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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 (شركة سعودية مساهمة مقفلة) 
 قائمة المركز المالي

 م2017ديسمبر  31كما في 
 )لاير سعودي(

 
 

 إيضاح    
31 ديسمبر 

2017 
 

    الموجودات

    موجودات متداولة

  115.440.130 (4) النقدية وما في حكمها

456.726.6  (10.1) استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة   

  30.979.990 (10.2) استثمارات متاحة للبيع

270.358.11 (5) ، صافي استشارات مستحقةإيرادات    

181.620.8 (6) إدارة المحافظ  مستحقة من أتعاب   

  716.057.346 (7) أتعاب مستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش 

  25.108.196 أ( 8) مستحق من أطراف ذات عالقة

161.780.41 (9) دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى   

730.070.956  إجمالي الموجودات المتداولة   

    
    موجودات غير متداولة
093.919.042 (10.3) استثمارات متاحة للبيع   

236.464.9 (11) ممتلكات ومعدات، صافي   

329.383.214  إجمالي الموجودات غير المتداولة   

 إجمالي الموجودات  059.454.170.1   

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    مطلوبات متداولة
  32.794.654 ب( 8) مستحق إلى أطراف ذات عالقة

  5.813.269  إيرادات غير محققة

  150.000.000 ج(8) قروض قصيرة اآلجل 

  113.864.160 (12) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  22.989.121 (13) الزكاة وضريبة الدخـل المستحقة

  325.461.204  إجمالي المطلوبات المتداولة

    
    مطلوبات غير متداولة

  41.492.493 (14) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  30.584.985 ( 19) مطلوبات أخرى غير متداولة 

  72.077.478  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

  397.538.682  إجمالي المطلوبات

    

 الملكيةحقوق 
   

  500.000.000 (15) رأس المال

000.000.150 (16) احتياطي نظامي   

  6.366.363 (10.3) للبيع أرباح غير محققة من استثمارات متاحة
  116.549.014  أرباح مبقاة

  772.915.377  الملكيةإجمالي حقوق 

  1.170.454.059  الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

 
 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.28( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 

2 

 

 

 أس بى سي العربية السعودية شركة إتش
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 قائمة الدخل
  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي(
 

 
  2017  إيضاح 

     اإليرادات

  82.479.429  ( 23) إيرادات خدمات استشارية

  55.349.477  (23) إيرادات وساطة وصفقات إقراض بالهامش، صافي

  62.375.814  (23) إيرادات خدمات أوراق مالية

  81.132.936  (23) إيرادات أتعاب إدارة األصول 

  12.020.500  (17) إيرادات وساطة من مقايضات أسهم

   293.358.156  

     المصروفات
  136.936.636   رواتب ومزايا موظفين

  18.020.562   مصروفات مكتبية

  7.647.092   إيجارات

  497.808   دعاية وإعالن

  925.564   استهالك

  24.170.472  (20) مصروفات عمومية وإدارية أخرى

  19.240.812  (21) تكاليف خدمات بموجب إتفاقية مستوى الخدمة، صافي

(30.584.985)  (19) عكس قيد مخصصات مقابل خسائر تشغيلية   

   176.853.961  

  116.504.195   التشغيلصافي ربح 
     

  18.035.420  (22) إيرادات أخرى

  134.539.615   صافي ربح الفترة 

 
 
 
 
 
 

 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.28( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

  التدفقات النقديةقائمة 
  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 
 

  2017 إيضاح 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

    

  134.539.615  للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الربح 

 التشغيلية:األنشطة  تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من    

  925.564  استهالك
  7.821.718 (14) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(894.297) (10) أرباح غير محققة من استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة   
  213.463  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(14.488.756) (22) أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع   

  128.117.307  

 صافي )الزيادة(/ النقص في الموجودات التشغيلية
   

  7.627.283  إيرادات استشارات مستحقة
  2.206.325  أتعاب إدارة محافظ مستحقة

  1.849.881  دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
(9706.424.39) (7) أتعاب مستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش   

(1.064.188)  أطراف ذات عالقةمستحق من    
    

    صافي الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشغيلية
  17.804.968  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

  591.426  إيرادات غير محققة
  3.390.125  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

  21.786.519  
(9.709.345) (14) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   

(21.088.030) (13) المدفوعة الزكاة وضريبة الدخل   

(576.698.647)  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية   

 
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 
 

 

(3.738.195) (11) مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات   
(819.867)  مدفوعات أعمال رأسمالية تحت التنفيذ   

  7.998  استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
  375.015.029 (10.2) متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

  370.464.965  صافي النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

    

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(104.835.516)  توزيعات أرباح مدفوعة   

  150.000.000 (8.5) اقتراض 

  45.164.484  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

    

(161.069.198)  صافي النقص في النقدية وما في حكمها   

  276.509.328  النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

(4) الفترةالنقدية وما في حكمها في نهاية   115.440.130  

 

   :المعامالت غير النقدية

(14.043.619) صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل   

 
 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.28( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
 الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 

 
 
 

 ( جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.28( إلى )1المرفقة من )تعتبر اإليضاحات 

 

 
 رأس المال 

إحتياطي نظامي 
 (16)إيضاح 

 احتياطي مالي 
 أرباح مبقاة متاحة للبيع

 
 اإلجمالي

      

 777.409.816 119.595.078 20.409.982 137.404.756 500.000.000  2017مارس  29الرصيد كما في 

 134.539.615 134.539.615 -- -- -- صافي ربح الفترة 

(104.835.516) -- -- -- توزيعات أرباح مدفوعة خالل الفترة  (104.835.516)  

(12.595.244) -- 12.595.244 -- المحول إلى االحتياطي النظامي   -- 
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة 

 للبيع 
  (14.488.756)   (14.488.756)  

 445.137 -- 445.137 -- -- التغيرات في القيمة العادلة

مخصص الزكاة وضريبة الدخـل 
(20.154.919) -- -- -- (13)إيضاح   (20.154.919)  

 772.915.377 116.549.014 6.366.363 150.000.000 500.000.000 م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 
 التنظيم والنشاط .1

 
مسجلة في المملكة العربية السعودية  شركة سعودية مساهمة مقفلة)"الشركة"( هي  السعوديةشركة إتش إس بي سي العربية 

ويقع مركز   م(.2006يوليو  23هـ )الموافق 1427جمادى الثاني  27بتاريخ  1010221555بموجب السجل التجاري رقم 
 الشركة الرئيسي في العنوان التالي:

 
 شركة إتش أس بى سي العربية السعودية  
 حي المروج –العليا  – 7267 
 2255-12283الرياض  
 المملكة العربية السعودية 

 

تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في تقديم خدمات بنكية استثمارية متكاملة والتي تشمل خدمات استشارية لالستثمارات البنكية 
تقدم الشركة  اديق االستثمار والمحافظ الخاصة.والديون وتمويل المشروعات وكذلك التمويل اإلسالمي باإلضافة إلى إدارة صن

 خدماتها للعديد من العمالء بما فيها الشركات المختلفة والمؤسسات المالية غير البنكية واألفراد.
 

