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قائمة المركز المالي

)لم یذكر غیر ذلك ما باللایر السعوديجمیع المبالغ (

دیسمبر٣١كما في                   

٥٢٠١٤٢٠١إیضاح
موجوداتال

موجودات متداولة

٦٫٥٧٧٫٩٨١٤٫٤٣٥٫٤٨٠    ٤  وما یماثلھنقد

٩٫٦٨٨٫١٢٥١١٫٦٩٠٫٦١٨  ٥   لغرض المتاجرةمقتناة استثمارات 

١٫٧٥٠٫٤٥٣١٫٤٤٨٫٨٤٩  ٦  خرىأوذمم مدینةمدفوعات مقدمة 
٥٥٩٫٠١٦٫١٨١٧٫٥٧٤٫٩٤٧

موجودات غیر متداولة

٧٢٨٫١٨٢٫٠٢٧٢٨٫١٨٢٫٠٢٧یةاستثمارعقارات 

٨٥٣١٫٨٢٦٣٦٣٫٨٨٢ممتلكات ومعدات  

٥٥٨٫٠٠٨٫٢٩٢٨٫٥٤٥٫٩٠٩

١١٧٫٠٢٥٫٤٧٤٦٫١٢٠٫٨٥٦مجموع الموجودات

المطلوبات 
مطلوبات متداولة

٩٤١٦٫١٥١١٫٠٠٩٫٥٤٠أخرىومطلوبات مستحقات

١٠٦٨١٫٤٣١٤٢٠٫٦٦٦  مستحقة زكاة 
٨٤٧٫٨٣٢١٫٤٣٠٫٢٠٦

مطلوبات غیر متداولة

١١١٥٦٫٢٦٧٢٩٢٫٨٩٧للموظفینمكافأة نھایة الخدمة

٩٨٨٫١١٤٫١١٫٧٢٣٫١٠٣مجموع المطلوبات

المساھمینحقوق 

١٣٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال 

)٣٥٫٦٠٢٫٢٤٧()٨٧١٫٠٨٩٫٣٤(متراكمعجز
٤٤٫٣٩٧٫٧٥٣    ١٢٩٫٩١٠٫٤٥المساھمینمجموع حقوق 

١١٧٫٠٢٥٫٤٧٤٦٫١٢٠٫٨٥٦المساھمینوحقوق مجموع المطلوبات

.القوائم المالیةھذه ال یتجزأ من جزءاً ١٩رقم إلى ١رقم من المرفقةاإلیضاحاتتعتبر 
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الدخلقائمة 

)لم یذكر غیر ذلك ما  السعوديباللایرجمیع المبالغ (

دیسمبر٣١في  السنة المنتھیة

٥٢٠١٤٢٠١إیضاح

تشغیلیةإیرادات

١٥٩٫٠٠٨٫٣١٧٦٫٨٢٥٫١١٥صولاألرة اإیرادات من خدمات إد

رباح غیر محققة من استثمارات أ(خسائر) 

١٫٤٦٢٫١٩٧)٣١١٫٨٧٥(  ٥  لغرض المتاجرةمقتناة 

١١٤٫٣١٨٨٢٨٫٧٠١  ٥  لغرض المتاجرةارباح محققة من بیع استثمارات مقتناة 

٩٫١١٦٫٠١٣  ٩٫٠١٤٫٥٥٦التشغیلیةاإلیراداتإجمالي

تشغیلیةمصاریف

)٧٫٤٠٩٫٩٩٤()٠٥٤٫٢١٨٫٧(١٦عمومیة وإداریة وتسویقیة

٥٠٢٫٧٩٦٫١١٫٧٠٦٫٠١٩الرئیسیةمن العملیاتالربح

٣٦٩٫١٠٧٢٣٫٤٠٦أخرى

١٫٩٠٣٫٨٧١١٫٧٢٩٫٤٢٥قبل الزكاةالربح 

)٣٥٢٫٣٧٥()٤٩٥٫٣٩١(١٠الزكاة

٣٧٦٫٥١٢٫١١٫٣٧٧٫٠٥٠      للسنةالربح صافي 

١٧السھم:یةربح

٢٢٫٠٠٫٢١الرئیسیةمن العملیاتالربح

 ٩٠٫١٠٫١٧للسنةالربحصافي

٠٠٠٫٠٠٠٫٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠القائمةلعدد االسھم المتوسط المرجح 

