
 القوائم املالية 
وتقرير مراجعي احلسابات

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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 السادة/ املساهمني
 شركة السوق املالية السعودية "تداول”

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
الرياض - اململكة العربية السعودية 

لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة لشركة السوق املالية السعودية )الشركة( والتي تشمل قائمة املركز املايل كما يف 31 ديسمرب 2014م وقوائم الدخل والتدفقات 
النقدية والتغريات يف حقوق املساهمني للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة من )1( إىل )28( املعتربة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية 
تعترب اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم املالية بشكل عادل وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ووفقًا لنص املادة 

)123( من نظام الشركات و النظام األساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتربه اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء 
كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة املعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام مبراجعة هذه القوائم املالية. 

مسئولية مراجعي احلسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة 

العربية السعودية وتتطلب تلك املعايري إلتزامنا مبتطلبات أخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن القوائم املالية 
خالية من األخطاء اجلوهرية.

تشتمل املراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. تعتمد اإلجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا مبا يف 
ذلك تقييمنا خملاطر وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه اخملاطر نأخذ يف اإلعتبار نظام الرقابة 

الداخلية اخلاص بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف املتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة 
الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال املراجعة تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية التي استخدمتها اإلدارة، باإلضافة 

إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية. 

نعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث ميكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

الرأي
ويف رأينا، أن القوائم املالية ككل: 

1 -  تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للشركة كما يف31 ديسمرب 2014م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقًا 
ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكـة العربية السعودية املالئمة لظروف الشركة.

2 -   تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.

عن/ كى بي ام جي الفوزان والسدحان

   

 خليل إبراهيم السديس
ترخيص رقم: 371

 التاريخ: 20 جمادى األوىل 1436هـ
املوافق: 11 مارس 2015م

تقريـر مراجع احلسابات 

كي بي إم جي الفوزان والسدحان
برج كى بي ام جي

طريق صالح الدين األيوبي
ص.ب 92876

الرياض 11663
اململكة العربية السعودية

تلفون  8500 874 11 966+
فاكس  8600 874 11 966+

www.kpmg.com.sa  إنرتنت
رقم الرتخيص  46/11/323 بتاريخ 1412/9/7هـ 

 كى بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة مهنية مسجلة يف اململكة العربية السعودية، وعضو يف شبكة مكاتب األعضاء املستقلني لـ كى بي ام جي العاملية التعاونية 
)"كي بي إم جي العاملية"(، وهي منشأ سويسرية
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قائمة املركز املايل 
كما يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

إيضاح

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

املوجودات
املوجودات املتداولة 

٤9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39نقد وما يف حكمه 

–51٬241٬670٬473)أ(استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

5100٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8)ب(استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

614٬749٬0676٬٢8١٬735مدينون، صايف

723٬698٬872٢٤٬553٬9٠٠مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

1٬389٬421٬141١٬66٠٬8٢8٬6٠٢جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

5513٬359٬5183٤١٬6١6٬67٢)ج(استثمارات متاحة للبيع

51٬470٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠)د(استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

983٬343٬59883٬95٠٬٢١8استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

١٠39٬091٬8986٬٠٤٠٬٠١9مشروعات حتت التنفيذ

١١28٬597٬5753٤٬679٬599ممتلكات ومعدات، صايف

2٬134٬392٬589١٬666٬٢86٬5٠8جمموع املوجودات غري املتداولة

3٬523٬813٬7303٬3٢7٬١١5٬١١٠جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني 

املطلوبات املتداولة

١٢40٬008٬987٢9٬7٤٠٬83٢دائنون

١317٬927٬5927٬635٬93١رصيد مستحق لهيئة السوق املالية

١٤52٬054٬2273١٬786٬556مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

109٬990٬80669٬١63٬3١9جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

١554٬532٬973٤9٬٢79٬66٤خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

١621٬914٬680٢١٬9١٤٬68٠خمصص إلتزامات خاصة

76٬447٬6537١٬١9٤٬3٤٤جمموع املطلوبات غري املتداولة

186٬438٬459١٤٠٬357٬663جمموع املطلوبات

حقوق املساهمني  

١1٬200٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال 

١7273٬053٬591٢٤6٬55١٬9١٤إحتياطي نظامي

١81٬114٬180٬214١٬١١٤٬١8٠٬٢١٤إحتياطي عام

559٬564٬76083٬963٬7٠6)ج(التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

690٬576٬7065٤٢٬٠6١٬6١3أرباح مبقاة

3٬337٬375٬2713٬١86٬757٬٤٤7جمموع حقوق املساهمني

3٬523٬813٬7303٬3٢7٬١١5٬١١٠جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني
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إيضاح

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

١9487٬004٬9773٤5٬9٠5٬١56إيرادات النشاط 

)١5٤٬7٢٢٬٠٤3()161٬806٬248(٢٠تكاليف النشاط

325٬198٬729١9١٬١83٬١١3جممل الدخل

)١٠5٬٢76٬٤٤7()139٬055٬673(٢١مصاريف عمومية وإدارية

186٬143٬05685٬9٠6٬666الدخل من األنشطة الرئيسية

11٬240٬746٢٤٬66٢٬7٢5إيرادات عموالت خاصة من ودائع مرابحة 

33٬405٬633٢9٬755٬٤96إيرادات عموالت خاصة من صكوك  

58٬146٬2817٬65٢٬966)ج( توزيعات أرباح حمافظ استثمارية

–2٬153٬004مكاسب حمققة من استثمارات أوراق مالية لإلجتار

–15٬995٬509مكاسب حمققة من استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع 

–56٬670٬473)أ(مكاسب غري حمققة من استثمارات أوراق مالية لإلجتار

)٤9٬78٢()606٬620(9احلصة من صايف دخل شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

1٬868٬688٤٬5٠١٬١98إيرادات أخرى من أنشطة غري رئيسية 

78٬873٬71466٬5٢٢٬6٠3الدخل من األنشطة غري الرئيسية

265٬016٬770١5٢٬٤٢9٬٢69صايف دخل السنة

٢٢ربح السهم من:

1.55٠.7٢الدخل من األنشطة الرئيسية

0.66٠.55الدخل من االنشطة غري الرئيسية

2.21١.٢7صايف دخل السنة 

قائمة الدخل 
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

38     السوق املالية السعودية



إيضاح

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
265٬016٬770١5٢٬٤٢9٬٢69صايف دخل السنة

تسويات لـ:
17٬749٬587٢٢٬387٬35٤استهالك وإطفاء   

)٢66٬١٤7(274٬502خمصص/)عكس( الديون املشكوك يف حتصيلها
70٬186١٢٬978خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 

13٬561٬129١٠٬876٬685خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
–)6٬670٬473(مكاسب غري حمققة من تقييم أوراق مالية لإلجتار 

–)2٬153٬004(مكاسب حمققة من استثمارات أوراق مالية لإلجتار

–)15٬995٬509(مكاسب غري حمققة من استثمارات متاحة للبيع

)٢٬٢8٠٬5٢6()947٬272(خصم إصدار صكوك
9606٬620٤9٬78٢احلصة من صايف دخل شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
–)1٬695٬000٬000(شراء استثمارات يف اوراق مالية لإلجتار