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  2017مارس  28هـ الموافق 1438األول من رجب بتاريخ 
هـ. وانتقلت جميع موجودات ومطلوبات الشركة ذات المسؤولية 28/01/1437بتاريخ  3مر الملكي م/مساهمة مقفلة بموجب األ

 المحدودة إلى الشركة المساهمة المقفلة. 
 

( 10.000)عشرة آالف ( لاير سعودي، مقسم إلى 500.000.000مليون )خمسمائة كان قد حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
على  ء( لاير سعودي، وكان قد تم توزيع الحصص على الشركا50.000) اً حصة خمسين ألفحصة متساوية القيمة، قيمة كل 

 النحو اآلتي: 
 

 سس
 الشركاء

عدد الحصص 
  النقدية 

نسب 
 الملكية

 كما في 28 مارس 2017 

      
 245.000.000  %49  4.900 شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنج بي في 

 255.000.000  %51  5.100 البنك السعودي البريطاني )ساب( 

 500.000.000  %100  10.000  اإلجمالي 

 
مت وتسلعملية تعديل الشكل القانوني للشركة فيما يخص التنظيمية ، تم االنتهاء من اإلجراءات 2017مارس  29بتاريخ 

متساوية القيمة،  ا( سهمً 50.000.000)الشركة شهادة السجل التجاري المعدلة. تم تقسيم رأس مال الشركة إلى خمسين مليون 
( حصة متساوية القيمة، تكون 10.000( عشرة رياالت سعودية، حيث كان مقسًما إلى عشرة آالف )10قيمة كل سهم منها )

 ( لاير سعودي. 50.000قيمة كل حصة خمسين ألفاً )
 

 وتم تعديل هيكل الملكية على النحو التالي:
 

 
  عدد األسهم  المساهمين

نسب 
 الملكية 

كما في 31 ديسمبر   
2017 

      
 245.000.000  %49  24.500.000 شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنج بي في 

25. البنك السعودي البريطاني )ساب(  4 .00097   50.994%  254.970.000 
 10.000  %0.002  1.000 شركة عقارات العربية المحدودة 

 10.000  %0.002  1.000 وكالة ساب للتأمين المحدودة 
 10.000  %0.002  1.000 شركة ساب العقارية المحدودة 

 500.000.000  %100  50.000.000  اإلجمالي
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 التنظيم والنشاط )يتبع( .1
 

وأعدت الشركة القوائم المالية النظامية عن الفترة المالية األولى تحت كيانها القانوني كشركة مساهمة مقفلة على أن تبدأ من 
اإلفصاح عن عدم . وقد أختارت الشركة 2017ديسمبر  31وتنتهي في  2017 مارس 29تاريخ القرار الوزاري الموافق 

المحلية. ويوضح الجدول التالي بالتفصيل للمتطلبات حسب ما هو مسموح به وفقا  أرقام المقارنة بالقوائم المالية المرفقة
وهو أخر يوم للشركة تحت كيانها  2017مارس  28موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية الخاصة بالشركة كما في تاريخ 

تحويل جميع موجودات ومطلوبات الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة إلى القانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة، وقد تم 
 كشركة مساهمة مقفلة. كيانها القانوني الجديد 

 
 

 م2017مارس  28 
   

   276.509.328 النقدية وما في حكمها
 6.322.845 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

 610.199.746 استثمارات متاحة للبيع 
 18.985.553 استشارات مستحقةإيرادات 

 10.826.506 أتعاب مستحقة من إدارة المحافظ
 9.632.947 أتعاب مستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش

 24.044.008 مستحق من أطراف ذات عالقة
 43.630.042 دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 5.831.742 ممتلكات ومعدات، صافي 

 1.005.982.717 إجمالي الموجودات 
 (14.989.686) مستحق من أطراف ذات عالقة 

 (5.221.843) إيرادات غير محققة
 (141.059.020) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 (23.922.232) الزكاة وضريبة الدخـل المستحقة
 (43.380.120) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (228.572.901) إجمالي المطلوبات 

 777.409.816 صافي الموجودات 

 500.000.000 رأس المال 
 137.404.756 احتياطي نظامي

 20.409.982 أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
 119.595.078 أرباح مبقاة 

 777.409.816 إجمالي حقوق الشركاء 

 
ديسمبر لكل سنة ميالدية واإلفصاح عن أرقام  31يناير وتنتهي في  1للشركة للسنوات القادمة تبدأ من القوائم المالية النظامية 

 المقارنة المناسبة كشركة مساهمة مقفلة.
  

 أسس اإلعداد  .2

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ)
 

لمحاسبة )"معايير ا المملكة العربية السعوديةتم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في 
  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك بما يتالءم وظروف الشركة. السعودية"(

 
 أسس القياس )ب(

تناة بغرض المتاجرة المقتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات 
 والتي تظهر بقيمتها العادلة وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 )يتبع(.    أسس اإلعداد 2

 عملة العرض والنشاط )ج(

  للشركة. الذي يمثل عملة النشاط الرئيسييتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي و 

  استخدام التقديرات واألحكام )د(

وعلى  في تطبيق السياساتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر 
 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

يتم إظهار األثر المترتب عن مراجعة التقديرات المحاسبية  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر.
 عة والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.في فترة المراج

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة .3

 . 2017ديسمبر  31وحتى  2017مارس  29ُطِبقت السياسات المحاسبية الواردة أدناه طوال الفترة من 

 الذمم المدينة التجارية  (أ
 

الذمم المدينة التجارية والتي تتضمن ذمم مدينة من تقديم خدمات استشارية وخدمات إدارة المحافظ االستثمارية تظهر بمبلغ 
الفاتورة األصلي ناقًصا المخصصات التي تمت للديون المشكوك في تحصيلها. ويتم وضع مخصص مقابل الدين المشكوك في 

موضوعي بأنها لن تتمكن من تحصيل المبالغ المستحقة طبقا لشروط الذمم المدينة  تحصيله في حالة كان لدى الشركة ثمة دليل
األصلية. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات ذات العالقة بها. وُتحمل المخصصات على قائمة الدخل 

 وُيضاف أي استرداد الحق للمبالغ المستحقة التي تم شطبها سابقا إلى الدخل. 

 أتعاب مستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش  (ب

تظهر األتعاب المستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش عند منح قرض نقدي إلى العمالء اللذين يتداولون في أسواق المال. 
ويكون القرض النقدي مضموناً مقابل أسهم أوراق مالية يشتريها المقترضين اللذين يستخدمون هذه األموال إضافة إلى أي 
حسابات نقدية قد يملكها العمالء. وستنقص األتعاب المستحقة في حالة قيام المقترضين ببيع أسهمهم أو تحويل النقدية لتقليل 

 االستفادة.  

