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تقرير مراجعي احل�سابات
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�شــرك ــة �إتـ�ش �إ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�س ـعــوديــة املح ــدودة

قائمة املركز املايل
كما فـي  31دي�سمرب 2016م
				

		2016

			 بالريال
		�إي�ضاح ال�سعودي

املوجودات

موجودات متداولة

النقدية وما فـي حكمها
ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح ا�ست�شارات م�ستحقة
�أتعاب �إدارة املحافظ امل�ستحقة
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى

ا�ستثمارات متاحة للبيع
ممتلكات ومعدات� ،صافـي

بالريال
ال�سعودي

252,554,720

36,749,282

)(1-9

6,408,920

5,652,052

)(2-9

)(4

402,555,440

-

)(5

43,274,154

11,329,857

)(6

12,038,421

24,215,672

) �أ (7

61,021,199

26,758,081

)(8

�إجمايل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

2015

)(9-2
)(10

�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات

38,841,460

36,935,753

816,694,314

141,640,697

205,859,938

1,023,211,358

5,125,854

2,807,207

210,985,792

1,026,018,565

1,027,680,106

1,167,659,262

املطلوبات وحقوق ال�شركاء

مطلوبات متداولة

م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة
�إيرادات غري حمققة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
الزكاة و�ضريبة الدخـل امل�ستحقة

) ب (7

5,803,337

11,017,120

)(11

173,864,469

184,855,856

)(12

21,088,030

40,795,410

220,271,366

256,962,221

�إجمايل املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفـني

)(13

�إجمايل املطلوبات
حقوق ال�شركاء

ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح مبقاة

�إجمايل حقوق ال�شركاء
�إجمايل املطلوبات وحقوق ال�شركاء

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )26جزءًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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19,515,530

20,293,835

42,686,638

45,236,462

262,958,004

302,198,683

)(14

500,000,000

500,000,000

)(15

137,404,756

123,429,734

)(9-2

18,625,614

14,430,511

108,691,732

227,600,334

764,722,102

865,460,579

1,027,680,106

1,167,659,262

�شــرك ــة �إتـ�ش �إ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�س ـعــوديــة املح ــدودة

قائمة الدخل
لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م
				

		2016

			 بالريال
		�إي�ضاح ال�سعودي

الإيرادات
�إيرادات خدمات ا�ست�شارية
�إيرادات و�ساطة� ،صافـي
�إيرادات خدمات �أوراق مالية
�إيرادات �أتعاب �إدارة
�إيرادات مقاي�ضات �أ�سهم

امل�صروفات
رواتب ومزايا موظفـني
م�صروفات مكتبية
�إيجارات
دعاية و�إعالن
ا�ستهالك
م�صروفات عمومية و�إدارية �أخرى
تكاليف خدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى اخلدمة� ،صافـي

)(22

�صافـي ربح ال�سنة

بالريال
ال�سعودي

128,183,079

154,626,810

79,964,700

119,690,710

51,416,623

48,217,270

122,058,609

230,619,208

10,158,420

18,555,488

391,781,431

571,709,486

184,081,640

209,617,644

23,439,815

15,543,771

7,720,181

5,785,832

932,713

1,791,195

)(10

968,700

887,247

)(19

25,237,279

32,595,780

)(20

23,697,780

28,619,758

�صافـي ربح الت�شغيل
�إيرادات �أخرى

2015

)(21

266,078,108

294,841,227

125,703,323

276,868,259

14,046,900

2,203,481

139,750,223

279,071,740

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )26جزءًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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�شــرك ــة �إتـ�ش �إ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�س ـعــوديــة املح ــدودة

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م
				

		2016

			 بالريال
		�إي�ضاح ال�سعودي

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

�صافـي ربح ال�سنة
ت�سويات ملطابقة �صافـي الربح مع �صافـي النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:

139,750,223

ا�ستهالك
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفـني
(�أرباح)  /خ�سائر ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة
�أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

�صافـي (الزيادة)  /النق�ص فـي املوجودات الت�شغيلية
�إيرادات ا�ست�شارات م�ستحقة
�أتعاب �إدارة حمافظ م�ستحقة
دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
�صافـي الزيادة ( /النق�ص) فـي املطلوبات الت�شغيلية
م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة
�إيرادات غري حمققة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفـني
الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
مدفوعات ل�شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفـيذ
ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة
ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

بالريال
ال�سعودي

279,071,747

968,700

887,247

7,952,160

11,015,021

)(732,040

931,341

)(10,825,187

)(1,007,237

137,113,856

290,898,112

)(31,944,297

42,686,654

12,177,251

18,547,556

)(1,905,707

)(5,286,147

)(34,263,118

10,360,887

)(778,305

�صافـي النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

2015

)(12,193,314

)(5,213,783

6,538,815

)(10,991,387

)(47,657,220

)(10,501,984

)(10,353,749

)(53,668,432

)(49,914,203

24,094

243,627,391

)(755,471

)(1,642,457

)(2,531,876

-

)(24,828

)(2,724,256

-

-

)(40,000,000

)(225,000,000

469,816,270

100,001,968

�صافـي النقدية الناجتة من ( /امل�ستخدمة فـي) الأن�شطة اال�ستثمارية

426,504,095

)(129,364,745

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات �أرباح مدفوعة

)(210,722,751

)(156,537,088

)(210,722,751

)(156,537,088

215,805,438

)(42,274,442

�صافـي النقدية امل�ستخدمة فـي الأن�شطة التمويلية

�صافـي الزيادة ( /النق�ص) فـي النقدية وما فـي حكمها
النقدية وما فـي حكمها فـي بداية ال�سنة

النقدية وما فـي حكمها فـي نهاية ال�سنة

معلومات غري نقدية:
�صافـي التغريات فـي القيمة العادلة واملحولة �إىل قائمة الدخل
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )26جزءًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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)(4

36,749,282

79,023,724

252,554,720

36,749,282

4,195,103

)(843,612

�شــرك ــة �إتـ�ش �إ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�س ـعــوديــة املح ــدودة

قائمة التغريات فـي حقوق ال�شركاء
لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م

ر�أ�س املال

الر�صيد كما فـي  1يناير 2015م
�صافـي ربح ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي النظامي
�صافـي التغري فـي القيمة العادلة
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل
(�إي�ضاح )12
الر�صيد كما فـي  31دي�سمرب 2015م
�صافـي ربح ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي النظامي
�صافـي التغري فـي القيمة العادلة
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخـل
(�إي�ضاح )12
الر�صيد كما فـي  31دي�سمرب 2016م
حتليل الأرباح املبقاة

