الرئيس ي التركيز  وكان. لها جديدة استراتيجية لوضع دولية استشارية شركة مع 2016 عام فيتعاقدت الشركة 

 نم املزيد على والحصول  جديدة؛ منتجات تقديم خلل من األصول  إدارة أعمال تطوير  هو  الجديدة للستراتيجية

 للخ من الوساطة في الكفاءة وكسب األول  البنك من اإلحالت خلل من الستثمارية املصرفية مع التفاقيات

 كما في التفاصيل املذكورة ادناه. .اإلنترنت عبر  النشاط من املزيد تشجيع

 

 الوساطة 4.1 

تعظيم اإليرادات ويتأتى ذلك بصورة اساسية من زيادة الحصة  بشكل عام إلىخدمات الوساطة املالية تهدف 

سيظل  ،القتصادالسوقية في األسهم املحلية إضافة إلى التعاملت األخرى. وفي ظل التقلبات الحالية في أوضاع 

 بالحذر. وبالتالي فإن العام 
ً
 ليةاملا للنتائج وفقاحجم التعاملت  في بالتذبذب سيتسمم 2018نشاط العملء مشوبا

 سينتج عنه املزيد من التحديات في زيادة الحصة السوقية. وبالرغم من ذلك فإن مما السوق  قطاعات ملختلف 

 بتبني استراتيجيات محددة الشركة تخطط 
ً
 تتضمن ما يلي:للمض ي قدما

 .
ً
 توسيع قاعدة عملئنا بالتركيز على املتداولين األكثر نشاطا
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  اإلقراض بالهامش واألسهم الدولية وخدمات الوساطة  زيادةتنويع الدخل املحقق من خدمات الوساطة املالية

 املالية ذات الدخل الثابت.

  الشركة لعملءتسهيل انسياب العمليات ومضاعفة فعالية التداول مع التركيز على زيادة التداول اللكتروني. 

 العملء احتياجات لتلبية ةالصل ذات الخدمات مع املستمر  التواصل 

 القراض بالهامش. منتجطلب ل تسهيل عمليات التقديم 

 استثماريه.ديدة التي تمنح العملء فرص جاسواق  استهداف 

 

 إدارة األصول   4.2

 في التحدي كبي حيث يتوقع ان يكون  إن الهدف الرئيس ي إلدارة األصول هو تنمية األصول املشمولة باإلدارة 
ً
را

في تطبيق  ان الشركة ستستمر  ال في املحافظة على مستوى األداء واستقطاب عملء جدد  2018العام 

 : عن طريق اآلتي استراتيجيات محددة لتحقيق األهداف املرجوة

 العملء احتياجات حسب( وعقارية مغلقة صناديق,صناديق جديدة )تتضمن صناديق خاصة  إطلق 

  املنافسين بين مرموق  مركز  على واملحافظة األداء على التركيز  في الستمرار. 

 الشركةلعملء  حلول  عدة طرح طريق عن املباشرة املحافظ بإدارة املتعلقة التعاقدات عدد زيادة. 

 بالضوابط اإلخلل دون  األعمال توسعة في للمساهمة املحافظ إدارة نظام تركيب. 

 

 

 

 

 االستثماريةاملصرفية  إدارة  4.3

 

 ترسيخ على علوة األعمال مجالت مختلف في النمو  تحقيقبشكل رئيس ي لألعمال املصرفية الستثمارية  تهدف

 :يلي ما خلل من ذلك تحقيق ويمكن. التجارية والعلمة السم

 لألسهم األولية العامة الطروحات سوق  التعمق في. 
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 مو()ن املوازية السوق  في أسهمها إدراج في ملساعدتها الحجم املتوسطة الشركات من العملء قاعدة تفعيل ,

 .السوق  ظروف تحسنآخذين بعين العتبار 

 هذا فيلكسب عملء جدد  إصدار أسهم حقوق األولوية عملياتالجيدة في  سمعة الشركةمن  الستفادة 

 . املجال

 في القطاع. الشركة  من خبرت بالستفادةالخدمات املطلوبة للعملء في قطاع التأمين  تقديم 

  أكثر في مجال عمليات الندماج والستحواذ. تعاقداتعلى كسب التركيز 

  عند ظهورها. ةاملباشر تحديد فرص الستثمار 

 

  املالية الجوانب على أضواء 5

 شركة األول للستثمار  سجلت  ,م2017في ظل التراجع الذي شهده املؤشر العام للسوق املالية )تداول( في عام 

 
ً
. ريةالستثما واملصرفية تركز بصورة أساسية في خدمات الوساطة املالية %25.6بلغت نسبته  في اليرادات انخفاضا

 م
َ
 لخدمات الوساطة املالية حيث انخفضت قيمة األسهم املتداولة في السوق بنسبة م 2017ل العام ث

ً
 حقيقيا

ً
تحديا

 بعام  27.7%
ً
من خدمات  %38.6نسبته ب للستثمار  األول  شركة في إيرادات انخفاضمما أدى إلى م 2016مقارنة

 الوساطة املالية.

 بعام  %16.4انخفض دخل خدمات إدارة الصول بنسبة 
ً
ويعزى ذلك بصورة أساسية باألوضاع غير م 2016مقارنة

مقارنة  %56.4بنسبة  الستثماريةإيرادات إدارة املصرفية  انخفضت. م2017املواتية السائدة في السوق في العام 

 ألن التعاملت املتعاقد عليها والتي كان من املتوقع إنجازها خلل عام  م,2016بعام 
ً
فترة  امتدتم 2017نظرا

 م ويعزي ذلك لألوضاع غير املواتية السائدة في السوق .2018تدخل في  العام إنجازها ل

 

 

 

 سهماأل اإلقراض بالهامش على أساس انتقائي لعملئها بغرض الستثمار في سوق بالتوسع في قامت الشركة 

هذه التسهيلت ملدة اقصاها سنة واحدة وتحمل سعر عمولة خاصة. ويتم ضمان التسهيلت منح السعودي. يتم 

من خلل األسهم والنقد املوجودين في املحفظة الستثمارية للعميل وحسابه الستثماري , ولقد حصلت شركة 

البنك األول لتمويل من  2017مليون ريال سعودي خلل عام  600األول للستثمار على تسهيلت ائتمانية بقيمة 