–462٬153٬004احملصل من استثمارات يف اوراق مالية لإلجتار

٤٬١١8٬388)8٬741٬834(مدينون، صايف
)٢٬٢7١٬36٠(855٬028مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

10٬268٬1559٬5٠7٬7٠9مدينون 
)738٬856(10٬291٬661رصيد مستحق لهيئة السوق املالية 
)١٬٠٤٤٬856(20٬267٬671مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

)١١٬3٠٠٬٠88()8٬307٬820(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
٢١٬9١٤٬68٠–خمصص التزامات خاصة 

٢٠3٬395٬٠١٢)936٬701٬599(صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجت من األنشطة اإلستثمارية
1٬670٬000٬000٢٬١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠استحقاق استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

)3٬٠36٬١75٬6٢5()520٬000٬000(شراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

)57٬65٢٬966()226٬141٬792(شراء استثمارات متاحة للبيع

–45٬995٬509احملصل من استثمارات متاحة للبيع

)١5٬7٢3٬8١٠()44٬789٬628(شراء ممتلكات ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ 

٤3٬65٠–احملصل من بيع ممتلكات ومعدات

)969٬5٠8٬75١(925٬064٬089صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية املستخدم يف االنشطة التمويلية
)9٠٬٠٠٠٬٠٠٠()90٬000٬000(توزيعات أرباح مدفوعة

)9٠٬٠٠٠٬٠٠٠()90٬000٬000(صايف النقد املستخدم يف االنشطة التمويلية

)856٬١١3٬739()101٬637٬510(صايف التغري يف النقد وما يف حكمه 

110٬940٬239967٬٠53٬978النقد وما يف حكمه يف بداية السنة 

9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة 

معامالت غري نقدية

73٬٤٤6٬665)24٬398٬946(5 )ج(التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 

قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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)ريال سعودي(

إحتياطي عامإحتياطي نظاميرأس املال

التغري يف القيمة 
العادلة لالستثمارات 

اجملموعأرباح مبقاةاملتاحة للبيع

2013م

١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢3١٬3٠8٬987١٬١١٤٬١8٠٬٢١٤١٠٬5١7٬٠٤١٤9٤٬875٬٢7١3٬٠5٠٬88١٬5١3الرصيد يف ١ يناير ٢٠١3م 

١5٢٬٤٢9٬٢69١5٢٬٤٢9٬٢69––––صايف دخل السنة

التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات 
73٬٤٤6٬665–73٬٤٤6٬665–––املتاحة للبيع

–)١5٬٢٤٢٬9٢7(––١5٬٢٤٢٬9٢7–احملول اىل االحتياطي النظامي

)9٠٬٠٠٠٬٠٠٠()9٠٬٠٠٠٬٠٠٠(––––توزيعات أرباح – إيضاح ٢5

١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٤6٬55١٬9١٤١٬١١٤٬١8٠٬٢١٤83٬963٬7٠65٤٢٬٠6١٬6١33٬١86٬757٬٤٤7الرصيد يف 3١ ديسمرب ٢٠١3م

2014م

1٬200٬000٬000246٬551٬9141٬114٬180٬21483٬963٬706542٬061٬6133٬186٬757٬447الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٤م 

265٬016٬770265٬016٬770––––صايف دخل السنة 

التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات 
)24٬398٬946(–)24٬398٬946(–––املتاحة للبيع

–)26٬501٬677(––26٬501٬677–احملول اىل االحتياطي النظامي

)90٬000٬000()90٬000٬000(––––توزيعات أرباح – إيضاح ٢5

1٬200٬000٬000273٬053٬5911٬114٬180٬21459٬564٬760690٬576٬7063٬337٬375٬271الرصيد يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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عام  .1
صدر املرسوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 1428/03/01هـ املوافق 2007/03/20م باملوافقة على الرتخيص بتأسيس شركة السوق املالية السعودية )تداول( كشركة 

مساهمة سعودية برأسمال قدره 1.200 مليون ريال سعودي مقسم إىل 120 مليون سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها 10 رياالت سعودية أكتتب 
فيها بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة.

كما صدر قرار معايل وزير التجارة والصناعة رقم 320/ق وتاريخ 1428/12/1هـ املوافق 2007/12/11م والقاضي باملوافقة على إعالن تأسيس شركة السوق املالية 
السعودية )تداول( كشركة مساهمة مقفلة، وقد مت تسجيل تداول كشركة مساهمة مقفلة يف مدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم 1010241733 وتاريخ 

1428/12/02هـ املوافق 2007/12/12م. وقد مت حتويل كافة احلقوق واملوجودات واملطلوبات وااللتزامات والسجالت لتداول )النظام الذي وجد قبل تأسيس الشركة( 
للشركة كما يف 1428/11/30هـ املوافق 2007/12/10م اىل الشركة.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف توفري وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق املالية والقيام بأعمال التسوية واملقاصة لألوراق املالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر 
املعلومات املتعلقة بها ولها مزاولة أي نشاط أخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقًا لنظام السوق املالية ومبا يحقق أهدافها الواردة فيه.

أسس اإلعداد  .2
السياسات احملاسبية املتبعة

مت إعداد القوائم املالية املرفقة طبقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

أسس القياس
مت إعداد القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات املتاحة للبيع واالستثمارات يف األوراق املالية لإلجتار والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، 

باستخدام أساس االستحقاق ومفهوم استمرارية الشركة.

العملة الوظيفية )ريال سعودي(
مت عرض القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعترب عملة النشاط للشركة. كافة املبالغ مت تقريبها ألقرب ريال سعودي.

استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية، طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفرتاضات التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املصرح عنها، 

واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ اإليرادات واملصاريف املصرح عنها للسنة املعروضة. وبالرغم من إعداد هذه 
التقديرات واالفرتاضات وفقًا ملعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات اجلارية، عليه، فإن النتائج الفعلية ميكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

ملخص السياسات احملاسبية الهامة  .3
مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفرتات املعروضة يف القوائم املالية. 

مت إعادة تبويب بعض األرقام لتتفق مع عرض أرقام السنة احلالية.

النقد وما يف حكمه
يتضمن النقد وما يف حكمه احلسابات اجلارية لدى البنوك واملرابحات القصرية األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل 3 أشهر أو أقل من تاريخ إقتنائها.

االستثمارات يف األوراق املالية لإلجتار
يتم تسجيل االستثمارات يف األوراق املالية لإلجتار التي يتم شراؤها ألغراض جتارية مبدئيًا بسعر التكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها يف قائمة املركز املايل بالقيمة 

السوقية وتدرج ضمن املوجودات املتداولة. وتقيد املكاسب واخلسائر احملققة أو الغري حمققة من بيع األوراق املالية لإلجتار والتغريات يف القيمة السوقية بتاريخ 
قائمة املركز املايل وحتمل على قائمة الدخل.