 الممتلكات والمعدات (ج

التكلفة تتضمن   ُتقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة إن وجدت.
 النفقات العائدة مباشرة القتناء األصل.

 

كافة النفقات  تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات.
 األخرى يتم قيدها في قائمة الدخل عند تكبدها.
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 سعودية مساهمة مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية
  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 

 .     أهم السياسات المحاسبية المطبقة )يتبع(3
 

 صفقات اإلقراض بالهامش  أتعاب مستحقة من (د
 

إلى العمالء اللذين يتداولون في أسواق المال. منح قرض نقدي األتعاب المستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش عند  تظهر
ي ال إضافة إلى أمقابل أسهم أوراق مالية يشتريها المقترضين اللذين يستخدمون هذه األموالقرض النقدي مضموناً ويكون 

دية لتقليل قحسابات نقدية قد يملكها العمالء. وستنقص األتعاب المستحقة في حالة قيام المقترضين ببيع أسهمهم أو تحويل الن
 االستفادة.  

  
 الممتلكات والمعدات (ه

 

تتضمن التكلفة   .إن وجدت الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة ُتقاس
 النفقات العائدة مباشرة القتناء األصل.

 

كافة النفقات  اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات.تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع 
 األخرى يتم قيدها في قائمة الدخل عند تكبدها.

 
 ُتعامل النفقات المتكبدة حتى مرحلة الرسملة، إلى أن يكون األصل جاهزاً لالستخدام،  كرأس مال عامل تحت التنفيذ. 

 

   اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات. خل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمريتم تحميل اإلهالك على قائمة الد 

 :لممتلكات ومعدات الشركةوفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة  
 

 السنوات 

 5 تحسينات على مباني مستأجرة

 5 أثاث ومعدات

 4 وبرامج  سيارات

 

 استثمارات  (و

 استثمارات متاحة للبيع

االستثمارات في األوراق المالية والوحدات هي استثمارات طويلة األجل المشتراة ليست بنية اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 ركةت تنوي الشإال إذا كان ،ويتم قيدها بالقيمة العادلة ويتم إدراجها ضمن الموجودات غير المتداولة ،وليس بغرض المتاجرة

بيعها في السنة المالية القادمة. التغيرات في القيمة العادلة يتم إضافتها أو تحميلها إلى قائمة التغيرات في حقوق الشركاء. أي 
إنخفاض في القيمة بخالف اإلنخفاض المؤقت يتم تحميله على قائمة الدخل. يتم قيد إيرادات االستثمار عند اإلعالن عنها. يتم 

في وجود سوق مفتوح أو باستخدام طرق بديلة. وبخالف ذلك يتم إعتبار التكلفة  للقيمة السوقيةة بالرجوع تحديد القيمة العادل
 هي القيمة العادلة. عندما يتم بيع الملكية جزئياً يتم المحاسبة عنها بطريقة المتوسط المرجح. 

 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

التي يتم شراؤها ألغراض تجارية مبدئياً بسعر التكلفة ومن ثم  ة لالتجار/الوحداتيتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالي
قيمة التغيرات في الوتظهر درج ضمن الموجودات المتداولة. يعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي بالقيمة السوقية وتُ 

 قائمة الدخل.في السوقية 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية        

 (سعودية مساهمة مقفلة شركة)
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )يتبع( .3
 

 تحقق اإليرادات  د(  

 إيرادات خدمات استشارية

يتم إثبات أتعاب الخدمات االستشارية على أساس عقد الخدمات المعني وعادة على أساس نسبي زمني عند تقديم الخدمات. يتم 
ة إضافية أية أنشطالقيام ب تطلبتالحاالت التي ال عند اعتبار إعتبار خدمات االستشارات عند اإلنتهاء من األعمال األساسية أو 

 تحققها بالكامل.بأنها تم 

 األصول  إيرادات أتعاب إدارة

االستثمارية بصورة تقديرية على مدى الفترة الزمنية عندما والمحافظ الصناديق األصول من أتعاب إدارة إيرادات يتم إثبات 
  يتم تقديم الخدمة.

 

  مقايضات أسهم وساطة من إيرادات

 عندما يتم تقديم الخدمة.مقايضات األسهم بطريقة االستحقاق الوساطة من  إيراداتإثبات يتم 
 

 إيرادات الوساطة

 سجل بالصافي بعد خصم عمولة تداول والخصومات والحوافز.الوساطة عند أداء األوامر وتُ  من أعمال يراداتاإلإثبات يتم 
 

 خدمات أوراق مالية

لتي تم على مدى الفترة ا كإيراداتإثباتها األتعاب المحملة لتقديم خدمات األوراق المالية والتي تشمل أتعاب خدمات الحفظ يتم 
 تحققها.  إلى أن يتماإليرادات غير المحققة  إرجاء إثباتويتم فيها تقديم الخدمات. 

 

 اإلقراض بالهامش 

اإلقراض بالهامش هو تسهيل سحب على المكشوف ُيقدم إلى العمالء بغرض التداول في السوق المالية. وُتستحق إيرادات 
 بصورة يومية بناًء على رصيد السحب على المكشوف على أساس الربح الفعلي.    صفقات اإلقراض بالهامش

 توزيعات األرباح

 اإلعالن عنها. توزيعات األرباح عندتسجيل يتم 

 المصروفات هـ(  
بما جميع المصروفات األخرى،  تمثل مصروفات اإلعالن المصروفات المتعلقة بمجهودات الشركة في اإلعالن عن أنشطتها. 

 صنف باعتبارها مصروفات تشغيلية أخرى.التكاليف المباشرة، تُ  فيها

 الذمم الدائنة والمستحقات (و
يتم إدراج المطلوبات والمبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواًء صدرت بها فواتير من 

 مقدم الخدمة أم ال.

اإللتزامات الخاصة بالحوافز المؤجلة يتم قيدها بالمبالغ المستحقة للموظفين والتي تستحق مقابل الخدمات المقدمة من قبلهم في 
 الفترات الحالية والسابقة. يتم دفع هذه المبالغ بناًء على طريقة االستحقاق الكامل بعد تقييم المنافع اإلقتصادية المستقبلية وعناصر

 ا شروط خدمة معينة. أخرى بما فيه
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )يتبع(.     3

 مكافـأة نهاية الخدمة للموظفين (ز

ويتم  إحتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق يقيد على قائمة الدخل.يتم 
احتساب هذه المكافأة على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة 

  المركز المالي.