الر�صيد كما فـي  1يناير 2015م
�صافـي ربح ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة
املحول �إىل الإحتياطي النظامي
الزكاة و�ضريبة الدخل
الر�صيد كما فـي  31دي�سمرب 2015م
�صافـي ربح ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة
املحول �إىل الإحتياطي النظامي
الزكاة و�ضريبة الدخـل
الر�صيد كما فـي  31دي�سمرب 2016م

بالريال
ال�سعودي

�أرباح
غري حمققة
من ا�ستثمارات
متاحة للبيع

�إحتياطي نظامي
(�إي�ضاح )15

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

�أرباح مبقاة

بالريال
ال�سعودي

الإجمايل

بالريال
ال�سعودي

500,000,000

95,522,560

15,274,123

173,768,266

784,564,949

-

-

-

279,071,740

279,071,740

-

-

-

)(156,537,088

)(156,537,088

-

27,907,174

-

)(27,907,174

-

-

-

)(843,612

-

)(843,612

-

-

-

)(40,795,410

)(40,795,410

500,000,000

123,429,734

14,430,511

227,600,334

865,460,579

-

-

-

139,750,223

139,750,223

-

-

-

)(210,722,751

)(210,722,751

-

13,975,022

-

)(13,975,022

-

-

-

4,195,103

-

4,195,103

-

-

-

)(33,961,052

)(33,961,052

500,000,000

137,404,756

18,625,614

108,691,732

764,722,102

�إت�ش �إ�س بي �سي
البنك ال�سعودي �آ�سيا هولدينج
بي فـي
الربيطاين

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

94,557,347

79,210,919

الإجمايل

بالريال
ال�سعودي

173,768,266

142,326,587

136,745,153

279,071,740

)(88,783,580

)(67,753,508

)(156,537,088

)(14,232,659

)(13,674,515

)(27,907,174

)(13,496,331

)(27,299,079

)(40,795,410

120,371,364

107,228,970

227,600,334

71,272,614

68,477,609

139,750,223

)(114,714,578

)(96,008,173

)(210,722,751

)(7,127,261

)(6,847,761

)(13,975,022

)(14,199,855

)(19,761,197

)(33,961,052

55,602,284

53,089,448

108,691,732
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية (لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م)
.1

التنظيم والن�شاط

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (“ال�شركة”) هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية
مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010221555بتاريخ  27جمادى الثاين 1427هـ (املوافق  23يوليو 2006م) .ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي فـي
العنوان التايل:
�شركة �إت�ش �أ�س بى �سي العربية ال�سعودية املحدودة
 – 7267العليا – حي املروج
الريا�ض 12283-2255
اململكة العربية ال�سعودية
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة فـي تقدمي خدمات بنكية ا�ستثمارية متكاملة والتي ت�شمل خدمات ا�ست�شارية لال�ستثمارات البنكية والديون
ومتويل امل�شروعات وكذلك التمويل الإ�سالمي بالإ�ضافة �إىل �إدارة �صناديق اال�ستثمار واملحافظ اخلا�صة .تقدم ال�شركة خدماتها للعديد من
العمالء مبا فـيها ال�شركات املختلفة وامل�ؤ�س�سات املالية غري البنكية والأفراد.
ا�ستحوذت ال�شركة على جميع موجودات ومطلوبات و�أن�شطة �أعمال �شركتها الزميلة �ساب للأوراق املالية املحدودة وهي �شركة تابعة مملوكة
بن�سبة  %100للبنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) �إعتبار ًا من  1يوليو 2011م .تتمثل �أن�شطة ال�شركة امل�ستحوذ عليها فـي �أن�شطة احلفظ والتداول
با�ستثناء الإكتتاب .وافقت هيئة ال�سوق املالية على ا�ستحواذ �شركة �ساب للأوراق املالية بوا�سطة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية وتعميد �إت�ش
�إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة باال�ستمرار فـي العمليات املتعاقد عليها �سابق ًا بوا�سطة �ساب للأوراق املالية.
قرر ال�شركاء فـي �شركه �ساب للأوراق املالية حل ال�شركة مبوجب ت�صفـيه طوعيه وفقا ل�شروط عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ووفقا لأحكام الت�صفـية
فـي نظام ال�شركات .كما مت تعيني امل�صفى والإجراءات القانونية فـي هذا ال�صدد قاربت على الإنتهاء.
�	.2أ�س�س الإعداد

�أ) املعايري املحا�سبية املطبقة

مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها فـي اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني وذلك مبا يتالءم وظروف ال�شركة .مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لتتما�شى مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية.

ب)	�أ�س�س القيا�س

مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمارات املقتناة بغر�ض املتاجرة والتي
تظهر بقيمتها العادلة وبا�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم اال�ستمرارية.

ج) عملة العر�ض والن�شاط

يتم عر�ض هذه القوائم املالية بالريال ال�سعودي والذي ميثل عملة الن�شاط الرئي�سية لل�شركة .كافة املعلومات املدرجة بالقوائم املالية
معرو�ضة بالريال ال�سعودي.

د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام

يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة ا�ستخدام الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر فـي تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ
املبينة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
		 تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .يتم �إظهار الأثر املرتتب عن مراجعة التقديرات املحا�سبية فـي
فرتة املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بها.
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�	.3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة

�أ)	�أرباح ا�ست�شارات م�ستحقة

يتم �إظهار �أرباح اال�ست�شارات مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا املخ�ص�صات التي متت للمبالغ التي ترى الإدارة عدم �إمكانية حت�صيلها.
يتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها.

