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للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر  2016

1. مقدمة 

يسر مجلس إدارة األول لالستثمار أن يقدم تقريره السنوي عن السنة المالية 
27 صفر  اعتبارا من  أنه  إلى  اإلشارة  نود  2016م.  ديسمبر   31 المنتهية في 
2016 م( تم تغيير اسم الشركة من شركة  27 نوفمبر  1438 هـ )الموافق: 

السعودي الهولندي المالية لشركة األول لالستثمار.

العامة  األسواق  من  كل  في  للغاية  صعبا  كان   2016 العام  أن  تبين  وقد 
بشكل  المحلية  األسهم  سوق  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  لألستثمار.  واألول 
طفيف خالل العام، إال أن حجم التداول قد انخفض بشكل ملحوظ عن العام 
الجغرافيا السياسية  العوامل بما في ذلك  السابق. ويرجع ذلك إلى عدد من 
وتباطؤا  نسبيا  منخفضة  النفط  أسعار  وظلت  المنطقة،  في  االستقرار  وعدم 
أحجام  انخفاض  إلى  أدى  مما  السوق  تقلب  إلى  ذلك  وأدى  الصين.  في 
التداول حيث فضل العمالء االنتظار حيث كان هناك عدم اليقين والمزيد من 

االستقرار. 

بعد هذه الظروف الصعبة في السوق، كانت هناك بعض األنجازات الملحوظة 
2016. وشملت هذه التطورات تقدما  التي حققها األول لألستثمار في عام 
كبيرا نحو تحويل منتج الهامش التجاري من البنك لدعم عمالء الوساطة لدينا. 
أدى  األداء مما  التركيز على  الصناديق من  إدارة األصول، تمكن مديرو  وفي 
من  تمكنا  كما  المنافسين.  بين  تصنيف  أعلى  الصناديق  بعض  تحقيق  إلى 
في  العام  االنخفاض  منذ  األصول  إدارة  في  الجدد  العمالء  بعض  اجتذاب 
النقد أو الخارج. وفي  األصول تحت اإلدارة حيث يفضل العمالء االنتقال إلى 
قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية، ارتفعت اإليرادات من العمليات الناتجة 
عن اتفاقيات الترتيب الموقعة خالل العام باإلضافه الى األعمال المرحلة من 

السنة الماضية.

2017 صعبة، إن لم تكن أكثر، بسبب استمرار انخفاض  ونتوقع أن تكون عام 
وتقديم  الجهود  بتركيز  ولكن  السوق.  اليقين في  عدم  واستمرار  النفط  أسعار 
أفضل الخدمات سوف نحاول استقطاب المزيد من العمالء واالحتفاظ بعمالئنا.

2. نظرة عامة على نشاطات الشركة

2.1 إدارة األصول

مقدمة عن خدمات إدارة األصول

وفق قاعدة عريضة من العراقة والخبرة المتراكمة عبر سنين عدة، توفر األول 
األدوات  من  شاملة  منظومة  األول،  للبنك  االستثمارية  الذراع  لالستثمار 
االستثمارية والحلول المالية ذات القيمة الُمضافة، والمزايا التنافسية. تسعى 
رؤوس  لتنمية  الطامحين  العمالء  تطلعات  لتجاوز  لالستثمار  األول  شركة 
أموالهم ضمن قنوات آمنة، والمساعدة للحصول على عوائد متنامية استنادًا 

إلى أسس متينة وصلبة.

تقرير
مجلس اإلدارة

الصناديق  منها  استثماريَا  16صندوقَا  من  أكثر  إدارة  األصول  إدارة  تتولى 
جميع  توفر  األصول.   المتعددة  االستثمار  وصناديق  الشرعية  منها  و  التقليدية 
المحلية  األسواق  في  واالستثمار  الدخول  فرص  للمستثمرين  الصناديق  هذه 
المتخصصين  من  نخبة  الصناديق  هذه  إدارة  يتولى  و  والعالمية.  واإلقليمية 
المؤهلين والمحترفين في المجال االستثماري. كما توفر إدارة األصول لعمالئها 
المالءات  ذوي  من  للمستثمرين  الخاصة  االستثمارية  المحافظ  إدارة  خدمة 

المالية الكبيرة وكذلك للشركات والمؤسسات التي ترغب باستثمار أموالها.

نظرة على أداء إدارة االصول خالل عام 2016م

الساحة  على صعيد  اإلستقرار  وعدم  لألسواق  الحالية  التقلبات  من  الرغم  على 
السابقة.  السنوات  في  المميز  أداءها  سجل  األصول  إدارة  واصلت  اإلقليمية 
فقد أحتل ما ال يقل عن 4 صناديق من صناديقها االستثمارية الـ 16 على المراكز 
الثالثة األولى في تصنيف األداء بين مثيالتها من الصناديق المنافسة األخرى.

وقد شاركت معظم صناديق األول اإلستثمارية في فرص االكتتاب العام في 
أتاحت  وقد  هذا  األولية،  الحقوق  إصدارات  وكذلك  المحلية،  األسهم  سوق 
لتنوع في استثماراتها  المجال لصناديقنا اإلستثمارية  الفرص االستثمارية  تلك 

بشكل أوسع بالسوق وساعدت في تعزيز عائدات تلك الصناديق.

هيئة  موافقة  لالستثمار  األول  في  األصول  إدارة  تلقت  2016م،  عام  خالل 
لبعض صناديقها  التغييرات في شروط و أحكام  المالية إلجراء بعض  السوق 
االستثمارية. تعلقت معظم تلك التغييرات بتعديالت في أعضاء مجلس إدارة 

الصناديق كما أجريت تغييرات تهدف إلعطاء فرصة أكبر لتعزيز العوائد.

توقعات أداء الصناديق خالل عام 2017م

إدارة  في  المتميز  األداء  لمواصلة  األصول  إدارة  ستسعى   ،2017 عام  في 
السوق في مجال  زيادة حصتها في  الصناديق والمنتجات االستثمارية وإلى 
االستثمارات الشخصية من خالل تكثيف تسويق االستثمارات الشخصية وطرح 
الصناديق والمنتجات والخدمات االستثمارية األخرى المالئمة لعمالئنا الكرام.

كذلك، سنواصل خطتنا في توسيع األعمال في إدارة المحافظ الخاصة لعمالء 
التي  والمؤسسات  للشركات  وكذلك  الكبيرة  المالية  المالءات  وذوي  التميز 
ترغب باستثمار أموالها -بمختلف فئات األصول- في األسواق المحلية والدولية.

2.2 إدارة الوساطة

مقدمة عن خدمات إدارة الوساطة

للشركة.  التنفيذي  الذراع  لالستثمار  األول  شركة  لدى  الوساطة  قسم  يعتبر 
ويوفر هذا القسم مجموعة واسعة من المنتجات االستثمارية للعمالء تشمل 
الدخل  ومنتجات  والدولية  المحلية  األسهم  في  الوساطة  خدمات  عمليات 

الثابت في األسواق المحلية والدولية.

وفيما يخص الوساطة في األسهم المحلية، يعتمد عمالؤنا على قنوات تداول 
متعددة توفرها الشركة لتنفيذ عمليات تداول األسهم وتشمل هذه القنوات 
خدمة التداول اإللكتروني حلول األجهزة الذكية و مراكز االستثمار المجهزة 

تجهيزا كامال والمنتشرة في عدة مناطق بالمملكة، و يتم فيها  تداول كافة 
المتداولة  المؤشرات  صناديق  تداول  وكذلك  السوق  في  المدرجة  األسهم 

والصكوك.

أما العمالء الذين يتعاملون في األسواق الدولية، فيوفر لهم قسم الوساطة 
المالية  الوساطة  سوق  خدمات  من  كاملة  مجموعة  لالستثمار  االول  في 

المميزة تتضمن التنفيذ،المقاصة والحفظ.

ملخص عن أداء السوق 

}المصدر: التقرير السنوي لتداول لعام 2016م المنشور على موقع تداول{
السعودية  المالية  السوق  في  المتداولة  لألسهم  اإلجمالية  القيمة  بلغت 
بمبلغ  مقارنة  ر.س   مليار   1,156.9 نحو  2016م   العام  خالل  )تداول( 

1,660.62  مليار ر.س للعام السابق و بانخفاض  بلغت نسبته 30.33%. 

مليون    27.27 بلغت  2016م   العام  خالل  المنفذة  الصفقات  عدد  أن  كما 
صفقة مقارنة ب 30.44 مليون صفقة خالل العام 2016م وبانخفاض بلغت 
العام  خالل  المتداولة  األسهم  عدد  إجمالي  بلغ  حين  في   ،  10.41% نسبته 
2016م 67.73 مليار سهم مقارنة ب 66.27 مليار  سهم خالل العام السابق 

و بإرتفاع بلغت نسبته 2.19%

كما بلغ معدل قيمة التداول اليومي خالل العام 2016م 4,646.53 مليون 
ر.س مقارنة بمبلغ 6,616.02 مليون ر.س خالل العام السابق  بانخفاض بلغت 

نسبته 29.77%.

مستوى  عند  2016م  عام  السعودي   للسوق  العام  المؤشر  أنهى  كما 
7,210.43 نقطة مقارنة مع 6911.76 نقطة كما في نهاية العام 2015م 

و بنسبة إرتفاع بلغت 4.32%  .

أسهمها  من  جزء  إضافية  شركات   3 طرح  2016م  العام  خالل  السوق  شهد 
شركة   176 الى  بالسوق  المدرجة  الشركات  عدد  ليرتفع  العام   لالكتتاب 

بنهاية العام 2016م.

نظرة على أداء عام  2016م

خالل  لالستثمار  األول  شركة  بواسطة  المنفذة  األسهم  قيمة  إجمالي  بلغ 
العام  ر.س  خالل  مليار   50.9 بمبلغ  مقارنة  ر.س   مليار   29.3 2016م  العام 
السابق و بانخفاض   بلغ %42.4 ، كذلك بلغ عدد الصفقات المنفذة بواسطة 
األول لالستثمار خالل العام 2016م 596 الف صفقة مقارنة بعدد 731 الف 

صفقة للعام السابق و بانخفاض قدره 18.40%. 

