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القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
وتقري�ر لمراجعي الحسابات



3٠التقري�ر السنوي ٢٠١٥م

السادة/ المساهمي   

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

)شركة مساهمة مقفلة(

الرياض، المملكة العرب�ية السعودية 

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة المرفقــة لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( )"الشــركة"( والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 
ديســمرب 2015م وقوائــم الدخــل والتدفقــات النقديــة والتغــريات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ، واإليضاحــات المرفقــة 

مــن )1( إلــى )29( المعتــربة جــزًء ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

تعتــرب اإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض هــذه القوائــم الماليــة بشــكل عــادل وفقــًا لمعايــ�ري المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة 
الســعودية ووفقــًا لنــص المــادة )123( مــن نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة وكذلــك عــن نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي تعتــربه اإلدارة 
ضروريــًا إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. كمــا أن اإلدارة قدمــت لنــا كافــة المعلومــات 

واإليضاحــات التــي طلبناهــا للقيــام بمراجعــة هــذه القوائــم الماليــة. 

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي علــى هــذه القوائــم الماليــة اســتناًدا إلــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا. وتمــت مراجعتنــا وفًقــا لمعايــ�ري 
المراجعــة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وت�تطلــب تلــك المعايــ�ري التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ 

أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن الت�أكــد بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.

تشــتمل المراجعــة علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة. تعتمــد اإلجــراءات التــي 
تــم اختيارهــا علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقي�يمنــا لمخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. 
وعنــد قيامنــا بتقي�يــم هــذه المخاطــر نأخــذ فــي االعتبــار نظــام الرقابــة الداخليــة الخــاص بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عادلــة للشــركة بغــرض تصميــم 
إجــراءات مراجعــة مالئمــة للظــروف المتاحــة، ولكــن ليــس بهــدف إبــداء الــرأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة. كمــا ت�تضمــن أعمــال المراجعــة 
تقي�يــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي اســتخدمتها اإلدارة، باإلضافــة إلــى تقي�يــم العــرض 

العــام للقوائــم الماليــة.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن االعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

كــي بــي إم جــي الفــوزان وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون، شــركة مهنيــة مســجلة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وعضــو غــري شــريك 
فــي شــبكة شــركات كــي بــي إم جــي المســتقلة والتابعــة لـــ كــي بــي إم جــي العالميــة، شــركة تعاونيــة سويســرية

الرأي 

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل: 

• تظهــر بعــدل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة 
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ، وفقــًا لمعايــ�ري المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية المالئمــة لظــروف الشــركة.

• ت�تفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. 

التاري�خ: 5 جمادى اآلخرة 1437هـ

الموافــق: 14 مارس 2016م

تقري�ر مراجعي الحسابات



3١

قائمة المركز المالي  كما في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م إيضاح

الموجودات

 الموجودات المتداولة

9,302,729 25,890,285 4  نقد وما في حكمه

1,241,670,473 371,885,714 5 )أ( است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

100,000,000 1,000,000,000 5 )ب( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق

14,749,067 8,433,681 6 مدينون، صافي

23,698,872 30,159,630 7 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

1,389,421,141 1,436,369,310 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غري المتداولة

513,359,518 477,342,302 5 )ج( است�ثمارات متاحة للبيع

1,470,000,000 1,397,000,000 5 )د( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق

83,343,598 82,532,816 9 است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

42,096,851 41,388,404 10 مشروعات تحت التنفيذ

19,407,853 32,890,588 11 ممتلكات ومعدات

6,184,769 53,287,448 12  أصول غري ملموسة

2,134,392,589 2,084,441,558 مجموع الموجودات غري المتداولة

3,523,813,730 3,520,810,868 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

40,008,987 87,540,054 13 دائنون

17,927,592 11,904,744 14 رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

50,523,991            36,646,884 15 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

1,530,236 2,983,196 إي�رادات مقبوضة مقدما

109,990,806 139,074,878 مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غري المتداولة

54,532,973 60,678,368 16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

21,914,680 17,637,509 17 مخصص إلتزامات خاصة

76,447,653 78,315,877 مجموع المطلوبات غري المتداولة

186,438,459 217,390,755 مجموع المطلوبات

   حقوق الملكية

1,200,000,000 1,200,000,000 1  رأس المال

273,053,591 283,786,867 18 إحتياطي نظامي

1,114,180,214 1,114,180,214 19 إحتياطي عام

59,564,760 8,276,841 5 )ج( التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع

690,576,706 697,176,191 أرباح مبقاة

3,337,375,271 3,303,420,113 مجموع حقوق الملكية

3,523,813,730 3,520,810,868 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



3٢التقري�ر السنوي ٢٠١٥م

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م إيضاح

487,004,977 402,669,003 20  إي�رادات النشاط

)161,806,248( )177,859,763( 21 ت�كاليف النشاط

325,198,729 224,809,240 مجمل الدخل

)139,055,673( )191,340,766( 22 مصاريف عمومية وإدارية

186,143,056 33,468,474 الدخل من األنشطة الرئيسية

11,240,746 2,583,014  إي�رادات عموالت خاصة من ودائع مرابحة

33,405,633 34,836,174   إي�رادات عموالت خاصة من صكوك

8,146,281 11,154,625  توزيعات أرباح محافظ است�ثمارية 

2,153,004 8,525,433 مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار 

15,995,509 6,915,058  مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية متاحة 
 للبيع

6,670,473 8,682,005 5 )أ( مكاسب غري محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار 

)606,620( )810,782( 9  الحصة من صافي خسارة شركة مست�ثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

1,868,688 1,978,760  إي�رادات أخرى من أنشطة غري رئيسية

78,873,714 73,864,287 الدخل من األنشطة غري الرئيسية

265,016,770 107,332,761 صافي دخل السنة

23 ربحية السهم من:

1.55 0.28 الدخل من األنشطة الرئيسية

0.66 0.62 الدخل من االنشطة غري الرئيسية

2.21 0.89  صافي دخل السنة

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

265,016,770 107,332,761 صافي دخل السنة

تسويات لـ:

17,749,587  16,424,828 11،12 استهالك وإستنفاد   

274,502 47,189 مخصص ديون المشكوك في تحصيلها

70,186 )46,875( )أرباح( / خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 

13,561,129 14,612,038 16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

)6,670,473( )8,682,005( 5 )أ( مكاسب غري محققة من تقي�يم أوراق مالية لإلتجار 

)2,153,004( )8,525,433( مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار

)15,995,509( )6,915,058( مكاسب محققة من است�ثمارات متاحة للبيع

)947,272( - خصم إصدار صكوك

606,620 810,782 9 الحصة من صافي خسارة شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

التغريات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,695,000,000( )190,920,812( شراء است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

462,153,004 1,077,913,010 المحصل من است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

- )900,000,000( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق – متداولة

)8,741,834( 6,268,197 مدينون، صافي

855,028 )6,460,758( مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

10,268,155 47,531,067 دائنون 

10,291,661 )6,022,848( رصيد مستحق لهيئة السوق المالية 

20,267,671 )12,424,147( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

)8,307,820( )8,466,643( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي

- )4,277,171( مخصص التزامات خاصة 

)936,701,599( 118,198,122 صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلست�ثمارية

1,670,000,000 73,000,000 استحقاق است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

)520,000,000( - شراء است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

)226,141,792( )48,183,884( شراء است�ثمارات متاحة للبيع

45,995,509 39,828,237 المحصل من است�ثمارات متاحة للبيع

- )13,324,273( أصول غري ملموسة

- )49,940,433( مشروعات تحت التنفيذ

)44,789,628( )13,080,963( شراء ممتلكات ومعدات 

- 90,750 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

925,064,089 )11,610,566( صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة االست�ثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

)90,000,000( )90,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة

)90,000,000( )90,000,000( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

)101,637,510( 16,587,556 صافي التغري في النقد وما في حكمه 

110,940,239 9,302,729 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

9,302,729 25,890,285 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

معامالت غري نقدية

)24,398,946( )51,287,919( 5 )ج( التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع 

- 40,569,293 محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى األصول غري الملموسة

- 10,079,587 محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغريات في حقوق الملكية  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