ب) املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ،بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض فـي القيمة .تت�ضمن التكلفة النفقات العائدة
مبا�شرة القتناء الأ�صل.
		 تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة فـي بند املمتلكات واملعدات .كافة النفقات الأخرى
يتم قيدها فـي قائمة الدخل عند تكبدها.
		 يتم حتميل الإهالك على قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات.
		 وفـيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية:
ال�سنوات
							
5
حت�سينات على مباين م�ست�أجرة
5
			
	�أثاث ومعدات
4
					
�سيارات

ج) ا�ستثمارات
ا�ستثمارات متاحة للبيع

اال�ستثمارات فـي الأوراق املالية والوحدات هي ا�ستثمارات طويلة الأجل امل�شرتاة لي�ست بنية الإحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ولي�س
بغر�ض املتاجرة ويتم قيدها بالقيمة العادلة ويتم �إدراجها �ضمن املوجودات غري املتداولة �إال �إذا كان �سيتم بيعها فـي ال�سنة املالية القادمة.
التغريات فـي القيمة العادلة يتم �إ�ضافتها �أو حتميلها �إىل قائمة التغريات فـي حقوق ال�شركاء� .أي �إنخفا�ض فـي القيمة بخالف الإنخفا�ض
امل�ؤقت يتم حتميله على قائمة الدخل .يتم قيد �إيرادات اال�ستثمار عند الإعالن عنها .يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع لأ�سعار ال�سوق فـي
وجود �سوق مفتوح �أو با�ستخدام طرق بديلة .وبخالف ذلك يتم �إعتبار التكلفة هي القيمة العادلة .عندما يتم بيع امللكية جزئي ًا يتم املحا�سبة
عنها بطريقة املتو�سط املرجح.

ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة

يتم ت�سجيل اال�ستثمارات فـي الأوراق املالية لالجتار/الوحدات التي يتم �شرا�ؤها لأغرا�ض جتارية مبدئي ًا ب�سعر التكلفة ومن ثم يعاد قيا�سها
وقيدها فـي قائمة املركز املايل بالقيمة ال�سوقية وتدرج �ضمن املوجودات املتداولة .التغريات فـي القيمة ال�سوقية بتاريخ قائمة املركز املايل
حتمل على قائمة الدخل.

د) حتقق الإيرادات
�إيرادات خدمات ا�ست�شارية

يتم �إثبات �أتعاب اخلدمات اال�ست�شارية على �أ�سا�س عقد اخلدمات املعني وعادة على �أ�سا�س ن�سبي زمني عند تقدمي اخلدمات .يتم �إعتبار
خدمات اال�ست�شارات عند الإنتهاء من الأعمال الأ�سا�سية �أو احلاالت التي ال يتطلب �أية �أن�شطة �إ�ضافـية يتعني القيام مت حتققها بالكامل.

�إيرادات �أتعاب �إدارة

يتم �إثبات �أتعاب �إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية واملحافظ ب�صورة تقديرية على مدى الفرتة الزمنية عندما يتم تقدمي اخلدمة.

�إيرادات مقاي�ضات �أ�سهم

يتم االعرتاف ب�إيرادات مقاي�ضات الأ�سهم بطريقة اال�ستحقاق عندما يتم تقدمي اخلدمة.

�إيرادات الو�ساطة

يتم االعرتاف ب�إيرادات الو�ساطة عند �أداء الأوامر وت�سجل بال�صافـي بعد خ�صم عمولة تداول واخل�صومات واحلوافز.
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د)

حتقق الإيرادات ( -تتمة)

�إيرادات من خدمات �أوراق مالية

الأتعاب املحملة لتقدمي خدمات الأوراق املالية والتي ت�شمل �أتعاب خدمات احلفظ يتم الإعرتاف بها على مدى الفرتة التي مت فـيها تقدمي
اخلدمات .يتم الإعرتاف بالإيرادات غري املحققة للفرتة من نهاية ال�سنة حتى تاريخ اال�ستحقاق طبق ًا للإتفاقيات.

توزيعات الأرباح

يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح عند الإعالن عنها.

هـ) امل�صروفات

متثل م�صروفات الإعالن امل�صروفات املتعلقة مبجهودات ال�شركة فـي الإعالن عن �أن�شطتها .جميع امل�صروفات الأخرى ،ما عدا التكاليف
املبا�شرة ،ت�صنف باعتبارها م�صروفات ت�شغيلية �أخرى.

و) الذمم الدائنة وامل�ستحقات

يتم �إدراج املطلوبات واملبالغ التي يجب دفعها فـي امل�ستقبل مقابل الب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة �سوا ًء �صدرت بها فواتري من مقدم اخلدمة
�أم ال.
		 الإلتزامات اخلا�صة باحلوافز امل�ؤجلة يتم قيدها باملبالغ امل�ستحقة للموظفـني والتي ت�ستحق مقابل اخلدمات املقدمة من قبلهم فـي
الفرتات احلالية وال�سابقة .يتم دفع هذه املبالغ بنا ًء على طريقة اال�ستحقاق الكامل بعد تقييم املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية وعنا�صر �أخرى
مبا فـيها �شروط خدمة معينة.

ز) مكافـ�أة نهاية اخلدمة للموظفـني

يتم �إحت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لنظام العمل باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل .ويتم احت�ساب
هذه املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف فـي حالة تركه العمل فـي تاريخ قائمة املركز املايل.

ح) الأدوات املالية

يتم ت�سجيل الأ�صول واملطلوبات املالية عندما ت�صبح ال�شركة طرف ًا فـي االتفاقيات التعاقدية للأدوات املالية .وتعك�س القيمة الدفرتية
للأ�صول واملطلوبات املالية التي تظهر فـي القوائم املالية قيمتها العادلة تقريباً .وحتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س الأدلة املو�ضوعية فـي
تاريخ قائمة املركز املايل.

ط) االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات

يتم مراجعة املوجودات املالية واملمتلكات واملعدات للتحقق من حدوث �أي خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض فـي قيمتها �إذا كان هناك �أحداث �أو
تغريات فـي الظروف ت�شري �إىل �إمكانية عدم ا�سرتداد القيمة الدفرتية .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض فـي القيمة� ،إن وجدت،
والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات
البيع �أو قيمة الأ�صل عند اال�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إىل �أدنى م�ستوى لها
بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة.

ي) الزكاة و�ضريبة الدخـل

يتم �إحت�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة املالية ال�سائدة باململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميلها على الأرباح املبقاة .يقوم
امل�ساهمني با�سرتداد الزكاة و�ضريبة الدخل من متح�صالت توزيعات الأرباح امل�ستقبلية.
		 مبوجب �أنظمة م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل ف�إن الزكاة وال�ضريبة �إلتزام على ال�شركاء ال�سعوديني والأجانب على التوايل .يتم
�إحت�ساب الزكاة على ح�ص�ص ال�شركاء ال�سعوديني فـي حقوق امللكية �أو �صافـي الدخل با�ستخدام الأ�سا�س املتعارف عليه وفق ًا لأنظمة الزكاة
املعمول بها .بينما يتم �إحت�ساب �ضريبة الدخل على �أ�سا�س ح�ص�ص ال�شركاء الأجانب فـي �صافـي ربح ال�سنة.
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�	.3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ( -تتمة)

ك) املقا�صة

يتم عمل مقا�صة للموجودات واملطلوبات املالية وتعر�ض املبالغ بال�صافـي فـي قائمة املركز املايل �إذا كان لل�شركة حق �إلزامي وقانوين لعمل
مقا�صة للمبالغ و�إظهارها بال�صافـي �أو عندما يكون لدى ال�شركة النية للت�سوية على �أ�سا�س ال�صافـي �أو حتقق املوجودات وت�سوية االلتزامات
ب�شكل متوافق.

