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قائمة املركز املايل 

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية
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79,023,724

3,859,137

54,016,511

42,763,228

37,118,968

31,649,606

248,431,174

898,049,701

2,051,997

900,101,698

1,148,532,872

32,487,149

4,478,305

232,513,076

49,914,203

319,392,733

500,000,000

95,522,560

15,274,123

173,768,266

784,564,949

1,148,532,872

44,575,190

363,967,923

(4)

(9.1)

(5)

(6)

(7 (�أ

(8)

(7 (ب

(11)

(12)

(14)

(15)

(9.2)

(13)

(9.2)

(10)

36,749,282
5,652,052        
11,329,857
24,215,672
26,758,081
36,935,753

141,640,697

1,023,211,358
2,807,207

1,026,018,565

1,167,659,262 

20,293,835
11,017,120
184,855,856
40,795,410

256,962,221

45,236,462      

302,198,683    

500,000,000 
123,429,734
14,430,511
227,600,334

865,460,579

1,167,659,262

2014ماإي�ساح     2015م

املوجودات

موجودات متداولة

النقدية وما فـي حكمها

ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة

ذمم مدينة مقابل ا�ست�سارات

ذمم مدينة مقابل اإدارة املحافظ

م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى

اإجمايل املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

ا�ستثمارات متاحة للبيع

ممتلكات ومعدات، �سافـي

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق ال�شركاء

مطلوبات متداولة

م�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة

اإيرادات غري حمققة

م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى

الزكاة و�سريبة الدخـل امل�ستحقة

اإجمايل املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني

اإجمايل املطلوبات

حقوق ال�شركاء

راأ�ض املال

احتياطي نظامي

اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

اأرباح مبقاة

اإجمايل حقوق ال�شركاء

اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�شركاء

تعترب االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )24( جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.



قائمة الدخل

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية
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2014ماإي�ساح     2015م

الإيرادات

اإيرادات خدمات ا�ست�سارية

اإيرادات و�ساطة، �سافـي

اإيرادات خدمات حفظ

اإيرادات اأتعاب اإدارة

اإيرادات مقاي�سات اأ�سهم

امل�سروفات

رواتب ومزايا موظفـني

خم�س�ض خ�سائر ت�سغيل

م�سروفات مكتبية

اإيجارات

دعاية واإعالن

ا�ستهالك

م�سروفات عمومية واإدارية اأخرى

تكاليف خدمات مبوجب اإتفاقية م�ستوى اخلدمة، �سافـي

�شافـي ربح الت�شغيل

اإيرادات اأخرى

�شافـي ربح ال�شنة

تعترب االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )24( جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

125,078,517

174,050,541

49,451,214

266,993,806

30,173,438

645,747,516

5,387,527

229,430,916

179,124,087

101,250,000

29,673,173

6,111,551

1,720,204

852,147

75,142,516

27,830,449

421,704,127

224,043,389

(18)

(10)

(19)

(20)

154,626,810
119,690,710
48,217,270
230,619,208
18,555,488
571,709,486

2,203,481

279,071,740

209,617,644
--
15,543,771
5,785,832
1,791,195
887,247
32,595,780
28,619,758

294,841,227

276,868,259



قائمة التدفقات النقدية 

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية
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2014ماإي�ساح     2015م

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

�سافـي ربح ال�سنة 

ت�سويات ملطابقة �سافـي الربح مع �سافـي النقد الناجت من االأن�سطة 

 الت�سغيلية:

ا�ستهالك

اأرباح بيع ممتلكات ومعدات

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني

خ�سائر ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة

اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

�شافـي )الزيادة(/النق�ص فـي املوجودات الت�شغيلية

ذمم مدينة مقابل ا�ست�سارات 

ذمم مدينة مقابل اإدارة حمافظ

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى

م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

�شافـي الزيادة/)النق�ص( فـي املطلوبات الت�شغيلية

م�ستحق اإىل اأطراف ذات عالقة

اإيرادات غري حمققة

م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى

مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفـني

الزكاة و�سريبة الدخل املدفوعة

�شافـي النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية

مدفوعات ل�سراء ممتلكات ومعدات

ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة

متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات

�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

�شافـي النقدية امل�شتخدمة فـي الأن�شطة ال�شتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

توزيعات اأرباح مدفوعة

�شافـي النقدية امل�شتخدمة فـي الأن�شطة التمويلية

�سافـي )النق�ض(/الزيادة فـي النقدية وما فـي حكمها

النقدية وما فـي حكمها فـي بداية ال�سنة

النقدية وما فـي حكمها فـي نهاية ال�شنة

معلومات غري نقدية:

�سافـي التغريات فـي القيمة العادلة واملحولة اإىل قائمة الدخل

تعترب االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )24( جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

 229,430,916 

852,147 

(125,000)

11,368,174 

1,379,512 

(1,348,851)

241,556,898 

(664,959)

2,431,753 

125,000 

(170,000,000)

139,241,974 

(28,866,232)

(192,079,916)

(192,079,916)

33,322,671 

45,701,053 

79,023,724 

1,688,335 

(40,964,302)

(5,334,927)

1,439,432 

(24,979,873)

9,172,538

778,855 

115,885,678 

(4,933,851)

(38,351,629)

254,268,819 

(4)

279,071,740

887,247
--
11,015,021
931,341
(1,007,237)

290,898,112

(1,642,457)
(2,724,256)

--
(225,000,000)
100,001,968

(129,364,745)

(156,537,088)

(156,537,088)

(42,274,442)
79,023,724

36,749,282      

(843,612) 

42,686,654
18,547,556
(5,286,147)
10,360,887

(12,193,314)
6,538,815
(47,657,220)
(10,353,749)
(49,914,203)

243,627,391
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قائمة التغريات فـي حقوق ال�شركاء