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت التي تنوي اإلدارة ولها القدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم تصنيفها كاستثمارات 
حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم تسجيل االستثمارات املقتناة مبدئيًا بالقيمة العادلة مبا فيها تكاليف املعامالت املباشرة أو الزائدة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة 

املطفاة بعد خصم خمصص اإلنخفاض يف القيمة. يتم إحتساب التكلفة املطفاة باألخذ يف اإلعتبار أي خصم عند االستحواذ باستخدام معدل الفائدة الفعال. أي أرباح 
أو خسائر من هذه االستثمارات يتم اإلعرتاف بها يف قائمة الدخل عند إلغاء االستثمار أو إنخفاضه. هذه االستثمارات يتم إدراجها يف املوجودات املتداولة إذا كان تاريخ 

استحقاقها خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل ويف املوجودات غري املتداولة إذا كان تاريخ استحقاقها يزيد عن 12 شهرًا.

إيضــاحــات حــول القـوائـــم املــاليـــــة 
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  .3
استثمارات متاحة للبيع

االستثمارات املشرتاة ليست بنية اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وليس بغرض املتاجرة يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع.

كافة االستثمارات املصنفة كاستثمارات متاحة للبيع يتم اإلعرتاف بها مبدئيًا بالتكلفة والحقًا يتم اإلعرتاف بها بالقيمة العادلة. املكاسب واخلسائر غري احملققة من 
التغري يف القيمة العادلة يتم اإلعرتاف بها يف )املكاسب/)اخلسائر( غري احملققة من االستثمار ضمن حقوق امللكية. عند إلغاء اإلعرتاف فإن أي مكاسب أو خسائر 

مرتاكمة مت اإلعرتاف بها سابقًا يف امللكية يتم قيدها يف قائمة الدخل. يتم حتميل اإلنخفاض الدائم يف االستثمارات أعاله، إن وجد، يف قائمة الدخل.

بالنسبة لالستثمارات املتاجر بها يف األسواق املالية يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع ألسعار السوق املدرجة عند اإلقفال يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم حتديد 
القيمة العادلة للموجودات املدارة واالستثمارات يف الصناديق االستثمارية بالرجوع إىل صايف قيمة املوجودات املعلنة.

األرباح واخلسائر من صرف العمالت على االستثمارات يف سندات الدين املتاحة للبيع يتم اإلعرتاف بها يف قائمة الدخل.

مدينون، صايف
يظهر رصيد الذمم املدينة بصايف القيمة القابلة للتحصيل التي متثل قيمة فواتري اخلدمات الغري حمصلة بعد جتنيب املبالغ الالزمة لألرصدة املدينة التي يكون 

حتصيلها أمرا مشكوكًا فيه، إن وجدت.

استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 
الشــركة املســتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية هي الشــركة التي متارس عليها الشــركة نفوذًا هاما ولكن ليس ســيطرة على السياســات املالية والتشــغيلية 

وبصورة عامة متتلك فيها الشــركة إســتثمارًا بنســبة ترتاوح بني 20٪ إىل 50٪ من حقوق التصويت. يتم احملاســبة عن االســتثمار يف الشــركة الزميلة بطريقة 
حقوق امللكية )مســتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية( والتي يتم اإلعرتاف بها مبدئيًا بالتكلفة مبا يف ذلك الشــهرة احملددة عند االســتحواذ. حصة الشــركة يف 

أرباح وخســائر شــركتها املســتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية قبل االســتحواذ يتم اإلعرتاف بها يف قائمة الدخل وحصتها بعد االســتحواذ يف حركة اإلحتياطي يتم 
اإلعرتاف بها يف ملكية الشــركة.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية 
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء تقومي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة مثل 

هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض يف القيمة يف قائمة الدخل. يتم حتديد اإلنخفاض كما يلي:

بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة ميثل اإلنخفاض الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناقصًا أي خسائر إنخفاض مت اإلعرتاف بها سابقًا يف قائمة الدخل.  - 1
2 -  بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل االنخفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية اخملصومة على 

أساس معدل العائد السائد يف السوق حاليًا ألصل مايل مماثل.
3 -  بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفاة ميثل اإلنخفاض الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية اخملصومة على 

أساس معدل الفائدة الفعال.

بالنسبة لالستثمارات املتاحة للبيع فإن اإلنخفاض الهام والدائم يف القيمة العادلة تستند على دليل موضوعي باإلنخفاض. يتم اثبات خسارة االنخفاض يف القيمة يف 
قائمة الدخل والذي ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة، وأي زيادة يف القيمة العادلة بعد االعرتاف باالنخفاض يتم االعرتاف بها يف امللكية.

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة. نفقات الصيانة واإلصالح يتم حتميلها على قائمة الدخل بينما نفقات التحسينات يتم رسملتها. 

يتم حتميل االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات باستخدام طريقة القسط الثابتة. 

األعمار اإلنتاجية املقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي على النحو التايل:

األعمار اإلنتاجية املقدرةاملوجودات

٤ سنواتأجهزة وبرامج احلاسب اآليل

١٠ سنواتديكورات وحتسينات وأثاث ومفروشات 

6 سنواتمعدات وأجهزة كهربائية وأدوات وأجهزة مكتبية 

٤ سنواتسيارات

42     السوق املالية السعودية



ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  .3
إنخفاض املوجودات غري املالية

تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للتأكد من عدم وجود أي مؤشرات على أن هذه املوجودات إنخفضت قيمتها. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم اإلنخفاض. ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك 

األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

ويف الظروف التي يقدر فيها املبلغ القابل لالسرتداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفرتية، عندئذ تخفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة 
املدرة للنقدية إىل القيمة القابلة لالسرتداد لها، ويتم إثبات خسائر االنخفاض يف قيمة األصل مصروفات فورًا يف قائمة الدخل. 

اخملصصات
يتم اإلعرتاف باخملصص عندما يكون على الشركة التزام قانوين أو تعاقدي ناشئ نتيجة حلدث سابق ومن احملتمل أن ينتج عنه حتويل منافع اقتصادية لسداد االلتزام 

وميكن إجراء تقدير يعتمد عليه.

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا للسياسه الداخلية لتداول بواقع شهر للخمس سنوات األوىل وشهر ونصف اعتبارا من السنة السادسة 

خلدمة املوظف لدى الشركة.

حتقق اإليرادات
يتم إثبات إيرادات اخلدمات عند إكتمال العملية وتقدمي اخلدمة ويتم استقطاع جزء من اجمايل ايرادات اخلدمات التشغيلية التي تقدمها الشركة لصالح هيئة السوق املالية. 

إن رسوم اخلدمات السنوية احملصلة يف بداية سريان العقد تسجل كإيرادات مستلمة مقدمًا )مؤجلة( ضمن االلتزامات املتداولة ويتم إثباتها ضمن قائمة الدخل 
على مدى فرتة استحقاقها وفقًا لشروط العقد.

املصاريف
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية املصاريف التي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف النشاط وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ويتم توزيع املصاريف، إذا دعت 

احلاجة لذلك، بني املصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف النشاط على أساس ثابت.