االنترنت  تداول  خدمة  طريق  عن  المتداولة  األسهم  بقيمة  يتعلق  فيما  أما 
العام  خالل  سعودي  ريال  مليار   12.67 بلغت  فقد  لإلستثمار  باألول  الخاصة 
و  السابق  العام  في  سعودي   ريال  مليار   19.55 بمبلغ  مقارنة  2016م 
التداول عن طريق االنترنت 43%  بانخفاض قدره %35.19 و قد مثلت نسبة 
مقارنة  2016م  العام  خالل  لألستثمار  األول  شركة  تداوالت  إجمالي  من 

بنسبة قدرها %38 خالل العام السابق. 
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العالمية و سندات  كما بلغت تداوالت شركة االول لالستثمار في األسواق 
الدخل الثابت خالل العام 2016م مبلغ 4.206 مليار ريال سعودي )ما يعادل 
1,121.6 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بمبلغ 3.41 مليار  ريال سعودي )908 

مليون دوالر أمريكي( للعام السابق و بارتفاع نسبته 23.30%.

توقعات األداء لعام 2017م

قيمة  في  حصتها  زيادة  الى  2017م  العام  خالل  لإلستثمار  األول  تهدف 
تطوير  خالل  من  وذلك  والدوليه  المحلية  والسندات  األسهم  في  التداوالت 
والعالميه  المحليه  المال  أسواق  لكافة  اإللكتروني  التداول  قنوات  منصة 

لتلبية متطلبات واحتياجات العمالء.

2.3 إدارة المصرفية اإلستثمارية

تعريف بالخدمات

الخدمات  من  متكاملة  منظومة  بتقديم  اإلستثمارية  المصرفية  إدارة  تقوم 
تشمل إدارة اكتتابات الطرح العام األولي واكتتابات حقوق األولوية إضافة 
إصدار  عمليات  وترتيب  واالستحواذ  اإلندماج  عمليات  بترتيب  القيام  إلى 
الصكوك وعمليات الطرح الخاص كما تقوم بإدارة أموال الشركة الخاصة بما 

يتعلق باإلستثمار في الطروحات األولية وإكتتابات حقوق األولوية.

حقوق  واكتتابات  األولي  العام  الطرح  اكتتابات  بإدارة  قيامها  إطار  في 
الثالثة  األدوار  أكثر من  أو  المصرفية اإلستثمارية واحدًا  إدارة  تلعب  األولوية 

التالية: المستشار المالي - مدير االكتتاب - متعهد التغطية. 

واالستحواذ  اإلندماج  عمليات  بترتيب  أيضًا  اإلستثمارية  المصرفية  تضطلع 
لعمالئها  في قطاع الشركات وفي هذا اإلطار يمكن أن تلعب دور المستشار 

المالي للبائع أو المستشار المالي للمشتري.  

لمحة عن عام 2016م

2016م قامت إدارة المصرفية اإلستثمارية بتقديم خدماتها لعدد  في العام 
بنجاح عمليتين في مجال طرح أسهم حقوق  رتبت وأنجزت  العمالء حيث  من 
األولوية وعملية واحدة في مجال طرح الصكوك والسندات و عملية واحدة 
تتح  لم  الخاص.  الطرح  مجال  في  وعمليتين  واإلستحواذ  اإلندماج  مجال  في 
الطروحات  من  أي  في  لإلستثمار   اإلستثمارية  المصرفية  إلدارة  الفرصة 
في  أتيحت  كما  2016م  عام  خالل  األولوية  حقوق  إكتتابات  أو  األولية 

السنوات السابقة.

نظرة على عام 2017م

المصرفية  قطاع  على  آخر  صعبًا  عامًا  2017م  يكون  أن  المتوقع  من 
اإلستثمارية في المملكة العربية السعودية نظرًا لألحوال العامة غير المواتية 
السائدة في السوق خالل األشهر الثمانية عشر الماضية. في ظل التعامالت 
التي تم التعاقد عليها مسبقًا في العام 2016م عالوة على الفرص الواعدة  
المصرفية  إدارة  فإن  حاليًا،  اإلستثمارية  المصرفية  إدارة  عليها  تتفاوض  التي 
اإلستثمارية تتوقع أن يكون مستوى نشاطها خالل العام 2017م مشابهًا لما 
كان عليه في العام 2016م. يشهد سوق األسهم للطروحات العامة األولية 
وإكتتابات حقوق األولوية ركودَا واضحًا منذ النصف األول من العام 2016م 
الخصوص  هذا  في  ملحوظ  نشاط  أي  حدوث  على  مؤشرات  أي  توجد  وال 
إستثمارية  عمليات  أي  تنفيذ  المتوقع  غير  من  فإنه  لذا  2017م،  العام  خالل 

في هذا المجال خالل العام 2017م.

2.4 إدارة العمليات

تنفيذ األعمال  العمليات في شركة األول لإلستثمار في  يعتبر دور مجموعة 

للعمالء  المالية  المنتجات والخدمات  توفير  للشركة دورا حاسما في  اليومية 
دعم  في  هاما  دورا  الشركة  عمليات  قسم  لعب  فقد  والمحتملين.  الحاليين 
االستراتيجية العامة لقطاع األعمال خالل عام 2016 م. وبتركيزها على التميز 
اليقظة  من  مرموقة  سمعة  العمليات  مجموعة  رسخت  فقد  التشغيل،  في 
إلدارات  دعما  العمليات  مجموعة  وفرت  حيث  العام،  مدار  على  الدائمة 

الشركة في كافة المنتجات والخدمات.

عمليات  من  العديد  وأتمتة  هيكلة  بإعادة  العمليات  مجموعة  قامت  كما 
للموارد  المناسب  باالستخدام  مثلى  إنتاجية  أقصى  لتحقيق  الشركة  أعمال 

كجزء من مشاريعها العديدة المنجزه في عام 2016 م.

3.1 اإللتزام

تضطلع إدارة االلتزام  بشركة األول لالستثمار بمساعدة الشركة وإدارتها العليا 
إحتماالت  وتقليل  االلتزام  عدم  مخاطر  وقياس  تحديد  في  اإلدارة  ومجلس 

التعرض لها. وتشمل مهام إدارة اإللتزام:

• متابعة التغييرات في النواحي التنظيمية

• القيام بتقييم مخاطر اإللتزام

• صياغة وحفظ وتنفيذ السياسات واإلجراءات

• زيادة الوعي لدى الموظفين بالمتطلبات التنظيمية

• متابعة ومراجعة مدى اإللتزام بلوائح وقواعد هيئة السوق المالية; و

االلتزام  ومستوى  بوضع  المتعلقة  بالتقارير  الشركة  إدارة  مجلس  تزويد   •
بالقواعد.

3.2 إدارة المخاطر

تتعامل شركة األول لالستثمار مع مجمل مخاطرها القائمة والتي قد تتعرض 
رأس  مالك  قبل  من  بها  )المفوض  الداخلية  المتطلبات  مع  يتماشى  بما  لها 
الجهات  متطلبات  مع  يتماشى  بما  وكذلك  الشركة(  إدارة  ومجلس  المال 
وحدة  بتأسيس  الحالية  المرحلة  في  الشركة  تقم  لم  ذلك،  ومع  المنظمة. 
مركزية قائمة بذاتها أو فريق متكامل إلدارة المخاطر  ويعزى ذلك للعوامل 

التالية:

)1( حجم وتركيبة المخاطر الحالية في األعمال.

)2( التعقيد في مستوى وحجم عمليات الشركة في الوقت الحالي

بمستوى  المرتبطة  المخاطر  سياسات  مع  للتوافق  المنطقية  األسس   )3(
رأس  المرسوم من قبل مالك  العام  الحوكمة واإلطار  األعمال ومبادئ 

المال بناء على الخبرات المتوفرة. 

تم  فقد   ، والكفاءة  الفعالية  من  مستوى  أفضل  ضمان  أجل  ومن  لذلك، 
لالستثمار  األول  بين  الخدمة  مستوى  التفاقيات  تخضع  محددة  مهام  وضع 
التي  اإلجراءات  على  اليومية  للرقابة  التاسيس  تم  كما  فيها،  والمساهمين 
األول  في  المخاطر  إدارة  لجنة  إدارتها  على  تقوم  والتي  الشركة  ضمن  تتم 

لالستثمار.

وتتم مراجعة وتحديث عمليات وأساليب إدارة المخاطر بشكل منتظم لضمان 
حجم  لتشمل  لالستثمار  األول  في   المخاطر  ذات  األنشطة  مع  توافقها 

وتعقيدات عملياتها، وبيئة أعمالها، والبيئة التنظيمية واالستراتيجية للشركة.

القصير  المدى  على  الشركة  أهداف  تنفيذ  على  المخاطر  إدارة  وتعمل 

لتقدم  اليومية  بمهامها  القيام  المخاطر، وكذلك  منظور  وذلك من  والطويل 
تعمل  الشركة  بأن  معقواًل  تأكيدًا  اإلدارة  مجلس  المخاطر/  إدارة  لجنة  الى 

على التخفيف من مخاطرها على نحو كاف .

المجموعة،  إدارة مخاطر  التشغيلية، بكونها جزءا من   المخاطر  إدارة  وتشكل 
دور المخاطرة المركزية بشكل يضمن للموظفين تفهم المخاطر والمسؤوليات 

الرئيسية المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية من خالل أنشطتهم اليومية .

معدالت  مخاطر  يخص  فيما  السوق  لمخاطر  لالستثمار  األول  شركة  تتعرض 
االستثمارية  األصول  محفظة  في  األسهم  أسعار  تقلبات  ومخاطر  الفائدة 
االستثمارية  بمحفظتها  خاصة  وإجراءات  سياسات  وللشركة  بها.  الخاصة 
تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك يشمل أيًضا حدود 
التعرض الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة لفئات أصول مختلفة، مما يحد 

من مخاطر التعرض للحد الموافق عليه لتقبل المخاطر.