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية

 الر�شيد كما فـي  1 يناير 2014م

�سافـي ربح ال�سنة

توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

املحول اإىل االحتياطي النظامي 

�سافـي التغري فـي القيمة العادلة

خم�س�ض الزكاة و�سريبة الدخل )اإي�ساح 12(

الر�شيد كما فـي 31 دي�سمرب 2014م

�سافـي ربح ال�سنة

توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

املحول اإىل االحتياطي النظامي 

�سافـي التغري فـي القيمة العادلة

خم�س�ض الزكاة و�سريبة الدخـل )اإي�ساح 12(

الر�شيد كما فـي 31 دي�سمرب 2015م

حتليل الأرباح املبقاة

الر�شيد كما فـي 1 يناير 2014م

�سافـي ربح ال�سنة 

توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

املحول اإىل االإحتياطي النظامي

الزكاة و�سريبة الدخل

الر�شيد كما فـي 31 دي�سمرب 2014م

�سافـي ربح ال�سنة

توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

املحول اإىل االإحتياطي النظامي

الزكاة و�سريبة الدخـل

الر�شيد كما فـي 31 دي�سمرب 2015م

تعترب االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )24( جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

795,439,817
229,430,916

(192,079,916)

--

1,688,335

(49,914,203)

784,564,949 
279,071,740

(156,537,088)

--

(843,612)

(40,795,410)

865,460,579

209,274,561
229,430,916

(192,079,916)

(22,943,092)

(49,914,203)

173,768,266
279,071,740

(156,537,088)

(27,907,174)

(40,795,410)

227,600,334

13,585,788
--

--

--

1,688,335

--

15,274,123 
--

--

--

(843,612)

--

14,430,511

110,597,627
117,009,767

(104,835,973)

(11,700,977)

(16,513,097)

94,557,347
142,326,587

(88,783,580)

(14,232,659)

(13,496,331)

120,371,364

209,274,561
229,430,916

(192,079,916)

(22,943,092)

--

 (49,914,203)

173,768,266 
279,071,740

(156,537,088)

(27,907,174)

--

(40,795,410)

227,600,334

98,676,934
112,421,149

(87,243,943)

(11,242,115)

(33,401,106)

79,210,919
136,745,153

(67,753,508)

(13,674,515)

(27,299,079)

107,228,970

72,579,468
--

--

22,943,092

--

--

95,522,560 
--

--

27,907,174

--

--

123,429,734

500,000,000
--

--

--

--

--

500,000,000
--

--

--

--

--

500,000,000

الإجمايل    

الإجمايل     البنك 

ال�سعودي 

الربيطاين

اإت�س اإ�س 

بي �سي اآ�سيا 

هولدينج    

بي فـي

اأرباح مبقاة  اإحتياطيراأ�ص املال

 نظامي

)اإي�ساح 15(

اأرباح غري 

حمققة من 

ا�شتثمارات 

متاحة للبيع
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اإي�شاحات حول القوائم املالية

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية

التنظيم والن�شاط  .1

�سركة اإت�ض اإ�ض بى �سى العربية ال�سعودية املحدودة (“ال�سركة”) هي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية مبوجب 

ال�سجل التجاري رقم 1010221555 بتاريخ 27 جمادى الثانى 1427هـ )املوافق 23 يوليو 2006م(.  ويقع مركز ال�سركة الرئي�سي فـي العنوان 

التايل:

�سركة اإت�ض اأ�ض بى �سي العربية ال�سعودية املحدودة

7267 – العليا – حي �ملروج

الريا�ض 12283-2255

اململكة العربية ال�سعودية

تتمثل االأن�سطة الرئي�سية لل�سركة فـي تقدمي خدمات بنكية ا�ستثمارية متكاملة والتي ت�سمل خدمات ا�ست�سارية لال�ستثمارات البنكية والديون   

اإدارة �سناديق اال�ستثمار واملحافظ اخلا�سة. تقدم ال�سركة خدماتها للعديد من  ومتويل امل�سروعات وكذلك التمويل االإ�سالمي باالإ�سافة اإىل 

العمالء مبا فـيها ال�سركات املختلفة واملوؤ�س�سات املالية غري البنكية واالأفراد.

ا�ستحوذت ال�سركة على جميع موجودات ومطلوبات واأن�سطة اأعمال �سركتها الزميلة �ساب لالأوراق املالية املحدودة وهي �سركة تابعة مملوكة   

بن�سبة %100 للبنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب( اإعتبارًا من 1 يوليو 2011م. تتمثل اأن�سطة ال�سركة امل�ستحوذ عليها فـي اأن�سطة احلفظ والتداول 

با�ستثناء االإكتتاب. وافقت هيئة ال�سوق املالية على ا�ستحواذ �سركة �ساب لالأوراق املالية بوا�سطة اإت�ض اإ�ض بي �سي العربية ال�سعودية وتعميد اإت�ض 

اإ�ض بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة باال�ستمرار فـي العمليات املتعاقد عليها �سابقًا بوا�سطة �ساب لالأوراق املالية. 

قرر ال�سركاء فـي �سركه �ساب لالأوراق املاليه حل ال�سركه مبوجب ت�سفـيه طوعيه وفقا ل�سروط عقد تاأ�سي�ض ال�سركة ووفقا الأحكام الت�سفـية   

فـي نظام ال�سركات. كما مت تعيني امل�سفـي ومل يتم االإنتهاء من االإجراءات القانونية للت�سفـية بعد.

اأ�ش�ص الإعداد   .2

اأ(  املعايري املحا�شبية املطبقة

مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها فـي اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني وذلك مبا يتالءم وظروف ال�سركة. مت اإعادة ت�سنيف بع�ض اأرقام املقارنة لتتما�سى مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية.

اأ�ش�ص القيا�ص ب( 

والتي تظهر  املتاجرة  املقتناة بغر�ض  للبيع واال�ستثمارات  املتاحة  با�ستثناء اال�ستثمارات  التاريخية  التكلفة  املالية وفقًا ملبداأ  القوائم  اإعداد  مت 

بقيمتها العادلة وبا�ستخدام مبداأ اال�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم اال�ستمرارية.

عملة العر�ص والن�شاط ج( 

يتم عر�ض هذه القوائم املالية بالريال ال�سعودي والذي ميثل عملة الن�ساط الرئي�سية لل�سركة. كافة املعلومات املدرجة بالقوائم املالية معرو�سة 

بالريال ال�سعودي. 