 الماليةاألدوات  (ح

وُتقاس جميع   يتم تسجيل األصول والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في االتفاقيات التعاقدية لألدوات المالية.
األصول والمطلوبات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة ثم يتم قياسها الحقاً وفقا ألهم السياسات المحاسبية الخاصة بتلك األصول 

 وُتحدد القيمة العادلة على أساس األدلة الموضوعية في تاريخ قائمة المركز المالي. لية.والمطلوبات الما

   االنخفاض في قيمة الموجودات (ط

 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

ة. ويشمل نيالمعتمارس اإلدارة قرارها في احتساب خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع إضافة إلى أصولها 
هذا تقييمات للدليل الموضوعي والذي يسبب انخفاض مؤقت في قيمة االستثمارات. فأي انخفاض كبير وممتد لفترة طويلة في 

يد ما هو تحدألقل من تكلفتها فإن ذلك ُيعتبر دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة. إن  الستثمارات األسهمالقيمة العادلة 
ا بذلك. أيضا تأخذ الشركة في اعتبارها أن االنخفاض في القيمة يكون لفترة طويلة" يتطلب قرارً "االنخفاض الكبير والممتد 

مناسًبا عندما يكون هناك ثمة دليل على التدهور في الوضع المالي للشركات المستثمر بها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات 
أو أكثر مقياًسا معقوالً لتحديد االنخفاض الكبير  %20وتعتبر اإلدارة نسبة في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. 

اض رسم االنخفاض في قيمة االستثمارات. ويمثل االنخف ألقل من تكلفة االستثمار ويتم قيدها في قائمة الدخل الموحدة تحت بند
حت بند و أكثر ويتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة تالممتد لفترة طويلة انخفاًضا أقل من التكلفة التي تمتد لفترة تسعة أشهر أ

ستثمارات ا فيما يخصرسم االنخفاض في قيمة االستثمارات. وال يمكن عكس أي خسائر انخفاض في القيمة تم إثباتها سابًقا 
 من خالل قائمة الدخل الموحدة.  األسهم

 غير المالية   الموجوداتاالنخفاض في قيمة 

للتحقق من حدوث أي خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في قيمتها إذا كان هناك أحداث أو  األخرىالمالية  الموجوداتيتم مراجعة 
يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة، إن  تغيرات في الظروف تشير إلى إمكانية عدم استرداد القيمة الدفترية.

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة بعد  القابلة لإلسترداد. قيمتهعن  لألصل وجدت، والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية
لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميع  خصم مصروفات البيع أو قيمة األصل عند االستخدام، أيهما أكبر.

 كل وحدة بصورة منفصلة.الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية ل
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة )يتبع(    .3

 الزكاة وضريبة الدخـل (ي

 الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لألنظمة المالية السائدة بالمملكة العربية السعودية ويتم تحميلها على األرباح المبقاة. حتسابايتم 
 يقوم المساهمين باسترداد الزكاة وضريبة الدخل من متحصالت توزيعات األرباح المستقبلية.

 ام على الشركاء السعوديين واألجانب على التوالي.بموجب أنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل فإن الزكاة والضريبة إلتز
حتساب الزكاة على حصص الشركاء السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المتعارف عليه وفقاً ايتم 

 السنة. /الفترة ضريبة الدخل على أساس حصص الشركاء األجانب في صافي ربح ُتحستبألنظمة الزكاة المعمول بها. بينما 

 المقاصة   (ك

عرض المبالغ بالصافي في قائمة المركز المالي إذا كان للشركة حق إلزامي يتم عمل مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتُ 
وقانوني لعمل مقاصة للمبالغ وإظهارها بالصافي أو عندما يكون لدى الشركة النية للتسوية على أساس الصافي أو تحقق 

 االلتزامات بشكل متوافق. الموجودات وتسوية

 المعامالت بالعمالت األجنبية (ل
 

يتم تحويل المعامالت التي تم إجرائها بعمالت أجنبية إلى عملة النشاط الرئيسية للشركة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
ودي المالي إلى اللاير السع ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعملة أجنبية في تاريخ قائمة المركز إجراء المعاملة.

 في قائمة الدخل.إثباتها المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف يتم  بأسعار الصرف السائدة في هذا التاريخ.

    األخرى  المخصصات (م

لحدث في  نتيجةيتم إثبات المخصصات عندما يمكن قياسها بشكل موثوق به وعند وجود التزام قانوني حالي أو التزام تعاقدي 
  الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام.

 توزيعات األرباح (ن

توزيعات األرباح تدفع بالصافي بعد خصم  يتم قيد توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل الشركاء.
 ل للسنة.الزكاة وضريبة الدخ

 موجودات محتفظ بها كعهدة أو أمانة (س

ال ُتعامل الموجودات المحتفظ بها كعهدة أو أمانة كموجودات للشركة وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية، وُتعامل 
 كبنود خارج قائمة المركز المالي.

   الشركة قطاعات عن معلومات  (ع

قطاعات الشركة سواء في تقديم الخدمات )قطاع األعمال( أو في تقديم الخدمات في حدود بيئة كل قطاع مكوناً رئيساً من يعتبر 
اقتصادية خاصة )القطاع الجغرافي( والتي تخضع إلى مخاطر ومكاسب تختلف عن تلك المخاطر والمكاسب بالقطاعات 

    (23إيضاح األخرى. )

 نقدية وما في حكمها .4
 31 ديسمبر 2017  إيضاح 

 98.565.130  بالصندوقنقد 

 16.875.000 4.1 ودائع ألجل

  115.440.130 

 
 يوًما  ُتعتبر أنها نقدية. 90( سنوياً للمدة أقل من %1.10الودائع ألجل المودعة لدى ساب بواقع )   4-1
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 
 

 
 استشارات مستحقةإيرادات  .5

 
 31 ديسمبر 2017  إيضاح 

 االستشارات المستحقة إيرادات مجمل 
 13.718.608 

(2.360.338) 5.1 ناقص: مخصص الذمم الدائنة المشكوك في تحصيلها   

 11.358.270  االستشارات المستحقة إيرادات صافي 

 
 م: 2017ديسمبر  31كما في تاريخ  المقابل لهلمخصص ااالستشارات المستحقة وإيرادات ما يلي تحليل ألعمار رصيد  5-1
 

 المستحق صافي الرصيد المخصص مجمل الرصيد المستحق  المعلقةعدد األيام 
 8.478.101          --                - 8.478.101 يوما  90حتى 
 2.880.169 2.244.713 5.124.882  360إلى  90من 
 - 115.625 115.625 فما فوق  361من 

 11.358.270 2.360.338 13.718.608 اإلجمالي 

 
الالزمة لتسهيل هذا  اإلدارة على ثقة بشكل معقول من تحصيل المستحقات المذكورة أعاله وقد اتخذت اإلجراءاتإن 

  االسترداد. 