المجموع أرباح مبقاة التغري في القيمة  العادلة 
لالست�ثمارات المتاحة للبيع إحتياطي عام إحتياطي نظامي رأس المال

3,186,757,447 542,061,613 83,963,706 1,114,180,214 246,551,914 1,200,000,000  الرصيد في 1 يناير 2014م

265,016,770 265,016,770 - - - - صافي دخل السنة

)24,398,946( - )24,398,946( - - -  التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات
المتاحة للبيع، صافي

- )26,501,677( - - 26,501,677 - المحول الى االحتياطي النظامي

)90,000,000( )90,000,000( - - - - توزيعات أرباح - إيضاح 26

3,337,375,271 690,576,706 59,564,760 1,114,180,214 273,053,591 1,200,000,000 الرصيد في 31 ديسمرب 2014 م

107,332,761 107,332,761 - - - -  صافي دخل السنة

)51,287,919( - )51,287,919( - - -  التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات
المتاحة للبيع صافي

- )10,733,276( - - 10,733,276 - المحول الى االحتياطي النظامي

)90,000,000( )90,000,000( - - - - توزيعات أرباح  إيضاح 26

3,303,420,113 697,176,191 8,276,841 1,114,180,214 283,786,867 1,200,000,000 الرصيد في 31 ديسمرب 2015م

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م

١. عام

صــدر المرســوم الملكــي رقــم م/١٥ وتاريــ�خ ١4٢8/٠3/٠١هـــ الموافــق ٢٠٠7/٠3/٢٠م بالموافقــة علــى الرتخيــص بت�أســيس شــركة 
الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( كشــركة مســاهمة ســعودية برأســمال قــدره ١.٢٠٠ مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ١٢٠ 
مليــون ســهم متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة االســمية لكل منهــا ١٠ ريــاالت ســعودية أكت�تــب فيهــا بالكامــل مــن قبــل صنــدوق 

االســت�ثمارات العامــة.

كمــا صــدر قــرار معالــي وزيــ�ر التجــارة والصناعــة رقــم 3٢٠/ق وتاريــ�خ ١4٢8/١٢/١هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١١م والقاضــي بالموافقــة 
علــى إعــالن ت�أســيس شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( كشــركة مســاهمة مقفلــة، وقــد تــم تســجيل تــداول كشــركة 
مســاهمة مقفلــة فــي مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم ١٠١٠٢4١733 وتاريــ�خ ١4٢8/١٢/٠٢هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١٢م. 
وقــد تــم تحويــ�ل كافــة الحقــوق والموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات والســجالت لتــداول )النظــام الــذي وجــد قبــل ت�أســيس 

الشــركة( للشــركة كمــا فــي ١4٢8/١١/3٠هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١٠م الــى الشــركة.

يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي توفــي وتهيئــة وإدارة آليــات تــداول األوراق الماليــة والقيــام بأعمال التســوية والمقاصة 
لــألوراق الماليــة وإيداعهــا وتســجيل ملكيتهــا ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا ولهــا مزاولــة أي نشــاط أخــر ذي عالقــة بــأي 

مــن ذلــك وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة وبمــا يحقــق أهدافهــا الــواردة فيــه.

٢. أسس اإلعداد

المعاي�ري المحاسبية المطبقة 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرفقــة طبقــًا لمعايــ�ي المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية الصــادرة 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــ�ني

أسس القياس

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس الت�كلفــة التاريخيــة باســت�ثناء االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع واالســت�ثمارات فــي األوراق 
الماليــة لإلتجــار والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة، باســتخدام مبــدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية.

العملة الوظيفية )ريال سعودي(

تــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي والــذي يعتــرب عملــة النشــاط للشــركة. كافــة المبالــغ تــم تقري�بهــا ألقــرب ريــال 
ســعودي.

استخدام األحكام والتقديرات

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة، طبقــا لمعايــ�ي المحاســبة المتعــارف عليهــا، اســتخدام التقديــرات واالفرتاضــات التــي تؤثــر علــى 
مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات المصــرح عنهــا، واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة كمــا فــي تاريــ�خ القوائــم 
الماليــة، ومبالــغ اإليــرادات والمصاريــف المصــرح عنهــا للســنة المعروضــة. وبالرغــم مــن إعــداد هــذه التقديــرات واالفرتاضــات 

وفقــًا لمعرفــة اإلدارة لألحــداث والعمليــات الجاريــة، عليــه، فــإن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

وفيمــا يلــي معلومــات حــول المجــاالت الهامــة للتقديــرات وحــاالت عــدم الت�أكــد واألحــكام الهامــة عنــد تطبيــق السياســات 
المحاســبية والتــي تؤثــر ت�أثــيًا جوهريــًا علــى المبالــغ المدرجــة فــي القوائــم الماليــة:

أ. االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

يتــم ت�كويــ�ن مخصــص لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن المجموعــة 
لــن ت�كــون قــادرة علــى تحصيــل كافــة المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط األصليــة لالتفاقيــة. إن الصعوبــات الماليــة الكبــية التــي 
تواجــه العميــل، وامكانيــة دخــول العميــل فــي مرحلــة إفــالس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة، والعجــز أو الت�أخــر فــي الســداد تعتــرب 
جميعهــا مؤشــرات علــى وجــود دليــل موضوعــي لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة 
الهامــة، يتــم إجــراء تقي�يــم علــى أســاس فــردي. وبالنســبة للمبالــغ غــي الفرديــة الهامــة ، ولكنهــا مت�أخــرة، فيتــم تقي�يمهــا بشــكل 

جماعــي، ويتــم إثبــات مخصــص باألخــذ باالعتبــار طــول المــدة الزمنيــة وفقــًا لمعــدالت االســرتداد الســابقة. 

ب. االنخفاض في قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

يتــم تقي�يــم الموجــودات المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع لالنخفــاض فــي قيمتهــا علــى فــرتات منتظمــة لكــي تعكــس قيمتهــا 
ــم الحصــول عليهــا مــن  ــة الموحــدة علــى أســاس القيمــة الســوقية الســائدة التــي ت ــم المالي القابلــة لالســرتداد فــي القوائ

المتخصصــني فــي مجــال بيــع هــذه الموجــودات.

ج. األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات بغــرض احتســاب اإلهــالك. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ 
باالعتبــار االســتخدام المتوقــع للموجــودات والضــرر المــادي الــذي ت�تعــرض لــه هــذه الموجــودات. وتقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة 
المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنويًا ويتــم تعديــل التغــي فــي مصروفــات اإلهــالك )إن وجــدت( فــي الفــرتات الحاليــة والمســتقبلية. 
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و. تقي�يم االست�ثمارات في صناديق األسهم الخاصة غري المدرجة 

االســت�ثمارات فــي صناديــق األســهم الخاصــة غــي المدرجــة والمصنفــة كاســت�ثمارات متاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا بالت�كلفــة بعــد 
خصــم أي خســائر لالنخفــاض فــي القيمــة. وفــي حالــة عــدم وجــود ســوق مفتوحــة وعندمــا ال يمكــن إجــراء تقديــر موثــوق 

ــة لتلــك االســت�ثمارات. ــر للقيمــة العادل ــار الت�كلفــة كأفضــل تقدي ــة مــن خــالل وســائل أخــرى، يتــم اعتب للقيمــة العادل

٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

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

تم إعادة تبويب بعض األرقام لت�تفق مع عرض أرقام السنة الحالية.

النقد وما في حكمه   

يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه الحســابات الجاريــة لــدى البنــوك والمرابحــات القصــية األجــل عاليــة الســيولة والتــي تســتحق خــالل 
3 أشــهر أو أقــل مــن تاريــ�خ إقتنائهــا.

الذمم المدينة

تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ الفاتــورة األصلــي بعــد خصــم المخصصــات بالديــون المشــكوك فــي تحصيلها. ويتــم ت�كوي�ن 
مخصــص بالديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عنــد وجــود دليــل موضوعــي يشــي إلــى عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تحصيــل 
المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط األصليــة للذمــم المدينــة. ويتــم شــطب الديــون المعدومــة عنــد تحديدهــا مقابــل المخصصــات 
المتعلقــة بهــا. ويتــم تحميــل المخصصــات علــى قائمــة الدخــل الموحــدة. وأي إســرتدادات الحقــة لمبالــغ الذمــم المدينــة والتــي 

تــم شــطبها ســابقًا تضــاف إلــى اإليــرادات.