ا�شتخدام التقديرات والأحكام   د( 

يتطلب اإعداد القوائم املالية من االإدارة ا�ستخدام االأحكام والتقديرات واالفرتا�سات التي قد توؤثر فـي تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ املبينة 

للموجودات واملطلوبات واالإيرادات وامل�سروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�سات املتعلقة بها على اأ�سا�ض م�ستمر. يتم اإظهار االأثر املرتتب عن مراجعة التقديرات املحا�سبية فـي فرتة   

املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تتاأثر بها.
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اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية

اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة  .3

ذمم مدينة مقابل ا�شت�شارات اأ( 

اإمكانية  عدم  االإدارة  ترى  التي  للمبالغ  متت  التي  املخ�س�سات  ناق�سًا  االأ�سلي  الفاتورة  مببلغ  اال�ست�سارات  مقابل  املدينة  الذمم  اإظهار  يتم 

حت�سيلها.  يتم �سطب الديون املعدومة عند حتديدها.

املمتلكات واملعدات ب( 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة، بعد خ�سم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سارة االإنخفا�ض فـي القيمة.  تت�سمن التكلفة النفقات العائدة مبا�سرة 

القتناء االأ�سل.

تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع االإقت�سادية امل�ستقبلية الكامنة فـي بند املمتلكات واملعدات. كافة النفقات االأخرى يتم   

قيدها فـي قائمة الدخل عند تكبدها.

يتم حتميل االإهالك على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات.    

وفـيما يلي االأعمار االإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية:  

ا�شتثمارات متاحة للبيع

اال�ستثمارات فـي االأوراق املالية والوحدات هي ا�ستثمارات طويلة االأجل امل�سرتاة لي�ست بنية االإحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ولي�ض بغر�ض 

املتاجرة ويتم قيدها بالقيمة العادلة ويتم اإدراجها �سمن املوجودات غري املتداولة اإال اإذا كان �سيتم بيعها فـي ال�سنة املالية القادمة. التغريات فـي 

القيمة العادلة يتم اإ�سافتها اأو حتميلها اإىل قائمة التغريات فـي حقوق ال�سركاء. اأي اإنخفا�ض فـي القيمة بخالف االإنخفا�ض املوؤقت يتم حتميله 

على قائمة الدخل. يتم قيد اإيرادات اال�ستثمار عند االإعالن عنها. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع الأ�سعار ال�سوق فـي وجود �سوق مفتوح اأو 

با�ستخدام طرق بديلة. وبخالف ذلك يتم اإعتبار التكلفة هي القيمة العادلة. عندما يتم بيع امللكية جزئيًا يتم املحا�سبة عنها بطريقة املتو�سط 

املرجح. 

ا�شتثمارات مقتناة بغر�ص املتاجرة

يتم ت�سجيل اال�ستثمارات فـي االأوراق املالية لالجتار/الوحدات التي يتم �سراوؤها الأغرا�ض جتارية مبدئيًا ب�سعر التكلفة ومن ثم يعاد قيا�سها 

وقيدها فـي قائمة املركز املايل بالقيمة ال�سوقية وتدرج �سمن املوجودات املتداولة. التغريات فـي القيمة ال�سوقية بتاريخ قائمة املركز املايل حتمل 

على قائمة الدخل.

ا�شتثمارات   ج( 

 حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

اأثاث ومعدات

�سيارات

5

5

4

ال�سنوات
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اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة )يتبع(  .3

د(      حتقق الإيرادات

اإيرادات خدمات ا�شت�شارية

يتم اإثبات اأتعاب اخلدمات اال�ست�سارية على اأ�سا�ض عقد اخلدمات، عندما ميكن تقدير نتائج اخلدمة ب�سكل موثوق ا�ستنادًا على مرحلة اإجناز 

اخلدمة فـي تاريخ قائمة املركز املايل اأو عندما يتم اإجناز اخلدمات ب�سكل كامل.

اإيرادات اأتعاب اإدارة 

يتم اإثبات اأتعاب اإدارة ال�سناديق اال�ستثمارية واملحافظ ب�سورة تقديرية على مدى الفرتة الزمنية عندما يتم تقدمي اخلدمة.

اإيرادات مقاي�شات اأ�شهم 

يتم االعرتاف باإيرادات مقاي�سات االأ�سهم بطريقة اال�ستحقاق عندما يتم تقدمي اخلدمة.

اإيرادات الو�ساطة

يتم االعرتاف باإيرادات الو�ساطة عند اأداء االأوامر وت�سجل بال�سافـي بعد خ�سم عمولة التداول واخل�سومات واحلوافز.

اإيرادات من خدمات اأوراق مالية

تقدمي  فـيها  التي مت  الفرتة  بها على مدى  االإعرتاف  يتم  اأتعاب خدمات احلفظ  ت�سمل  والتي  املالية  االأوراق  لتقدمي خدمات  املحملة  االأتعاب 

اخلدمات. يتم االإعرتاف باالإيرادات غري املحققة للفرتة من نهاية ال�سنة حتى تاريخ اال�ستحقاق طبقًا لالإتفاقيات.

توزيعات الأرباح

يتم االإعرتاف بتوزيعات االأرباح عند االإعالن عنها.

هـ(     امل�شروفات

التكاليف  عدا  ما  االأخرى،  امل�سروفات  اأن�سطتها.  جميع  االإعالن عن  فـي  ال�سركة  املتعلقة مبجهودات  امل�سروفات  االإعالن  متثل م�سروفات 

املبا�سرة، ت�سنف باعتبارها م�سروفات ت�سغيلية اأخرى.

الذمم الدائنة وامل�شتحقات و( 

يتم اإدراج املطلوبات واملبالغ التي يجب دفعها فـي امل�ستقبل مقابل الب�سائع اأو اخلدمات امل�ستلمة �سواء �سدرت بها فواتري من مقدم اخلدمة اأم ال.