 إدارة المحافظ  مستحقة من أتعاب .6

 .التي تقدمها الشركة الخاصةخدمات إدارة المحافظ بتمثل أتعاب اإلدارة المستحقة من العمالء ذات العالقة 

 أتعاب مستحقة من صفقات اإلقراض بالهامش  .7

تقدم الشركة تسهيالت تمويل بالهامش إلى عمالئها لالستثمار في السوق المالية السعودية )تداول( الراغبين في التداول على 
 وتكون التسهيالت مضمونة بأوراق مالية متداولة. ويتم مراجعة التسهيالت على أساس سنوي على األقل.  اإلقراض،أساس 

 رصدتهاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة وأ .8

تتكون األطراف ذات العالقة من شركات المجموعة بما في ذلك الشركات الشقيقة والوسطاء والشركاء. تتعامل الشركة 
وأطرافها ذات العالقة مع بعضها البعض في سياق نشاطها اإلعتيادي. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط 

 دارة.متفق عليها ويتم إعتمادها من قبل اإل
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع( .8
 

 2017ديسمبر  31 إيضاح  

   مستحق من أطراف ذات عالقة  )أ(

   

 12.682.583 1-8 ساب بنك مستحق من 

 12.425.613 2-8 مستحق من شركات شقيقة 

  25.108.196 

   

   

   مستحق إلى أطراف ذات عالقة  )ب(
   

 5.747.963 3-8 ساببنك مستحق إلى 

 27.046.691 4-8 مستحق إلى شركات شقيقة 

  32.794.654 

   

    قروض قصيرة األجل  ج( )   

 150.000.000 5-8 من بنك ساباألجل قصير متجدد تسهيل 

 

نك ببصورة رئيسية الذمم المدينة على حساب الخدمات االستشارية وصافي األرصدة الناتجة عن المعامالت الداخلية مع  مثلت 8-1
 ساب.

تابع إلتش إس بي سي على حساب عموالت ترتيبات مقايضات أسهم مع مثل بصورة رئيسية الذمم المدينة المستحقة من كيان ت 8-2
  .17، كما هو موضح تفصيال في اإليضاح 2008أغسطس  21أطراف نظيرة أجنبية طبقا لتعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 

لمشار إليها ا قية مستوى الخدمةبموجب إتفاالمستحقة إلى بنك ساب مقابل تكاليف الخدمات الدائنة تمثل بصورة رئيسية الذمم    8-3
 .21في اإليضاح 

 .المستحقة إلى شركات إتش إس بي سيالذمم الدائنة  من بصورة رئيسية تتكون   8-4

( أشهر 3بعمولة سايبور لثالثة )شهًرا  12حصلت الشركة على قرض متجدد قصيرة األجل من بنك ساب ُيستحق موعده خالل    8-5
 سنويا.  %1.50زائد 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع( .8

 العالقة المدرجة في القوائم المالية:وفيما يلي اإليرادات والمصروفات الخاصة باألطراف ذات 
 

31 ديسمبر  إيضاح قائمة الدخل معامالت مع
2017 

البنك السعودي 
 البريطاني )ساب(

 18.446.077 21 تكلفة خدمات بموجب إتفاقية مستوى الخدمة، صافي

 794.735  تكلفة خدمات بموجب إتفاقية مستوى الخدمة، التأمين الطبي

 460.336  إيردات من وديعة ألجل 

 15.747.475  ترتيب/ واستشارات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة نشاطإيردات من 

 أتعاب مدفوعة لخدمة المحافظ الخاصة والصناديق االستثمارية

 

 االستثمارية  

 5.200.989 

 2.211.927  مصروفات عمولة خاصة من قرض قصير األجل

    

الصناديق االستثمارية 
أتش لشركة  التابعة 

س بي سي إ
)"الصناديق 

 *االستثمارية"(

 343.350  إيرادات وساطة ، صافي

 55.796.365  أتعاب إدارة األصول من الصناديق

 14.488.756 2-10 ، صافي أرباح محققة من بيع استثمارات

   

 بنكالكيانات التابعة ل
 12.020.500 17 مقايضات أسهم وساطة من إيرادات إتش إس بي سي

 9.506.250  إيردات من نشاط ترتيب/ واستشارات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة 

 6.902.775  تكلفة الخدمات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة  

 

مكافآت مجلس اإلدارة 
 1.493.000   وأعضاء اللجان 

تعويضات اإلدارة 
أفراد اإلدارة الرئيسية )

الرئيسية للشركة تشمل 
 كبار التنفيذيين(  

 5.226.968  الرواتب والتعويضات 

 2.429.520  البدالت

 7.271.250  المكافآت الدورية والسنوية 

 
 الصناديق االستثمارية المشتركة التابعة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية تتضمن ما يلي: * 

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم الصين والهند المرن  صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

 صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية للدخل

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة  سهم الشركات السعودية صندوق إتش إس بي سي أل

 صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية صندوق إتش إس بي سي لفرص األسهم البتروكيماوية السعودية 

 صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية ذات الدخل  صندوق إتش إس بي سي ألسهم المؤسسات المالية السعودية 

 صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة  صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت 

 صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة  صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية السعودية 

 وازن لألصول المتنوعة صندوق إتش إس بي سي المت صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية 

 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي  صندوق إتش إس بي سي للصكوك 

 صندوق إتش إس بي سي للمرابحة باللاير السعودي  المتداول  20صندوق إتش إس بي سي 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 
 

 مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى .9
دفعتها مليون لاير سعودي  23.4دفعات ضريبة مقدمة بمبلغ  بشكل رئيسي تتضمن المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى 

 ومبالغ أخرى تتعلق بشكل رئيسي بحسابات التسوية.  الضريبية المحلية الهيئاتإلى الشركة 

 ستثمارات إ .10

 ةاستثمارات مقتناة بغرض المتاجر 10-1

 20تتكون االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة من االستثمارات في وحدات صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم السعودية 
 .المتداول والتي تم قيدها بقيمتها العادلة.

 31 ديسمبر 2017م   

   

 5.832.159  التكلفة

 894.297  التغير في القيمة العادلة 

 القيمة العادلة في نهاية الفترة 
 

 6.726.456 

  متداولة  -االستثمارات المتاحة للبيع   10-2

التي تم السعودي وتتكون االستثمارات المتاحة للبيع من االستثمارات في وحدات صندوق إتش إس بي سي للمتاجرة باللاير 
 .تصنيفها بأنها أصل متداول حيث تنوي الشركة بيع االستثمار في غضون العام المالي القادم لتلبية متطلبات التمويل

 31 ديسمبر 2017م  

   

 390.111.540  الرصيد في بداية الفترة 

(375.015.029)  متحصالت من استرداد استثمارات خالل الفترة   

 14.488.756  أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع 

 1.394.723  التغير في القيمة العادلة 

  30.979.990 

  غير متداولة -االستثمارات المتاحة للبيع   10-3
 
 