ل) املعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم حتويل املعامالت التي مت �إجرائها بعمالت �أجنبية �إىل عملة الن�شاط الرئي�سية لل�شركة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة فـي تاريخ �إجراء
املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعملة �أجنبية فـي تاريخ قائمة املركز املايل �إىل الريال ال�سعودي ب�أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة فـي هذا التاريخ .املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن تغريات �أ�سعار ال�صرف يتم االعرتاف بها فـي قائمة الدخل.

م) املخ�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به وعند وجود التزام قانوين حايل �أو التزام تعاقدي نتيجة حلدث فـي املا�ضي
ويكون من املحتمل �أن يرتتب عليه تدفق ملنافع اقت�صادية يتم ا�ستخدامها ل�سداد ذلك االلتزام.

ن) توزيعات الأرباح

يتم قيد توزيعات الأرباح النهائية فـي الفرتة التي يتم اعتمادها من قبل ال�شركاء .توزيعات الأرباح تدفع بال�صافـي بعد خ�صم الزكاة
و�ضريبة الدخل لل�سنة.

�س) النقدية وما فـي حكمها

تتكون النقدية وما فـي حكمها من �أر�صدة البنوك مبا فـيها الودائع لأجل ذات اال�ستحقاق الأ�صلي حتى ثالثة �أ�شهر.

ع) موجودات حمتفظ بها كعهدة �أو �أمانة

ال تعامل املوجودات املحتفظ بها كعهدة �أو �أمانة كموجودات لل�شركة وبالتايل ال يتم �إدراجها فـي هذه القوائم املالية ،وتعامل كبنود خارج
قائمة املركز املايل.

.4

نقدية وما فـي حكمها

										
									

									
									
									
					
نقد بال�صندوق
						
نقد بالبنك
						
ودائع لأجل
									

								

									
4.1

		
2016

بالريال		
ال�سعودي

2015

بالريال
ال�سعودي

-

35,000

52,554,720

36,714,282

200,000,000

-

252,554,720

36,749,282

الودائع لأجل مودعة لدى �ساب بواقع ( )%1.55فـي  21دي�سمرب 2016م وت�ستحق فـي  19يناير 2017م.
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�	.5أرباح ا�ست�شارات م�ستحقة
										
									

									
									
									
				
ذمم مدينة  -خدمات ا�ست�شارية لل�شركات
				
ذمم مدينة  -خدمات متويل ال�شركات
									

		
2016

2015

بالريال		
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

17,616,215

4,315,627

25,657,939

7,014,230

43,274,154

11,329,857

								

									

�	.6إدارة املحافظ امل�ستحقة
متثل �أتعاب الإدارة امل�ستحقة من العمالء ذات العالقة خدمات �إدارة املحافظ اخلا�صة املقدمة بوا�سطة ال�شركة.
.7

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة و�أر�صدتها

تتكون الأطراف ذات العالقة من �شركات املجموعة مبا فـي ذلك ال�شركات ال�شقيقة والو�سطاء وال�شركاء واملدراء التنفـيذيني ل�شركة �إت�ش �إ�س
بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة .تتعامل ال�شركة و�أطرافها ذات العالقة مع بع�ضها البع�ض فـي �سياق ن�شاطها الإعتيادي .تتم املعامالت مع
الأطراف ذات العالقة وفق ًا ل�شروط متفق عليها ويتم �إعتمادها من قبل الإدارة.
										
									

		
2016

بالريال		
									
									�إي�ضاح ال�سعودي
								

�أ) م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
				
م�ستحق من �صناديق ا�ستثمارية
					
م�ستحق من �ساب
			
م�ستحق من �أت�ش �أ�س بي �سي بي�.إل�.سي
			
املحدودة
أو�سط
م�ستحق من �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق ال
									

1-7

944,303

726,110

2-7

51,840,760

3-7

6,712,695

4,335,300

4-7

1,523,441

601,625

61,021,199

26,758,081

									

5-7

6,719,578

11,738,696

6-7

3,359,900

2,012,200

7-7

8,286,035

4,280,640

8-7

1,150,017

2,262,299

19,515,530

20,293,835

										

									
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
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بالريال
ال�سعودي
21,095,046

										

ب) م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة
					
م�ستحق �إىل �ساب
			
م�ستحق �إىل �أت�ش �أ�س بي �سي بي�.إل�.سي
			
م�ستحق من �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدودة
			
م�ستحق �إىل �شركة هوجن كوجن و�شانغهاي امل�صرفـية
									

2015

متثل �أتعاب الإدارة امل�ستحقة من ال�صناديق اال�ستثمارية لـ �إت�ش �إ�س بي �سي املحدودة (“ال�صناديق اال�ستثمارية”) املحت�سبة مبعدالت
متفق عليها.
ميثل ب�صورة رئي�سية الذمم املدينة على ح�ساب اخلدمات اال�ست�شارية و�صافـي الأر�صدة الناجتة عن املعامالت الداخلية مع �ساب.
متثل ب�صورة رئي�سية الذمم املدينة على ح�ساب عموالت مقاي�ضات �أ�سهم امل�ستحقة مببلغ  2.8مليون ريال �سعودي والذمم املدينة على ح�ساب
اخلدمات اال�ست�شارية.
متثل ب�صورة رئي�سية الذمم املدينة على اخلدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى اخلدمة.
متثل ب�صورة رئي�سية الذمم الدائنة على �ساب عن اخلدمات املقدمة املبينة فـي �إي�ضاح (.)20
تتكون ب�صورة رئي�سية الذمم الدائنة على ح�ساب اخلدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى اخلدمة واملبالغ امل�ستحقة من خدمات
اال�ست�شارات املقدمة.
تتكون ب�صورة رئي�سية من الذمم الدائنة على ح�ساب اخلدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى اخلدمة واملبالغ امل�ستحقة على خدمات
اال�ست�شارات امل�ؤداة.
تتكون ب�صورة رئي�سية من الذمم الدائنة على ح�ساب اخلدمات مبوجب الإتفاقية.