مليون ريال  193.8, وبلغ حجم التسهيلت املستخدمة  2017ديسمبر   31تسهيلت اإلقراض بالهامش كما في 
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 قدره سعودي نتيجة لذلك 
ً
على التوالي حيث ارتفعت  %0.3و %35شهد إجمالي األصول وحقوق ملكية الشركاء نموا

 .م2017مليون ريال في العام  532مليون ريال  748إلى 
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 معايير إعداد التقارير املالية وأنشطة املراجعة 6

 

 العربية السعودية اململكة في عليها املتعارف املحاسبية وفقا للمعايير املالية بياناتها للستثمار الول  شركة تعد

 املالية السوق  هيئة قبل من املطلوب النحو وعلى ، SOCPA)القانونيين )للمحاسبين  السعودية الهيئة عن والصادرة

 

  والتدقيق املراجعة أنشطة   6.1

 

 ضمن الشركة بحيث يتم ضمان التقييم املستقل للضوابط تمثل املراجعة الداخلية مهمة الرقابة الداخلية النهائية

 .الداخلية التي تمت لكل مستوى من مستويات اإلدارة

 

بتقييم مستقل وموضوعي لفعالية إطار الرقابة  للستثمار الول وتركز مهمة التدقيق الداخلي على تزويد إدارة 

الداخلية. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلل اتباع خطة تدقيق مبنية على املخاطر والتي وافقت عليها لجنة املراجعة 

ملراجعة الداخلية على تقديم تأكيدات مستقلة بأن على أساس سنوي. ومن خلل خطتها السنوية تعمل إدارة ا

إدارة املخاطر الرئيسية في جميع أنحاء الشركة تتماش ى مع إطار املخاطر املعتمدة، وسياسات املخاطر وسياسات 

 .التشغيل واإلجراءات ذات الصلة

 

لخارجيين عن املواضيع التي وتقوم لجنة املراجعة بإجراء مناقشات دورية مع اإلدارة ومع املراجعين الداخليين وا

 لذلك. 
ً
تؤثر على البيانات املالية والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع الحوكمة والرقابة، وإفادة مجلس اإلدارة طبقا

 .ويقر املجلس عن استلمه لتلك اإلفادات

 

 الداخلية الرقابة أنظمة سلمة   6.2

 مقبولة مراقبة بيئة على الحفاظ في مهمتها إلى وباإلضافة .الشركة إدارة مجلس عن متفرعة لجنة هي املراجعة لجنة

 اللجنة وتتأكد الداخلية للمراجعة املحددة النتائج املراجعة لجنة تراجع الداخلية، املراجعة عملية استقللية وعلى
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 إلى إليها تتوصل التي النتائج برفع املراجعة لجنة تقوم كما .املراجعة ملشاكل السريعة الحلول  بوضع اإلدارة قيام من

 مناسب أداء هو الداخلي التدقيق نظام أداء أن اإلدارة مجلس ويعتقد .منتظم دوري أساس على الشركة إدارة مجلس

 بشكل وتنفيذه تصميمه يتم لم الداخلية الرقابة نظام بأن للعتقاد يدعوها ما واملراجعة التدقيق لجنة تلحظ ولم

 سليم غير

 اإلدارة مجلس 7

إدارة  مجالس في عضويتهم وصفة م2017 عام اإلدارة خلل مجلس في الشركة مدراء عضوية صفة يلي فيما

 :السوق  في املدرجة الشركات

 

 السم العضوية صفة األخرى  املدرجة الشركات في اإلدارية املسؤولية

 حمدان عيد صالح/ السيد مستقل ،الرئيس إدارة مجلس عضو ، الصناع للستثمار السعودية املجموعة -

 الحصيني

 الدغيثر سلمان/ السيد مستقل ينطبق ل

 , عضو تنفيذياألول  البنك -

 للتأمين الوطنية الشركة -

 

 غير تنفيذي 

 

 نيكوليزن  كرينق سورن

 الهوشان عمر / السيد  مستقل  عضو مجلس إدارة – ميدغلف

 عضو مجلس إدارة – تكوين

 الخليج اتحاد شركة في املراجعة لجنة في عضو  أيًضا يشغر 

 للتأمين

 املعمر خالد  تنفيذي
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 :أدناه الجدول  حسب السنة خلل جتماعاتاربعة أ اإلدارة مجلس عقد

 

 عدد الحضور  سجل

 الجلسات

 تم التي

 حضورها

 السم

الرابع،  الربع

 ديسمبر 20

 الربع

 27الثالث، 

 سبتمبر

الثاني،  الربع

 يونيو 20

 األول،  الربع

 مايو 15

/ صالح عيد حمدان الحصينيالسيد 4 √ √ √ √  

سورن كرينق نيكوليزن   4 √ √ √ √  

الدغيثر سلمان/ السيد 3 √ - √ √  

/ عمر الهوشان  السيد 4 √ √ √ √  

املعمر خالد/ السيد 4 √ √ √ √  

 

 

 

 :والتدقيق املراجعة لجنة 7.1

 

 اجتماعه املجلس في اتخذه ( الذي1رقم ) القرار في والتدقيق لجنة املراجعة للستثمار الول  شركة إدارة مجلس عين

 الصادر42011 - 3 - رقم املالية السوق  هيئة إدارة مجلس بقرار ذلك مسترشدا في ، 2011 / 10 / 16 بتاريخ املنعقد

 لهم املرخص لئحة األشخاص من (60للمادة ) وفقا وكذلك )م 2011 / 01 /23 ( قاملواف ،ـه 1432 / 02 / 19 بتاريخ

 .السعودية العربية في اململكة املالية السوق  هيئة عن الصادرة

 

 مخاطر الشركة، إدارة وعملية الحوكمة عملية وفعالية مدى كفاية وتقييم فحص هو اللجنة تشكيل من الغرض وإن

 الستراتيجيةوالغايات  األهداف لتحقيق للجنة املوكلة تنفيذ املسؤوليات في األداء وجودة الداخلية الرقابة وهيكل

 عن الصادرة اللئحة التنفيذية في الواردة التوجيهات والتدقيق املراجعة تتبع لجنة بذلك، قيامها خضم وفي .للشركة

 بمجلس ترتبط لجنة مستقلة هي التدقيق لجنة وتعتبر .صلة ذات أخرى  أية سلطة عن أو/و املالية السوق  هيئة

 متخصصا اللجنة عضوا أعضاء أحد ويكون  .التنفيذيين املدراء غير منأعضاء  ثلثة من وتتألف كحد ادنى اإلدارة

 .املراجعة والتدقيق لجنة وأعضاء رئيس تعيين اإلدارة ويتولى مجلس واملالية املحاسبية املسائل في
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  :املراجعة والتدقيق بلجنة املناطة واملسؤوليات الواجبات يلي وفيما

 

  فصل رئيس التدقيق الداخلي.املوافقة على تعيين أو استبدال أو 

 أكبر خمس شركات تدقيق إذا  ألحدأو  الول والتدقيق الداخلي للبنك  لتوصية بإسناد تنفيذ مهام املراجعةا

 .األمرلزم 

 .مراجعة واعتماد خطة التدقيق للمراجعة الداخلية 

 ات في تنفيذ األعمال واملهم اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها

 التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه 

 تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. دراسة 

 ن القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيي التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين

 التأكد من استقلليتهم.