الزكاة
ال تقوم الشركة باحتساب خمصص للزكاة الشرعية يف القوائم املالية باعتبار أنها مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة )جهة حكومية(، بناء على اخلطاب 

الوارد من مصلحة الزكاة والدخل رقم 2999 / 12 وتاريخ 5 / 6 / 1429 هـ حيث نص بأن خضوع الشركة للزكاة الشرعية يكون بعد طرحها لالكتتاب العام ومشاركة 
القطاع اخلاص يف رأسمالها وذلك طبقًا ملوافقة معايل وزير املالية على دراسة املصلحة يف هذا الشأن بتاريخ 1429/5/24 هـ.

املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة األجنبية إىل الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما 
يف تاريخ قائمة املركز املايل إىل الريال السعودي باألسعار السائدة يف نهاية السنة. إن املكاسب واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو حتويل العمالت األجنبية يتم إدراجها 

ضمن قائمة الدخل.

اإللتزامات احملتملة 
جميع االلتزامات احملتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكرث من األحداث املستقبلية غري 

املؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات احلالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غري مثبتة لألسباب التالية: )1( عدم وجود احتمال 
بأن تدفق املوارد اخلارجة الكامنة يف املنافع االقتصادية سيكون مطلوبًا لتسوية االلتزام، أو )2( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها 

جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مايل واإلفصاح عنها يف القوائم املالية للشركة ضمن املطلوبات احملتملة.

التقارير القطاعية
قطاع األعمال هو جمموعة من األصول والعمليات املرتبطة بتقدمي منتجات أو خدمات تتعرض خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. 

ويشمل القطاع اجلغرايف تقدمي منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية حمددة تتعرض خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات 
اقتصادية أخرى.
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نقد وما يف حكمه  .4
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

9٬302٬72935٬9٤٠٬٢39حسابات جارية لدى البنوك

75٬٠٠٠٬٠٠٠–مرابحات قصرية اآلجل 

9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39

تودع املرابحات قصرية األجل لدى أطراف ذات تصنيف جيد. هذه اإليداعات لفرتات ترتاوح ما بني يوم وثالثة أشهر وذلك حسب املتطلبات النقدية للشركة، ويتحقق 
منها متوسط عمولة خاصة 1.21٪ سنويًا كما يف 31 ديسمرب 2013م.

استثمارات   .5
فيما يلي ملخصًا باحملفظة االستثمارية:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

–1٬241٬670٬473استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار )أ(

100٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8استثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – متداولة )ب(

513٬359٬5183٤١٬6١6٬67٢استثمارات متاحة للبيع )ج(

1٬470٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠استثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – غري متداولة )د(

3٬325٬029٬9913٬٠6٠٬669٬٤٠٠

استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار أ - 
إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية لإلجتار هي كما يلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

––1٬235٬000٬0001٬241٬670٬473صناديق أسواق النقد

––1٬235٬000٬0001٬241٬670٬473اإلجمايل

–6٬670٬473مكاسب غري حمققة

ب- استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق - متداولة:
التكلفة املطفاة لالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:

االستحقاقالوصف

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

–6100٬000٬000 مايو ٢٠١5م مرابحة 

٤٤5٬٠٠٠٬٠٠٠–٢6 مارس ٢٠١٤ممرابحة 

٢5٠٬٠٠٠٬٠٠٠–٢3 أبريل ٢٠١٤ممرابحة

65٠٬٠٠٠٬٠٠٠–٢8 مايو ٢٠١٤ممرابحة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠–١5 أبريل ٢٠١٤مصكوك دار األركان

7٤٬٠5٢٬7٢8–9 يوليو ٢٠١٤مصكوك بن الدن السعودية )االصدار الرابع(

100٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8

 إيداعات املرابحات قصرية األجل لدى أطراف ذات تصنيف جيد ويتحقق عنها متوسط عمولة خاصة بنسبة 1.12٪ سنويًا )31 ديسمرب 2013م: 1.64٪ سنويًا(.

ترتاوح فرتة استحقاق الصكوك والسندات من 3 اىل 5 سنوات، وحققت متوسط عمولة خاصة بنسبة 3.08٪ سنويًا )31 ديسمرب 2013م: 3.90٪ سنويًا( .
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استثمارات )تتمة(  .5
استثمارات متاحة للبيع  ج- 

إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

225٬799٬248266٬652٬498١57٬65٢٬966٢١٢٬٢55٬٠59حمافظ غري مقيدة

137٬995٬510156٬384٬5205٠٬٠٠٠٬٠٠٠79٬36١٬6١3صناديق أسهم حملية

90٬000٬00090٬322٬5005٠٬٠٠٠٬٠٠٠5٠٬٠٠٠٬٠٠٠صناديق استثمار عقارية

453٬794٬758513٬359٬518٢57٬65٢٬9663٤١٬6١6٬67٢اإلجمايل

59٬564٬76083٬963٬7٠6مكاسب غري حمققة

د-استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق - غري متداولة:
التكلفة املطفاة لالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:

االستحقاقالوصف

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

١5٠٬٠٠٠٬٠٠٠–6 يوليو ٢٠١٤مالشركة السعودية للكهرباء – صكوك )اإلصدار الثاين(

773٬000٬00073٬٠٠٠٬٠٠٠ أكتوبر ٢٠١5 مجمموعة بن الدن السعودية – صكوك )اإلصدار الثاين(

٢827٬000٬000٢7٬٠٠٠٬٠٠٠ مارس ٢٠١7مالبنك السعودي الربيطاين – صكوك )اإلصدار األول(

١8100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ديسمرب٢٠١7مالبنك السعودي الفرنسي – صكوك

3١25٬000٬000٢5٬٠٠٠٬٠٠٠ مارس ٢٠١8مشركة املراعي –  صكوك ) اإلصدار الثاين (

٢825٬000٬000٢5٬٠٠٠٬٠٠٠ مايو ٢٠١8مشركة مرافق الكهرباء واملياه – صكوك

3٠100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سبتمرب ٢٠١8مشركة املراعي –  صكوك ) اإلصدار الثالث (

775٬000٬00075٬٠٠٠٬٠٠٠ مارس ٢٠١9مشركة املراعي –  صكوك )اإلصدار األول(

٢١100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ مايو ٢٠١9مصكوك تصنيع - صكوك

–٢350٬000٬000 يونيو ٢٠١9مصكوك برتوكيم

–٢٤40٬000٬000 يونيو ٢٠١9مشركة فواز عبدالعزيز احلكري – صكوك

٢6100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نوفمرب ٢٠١9مالبنك السعودي الهولندي – صكوك )اإلصدار الثاين(

٢٢75٬000٬00075٬٠٠٠٬٠٠٠ يناير٢٠٢٠مشركة صافوال –  صكوك

١7100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ديسمرب٢٠٢٠مالبنك السعودي الربيطاين – صكوك )اإلصدار الثاين(

١8100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ يناير٢٠٢٢مالهيئة العامة للطريان املدين –  صكوك

١٢150٬000٬000١5٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ديسمرب ٢٠٢3مالبنك السعودي الهولندي – صكوك )اإلصدار الثالث(