 .7املعامالت مع الأطراف ذات العالقة و�أر�صدتها ( -تتمة)

وفـيما يلي الإيرادات وامل�صروفات اخلا�صة بالأطراف ذات العالقة املدرجة فـي القوائم املالية:
بالريال ال�سعودي
معامالت مع

البنك ال�سعودي الربيطاين
(�ساب)

�شركة هوجن كوجن و�شانغهاي
امل�صرفـية
ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة
لـ �أت�ش ا�س بي �سي امل�شرتكة
(“ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة”)
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي .بي �إل �سي

�إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
املحدودة
مكاف�أة جمل�س الإدارة و�أتعاب
�أع�ضاء اللجان
مكاف�أة الإدارة العليا (موظفـي
الإدارة العليا ت�شمل الإدارة
التنفـيذية العليا)

قائمة الدخل
تكلفة خدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى
اخلدمة� ،صافـي
�إيرادات ودائع لأجل
النقدية وما فـي حكمها
النقد لدى البنوك فـي ح�ساب املقاي�ضات
�أتعاب ترتيبات مبوجب �إتفاقية
م�ستوى اخلدمة
�أتعاب مدفوعة خلدمة املحافظ
اال�ستثمارية اخلا�صة و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتكة

تكلفة خدمات مبوجب الإتفاقية
�إيرادات و�ساطة و�إدارة� ،صافـي
�أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات
ا�ستثمارات فـي �صناديق
�إيرادات مقاي�ضات �أ�سهم
تكلفة خدمات مبوجب الإتفاقية
�إيرادات ا�ست�شارات
نقدية وما فـي حكمها
تكلفة خدمات مبوجب �إتفاقية
م�ستوى اخلدمة
نقدية وما فـي حكمها

رواتب ومكاف�آت
بدالت
مكاف�آت دورية و�سنوية

�إي�ضاح
()20

2016
()23,697,780

2015
()28,619,758

86,111

-

()4

239,768,181

36,714,282

()16

125,571,260

80,582,308

47,868,090

41,794,130

()11,974,887

()26,838,361

()363,998

()2,292,553

71,854,796

109,725,704

10,825,187

1,007,237

()2-9

608,415,378

1,023,211,358

()16

10,158,420

18,555,488

()1,125,659

()1,240,000

3,937,500

-

2,401,511

-

()4

()4,173,424

()3,343,382

4,553,669

-

()1,481,000

()2,247,000

()6,526,121

()6,447,500

()3,260,777

()3,199,417

()11,933,240

()13,444,589
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.8

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى

تت�ضمن املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة الأخرى دفعات �ضريبة مقدمة مببلغ  28.7مليون ريال �سعودي (2015م 35.6 :مليون ريال �سعودي)
مت دفعها بوا�سطة ال�شركة �إىل اجلهات ال�ضريبية املحلية.
.9

ا�ستثمارات

 9.1ا�ستثمارات مقتناة بغر�ض املتاجرة

تتكون اال�ستثمارات املقتناة بغر�ض املتاجرة من اال�ستثمارات فـي وحدات �صندوق �إت�ش �إ�س بي �سي مل�ؤ�شر الأ�سهم ال�سعودية  20املتداول
والتي مت قيدها بقيمتها العادلة.

 9.2اال�ستثمارات املتاحة للبيع
										
									

		
2016

بالريال		
									
										 ال�سعودي
									

متداولة
التكلفة								
					
	�أرباح غري حمققة� ،صافـي
									
										

									

2015

بالريال
ال�سعودي

389,842,323

-

12,713,117

-

402,555,440

-

		 الإ�ستثمارات فـي �صندوق املرابحة بالريال ال�سعودي متت �إعادة ت�صنيفها من غري متداولة �إىل متداولة حيث �أن ال�شركة تنوي بيع جزء
من هذه الإ�ستثمارات ملقابلة متطلبات التمويل.
										
									

		
2016

بالريال		
									
										 ال�سعودي
									

غري متداولة
التكلفة								
					
	�أربح غري حمققة� ،صافـي
									

										

									

تفا�صيل اال�ستثمارات املتاحة للبيع:
�صندوق �إت�ش �إ�س بي �سي للمتاجرة بالريال ال�سعودي 				
�صندوق �إت�ش �إ�س بي �سي لل�صكوك 					
				
�صندوق �إت�ش �إ�س بي �سي لدخل الأ�سهم اخلليجية
									
										
									

16

199,947,441

2015

بالريال
ال�سعودي
1,008,780,847

5,912,497

14,430,511

205,859,938

1,023,211,358

536,740,586

951,410,512

49,563,392

49,906,846

22,111,400

21,894,000

608,415,378

1,023,211,358

 .10ممتلكات ومعدات� ،صافـي

						
						

						

						
						
						
						
						
						

التكلفة

الر�صيد فـي بداية ال�سنة
		
�إ�ضافات خالل ال�سنة
ال�سنة
ا�ستبعادات خالل
						
ال�سنة
الر�صيد فـي نهاية
						

اال�ستهالك املرتاكم

الر�صيد فـي بداية ال�سنة
				
املحمل لل�سنة
ال�سنة
ا�ستبعادات خالل
						

						ال�سنة
الر�صيد فـي نهاية
�صافـي القيمة الدفرتية
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفـيذ

						دي�سمرب 2016م
الر�صيد كما فـي 31
						دي�سمرب 2015م
الر�صيد كما فـي 31

2016

حت�سينات
على عقارات
م�ست�أجرة	�أثاث

معدات

2015

�سيارات

الإجمايل

الإجمايل

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

بالريال
ال�سعودي

13,276,132

16,321,056

5,894,472

414,250

35,905,910

34,263,453

58,036

106,435

591,000

-

755,471

1,642,457

-

-

-

-

-

-

13,334,168

16,427,491

6,485,472

414,250

36,661,381

35,905,910

12,848,476

15,816,329

4,185,417

248,481

33,098,703

32,211,456

131,082

168,720

609,928

58,970

968,700

887,247

-

-

-

-

-

-

12,979,558

15,985,049

4,795,345

307,451

34,067,403

33,098,703

354,610

442,442

1,690,127

106,799

2,593,978

-

-

-

-

2,531,876

354,610

442,442

1,690,127

106,799

427,656

504,727

		
165,769
1,709,055

5,125,854
2,807,207

 .11م�ستحقات ومطلوبات متداولة �أخرى

						
										

						 				
						 				
										