االإلتزامات اخلا�سة باحلوافز املوؤجلة يتم قيدها باملبالغ امل�ستحقة للموظفـني والتي ت�ستحق مقابل اخلدمات املقدمة من قبلهم فـي الفرتات 

احلالية وال�سابقة. يتم دفع هذه املبالغ بناًء على طريقة اال�ستحقاق الكامل بعد تقييم املنافع االإقت�سادية امل�ستقبلية وعنا�سر اأخرى مبا فـيها 

�سروط خدمة معينة.

مكافـاأة نهاية اخلدمة للموظفني ز( 

يتم اإحت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لنظام العمل باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل. ويتم احت�ساب هذه 

املكافاأة على اأ�سا�ض القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف فـي حالة تركه العمل فـي تاريخ قائمة املركز املايل. 

الأدوات املالية ح( 

يتم ت�سجيل االأ�سول واملطلوبات املالية عندما ت�سبح ال�سركة طرفًا فـي االتفاقيات التعاقدية لالأدوات املالية. وتعك�ض القيمة الدفرتية لالأ�سول 

اأ�سا�ض االأدلة املو�سوعية فـي تاريخ قائمة  واملطلوبات املالية التي تظهر فـي القوائم املالية قيمتها العادلة تقريبًا. وحتدد القيمة العادلة على 

املركز املايل.
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اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة )يتبع(  .3

النخفا�ص يف قيمة املوجودات     ط( 

اأو  يتم مراجعة املوجودات املالية واملمتلكات واملعدات للتحقق من حدوث اأي خ�سائر ناجتة عن االإنخفا�ض فـي قيمتها اإذا كان هناك اأحداث 

تغريات فـي الظروف ت�سري اإىل اإمكانية عدم ا�سرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإثبات اخل�سارة الناجتة عن االإنخفا�ض فـي القيمة، اإن وجدت، والتي 

متثل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لالإ�سرتداد. اإن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�سم م�سروفات البيع اأو قيمة 

اأدنى م�ستوى لها بحيث ميكن  اأكرب. لغر�ض تقييم االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات اإىل  اأيهما  االأ�سل عند اال�ستخدام، 

حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�سورة منف�سلة.

الزكاة و�شريبة الدخـل ي( 

يتم اإحت�ساب الزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة املالية ال�سائدة باململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميلها على االأرباح املبقاة. يقوم امل�ساهمني 

باإ�سرتداد الزكاة و�سريبة الدخل من متح�سالت توزيعات االأرباح امل�ستقبلية.

مبوجب اأنظمة م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل فاإن الزكاة وال�سريبة اإلتزام على امل�ساهمني ال�سعوديني واالأجانب على التوايل. يتم اإحت�ساب 

الزكاة على ح�س�ض امل�ساهمني ال�سعوديني فـي حقوق امللكية اأو �سافـي الدخل باإ�ستخدام االأ�سا�ض املتعارف عليه وفقًا الأنظمة الزكاة املعمول بها. 

بينما يتم اإحت�ساب �سريبة الدخل على اأ�سا�ض ح�س�ض امل�ساهمني االأجانب فـي �سافـي ربح ال�سنة.

املقا�شة   ك( 

اإلزامي وقانوين لعمل  لل�سركة حق  اإذا كان  املالية وتعر�ض املبالغ بال�سافـي فـي قائمة املركز املايل  يتم عمل مقا�سة للموجودات واملطلوبات 

اأو حتقق املوجودات وت�سوية االلتزامات  اأ�سا�ض ال�سافـي  اأو عندما يكون لدى ال�سركة النية للت�سوية على  مقا�سة للمبالغ واإظهارها بال�سافـي 

ب�سكل متوافق.

املعامالت بالعمالت الأجنبية ل( 

يتم حتويل املعامالت التي مت اإجرائها بعمالت اأجنبية اإىل عملة الن�ساط الرئي�سية لل�سركة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة فـي تاريخ اإجراء املعاملة.  

ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعملة اأجنبية فـي تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة فـي هذا 

التاريخ. املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن تغريات اأ�سعار ال�سرف يتم االعرتاف بها فـي قائمة الدخل.

املخ�ش�شات       م( 

يتم اإثبات املخ�س�سات عندما ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق به وعند وجود التزام قانوين حايل اأو التزام تعاقدي نتيجة حلدث فـي املا�سي ويكون 

من املحتمل اأن يرتتب عليه تدفق ملنافع اقت�سادية يتم ا�ستخدامها ل�سداد ذلك االلتزام. 

توزيعات الأرباح ن( 

يتم قيد توزيعات االأرباح النهائية فـي الفرتة التي يتم اعتمادها من قبل ال�سركاء. توزيعات االأرباح تدفع بال�سافـي بعد خ�سم الزكاة و�سريبة 

الدخل لل�سنة.

النقدية وما فـي حكمها     �ص( 

تتكون النقدية وما فـي حكمها من اأر�سدة البنوك مبا فـيها الودائع الأجل ذات اال�ستحقاق االأ�سلي حتى ثالثة اأ�سهر. 

ع(  موجودات حمتفظ بها كعهدة اأو اأمانة

ال تعامل املوجودات املحتفظ بها كعهدة اأو اأمانة كموجودات لل�سركة وبالتايل ال يتم اإدراجها فـي هذه القوائم املالية، وتعامل كبنود خارج قائمة 

املركز املايل.
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ذمم مدينة مقابل اإدارة املحافظ  .6

متثل اأتعاب االإدارة امل�ستحقة املتعلقة باخلدمات املقدمة  للعمالء من اإدارة املحافظ اخلا�سة بال�سركة.

الأر�شدة واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة  .7

تتكون االأطراف ذات العالقة من �سركات املجموعة وال�سركاء واملدراء التنفـيذيني ل�سركة اإت�ض اإ�ض بي �سي العربية ال�سعودية. تتعامل ال�سركة 

ويتم  عليها  متفق  ل�سروط  وفقًا  العالقة  ذات  االأطراف  مع  املعامالت  تتم  االإعتيادي.  ن�ساطها  �سياق  فـي  بع�سها  مع  العالقة  ذات  واأطرافها 

اإعتمادها من قبل االإدارة.

متثل اأتعاب االإدارة امل�ستحقة من ال�سناديق اال�ستثمارية لـ اإت�ض اإ�ض بي �سي املحدودة )ال�سناديق اال�ستثمارية( املحت�سبة مبعدالت متفق  7-1 

عليها.   