االست�ثمارات

١- االست�ثمارات في األوراق المالية لإلتجار

يتــم تســجيل االســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة لإلتجــار التــي يتــم شــراؤها ألغــراض تجاريــة مبدئيــًا بســعر الت�كلفــة ومــن ثــم 
يعــاد قياســها وقيدهــا فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة الســوقية وتــدرج ضمــن الموجــودات المتداولــة. وتقيــد المكاســب 
والخســائر المحققــة أو الغــي محققــة مــن بيــع األوراق الماليــة لإلتجــار والتغــيات فــي القيمــة الســوقية بتاريــ�خ قائمــة المركــز 

المالــي وتحمــل علــى قائمــة الدخــل.

٢- است�ثمارات متاحة للبيع

ت�ت�كــون االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع بشــكل رئيســي مــن حصــة تقــل عــن ٢٠% مــن االســت�ثمارات فــي األســهم المدرجــة أو غــي 
المدرجة بما في ذلك االســت�ثمارات في الصناديق االســت�ثمارية، وهي ليســت اســت�ثمارات لغرض االتجار وال تمتلك المجموعة 
فيهــا أي ت�أثــي جوهــري أو ســيطرة. وتقيــد هــذه االســت�ثمارات مبدئيــًا والحقــًا يعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة. ويتــم قيــد أيــة 
تغــيات فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة كاحتياطــي قيمــة عادلــة حتــى يتــم اســتبعاد تلــك االســت�ثمارات. ويتــم 

د. إنخفاض الموجودات غري المالية 

يتــم مراجعــة الموجــودات غــي المتداولــة فيمــا إذا كان هنــاك أي خســائر نتيجــة االنخفــاض فــي قيمتهــا كلمــا كانــت األحــداث 
أو التغــيات فــي الظــروف تشــي إلــى أن القيمــة الدفرتيــة قــد ال ت�كــون قابلــة لالســرتداد. ويتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي 
القيمــة )إن وجــدت( بالقيمــة التــي ت�تجــاوز فيهــا القيمــة الدفرتيــة لألصــل قيمتها القابلة لالســرتداد.  القيمة القابلة لالســرتداد 
هــي القيمــة العادلــة لألصــل بعــد خصــم ت�كاليــف البيــع والقيمــة المتبقيــة لالســتخدام أيهمــا أعلــى. يتــم تجميــع الموجــودات 
إلــى أدنــى مســتوى لهــا حيــث يوجــد تدفقــات نقديــة مســتقلة قابلــة للتحديــد. يتــم مراجعــة الموجــودات غــي الماليــة بخــالف 
الموجــودات الماليــة وتلــك التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك الحتماليــة عكــس االنخفــاض فــي القيمــة بتاريــ�خ كل 
قائمــة مركــز مالــي. وعندمــا يتــم الحقــًا عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم زيــادة القيمــة الدفرتيــة لألصــل أو وحــدة 
توليــد النقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســرتداد، ولكــن القيمــة الدفرتيــة التــي تمــت زيادتهــا يجــب أن ال ت�تجــاوز 
القيمــة الدفرتيــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، والتــي فيمــا لــو تــم تحديدهــا لــم يتــم تســجيل أي خســارة لالنخفــاض فــي 
قيمــة الموجــودات أو وحــدة توليــد النقــد فــي الســنوات الســابقة. ويتــم إثبــات عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كإيــ�رادات 
مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. ال يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة التــي تــم إدراجهــا للموجــودات غــي 

الملموســة واألوراق الماليــة المتاحــة للبيــع. 

هـ. االنخفاض في قيمة االست�ثمارات المحتفظ بها لتاري�خ االستحقاق

تــرى اإلدارة أن هنــاك دليــالً يشــي إلــى االنخفــاض فــي هــذه الموجــودات فــي كال المســتوي�ن الفــردي والجماعــي. ويتــم 
تقي�يــم جميــع الموجــودات الفرديــة الهامــة بشــكل فــردي لالنخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم تقي�يــم الموجــودات التــي وجــدت غــي 
منخفضــة القيمــة بشــكل جماعــي لالنخفــاض فــي قيمتهــا والتــي تــم ت�كبدهــا ولكــن لــم يتــم تحديدهــا بشــكل فــردي. ويتــم 
ــة الهامــة بشــكل جماعــي لالنخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم إجــراء التقي�يــم الجماعــي مــن خــالل  تقي�يــم الموجــودات غــي الفردي
تجميــع الموجــودات ذات خصائــص المخاطــر المماثلــة. وعنــد تقي�يــم االنخفــاض الجماعــي، تســتخدم اإلدارة المعلومــات الســابقة 
للتوقيــت واالســرتداد ومقــدار الخســائر المت�كبــدة وتقــوم بإجــراء تقي�يــم لألوضــاع االقتصــادي واالئ�تمانيــة الحاليــة فيمــا إذا كان 

هنــاك احتمــال بــأن الخســائر الفعليــة أكــرب أو أقــل مــن التــي تــم اقرتاحهــا مــن خــالل االتجاهــات الســابقة.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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السنوات

٤ أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

١٠  ديكورات وتحسينات وأثاث ومفروشات

٦  معدات وأجهزة كهربائية وأدوات وأجهزة مكتبية

٤ سيارات

٣٠ مباني

قيــد أي انخفــاض كبــي ومتواصــل فــي قيمــة االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع )إن وجــد( فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. ويتــم تحديــد 
القيمــة العادلــة لالســت�ثمارات المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة فيــه تلك االســت�ثمارات 
بنهايــة يــوم التــداول فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. وبالنســبة لالســت�ثمارات غــي المتداولــة فــي ســوق مالــي 
نشــط، بمــا فــي ذلــك االســت�ثمارات فــي حقــوق الملكيــة غــي المدرجــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات تقي�يــم 
ــن، والرجــوع إلــى القيمــة  معينــة. وت�تضمــن هــذه التقنيــات اســتخدام معامــالت الســوق األخــية التــي تمــت بــني أطــراف جادي
الســوقية الحاليــة ألداة أخــرى والتــي تماثلهــا إلــى حــد كبــي، وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة وخيــار نمــاذج التســعي، 

وبخــالف ذلــك، تعتــرب الت�كلفــة هــي القيمــة العادلــة لهــذه االســت�ثمارات.  

٣- است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

يتــم تصنيــف االســت�ثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو المحــددة وبتاريــ�خ اســتحقاق ثابــت والتــي يكــون لــدى اإلدارة النيــة والقــدرة 
علــى االحتفــاظ بهــا لتاريــ�خ االســتحقاق كاســت�ثمارات محتفــظ بهــا لتاريــ�خ االســتحقاق. وتقيــد االســت�ثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــ�خ 
االســتحقاق مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك الت�كاليــف المباشــرة واإلضافيــة للمعاملــة وتقــاس الحقــًا بالت�كلفــة المطفأة 
ــار أي خصــم أو عــالوة علــى  بعــد خصــم مخصــص االنخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم احتســاب الت�كلفــة المطفــأة بعــد األخــذ باالعتب
الشــراء باســتخدام طريقــة العائــدة الفعلــي. ويتــم قيــد أيــة أربــاح أو خســائر لهــذه االســت�ثمارات فــي قائمــة الدخــل عنــد اســتبعاد 
االســت�ثمارات أو انخفــاض قيمتهــا. وعنــد االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم إدراج الفــرق بــني القيمــة الدفرتيــة والقيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة فــي قائمــة الدخــل كخســارة انخفــاض فــي القيمــة لالســت�ثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــ�خ 
االســتحقاق. وإذا انخفضــت قيمــة خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي وقــت الحــق ويمكــن لهــذا االنخفــاض إن يكــون متعلقــًا 
بشــكل موضوعــي بحــدث معــني وقــع بعــد تســجيل االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة 

ســابقًا مــن خــالل قائمــة الدخــل.