  متابعة أعمال املحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم

 بأعمال املراجعة.

 وظاتها عليها.دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملح 

 .دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها 

 .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها 

  في شأنها.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة 

 خارجي، عند الضرورة.الستشار املالشركة، واملدققين الخارجيين، أو  في املسؤولين مع الجتماع 

  والنزاهة  املاليةستثمار لتعزيز الرقابة لل  الول بعمليات شركة  املتعلقة والحساسيةالهامة  العملياتمراجعة

 الدعاوى القضائية، مدفوعات الزكاة.، علقة ذات اطراف مع العمليات، الجوهرية العمليات)

 يق وظيفة التدقلشطة والتوظيف والهيكل التنظيمي ألنميثاق رئيس التدقيق الداخلي والخطط وا مراجعة

 الداخلي.

  ملعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين،  اتباعفعالية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك  مدىمراجعة

 الداخلي. للممارسة املهنية للتدقيق
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 عمل  بمسؤولية صلة ذات أخرى  حكومية هيئة أي من املالية أو السوق  هيئة من الواردة التعاميم كافة مراجعة

 .املراجعة ولجنة املراجعة

 الهيئات التنظيمية تفتيش لنتائج التصحيحية اإلجراءات متابعة. 

 الكافية املوارد الداخلية املراجعة لدى أن من الداخلية والتأكد املراجعة ومجال مهمة على واملوافقة في النظر 

 املهنية للمعايير وفقا فعال نحو على أداء عملها من املراجعة لتمكين املعلومات إلى املناسب واملؤهلة والوصول 

 أو اإلدارة من بقيود مقيدة وأنها ليست الكافي النفوذ املراجعة لدى أن من التأكد أيضا وعلى اللجنة .الصلة ذات

 القيود. من ذلك غير

 

 .م2017عام  خلل جتماعاتا ةخمس والتدقيق املراجعة لجنة عقدت

 

 عدد الحضور  سجل

 الجلسات

 تم التي

 حضورها

 السم

الرابع،  الربع

 ديسمبر 26

 الربع

 15الثالث، 

 أكتوبر

الثاني،  الربع

 مايو 25

 األول  الربع

23 

 مارس

25 

 يناير

 )رئيسا(الهوشان  عمر /السيد 5 √ √ √ √ √

 الحديثي أسامة/ السيد 5 √ √ √ √ √

 السيد/ عبدالرحمن الزغيبي 4 √ - √ √ √
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 :رشيحاتوالت املكافآت لجنة 7.2

 

 املجلس اتخذه الذي (2) رقم القرار على بناء تالتعويضاو  لجنة للمكافآت للستثمار  األول  شركة إدارة مجلس عين

 مجلس إدارة عن الصادر 2011 4 - 3 - رقم بالقرار ذلك في مسترشدا ، 2011 / 10 /16 بتاريخ املنعقد اجتماعه في

 املكافآت,  أعتمد مجلس إدارة الشركة قرار تغير أسم اللجنة الي لجنة 2017ر بسبتم 27في  املالية السوق  هيئة

 :يلي ما رشيحاتوالتاملكافآت  بلجنة املناطة واملسؤوليات الواجبات وتشمل .والترشيحات 

 

 مجلس  إلى السياسات بتلك التوصيات ورفع التنفيذيين واملوظفين املديرين أجور  وهيكل سياسات مراجعة

 .اإلدارة

 ملن والتخطيط البنك لدى املوظفين عمل استمرار للحفاظ على وشفاف رسمي إجراء وضع على اإلدارة مساعدة 

 .واألجور  الوظيفي وللتطوير املستقيلين املوظفين يخلف

 مكافآت  تشمل خاصة أجور  رزم لتنفيذ اإلدارة تحددها التي بالطلبات اإلدارة مجلس إلى التوصية ورفع مراجعة

 .املرتبطة باألداء األخرى  الحوافز من غيرها أو السنوية األداء

 األداء تقييم طريقة على اإلشراف. 

 في واحًدا اجتماعا اللجنة وتعقد اإلدارة مجلس من وعضوين رئيس من والتعويضات واألجور  املكافآت لجنة تتألف

 .السنة

 

 .ديسمبر 20في تاريخ  م2017عام  واحدا خلل اجتماعاوالتعويضات  املكافآت عقدت لجنة

( سورن كرينق نيكوليزن السيد/ 
ً
 *)رئيسا

 الحصيني حمدان عيد صالح /السيد

 

 , السيد  صالحر  نيكوليزن  كرينق سورن السيد تعين تم, 2017 سبتمبر  27 في* 
ً

الحصيني عضو وتم خروج السيد  حمدان عيد ئيسا

 خالد املعمر من اللجنة
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 التنفيذيين املدراء وكبار مجلس اإلدارة أعضاء تعويضات 8

 

 )السعودي الريال بآلف املبالغ كافة( 

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

والتعويضات في ت آاملكافأعلى 

دير التنفيذي واملالشركة فيهم الرئيس 

 املالي

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

التنفيذيين/ 

 املستقلين

أعضاء 

مجلس 

 التنفيذيين

 البيان

 الرواتب والتعويضات ل ش يء ل ش يء 4,040  

 البدلت ل ش يء ل ش يء 1,815

 املكافآت الدورية والسنوية ل ش يء 500 850

 الخطط التحفيزية  ل ش يء ل ش يء ل ش يء

 

ش يءل   
 ل ش يء ل ش يء

أي تعويضات أو مزايا أخرى 

 )عينية تدفع شهريا أو سنويا(

 

 الخارجيين الحسابات مراجعي 9

 