.القوائم المالیةھذه ال یتجزأ من جزءاً ١٩إلى رقم ١من رقم اإلیضاحات المرفقةتعتبر 
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التدفقات النقدیةقائمة 

)لم یذكر غیر ذلك ما باللایر السعوديجمیع المبالغ (

دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

٥٢٠١٤٢٠١إیضاح

التشغیلیةاألنشطةالتدفقات النقدیة من 

١٫٥١٢٫٣٧٦١٫٣٧٧٫٠٥٠    للسنةالربحصافي 
تعدیالت لبنود غیر نقدیة

٨١٦٨٫٩٦٨١٧٦٫٠٤٦استھالك

استثماراتغیر محققة من)رباحأ(خسائر 

)١٫٤٦٢٫١٩٧(٣١١٫٨٧٥  ٥  رض المتاجرةلغمقتناة 

-)٤٣٫٢١٦(أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
رأس المال العاملتغیرات في

١٫٦٩٠٫٦١٨٤٫٥٧٨٫٣٨٠، صافيلغرض المتاجرةاستثمارات مقتناة 

)١٫١٩٤٫٨٢٦()٣٠١٫٦٠٤(خرىأوذمم مدینةمدفوعات مقدمة 

٥٦٤٫٢٥٣)٥٩٣٫٣٨٩(خرىأومطلوبات مستحقات

)٧٦٠٫٤٦٧(١١٫٠١٥    مستحقة زكاة

٤٩٫٧٣٦)٧٤١٫٢٥(للموظفینمكافأة نھایة الخدمة

٠٢٩٫٣٠٧٫٢٣٫٣٢٧٫٩٧٥األنشطة التشغیلیةالناتج من صافي النقد 

یةاالستثمارنشطةاألمنالتدفقات النقدیة 
)١٩٠٫٢٠٨()٦٣١٫٦١٧(٨شراء ممتلكات ومعدات

-١٦٢٫٤٣تحصالت من استبعاد ممتلكات ومعداتم
)١٩٠٫٢٠٨()٠١٤٫٥٨٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

٢٫١٤٢٫٥٠١٣٫١٣٧٫٧٦٧نقد وما یماثلھفي  الزیادةصافي 

١٫٢٩٧٫٧١٣  ٤٨٠٫٤٣٥٫٤كما في بدایة السنةوما یماثلھ نقد 

٤٫٤٣٥٫٤٨٠  ٤٩٨١٫٥٧٧٫٦   ھایة السنةكما في نوما یماثلھ نقد 

.القوائم المالیةھذه ال یتجزأ من جزءاً ١٩إلى رقم ١من رقم اإلیضاحات المرفقةتعتبر 
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المساھمینالتغیرات في حقوق قائمة 

)لم یذكر غیر ذلك ما باللایر السعوديجمیع المبالغ (

المجمـــوعالعجز المتراكمرأس المال

٤٤٫٣٩٧٫٧٥٣)٣٥٫٦٠٢٫٢٤٧(٢٠١٥٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ینایر ١

١٫٥١٢٫٣٧٦١٫٥١٢٫٣٧٦-صافي الربح للسنة

٤٥٫٩١٠٫١٢٩  )٣٤٫٠٨٩٫٨٧١(٢٠١٥٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١

٤٣٫٠٢٠٫٧٠٣   )٣٦٫٩٧٩٫٢٩٧(٢٠١٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ینایر ١

