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 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 )
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 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