 الفوزان جي ام بي كي /السادة مة املوافقة علي اختيار للشركة وت العامةانعقاد الجمعية  تمم 2017 م يونيو  14 في

 عن الشركة حسابات ملراجعة متضامين حسابات خارجيين مراجعين بصفة قانونيون  ومراجعون  محاسبون  شركاءهو 

: م2016سعودي ) ريال  110,000مقداره أتعاب إجمالية مبلغ مقابل م2017 ديسمبر 31 بتاريخ السنة املنتهية

 .ريال سعودي( 100,000

 

 

 

 الدفعات من وغيرها وضريبة الدخل الزكاة دفعات تسديد 10

 

 :النحو التالي على الدخل وضريبة الزكاة مبالغ تدفع
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 السعوديين املساهمين  10.1

 سعودي ريال مليون  6.3 يحوال العام لهذا الشركة السعوديين في املساهمين على املترتبة الزكاة مستحقات بلغت

املساهمين  حصة من املذكور  الزكاة مبلغ خصم وسيتم ،)سعودي ريال مليون  6.3 املبلغ كان م 2016 عام في( تقريبا

 .للشركة األرباح املستقبلية من السعوديين

 

 السعوديين غير املساهمين 10.2

سعودي تقريبا  ريال مليون  0.5 الحالية للسنة غير السعوديين املساهمين حصة على املستحقة الدخل ضريبة بلغت

حصة  من املذكور  الدخل ضريبة مبلغ وسيخصم ريال سعودي(، مليون   1.1 الضريبة بلغت م2016 معا )في

 .للشركة املستقبلية األرباح من السعوديين غير املساهمين

 

 :في اململكة الحكومية للهيئات دفعت التي الرئيسية املدفوعات أدناه الجدول  يوضح

 

 الدفعة م )باألالف(2016 )باألالف(م 2017

 الدخل وضريبة الزكاة 7441 6828

ـــــات  1,414               1173 ـــراكــ ــ ـــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات اشــ ــ ـــــنـ ــــيــ ــ ــــأمـ ــ ـــــتـ  الــ

 الجتماعية

 سفر وجوازات تأشيرات  51                    70

 اإلجمالي 8,906 8071

 

 

 السائدة واألنظمة اللوائح 11

 

ريال سعودي  290,000 مجملها في بلغتشركة األول للستثمار  عليم, تم فرض غرامات مالية 2017العام  خلل

  .لحقا معالجتها تمت والتياملخالفات  بعضمية لرتكابها يمن الجهة التنظ
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 اإلقرارات 12

 

 :يلي ما اإلدارة مجلس يقرر 

 

 وصحيحة سليمة حسابات بدفاتر دائما الشركة تحتفظ أن. 

 عن والصادرة السعودية العربية اململكة في عليها املتعارف املحاسبية للمعايير وفقا املالية بياناتها الشركة تعد 

 .املالية السوق  هيئة قبل من مطلوب هو وكما ، (SOCPA) القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة

 وفعال صحيح نحو على الداخلي التدقيق مراقبة عملية تنفيذ تم. 

 املالية الشؤون مدير أو التنفيذي املدير أو املدير على مادية ةعمنف بأي تعود قائمة عقود الشركة لدى يوجد ل 

 .للشركة آخر منتسب أي على أو 

 .  شركة األول للستثمار شركات تابعة لها. لدى يوجد ل 

  ذو  شخص أي او  الدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب حقوق  او  تعاقدية مالية اوراق او  مصلحة أي يوجد ل 

 .به علقة

 مستمرة كمنشأة الستمرار على الشركة قدرة في شكوك املجلس تساور  ل. 

  قرض من البنك األول لغرض تمويل منتج املتاجرة باألسهم بالهامش. علىحصلة الشركة 

 

 

 قروض ألجل قصير 13

 

من  2017مليون ريال سعودي خلل عام  600حصلت الشركة على تسهيلت ائتمانية على املكشوف بقيمة 

املستخدمة , وبلغ حجم التسهيلت  2017ديسمبر  31البنك األول لتمويل تسهيلت اإلقراض بالهامش كما في 

. 12مليون ريال سعودي, ومدة القرض  193.8
ً
 قابلة للتجديد سنويا

ً
 شهرا

 

 

 

 

 



 
 
 

 
D I RE C TO R S ’  REP O RT  F O R TH E  Y EA R  E N D ED  3 1  D E CE M B E R 2 017  

 

23 
 

 

 الخاتمة 14

 

 عبد بن سلمان الشريفين، امللك الحرمين خادمل وامتنانه تقديره عن اإلعراب للستثمار  األول  شركة إدارة مجلس يود

رئيس مجلس الوزراء ولي العهد نائب  األمير محمد بن سلمان السمو امللكي وصاحب ،حفظه هللا – سعود آل العزيز

 حفظه هللا. -  وزير الدفاع

 

 هيئة رئيس ومعالي والصناعة، وزير التجارة ومعالي املالية، وزير عاليملعن شكره وتقديره  اإلدارة مجلس يعرب كما

 .لهم املرخص األشخاص لقطاع لدعمهم املتواصل املالية السوق 

 

 ودعمهم على ثقتهم للستثمار  األول  شركة ومراسلي للمساهمين والعملء وتقديره شكره عن اإلدارة مجلس يعرب كما 

 .للشركة املستمر

 

 في خدمة الجماعي وعملهم تفانيهم على وموظفيها إلدارة الشركة الجزيل بالشكر نتقدم أن إل يسعنا ل الختام، وفي

 .العام هذا إنجازات أن تحقق للشركة كان ما الدؤوب عملهم فلول الشركة،



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة األول لالستثمار 
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 القوائم المالية
 م2017 ديسمبر 31

  مع
 ينالمستقل الحسابات يتقرير مراجع

 







 ۱ 

 األول لالستثمارشركة 
 ) شركة مساھمة سعودیة مقفلة( 

 قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 ) السعودیة(بآالف الریاالت  
 

  إیضاح م۲۰۱۷  م۲۰۱٦

 الموجودات    

 موجودات متداولة    
 النقد وما في حكمھ  ٤ ۷٫۱٤۷  ۱

 ودائع ألجل  ٥ ٤۱٦٫٦۹۹  ٤۱۲٫٦٥۲

 طرف ذو عالقةمستحق من  ٦ ٤٫۰٤۹  ۱۸٫٤٥٥
 
 