 31 ديسمبر 2017م 

 229.532.720  التكلفة

 6.366.363  أربح غير محققة، صافي

  235.899.083 

   االستثمارات المتاحة للبيع:تفاصيل 

 167.053.416  صندوق إتش إس بي سي للمتاجرة باللاير السعودي

 49.001.467  صندوق إتش إس بي سي للصكوك

 19.844.200  صندوق إتش إس بي سي لدخل األسهم الخليجية

 
 
 

 يييييييي

 235.899.083 

   

ال تقوم اإلدارة بتوحيد إستثماراتها في صناديق إتش إس بي سي العربية السعودية )"صناديق اإلستثمار"(. هذه    10-4
المشتركة في كيانات مستقلة مسجلة تعمل تحت إشراف مجلس إدارة صندوق مستقل وال تمارس الشركة أي سيطرة الصناديق 

 للتأثير على أي عوائد متغيرة.وسيطرتها مباشرة على عملياتها 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي(
 ممتلكات ومعدات، صافي .11

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليون لاير سعودي تتعلق بأحد برامج تقنية المعلومات الجاري تطويرها ألغراض إدارية.   4.07أعمال رأسمالية تحت التنفيذ البالغة  11-1 
 

 م2017   

 
تحسينات على 
  معدات  أثاث  عقارات مستأجرة

 
 برامج 

 
 اإلجمالي  سيارات

            التكلفة

 36.890.875  414.250  --  6.655.836  16.471.339  13.349.450 الرصيد في بداية السنة

 3.738.195  --  2.950.800  630.421  148.474  8.500 خالل السنةإضافات 

 --  --  --  --  --  -- استبعادات خالل السنة

 40.629.070  414.250  2.950.800  7.286.257  16.619.813  13.357.950 الرصيد في نهاية السنة

      االستهالك المتراكم
     

 34.308.690  317.765  --  4.956.620  16.029.492  13.004.813 الرصيد في بداية السنة

 925.564  32.418  164.179  510.850  137.957  80.160 المحمل للسنة

 --  --  --  --  --  -- استبعادات خالل السنة

 35.234.254  350.183  164.179  5.467.470  16.167.449  13.084.973 الرصيد في نهاية السنة

            

 5.394.816  64.067  2.786.621  1.818.787  452.364  272.977 صافي القيمة الدفترية

 4.069.420  --  --  --  --  -- (1-11أعمال رأسمالية تحت التنفيذ )

 9.464.236  64.067  2.786.621  1.818.787  452.364  272.977 م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي(
 

 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى .12
 31 ديسمبر 2017م  

 90.397.251  حوافز مستحقة

 23.466.909  مطلوبات متداولة أخرى 

  113.864.160 

 الزكاة وضريبة الدخل .13

. مليون لاير سعودي 20,15بمبلغ  2017ديسمبر  31المنتهية في للفترة قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة وضريبة الدخل 
تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتم تحميلها 

ن البالغة غير السعودييالمساهمين . تم تكوين مخصص ضريبة الدخل على أساس الربح الضريبي على ملكية الدخلعلى قائمة 
 .%20. تم تسجيل مخصص ضريبة الدخل على أساس الربح الضريبي المقدر بواقع 69.40%

. خالل الفترة النظامية م2007ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  للشركةتم اإلنتهاء والموافقة على الربط الزكوي والضريبي 
تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل حالياً م . 2007ديسمبر  31المنتهية في  حتى النسةتم تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية 
. أصدرت الهيئة ربط م2013م إلى 2008 المنتهية من للسنواتالتي قدمتها الشركة بفحص اإلقرارات الزكوية/ الضريبية 

لاير سعودي. وافقت  168.500م وحددت التزامات زكوية إضافية بمبلغ 2010ديسمبر  31ولي للسنة المنتهية في زكوي أ
 . م2011في  الشركة على اإللتزام الزكوي اإلضافي وقامت بسداده للهيئة

ديسمبر  31لاير سعودي للسنة المنتهية في  6.870.081أصدرت الهيئة خطاباً تطالب فيه الشركة بسداد زكاة إضافية بمبلغ 
 م. وذكرت الهيئة أن استثمار الشركة في الصناديق االستثمارية غير قابلة للخصم ألغراض الزكاة. 2014

اسطة الهيئة وتنتظر نتيجة االعتراض المقدم إلى هيئة الزكاة كاة األولي الصادر بوقدمت الشركة إعتراضاً على ربط الز
 .والدخل

من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. إال أنه في حال عدم السماح بخصم  2016إلى  2008لم يتم اصدار الربوط للسنوات 
على الشركة والذي أصبح موضوع القطاع بأكمله واإلفصاح  كبير اإلستثمارات بالصناديق، قد ينتج عنه إلتزام زكوي إضافي

 عنه قد يؤثر على موقف الشركة في هذا الخصوص. 

  فيما يلي مكونات وعاء الزكاة:
 2017م 

  الربح المعدل
 148.277.165 ربح السنة
(29.129.774)  التسويات  

 119.147.391 الربح الضريبي/الزكوي المعدل
  

 36.459.102 السعودي من الربح الزكوي المعدلحصة الشريك 
  إضـافات

 153.000.000 مال األسهم رأس 
 42.045.855 احتياطي نظامي 

 33.259.670 أرباح مبقاة 
(32.079.668) توزيعات أرباح لألعوام   

 13.062.111 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 18.718.020 مخصص خسائر تشغيلية

 5.161.339 والمعدات  والمبانيشطب قيمة الممتلكات 
 1.245.244 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 258.058.507 وعاء الزكاة 

 6.451.463  %2.5الزكاة بواقع 
  

 82.688.290 حصة الشريك األجنبي في الربح 

 16.537.658  %20ضريبة الدخل بواقع 
 22.989.121 الزكاة وضريبة الدخل  مجموع
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي(

 )يتبع( الزكاة وضريبة الدخل . 13

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:
 2017م 

 23.922.232 م2017مارس  29في الرصيد 

 20.154.919 مخصص السنة الحالية  

(21.088.030) ، صافي المدفوع خالل السنة  

 22.989.121 م 2017ديسمبر  31في  الرصيد

مليون  22.9بلغ  2017ديسمبر  31الربط الذاتي السنوي للعام المنتهي في مخصص الزكاة وضريبة الدخل بدال من 
بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل المقدر  2017ديسمبر  31حتى  2017مارس  29لاير سعودي. بينما للفترة من 

 مليون لاير سعودي.  20.15في هذه القوائم المالية 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .14
 2017م   

120.380.43   م2017مارس  29في الرصيد   

718.821.7  للفترة المحمل   

(9.709.345)  ، صافيالفترةدفعات خالل   

493.492.41  م2017ديسمبر  31في الرصيد   

 رأس المال .15

ديسمبر  31في لاير سعودي للسهم الواحد. وكما  10مليون سهما قيمة كل منها  50يتكون رأس مال الشركة المدفوع بالكامل من 
 الشركة مملوكة للشركاء التالية أسمائهم وفقاً للنسب التالية:م 2017