 ٤ - است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

الشــركات الزميلــة هــي تلــك المنشــآت التــي تملــك الشــركة فيهــا ت�أثــيا جوهريــا ولكــن ليســت حصــة مســيطرة علــى سياســاتها 
التمويليــة والتشــغيلية. ويعتــرب الت�أثــي الجوهــري قائمــًا بشــكل عــام عندمــا تملــك الشــركة مــا يــرتاوح بــني ٢٠% و٥٠% مــن 
حقــوق التصويــت فــي المنشــأة األخــرى. المنشــآت الخاضعــة لســيطرة مشــرتكة هــي تلــك الشــركات التــي تمــارس الشــركة علــى 
أنشــطتها ســيطرة مشــرتكة والتــي ت�أسســت بموجــب ترتيبــات تعاقديــة وت�تطلــب موافقــة باإلجمــاع علــى القــرارات الماليــة 

والتشــغيلية اإلســرتاتيجية.

الممتلكات والمعدات

يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالت�كلفــة بعــد خصــم اإلســتهالك المرتاكــم والخســارة المرتاكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة. 
ت�تضمــن الت�كلفــة النفقــات المباشــرة القتنــاء األصــل. يتــم رســملة ت�كاليــف التمويــ�ل للقــروض التــي اســتخدمت مباشــرة لتمويــ�ل 

إنشــاء الموجــودات خــالل الفــرتة الزمنيــة الالزمــة الســت�كمال تلــك الموجــودات وإعدادهــا لالســتخدامات المحــدد لهــا. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي على النحو التالي:

األصول الغري ملموسة

يتــم رســملة المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا للحصــول علــى األصــول الغــي ملموســة وتــدرج بســعر الت�كلفــة بعــد تخفيــض اإلطفــاء 
المرتاكــم. ويتــم إطفــاء األصــول الغــي ملموســة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة بأربــع ســنوات باســتخدام طريقــة 

القســط الثابــت.

المخصصات 

يتــم اإلعــرتاف بالمخصــص عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام قانونــي أو تعاقــدي ناشــئ نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن 
ينتــج عنــه تحويــ�ل منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام ويمكــن إجــراء تقديــر يعتمــد عليــه.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني وفقــًا للسياســه الداخليــة لتــداول بواقــع شــهر للخمــس ســنوات 
األولــى وشــهر ونصــف اعتبــارا مــن الســنة السادســة لخدمــة الموظــف لــدى الشــركة.
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31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

9,302,729 10,890,285 حسابات جارية لدى البنوك

- 15,000,000  مرابحات قصرية اآلجل

9,302,729 25,890,285 مجمل الدخل

٤. نقد وما في حكمه

المرابحــات قصــية األجــل لــدى أطــراف ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد. تــ�رتاوح فــرتات عقــود المرابحــة مــا 
بــني يــوم وثالثــة أشــهر وذلــك حســب المتطلبــات النقديــة للشــركة، ويتحقــق منهــا متوســط عمولــة 

خاصــة ٢.9% ســنويًا.

٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

تحقق اإليرادات

يتــم إثبــات إيــ�رادات الخدمــات عنــد إكتمــال العمليــة وتقديــم الخدمــة ويتــم اســتقطاع جــزء مــن اجمالــي ايــرادات الخدمــات 
الماليــة.  التــي تقدمهــا الشــركة لصالــح هيئــة الســوق  التشــغيلية 

إن رســوم الخدمــات الســنوية المحصلــة فــي بدايــة ســريان العقــد تســجل كإيــ�رادات مســتلمة مقدمــًا )مؤجلــة( ضمــن االلتزامــات 
المتداولــة ويتــم إثباتهــا ضمــن قائمــة الدخــل علــى مــدى فــرتة اســتحقاقها وفقــًا لشــروط العقــد.

المصاريف 

 ت�تضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة المصاريــف التــي ال ت�تعلــق بشــكل مباشــر بت�كاليــف النشــاط وفقــًا للمبــادئ المحاســبية 
المتعــارف عليهــا، ويتــم توزيــع المصاريــف، إذا دعــت الحاجــة لذلــك، بــني المصاريــف العموميــة واإلداريــة وت�كاليــف النشــاط علــى 

أســاس ثابــت.

الزكاة

ال تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص للــزكاة الشــرعية فــي القوائــم الماليــة باعتبــار أنها مملوكــة بالكامل لصندوق االســت�ثمارات 
العامــة )جهــة حكوميــة(، بنــاء علــى الخطــاب الــوارد مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم ٢999 / ١٢ وتاريــ�خ ٥ / 6 / ١4٢9 هـــ حيــث نــص 
بــأن خضــوع الشــركة للــزكاة الشــرعية يكــون بعــد طرحهــا لالكت�تــاب العــام ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي رأســمالها وذلــك طبقــًا 

لموافقــة معالــي وزيــ�ر الماليــة علــى دراســة المصلحــة فــي هــذا الشــأن بتاريــ�خ ١4٢9/٥/٢4 هـــ.

المعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم تحويــ�ل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار التحويــ�ل الســائدة عنــد إجــراء المعاملــة. ويتــم تحويــ�ل 
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة كمــا فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي إلــى الريــال الســعودي باألســعار 
الســائدة فــي نهايــة الســنة. إن المكاســب والخســائر الناتجــة عــن التســديدات أو تحويــ�ل العمــالت األجنبيــة يتــم إدراجهــا ضمــن 

قائمــة الدخــل.

اإللتزامات المحتملة 

جميــع االلتزامــات المحتملــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة والتــي ســوف يت�أكــد وجودهــا فقــط مــن خــالل وقــوع أو عــدم وقــوع 
حــدث واحــد أو أكــرث مــن األحــداث المســتقبلية غــي المؤكــدة والتــي ال تخضــع لســيطرة كاملــة مــن قبــل الشــركة، أو جميــع 
االلتزامــات الحاليــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة ولكنهــا غــي مثبتــة لألســباب التاليــة: )١( عــدم وجــود احتمــال بــأن تدفــق المــوارد 
الخارجــة الكامنــة فــي المنافــع االقتصاديــة ســيكون مطلوبــًا لتســوية االلتــزام، أو )٢( عــدم إمكانيــة قيــاس مبلــغ االلتــزام 
بموثوقيــة كافيــة؛ فانــه يجــب تقي�يمهــا جميعــا بتاريــ�خ كل قائمــة مركــز مالــي واإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة للشــركة 

ضمــن المطلوبــات المحتملــة.

التقاري�ر القطاعية 

قطــاع األعمــال هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقديــم منتجــات أو خدمــات ت�تعــرض لمخاطــر وعوائــد تختلــف 
عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى. ويشــمل القطــاع الجغرافــي تقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة 

ــة أخــرى. ــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصادي محــددة ت�تعــرض لمخاطــر وعوائ

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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٥. االست�ثمارات

فيما يلي ملخصًا بالمحافظ االست�ثمارية:

أ. است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار هي كما يلي:

ب. است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق )قصرية األجل(

ت�ت�كون المرابحات قصية االجل مما يلى:

إيداعــات المرابحــات لفــرتات تــ�رتاوح مــا بــني 3 أشــهر الــى ٥ أشــهر لــدى أطــراف ذات تصنيــف إئ�تمانــي 
جيــد ويتحقــق عنهــا متوســط عمولــة خاصــة بنســبة ٢.٢٥% ســنويًا )3١ ديســمرب ٢٠١4م: ١.١٢% ســنويًا(.