 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى  ۱٫۸۰۱  ۲۷۷

   اإلقراضھامش مستحقات  ۷ ۱۹۳٫۹٦۸  --

 مجموع الموجودات المتداولة  ٦۲۳٫٦٦٤  ٤۳۱٫۳۸٥

     
 موجودات غیر متداولة    

 االستثمارات ۸ ۱۲٤٫۷۲۰  ۱۲۲٫۹٤٥

 مجموع الموجودات غیر المتداولة  ۱۲٤٫۷۲۰  ۱۲۲٫۹٤٥

 مجموع الموجودات  ۷٤۸٫۳۸٤  ٥٥٤٫۳۳۰

     
 المطلوبات وحقوق الملكیة    

 مطلوبات متداولة    
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  ٤٫۸۱۰  ٥٫۳۷۲

 مخصص الزكاة وضریبة الدخل ۹ ۷٫۸٤۰  ۸٫٤٤٤

 قصیرة االجلقروض  ۱۰ ۱۹۳٫۸۰۰  --

 مجموع المطلوبات المتداولة   ۲۰٦٫٤٥۰  ۱۳٫۸۱٦

     
 مطلوبات غیر متداولة    

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ۹٫٦۹٤  ۹٫۸۹٥

 مجموع المطلوبات غیر المتداولة  ۹٫٦۹٤  ۹٫۸۹٥

 مجموع المطلوبات  ۲۱٦٫۱٤٤  ۲۳٫۷۱۱

     
 حقوق الملكیة    

 رأس المال ۱۱ ٤۰۰٫۰۰۰  ٤۰۰٫۰۰۰

 احتیاطي نظامي ۱۲ ۲۱٫٦٤٥  ۲۰٫۹۷۸

 القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیعاحتیاطي   ۳٫۸۸٥  ۲٫۱۱۰

 أرباح مبقاة  ۱۰٦٫۷۱۰  ۱۰۷٫٥۳۱

 مجموع حقوق الملكیة  ٥۳۲٫۲٤۰  ٥۳۰٫٦۱۹

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  ۷٤۸٫۳۸٤  ٥٥٤٫۳۳۰
 

 
 
 

 
 ) جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۱۸) إلى (۱من (تعتبر اإلیضاحات المرفقة 
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 األول لالستثمارشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 قائمة الدخل
 م2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

  )السعوديةالرياالت  بآالف (
 

  م2017  م2016
 إيضاح

 

     

 اإليرادات    

 إيرادات أتعاب خدمات وساطة، صافي  11.164  18.182

 أتعاب إدارة األصول  17.457  20.891

 أتعاب استشارات وترتيب  3.289  7.555

 دخل عموالت خاصة  9.254  11.063

 أتعاب حفظ وخدمات أخرى   1.067  1.823

 مكاسب التداول  --  107

 هامش االقراضأرباح  7 6.290  --

 إجمالي اإليرادات  48.521  59.621

     

 المصروفات التشغيلية    

 رواتب ومصروفات الموظفين 13 24.969  30.014

 أخرىإيجار ومصروفات متعلقة   2.165  2.576

 مصروفات عمومية وإدارية  14 10.513  11.306

 مصروفات عمولة خاصة  10 4.200  --

 إجمالي المصروفات التشغيلية  41.847  43.896

     

 صافي ربح السنة  6.674  15.725

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.18( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
 

 
 
 
 



 3 

 
 األول لالستثمارشركة 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 قائمة التدفقات النقدية

 م2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 م2017 إيضاح 
 م2016

 م2016 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 15.725  6.674  صافي ربح السنة

     تسويات لـ:

 2.869  1.487  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  8.161  18.594 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 459  14.406  مستحق من طرف ذو عالقة

 315  (1.524)  مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 2.026  (562)  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 --  (193.968)  هامش االقراضمستحقات 

  (173.487)  21.394 

     

 (6.328)  (7.432) 9 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 (4.862)  (1.688)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 10.204  (182.607)  الناتج من األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ صافي النقد

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (62.652)  (4.047)  إيداع ودائع ألجلصافي 

 483  --  مدفوعات مقدمة لالستثمارات

 (910)  --  شراء استثمارات 

 (63.079)  (4.047)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 --  193.800  قروض قصيرة االجل

 --  193.800  التمويليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

     

 (52.875)  7146  صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه 

 52.876  1  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 1  7.147 4 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

     
     معلومات إضافية غير نقدية:

 2.210  1.775  صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 
 

 
 
 
 
 

.المالية ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم18( إلى )1من )تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 األول لالستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

  أرباح مبقاة  المجموع

احتياطي القيمة 
 العادلة

لالستثمارات 
  رأس المال  احتياطي نظامي  المتاحة للبيع

          

520.125  100.820  (100)  م2016يناير  1الرصيد كما في  400.000  19.405  

 صافي ربح السنة --  --  --  15.725  15.725

--  (1.573)  المحول إلى االحتياطي النظامي --  1.573  --  

 صافي التغير في القيمة العادلة  --  --  2.210  --  2.210

(7.441)   (7.441)  (9الزكاة وضريبة الدخل )ايضاح  --  --  --  

 م2016ديسمبر  31الرصيد كما في  400.000  20.978  2.110  107.531  530.619

          

 صافي ربح السنة --  --  --  6.674  6.674

--  (667)   --  766  المحول إلى االحتياطي النظامي --  

 صافي التغير في القيمة العادلة  --  --  1.775  --  1.775

(6.828)   (6.828)  (9الزكاة وضريبة الدخل )ايضاح  --  --  --  

532.240  10106.7   3.885  521.64  م2017ديسمبر  31الرصيد كما في  400.000  

 

 
 
 
 

 .المالية ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم18( إلى )1من )تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 لالستثماراألول شركة 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 المالية إيضاحات حول القوائم
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ةالسياسات المحاسبية الهام .2

 ة.المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم الماليتم تطبيق السياسات المحاسبية 

 أ.    النقد وما في حكمه

واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات من النقد لدى البنوك يتكون النقد وما في حكمه ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، 
  ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للشركة دون أي قيود.السيولة العالية )ان وجدت( والتي تستحق خالل 

 ب.   االستثمارات المتاحة للبيع

من االستثمارات في األسهم المدرجة، وهي ليست استثمارات  ٪20تتكون االستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن 
 مقتناة لغرض المتاجرة وال تمتلك الشركة فيها أي تأثير جوهري أو سيطرة. وتقيد هذه االستثمارات مبدئياً والحقاً يعاد قياسها بالقيمة

د أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم استبعاد تلك االستثمارات. ويتم قيد العادلة. ويتم قي
الستثمارات المتاحة للبيع )إن وجد( في قائمة الدخل. ويتم تحديد القيمة العادلة العادلة لأي انخفاض كبير ومتواصل في قيمة 

فيه تلك االستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ  الي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجةلالستثمارات المتداولة في سوق م
 قائمة المركز المالي. 