–5100٬000٬000 يونيو٢٠٢٤مالبنك السعودي لإلستثمار – صكوك

–١8100٬000٬000 يونيو ٢٠٢٤مالبنك السعودي الفرنسي – صكوك ) اإلصدار الثاين(

–3130٬000٬000 ديسمرب ٢٠٢6 مصكوك شركة تداول العقارية

1٬470٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

تستحق هذه الصكوك والسندات ما بني 1 إىل 12 سنة، ويتحقق عنها متوسط عمولة خاصة بنسبة 2.42٪ سنويًا (31 ديسمرب 2013م: 2.36٪ سنويًا(.
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املدينون، صايف  .6
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

15٬939٬0127٬١97٬١78مدينون

)9١5٬٤٤3()1٬189٬945(يخصم:خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

14٬749٬0676٬٢8١٬735

مصاريف مدفوعه مقدما وموجودات أخرى  .7
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

5٬137٬0008٬879٬663عوائد استثمارات مستحقة

4٬861٬5335٬٠9٤٬76٤إيرادات تشغيليه مستحقة

5٬531٬621٤٬799٬٤83مصاريف تامني مدفوعة مقدمًا

4.776.8153٬359٬39٢مصاريف ايجار مدفوعة مقدمًا 

1٬098٬28578٠٬١3٠عقود أعمال الصيانة

408٬724٢98٬788مستحق من املوظفني

453٬122539٬98٢مستحق من أطراف ذات عالقة – إيضاح 8 

1٬431٬7728٠١٬698أرصدة مدينة اخرى

23٬698٬872٢٤٬553٬9٠٠

املعامالت مع أطراف ذات عالقة   .8
وفقًا للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم الشركة بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة متضمنة التعامل مع صندوق االستثمارات العامة )الشريك( وشركة تداول 

العقارية وأعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني وغريها من الشركات التي ميتلكها صندوق االستثمارات العامة أو األعضاء من جملس تلك الشركات. كل تلك 
املعامالت تتم وفقًا للشروط املتفق عليها من قبل إدارة الشركة.

املعامالت اجلوهرية مع األطراف ذات العالقة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب كما يلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

275٬463٬469١75٬٢6٤٬١١3عمولة التداول

23٬804٬575١٤٬١١٤٬5٢8خدمات معلومات السوق

12٬103٬288١١٬3١3٬٤٢5خدمات التسجيل األساسية

2٬781٬060٢٬5٤6٬3٤٠خدمات حسابات املستثمرين

5٬577٬712١٬77٢٬3٢٢خدمات أخرى 

5٬753٬7135٬٠٤7٬9٢٤خطوط دوائر املعلومات واالتصاالت 

1٬570٬000١٬3٤5٬957كهرباء 

3٬110٬7433٬٤٢6٬٠٠٠مكافآت وبدالت جملس اإلدارة

239٬739٬220١٢8٬5٤8٬9١8استثمارات يف حمافظ مدارة غري مقيدة وصناديق أسهم حملية

453٬122539٬98٢الرصيد املستحق من شركة تداول العقارية
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املعامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  .8
األرصدة والعمليات الناجتة من هذه املعامالت املدرجة يف القوائم املالية كما يف 31 ديسمرب:

طبيعة العالقةالوصف

)ريال سعودي(

احململ خالل السنةالرصيد يف بداية السنة
احملصل/مدفوع 

الرصيد يف نهاية السنةخالل السنة

2٬377٬667)318٬972٬693(1٬615٬256319٬735٬104ملكية مشرتكة ومدراءذمم مدينة

944٬294)11٬012٬433(4٬633٬0147٬323٬713ملكية مشرتكة ومدراءذمم دائنة

 مدفوعات مقدمة 
453٬122)539٬982(539٬982453٬122شركة زميلةوموجودات أخرى

تتضمن األرصدة املدينة/املدينة األخرى مع األطراف ذات العالقة حمافظ غري مقيدة، حيث تصنف هذه اإلستثمارات )استثمارات متاحة للبيع( وهي كما يف 31 ديسمرب:

طبيعة العالقةالوصف

)ريال سعودي(

31 ديسمرب 2014مبيعشراءالرصيد يف بداية السنة

84٬092٬733–39٬684٬24844٬408٬485أعضاء جملس إدارة مشرتكني شركة أصول وبخيت االستثمارية

 شركة السعودي 
32٬913٬179)71٬988٬757(49٬612٬93655٬289٬000أعضاء جملس إدارة مشرتكني الفرنسي كابيتال

122٬728٬309–39٬251٬73483٬476٬575أعضاء جملس إدارة مشرتكني جدوى لالستثمار

استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية  .9
متتلك الشركة 20٪ من رأس مال شركة تداول العقارية )الشركة الزميلة( تعادل 84 مليون ريال سعودي. النشاط الرئيسي للشركة الزميلة هو تطوير املركز الرئيسي 

لتداول يف مركز امللك عبداهلل املايل.

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

83٬950٬2188٤٬٠٠٠٬٠٠٠الرصيد يف بداية السنة  

)٤9٬78٢()606٬620(احلصة من صايف خسارة الشركة 

83٬343٬59883٬95٠٬٢١8الرصيد يف نهاية السنة

مشروعات حتت التنفيذ  .10
األرصدة والعمليات ملشروعات حتت التنفيذ هي كمايلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

6٬040٬019368٬863رصيد بداية السنة

37٬613٬6166٬835٬87٢إضافات

)١٬١6٤٬7١6()4٬561٬737(رسملة خالل السنة احملول اىل املمتلكات ومعدات

39٬091٬8986٬٠٤٠٬٠١9الرصيد يف نهاية السنة

املشروعات حتت التنفيذ والتي تخص تطوير االنظمة التقنية للسوق املالية السعودية )تداول( متثل اغلب رصيد مشروعات حتت التنفيذ بقيمة 38.755.569 ريال 
سعودي )31 ديسمرب 2013م: 6.040.019 ريال سعودي(.

التقرير السنوي ٢٠١٤م    47



إيضــاحــات حــول القـوائـــم املــاليـــــة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م

ممتلكات ومعدات، صايف  .11
)ريال سعودي(

أجهزة وبرامج 
حاسب ايل

ديكورات 
أثاث ومفروشاتوحتسينات

معدات وأجهزة 
كهربائية

أدوات واجهزة 
سياراتمكتبية

مشاريع حتت 
اجملموعالتنفيذ

الكلفة

241٬686٬89810٬186٬9807٬796٬36110٬623٬6566٬185٬974685٬4501٬895٬980279٬061٬299رصيد اول السنة

285٬222510٬269179٬669801٬5001٬108٬9737٬176٬012–4٬290٬379اإلضافات

احملول من مشروعات 
4٬561٬737––––––4٬561٬737رأسمالية حتت التنفيذ

)1٬085٬459(––)163٬876()7٬247()260٬721(–)653٬615(استبعادات

3١249٬885٬39910٬186٬9807٬820٬86211٬126٬6786٬201٬7671٬486٬9503٬004٬953289٬713٬589 ديسمرب ٢٠١٤م