ميثل اخلدمات اال�ست�سارية امل�ستحقة و�سافـي االأر�سدة الناجتة عن املعامالت مع �ساب.  7-2

متثل عموالت مقاي�سة اأ�سهم م�ستحقة من اإت�ض اإ�ض بي �سي بي اإل �سي.    7-3

متثل ذمم دائنة تخ�ض �سركات اإت�ض اإ�ض بي �سي.  7-4

متثل ب�سورة رئي�سية ذمم دائنة تخ�ض  بنك �ساب عن اخلدمات املقدمة كما هو مبني فـي اإي�ساح )20(.  7-5

اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

نقدية وما فـي حكمها  .4

ذمم مدينة مقابل ا�شت�شارات  .5

2014م

2014م

2015م

2015م

نقد بال�سندوق

نقد بالبنك

ذمم مدينة - خدمات ا�ست�سارية لل�سركات

ذمم مدينة - خدمات متويل ال�سركات

35,000

78,988,724

79,023,724

23,459,010

30,557,501

54,016,511

35,000
36,714,282
36,749,282

4,315,627
7,014,230
11,329,857

2014ماإي�ساح     2015م

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة ا( 
م�ستحق من �سناديق ا�ستثمارية

م�ستحق من �ساب

م�ستحق من �سركات زميلة – �سافـي

م�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة ب( 
م�ستحق اإىل �سركات زميلة – �سافـي

م�ستحق اإىل �ساب

592,875

28,301,213

8,224,880

37,118,968

12,762,474

20,024,675

32,487,149

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

726,110
21,095,046
4,936,925

26,758,081

8,555,139
11,738,696

20,293,835
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اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

الأر�شدة واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة )يتبع(  .7

النخفا�ص فـي قيمة املوجودات  

وفـيما يلي االإيرادات وامل�سروفات اخلا�سة باالأطراف ذات العالقة املدرجة فـي القوائم املالية:

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى  .8

27.2 مليون ريال  35.6 مليون ريال �سعودي )2014م:  تت�سمن املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة االأخرى دفعات مقدمة لل�سريبة مببلغ 

�سعودي( مت دفعها خالل ال�سنة بوا�سطة ال�سركة اإىل م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل.

ا�شتثمارات  .9

1-9 ا�شتثمارات مقتناة بغر�ص املتاجرة

تتكون اال�ستثمارات املقتناة بغر�ض املتاجرة من اال�ستثمارات فـي وحدات �سندوق اإت�ض اإ�ض بي �سي ملوؤ�سر االأ�سهم ال�سعودية 20 املتداول والتي مت 

قيدها بقيمتها العادلة.

اإي�ساح     2014مقائمة الدخلمعامالت مع 2015م

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(

 ال�سناديق اال�ستثمارية لـ اأت�ض

ا�ض بي �سي )“ال�سناديق 

اال�ستثمارية“(

بنك اإت�ض اإ�ض بي �سي. بي اإل �سي

املدراء

مكافاأة جمل�ض االإدارة

اأتعاب اأع�ساء اللجان

تكلفة خدمات مبوجب اإتفاقية م�ستوى اخلدمة

اإيراد اإيجارات

اأتعاب مدفوعة خلدمات حمافظ خا�سة و�سناديق ا�ستثمارية

اإيرادات و�ساطة، �سافـي

اأتعاب حفظ وم�سروفات اإدارية

اأتعاب اإدارة من �سناديق

اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات

اإيرادات مقاي�سات اأ�سهم

(27,830,449)

477,000

(44,170,291)

3,032,966

5,020,926

113,370,104

1,348,851

30,173,438

(496,442)

--

(20)

(16)

(28,619,758)

--

(26,838,361)

2,151,292

--

107,574,412

1,007,237

18,555,488

(1,741,000)

(506,000)

2014م 2015م
2-9 ال�شتثمارات املتاحة للبيع

التكلفة

اأرباح غري حمققة، �سافـي

تتمثل ال�شتثمارات املتاحة للبيع فـيما يلي:

�سندوق اإت�ض اإ�ض بي �سي للمتاجرة بالريال ال�سعودي

�سندوق اإت�ض اإ�ض بي �سي لل�سكوك

�سندوق اإت�ض اإ�ض بي �سي لدخل االأ�سهم اخلليجية

882,775,578

15,274,123

898,049,701

820,935,262

50,706,239

26,408,200

898,049,701

1,008,780,847
14,430,511

1,023,211,358

951,410,512
49,906,846
21,894,000

1,023,211,358
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تت�سمن املطلوبات املتداولة االأخرى خم�س�ض خ�سائر الت�سغيل كما هو مبني فـي اإي�ساح 18.

الزكاة و�شريبة الدخل  .12

)2014م:  �سعودي  ريال  مليون   40.75 مببلغ  2015م  دي�سمرب   31 فـي  املنتهية  لل�سنة  الدخل  و�سريبة  للزكاة  خم�س�ض  بتكوين  ال�سركة  قامت 

49.91 مليون ريال �سعودي(. مت اإحت�ساب الزكاة و�سريبة الدخل وفقًا الأنظمة الزكاة و�سريبة الدخل املعمول بها فـي اململكة العربية ال�سعودية 

ومت حتميلها على قائمة التغريات فـي حقوق ال�سركاء. مت تكوين خم�س�ض �سريبة الدخل على اأ�سا�ض الربح ال�سريبي على ملكية ال�سركاء غري 

ال�سعوديني البالغة %69.40. فقد مت ت�سجيل اإلتزام �سريبة الدخل على اأ�سا�ض الربح ال�سريبي املقدر بواقع 20%.

قامت ال�سركة بتقدمي االإقرار الزكوي لل�سنوات املنتهية من 31 دي�سمرب 2007م اإىل 2014م خالل الفرتة النظامية املحددة. اأنهت م�سلحة الزكاة 

بوا�سطة  املقدمة  وال�سريبية  الزكوية  لالإقرارات  الفح�ض  فـي  امل�سلحة  تبداأ  2007م. مل  31 دي�سمرب  فـي  املنتهية  لل�سنة  الربط  والدخل قبول 

ال�سركة لل�سنة املنتهية فـي 2008م اإىل 2013م اإال اأن امل�سلحة اأ�سدرت ربط زكوي اأويل لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2010م وحددت التزامات 

زكوية اإ�سافـية مببلغ 168.500 ريال �سعودي والتي وافقت عليها ال�سركة وقامت ب�سدادها فـي 2011م. 