 المقتناة لغرض المتاجرةفي األوراق المالية االستثمارات ج.   

كلفة ومن ثم مبدئياً بسعر الت متاجرةلغرض اليتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية المقتناة لغرض المتاجرة التي يتم شراؤها 
وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. وتقيد األرباح أو الخسائر المحققة من  العادلةيعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي بالقيمة 

 قائمة الدخل.على قائمة المركز المالي  العادلةبيع األوراق المالية المقتناة لغرض المتاجرة والتغيرات في القيمة 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية د.   

في  .االنخفاض في قيمة أصل مالي محدديشير إلى موضوعي يتم إجراء تقدير في تاريخ قائمة كل مركز مالي للتأكد من وجود دليل 
قيمة بالنسبة للموجودات المثبتة بالحال وجود مثل هذه الدليل فإن أي خسائر انخفاض في القيمة يتم االعتراف بها في قائمة الدخل. 

 العادلة، فإن االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد خصم أي خسائر انخفاض تم االعتراف بها سابقاً في قائمة الدخل.

لعادلة بصورة تقل قيمة امتاحة للبيع، فإن االنخفاض الكبير والمتواصل في الأدوات حقوق الملكية المقتناة كبالنسبة لالستثمارات في 
عن تكلفتها يمثل دليالً موضوعياً على االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما 

في  قطاثباتها فتسجيل االنخفاض في القيمة يمكن بعد ان هناك استمرارية في االعتراف بالموجودات )أي زيادة في القيمة العادلة 
قائمة  إلى لهانقحقوق الملكية(. وعند التوقف عن االعتراف، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها سابقاً في حقوق الملكية يتم 

 الدخل. 

 هامش اإلقراض  مستحقات  هـ. 

 التوقف عن االعتراف بهذه المستحقاتيتم االعتراف األولي بمستحقات هامش اإلقراض عند صرف المبالغ األساسية للعمالء. ويتم        
عند قيام العمالء بسداد التزاماتهم أو شطب الرصيد أو عند التحويل الجوهري لجميع المخاطر والمكافآت المصاحبة للملكية لطرف 

 آخر.

 .   المخصصات و

موثوق  عاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكليتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو ت
 ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

 الزكاة وضريبة الدخل .   ز

 عوديةبالمملكة العربية السالهيئة العامة للزكاة والدخل يتم تكوين مخصص للزكاة وضريبة الدخل في القوائم المالية وفقاً ألنظمة 
 . يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغيرات في حقوق الشركاء.("الهيئة)"
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 األول لالستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 المالية إيضاحات حول القوائم
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ح. 

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق يقيد على قائمة 
تاريخ  عمل فيالدخل. ويتم احتساب هذا االلتزام على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه ال

 قائمة المركز المالي.

 المصروفاتط.   

يتم قياس واثبات المصروفات كمصروفات فترة عند تكبدها. المصروفات المتعلقة بأكثر من فترة مالية يتم تخصيصها على هذه 
 الفترات بشكل تناسبي.

 تحقق اإليرادات.   ي

 يلي:يتم االعتراف باإليرادات للخدمات المختلفة المقدمة كما 

 .يتم إثبات إيرادات أتعاب خدمات الوساطة عند عقد الصفقة بالنيابة عن العميل ويتم عرضها بالصافي بعد الخصم 

  يتم تسجيل األتعاب المستلمة من إدارة األصول وغيرها من الخدمات المماثلة المقدمة خالل فترة زمنية طويلة في الفترة التي يتم فيها
 تقديم الخدمة.

 تعاب إدارة الخدمات االستشارية على أساس عقود الخدمات السارية على أساس الوقت المتناسب.يتم اثبات أ 

  يتم إثبات أتعاب العموالت الخاصة على الحسابات الجارية وعمليات االكتتاب مع البنوك على أساس االستحقاق مع األخذ في
 االعتبار بالعائد الفعلي. 

  على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات. خرىاألالحفظ والخدمات  أتعابيتم إثبات 
 

 الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية . ك

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية من موجودات الشركة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية، وإنما 
المالي. بالمثل، حسابات العمالء لدى البنك ال تعتبر من موجودات الشركة وبالتالي ال يتم إدراجها تعتبر بنود خارج قائمة المركز 

 في القوائم المالية، وإنما تعتبر بنود خارج قائمة المركز المالي.

 .    المقاصة ل

ني ي عندما يكون للشركة حق قانويتم عمل مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتعرض المبالغ بالصافي في قائمة المركز المال
إلزامي لعمل مقاصة للمبالغ وإظهارها بالصافي أو عندما يكون للشركة النية في دفع أو التحصيل بالصافي أو عندما يكون للشركة 

 النية في دفع االلتزامات وتحصيل الموجودات في وقت واحد.

 النقد وما في حكمه  .4
 م2016  م2017 

 1  1 نقد في الصندوق
 --  25 نقد في البنك

 --  7.121 *الودائع قصيرة األجل

 1  7.147 النقد وما في حكمه

سنويا مع تاريخ استحقاق يصل الى  1.85% تحمل هذه الودائع عمولة. (عالقة طرف ذو) مع البنك األولالودائع  هذا البند يشمل*
 .م2018مارس  14تاريخ 

 الودائع ألجل .5

 31سنويا ) 2.05%و  1.95%تراوح ما بين طرف ذو عالقة( وتحمل متوسط عمولة ياألول ) البنك مودعة فيألجل الودائع 
: يصل الى م2016ديسمبر  31)م 2018سنويا(. تاريخ االستحقاق يصل الى شهر مايو   3.75%و  3.05% :م2016ديسمبر 

 (.م2017 مايوشهر 
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 شركة األول لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 وأرصدتهاعالقة  الطرف ذاالمعامالت مع  .6