االستهالكات املرتاكمه

244٬381٬700–218٬094٬9896٬423٬2685٬509٬9958٬186٬8705٬580٬295586٬283رصيد اول السنة

17٬749٬587–14٬967٬387992٬512751٬123654٬913213٬850169٬802استهالك السنة

)1٬015٬273(––)145٬255()3٬120()213٬526(–)653٬372(استبعادات

261٬116٬014–3١232٬409٬0047٬415٬7806٬047٬5928٬838٬6635٬648٬890756٬085 ديسمرب ٢٠١٤م

القيمه الدفرتيه الصافيه

3١17٬476٬3952٬771٬2001٬773٬2702٬288٬015552٬877730٬8653٬004٬95328٬597٬575 ديسمرب ٢٠١٤م

3١٢3٬59١٬9٠93٬763٬7١٢٢٬٢86٬366٢٬٤36٬7866٠5٬67999٬١67١٬895٬98٠3٤٬679٬599 ديسمرب ٢٠١3م

دائنون  .12
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

28٬116٬213٢٢٬٠٢٤٬٤١9موردي خدمات

11٬892٬7747٬7١6٬٤١3موردي اصول

40٬008٬987٢9٬7٤٠٬83٢

رصيد مستحق لهيئة السوق املالية  .13
إن الرصيد املســتحق لهيئة الســوق املالية كما يف تاريخ املركز املايل يتمثل بشــكل أساســي يف باقي حصة الهيئة من متحصالت املقابل املايل العائد للهيئة 

)راجع إيضاح 19(.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  .14
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

37٬227٬703١9٬١9٠٬36٠بدالت موظفني مستحقة

10٬696٬2199٬7٤١٬7٠3بدالت اجازة مستحقة للموظفني 

1٬252٬307١٬٤٢7٬١١8إيرادات مقبوضة مقدمًا

1٬244٬783١٬٠٢9٬٠66تأمينات اجتماعية مستحقة

1٬633٬215398٬3٠9أخرى

52٬054٬2273١٬786٬556
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خمصص نهاية اخلدمة للموظفني  .15
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

49٬279٬664٤9٬7٠3٬٠67الرصيد أول السنة

13٬767٬662١٠٬876٬685احململ على مصاريف خالل السنة

)١١٬3٠٠٬٠88()8٬514٬353(املسدد خالل السنة

54٬532٬973٤9٬٢79٬66٤الرصيد يف نهاية السنة

خمصص التزامات خاصة  .16
توجد دعاوى قائمة ضد الشركة تخص أعمال الشركة السعودية لتسجيل األسهم حيث أن الشركة حازت على موجودات ومطلوبات الشركة بناًء على قرار جملس 

هيئة السوق املالية رقم )1-202-2006( بتاريخ 1427/8/2هـ وقرار جملس الوزراء رقم )91( بتاريخ 1424/4/16هـ، ستكون الشركة مسئولة عن جميع اإللتزامات الناجتة 
عن تشغيل الشركة السعودية لتسجيل األسهم.

مت حتويل كافة احلقوق واملوجودات واملطلوبات وااللتزامات والسجالت للشركة السعودية لتسجيل األسهم )النظام الذي وجد قبل تأسيس الشركة( للشركة كما يف 
1428/11/30 هـ املوافق 2007/12/10م اىل الشركة. وحيث بلغت قيمة القضية املرفوع على الشركة السعودية للتسجيل مبلغ 56 مليون ريال سعودي حتى تاريخ 

القوائم املالية وقد صدر قرار من جلنة الفصل يف املنازعات ضد الشركة السعودية لتسجيل األسهم مببلغ 3.9 مليون ريال سعودي ومت استئناف احلكم خالل املدة 
النظامية. وباإلضافة اىل ذالك قامت الشركة بعمل خمصص بقيمة صايف املوجودات املالية احملولة من الشركة السعودية لتسجيل االسهم بقيمة 21.914.860 

ريال سعودي كما يف 31 ديسمرب 2014م مت عمل هذا اخملصص ضد أي إلتزام ناجت عن تشغيل الشركة السعودية لتسجيل األسهم. ويف تاريخ 16 صفر 1436 هـ ورد 
خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بخصوص الربط الزكوي والضريبي لألعوام من 2004م حتى 2006م على الشركة السعودية لتسجيل األسهم مببلغ قدرة 4.049.311 

ريال سعودي، ومت االعرتاض على الربط الزكوي والضريبي من الشركة بتاريخ 2015/2/2م.

احتياطي نظامي  .17
متشيًا مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10 باملئة من الدخل 

الصايف حتى يبلغ هذا االحتياطي 50 باملئة من رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.

احتياطي عام  .18
بناء على موافقة معايل رئيس هيئة السوق املالية مبوجب اخلطاب رقم 524 / 2007م وتاريخ 13 فرباير 2007م مت حتويل رصيد األرباح املبقاة اعتبارًا من سنة 2006م 

إىل حساب االحتياطي اإلتفاقي لغرض متويل إنشاء مقر السوق املالية يف مركز امللك عبداهلل املايل أو أي أغراض مستقبلية يحددها جملس اإلدارة.

خالل سنة 2008م قرر جملس إدارة الشركة مبوجب القرار رقم 2008/8/6 بتحويل رصيد االحتياطي االتفاقي إىل حساب االحتياطي العام.

ايردات النشاط  .19
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

388٬199٬911٢٤6٬67٤٬99١عمولة التداول

32٬205٬84336٬5٤٤٬59٠خدمات معلومات السوق

31٬096٬3773٠٬٠95٬٠١6خدمات التسجيل األساسية

26٬074٬045٢5٬33٠٬39٠خدمات حسابات املستثمرين

1٬650٬000١٬٠37٬٠59خدمات بيانات الشركات

7٬778٬8016٬٢٢3٬١١٠خدمات أخرى

487٬004٬9773٤5٬9٠5٬١56إجمايل العموالت واخلدمات املقدمة

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر من مؤسســة النقد العربي الســعودي يف تاريــخ 14 ربيع الثاين 1424هـ )املوافق 15 يونيو 2003م( واملعزز مبوافقة معايل رئيس هيئة الســوق 
املاليــة يف تاريــخ 25 جمــادى األول 1427هـــ )املوافــق 22 يونيــو 2006م(، والقرار الصادر من جملس هيئة الســوق املالية رقم )2010/292/هـ ج( بتاريخ 3 ذو احلجة 

1431هـــ )املوافــق 9 نوفمــرب 2010م(، تتقاضــى الهيئــة مقابل مايل وقدره 50٪ مــن اجمايل العموالت واخلدمات املقدمة. وقد بلغ اجمــايل العموالت واخلدمات املقدمة 
للســنة املالية املنتهية 31 ديســمرب 2014م مبلغ 974.009.954 ريال ســعودي (وللســنة املنتهية بـ  31 ديســمرب 2013م : 691.810.312 ريال ســعودي( وبالتايل بلغت 

املبالغ املســتحقة  لهيئة الســوق املالية عن الســنة املالية املنتهية  31 ديســمرب 2014م  مبلغ 487.004.977 ريال ســعودي (وللســنة املنتهية بـ  31 ديســمرب 
2013م : 345.905.156 ريال ســعودي(، وتتوىل الشــركة حتصيل هذا املقابل وإيداعه يف حســاب الهيئة بناًء على تعليماتها.
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تكاليف النشاط  .20
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