�ستقوم ال�سركة بتقدمي اإقرارها الزكوي وال�سريبي لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2015م قبل 30 اأبريل 2016م.

فـيما يلي مكونات وعاء الزكاة:   

اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

ممتلكات ومعدات، �شافـي  .10

م�شتحقات ومطلوبات متداولة اأخرى  .11

التكلفة

الر�سيد فـي بداية ال�سنة

اإ�سافات خالل ال�سنة

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

الر�شيد فـي نهاية ال�شنة

ال�شتهالك املرتاكم

الر�سيد فـي بداية ال�سنة

املحمل لل�سنة

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

الر�شيد فـي نهاية ال�شنة

�شافـي القيمة الدفرتية

الر�شيد كما فـي 31 دي�سمرب 2015م

الر�سيد كما فـي 31 دي�سمرب 2014م

33,996,875

664,995

(398,381)

34,263,453

31,757,690

852,147

(398,381)

32,211,456

2,051,997

242,950

171,300

--

414,250

171,654

76,827

--

248,481

165,769

71,296

34,263,453

1,642,457

--

35,905,910

32,211,456

887,247

--

33,098,703

2,807,207

5,128,245

766,227

--

5,894,472

3,697,971

487,446

--

4,185,416

1,709,055

1,430,274

15,965,507

355,549

--

16,321,056

15,657,985

158,344

--

15,816,329

504,727

307,522

12,926,751

349,381

--

13,276,132

12,683,846

164,630

--

12,848,476

427,656

242,905

الإجمايل الإجمايل اأثاث حت�شينات 

على عقارات 

م�شتاأجرة

�شياراتمعدات

2014م 2015م

2014م 2015م

حوافز م�ستحقة

مطلوبات متداولة اأخرى )اإي�ساح 11-1(

99,660,332

132,852,744

232,513,076

102,630,802
82,225,054

184,855,856
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اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة(

الزكاة و�شريبة الدخل - )تتمة(  .12

2014م 2015م
الربح املعدل

ربح ال�سنة

الت�سويات 

الربح ال�سريبي/الزكوي املعدل

ح�شة ال�شريك ال�شعودي من الربح الزكوي املعدل

اإ�شـافات

راأ�ض املال

اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

اإحتياطيات

اأرباح مبقاة

خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة

خم�س�ض خ�سائر ت�سغيلية

خ�شميات

ممتلكات ومعدات، �سافـي

ا�ستثمارات

توزيع اأرباح مدفوعة

ا�ستخدام اخل�سائر الت�سغيلية

وعاء الزكاة                                                        

الربح  اأو  الزكاة  الزكوي)وعاء  الوعاء  من   2.5% بواقع  لل�شنة  املحملة  الزكاة 

الزكوي املعدل اأيهما اأكرب(

ح�شة ال�شريك الأجنبي فـي الربح

ال�شريبة امل�شتحقة بواقع 20%

جمموع الزكاة و�شريبة الدخل

229,430,916

111,396,695

340,827,611

104,293,249

153,000,000

4,157,251

22,209,317

64,038,016

11,671,105

--

(5,224,815)

(274,803,209)

(58,776,454)

--

20,564,460

2,607,331

236,534,362

47,306,872

49,914,203

279,071,740
(509,709)
278,562,031

85,239,981

153,000,000
4,673,882
29,229,903
53,173,089
13,640,008
30,982,500

(5,068,541)
(313,102,676)
(47,900,349)
(12,264,480)
(8,396,683)

2,131,000
193,322,050
38,664,410

40,795,410

فـيما يلي احلركة فـي خم�س�ض الزكاة و�سريبة الدخل:

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفـني    .13

2014م

2014م

2015م

2015م

الر�سيد فـي بداية ال�سنة

 خم�س�ض ال�سنة احلالية

ت�سويات – �سافـي

دفعات خالل ال�سنة

الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

الر�سيد فـي بداية ال�سنة

املحمل لل�سنة

دفعات خالل ال�سنة - �سافـي

الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

38,351,629

49,914,203

20,877

(38,372,506)

49,914,203

38,140,867

11,368,174

(4,933,851)

44,575,190

49,914,203
40,795,410
36,612
(49,950,815)

40,795,410

44,575,190
11,015,021
(10,353,749)

45,236,462



اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة( 

راأ�ص املال  .14

كما فـي 31 دي�سمرب 2015م و 2014م ال�سركة مملوكة لل�سركاء التالية اأ�سمائهم وفقًا للن�سب التالية:
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اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية

ن�شبة 

امل�ساهمة %

كما فـي 31 عدد احل�ش�ص

دي�سمرب 2015م

اإت�ض اأ�ض بي �سي اآ�سيا هولدينج  بي فـي

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(

245,000,000

255,000,000

500,000,000

49%

51%

100%

4,900

5,100

10,000

اإحتياطي نظامي  .15

مبوجب املادة )176( من نظام ال�سركات ال�سعودي، فاإن على ال�سركة حتويل ما ال يقل عن %10 من �سافـي الربح اإىل االحتياطي النظامي حتى 

يبلغ ذلك االحتياطي %50 على االأقل من راأ�ض املال املدفوع. وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع. وقد قامت ال�سركة بتحويل %10 من �سافـي ربح 

ال�سنة لالإحتياطي النظامي.قدمي اإقرارها الزكوي وال�سريبي لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2015م قبل 30 اأبريل 2016م.