معامالت  ة فيتدخل الشرك ع الشركة. في سياق العمل المعتادعالقة م بنك"( والشركات التابعة له كطرف ذا)"الول البنك األيعتبر 
 .مجلس إدارة الشركةعلى أساس أسعار وشروط العقد المعتمدة من قبل  عالقةمع أطراف ذات 

 :عالقة ذوالطرف قامت الشركة خالل السنة بالدخول في المعامالت التالية مع ، 5و 4باإلضافة الى إيضاحات رقم 

 

 م2016  م2017 

 455  255 أتعاب استشارات وترتيبات

 1.823  1.067 أتعاب حفظ وخدمات أخرى

 11.063  9.254 دخل عموالت خاصة

 --  4.200 مصروفات عموالت خاصة

 1-6محملة بموجب اتفاقية مستوى الخدمة )إيضاح  تخص البنك مصروفات تشغيلية
 ،14) 

6.916  6.913 

 
 فيما يلي الرصيد الناتج من المعامالت أعاله: 5و 4باإلضافة الى إيضاحات رقم 

 م2016  م2017 
 4.049 عالقة مستحق من طرف ذا

 
18.455 

 

الخدمات هذه ضمن تتيقدم البنك بعض الخدمات للشركة وفقاً التفاقية مستوى الخدمة )"االتفاقية"( والتي وقعت بين الشركة والبنك. و 6-1
كما يقوم و األموال. ويقوم البنك بتحصيل والتمويل، والموارد البشرية والوظائف القانونية واإلدارية األخرىالمعلومات، تقنية دعم 

 .بالسداد نيابة عن الشركة ويقوم أيضا بمسك حسابات الوساطة الخاصة بالشركة

 مستحقات هامش اإلقراض  .7

على أساس انتقائي لعمالئها لغرض االستثمار في سوق األسهم السعودية. يتم تمديد هذه  هامش االقراضتقدم الشركة تسهيالت 
ناقصا نسبة محددة وفقا للسياسة ( ٪12) التسهيالت إلى حد أقصاه سنة واحدة وتحمل سعر عمولة خاصة على أساس معدل أساسي

 وفقا لمبلغ الحد الذي تم الحصول عليه.
 

م، إن المبلغ 2017 ديسمبر 31 فيإن التسهيالت مضمونة باألسهم األساسية والنقدية المحتفظ بها في حسابات االستثمار للعمالء. كما 
 القائم لمستحقات هامش األقراض ليش متأخراً وغير منخفض القيمة.

 استثمارات .8

 :من تتكونمتاحة للبيع  ديسمبر المصنفة كاستثمارات 31كما في  االستثمارات

 
 
 

  القيمة السوقية  التكلفة

  2017م  2016م  2017م  2016م

 االستثمارات المتاحة للبيع        

 صناديق االستثمار       

 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 40.389  39.724  38.395  38.395

 صندوق أسواق المال باللاير السعودي 28.398  27.890  26.936  26.936

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك 47.266  46.329  44.693  44.693

 صندوق اليسر السعودي الهولندي لالكتتاب 8.667  9.002  10.811  10.811

120.835  120.835  122.945  124.720  
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 شركة األول لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 الزكاة وضريبة الدخل مخصص  .9

 :ديسمبر من التالي 31يتكون المحمل من الزكاة وضريبة الدخل على السنة المنتهية في 
 م2016  م2017 

 6.342  6.304 (1-9الزكاة )

 1.099  524 (2-9ضريبة الدخل )

 7.441  6.828 اإلجمالي

 ديسمبر مما يلي: 31في  كما الرئيسيةالزكاة عناصر وعاء تتكون  1-9
 م2016  م2017 

 240.000  240.000 حقوق الشركاء

 8.239  3.931 صافي الربح المعدل

 5.441  8.210 مخصصات واحتياطيات

 253.680  252.141 وعاء الزكاة

 6.342  6.304 ٪2.5الزكاة للسنة بواقع 

 تتكون ضريبة الدخل المحملة على السنة مما يلي:   2-9
 م2016  م2017  

م: 2016) ٪40حصة الشركاء غير السعوديين في صافي الربح المعدل بواقع 
40٪) 2.620 

 
5.493 

 1.099  524 ٪20للسنة بواقع  الدخل ضريبة

 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:  3-9
م2017 2016م  

 االجمالي  اإلجمالي  الدخلضريبة   الزكاة  
         

 7.331  8.444  369  8.075  يناير 1الرصيد كما في 

         

 7.441  6.828  524  6.304  (1-9المخصص خالل السنة )إيضاح 

  6.304  524  6.828  7.441 

 --  --  --  --  مدفوعات خالل السنة للسنة الحالية

(6.342)  للسنوات السابقةمدفوعات خالل السنة    (1090)   (7.432)   (6.328)  

(197)  8.037  ديسمبر 31الرصيد كما في    7.840  8.444 

 الربط: موقف 4-9

 م.2011تم إنهاء الموقف الضريبي/الزكوي للشركة حتى وبما في ذلك 
 

م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفع التقييمات النهائية مما أدى إلى زيادة التزام الزكاة والضريبة تقريبا 2013م و2012للسنوات 
 م. 2018مارس  21مليون لاير سعودي. رفعت الشركة اعتراض لدى لجنة االستئناف العليا وستعقد الجلسة في  0.349بمبلغ 

مليون لاير سعودي. رفعت  2.596م حصلت الشركة أيضا على تقييم أولى للزكاة اإلضافية تقريبا بمبلغ 2014وعالوة على ذلك في 
   الشركة اعتراض للتقييمات األولية والتي هي حاليا قيد الدراسة من قبل لجنة الطعن.

 نة.من مصلحة الزكاة والدخل حتى نهاية هذه الس 2016و 2015لم يصل الى الشركة التقييمات لسنة 

 م.2018ابريل  30م سوف يستحق تقديمها في أو قبل 2017ديسمبر  31االقرارات الزكوية والضريبية للشركة للسنة المنتهية في 
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 شركة األول لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(
  

 قروض قصيرة األجل  .10

م من بنك األول لتمويل 2017مليون لاير سعودي خالل عام  600حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية على المكشوف بقيمة 
 193.8 ما يعادل م، بلغت قيمة هذه التسهيالت المستخدمة من قبل الشركة2017ديسمبر  31. كما في هامش االقراضتسهيالت 

 .٪1.25مليون لاير سعودي. يحمل التمويل عمولة خاصة بمعدل سيبور شهر واحد زائد 
 

 رأس المال  .11

لاير  1.000يمة حصة بق 400.000مكون من مليون لاير سعودي  400رأس مال الشركة  بلغ، م2017ديسمبر  31كما في 
  وهي مدفوعة بالكامل ومملوكة بواسطة البنك.، للحصة سعودي

 

 االحتياطي النظامي .12
 

من أرباحها الصافية لتكوين  %10، يتعين على الشركة أن تجنب في كل سنة النظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعوديوفقاً 
من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح حاليا للتوزيًع على الشركاء في  %30احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 الشركة.