							
حوافز م�ستحقة
					
مطلوبات متداولة �أخرى (�إي�ضاح )1-11
										
										
										
1-11

2016

بالريال
ال�سعودي

2015

بالريال
ال�سعودي

91,516,816

102,630,802

82,347,653

82,225,054

184,855,856 173,864,469

تت�ضمن املطلوبات املتداولة الأخرى خم�ص�ص خ�سائر الت�شغيل كما هو مبني فـي �إي�ضاح .18
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 .12الزكاة و�ضريبة الدخل
قامت ال�شركة بتكوين خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م مببلغ  21.08مليون ريال �سعودي
(2015م 40.75 :مليون ريال �سعودي) .مت �إحت�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل املعمول بها فـي اململكة العربية
ال�سعودية ومت حتميلها على قائمة التغريات فـي حقوق ال�شركاء .مت تكوين خم�ص�ص �ضريبة الدخل على �أ�سا�س الربح ال�ضريبي على ملكية
ال�شركاء غري ال�سعوديني البالغة  .%69.40مت ت�سجيل خم�ص�ص �ضريبة الدخل على �أ�سا�س الربح ال�ضريبي املقدر بواقع .%20
مت الإنتهاء واملوافقة على الربط الزكوي وال�ضريبي ل�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي �أ�س �أي حتى ال�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2007م .مت تقدمي
الإقرارات الزكوية وال�ضريبية لل�سنوات املنتهية فـي  31دي�سمرب 2008م �إىل 2015م بوا�سطة ال�شركة خالل الفرتة النظامية .تقوم الهيئة العامة
للزكاة والدخل حالي ًا بفح�ص الإقرارات الزكوية /ال�ضريبية لل�سنوات 2008م �إىل 2014م .مل تقم الهيئة ب�إ�صدار الربط الزكوي  /ال�ضريبي
لهذه ال�سنوات.
مل تبد�أ امل�صلحة فـي فح�ص الإقرارات الزكوية وال�ضريبية املقدمة بوا�سطة ال�شركة ل�سنة 2015م� .أ�صدرت الهيئة ربط زكوي �أويل لل�سنة
املنتهية فـي  31دي�سمرب 2010م وحددت التزامات زكوية �إ�ضافـية مببلغ  168.500ريال �سعودي .وافقت ال�شركة على الإلتزام الزكوي الإ�ضافـي
وقامت ب�سداده للهيئة.
	�أ�صدرت الهيئة خطاب ًا تطالب فـيه ال�شركة ب�سداد زكاة �إ�ضافـية مببلغ  6,870,081ريال �سعودي لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2014م.
وذكرت الهيئة �أن ا�ستثمار ال�شركة فـي ال�صناديق اال�ستثمارية غري قابلة للخ�صم لأغرا�ض الزكاة .قدمت ال�شركة �إعرتا�ض ًا على ربط الزكاة
الأويل ال�صادر بوا�سطة الهيئة .الإدارة واثقة من �أن الإعرتا�ض �ستكون نتائجه من �صالح ال�شركة.
مل يتم ا�صدار الربوط لل�سنوات � 2008إىل  2015من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل� .إال �أنه فـي حال عدم ال�سماح بخ�صم الإ�ستثمارات
بال�صناديق ،قد ينتج عنه �إلتزام زكوي �إ�ضافـي على ال�شركة والذي �أ�صبح مو�ضوع القطاع ب�أكمله والإف�صاح عنه قد ي�ؤثر على موقف ال�شركة فـي
هذا اخل�صو�ص.
	�أ�صدرت الهيئة �شهادة حمدودة لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2015م وهي �صاحلة �إىل � 30أبريل 2017م.
�ستقوم ال�شركة بتقدمي �إقرارها الزكوي وال�ضريبي لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م فـي � 30أبريل 2017م.
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 .12الزكاة و�ضريبة الدخل ( -تتمة)

فـيما يلي مكونات وعاء الزكاة:
										
									

		
2016

بالريال		
									
										 ال�سعودي
									

الربح املعدل

ربح ال�سنة								
الت�سويات								
									

الربح ال�ضريبي  /الزكوي املعدل 					
ح�صة ال�شريك ال�سعودي من الربح الزكوي املعدل 				
�إ�ضـافات

ر�أ�س املال								
				
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إحتياطيات								
								
�أرباح مبقاة
					
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
					
خم�ص�ص خ�سائر ت�شغيلية

خ�صميات

					
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
ا�ستثمارات								
توزيع �أرباح مدفوعة						
					
ا�ستخدام اخل�سائر الت�شغيلية
									

								
وعاء الزكاة
الزكاة املحملة لل�سنة بواقع ( %2.5وعاء الزكاة �أو الربح الزكوي �أيهما �أكرب) 			
					
ح�صة ال�شريك الأجنبي فـي الربح
									
					
ال�ضريبة امل�ستحقة بواقع %20
									
					
جمموع الزكاة و�ضريبة الدخل
									
فـيما يلي احلركة فـي خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل:

					
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
					
خم�ص�ص ال�سنة احلالية
						
املدفوع خالل ال�سنة
									
					
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة
									

139,750,223

2015

بالريال
ال�سعودي
279,071,740

(	)2,470,469

()509,709

137,279,754

278,562,031

42.007,605

85,239,981

153,000,000

153,000,000

4,415,736

4,673,882

37,769,499

29,229,903

69,645,702

53,173,089

13,842,357

13,640,008

18,718,020

30,982,500

(	)5,437,525

()5,068,541

(	)188,136,235

()313,102,676

(	)64,481,162

()47,900,349

-

()12,264,480

81,343,997

()8,396,683

2,033,600

2,131,000

95,272,149

193,322,050

19,054,430

38,664,410

21,088,030

40,795,410

40,795,410

49,914,203

33,961,052

40,795,410

(	)53,668,432

()49,914,203

21,088,030

40,795,410
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 .13مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفـني
		
2016

										
									

بالريال		
									
										 ال�سعودي
									

					
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
								
املحمل لل�سنة
					
دفعات خالل ال�سنة� ،صافـي
									
					
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة
									

2015

بالريال
ال�سعودي

45,236,462

44,575,190

7,952,160

11,015,021

(	)10,501,984

()10,353,749

42,686,638

45,236,462

 .14ر�أ�س املال
كما فـي  31دي�سمرب 2016م و 2015م ال�شركة مملوكة لل�شركاء التالية �أ�سمائهم وفق ًا للن�سب التالية:

											
		
ن�سبة
عدد
								
امل�ساهمة %
احل�ص�ص
								
								