ج. است�ثمارات متاحة للبيع 

إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

1,241,670,473 371,885,714 است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار )أ(

100,000,000 1,000,000,000 است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق - متداولة )ب(

513,359,518 477,342,302 است�ثمارات متاحة للبيع )ج(

1,470,000,000 1,397,000,000 است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق - غري متداولة )د(

3,325,029,991 3,246,228,016

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م االستحقاق الوصف

100,000,000 - 6 مايو 2015م   مرابحة

- 200,000,000 29 فرباير 2016م  مرابحة

- 200,000,000 21 مارس 2016م مرابحة

- 50,000,000 3 أبري�ل 2016م مرابحة

- 100,000,000 14 أبري�ل 2016م مرابحة

- 150,000,000 4 مايو 2016م مرابحة

- 300,000,000 19 يونيو 2016م مرابحة

100,000,000 1,000,000,000

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

القيمة العادلة الت�كلفة القيمة العادلة الت�كلفة

1,241,670,473 1,235,000.000 371,885,714 363,203,709 صناديق أسواق النقد

1,241,670,473 1,235,000.000 371,885,714 363,203,709 اإلجمالي

6,670,473 8,682,005 مكاسب غري محققة

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

القيمة العادلة الت�كلفة القيمة العادلة الت�كلفة

266,652,498 225,799,248 242,180,934 233,570,374 محافظ غري مقيدة

156,384,520 137,995,510 131,207,368 145,495,087 صناديق أسهم محلية

90,322,500 90,000,000 103,954,000 90,000,000 صناديق است�ثمار عقارية

513,359,518 453,794,758 477,342,302 469,065,461 اإلجمالي

59,564,760 8,276,841 مكاسب غري محققة
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د-است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق - غري متداولة:

الت�كلفة المطفاة لالست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق كما يلي:

٢.4٠% ســنويًا                          بنســبة  خاصــة  ١٢ ســنة، ويتحقــق عنهــا متوســط عمولــة  إلــى   ١ بــني  مــا  الصكــوك والســندات  تســتحق هــذه 
ســنويًا(.  %٢.4٢ ٢٠١4م:  ديســمرب   3١(

7. مصاريف مدفوعه مقدما وموجودات أخرى

* يتضمن هذا المبلغ عوائد مستحقة من شركة تداول العقارية )شركة زميلة( بقيمة 3١9,١93 ريال سعودي. 

٦. المدينون، صافي

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

15,939,012 9,670,815 مدينون

)1,189,945( )1,237,134( يخصم:مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

14,749,067 8,433,681 اإلجمالي

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

5,137,000 6,952,182 * عوائد است�ثمارات مستحقة

4,861,533 4,801,326 إي�رادات تشغيليه مستحقة

5,531,621 5,644,539 مصاريف تامي مدفوعة مقدمًا

4,776,815 5,363,502  مصاريف ايجار مدفوعة مقدمًا

1,098,285 1,406,199 عقود أعمال الصيانة

408,724 2,775,423 مستحق من الموظفي

453,122 893,385  مستحق من طرف ذو عالقة - إيضاح 8

1,431,772 2,323,074 أرصدة مدينة أخرى

23,698,872 30,159,630 اإلجمالي

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م االستحقاق الوصف

73,000,000 -- 7 أكتوبر 2015 م مجموعة بن الدن السعودية - اإلصدار الثاني

27,000,000 27,000,000 28 مارس 2017م البنك السعودي الربيطاني - اإلصدار األول

25,000,000 25,000,000 31 مارس 2018م شركة المراعي - اإلصدار الثاني

25,000,000 25,000,000 28 مايو  2018م شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل و ينبع

100,000,000 100,000,000 30 سبتمرب 2018م شركة المراعي - اإلصدار الثالث

75,000,000 75,000,000 7 مارس 2019م شركة المراعي - اإلصدار األول

100,000,000 100,000,000 21 مايو 2019م شركة التصنيع الوطنية

50,000,000 50,000,000 23 يونيو 2019م الشركة الوطنية للبرتوكيماويات

40,000,000 40,000,000 24 يونيو 2019م شركة فواز عبدالعزي�ز الحكري و شركاه

100,000,000 100,000,000 26 نوفمرب 2019م البنك السعودي الهولندي - اإلصدار الثاني

100,000,000 100,000,000 18 ديسمرب2019م البنك السعودي الفرنسي

75,000,000 75,000,000 22 يناير2020م مجموعة صافوال

100,000,000 100,000,000 17  ديسمرب2020م البنك السعودي الربيطاني - اإلصدار الثاني

100,000,000 100,000,000 18 يناير2022م الهيئة العامة للطريان المدني

150,000,000 150,000,000 12 ديسمرب 2023م البنك السعودي الهولندي - اإلصدار الثالث

100,000,000 100,000,000 5 يونيو2024م البنك السعودي لالست�ثمار

100,000,000 100,000,000 18 يونيو 2024م البنك السعودي الفرنسي - اإلصدار الثاني

130,000,000 130,000,000 3 ديسمرب 2026 م شركة تداول العقارية

1,470,000,000 1,397,000,000

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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٨. المعامالت مع أطراف ذات عالقة  

وفقــًا للظــروف اإلعتياديــة للتعامــالت، تقــوم الشــركة بإجــراء معامــالت مــع جهــات ذات عالقــة متضمنــة التعامــل مــع صنــدوق 
االســت�ثمارات العامــة )الشــريك( وشــركة تــداول العقاريــة )شــركة زميلــة( وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذيــ�ني وغيهــا 
مــن الشــركات التــي يمتلكهــا صنــدوق االســت�ثمارات العامــة أو األعضــاء مــن مجلــس تلــك الشــركات. كل تلــك المعامــالت ت�تــم 

وفقــًا للشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة.

طبيعة المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في 3١ ديسمرب كما يلي:

األرصدة والعمليات الناتجة من هذه المعامالت المدرجة في القوائم المالية كما في 3١ ديسمرب:

ت�تضمــن األرصــدة المدينة/المدينــة األخــرى مــع األطــراف ذات العالقــة محافــظ غــي مقيــدة، حيــث تصنــف هــذه اإلســت�ثمارات  
)اســت�ثمارات متاحــة للبيــع( وهــي كمــا فــي 3١ ديســمرب:       

9. است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

تمتلــك الشــركة ٢٠% مــن رأس مــال شــركة تــداول العقاريــة )شــركة الزميلــة( البالــغ 4٢٠ مليــون ريــال ســعودى النشــاط الرئيســي 
للشــركة الزميلــة هــو تطويــ�ر المركــز الرئيســي لتــداول فــي مركــز الملــك عبــداهلل المالــي.

١٠. مشروعات تحت التنفيذ

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م
275,463,469 161,789,379 عمولة التداول
23,804,575 22,820,905 خدمات معلومات السوق

12,103,288 13,005,753 خدمات التسجيل األساسية
2,781,060 2,603,980 خدمات حسابات المست�ثمري�ن

5,577,712 3,301,311  خدمات أخرى
5,753,713 5,735,693  خطوط دوائر المعلومات واالتصاالت

1,570,000 1,839,036  كهرباء
3,110,743 4,673,033 مكافآت وبدالت مجلس اإلدارة

240,311,924 274,136,114  است�ثمارات في محافظ مدارة غري مقيدة وصناديق أسهم
محلية

453,122 893,385 الرصيد المستحق من شركة تداول العقارية

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م
83,950,218 83,343,598   الرصيد في بداية السنة

)606,620( )810,782( الحصة من صافي خسارة السنة
83,343,598 82,532,816 الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م
6,040,019 42,096,851 رصيد بداية السنة

40,618,569 49,940,433 إضافات
)4,561,737( )50,648,880(  المحول الى الممتلكات ومعدات واألصول غري

الملموسة
42,096,851 41,388,404 الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في نهاية السنة المحصل/مدفوع خالل السنة المحمل خالل السنة الرصيد في بداية السنة طبيعة العالقة الوصف

899,977 204,999,018 203,521,328 2,377,667 ملكية مشرتكة ومدراء ذمم مدينة

4,089,926 4,429,097 7,574,729 944,294 ملكية مشرتكة ومدراء ذمم دائنة

 مدفوعات مقدمة
وموجودات أخرى

893,385 440,263 - 453,122 شركة زميلة  خدمات حسابات
المست�ثمري�ن

الرصيد في نهاية السنة بيع شراء الرصيد في بداية السنة طبيعة العالقة اسم الجهة

86,763,975 -- 2,671,242 84,092,733 شركة أصول وبخيت االست�ثمارية أعضاء مجلس إدارة مشرتكي

61,121,624 33.369.946 61,121,624 33,369,946 شركة السعودي الفرنسي كابيتال أعضاء مجلس إدارة مشرتكي

126,250,515 -- 3,401,271 122,849,244 جدوى لالست�ثمار أعضاء مجلس إدارة مشرتكي

 ت�تمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ فــي تطويــ�ر األنشــطة التنفيذيــة للســوق الماليــة )تــداول( بقيمــة 38.883.٥49 ريــال ســعودي 
)3١ ديســمرب ٢٠١4م: 38.7٥٥.٥69 ريال ســعودي(.
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المجموع سيارات  أدوات واجهزة
مكتبية