 متعلقة بالموظفينالمصروفات الرواتب وال .13
  م2017  م2016

    

 رواتب  17.674  20.463
 مكافآت للموظفين 1.800  1.650
 تأمينات اجتماعية-مكافآت نهاية الخدمة 1.173  1.414
 مكافأة نهاية الخدمة 1.487  2.869
 تكاليف موظفين أخرى 2.835  3.618

30.014  24.969  

 عمومية وإدارية مصروفات .14
  م2017  م2016

    

(1-41بموجب اتفاقية مستوى الخدمة )إيضاح  مصروفات 6.916  6.913  

اتصاالتمصروفات  1.824  3.056  

 أتعاب مهنية 555  355

طباعةو مكتبيةأدوات  134  432  

  سفر 69  160

 العقوبات والغرامات 290  --

 مصروفات أخرى 725  390

11.306  10.513  

 . 6-1تمثل تكاليف بموجب اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة مع البنك كما هو مبين في إيضاح  1-14

 يةائتمانبصفة الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو  .15

 :التالي تمثل هذه الموجودات

ديسمبر  31) م2017ديسمبر  31مليار لاير سعودي كما في  2.05موجودات صناديق استثمارية مدارة بواسطة الشركة بمبلغ  أ(
 مليار لاير سعودي(، و 2.08: م2016

مليار  1.54: م2016ديسمبر  31) م2017ديسمبر  31مليار لاير سعودي كما في  1.53حسابات العمالء النقدية لدى البنك بمبلغ  ب(
 لاير سعودي(.

المحاسبية للشركة، يتم االحتفاظ بهذه الموجودات بواسطة الشركة كأمانة وال تدرج هذه األرصدة في القوائم  السياساتتماشياً مع 
  المالية للشركة.
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 شركة األول لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 كفاية رأس المالالمتطلبات التنظيمية ونسبة  .16

هـ(. 1434صفر  17م )الموافق 2012ديسمبر  30( بتاريخ "القواعد"( قواعد الكفاية المالية )"الهيئة"أصدرت هيئة السوق المالية )
ووفقاً لهذه القواعد، حددت الهيئة اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنهجية حسابها وفقاً لما نصت 

 عليه القواعد. ووفقاً لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي:
 م2016  م2017  

   قاعدة رأس المال:

 528.509  528.355  الشريحة األولى لرأس المال

 2.110  3.885  الشريحة الثانية لرأس المال

 530.619  532.240  المال اجمالي قاعدة راس

     الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 

     

 38.941  80.876  مخاطر االئتمان

 10.974  10.462  مخاطر العمليات

 49.915  91.338  إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

     نسبة كفاية رأس المال:

 480.704  440.902  الفائض في رأس المال

 10.63  5.83  إجمالي نسبة رأس المال )مرات(

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي: أ( 

 والتي تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة واالحتياطيات باستثناء احتياطيات  الشريحة األولى لرأس المال -
 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 في القواعد. ب(

د إدارة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل الهيئة وللحفاظ على قدرة الشركة تهدف اعمال الشركة عن ج(
 على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.  
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 شركة األول لالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطراألدوات المالية و .17

األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي األرصدة لدى البنك واالستثمارات المتاحة للبيع وبعض الموجودات تتضمن 
 والمطلوبات األخرى.

 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على مواجهة الصعوبات في جمع األموال للوفاء بالتزاماتها المصاحبة لألدوات 
إدارة مخاطر تقوم الشركة ب قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.المالية. 

( من اإليضاحات 10د من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزام عند نشوئه. كما هو مبين في إيضاح رقم )السيولة من خالل التأك
 لة لديها.متفق عليها مع بنك األول لتلبية متطلبات السيوللسحب على المكشوف المتممة للقوائم المالية، لدى الشركة تسهيالت ائتمانية 

 مخاطر االئتمان

ر عجز أو فشل أحد طرفي األداة المالية في الوفاء بالتزاماته وذلك يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مخاطر االئتمان هي مخاط
 ع ألجلالودائمالية. الموجودات المالية، التي يحتمل أن تكون خاضعة لتركيز مخاطر االئتمان، تتكون أساسا من النقد في البنك، 

وهي  محتفظ بها لدى البنكوالودائع ألجل والرصيد المستحق من األطراف ذات العالقة. األرصدة البنكية  مستحقات القراض الهامشي
. تتم مراقبة هذه التغطية بشكل فعال ويتم ٪200للتداول مع تغطية أولية ال تقل عن  هامش االقراضيتم  بنك ذو تصنيف ائتماني جيد.

ً يتم إجراء مكالمات هامشية ومكالمات التصفية  مون مض هامش االقراضللتأكد من أن  تنفيذها ضمن مستويات معينة محددة مسبقا
 .األوقاتبما فيه الكفاية في جميع 

 مخاطر أسعار العمولة الخاصة

تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة نتيجة احتماالت حدوث تغيير في معدالت الفائدة ينعكس تأثيره سلبا على القيمة العادلة أو التدفقات 
هامش ات مستحقفيما يتعلق بشكل أساسي النقدية المستقبلية لألدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر معدالت العمولة الخاصة 

. لدى الشركة مخاطر أسعار العمولة محدودة بسبب االستحقاق قصير األجل مع البنك و ودائع ألجل صيرة األجلالودائع قو االقراض
 لهذه األدوات المالية.

 القيمة العادلة 

هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق 
يع ببتاريخ القياس. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم االستثمارات المتاحة لل

 ةبالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة. وبرأي اإلدارة أن القيم العادل
 لموجودات ومطلوبات الشركة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

 القوائم المالية الموافقة على .18
 
 (.م2018 مارس 15)الموافق  هـ1439 جمادى اآلخرة 28 بتاريخهذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة الموافقة على  تتم
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