ا�شتثمارات فـي اأوراق مالية حمتفظ بها مبوجب اتفاقيات مبادلة  .16

اإحتفظت ال�سركة كما فـي 31 دي�سمرب 2015م با�ستثمارات فـي اأوراق مالية مببلغ 4.48 مليار ريال �سعودي )2014م: 7.43 مليار ريال �سعودي( 

والذي  2008م  اأغ�سط�ض   21 فـي  املوؤرخ  املالية  ال�سوق  هيئة  تعميم  اال�ستثمارات مبوجب  بهذه  االإحتفاظ  مقاي�سة. مت  اإتفاقية  با�سمها مبوجب 

�سمحت مبوجبه هيئة ال�سوق املالية لالأ�سخا�ض املخولني بالدخول فـي اإتفاقيات مقاي�سة مع م�ستثمرين اأجانب لنقل املنافع االقت�سادية لل�سركات 

امل�سجلة فـي تداول وحتتفظ ال�سركة بامللكية النظامية لالأ�سهم.

اإ�سافة اإىل ذلك كما فـي نهاية ال�سنة فاإن الر�سيد النقدي البالغ 80.6 مليون ريال �سعودي )2014م:136.5 مليون ريال �سعودي( مت االإحتفاظ   

به لدى �ساب نيابة عن العمالء مبوجب اإتفاقية مقاي�سة االأ�سهم.

موجودات حمتفظ بها كاأمانة  .17

موجودات حتت الإدارة اأ( 

متثل موجودات �سناديق ا�ستثمارية وحمافظ خا�سة مدارة بوا�سطة ال�سركة والتي بلغت 19.4 مليار ريال �سعودي كما فـي 31 دي�سمرب 2015م 

)2014م: 29.35 مليار ريال �سعودي(.

الأر�شدة املحتفظ بها حتت ح�شابات الو�شاطة ب( 

كما فـي 31 دي�سمرب 2015م االأر�سدة النقدية املحتفظ بها فـي ح�سابات الو�ساطة البالغة 5.8 مليار ريال �سعودي )2014م: 9.67 مليار ريال 

�سعودي( مت االإحتفاظ بها لدى �ساب. هذه املبالغ حمتفظ بها لدى ال�سركة بوا�سطة العمالء لغر�ض اال�ستثمار فـي �سوق االأ�سهم املحلية.

متا�سيًا مع ال�سيا�سة املحا�سبية لل�سركة مل يتم اإدراج هذه االأر�سدة فـي القوائم املالية لل�سركة.  

موجودات حتت احلفظ ج( 

كما فـي 31 دي�سمرب 2015م اإحتفظت ال�سركة مبوجودات مبوجب اإتفاقية حفظ مدرجة فـي �سوق االأ�سهم ال�سعودية )تداول( بالنيابة عن العديد 

من العمالء بقيمة �سوقية بلغت 44.8 مليار ريال �سعودي )2014م: 56.4 مليار ريال �سعودي(.

خم�ش�ص اخل�شائر الت�شغيلية  .18

يتمثل خم�س�ض اخل�سائر الت�سغيلية فـي املبالغ التي تتوقع االإدارة �سدادها لت�سوية الق�سايا ال�سابقة، املتعلقة ب�سورة اأ�سا�سية بالفرتة من 2002م 

اإىل 2014م املحددة نتيجة لفح�ض هيئة ال�سوق املالية. 

قامت االإدارة بتنفـيذ اإجراء تف�سيلي يفرت�ض طرقًا خمتلفة لتحديد املبلغ املرجح دفعه من قبل ال�سركة لبع�ض العمالء واملتعلق بق�سايا   

�سابقة. باالإ�سافة اإىل ذلك، قامت ال�سركة بتقدير اأثر بع�ض املخالفات املحددة خالل الفح�ض املذكور. وتعتقد االإدارة ا�ستنادًا اإىل تقديراتها 



14

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية

اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة( 

بها   واملحتفظ  الق�سايا،  هذه  لت�سوية  �سعودي(  ريال  مليون   101.25 )2014م:  �سعودي  ريال  مليون   61.17 مبلغ  دفع  يتطلب  قد  اأنه  املعقولة 

كمخ�س�ض عن ال�سنوات ال�سابقة.

خالل ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2015م قامت ال�سركة بدفع غرامة مفرو�سة بوا�سطة هيئة ال�سوق املالية فـيما يتعلق باالأمور اأعاله.  

ا�ستنادًا اإىل احلقائق املكت�سفة موؤخرًا، هنالك درجة عالية من عدم التاأكد ب�ساأن احلكم فـي هذه الق�سايا وحلها وتوقيت حلها واملبالغ التي   

من املمكن اأن ت�سفر عنها �سواًء م�ساوية اأو اأكرب من املخ�س�ض.

م�شروفات عمومية واإدارية اأخرى  .19

2014م

2014م

2015م

2015م

اأتعاب مهنية

�سفر

م�سروفات اإت�ساالت

اأخرى )اإي�ساح 19-1(

قاعدة راأ�ص املال

ال�سريحة 1 راأ�ض املال

ال�سريحة 2 راأ�ض املال

اإجمايل قاعدة راأ�ض املال

احلد الأدنى من متطلبات راأ�ص املال

خماطر ال�سوق

خماطر االإئتمان

خماطر الت�سغيل

اإجمايل احلد الأدنى من متطلبات راأ�ص املال

معدل كفاية راأ�ص املال

اإجمايل معدل دوران راأ�ض املال

ال�سريحة 1 معدل دوران راأ�ض املال

الفائ�ص فـي راأ�ص املال

22,306,860

3,032,398

1,625,867

48,177,391

75,142,516

769,291

15,274

784,565

2,607

205,177

105,426

313,210

2,50

2,46

471,355

25,017,184
2,907,115
1,506,835
3,164,646
32,595,780

851,029
14,431
865,460

2,366
149,213
85,484
237,063

3,65
3,59
628,397

تتعلق ب�سورة رئي�سية باخل�سائر الت�سغيلية خالل ال�سنة مقابل االأرباح الت�سغيلية، اإن وجدت )2014م: 49.5 مليون ريال �سعودي نتيجة للخ�سائر 

الت�سغيلية(.