بالتزاماتها  بالوفاء  تساعدها  الشركة  في  السيولة  لمخاطر  الفعالة  اإلدارة 
غالًبا  أعمالها.  لدعم  متنوعة  تمويل  مصادر  على  المحافظة  وفي  النقدية، 
استحقاق  نمط  في  الهيكلي  التطابق  عدم  بسبب  السيولة  مخاطر  تنشأ  ما 

الموجودات وااللتزامات.

تتركز استراتيجية الشركة في إدارة مخاطر السيولة باالستثمارات في األصول 
عالية السيولة.

3.3 تطوير األعمال وإدارة الثروات

المالية  الوساطة  الثالث:  اإلدارت  لمعاونة  األعمال  تطوير  إدارة  تاسيس  تم 
فريق  يقوم  كما  إيراداتها  زيادة  في  االستثمارية  والمصرفية  األصول  وإدارة 
استراتيجية  وتنفيذ  رسم  في  التنفيذي  الرئيس  بمعاونة  أيضًا  األعمال  تطوير 

األول لألستثمار.

الثروات  إدارة  فريق  مع  األعمال  تطوير  فريق  دمج  تم  2015م  عام  في 
في  الثروات  إدارة  مدير  دور  يتمثل  المشتركة.  القدرات  من  لإلستفادة 
إلى  إضافة  االصول  وإدارة  المالية  الوساطة  لخدمات  استقطاب عمالء جدد 
من  فإنه  الفريقين  أهداف  لتشابه  ونظرًا  الحاليين.  العمالء  عالقات  إدارة 

المنطقي دمجهما في إدارة واحدة.

العام  في  الروئيه  استراتيجية  بتحديث  قمنا  األعمال  بتطوير  يتعلق  فيما 
األستراتيجيه  لتطوير  دوليه  استشارية  مؤسسة  مع  نعمل  ونحن  2016م، 
الحالية  السوق  ظروف  تحليل  على  ينطوي  وهذا  لألستثمار.  لألول  الجديدة 
والمتوقعة ونقاط القوة والضعف لدينا لتحديد كيفية تعظيم الموارد الالزمة 

لتنمية هذا العمل.

اليقين  لعدم  نظرا  للغاية  2016 صعبة  الثروة، كان عام  إدارة  نظر  من وجهة 
على  عام  بشكل  جدد  عمالء  اجتذاب  الصعب  من  وكان  السوق.  في  العام 

الرغم من بعض اإلنجازات في إدارة المحافظ الخاصة وصناديق األستثمار.

نظرًا لألوضاع السائدة في السوق والعوامل األخرى غير المرئية بصورة عامة 
من المتوقع أن يكون العام 2017م عامًا بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من ذلك 

فإننا نتوقع تحقيق نتائج إيجابية من خالل تركيز الجهود. 

3. استراتيجية الشركة

يركز طموح األول لألستثمار في أن تصبح مزودًا رائدًا في مجال توفير الحلول 
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المبتكرة للخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الثروات، باإلضافة إلى تزويد 
الجودة  العالية  االستثمارية  بالمنتجات  والمؤسسات  األفراد  من  العمالء 
المعدل  من  أعلى  رسوم  هوامش  على  الحفاظ  مع  االستشارية  والخدمات 

مدعومة بعرض قوي للخدمة والقيمة.

جديدة  استراتيجية  لوضع  دولية  استشارية  شركة  مع  عملنا   2016 عام  في 
هو  الجديدة  لالستراتيجية  الرئيسي  التركيز  وكان  لألستثمار.  األول  لشركة 
على  والحصول  منتجات جديدة؛  تقديم  األصول من خالل  إدارة  أعمال  تطوير 
المزيد من االتفاقيات مع المصرفية االستثمارية من خالل اإلحاالت من البنك 
األول وكسب الكفاءة في الوساطة من خالل تشجيع المزيد من النشاط عبر 

اإلنترنت. تفاصيل أوفى مذكورة أدناه.

3.1 الوساطة

ويتأتى  اإليرادات  تعظيم  المالية هو  الوساطة  العام من خدمات  الهدف  إن 
إضافة  المحلية  األسهم  السوقية في  الحصة  زيادة  من  اساسية  بصورة  ذلك 
االقتصاد،  أوضاع  في  الحالية  التقلبات  ظل  وفي  األخرى.  التعامالت  إلى 
سيتسم  2017م  العام  فإن  وبالتالي  بالحذر.  مشوبًا  العمالء  نشاط  سيظل 
للنتائج الماليه لمختلف قطاعات السوق  بالتذبذب في حجم التعامالت وفقا 
وبالرغم من  السوقية.  الحصة  زيادة  التحديات في  المزيد من  عنه  مما سينتج 

ذلك فإننا نخطط للمضي قدمًا بتبني استراتيجيات محددة تتضمن ما يلي:

• توسيع قاعدة عمالئنا بالتركيز على المتداولين األكثر نشاطًا.

اإلقراض  على  بالتركيز  المالية  الوساطة  المحقق من خدمات  الدخل  تنويع   •
بالهامش واألسهم الدولية وخدمات الوساطة المالية ذات الدخل الثابت.

زيادة  التركيز على  التداول مع  العمليات ومضاعفة فعالية  انسياب  تسهيل   •
التداول االلكتروني بين عمالئنا.

• التواصل المستمر مع الخدمات ذات الصله لتلبية احتياجات العمالء

3.2  إدارة األصول

باإلدارة.  المشمولة  األصول  تنمية  هو  األصول  إلدارة  الرئيسي  الهدف  إن 
2017 في المحافظة على مستوى األداء  سيكون التحدي كبيرًا في العام 
محددة  استراتيجيات  تطبيق  في  سنستمر  ولكننا  جدد  عمالء  واستقطاب 

لتحقيق األهداف المرجوة عن طريق اآلتي:

حسب  مغلقة(  وصناديق  خاصة  صناديق  )تتضمن  جديدة  صناديق  إطالق   •
إحتياجات العمالء.

بين  مرموق  مركز  على  والمحافظة  األداء  على  التركيز  في  االستمرار   •
المنافسين.

طرح  طريق  عن  المباشرة  المحافظ  بإدارة  المتعلقة  التعاقدات  عدد  زيادة   •
عدة حلول لعمالئنا.

• تركيب نظام إدارة المحافظ للمساهمة في توسعة األعمال دون االخالل 
بالضوابط.

3.3  إدارة المصرفية اإلستثمارية

في  النمو  تحقيق  هو  االستثمارية  المصرفية  ألعمال  الرئيسي  الهدف  إن 
مختلف مجاالت األعمال عالوة على ترسيخ اإلسم والعالمة التجارية. ويمكن 

تحقيق ذلك من خالل ما يلي:

• إختراق سوق الطروحات العامة األولية لألسهم.

• تفعيل قاعدة عمالئنا من الشركات المتوسطة الحجم لمساعدتها في إدراج 
أسهمها في السوق الموازية )نمو(.

األولوية   حقوق  أسهم  إصدار  عمليات  في  الجيدة  سمعتنا  من   اإلستفادة   •
لكسب عمالء جدد في هذا المجال. 

• تقديم الخدمات المطلوبة للعمالء في قطاع التأمين باإلستفادة من خبرتنا 
في القطاع. 

• استهداف الشركات المتوسطة الحجم إلصدار الصكوك.

االندماج  عمليات  مجال  في  أكثر  تعاقدات  على  الحصول  في  التركيز    •
واالستحواذ.

• تحديد فرص االستثمار المباشر عند ظهورها.

4. أضواء على الجوانب المالية 

في ظل التراجع الذي شهده المؤشر العام للسوق المالية )تداول( في عام 
2016م, سجلت  شركة األول لالستثمار انخفاضًا في االيرادات بلغت نسبته 
%12 تركز بصورة أساسية في خدمات الوساطة المالية. مَثل العام 2016م 
تحديًا حقيقيًا لخدمات الوساطة المالية حيث انخفضت قيمة األسهم المتداولة 
في السوق بنسبة %30.33 مقارنًة بعام 2015م مما أدى إلى إنخفاض في 

إيرادات شركة األول لالستثمار بنسبته %32 من خدمات الوساطة المالية.

انخفض دخل خدمات إدارة االصول بنسبة %17 مقارنًة بعام 2015م ويعزى 
العام  في  السوق  في  السائدة  المواتية  غير  باألوضاع  أساسية  بصورة  ذلك 
في   134% قدره  ملحوظًا  نموًا  لالستثمار  األول  شركة  حققت  2016م. 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنًة  االستثمارية  المصرفية  أعمال  من  إيراداتها 
النمو في  المزيد من  المصرفية االستثمارية  أن تحقق  المتوقع  الماضي. من 

عام 2017م. 

على  و2%   2% قدره  نموًا  الشركاء  ملكية  وحقوق  األصول  إجمالي  شهد 
التوالي حيث ارتفعت إلى 544 مليون ريال 531 مليون ريال في العام 2016م.
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5. معايير إعداد التقارير المالية وأنشطة المراجعة 

تعــد شــركة االول لالســتثمار بياناتهــا الماليــة وفقــا للمعاييــر المحاســبية 
ــة  ــن الهيئ ــادرة ع ــعودية والص ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــارف عليه المتع
ــن  ــوب م ــو المطل ــى النح ــن ))SOCPA ، وعل ــبين القانونيي ــعودية للمحاس الس

ــة ــوق المالي ــة الس ــل هيئ قب

5.1 أنشــطة المراجعة والتدقيق خالل عام 2016م 

فــي نوفمبــر 2014م قامــت شــركة األول لالســتثمار بتأســيس قســم مســتقل 
للمراجعــة الداخليــة . ويرفــع مديــر المراجعــة الداخليــة تقاريــره إلــى لجنــة 

ــع بدورهــا الــى مجلــس اإلدارة .  المراجعــة والتــي تتب

وتمثــل المراجعــة الداخليــة مهمــة الرقابــة الداخليــة النهائيــة ضمــن الشــركة 
ــكل  ــت ل ــي تم ــة الت ــط الداخلي ــتقل للضواب ــم المس ــان التقيي ــم ضم ــث يت بحي

ــتويات اإلدارة. ــن مس ــتوى م مس

ــم  ــتثمار بتقيي ــد إدارة االول لالس ــى تزوي ــي عل ــق الداخل ــة التدقي ــز مهم وترك
مســتقل وموضوعــي لفعاليــة إطــار الرقابــة الداخليــة . ويتــم تحقيــق هــذا 
الهــدف مــن خــالل اتبــاع خطــة تدقيــق مبنيــة علــى المخاطــر والتــي وافقــت 
ــنوية  ــا الس ــالل خطته ــن خ ــنوي. وم ــاس س ــى أس ــة عل ــة المراجع ــا لجن عليه
ــأن إدارة  ــتقلة ب ــدات مس ــم تأكي ــى تقدي ــة عل ــة الداخلي ــل إدارة المراجع تعم
ــاء الشــركة تتماشــى مــع إطــار المخاطــر  ــع أنح المخاطــر الرئيســية فــي جمي
المعتمــدة، وسياســات المخاطــر وسياســات التشــغيل واإلجــراءات ذات الصلــة.