			
�إت�ش �أ�س بي �سي �آ�سيا هولدينج بي فـي
			
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
								

								

								

كما فـي
 31دي�سمرب
2016م
245,000,000

4,900

		

%49

5,100

		

%51

255,000,000

10,000

		

%100

5,000,000

�	.15إحتياطي نظامي
مبوجب املادة ( )176من نظام ال�شركات ال�سعودي ،يتطلب من ال�شركة حتويل  %10من �صافـي الربح �إىل االحتياطي النظامي حتى يبلغ ذلك
االحتياطي  %30على الأقل من ر�أ�س املال املدفوع .وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع .وقد قامت ال�شركة بتحويل  %10من �صافـي ربح ال�سنة
للإحتياطي النظامي.
 .16ا�ستثمارات فـي �أوراق مالية حمتفظ بها مبوجب اتفاقيات مقاي�ضة
�إحتفظت ال�شركة كما فـي  31دي�سمرب 2016م با�ستثمارات �أ�سهم فـي �شركات مدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) بقيمة �سوقية بلغت
 5.52مليار ريال �سعودي (2015م 4.48 :مليار ريال �سعودي) با�سمها مبوجب �إتفاقية مقاي�ضة �أ�سهم .مت الإحتفاظ بهذه اال�ستثمارات مبوجب
تعميم هيئة ال�سوق املالية امل�ؤرخ فـي � 21أغ�سط�س 2008م والذي �سمحت مبوجبه هيئة ال�سوق املالية للأ�شخا�ص املخولني بالدخول فـي �إتفاقيات
مقاي�ضة مع م�ستثمرين �أجانب لنقل املنافع االقت�صادية لل�شركات امل�سجلة فـي تداول وحتتفظ ال�شركة بامللكية النظامية للأ�سهم .مت الإعرتاف
ب�إجمايل مبلغ  10.15مليون ريال �سعودي ك�إيرادات فـي 2016م (2015م 18.55 :مليون ريال �سعودي).
	�إ�ضافة �إىل ذلك كما فـي نهاية ال�سنة مت الإحتفاظ بالر�صيد النقدي البالغ  125.5مليون ريال �سعودي (2015م 80.6 :مليون ريال �سعودي)
لدى �ساب نيابة عن العمالء مبوجب �إتفاقية مقاي�ضة الأ�سهم.
 .17موجودات حمتفظ بها ك�أمانة
ال يتم املحا�سبة عن املوجودات املحتفظ بها ك�أمانة كموجودات لل�شركة ،حيث ال حتقق ال�شركة �أية فوائد �إقت�صادية من تلك املوجودات وعليه يتم
املحا�سبة عنها كبنود خارج قائمة املركز املايل.

�أ) موجودات حتت الإدارة

متثل موجودات �صناديق ا�ستثمارية وموجودات حمفظة ا�ستثمارية مدارة بوا�سطة ال�شركة والبالغة  12.4مليار ريال �سعودي كما فـي
 31دي�سمرب 2016م (2015م 19.4 :مليار ريال �سعودي).

ب) الأر�صدة املحتفظ بها حتت ح�سابات الو�ساطة

كما فـي  31دي�سمرب 2016م الأر�صدة النقدية املحتفظ بها فـي ح�سابات الو�ساطة البالغة  6.8مليار ريال �سعودي (2015م 5.8 :مليار ريال
�سعودي) مت الإحتفاظ بها لدى �ساب .هذه املبالغ حمتفظ بها لدى ال�شركة بوا�سطة العمالء لغر�ض اال�ستثمار فـي �سوق الأ�سهم املحلية.
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 .18خم�ص�ص اخل�سائر الت�شغيلية
ا�ستناد ًا �إىل �أف�ضل تقديراتها ف�إن الإدارة فهي لي�ست على علم ب�أي ق�ضايا جديدة خالل �سنة 2016م تتطلب �أي خم�ص�صات �إ�ضافـية .ا�ستناد ًا
�إىل احلقائق املكت�شفة م�ؤخراً ،هنالك درجة معينة من عدم الت�أكد من �إمكانية �أي مطالبات �إ�ضافـية قد تتكبدها ال�شركة فـيما يتعلق بالق�ضايا
ال�سابقة للفرتة من 2002م �إىل 2014م املحددة نتيجة لعمليات التفتي�ش املختلفة التي تقوم بها هيئة ال�سوق املالية .ترى �إدارة ال�شركة �أنه قدي
يتطلب مبلغ  61.7مليون ريال �سعودي (2015م 61.7 :مليون ريال �سعودي) لت�سوية هذه الق�ضايا وعليه قامت برتحيل خم�ص�ص من 2015م.
 .19م�صروفات عمومية و�إدارية �أخرى
										
									

		
2016

بالريال		
									
										 ال�سعودي
									

								
�أتعاب مهنية
�سفر 									
						
م�صروفات �إت�صاالت
					
)
�أخرى (�إي�ضاح 1-19
									
										
									