82٬028٬9117١٬67٠٬٢9٤رواتب ومايف حكمها

36٬722٬45735٬76٠٬٢97صيانة وتشغيل

14٬248٬929١8٬8٤5٬737استهالك واطفاء

7٬583٬8987٬358٬١9٠خطوط دوائر املعلومات

4٬352٬5036٬١٠8٬٠٢9استشارات

5٬310٬573٤٬8٠١٬٤١٠ايجار

3٬775٬466١٬997٬8٤٠تدريب

1٬318٬6446٤5٬73١ضيافة ونظافة

1٬235٬138١٬٠67٬657مصاريف سفر

973٬974856٬89٢حراسات امنية

840٬901١٬٠١٤٬٢96مياه وكهرباء

645٬83157١٬٤95اتصاالت 

629٬00176١٬٠٠٠رسوم استخدام نظام سريع

2٬140٬0223٬٢63٬١75أخرى

161٬806٬248١5٤٬7٢٢٬٠٤3

مصاريف عمومية وادارية  .21
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

85٬199٬53068٬١٢٤٬٢١3رواتب ومايف حكمها

21٬931٬078١١٬٢97٬6٢٤استشارات

4٬724٬1573٬8٢٢٬96٢ايجار

3٬855٬1363٬٤67٬579تدريب

3٬500٬6583٬5٤١٬6١7استهالك واطفاء

3٬110٬7433٬٤٢6٬٠٠٠مكافات وبدالت جملس االداره

2٬104٬329٢٬٠86٬683مصاريف سفر 

1٬941٬136١٬3١١٬١56قرطاسة ولوازم مكتبية

1٬717٬737٤33٬7٠9اعالنات وتسويق

1٬567٬609١٬775٬١٠9صيانة وتشغيل

1٬158٬904٤65٬8٢٠ضيافة ونظافة

871٬02995٢٬7٤١عقود تأمني أنشطة تداول

900٬487696٬56٤مياه وكهرباء

923٬6645١7٬853حراسات امنية

455٬727٤56٬857اتصاالت 

5٬093٬749٢٬899٬96٠أخرى

139٬055٬673١٠5٬٢76٬٤٤7
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ربح السهم  .22
مت احتساب ربح السهم من األعمال الرئيسية، بتقسيم الدخل من األعمال الرئيسية للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة.

مت إحتساب ربح السهم من اإليرادات األخرى بتقسيم اإليرادات األخرى على املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة.

مت احتساب ربح السهم من صايف الدخل بتقسيم صايف الدخل للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم والبالغة 120 مليون سهم للسنة. بلغ املتوسط املرجح 
لعدد أسهم الشركة 120 مليون كما يف 31 ديسمرب 2014م.

اإلرتباطات املستقبلية  .23
تتمثل اإلرتباطات املستقبلية يف قيمة اجلزء غري املنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إىل تداول كالتايل:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

27٬085٬6335٬٤١٤٬١٢6شراء أصول

6٬677٬968١١٬7١6٬775املصروفات امللتزمة

810٬9557٢5٬965خطاب ضمان

34٬574٬556١7٬856٬866

الزكاة  .24
ال تقوم الشركة باحتساب خمصص للزكاة الشرعية يف القوائم املالية باعتبار أنها مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة )جهة حكومية(، بناء على اخلطاب 

الوارد من مصلحة الزكاة والدخل رقم 2999 / 12 وتاريخ 5 / 6 / 1429 هـ حيث نص بأن خضوع الشركة للزكاة الشرعية يكون بعد طرحها لالكتتاب العام ومشاركة 
القطاع اخلاص يف رأسمالها وذلك طبقًا ملوافقة معايل وزير املالية على دراسة املصلحة يف هذا الشأن بتاريخ 1429/5/24 هـ.

وجتدر اإلشارة بأنه بناء على طلب مصلحة الزكاة والدخل قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية بتاريخ 1435/08/07هـ عن األعوام من 2008م إىل 2013م ملصلحة الزكاة 
والدخل، وأشارت املصلحة بأنها تقوم حاليا مبراجعة موضوع الزكاة على الشركات اململوكة جلهات حكومية بشكل كامل وستقوم املصلحة بإبالغ الشركة يف حال 

صدور توجيهات بهذا الشأن خالف ما هو معمول به حاليا. 

توزيعات أرباح  .25
إقرتح جملس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م لصندوق اإلستثمارات العامة بعد تاريخ 

قائمة املركز املايل يف 24 رجب 1435هـ )املوافق 23 مايو 2014م(، ووافقت اجلمعية العمومية يف إجتماعها املنعقد بتاريخ 28 رجب 1435هـ )املوافق 27 مايو 
2014م( على توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م لصندوق اإلستثمارات العامة.

وافقت اجلمعية العمومية يف إجتماعها املنعقد بتاريخ 5 جمادى اآلخرة 1434هـ )املوافق 15 ابريل 2013م( على توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال سعودي 
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012م لصندوق اإلستثمارات العامة.

املعلومات القطاعية  .26
تعمل الشركة فقط يف اململكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، مت تنظيم الشركة كقطاعات أعمال على أساس اخلدمات املقدمة، ولدى الشركة القطاعات 

املعروضة التالية: 

خدمات االسواق النقدية 
هو نظام تداول األوراق املالية واملقاصات والتسويات يف اململكة العربية السعودية، ويقوم على أساس السوق املستمرة التي حتركها أوامر البيع والشراء، ويقدم 
بيانات آنية عن األسعار املتداولة ومعلومات الشركات، ويتيح تداول جميع األسهم احمللية يف سوق واحدة، وهو نظام مبني على أساس املعاجلة اآللية املتكاملة.

خدمات األصول واإليداع
خدمات األصول هي اخلدمات املتعلقة برهن أسهم وفك الرهن والتحويل بني حسابات املستثمرين وحسابات أفراد األسرة واخلدمات املتعلقة بتحميل بيانات مالكي 

األسهم يف النظام االلكرتوين للسوق املالية السعودية وذلك بعد االنتهاء من االكتتاب وتخصيص أسهم املكتتبني. 

خدمات االيداع هي اخلدمات املتعلقة باألنشطة اخلاصة بتسجيل األسهم املتضمنة حفظها وصيانتها وحتديث سجالتها وتسجيل حتويالتها ونقل امللكية.

خدمات معلومات السوق 
خدمات معلومات السوق تتمثل يف الرتاخيص املمنوحة من قبل الشركة ملزودي املعلومات املتخصصني بإعادة نشر وتوزيع معلومات السوق ضمن عقود 

واتفاقيات حمددة.
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املعلومات القطاعية )تتمة(  .26
اإلدارة الرئيسية

تدير إدارة الشركات تطورات الشركات املستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية. إن جميع االستثمارات يف الشركات تدخل ضمن قطاع األعمال هذا والذي 
يتضمن إدارة إسرتاتيجية تنمية األعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد البشرية والعالقات مع العمالء.