وتقــوم لجنــة المراجعــة بإجــراء مناقشــات دوريــة مــع اإلدارة ومــع المراجعيــن 
الداخلييــن والخارجييــن عــن المواضيــع التــي تؤثــر علــى البيانــات الماليــة 
ــس  ــادة مجل ــة، وإف ــة والرقاب ــع الحوكم ــف مواضي ــة ومختل ــة الداخلي والرقاب

ــك اإلفــادات. ــس عــن اســتالمه لتل ــر المجل ــك. ويق ــًا لذل اإلدارة طبق

5.2 ســالمة أنظمة الرقابة الداخلية

ــس إدارة الشــركة. وباإلضافــة  ــة متفرعــة عــن مجل ــة المراجعــة هــي لجن لجن
ــتقاللية  ــى اس ــة وعل ــة مقبول ــة مراقب ــى بيئ ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــى مهمته إل
عمليــة المراجعــة الداخليــة، تراجــع لجنــة المراجعــة النتائــج المحــددة للمراجعــة 
الداخليــة وتتأكــد اللجنــة مــن قيــام اإلدارة بوضــع الحلــول الســريعة لمشــاكل 
المراجعــة. كمــا تقــوم لجنــة المراجعــة برفــع النتائــج التــي تتوصــل إليهــا 
إلــى مجلــس إدارة الشــركة علــى أســاس دوري منتظــم. ويعتقــد مجلــس 
ــة  ــم تلحــظ لجن ــي هــو أداء مناســب ول ــق الداخل اإلدارة أن أداء نظــام التدقي
ــم  ــة ل ــة الداخلي ــام الرقاب ــأن نظ ــاد ب ــا لالعتق ــا يدعوه ــة م ــق والمراجع التدقي

ــر ســليم. ــذه بشــكل غي ــم تصميمــه وتنفي يت

6. مجلس اإلدارة 

فيمــا يلــي صفــة عضويــة مــدراء الشــركة فــي مجلــس اإلدارة خــالل عــام 
المدرجــة فــي  الشــركات  إدارة  2016م وصفــة عضويتهــم فــي مجالــس 

الســوق:

المسؤولية اإلدارية في صفة العضويةاالسم
الشركات المدرجة األخرى

مستقلالسيد/ صالح عيد حمدان الحصيني
 • المجموعة السعودية 

لالستثمار الصناعي
   )عضو مجلس إدارة(

ال ينطبقمستقلالسيد/ سلمان الدغيثر

تنفيذيالدكتور/ بيرند فان ليندر

 • البنك األول
   )عضو مجلس اإلدارة(

• الشركة الوطنية للتأمين
   )عضو مجلس اإلدارة - ممثال 

عن البنك األول(

• ميدغلف )عضو مجلس إدارة(مستقلالسيد/ عمر الهوشان*

تنفيذي السيد / خالد المعمر

• تكوين )عضو مجلس إدارة(
• يشغر أيًضا عضو في لجنة 

المراجعة في شركة اتحاد 
الخليج للتأمين

عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل الســنة حســب الجدول أدناه:

االسم

عدد 
الجلسات 
التي تم 
حضورها

سجل الحضور

الربع 
األول، 

28 مارس

الربع 
الثاني، 
23 يونيو

الربع 
الثالث، 16 

أكتوبر

الربع 
الرابع، 21 

ديسمبر

√√√√4السيد / صالح عيد حمدان الحصيني

---√1السيد / زيد القويز **

√√√√4السيد / سلمان الدغيثر

√√√√4الدكتور / بيرند فان ليندر

√√√-3السيد / عمر الهوشان   

√√√√4السيد / خالد المعمر

*  انضــم الســيد/ عمــر الهوشــان لمجلــس اإلدارة فــي الربــع الثانــي لعــام 
2016م

ــام  ــع األول لع ــي الرب ــس اإلدارة ف ــاع مجل ــز اجتم ــد القوي ــيد/ زي ــر الس ** حض
2016م قبــل أن يســلم اســتقالته فــي نهايــة الربــع األول لعــام 2016م

لجان مجلس اإلدارة: 

ــالث لجــان  ــام 2011 م ث ــس إدارة شــركة األول لالســتثمار فــي ع شــكل مجل
ــة األجــور والتعويضــات. ــة المراجعــة، ولجن ــة، لجن ــة التنفيذي هــي - اللجن

6.1  اللجنة التنفيذية:

خــّول مجلــس إدارة الشــركة الصالحيــات الالزمــة للجنــة التنفيذية بموجــب القرار 
رقــم )3( الــذي اتخــذه المجلــس فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 2011/10/16م 

لــدى اللجنــة التنفيذيــة بالصالحيــات الالزمــة المخولــة لهــا مجلــس إدارة شــركة 
األول لالســتثمار بموجــب قــرار المجلــس رقــم )3( الــذي اتخــذه فــي اجتماعــه 
المنعقــد بتاريــخ 16 / 10 / 2011 . وتتمثــل المهمــة الرئيســية للجنــة التنفيذيــة 
ــى أعمــال  ــرارات االســتراتيجية واإلشــراف العــام عل ــى الق فــي الموافقــة عل
شــركة األول لالســتثمار ، وســتكون اللجنــة التنفيذيــة مســؤولة أمــام مجلــس 
اإلدارة عــن أداء الشــركة. وتشــمل الواجبــات والمســؤوليات المناطــة باللجنــة 

التنفيذيــة مــا يلــي:

• الموافقــة علــى األعمــال واألهــداف االســتراتيجية الطويلــة المــدى للشــركة 
والتأكــد مــن تحقيــق تلــك األهــداف.

ــكل  ــركة وبالهي ــة الش ــكل حوكم ــة بهي ــرات المتعلق ــى التغيي ــة عل • الموافق
اإلداري للشــركة. ويشــمل ذلــك أيضــا الموافقــة على الدخول في الشــراكات 
التضامنيــة  والمشــاريع المشــتركة والموافقــة علــى ســحب االســتثمارات 

وأعمــال التوســعة وعمليــات االســتحواذ والتحالفــات االســتراتيجية.

ــن  ــادرة م ــة الص ــادئ الحوكم ــزام بمب ــى االلت ــراف عل ــن اإلش ــؤولية ع • المس
ــة. ــة المعني ــلطات التنظيمي ــن الس ــا م ــة وغيره ــوق المالي ــة الس هيئ

• التصديــق علــى المشــاريع الرأســمالية واالســتثمارات الكبــرى والموافقــة 
علــى تلــك المشــاريع، فضــال عــن الموافقــة علــى العقــود االســتراتيجية 

واالســتثنائية.

ــاوز  ــي تتج ــش الت ــى الهام ــراض عل ــهيالت اإلق ــغ تس ــاد مبال ــة واعتم • مراجع
ــة. ــة االئتماني ــات اللجن صالحي

تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن رئيــس وعضويــن مــن مجلــس اإلدارة ولــم ينعقــد 
أي اجتمــاع فــي عــام 2016م.

الدكتور/ بيرند فان ليندر )رئيسا(

السيد/ سلمان الدغيثر 

السيد/ خالد المعمر

6.2 لجنة المراجعة والتدقيق:

عيــن مجلــس إدارة شــركة االول لالســتثمار لجنــة المراجعــة والتدقيــق فــي 
القــرار رقــم )1( الــذي اتخــذه المجلــس فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 16 / 10 
/ 2011 ، مسترشــدا فــي ذلــك بقــرار مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة رقــم - 
3 - 42011الصــادر بتاريــخ 19 / 02 / 1432 هـــ، الموافــق ( 23/ 01 / 2011 م 
)وكذلــك وفقــا للمــادة )60( مــن الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة عــن 

هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــة  ــة وفعالي ــم مــدى كفاي ــة هــو فحــص وتقيي وإن الغــرض مــن تشــكيل اللجن
ــة  ــة الداخلي ــكل الرقاب ــركة، وهي ــر الش ــة إدارة مخاط ــة وعملي ــة الحوكم عملي
ــداف  ــق األه ــة لتحقي ــة للجن ــؤوليات الموكل ــذ المس ــي تنفي ــودة األداء ف وج
والغايــات االســتراتيجية للشــركة. وفــي خضــم قيامهــا بذلــك، تتبــع لجنــة 
المراجعــة والتدقيــق التوجيهــات الــورادة فــي الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن 
ــة  ــر لجن ــة. وتعتب ــرى ذات صل ــلطة أخ ــة س ــن أي ــة و/أو ع ــوق المالي ــة الس هيئ
التدقيــق هــي لجنــة مســتقلة ترتبــط بمجلــس اإلدارة وتتألــف كحــد ادنــى مــن 
ــر المــدراء التنفيذييــن. ويكــون أحــد أعضــاء اللجنــة عضــوا  ثالثــة أعضــاء مــن غي
متخصصــا فــي المســائل المحاســبية والماليــة ويتولــى مجلــس اإلدارة تعييــن 

ــق. ــة والتدقي ــة المراجع ــاء لجن ــس وأعض رئي
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وفيما يلي الواجبات والمسؤوليات المناطة بلجنة المراجعة والتدقيق: 

• الموافقة على تعيين أو استبدال أو فصل رئيس التدقيق الداخلي.

• اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة.