١٫٣٧٧٫٠٥٠١٫٣٧٧٫٠٥٠-صافي الربح للسنة 

٤٤٫٣٩٧٫٧٥٣   )٣٥٫٦٠٢٫٢٤٧(٢٠١٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١

.القوائم المالیةھذه ال یتجزأ من جزءاً ١٩إلى رقم ١من رقم اإلیضاحات المرفقةتعتبر 
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معلومات عامة-١

ھاصیرختطبقاً لوالحفظ المشورة ووالترتیب األصول خدمات إدارة("الشركة") جيشركة بیت المال الخلیم دتق  

عملیات الشركة بالمملكة العربیة جمیعإن.("الھیئة")یةسوق المالالمن قبل ھیئة صادرال٠٨١٢٣-٣٧رقم 

السعودیة.

اري رقم ـل تجـسج وجببمفي المملكة العربیة السعودیة تأسستمساھمة سعودیة مقفلةشركةن الشركة ھيإ

إن عنوان ).٢٠٠٩مایو١٨(ھـ١٤٣٠جمادى األول ٢٣في مدینة الدمام بتاریخ صدر ٢٠٥٠٠٦٥١١٢

، المملكة العربیة السعودیة.٣١٤١٣، الدمام ٩١٧٧ب .ھو صالمسجل الشركة 

ھـ (الموافق١٤٣٧ولى جمادى األ١٥تم اعتماد القوائم المالیة المرفقة الصادرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ

  .)٢٠١٦فبرایر٢٤

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل أدناه تم إدراجھاالقوائم المالیةھذهفي إعدادالمطبقةالسیاسات المحاسبیة أھم

.، ما لم یذكر غیر ذلكمنتظم على جمیع السنوات المعروضة

أسس اإلعداد١-٢

لغرض المتاجرةمقتناة الستثماراتاالباستثناء تقییم على أساس التكلفة التاریخیة المرفقةعدت القوائم المالیةأ

عن الھیئة السعودیة للمحاسبین ةالصادروطبقا لمعاییر المحاسبة وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي،بالقیمة العادلة

القانونیین.

یة مؤثرةتقدیرات وافتراضات محاسب٢-٢

ة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على معاییر المحاسبلیتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً 

مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة، 

الفترة المالیة. یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر خالل اریفوكذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات والمص

وھي مبنیة على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف. 

فعلیة. تقوم الشركة بتقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعریفھا، نادرا ما تتساوى مع النتائج ال

العمالت األجنبیة تحویل٣-٢

(أ) عملة التقاریر

.والعملة الوظیفیةالقوائم المالیة باللایر السعودي وھو عملة التقاریر للشركةھذهتظھر بنود 

(ب) معامالت وأرصدة

صـرف السائدة في سعـار الأساس أاللایر السعودي على إلىاألجنبیةالمعامالت التي تتم بالعمالت یتم تحویل

وخسائر فروقات العمالت الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة أرباحیتم قید تاریخ تلك المعامالت. 

من تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تكون بالعمالت األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت كما 

 عامي جوھریة خاللالعمالت االجنبیة فروقاتوخسائر باحأركن تفي نھایة العام ضمن قائمة الدخل. لم 

  .٢٠١٤و  ٢٠١٥
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نقد وما یماثلھ   ٤ - ٢

یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالیة السیولة قصیرة 

من تاریخ الشراء.قلأو أشھر أثالثة األجل، إن وجدت، والتي تستحق خالل 

لغرض المتاجرةاستثمارات مقتناة   ٥ - ٢

لغرض یتم قید استثمارات مقتناة .ھي استثمارات في أوراق مالیة قابلة للتداول یتم شرائھا بغرض المتاجرة بھا

والذي سھم بالسعر المتداول في السوقاألاالستثمارات في تظھربالتكلفة. بعد االعتراف األولي مبدئیاً المتاجرة

یتم قید التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات، بما في ذلك .في تاریخ قائمة المركز الماليالعادلةیمثل القیمة