 معدات وأجهزة
كهربائية

أثاث ومفروشات  ديكورات
وتحسينات

 أجهزة حاسب
الي

أراضي مباني

الت�كلفة

159,361,832 1,486,950 6,201,767 11,126,677 7,820,861 10,186,980 122,538,596 - - رصيد أول السنة

13,080,963 174,400 513,218 457,435 810,590 464,675 7,731,412 2,310,985 618,248 اإلضافات

10,079,587 - 38,447 - 46,920 250,963 9,743,257 - - المحول من مشروعات تحت التنفيذ

)179,000( )179,000( - - - - - - - استبعادات

182,343,382 1,482,350 6,753,432 11,584,112 8,678,371 10,902,618 140,013,265 2,310,985 618,248 31 ديسمرب 2015م

االستهالك المرتاكم

139,953,979 756,085           5,648,889 8,838,662 6,047,592 7,415,780 111,246,971 - - رصيد أول السنة

9,633,941 272,506               203,147   651,413 694,800 997,862 6,807,344 - 6,869 إستهالك السنة

)135,126(       )135,126( -   -   -   -   -   - - استبعادات

149,452,794 893,465           5,852,036                9,490,075 6,742,392 8,413,642 118,054,315 - 6,869 31 ديسمرب 2015م

القيمه الدفرتية 

31 ديسمرب 2015م 611,379          2,310,985 21,958,950 2,488,976 1,935,979           2,094,037                 901,396               588,886         32,890,588    

31 ديسمرب 2014م   -   - 11,291,625             2,771,200 1,773,269            2,288,015      552,878           730,866      19,407,853       

١١. ممتلكات ومعدات، صافي 
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١٢. أصول غري ملموسة

١٣. دائنون

١٤. رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

إن الرصيــد المســتحق لهيئــة الســوق الماليــة كمــا فــي تاريــ�خ المركــز المالــي يتمثــل بشــكل أساســي فــي باقــي حصــة الهيئــة 
مــن متحصــالت المقابــل المالــي العائــد للهيئــة، والــذي بلــغ فــي 3١ ديســمي٢٠١٥م ١١.9٠4.744 ريــال ســعودي، كمــا بلــغ صافــي 

تحصيــالت فواتــي النشــاط المســجلة لحســاب هيئــة الســوق الماليــة خــالل العــام ٢٠١٥م 4٠٢.669.٠٠3 ريــال ســعودي.

١٥. مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

١٦. مخصص نهاية الخدمة للموظفني

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م
الت�كلفة

129,392,607 131,153,862 رصيد بداية السنة

1,761,255 13,324,273 إضافات

- 40,569,293 المحول من مشروعات تحت التنفيذ

131,153,862 185,047,428  31 ديسمرب

 اإلستنفاد

116,159,086 124,969,093 رصيد بداية السنة

8,810,007 6,790,887   المحمل على السنة

124,969,093 131,759,980 الرصيد في نهاية السنة

6,184,769 53,287,448

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م

37,227,703 22,400,318 بدالت موظفي مستحقة

10,696,219 11,759,091  بدالت اجازة مستحقة للموظفي

2,600,069 2,487,475 أخرى

50,523,991 36,646,884

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م

49,279,664 54,532,973 الرصيد أول السنة

13,767,662 14,612,038 المحمل خالل السنة

)8,514,353( )8,466,643( المسدد خالل السنة

54,532,973 60,678,368 الرصيد في نهاية السنة

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م

28,116,213 54,841,992 موردي خدمات

11,892,774 32,698,062 موردي أصول

40,008,987 87,540,054
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١7. مخصص التزامات خاصة

توجــد دعــاوى قائمــة ضــد الشــركة تخــص أعمــال الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم حيــث أن الشــركة حــازت علــى موجــودات 
ومطلوبــات الشــركة بنــاًء علــى قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )١-٢٠٢-٢٠٠6( وتاريــ�خ ١4٢7/8/٢هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )9١( وتاريــ�خ ١4٢4/4/١6هـــ، ســت�كون الشــركة مســئولة عــن جميــع االلتزامــات الناتجــة عــن تشــغيل الشــركة الســعودية لتســجيل 

األسهم.

تــم تحويــ�ل كافــة الحقــوق والموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات والســجالت للشــركة الســعودية لتســجيل األســهم )النظــام 
الــذي وجــد قبــل ت�أســيس الشــركة( للشــركة كمــا فــي ١4٢8/١١/3٠هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١٠م الــى الشــركة. وحيــث بلغــت قيمــة 
القضايــا المرفوعــة علــى الشــركة الســعودية للتســجيل مبلــغ ٥6 مليــون ريــال ســعودي حتــى تاريــ�خ القوائــم الماليــة وقــد 
صــدر قــرار مــن لجنــة الفصــل فــي المنازعــات ضــد الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم بمبلــغ 3.9 مليــون ريــال ســعودي وتــم 
ــة مــن  اســت�ئناف الحكــم خــالل المــدة النظاميــة. وقــد قامــت الشــركة بعمــل مخصــص ضــد صافــي الموجــودات الماليــة المحول
الشــركة الســعودية لتســجيل االســهم بقيمــة ٢١.9١4.86٠ ريــال ســعودي كمــا فــي 3١ ديســمرب ٢٠١4 تــم عمــل هــذا المخصــص ضــد 
أي التــزام ناتــج عــن تشــغيل الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم. وفــي تاريــ�خ ١6-٢-١436هـــ ورد خطــاب مــن مصلحــة الــزكاة 
والدخــل بخصــوص الربــط الزكــوي والضري�بــي لألعــوام مــن ٢٠٠4م حتــى ٢٠٠6م علــى الشــركة الســعودية لتســجيل االســهم 
بمبلــغ قــدرة 4.٠49.3١١ ريــال ســعودي، وتــم االعــرتاض علــى الربــط الزكــوي والضري�بــي مــن الشــركة بتاريــ�خ ٢٠١٥/٢/٢م ، وبتاريــ�خ 
١437/٢/٢6هـــ ورد رد مــن المصلحــة بقبــول االعــرتاض المقــدم واحتســاب فــرق زكاة شــرعية قدرهــا ١٠9.9٠٢ ريــال باإلضافــة إلــى 
فــرق ضري�بــة دخــل قدرهــا 47.648 ريــال ليصبــح إجمالــي الفروقــات ١٥7.٥٥٠ ريــال باإلضافــة إلــى غرامــة ت�أخــي الســداد بواقــع ١% 

وقــد تــم تســديد الفروقــات وجــاري العمــل علــى تســديد غرامــة الت�أخــي.

١٨.  احتياطي نظامي

تمشــيًا مــع متطلبــات نظــام الشــركات فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم الشــركة بت�كويــ�ن 
احتياطــي نظامــي بنســبة ١٠ بالمئــة مــن الدخــل الصافــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي ٥٠ بالمئــة مــن رأس المــال. إن هــذا 

االحتياطــي غــي قابــل للتوزيــع كأنصبــة أربــاح.

           
١9. احتياطي عام

بنــاء علــى موافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الخطــاب رقــم ٥٢4 / ٢٠٠7 وتاريــ�خ ١3 فربايــر ٢٠٠7 تــم تحويــ�ل 
رصيــد األربــاح المبقــاة اعتبــارًا مــن ســنة ٢٠٠6 إلــى حســاب االحتياطــي اإلتفاقــي لغــرض تمويــ�ل إنشــاء مقــر الســوق الماليــة فــي 

مركــز الملــك عبــداهلل المالــي أو أي أغــراض مســتقبلية يحددهــا مجلــس اإلدارة.

خــالل ســنة ٢٠٠8م قــرر مجلــس إدارة الشــركة بموجــب القــرار رقــم ٢٠٠8/8/6 بتحويــ�ل رصيــد االحتياطــي اإلتفاقــي إلــى حســاب 
االحتياطــي العــام.