)ريال سعودي(

اإلجمايلاإلدارة الرئيسيةخدمات معلومات السوقخدمات األصول واإليداعخدمات األسواق النقدية

2014م

487٬004٬977–388٬199٬88365٬435٬88333٬369٬211إيرادات النشاط

)161٬806٬248(–)15٬792٬915()60٬502٬567()85٬510٬766(تكاليف النشاط

)139٬055٬673()139٬055٬673(–––مصاريف عمومية وإدارية

186٬143٬056)139٬055٬673(302٬689٬1174٬933٬31617٬576٬296الدخل/)اخلسارة( من األعمال الرئيسية

13٬928٬0043٬980٬1011٬576٬0253٬504٬329٬6003٬523٬813٬730جمموع املوجودات

8٬299٬41616٬346٬0642٬943٬187158٬849٬792186٬438٬459جمموع املطلوبات

2013م

3٤5٬9٠5٬١56–٢٤7٬٢88٬6٢56١٬١٤8٬٤١637٬٤68٬١١5إيرادات النشاط

)١5٤٬7٢٢٬٠٤3(–)١٤٬٤٤٢٬83٢()55٬87٢٬9٠٢()8٤٬٤٠6٬3٠9(تكاليف النشاط

)١٠5٬٢76٬٤٤7()١٠5٬٢76٬٤٤7(–––مصاريف عمومية وإدارية

85٬9٠6٬666)١٠5٬٢76٬٤٤7(١6٢٬88٢٬3١65٬٢75٬5١٤٢3٬٠٢5٬٢83الدخل/)اخلسارة( من األعمال الرئيسية

١٤٬633٬8979٬883٬6٢9٢٬٢36٬١3٢3٬3٠٠٬36١٬٤5٢3٬3٢7٬١١5٬١١٠جمموع املوجودات

6٬٤١6٬٢67١٢٬3١5٬397٢٬35٤٬6٠6١١9٬٢7١٬393١٤٠٬357٬663جمموع املطلوبات

األدوات املالية وإدارة اخملاطر  .27
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبشروط تعامل عادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة 

العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلاصة بالشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

خماطر معدالت العمولة تتمثل خماطر معدالت العمولة يف التعرض خملاطر متعددة تتعلق بتأثري التغريات يف معدالت العمولة يف السوق على املركز املايل 
للشركة وتدفقاتها النقدية. تراقب الشركة تقلبات معدالت العمولة وتعتقد أن تأثري خماطر معدالت العمولة ليس جوهريًا.

يبني اجلدول ادناه مدى تأثر الدخل جتاه التغريات احملتملة املعقولة يف أسعار العموالت اخلاصة، مع ثبات كافة املتغريات األخرى. إن االثر على الدخل ميثل أثر 
التغريات املفرتضة يف أسعار العموالت اخلاصة على دخل الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف نهاية 

السنة. ال يوجد أي أثر على حقوق املساهمني بالشركة.

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

± 687٬5٠٠± 1٬405٬835الزيادة/النقص يف نقطة األساس+/- 5 

خماطر تغري أسعار صرف العمالت األجنبية تعتقد تداول أنها ليست عرضة خملاطر تقلب أسعار الصرف بدرجة كبرية نظرًا ألن أغلب تعامالتها تتم بالريال السعودي.

خماطر االئتمان متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. املوجودات املالية اخلاضعة لرتكيز 
خماطر االئتمان، تتألف باألساس من النقد وما يف حكمه، استثمارات ومدينون آخرون. حتتفظ الشركة باألموال النقدية واالستثمارات لدى بنوك وأطراف أخرى ذات 

تصنيف ائتماين جيد، كما أن احلسابات املدينة موزعة على عدد من احلسابات ولدى أطراف ذوي مراكز مالية جيدة وبالتايل ال يوجد تركيز جوهري خملاطر االئتمان.
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اجلدول أدناه يوضح احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان لعناصر قائمة املركز املايل:

إجمايل أقصى حد التعرض )ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

75٬٠٠٠٬٠٠٠–ما يف حكم النقد

–1٬241٬670٬473استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

1٬570٬000٬000٢٬7١9٬٠5٢٬7٢8استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

513٬359٬5183٤١٬6١6٬67٢استثمارات متاحة للبيع

83٬343٬59883٬95٠٬٢١8استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

14٬749٬0676٬٢8١٬735مدينون، صايف

3٬423٬122٬6563٬٢٢5٬9٠١٬353

خماطر السيولة متثل خماطر السيولة خماطر عدم التمكن من بيع موجودات مالية عند احلاجة وبسرعة كافية لتفادي أي خسارة. تدار خماطر السيولة وذلك 
مبراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأى التزامات حالية ومستقبلية. وال تعتقد تداول أنها عرضة ألي خماطر ذات أهمية نسبية عالية لها عالقة 

مبخاطر السيولة.

يظهر اجلدول أدناه حتليل للموجودات واملطلوبات املالية بناءًا على التاريخ املتوقع لتحصيلها أو سدادها:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

اإلجمايلأكرث من ١٢ شهرأقل من ١٢ شهراإلجمايلأكرث من 12 شهرأقل من 12 شهر

١١٠٬9٤٠٬٢39–9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39–9٬302٬729النقد وما يف حكمه 

–––1٬241٬670٬473–1٬241٬670٬473استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

100٬000٬0001٬470٬000٬0001٬570٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬7١9٬٠5٢٬7٢8استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

6٬٢8١٬735–14٬749٬0676٬٢8١٬735–14٬749٬067مدينون، صايف

استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة 
83٬95٠٬٢١883٬95٠٬٢١8–83٬343٬59883٬343٬598–حقوق امللكية

٢٤٬553٬9٠٠–23٬698٬872٢٤٬553٬9٠٠–23٬698٬872مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

3٤١٬6١6٬67٢3٤١٬6١6٬67٢–513٬359٬518513٬359٬518–استثمارات متاحة للبيع

1٬389٬421٬1412٬066٬703٬1163٬456٬124٬257١٬66٠٬8٢8٬6٠٢١٬6٢5٬566٬89٠3٬٢86٬395٬٤9٢إجمايل املوجودات املالية

٢9٬7٤٠٬83٢–40٬008٬987٢9٬7٤٠٬83٢–40٬008٬987دائنون

7٬635٬93١–17٬927٬5927٬635٬93١–17٬927٬592رصيد مستحق لهيئة السوق املالية

3١٬786٬556–52٬054٬2273١٬786٬556–52٬054٬227مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٤9٬٢79٬66٤٤9٬٢79٬66٤–54٬532٬97354٬532٬973–خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

٢١٬9١٤٬68٠٢١٬9١٤٬68٠–21٬914٬68021٬914٬680–خمصص التزامات خاصة

109٬990٬80676٬447٬653186٬438٬45969٬١63٬3١97١٬١9٤٬3٤٤١٤٠٬357٬663إجمايل املطلوبات املالية

1٬279٬430٬3351٬990٬255٬4633٬269٬685٬798١٬59١٬665٬٢83١٬55٤٬37٢٬5٤63٬١٤6٬٠37٬8٢9صايف املوجودات املالية
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مت إعتماد القوائم املالية يف 5 جمادى األوىل 1436هـ املوافق 24 فرباير 2015م.
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