• التوصية بإسناد تنفيذ مهام المراجعة والتدقيق الداخلي للبنك االول أو ألحد أكبر خمس شركات تدقيق إذا لزم ااألمر.

• مراجعة واعتماد خطة التدقيق للمراجعة الداخلية.

• اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

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

• راسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

• متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

• دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.

• دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

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

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

• االجتماع مع المسؤلين في الشركة، والمدققين الخارجيين، أو المستشار الخارجي، عند الضرورة.

• مراجعة العمليات الهامة واالحساسة االمتتعلقة بعمليات شركة االول لالستثمار لتعزيز الرقابة المالية والنزاهة ) العمليات الجوهرية، العمليات مع اطراف ذات عالقة ، الدعاوى القضائية، مدفوعات الزكاة.

• متابعة االدارة التنفيذية و مراجعة ميثاق رئيس التدقيق الداخلي والخطط واألنشطة والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي.

• مراجعة مدى فعالية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك ااألمتثال لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين ، للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

• مراجعة كافة التعاميم الواردة من هيئة السوق المالية أو من   هيئة حكومية أخرى ذات صلة بمسؤولية عمل المراجعة ولجنة المراجعة.

• متابعة اإلجراءات التصحيحية لنتائج تفتيش الهيئات التنظيمية.

• النظــر فــي والموافقــة علــى مهمــة ومجــال المراجعــة الداخليــة والتأكــد مــن أن لــدى المراجعــة الداخليــة المــوارد الكافيــة والمؤهلــة والوصــول المناســب إلــى المعلومــات لتمكيــن المراجعــة مــن أداء عملهــا علــى نحــو فعــال وفقــا للمعاييــر المهنيــة 
ذات الصلــة. وعلــى اللجنــة أيضــا التأكــد مــن أن لــدى المراجعــة النفــوذ الكافــي وأنهــا ليســت مقيــدة بقيــود مــن اإلدارة أو غيــر ذلــك مــن القيــود.

عقدت لجنة المراجعة والتدقيق أربعة إجتماعات خالل عام 2016م.

السيد / عمر الهوشان )رئيسا(

السيد / أسامة الحديثي

السيد / عبدالرحمن الزغيبي

* السيد / زيد القويز )رئيسا(

* حضر السيد زيد القويز اجتماع لجنة التدقيق للربع األول من عام 2016 قبل تقديم استقالته في نهاية  نفس الربع.
6.3 لجنة المكافآت والتعويضات:

عيــن مجلــس إدارة شــركة األول لالســتثمار لجنــة للمكافــآت واألجــور والتعويضــات بنــاء علــى القــرار رقــم )2( الــذي اتخــذه المجلــس فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 16/ 10 / 2011 ، مسترشــدا فــي ذلــك بالقــرار رقــم - 3 - 4 2011 الصــادر عــن مجلــس إدارة 
هيئــة الســوق الماليــة. وتشــمل الواجبــات والمســؤوليات المناطــة بلجنــة المكافــآت والتعويضــات مــا يلــي:

• مراجعة سياسات وهيكل أجور المديرين التنفيذيين والموظفين ورفع التوصيات بتلك السياسات إلى مجلس اإلدارة.
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• مساعدة اإلدارة على وضع إجراء رسمي وشفاف للحفاظ على استمرار عمل الموظفين لدى البنك والتخطيط لمن يخلف الموظفين المستقيلين وللتطوير الوظيفي واألجور.

• مراجعة ورفع التوصية إلى مجلس اإلدارة بالطلبات التي تحددها اإلدارة لتنفيذ رزم أجور خاصة تشمل مكافآت األداء السنوية أو غيرها من الحوافز األخرى المرتبطة باألداء.

• اإلشراف على طريقة تقييم األداء.

تتألف لجنة المكافآت واألجور والتعويضات من رئيس وعضوين من مجلس اإلدراة وتعقد اللجنة إجتماًعا واحًدا في السنة.

عقدت لجنة المكافآت والتعويضات إجتماعا واحدا خالل عام 2016م.

السيد/ صالح عيد حمدان الحصيني )رئيسا(

الدكتور /بيرند فان ليندر 

السيد/ خالد المعمر

7. تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين

)كافة المبالغ بآالف الريال السعودي(

أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس التنفيذيينالبيان
غير التنفيذيين/ المستقلين

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافأت
والتعويضات في الشركة فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

3,748 ال شيءال شيءالرواتب والتعويضات

1,785 ال شيءال شيءالبدالت

940 463 ال شيءالمكافآت الدورية و السنوية

ال شيء ال شيءال شيءالخطط التحفيزية 

ال شيء ال شيءال شيءأي تعويضات أو مزايا أخرى )عينية تدفع شهريا أو سنويا(

8. مراجعي الحسابات الخارجيين

فــي 02 فبرايــر 2017م عيــن مجلــس إدارة الشــركة الســادة/ كــي بــي ام جــي الفــوزان وشــركاءه محاســبون ومراجعــون قانونيــون بصفــة مراجعيــن حســابات خارجييــن متضاميــن لمراجعــة حســابات الشــركة عــن الســنة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2016م 
مقابــل مبلــغ أتعــاب إجماليــة مقــداره110,000  ريــال ســعودي )2015م: 100,000 ريــال ســعودي(.

9. تسديد دفعات الزكاة وضريبة الدخل وغيرها من الدفعات

تدفع مبالغ الزكاة وضريبة الدخل على النحو التالي:

9.1  المساهمين السعوديين

بلغــت مســتحقات الــزكاة المترتبــة علــى المســاهمين الســعوديين فــي الشــركة لهــذا العــام حوالــي 6.3 مليــون ريــال ســعودي تقريبــا )فــي عــام 2015م كان المبلــغ 6.4 مليــون ريــال ســعودي(، وســيتم خصــم مبلــغ الــزكاة المذكــور مــن حصــة المســاهمين 
الســعوديين مــن األربــاح المســتقبلية للشــركة.
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9.2 المساهمين غير السعوديين

بلغــت ضريبــة الدخــل المســتحقة علــى حصــة المســاهمين غيــر الســعوديين للســنة الحاليــة 1.1 مليــون ريــال ســعودي تقريبــا )فــي عــام  2015م بلغــت الضريبــة 1.4  مليــون ريــال ســعودي(، وســيخصم مبلــغ ضريبــة الدخــل المذكــور مــن حصــة المســاهمين 
غيــر الســعوديين مــن األربــاح المســتقبلية للشــركة.

يوضح الجدول أدناه المدفوعات الرئيسية التي دفعت للهيئات الحكومية في المملكة:

2015 م )باآلالف(2016 م )باآلالف(الدفعة

74417,910الزكاة وضريبة الدخل

1,4141,519 اشتراكات التأمينات اإلجتماعية

5154 تأشيرات وجوازات سفر

9,483 8,906 اإلجمالي

10. اللوائح واألنظمة السائدة

التزمت شركة األول لالستثمار بنصوص األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. لم تدفع الشركة خالل عام 2016م أي مبالغ كغرامات مفروضة من الهيئات التنظيمية في المملكة.

11. اإلقرارات

يقر مجلس اإلدارة ما يلي:

• أن تحتفظ الشركة دائما بدفاتر حسابات سليمة وصحيحة.

• تجهز الشركة بياناتها المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( ، وكما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية.

• تم تنفيذ عملية مراقبة التدقيق الداخلي على نحو صحيح وفعال.

• ال يوجد لدى الشركة عقود قائمة تعود بأي منفة مادية.

• على المدير أو المدير التنفيذي أو مدير الشؤون المالية أوعلى أي منتسب آخر للشركة.

• ال تساور المجلس شكوك في قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.

12. الخاتمة

يــود مجلــس إدارة شــركة األول لالســتثمار اإلعــراب عــن تقديــره وامتنانــه لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نايــف آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة - حفظــه اهلل- ، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود ولــي ولــي العهــد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع - حفظــه اهلل. 

كمــا يعــرب مجلــس إدارة شــركة األول لالســتثمار عــن شــكره وتقديــره لمعالــي وزيــر الماليــة، ومعالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار، ومعالــي محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وســعادة رئيــس هيئــة الســوق الماليــة لدعمهــم المتواصــل لقطــاع 
األشــخاص المرخــص لهــم. كمــا يعــرب مجلــس اإلدارة عــن شــكره وتقديــره للمســاهمين والعمــالء ومراســلي شــركة األول لالســتثمار علــى ثقتهــم ودعمهــم المســتمر للشــركة.

وفي الختام، ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزيل إلدارة الشركة وموظفيها على تفانيهم وعملهم الجماعي في خدمة الشركة، فلوال عملهم الدؤوب ما كان للشركة أن تحقق إنجازات هذا العام.
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للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر  2016

إلى: السادة الشركاء

        شركة األول لالستثمار

        )المعروفة سابقا باسم شركة السعودي الهولندي المالية(

الرأي

لقــد قمنــا بمراجعــة القوائــم المالية لشــركة األول لالســتثمار )المعروفة ســابقا 
باســم شــركة الســعودي الهولنــدي الماليــة( )“الشــركة”( والتــي تشــتمل علــى 
قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م وقائمــة الدخــل وقائمــة 
ــة  ــة للســنة المنتهي ــرات فــي حقــوق الملكي ــة وقائمــة التغي التدفقــات النقدي
فــي ذلــك التاريــخ، وااليضاحــات، المكونــة مــن ملخــص للسياســات المحاســبية 

الهامــة والمعلومــات التفســيرية األخــرى.