٢٠. ايردات النشاط

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاري�خ ١4 رب�يع الثانــي ١4٢4هـ )الموافــق ١٥ يونيو ٢٠٠3م( 
ــ�خ ٢٥ جمــادى األول ١4٢7هـــ )الموافــق ٢٢ يونيــو ٢٠٠6م(،  والمعــزز بموافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة فــي تاري
والقــرار الصــادر مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )٢٠١٠/٢9٢/هـــ ج( بتاريــ�خ 3 ذو الحجــة ١43١هـــ )الموافــق 9 نوفمــرب 
٢٠١٠م(، ت�تقاضــى الهيئــة مقابــل مالــي وقــدره ٥٠% مــن اجمالــي العمــوالت والخدمــات المقدمــة. وقــد بلــغ اجمالــي العمــوالت 
والخدمــات المقدمــة للســنة الماليــة المنتهيــة 3١ ديســمرب ٢٠١٥م مبلــغ 8٠٥.338.٠٠6 ريــال ســعودي )وللســنة المنتهيــة بـــ  3١ 
ديســمرب ٢٠١4م : 974.٠٠9.9٥4 ريــال ســعودي( وبالتالــي بلغــت المبالــغ المســتحقة  لهيئــة الســوق الماليــة عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة  3١ ديســمرب ٢٠١٥م  مبلــغ 4٠٢.669.٠٠3 ريــال ســعودي )وللســنة المنتهيــة بـــ  3١ ديســمرب ٢٠١4م : 487.٠٠4.977  ريــال 

ســعودي(، وت�تولــى الشــركة تحصيــل هــذا المقابــل وإيداعــه فــي حســاب الهيئــة بنــاًء علــى تعليماتهــا.

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م

388,199,911 300,543,986 عمولة التداول

32,205,843 33,741,536 خدمات معلومات السوق

31,096,377 32,610,048 خدمات التسجيل األساسية

26,074,045 25,647,020 خدمات حسابات المست�ثمري�ن

1,650,000 775,492  خدمات بيانات الشركات

7,778,801 9,350,921 خدمات أخرى

487,004,977 402,669,003 إجمالي العموالت والخدمات المقدمة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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٢١. ت�كاليف النشاط
  ت�ت�كون ت�كاليف النشاط من المصاريف المباشرة لتقديم الخدمات للعمالء وللسوق السعودية وهي كما يلي:

٢٢. مصاريف عمومية وادارية

٢٣. ربح السهم

تــم احتســاب ربــح الســهم مــن األعمــال الرئيســية، بتقســيم الدخــل مــن األعمــال الرئيســية للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم خــالل الســنة.

تم إحتساب ربح السهم من اإليرادات األخرى بتقسيم اإليرادات األخرى على المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة.

تــم احتســاب ربــح الســهم مــن صافــي الدخــل بتقســيم صافــي الدخــل للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم والبالغــة 
١٢٠ مليــون ســهم للســنة. 

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م

82,028,911 89,895,131 رواتب ومافي حكمها

36,722,457 35,669,665 صيانة وتشغيل

14,248,929 12,748,626 استهالك واطفاء

7,583,898 9,237,765 خطوط دوائر المعلومات

4,352,503 9,776,981 استشارات

5,310,573 5,515,346 ايجار

3,775,466 4,344,920 تدريب

1,235,138 2,177,053 مصاريف سفر

840,901 1,253,138 مياه وكهرباء

973,974 1,339,351 حراسات امنية

629,001 548,999 رسوم استخدام نظام سريع

1,318,644 1,741,220 ضيافة ونظافة

645,831 1,086,318  اتصاالت

2,140,022 2,525,249 أخرى

161,806,248 177,859,763

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م

85,199,530 84,737,659 رواتب ومافي حكمها

21,931,078 55,798,555 استشارات

4,724,157 6,998,079 ايجار

3,500,658 3,676,201 استهالك واطفاء

3,855,136 8,454,365 تدريب

3,110,743 4,673,033 مكافات وبدالت مجلس االداره

2,104,329 2,931,680  مصاريف سفر

1,567,609 2,818,226 صيانة وتشغيل

1,941,136 1.158,200 قرطاسية ولوازم مكتبية

1,717,737 8,145,848 اعالنات وتسوي�ق

871,029 902,486 عقود ت�أمي أنشطة تداول

900,487 723,307 مياه وكهرباء

923,664 1,315,924 حراسات امنية

1,158,904 1,521,295 ضيافة ونظافة

455,727 165,568  اتصاالت

5,093,749 7,320,340 أخرى

139,055,673 191,340,766
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٢٤. اإلرتباطات المستقبلية
ت�تمثل اإلرتباطات المستقبلية في قيمة الجزء غي المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى تداول كالتالي:

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م
27,085,633 2,055,502 توريد أصول

6,677,968 7,730,116 توريد خدمات
810,955 1,147,940 خطاب ضمان

34,574,556 10,933,558

٢٥. الزكاة

ال تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص للــزكاة الشــرعية فــي القوائــم الماليــة باعتبــار أنها مملوكــة بالكامل لصندوق االســت�ثمارات 
العامــة )جهــة حكوميــة(، بنــاء علــى الخطــاب الــوارد مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم ٢999 / ١٢ وتاريــ�خ ٥ / 6 / ١4٢9 هـــ حيــث نــص 
بــأن خضــوع الشــركة للــزكاة الشــرعية يكــون بعــد طرحهــا لالكت�تــاب العــام ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي رأســمالها وذلــك طبقــًا 

لموافقــة معالــي وزيــ�ر الماليــة علــى دراســة المصلحــة فــي هــذا الشــأن بتاريــ�خ ١4٢9/٥/٢4 هـــ.

وتجــدر اإلشــارة بأنــه بنــاء علــى طلــب مصلحــة الــزكاة والدخــل قدمــت الشــركة اإلقــرارات الزكويــة بتاريــ�خ ١43٥/٠8/٠7هـــ عــن 
األعــوام مــن ٢٠٠8م إلــى ٢٠١4م لمصلحــة الــزكاة والدخــل، وأشــارت المصلحــة بأنهــا تقــوم حاليــا بمراجعــة موضــوع الــزكاة علــى 
الشــركات المملوكــة لجهــات حكوميــة بشــكل كامــل وســتقوم المصلحــة بإبــالغ الشــركة فــي حــال صــدور توجيهــات بهــذا الشــأن 

خــالف مــا هــو معمــول بــه حاليــا. 

٢٦.  توزيعات أرباح

إقــرح مجلــس إدارة الشــركة توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 9٠ مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمرب 
٢٠١4م لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة بعــد تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي فــي ٢4 رجــب ١43٥هـــ )الموافــق ٢3 مايــو ٢٠١٥م(، 
ووافقــت الجمعيــة العموميــة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــ�خ ٢8 رجــب ١43٥هـــ )الموافــق ٢7 مايــو ٢٠١٥م( علــى توزيــع أربــاح 

نقديــة بقيمــة 9٠ مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمرب ٢٠١4م لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة.

٢7. المعلومات القطاعية 

تعمــل الشــركة فقــط فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية. وألغــراض إداريــة، تــم تنظيــم الشــركة كقطاعــات أعمــال علــى أســاس 
الخدمــات المقدمــة، ولــدى الشــركة القطاعــات المعروضــة التاليــة: 

خدمات التداول: 

تقــوم خدمــات تــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية علــى أســاس الســوق المســتمرة التــي تحركهــا أوامــر 
البيــع والشــراء , وتقــدم بيانــات آنيــة عــن األســعار المتداولــة ومعلومــات الشــركات كمــا أنهــا ت�تيــح تــداول األوراق الماليــة عــرب 

نظــام مبنــي علــى أســاس المعالجــة اآلليــة المت�كاملــة.

خدمات األصول واإليداع:

 تعنــى بكامــل أعمــال مــا بعــد التــداول وذلــك مــن خــالل تطويــ�ر وإدارة منتجــات وخدمــات التســوية والمقاصــة والتســجيل واإليداع 
والتــي ت�تضمــن العديــد مــن الخدمــات والمبــادرات المســتقبلية ومنهــا إنشــاء مركــز المقاصــة وتطويــ�ر آليــة التســوية باإلضافــة 

إلــى خدمــات المصدريــ�ن واألعضــاء.