 

 
 نسبة المساهمة %  األسهمعدد 

 
ديسمبر  31كما في 

 م2017

 24.500.000 إتش أس بي سي آسيا هولدينجز بي في
 

49% 
 245.000.000 

 254.970.000  %50.994  25.497.000 البنك السعودي البريطاني )ساب(
 10.000  %002.  1.000 شركة عقارات العربية المحدودة     
 10.000  %002.  1.000 وكالة ساب للتأمين المحدودة     
 10.000  %002.   1.000  شركة ساب العقارية المحدودة     

 50.000.000  100%  500.000.000 
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 السعوديةشركة إتش إس بي سي العربية 
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي( 
 إحتياطي نظامي .16

 

من صافي الربح إلى االحتياطي النظامي  %10( من نظام الشركات السعودي، يتطلب من الشركة تحويل 176بموجب المادة )
 وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. على األقل من رأس المال المدفوع. %30حتى يبلغ ذلك االحتياطي 

 استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها بموجب اتفاقيات مقايضة .17
 

باستثمارات أسهم في شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول( بقيمة  م2017ديسمبر  31إحتفظت الشركة كما في 
تم اإلحتفاظ بهذه االستثمارات بموجب تعميم هيئة  مليار لاير سعودي باسمها بموجب إتفاقية مقايضة أسهم. 4.22سوقية بلغت 

بالدخول  المرخص لهمة لألشخاص م والذي سمحت بموجبه هيئة السوق المالي2008أغسطس  21السوق المالية المؤرخ في 
 في إتفاقيات مقايضة 

 
ساب نيابة عن العمالء  بنك لدىمليون لاير سعودي  132تم اإلحتفاظ بالرصيد النقدي البالغ ، 2017ديسمبر  31كما في 

 بموجب إتفاقية مقايضة األسهم.
 

 موجودات محتفظ بها كأمانة .18

 موجودات تحت اإلدارة (أ

 31مليار لاير سعودي كما في  11.6لشركة والبالغة استثمارية وموجودات محافظ خاصة تديرها اصناديق تمثل موجودات 
 .م2017ديسمبر 

 األرصدة المحتفظ بها تحت حسابات الوساطة (ب

مليار لاير سعودي  تم اإلحتفاظ  5.4األرصدة النقدية المحتفظ بها في حسابات الوساطة البالغة  م2017ديسمبر  31كما في 
ال تحتفظ شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بأي إيداعات نقدية للوساطة ومن ثم تطلب من عمالء ساب. بنك  بها لدى

الوساطة حفظ االيداعات النقدية في حساب وساطة مخصصة لذلك لدى بنك ساب وذلك للتعامل في سوق األسهم المحلية من 
 خالل إتش إس بي سي بصفتها وسيًطأ. 

 

 تشغيليةمخصص الخسائر ال .19

يمثل مخصص الخسائر التشغيلية المبلغ الذي تتوقع اإلدارة بشكل معقول دفعه لتسوية مسائل تاريخية ويتعلق بشكل رئيسي 
م والذي تم تحديده نتيجة لعمليات التفتيش التي قامت بها هيئة السوق المالية. ووفقا لتقدير 2014م حتى 2002بالفترة من عام  

ممارسة تفصيلية والذي يشمل تقدير تأثير حاالت عدم االلتزام التي تم تحديدها خالل عملية  اإلدارة المعقول الذي يعتمد على
 م. 2014مليون لاير سعودي في عام  61.17مخصص بمبلغ تكوين المراجعة والتفتيش، تم 

عمليات  ألخيرة فيما يخصخالل الفترة الحالية أجرت اإلدارة إعادة تقييم للمبلغ المتوقع دفعه في ضوء حاالت وقرارات الهيئة ا
التفتيش. وبناًء على قرار معقول، ليس لإلدارة علماً بأي مسائل جديدة والتي قد تطرأ خالل الفترة والتي تتطلب مخصص 
إضافي. وبناًء على مبدأ الحيطة والحذر والحقائق المعلومة حالياً، ال زال هناك عدم يقين لدرجة معينة فيما يخص إمكانية 

ت في المستقبل والتي قد تتكبدها الشركة بخصوص هذه المسائل. وعليه، قررت اإلدارة فك جزء من المخصص حدوث مطالبا
 والذي تتوقع بشكل معقول أنه لن يتطلب دفعه مستقبالً. مليون لاير سعودي  30.58بقيمة 

 فيما يلي الحركة في المخصص خالل الفترة الحالية:
 2017م 

 61.169.970  2017مارس  29الرصيد االفتتاحي كما في 

(30.584.985) فك مخصص خالل الفترة   

 30.584.985   2017ديسمبر  31الرصيد الختامي كما في 
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31 إلى 2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي( 

 مصروفات عمومية وإدارية أخرى .20
  2017 

 15.707.122  أتعاب مهنية

 3.536.315  سفر

 213.463  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 843.920  مصروفات اتصاالت 

 3.869.652  أخرى 

  24.170.472 

 تكاليف خدمات بموجب إتفاقية مستوى الخدمة .21

بتقديم خدمات اب بنك س ساب والشركة. وفقاً لإلتفاقية يقومبنك بين تمثل توزيع تكاليف خدمات بموجب إتفاقية مستوى الخدمة 
 ن.والموارد البشرية طبقاً لإلتفاق المسبق بين الطرفي والعملياتتشغيلية للشركة بما في ذلك تقنية المعلومات والممتلكات 

 إيرادات أخرى  .22

مليون لاير  14.4وتبلغ قيمتها  متاحة للبيعالناتجة من بيع استثمارات  ت األخرى بصورة رئيسة من األرباحتتكون اإليرادا
  سعودي. 

 معلومات عن أنشطة الشركة  .23

تمارس الشركة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. والصفقات بين قطاعات التشغيل تتم وفقا لشروط وأحكام تجارية 
 اعتيادية. 

 قطاعات الشركة التي يتعين تقديم تقارير عنها هم على النحو اآلتي: 

 تقديم نشاط االستشارات الخاصة بالتعامالت المالية لعمالئها من الشركات.  – خدمات االستشارات

لية السعودية لماتتعلق بتقديم خدمات للعمالء األفراد والشركات أيضا للتداول في األوراق المالية في السوق ا – خدمات الوساطة
 تداول. 