ــا، أن القوائــم الماليــة المرفقــة تعــرض بعــدل، مــن كافــة النواحــي  وفــي رأين
ــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م وأداءهــا  الجوهري
المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقــًا لمعاييــر 
للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن  الصــادرة  عليهــا  المتعــارف  المحاســبة 

ــن. القانونيي

أساس الرأي

ــة  ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــة المعتم ــر المراجع ــا لمعايي ــا وفًق ــت مراجعتن تم
ــم  ــي قس ــا ف ــم توضيحه ــر ت ــك المعايي ــب تل ــؤوليتنا بموج ــعودية. إن مس الس
“مســؤوليات مراجعــي الحســابات حــول مراجعــة القوائــم الماليــة” فــي تقريرنــا. 
إننــا مســتقلون عــن الشــركة وذلــك وفًقــا لقواعــد آداب وســلوك المهنــة 
ــا للقوائــم  ــة الســعودية ذات الصلــة بمراجعتن المعتمــدة فــي المملكــة العربي
الماليــة، كمــا اننــا التزمنــا بمســؤوليتنا األخالقيــة االخــرى وفًقــا لتلــك القواعــد. 
ــون  ــة ألن تك ــة ومالئم ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــة الت ــة المراجع ــد أن أدل ونعتق

ــا. ــداء رأين أساســا إلب

لفت انتباه:

ــة المرفقــة كمــا  ــاه الــى إيضــاح رقــم )1( مــن القوائــم المالي نــود لفــت االنتب
ــى  ــل ال ــت بالتحوي ــركة قام ــح ان الش ــي توض ــمبر 2016م، والت ــي 31 ديس ف
شــركة مســاهمة مغلقــة فــي 29 مــارس 2017م. هيئــة ســوق المــال فرضــت 
ــراءات  ــإن اإلج ــك ف ــع ذل ــمبر 2016م وم ــو 31 ديس ــول وه ــذا التح ــد له موع
ــت  ــد اكتمل ــة ق ــاهمة مغلق ــركة مس ــى ش ــل ال ــة بالتحوي ــة المتعلق القانوني

ــارس 2017م. ــي 29 م ف

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

تقرير
مراجعي الحسابات المستقلين

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــا 
لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأحكام 
نظــام الشــركات وعقــد تأســيس الشــركة، وعــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي 
تراهــا اإلدارة ضروريــة لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء 

الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم مقــدرة الشــركة 
علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــا لمبــدأ االســتمرارية وعــن اإلفصــاح، بحســب 
مبــدأ  وتطبيــق  باالســتمرارية  العالقــة  ذات  األمــور  عــن  الحــال،  مقتضــى 
ــة الشــركة أو إيقــاف  ــة لتصفي ــاك ني ــم تكــن هن االســتمرارية المحاســبي مــا ل

ــك. ــل بخــالف ذل ــار بدي ــاك خي ــس هن عملياتهــا، أو لي

ان المكلفيــن بالحوكمــة مســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة التقريــر المالــي 
ــركة. في الش

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية 

ــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم  تتمثــل أهدافن
الماليــة ككل خاليــة مــن أيــة اخطــاء جوهريــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش 
ــد  ــا. إن التأكي ــذي يتضمــن رأين ــر مراجعــي الحســابات ال أو الخطــأ، وإصــدار تقري
المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، اال أنــه ليــس ضمانــا بــأن المراجعــة 
التــي تــم القيــام بهــا وفقــا لمعاييــر المراجعــة ستكشــف دائمــًا عــن أي خطــأ 
ــة،  ــد جوهري ــن الغــش أو الخطــأ وُتَع ــد وجــوده. تنشــأ األخطــاء ع جوهــري عن
بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، إذا كان يتوقــع بشــكل معقــول بأنهــا ســتؤثر علــى 
ــم  ــذه القوائ ــى ه ــاًء عل ــتخدمون بن ــا المس ــي يتخذه ــة الت ــرارات االقتصادي الق

الماليــة.

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــا لمعاييــر المراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــك 

ــا أيضــا: المهنــي خــالل المراجعــة. وعلين

• تحديــد وتقييــم مخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواء 
كانــت ناتجــه عــن الغــش أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات المراجعــة 
لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومالئمــة ألن 
تكــون أساًســا إلبــداء رأينــا. يعــد خطــر عــدم اكتشــاف أي خطــأ جوهــري ناتــج 
عــن الغــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، ألن الغــش قــد ينطــوي علــى 
تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز إلجــراءات 

الرقابــة الداخليــة.

• الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن 
أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي 

حــول فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة.

• تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة 
التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.

المحاســبي  االســتمرارية  لمبــدأ  اإلدارة  تطبيــق  مالئمــة  مــدى  اســتنتاج   •
ــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا  ــي ت ــة المراجعــة الت ــى أدل ــك، اســتنادًا إل وكذل
ــكًا  ــر ش ــد تثي ــروف ق ــداث أو ظ ــق بأح ــري يتعل ــد جوه ــدم تأك ــاك ع كان هن
كبيــرًا حــول مقــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــا لمبــدأ 
االســتمرارية. وإذا مــا اســتنتجنا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يتعيــن علينــا لفــت 
ــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم  االنتبــاه فــي تقريرن
الماليــة، وإذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، يتعيــن علينــا تعديــل رأينــا. 
تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ 
تقريرنــا. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى 

ــدأ االســتمرارية. ــًا لمب توقــف الشــركة عــن االســتمرار فــي أعمالهــا وفق

• تقييــم العــرض الشــامل وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك 
اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تظهــر المعامــالت واألحــداث 

ذات العالقــة بطريقــة تحقــق عرضــًا عــادال.

اننــا نقــوم بإبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق 
والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج الهامــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك 
ــالل  ــافها خ ــم اكتش ــة يت ــة الداخلي ــام الرقاب ــي نظ ــة ف ــور هام ــه قص أي أوج

مراجعتنــا.

الرياض في: 2 رجب 1438هـ

الموافق: 30 مارس 2017م

عن كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

عبداهلل حمد الفوزان
ترخيص رقم 348



القوائم المالية



التقرير السنوي لشركة األول لالستثمار 202016

كما في 31 ديسمبر 2016م
 )بآالف الرياالت السعودية(

قائمة
المركز المالي

20162015إيضاح
الموجودات

موجودات متداولة
4152,876النقد واألرصدة لدى البنوك

5412,652350,000ودائع ألجل 
618,45518,914مستحق من أطراف ذات عالقة
483--مدفوعات مقدمة لالستثمارات

277592مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
431,385422,865مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
7122,945119,825االستثمارات

122,945119,825مجموع الموجودات غير المتداولة
554,330542,690مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة

5,3723,346مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
88,4447,331مخصص الزكاة وضريبة الدخل

13,81610,677مجموع المطلوبات المتداولة 
مطلوبات غير متداولة

9,89511,888مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
9,89511,888مجموع المطلوبات غير المتداولة

23,71122,565مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

9400,000400,000رأس المال
1020,97819,405احتياطي نظامي

100-2,110احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
107,531100,820أرباح مبقاة

530,619520,125مجموع حقوق الملكية
554,330542,690مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )16( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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كما في 31 ديسمبر 2016م
 )بآالف الرياالت السعودية(

قائمة
الدخل

20162015إيضاح
اإليرادات

18,18226,615إيرادات أتعاب خدمات وساطة، صافي
20,89125,048أتعاب إدارة األصول

7,5553,225أتعاب استشارات وترتيب
11,0633,765دخل عموالت خاصة

1,8232,829أتعاب حفظ وخدمات أخرى 
1075,803مكاسب التداول

652--أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
59,62167,937إجمالي اإليرادات

المصروفات التشغيلية
1130,01431,165رواتب ومصروفات الموظفين

2,5762,088إيجار ومصروفات متعلقة بالمبنى
1211,30613,022مصروفات عمومية وإدارية 

43,89646,275إجمالي المصروفات التشغيلية
15,72521,662صافي ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )16( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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كما في 31 ديسمبر 2016م
 )بآالف الرياالت السعودية(

قائمة
التدفقات النقدية

20162015إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

15,72521,662صافي ربح السنة
تسويات لـ:

652---أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
2,8691,914 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

18,59422,924
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

45917,609مستحق من طرف ذو عالقة
315138مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

2,082-2,026مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
21,39438,589

11,876-6,328-الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
1,749-4,862-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

10,20424,964صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

--62,652-إيداع ودائع ألجل
64,646--متحصالت البيع من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

483-483مدفوعات مقدمة لالستثمارات
80,971-910-شراء استثمارات 

16,808-63,079-صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
52,8758,156-صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه 

52,87644,720النقد وما في حكمه في بداية السنة
4152,876النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

معلومات إضافية غير نقدية:
996-2,210صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )16( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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كما في 31 ديسمبر 2016م
 )بآالف الرياالت السعودية(

قائمة
التغيرات في حقوق الملكية

احتياطي القيمة العادلة احتياطي نظاميرأس المال
المجموعأرباح مبقاةلالستثمارات المتاحة للبيع

400,00017,23989689,234507,369الرصيد كما في 1 يناير 2015م
21,66221,662------صافي ربح السنة

--2,166---2,166--المحول إلى االحتياطي النظامي
344---  344---  --  صافي التغير في القيمة العادلة 

652---  652---  --  صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر
7,910-7,910-------الزكاة وضريبة الدخل )ايضاح 8(

100100,820520,125-400,00019,405الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015م
15,72515,725------صافي ربح السنة

--1,573---1,573--المحول إلى االحتياطي النظامي
2,210--  2,210--  --  صافي التغير في القيمة العادلة 

7,441-7,441-------الزكاة وضريبة الدخل )ايضاح 8(
400,00020,9782,110107,531530,619الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )16( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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1. التنظيم والنشاط 

الهولندي  السعودي  شركة  باسم  سابقا  )المعروفة  لالستثمار  األول  شركة 
المالية( )“الشركة”( هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في المملكة 
ذو   30 بتاريخ   101024378 رقم  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية 
الحجة 1428هـ )الموافق 9 يناير 2008م(. لدى الشركة خمسة فروع )2015:5 

فروع( تعمل في المملكة العربية السعودية كما في 31 ديسمبر 2016م.

اسم  تغيير  تم  2016م(  نوفمبر   27 )الموافق:  1438هـ  صفر   27 من  اعتبارا 
الشركة من شركة السعودي الهولندي المالية لشركة األول لالستثمار.