تكاليف خدمات مبوجب اإتفاقية م�شتوى اخلدم  .20

متثل توزيع تكاليف خدمات مبوجب اإتفاقية م�ستوى اخلدمة بني �ساب وال�سركة والتي مبوجبها تقوم ال�سركة بتقدمي  خدمات وتقييم خماطر 

االئتمان بالن�سبة لهام�ض االإقرا�ض للعمالء فـي �ساب فـي حني يقدم �ساب اخلدمات الت�سغيلية لل�سركة مبا فـي ذلك اإدارة االأ�سول والعمليات 

وتكنولوجيا املعلومات وخدمات املوارد الب�سرية طبقًا لالإتفاق امل�سبق بني االأطراف.

املتطلبات التنظيمية لراأ�ص املال وكفاية راأ�ص املال  .21

تتكون قاعدة راأ�ض مال ال�سركة من ال�سريحة 1 راأ�ض املال )والذي يتكون من راأ�ض املال واالإحتياطي النظامي واالأرباح املبقاة( وال�سريحة 2 راأ�ض 

املال )والذي يتكون من الفائ�ض من اإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع( وفقًا للمواد 4، 5 من قواعد الكفاية املالية. احلد االأدنى ملتطلبات 

راأ�ض املال لل�سوق، االإئتمان واملخاطر الت�سغيلية، يتم اإحت�سابها وفقًا ملا هو حمدد فـي ق�سم 3 من قواعد الكفاية املالية.

تقوم ال�سركة باإدارة قاعدة راأ�ض املال وفقًا للركيزة 1 من قواعد الكفاية املالية. يجب اأال تقل قاعدة راأ�ض املال عن احلد االأدنى ملتطلبات   

راأ�ض املال واإجراءات تقييم كفاية راأ�ض مال ال�سركة الداخلية.

تهدف ال�سركة من اإدارة راأ�ض املال االإلتزام باملتطلبات املن�سو�ض عليها بوا�سطة هيئة ال�سوق املالية ل�سمان قدرة ال�سركة على اال�ستمرار   

وفقًا ملفهوم اال�ستمرارية واحلفاظ على قاعدة راأ�ض مال قوية.
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اإي�شاحات حول القوائم املالية - )تتمة( 

اإدارة املخاطر  .22

متثل اإدارة املخاطر اأحد العنا�سر الرئي�سية التي تعتمد عليها اأن�سطة ال�سركة. املخاطر الرئي�سية التي تواجه ال�سركة هي التي تتعلق بال�سيولة 

والتغري فـي معدالت العموالت اخلا�سة ومعدالت �سرف العمالت االأجنبية. تتم اإدارة هذه املخاطر كما يلي:  

خماطر الئتمان

خماطر االإئتمان تتمثل فـي عدم مقدرة طرف ما فـي اأداة ا�ستثمارية على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب فـي خ�سائر مالية للطرف االآخر. تتكون 

اإيرادات اال�ست�سارات امل�ستحقة، اال�ستثمارات  البنوك،  اأر�سدة  التي من املتوقع تعر�سها ملخاطر االإئتمان ب�سكل رئي�سي من  املوجودات املالية 

متثل  للبيع  املتاحة  واال�ستثمارات  �ساب  لدى  حكمها  فـي  وما  النقدية  باإيداع  ال�سركة  قامت  عالقة.  ذات  اأطراف  من  وامل�ستحق  للبيع  املتاحة 

ا�ستثمارات فـي وحدات �سناديق ا�ستثمارية، لذا فاإن املخاطر االإئتمانية تعد حمدودة. تراقب االإدارة عن كثب تعر�ض ال�سركة ملخاطر االئتمان 

فـي حالة اإيرادات اال�ست�سارات امل�ستحقة من عمالئها. 

خماطر �شرف العمالت الأجنبية

بنف�ض  االلتزامات  من  اأقل  و 
َ
اأ اأكرث  اإما  االأجنبية  بالعملة  املتوقعة  و 

َ
اأ احلالية  املوجودات  تكون  عندما  االأجنبية  العمالت  �سرف  خماطر  تن�ساأ 

العملة االأجنبية. تتم معامالت العمالت االأجنبية ب�سورة اأ�سا�سية بالدوالر االأمريكي. ونظرا لربط �سعر التحويل للريال ال�سعودي مقابل الدوالر 

االأمريكي، لذا فاإن االإدارة َتعتقد باأن ال�سركَة ال تتعر�ض ملخاطر هامة فـيما يتعلق بالتقلب فـي �سعر �سرف العمالت االأجنبية.

خماطر معدل العمولة اخلا�شة 

تتعر�ض ال�سركة ملخاطر معدل العمولة اخلا�سة املتعلقة بالودائع الأجل لدى �ساب والتي حتمل ن�سبة عمولة خا�سة متغرية. اإ�سافة اإىل ذلك، يوجد 

لدى ال�سركة ا�ستثمارات فـي �سناديق ا�ستثمارية والتي متثل ودائع فـي �سوق النقد. تقوم االإدارة مبراقبة التغريات فـي اأ�سعار العموالت اخلا�سة 

وتعتقد اأن خماطر اأ�سعار العموالت اخلا�سة على ال�سركة لي�ست جوهرية.

خماطر ال�شيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة فـي عدم قدرة ال�سركة على الوفاء ب�سافـي متطلبات التمويل. ميكن اأن حتدث خماطر ال�سيولة ب�سبب ا�سطرابات ال�سوق 

التي قد توؤدي اإىل تقل�ض بع�ض م�سادر التمويل ب�سورة مفاجئة. تقوم االإدارة بغر�ض احلماية من هذه املخاطر، مبراجعة منتظمة لالأر�سدة 

املتوفرة وااللتزامات احلالية وامل�ستقبلية.
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القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل اأ�سل اأو �سداد التزام ما بني اأطراف راغبة فـي ذلك وتتم بنف�ض �سروط التعامل مع االأطراف 

االأخرى. مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، با�ستثناء اإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع، قد تظهر فروق بني 

قيمتها  لل�سركة ال تختلف كثريًا عن  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  اأن  االإدارة  تعتقد  العادلة.  والقيم  الدفرتية  القيم  تقديرات 

الدفرتية.
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مت اإعتماد هذه القوائم املالية بوا�سطة جمل�ض االإدارة فـي 14 جمادى الثاين 1437 هجري املوافق 23 مار�ض 2016. 