 تقدم لعمالئها األفراد والشركات إلدارة استثماراتهم بهدف تحقيق أرباح رأسمالية. – خدمات إدارة األصول

وتشمل بصورة أساسية خدمات إدارية وخدمات حفظ وتقديم خدمات بصورة أساسية لألصول المحتفظ بها  – خدمات الحفظ
 صول الخاضعة التفاقيات مقايضة أسهم والمحافظ االستثمارية الخاصة. كأمانة للصناديق االستثمارية واأل

 تسهيالت سحب على المكشوف تقدم للعمالء للتداول في السوق المالية وتغطي مستثمري القطاع الخاص.  -اإلقراض بالهامش

 والمتاحة للبيع.  بغرض المتاجرةتتضمن أنشطة استثمارات الشركة المقتناة  – عمليات أخرى
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 
 )لاير سعودي(

 
 أنشطة الشركةمعلومات عن   .23

 إجمالي اإليرادات والمصروفات التشغيلية للشركة والنتائج للفترة المنتهية حسب كل قطاع تشغيلي موضحة على النحو اآلتي: 

 
 . 19*هذا المبلغ يتعلق بعكس قيد مخصص الخسائر التشغيلية؛ يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 

 رأس المال المتطلبات التنظيمية لرأس المال وكفاية .24
 

حتياطي النظامي واألرباح المبقاة( ل )والذي يتكون من رأس المال واالرأس الما 1تتكون قاعدة رأس مال الشركة من الشريحة 
من قواعد  5و 4المتاحة للبيع( وفقاً للمادتين رأس المال )والذي يتكون من الفائض من إعادة تقييم االستثمارات  2والشريحة 

 لبابااإلئتمان والمخاطر التشغيلية يتم إحتسابها وفقاً لما هو محدد في األدنى لمتطلبات رأس المال للسوق والحد  الكفاية المالية.
 من قواعد الكفاية المالية. الثالث

دنى من قواعد الكفاية المالية. يجب أال تقل قاعدة رأس المال عن الحد األ 1تقوم الشركة بإدارة قاعدة رأس المال وفقاً للركيزة 
 تقييم كفاية رأس مال الشركة.ل الداخلية جراءاتاإللمتطلبات رأس المال و

 هيئة السوق المالية لضمان قدرة التي نصت عليها لوائح بمتطلبات رأس المالاإللتزام  إلى تهدف الشركة من إدارة رأس المال
 الشركة على االستمرار وفقاً لمفهوم االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.

خدمات  
 االستشارات

 الوساطة
خدمات  إدارة األصول

 األوراق المالية
اإلقراض 
 بالهامش

 أخرى
 اإلجمالي 

93681.132. 57.372.760 82.479.429 اإليرادات   62.375.814 9.997.217 18.035.420 311.393.576 

(*30.584.985) 2.211.927 33.306.908 50.184.656 63.672.198 58.063.257 المصروفات   176.853.961 

 م2017 ديسمبر 31كما في  

  قاعدة رأس المال

   766.549 رأس المال 1الشريحة 

   6.366 رأس المال 2الشريحة 

   772.915 إجمالي قاعدة رأس المال

    

    األدنى من متطلبات رأس المالالحد 

   2.964 مخاطر السوق

   243.500 مخاطر اإلئتمان

   63.744 مخاطر التشغيل

   310.208 إجمالي الحد األدنى من متطلبات رأس المال

    

    معدل كفاية رأس المال

   2.49 إجمالي معدل دوران رأس المال

   2.47 معدل دوران رأس المال 1الشريحة 

   462.707 الفائض في رأس المال
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 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2017ديسمبر  31إلى  2017مارس  29للفترة من 

 )لاير سعودي(
 إدارة المخاطر .25

الرئيسية التي تواجه الشركة هي تلك التي تتعلق بالسيولة المخاطر  تمثل إدارة المخاطر أحد العناصر الهامة ألنشطة الشركة.
   تتم إدارة هذه المخاطر كما يلي: والتغيرات في معدالت العموالت الخاصة ومعدالت صرف العمالت األجنبية.

 
 مخاطر االئتمان

 خر.في خسائر مالية للطرف اآلتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب 
إيرادات و، لدى البنك مخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي من النقد لتركيزتتكون الموجودات المالية التي من المتوقع تعرضها 

طراف والمستحق من األ ،االستثمارات المتاحة للبيعوإيرادات صفقات اإلقراض بالهامش المستحقة، واالستشارات المستحقة، 
النقدية وما في حكمها الخاصة بالشركة مودعة لدى ساب وتمثل االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات في وحدات  قة.ذات العال

صناديق استثمارية، لذا تعتبر المخاطر اإلئتمانية محدودة. تراقب اإلدارة عن كثب تعرض الشركة لمخاطر االئتمان في حالة 
  إيرادات االستشارات المستحقة من عمالئها.

 مخاطر صرف العمالت األجنبية

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما تكون الموجودات الحالية أَو المتوقعة بالعملة األجنبية إما أكثر أَو أقل من االلتزامات 
ويل لللاير ونظرا إلرتباط سعر التح تتم معامالت العمالت األجنبية بصورة أساسية بالدوالر األمريكي. بنفس العملة األجنبية.

السعودي مقابل الدوالر األمريكي، لذا فإن اإلدارة َتعتقد بأن الشركَة ال تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالتقلبات في سعر 
 صرف العمالت األجنبية.

 
 مخاطر معدل العمولة الخاصة 

ة عمولة ساب والتي تحمل نسببنك ى تتعرض الشركة لمخاطر معدل العمولة الخاصة فيما يتعلق بالودائع ألجل المحتفظ بها لد
تقوم اإلدارة بمراقبة  إضافة إلى ذلك، للشركة استثمارات في صناديق استثمارية والتي تمثل إيداعات أسواق المال. خاصة ثابتة.

 التغيرات في أسعار العموالت الخاصة وتعتقد أن مخاطر أسعار العموالت الخاصة على الشركة ليست جوهرية.

 السيولةمخاطر 
يمكن أن تنتج مخاطر السيولة بسبب  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات صافي التمويل.

للحد من هذه المخاطر تقوم اإلدارة  اضطرابات السوق التي قد تؤدي إلى تدهور بعض مصادر التمويل بصورة مفاجئة.
 مات الحالية والمستقبلية.بمراجعة منتظمة لألرصدة المتوفرة وااللتزا

 

 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر التي تتقلب بسببها قيمة أداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات بسبب 

 معرضة والشركةعوامل خاصة باألوراق المالية أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السوق. 
لمخاطر السوق الخاصة باالستثمارات في الصناديق االستثمارية المدرجة وإيرادات أتعاب إدارة األصول من الصناديق 

 وتعتقد اإلدارة أن مخاطر السوق ليست جوهرية.يرات في أسعار السوق بصورة دورية التغ اإلدارةاالستثمارية. تراقب 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .26

العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل  القيمة
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع،  مع األطراف األخرى.

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة  ن تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة.تظهر فروق بيقد 
 عن قيمتها الدفترية. اختالًفا جوهرًياال تختلف 

 أحداث الحقة .27

   المرفقة.ال توجد أحداث هامة بعد تاريخ المركز المالي تتطلب اإلفصاح أو التعديل في القوائم المالية 

 إعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية .28

 . 2018مارس  26هـ الموافق 1439 رجب 9في المرفقة هذه القوائم المالية  مجلس إدارة الشركة داعتم
 