الخدمات  الرئيسية للشركة في تقديم مجموعة متكاملة من  تتمثل األنشطة 
الشركة  تقدم  كما  األصول.  إدارة  وخدمات  الوساطة  خدمات  تشمل  والتي 
هيئة  لقرار  وفقًا  لعمالئها  حفظ  وخدمات  استشارات  ملكية،  حقوق  ترتيبات 
السوق المالية رقم -1 39 – 2007 بتاريخ 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 

2007م. 

إن عنوان المركز الرئيسي للشركة كما يلي:

شركة األول لالستثمار 
المركز الرئيسي

ص.ب  1467
الرياض 11431

المملكة العربية السعودية

اإلدارة  الشركة وأعضاء مجلس  2016م، وافق كل من مالك  يونيو   23 في 
على تغيير الكيان القانوني للشركة من “شركة ذات مسؤولية محدودة” إلى 
“شركة مساهمة مغلقه” وفقا لقانون الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة 
التحول  لهذا  موعد  فرضت  المال  سوق  هيئة  2016م.  عام  في  واالستثمار 
وهو 31 ديسمبر 2016م ومع ذلك فإن الشركة أكملت اإلجراءات القانونية 

المتعلقة بتحويل الوضع القانوني في 29 مارس 2017م.

2. أسس اإلعداد 

أ. المعايير المحاسبية المطبقة   

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 11 بتاريخ  م/3  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  جديد  نظام شركات  إصدار  تم 

نوفمبر 2015م )يشار إليه فيما يلي بـ “النظام”( والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
25/7/1437هـ )الموافق 2 مايو 2016م(. يجب على الشركة ان تقوم بتعديل 
عقد تأسيسها عند وجود أية تغيرات ليتماشى مع مواد النظام. وعليه يجب على 
الشركة عرض عقد التأسيس المعدل على الشركاء باجتماعهم في جمعية عامة 
غير عادية للمصادقة عليه. هذا ويتوقع ان يتحقق االلتزام الكامل بالنظام في 

موعد ال يتجاوز 24/7/1438هـ )الموافق 21 أبريل 2017م(.

ب. أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات 
االستحقاق  وباستخدام مبدأ  العادلة،  بالقيمة  يتم قيدها  والتي  للبيع  المتاحة 

المحاسبي ومفهوم االستمرارية. 

ج. عملة العرض والنشاط

النشاط  عملة  يمثل  والذي  السعودي  بالريال  المالية  القوائم  هذه  عرض  يتم 
للشركة. جميع المعلومات المعروضة تم تقريبها ألقرب ألف ما لم يتم اإلشارة 

على غير ذلك.

د. استخدام التقديرات واألحكام 

واألحكام  التقديرات  استخدام  اإلدارة  من  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
المبينة  المبالغ  وعلى  السياسات  تطبيق  في  تؤثر  التي  واالفتراضات 
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات.

مراجعة  أثر  إظهار  يتم  مستمرة.  بصفة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  يتم 
التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

المتاحة  االستثمارات  قيمة  في  االنخفاض  تقدير  عند  حكمها  اإلدارة  تمارس 
العادلة  القيمة  في  والمتواصل  الكبير  االنخفاض  تحديد  يتضمن  وهذا  للبيع. 
بتقييم  الشركة  تقوم  الحكم،  هذا  ممارسة  وعند  تكلفتها.  عن  تقل  بصورة 

التقلبات في األسعار وذلك باإلضافة الى مجموعة عوامل أخرى.

3. السياسات المحاسبية الهامة 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات 
المعروضة في القوائم المالية.

أ. النقد وما في حكمه

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من النقد 
)ان  العالية  السيولة  ذات  األجل  قصيرة  األخرى  واالستثمارات  البنوك  لدى 

وجدت( والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للشركة دون أي قيود. 

ب. االستثمارات المتاحة للبيع

من   20٪ عن  تقل  حصة  من  رئيسي  بشكل  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتكون 
لغرض  مقتناة  استثمارات  ليست  وهي  المدرجة،  األسهم  في  االستثمارات 
هذه  وتقيد  سيطرة.  أو  جوهري  تأثير  أي  فيها  الشركة  تمتلك  وال  المتاجرة 
تغيرات  أية  قيد  ويتم  العادلة.  بالقيمة  قياسها  يعاد  مبدئيًا والحقًا  االستثمارات 
يتم  حتى  عادلة  قيمة  كاحتياطي  الملكية  حقوق  ضمن  العادلة  القيمة  في 
قيمة  في  ومتواصل  كبير  انخفاض  أي  قيد  ويتم  االستثمارات.  تلك  استبعاد 
القيمة  تحديد  ويتم  الدخل.  قائمة  في  وجد(  )إن  للبيع  المتاحة  االستثمارات 
العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق 
المدرجة فيه تلك االستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي. 

ج. االستثمارات في األوراق المالية لإلتجار

يتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية المقتناة لغرض المتاجرة التي يتم 
شراؤها ألغراض تجارية مبدئيًا بسعر التكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها في 
المتداولة.  الموجودات  ضمن  وتدرج  السوقية  بالقيمة  المالي  المركز  قائمة 
لغرض  المقتناة  المالية  األوراق  بيع  من  المحققة  الخسائر  أو  األرباح  وتقيد 
المتاجرة والتغيرات في القيمة السوقية بتاريخ قائمة المركز المالي أو تحمل 

على قائمة الدخل.

د. االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يشير  دليل  للتأكد من وجود  تاريخ قائمة كل مركز مالي  تقدير في  إجراء  يتم 
إلى أن بعض الموجودات قد تنخفض قيمتها. في حال وجود مثل هذه الدليل 
فإن أي خسائر انخفاض في القيمة يتم االعتراف بها في قائمة الدخل. بالنسبة 
التكلفة  بين  الفرق  هو  االنخفاض  فإن  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات 
والقيمة العادلة بعد خصم أي خسائر انخفاض تم االعتراف بها سابقًا في قائمة 

الدخل.

بالنسبة لالستثمارات في األسهم المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الكبير والمتواصل 
في القيمة العادلة بصورة تقل عن تكلفتها يمثل دلياًل موضوعيًا على االنخفاض 
في القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل 
القيمة  في  زيادة  )أية  بالموجودات  االعتراف  في  استمرارية  هناك  ان  طالما 
حقوق  في  بها  االعتراف  فقط  يمكن  القيمة  في  االنخفاض  تسجيل  العادلة 
الملكية(. وعند التوقف عن االعتراف، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة معترف 

بها سابقًا في حقوق الملكية يتم ادراجها في قائمة الدخل للسنة.  

هـ. المخصصات 

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

إيضاحات حول القوائم المالية
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يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

و. الزكاة وضريبة الدخل

المالية وفقًا ألنظمة  القوائم  الدخل في  للزكاة وضريبة  تكوين مخصص  يتم 
ولوائح مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية )“المصلحة(”. 

يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغيرات في حقوق الشركاء.

ز. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

والعمال  العمل  لنظام  وفقًا  الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصص  احتساب  يتم 
بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق يقيد على قائمة الدخل. ويتم 
احتساب هذا االلتزام على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها 

الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

ح. تحقق اإليرادات

يتم االعتراف باإليرادات للخدمات المختلفة المقدمة كما يلي:

عن  بالنيابة  الصفقة  عقد  عند  الوساطة  خدمات  أتعاب  إيرادات  إثبات  يتم   •
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.

الخدمات  عقود  أساس  على  االستشارية  الخدمات  إدارة  أتعاب  اثبات  يتم   •
السارية على أساس الوقت المتناسب.

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

ي. الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية

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

قائمة المركز المالي.

ك. المصروفات

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

م. المقاصة 

بالصافي  المبالغ  وتعرض  المالية  والمطلوبات  للموجودات  مقاصة  عمل  يتم 

لعمل  إلزامي  قانوني  حق  للشركة  يكون  عندما  المالي  المركز  قائمة  في 
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.

4. النقد وما في حكمه

20162015
11    نقد في الصندوق
52,875--الودائع قصيرة األجل
152,876النقد وما في حكمه

يشمل هذا البند الودائع مع البنك األول )طرف ذو عالقة(. تحمل هذه الودائع 
متوسط عمولة يتراوح بين %0.70 و%1.30 سنويا مع تاريخ استحقاق يصل الى 

شهر يناير 2016م.

اتفاقية مستوى  للشركة عن طريق  التشغيلية  بالمصاريف  يتكفل  البنك األول 
الخدمة.

5. الودائع ألجل

الودائع ألجل مودعة في البنك األول )طرف ذو عالقة( وتحمل متوسط عمولة 
يتراوح ما بين %3.05 و%3.75 سنويا )31 ديسمبر 2015م: %0.70 و1.30% 
2015م:  ديسمبر   31( 2017م  مايو  الى شهر  يصل  االستحقاق  تاريخ  سنويا(. 

يصل الى شهر يناير 2016م(.

6. المعامالت مع الطرف ذا عالقة وأرصدتها

يعتبر األول بنك )“البنك”( والشركات التابعة له كطرف ذا عالقة مع الشركة. 
في سياق العمل المعتاد تدخل الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة 

على أساس أسعار وشروط العقد المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

بالدخول في  السنة  الشركة خالل  4 و5، قامت  رقم  إيضاحات  الى  باإلضافة 
المعامالت التالية مع الطرف ذا عالقة:

20162015
4551,055أتعاب استشارات وترتيبات

1,8242,829أتعاب حفظ وخدمات أخرى
11,0633,765دخل عموالت خاصة

مصروفات تشغيلية محملة بموجب اتفاقية 
6,9377,046مستوى الخدمة )إيضاح 6-1(

باإلضافة الى إيضاحات رقم 4 و5 فيما يلي الرصيد الناتج من المعامالت أعاله:

20162015
18,45518,914مستحق من طرف ذا عالقة

الخدمة  مستوى  التفاقية  وفقًا  للشركة  الخدمات  بعض  البنك  يقدم   1-6
الخدمات  الشركة والبنك. وتتضمن هذه  )''االتفاقية''( والتي وقعت بين 
دعم تقنية المعلومات، والتمويل، والموارد البشرية والوظائف القانونية 
واإلدارية األخرى. ويقوم البنك بتحصيل األموال وكما يقوم بالسداد نيابة 

عن الشركة ويقوم أيضا بمسك حسابات الوساطة الخاصة بالشركة.