خدمات معلومات السوق: 

أفضــل  مــع  تماشــًيا  الســوق  بمعلومــات  الخاصــة  والسياســات  االســرتاتيجيات  وتطبيــق  بتطويــ�ر  الســوق  معلومــات  تعنــى 
التطبيقــات المعتمــدة فــي األســواق المتقدمــة. ويعــد هــذا القطــاع أحــد قطاعــات األعمــال الرئيســة فــي الشــركة اذ ينــدرج 
تحــت مســؤولياته تطويــ�ر خدمــات ومنتجــات معلومــات الســوق وتوفيهــا للمســتفيدين، وكذلــك الرتخيــص لتوزيــع واســتخدام 
معلومــات الســوق وإنشــاء المؤشــرات لمــزودي البيانــات ومطــوري المؤشــرات وكذلــك األشــخاص المرخــص لهــم وغيهــم مــن 

ــ�ي العالميــة. المؤسســات الماليــة مــن خــالل اتفاقيــات ت�توافــق مــع المعاي

اإلدارة الرئيسية

تديــر إدارة الشــركات تطــورات الشــركات المســتقبلية وتشــرف علــى جميــع الضوابــط النقديــة. إن جميــع االســت�ثمارات فــي 
الشــركات تدخــل ضمــن قطــاع األعمــال هــذا والــذي يتضمــن إدارة إســرتاتيجية تنميــة األعمــال التجاريــة والقانونيــة والماليــة 

والعمليــات والمــوارد البشــرية والعالقــات مــع العمــالء.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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اإلجمالي اإلدارة الرئيسية  خدمات معلومات السوق خدمات األصول واإليداع خدمات األسواق النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015م

402,669,003 - 34,890,902 67,115,425 300,662,676 إي�رادات النشاط

)177,859,762( - )14,641,740( )49,948,574( )113,269,448( ت�كاليف النشاط

)191,340,767( )191,340,767( - - - مصاريف عمومية وإدارية

33,468,474 )191,340,767( 20,249,162 17,166,851 187,393,228 الدخل من األعمال الرئيسية

3,520,810,868 3,502,764,417 4,904,412 9,204,287 3,937,752 مجموع الموجودات

217,390,755 195,571,871 1,743,997 14,287,952 5,786,935 مجموع المطلوبات

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2014م

487,004,977 - 33,369,211 65,435,883 388,199,883 إي�رادات النشاط

)161,806,248( - )15,792,915( )60,502,567( )85,510,766( ت�كاليف النشاط

)139,055,673( )139,055,673( - - - مصاريف عمومية وإدارية

186,143,056 )139,055,673( 17,576,296 4,933,316 302,689,117 الدخل/)الخسارة( من األعمال الرئيسية

3,523,813,730 3,504,329,600 1,576,025 3,980,101 13,928,004 مجموع الموجودات

186,438,459 158,849,792 2,943,187 16,346,064 8,299,416 مجموع المطلوبات

٢٨. األدوات المالية وإدارة المخاطر

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن أن ت�تــم بــه مبادلــة أصــل أو ســداد التــزام بــني أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي التعامــل 
وبشــروط تعامــل عادلــة. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الخاصــة بالشــركة ال تختلف بشــكل 

جوهــري عــن قيمتهــا الدفرتيــة.

مخاطــر معــدالت العمولــة ت�تمثــل مخاطــر معــدالت العمولــة فــي التعــرض لمخاطــر متعــددة ت�تعلــق بت�أثــي التغــيات فــي معــدالت 
العمولــة فــي الســوق علــى المركــز المالــي للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة. تراقــب الشــركة تقلبــات معــدالت العمولــة وتعتقــد 

أن ت�أثــي مخاطــر معــدالت العمولــة ليــس جوهريــًا.

يبــني الجــدول ادنــاه مــدى ت�أثــر الدخــل تجــاه التغــيات المحتملــة المعقولــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة، مــع ثبــات كافــة 
المتغــيات األخــرى. إن االثــر علــى الدخــل يمثــل أثــر التغــيات المفرتضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى دخــل الشــركة 
لســنة واحــدة وذلــك علــى أســاس الموجــودات الماليــة بعمولــة عائمــة المقتنــاة كمــا فــي نهايــة الســنة. ال يوجــد أي أثــر علــى 

حقــوق المســاهمني بالشــركة.

                                                                  3١ ديسمرب ٢٠١٥م              3١ ديسمرب ٢٠١4م

الزيادة/النقص في نقطة األساس+/- ٥         847.68٠.١ ±                      83٥.4٠٥.١ ±

مخاطــر تغــري أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة تعتقــد تــداول أنهــا ليســت عرضــة لمخاطــر تقلــب أســعار الصــرف بدرجــة كبــية نظــرًا 
ألن أغلــب تعامالتهــا ت�تــم بالريــال الســعودي. 

مخاطــر االئ�تمــان تمثــل مخاطــر االئ�تمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه، ممــا يــؤدي إلــى ت�كبــد الطــرف اآلخــر 
خســارة ماليــة. الموجــودات الماليــة الخاضعــة لرتكيــز مخاطــر االئ�تمــان، ت�ت�ألــف باألســاس مــن النقــد ومــا فــي حكمــه، اســت�ثمارات 
ومدينــون آخــرون. تحتفــظ الشــركة باألمــوال النقديــة واالســت�ثمارات لــدى بنــوك وأطــراف أخــرى ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد، 
كمــا أن الحســابات المدينــة موزعــة علــى عــدد مــن الحســابات ولــدى أطــراف ذوي مراكــز ماليــة جيــدة وبالتالــي ال يوجــد تركيــز 

جوهــري لمخاطــر االئ�تمــان.

الجدول أدناه يوضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان لعناصر قائمة المركز المالي:

مخاطــر الســيولة تمثــل مخاطــر الســيولة مخاطــر عــدم التمكــن مــن بيــع موجــودات ماليــة عنــد الحاجــة وبســرعة كافيــة لتفــادي 
أي خســارة. تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للت�أكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بــأى التزامــات حاليــة 

ومســتقبلية. وال تعتقــد تــداول أنهــا عرضــة ألي مخاطــر ذات أهميــة نســبية عاليــة لهــا عالقــة بمخاطــر الســيولة.

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م
9,302,729 25,890,285 النقد و ما في حكمه

1,570,000,000 2,397,000.000 است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق
14,749,067 8,433,681 مدينون، صافي

1,594,051,796 2,431,323,966
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يظهر الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات المالية بناءًا على التاري�خ المتوقع لتحصيلها أو سدادها:

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م

اإلجمالي أكرث من 12 شهر أقل من 12 شهر اإلجمالي أكرث من 12 شهر أقل من 12 شهر

9,302,729 - 9,302,729 25,890,285 - 25,890,285  النقد وما في حكمه

1,241,670,473 - 1,241,670,473 371,885,714 - 371,885,714  است�ثمارات في أوراق مالية
لإلتجار

1,570,000,000 1,470,000,000 100,000,000 2,397,000,000 1,397,000,000 1,000,000,000  است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ
اإلستحقاق

14,749,067 - 14,749,067 8,433,681 - 8,433,681 مدينون، صافي

23,698,872 - 23,698,872 30,159,630 - 30,159,630 موجودات أخرى

83,343,598 83,343,598 - 82,532,816 82,532,816 -  است�ثمارات بطريقة حقوق الملكية

513,359,518 513,359,518 - 477,342,302 477,342,302 - است�ثمارات متاحة للبيع

3,456,124,257 2,066,703,116 1,389,421,141 3,393,234,428 1,956,866,118 1,436,369,310 إجمالي الموجودات المالية

40,008,987 - 40,008,987 87,540,054 - 87,540,054 دائنون

17,927,592 - 17,927,592 11,904,744 - 11,904,744  رصيد مستحق لهيئة السوق
المالية

52,054,227 - 52,054,227 36,646,884 - 36,646,884  مصاريف مستحقة ومطلوبات
أخرى

54,532,973 54,532,973 - 60,678,368 60,678,368 -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفي

21,914,680 21,914,680 - 17,637,509 17,637,509 - مخصص التزامات خاصة

186,438,459 76,447,653 109,990,806 214,407,559 78,315,877 136,091,682 إجمالي المطلوبات المالية

3,174,935,479 1,906,911,865 1,268,023,614 3,081,112,621 1,796,026,425 1,285,086,196 صافي الموجودات المالية

٢9. إعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية في ٥ جمادى اآلخرة ١437هـ الموافق ١4 مارس ٢٠١6م.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م