2015

بالريال
ال�سعودي

20,036,192

25,017,184

2,702,656

2,907,115

1,440,659

1,506,835

1,057,772

3,164,646

25,237,279

32,595,780

 1-19تتعلق ب�صورة رئي�سية باخل�سائر الت�شغيلية خالل ال�سنة مقابل الأرباح الت�شغيلية� ،إن وجدت.
 .20تكاليف خدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى اخلدمة
متثل توزيع تكاليف خدمات مبوجب �إتفاقية م�ستوى اخلدمة بني �ساب وال�شركة .وفق ًا للإتفاقية تقوم ال�شركة بتقدمي خدمات تقييم خماطر
ل�ساب لهام�ش الإقرا�ض للعمالء فـي �ساب .كما يقوم بتقدمي خدمات ت�شغيلية لل�شركة مبا فـي ذلك تقنية املعلومات واملمتلكات والت�شغيل واملوارد
الب�شرية طبق ًا للإتفاق امل�سبق بني الطرفـني.
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تتكون الإيرادات الأخرى ب�صورة رئي�سية من الأرباح املحققة البالغة  10.8مليون ريال �سعودي (2015م 1 :مليون ريال �سعودي) الناجتة من بيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع ودخل توزيعات �أرباح مببلغ  2.4مليون ريال �سعودي (2015م 2.1 :مليون ريال �سعودي).
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�إلتزامات عقود �إيجار ت�شغيلي  -قامت ال�شركة بتجديد عقد الإيجار احلايل .يبلغ الإيجار ال�سنوي امل�ستحق  8مليون ريال �سعودي.
 .23املتطلبات التنظيمية لر�أ�س املال وكفاية ر�أ�س املال
تتكون قاعدة ر�أ�س مال ال�شركة من ال�شريحة  1ر�أ�س املال (والذي يتكون من ر�أ�س املال والإحتياطي النظامي والأرباح املبقاة) وال�شريحة  2ر�أ�س
املال (والذي يتكون من الفائ�ض من �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع) وفق ًا للمواد  5 ،4من قواعد الكفاية املالية .احلد الأدنى ملتطلبات
ر�أ�س املال لل�سوق ،الإئتمان واملخاطر الت�شغيلية ،يتم �إحت�سابها وفق ًا ملا هو حمدد فـي ق�سم  3من قواعد الكفاية املالية.
تقوم ال�شركة ب�إدارة قاعدة ر�أ�س املال وفق ًا للركيزة  1من قواعد الكفاية املالية .يجب �أال تقل قاعدة ر�أ�س املال عن احلد الأدنى ملتطلبات
ر�أ�س املال و�إجراءات تقييم كفاية ر�أ�س مال ال�شركة الداخلية.
تهدف ال�شركة من �إدارة ر�أ�س املال الإلتزام باملتطلبات املن�صو�ص عليها بوا�سطة هيئة ال�سوق املالية ل�ضمان قدرة ال�شركة على اال�ستمرار
وفق ًا ملفهوم اال�ستمرارية واحلفاظ على قاعدة ر�أ�س مال قوية.
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�شــرك ــة �إتـ�ش �إ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�س ـعــوديــة املح ــدودة

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2016م) ( -تتمة)

 .23املتطلبات التنظيمية لر�أ�س املال وكفاية ر�أ�س املال ( -تتمة)

كما فـي  31دي�سمرب

											
									

										
									

		
2016

2015

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
									
ال�سعودية
										 ال�سعودية
									

قاعدة ر�أ�س املال

						
ال�شريحة  1ر�أ�س املال
						
ال�شريحة  2ر�أ�س املال
									

�إجمايل قاعدة ر�أ�س املال
احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال

					

خماطر ال�سوق							
							
خماطر الإئتمان
							
خماطر الت�شغيل
									

�إجمايل احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال
معدل كفاية ر�أ�س املال

				

					
�إجمايل معدل دوران ر�أ�س املال
					
املال
ال�شريحة  1معدل دوران ر�أ�س
									

					
الفائ�ض فـي ر�أ�س املال
									

746,097

851,029

18,625

14,431

764,722

865,460

2,719

2,366

144,641

149,213

80,462

85,484

227,822

237,063

3.36

3.65

2.28

3.59

536,900

628,397

�	.24إدارة املخاطر
متثل �إدارة املخاطر �أحد العنا�صر الهامة لأن�شطة ال�شركة .املخاطر الرئي�سية التي تواجه ال�شركة هي تلك التي تتعلق بال�سيولة والتغريات فـي
معدالت العموالت اخلا�صة ومعدالت �صرف العمالت الأجنبية .تتم �إدارة هذه املخاطر كما يلي:

خماطر االئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان فـي عدم مقدرة طرف ما فـي �أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب فـي خ�سائر مالية للطرف الآخر .تتكون
املوجودات املالية التي من املتوقع تعر�ضها لرتكزات خماطر الإئتمان ب�شكل رئي�سي من النقد وما فـي حكمه� ،إيرادات اال�ست�شارات امل�ستحقة،
اال�ستثمارات املتاحة للبيع وامل�ستحق من الأطراف ذات العالقة .النقدية وما فـي حكمها اخلا�صة بال�شركة مودعة لدى �ساب ومتثل اال�ستثمارات
املتاحة للبيع ا�ستثمارات فـي وحدات �صناديق ا�ستثمارية ،لذا تعترب املخاطر الإئتمانية حمدودة .تراقب الإدارة عن كثب تعر�ض ال�شركة ملخاطر
االئتمان فـي حالة �إيرادات اال�ست�شارات امل�ستحقة من عمالئها.

خماطر �صرف العمالت الأجنبية

تن�ش�أ خماطر �صرف العمالت الأجنبية عندما تكون املوجودات احلالية �أَو املتوقعة بالعملة الأجنبية �إما �أكرث �أَو �أقل من االلتزامات بنف�س العملة
الأجنبية .تتم معامالت العمالت الأجنبية ب�صورة �أ�سا�سية بالدوالر الأمريكي .ونظرا لإرتباط �سعر التحويل للريال ال�سعودي مقابل الدوالر
الأمريكي ،لذا ف�إن الإدارة تَعتقد ب�أن ال�شرك َة ال تتعر�ض ملخاطر هامة فـيما يتعلق بالتقلبات فـي �سعر �صرف العمالت الأجنبية.

خماطر معدل العمولة اخلا�صة

تتعر�ض ال�شركة ملخاطر معدل العمولة اخلا�صة فـيما يتعلق بالودائع لأجل املحتفظ بها لدى �ساب والتي حتمل ن�سبة عمولة خا�صة ثابتة� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،لل�شركة ا�ستثمارات فـي �صناديق ا�ستثمارية والتي متثل �إيداعات �أ�سواق املال .تقوم الإدارة مبراقبة التغريات فـي �أ�سعار العموالت
اخلا�صة وتعتقد �أن خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة على ال�شركة لي�ست جوهرية.

خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة فـي عدم قدرة ال�شركة على الوفاء مبتطلبات �صافـي التمويل .ميكن �أن تنتج خماطر ال�سيولة ب�سبب ا�ضطرابات ال�سوق
التي قد ت�ؤدي �إىل تدهور بع�ض م�صادر التمويل ب�صورة مفاجئة .للحد من هذه املخاطر تقوم الإدارة مبراجعة منتظمة للأر�صدة املتوفرة
وااللتزامات احلالية وامل�ستقبلية.
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 .25القيمة العادلة للأدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل �أو �سداد التزام ما بني �أطراف راغبة فـي ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف
الأخرى .مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع ،قد تظهر فروق بني
تقديرات القيم الدفرتية والقيم العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل�شركة ال تختلف كثري ًا عن قيمتها
الدفرتية.
�	.26إعتماد جمل�س الإدارة للقوائم املالية
مت �إعتماد هذه القوائم املالية بوا�سطة جمل�س الإدارة فـي التاريخ  ٢٧جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ املوافق  ٢٦مار�س ٢٠١٧م.
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