7. استثمارات

االستثمارات كما في 31 ديسمبر المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع تتكون من:

التكلفةالقيمة السوقية
2016201520162015

االستثمارات المتاحة للبيع

صناديق االستثمار

صندوق اليسر للمرابحة بالريال 
39,72438,80238,39538,395السعودي

صندوق أسواق المال بالريال 
27,89026,33326,93626,025السعودي

46,32945,14244,69344,693صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

صندوق اليسر السعودي الهولندي 
9,0029,54810,81110,812لالكتتاب

122,945119,825120,835119,925

إيضاحات حول القوائم المالية
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8. الزكاة وضريبة الدخل 

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

20162015

6,3426,462الزكاة )8-1(

1,0991,448ضريبة الدخل )8-2(

7,4417,910اإلجمالي

ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  المحملة  الدخل  وضريبة  الزكاة  تتكون   1-8
مما يلي:

20162015

240,000240,000حقوق الشركاء

8,23911,861صافي الربح المعدل

5,4416,619مخصصات واحتياطيات

253,680258,480وعاء الزكاة

6,3426,462الزكاة للسنة بواقع 2.5٪

8-2 تتكون ضريبة الدخل المحملة على السنة مما يلي:

20162015
حصة الشركاء غير السعوديين في صافي الربح 

5,4937,240المعدل بواقع ٪40 )2015م: 40٪(

1,0991,448الضريبة للسنة بواقع 20٪

8-3 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:

20162015

ZAKAT INCOME
TAXTOTALTOTAL

7,33111,297)730(8,061الرصيد كما في 1 يناير

6,3421,0997,4419,643المخصص خالل السنة )إيضاح 8-1(

)1,733(------رد مخصص لسنوات سابقة

6,3421,0997,4417,910

مدفوعات خالل السنة للسنة 
)2,311(------الحالية

مدفوعات خالل السنة السنوات 
)9,565()6,328(--)6,328(السابقة

8,0753698,4447,331الرصيد كما في 31 ديسمبر

8. الزكاة وضريبة الدخل 

8-4  موقف الربط: 

قدمت الشركة إقرار الزكاة وضريبة الدخل إلى المصلحة العامة للزكاة والدخل 
للسنة  والضريبة  الزكاة  إقرار  2015م.  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  حتى 
والدخل.  الزكاة  قبل مصلحة  من  المراجعة  قيد  زالت  ما   2015 المنتهية في 
الى  2008م  من  للسنوات  النهائية  التقييمات  والدخل  الزكاة  رفعت مصلحة 
2013م مما أدى إلى زيادة التزام الزكاة والضريبة تقريبا بمبلغ 0.831 مليون 
ريال سعودي. وعالوة على ذلك في 2014م حصلت الشركة أيضا على تقييم 
أولى للزكاة اإلضافية تقريبا بمبلغ 2.596 مليون ريال سعودي. رفعت الشركة 
قيد  حاليا  هي  والتي  أعاله  المذكورة  واألولية  النهائية  للتقييمات  اعتراض 

الدراسة من قبل لجنة الطعن.

االقرارات الزكوية والضريبية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
سوف يستحق تقديمها في أو قبل 30 ابريل 2017م.

9. رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2016م، بلغ رأس مال الشركة 400 مليون ريال سعودي 
مكون من 400.000 حصة بقيمة 1.000 ريال سعودي للحصة، وهي مدفوعة 

بالكامل ومملوكة بواسطة البنك. 

10. االحتياطي النظامي

على  يتعين  السابق،  السعودي  الشركات  ونظام  الشركة  تأسيس  لعقد  وفقًا 
احتياطي  لتكوين  الصافية  أرباحها  من   10% سنة  كل  في  تجنب  أن  الشركة 
الشركات  نظام  إن  المال.  رأس  من  االحتياطي 50%  هذا  يبلغ  حتى  نظامي 
السعودي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25 رجب 1437هـ )الموافق 2 
مايو 2016م( يتطلب من الشركات أن تجنب في كل سنة %10 من أرباحها 
يبلغ هذا االحتياطي %30 من رأس  لتكوين احتياطي نظامي حتى  الصافية 

المال. 

إن الشركة حاليًا بصدد تعديل عقد تأسيسها كما هو مبين في اإليضاح رقم 2 أ.

إن هذا االحتياطي غير متاح حاليا للتوزيًع على الشركاء في الشركة.

11. رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

20162015
20,46322,647رواتب 

1,6501,500مكافآت للموظفين
1,4141,519مكافآت نهاية الخدمة-تأمينات اجتماعية

2,8691,914مكافأة نهاية الخدمة
3,6183,585تكاليف موظفين أخرى

30,01431,165

12. مصروفات عمومية وإدارية

20162015
تكلفة بموجب اتفاقية مستوى الخدمة 

6,9137,046)إيضاح 12-1(

3,0562,213اتصاالت
3551,140أتعاب مهنية

432211القرطاسية والطباعة
160211سفر 

3902,201مصروفات عمومية أخرى
11,30613,022

إيضاحات حول القوائم المالية
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12-1   تمثل تكاليف بموجب اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة مع البنك كما 
هو مبين في إيضاح 1-6.

13. الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية

تمثل هذه الموجودات:

أ( موجودات صناديق استثمارية مدارة بواسطة الشركة بمبلغ 2.08 مليار ريال 
مليار   2.05 2015م:  ديسمبر   31( 2016م  ديسمبر   31 سعودي كما في 

ريال سعودي(.

ريال سعودي كما  البنك بمبلغ 1.54 مليار  النقدية لدى  العمالء  ب( حسابات 
في 31 ديسمبر 2016م )31 ديسمبر 2015م: 1.42 مليار ريال سعودي(.

الموجودات  بهذه  االحتفاظ  يتم  للشركة،  المحاسبية  السياسة  مع  تماشيًا 
بواسطة الشركة كأمانة وال تدرج هذه األرصدة في القوائم المالية للشركة. 

14. المتطلبات التنظيمية ونسبة كفاية رأس المال

بتاريخ  )القواعد(  المالية  الكفاية  قواعد  )الهيئة(  المالية  السوق  هيئة  أصدرت 
القواعد،  لهذه  ووفقًا  1434هـ(.  صفر   17 )الموافق  2012م  ديسمبر   30
حددت الهيئة اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال 
ومنهجية حسابها وفقًا لما نصت عليه القواعد. ووفقًا لهذه المنهجية، قامت 
الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال 

كما يلي:

20162015
قاعدة رأس المال:

528,509520,125الشريحة األولى لرأس المال
--2,110الشريحة الثانية لرأس المال

530,619520,125اجمالي قاعدة راس المال
الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

----مخاطر السوق
38,94138,842مخاطر االئتمان

10,97411,569مخاطر العمليات
49,91550,411إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

نسبة كفاية رأس المال:
480,704469,714الفائض في رأس المال

10.6310.32إجمالي نسبة رأس المال )مرات(

أ(  تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي:

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

باإلضافة إلى خصميات محددة وفقًا للقواعد.

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

ب( يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق 
واالئتمان والعمليات وفقًا للمتطلبات المحددة في القواعد.

بمتطلبات  االلتزام  إلى  المال  رأس  إدارة كفاية  عند  الشركة  اعمال  تهدف  ج( 
على  الشركة  قدرة  على  وللحفاظ  الهيئة  قبل  من  المحددة  المال  رأس 

االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.  

15. األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي األرصدة لدى البنك 

واالستثمارات المتاحة للبيع وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على مواجهة الصعوبات في 
مخاطر  تنتج  قد  المالية.  لألدوات  المصاحبة  بالتزاماتها  للوفاء  األموال  جمع 
مصادر  بعض  نضوب  في  تتسبب  قد  التي  السوق  اضطرابات  من  السيولة 

التمويل.

إن الموجودات المتداولة للشركة أكبر بكثير من مطلوباتها المتداولة في نهاية 
السنة األمر الذي أدى إلى دعم الشركاء للمصروفات اإلدارية واألخرى. وعليه 

ليس لدى الشركة أي مطلوبات متداولة هامة تتطلب سيولة كبيرة.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أو فشل أحد طرفي األداة المالية في الوفاء 
الموجودات  مالية.  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  وذلك  بالتزاماته 
المالية، التي يحتمل أن تكون خاضعة لتركيز مخاطر االئتمان، تتكون أساسا من 
العالقة.  الودائع ألجل والرصيد المستحق من األطراف ذات  البنك،  النقد في 
البنكية والودائع ألجل محتفظ بها لدى البنك وهي بنك ذو تصنيف  األرصدة 

ائتماني جيد.

مخاطر أسعار العمولة الخاصة

تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة نتيجة احتماالت حدوث تغيير في معدالت 
الفائدة ينعكس تأثيره سلبا على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لألدوات المالية. 

تتعرض الشركة لمخاطر معدالت العمولة الخاصة فيما يتعلق بالودائع قصيرة 

األجل مع البنك، واالستثمارات في الصناديق االستثمارية والتي تستثمر في 
أدوات سوق المال. ليس للشركة أي مطلوبات تحمل عمولة خاصة كما في 
معدالت  في  التغيرات  الشركة  تراقب  المخاطر  هذه  من  للحد  السنة.  نهاية 

العمولة بصورة منتظمة.

القيمة العادلة لألدوات المالية 

هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل 
القياس.  بتاريخ  السوق  في  المشاركين  بين  منتظمة  معاملة  ضمن  ما  التزام 
التاريخية،  التكلفة  أساس  على  المرفقة  المالية  القوائم  إعداد  يتم  وحيث 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تقييم  إعادة  باستثناء 
حقوق الملكية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة. 
وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة ال تختلف بصورة 

كبيرة عن قيمتها الدفترية.

16.  الموافقة على القوائم المالية
 28 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المالية  القوائم  على هذه  الموافقة  تمت 

جمادى الثاني 1438هـ )الموافق 27 مارس 2017م(.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016الموحدة