یتم تقییم االستثمارات في وحدات الصنادیق ضمن قائمة الدخل.األرباح والخسائر المحققة وغیر المحققة

.ق في تاریخ قائمة المركز المالياالستثماریة بصافي قیمة الموجودات المعلن عنھا من قبل مدیر الصندو

المالیةالھبوط في قیمة الموجودات   ٦ - ٢

للھبوط في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة لمالیةایتم مراجعة الموجودات 

بالمبلغ الذي تزید فیھ إن وجدت،یتم إثبات خسارة الھبوط في القیمة،.الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد

القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة 

االستخدام، أیھما أعلى. ولغرض تقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات ألدنى مستوى تتواجد فیھ تدفقات نقدیة 

.منفصلة ومحددة

ثماریةاستعقارات ٧-٢

ولیس ریعھاالحصول علىأواالحتفاظ بھا لغرض زیادة قیمتھا السوقیةھي ممتلكات یتم ستثماریةاالعقارات ال

بالتكلفة. تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد  يضااألرتقیدمن أجل استخدامھا ألغراض الشركة. 

.ة الدخلبمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائم

ممتلكات ومعدات٨-٢

على بعد خصم االستھالكات المتراكمة. یحمل االستھالك على قائمة الدخل  التكلفةبتظھر الممتلكات والمعدات 

لھا ةالمقدراإلنتاجیةاألعمارعلى مدى الموجودات ذات العالقة وذلك لتوزیع تكلفة طریقة القسط الثابت أساس

كما یلي:

نواتعدد الس

٤    تحسینات على عقار مستأجر  

٤      أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة  

٤        سیارات  
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الدفتریة وتقید في قائمة الدخل.تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة 

 قائمةعلى ، نتاجي المقدر لألصلاإلعمر الالتي ال تزید جوھریا من ات العادیةواإلصالحف الصیانةیرامص تقید

الدخل عند تكبدھا. یتم رسملة التجدیدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد األصل الذي تم استبدالھ.

في قیمة الموجودات غیر المتداولةالھبوط٩-٢

التغیرات في الظروف إلى أن یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة للھبوط في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو

القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات خسارة الھبوط في القیمة، بالمبلغ الذي تزید فیھ القیمة 

،الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام

رض تقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات ألدنى مستوى تتواجد فیھ تدفقات نقدیة منفصلة أیھما أعلى. ولغ

ومحددة (وحدات مدرة للنقد). یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة، والتي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا 

في  في القیمةوطلھبإذا ما تم عكس خسارة ابغرض احتمال عكس ذلك الھبوط، وذلك في تاریخ كل فترة مالیة. 

القابلة تھا لقیمالتقدیر المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد ، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وقت الحق

الوحدة في قیمة ذلك األصل أو لھبوطالقیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة اعنزیدی، على أاللالسترداد

.إیراد في قائمة الدخلكفي القیمة فوراً لھبوطخسارة اعكس قة. یتم إثبات في السنوات السابالمدرة للنقد 

ذمم دائنة ومستحقات ١٠-٢

تقید مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء استلمت الشركة فواتیرھا أو لم 

تستلمھا.

ضرائبوالالزكـاة ١١-٢

للشركة على یقید مخصص الزكاة .("المصلحة")وفقا لتعلیمات مصلحة الزكاة والدخلة تخضع الشركة للزكا

النھائیة عندما یتم تحدیدھا.ربوطمبالغ اإلضافیة، إن وجدت، التي تستحق عن الال. یتم قید قائمة الدخل

لكة العربیة غیر مقیمة في الممأطرافعن بعض المعامالت مع  جبةاالوضریبة التقوم الشركة باستقطاع 

.بموجب نظام ضریبة الدخل السعودي،السعودیة

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة١٢-٢

تستحق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بموجب نظام العمل والعمال السعودي ویتم إثباتھا في قائمة الدخل. یتم 

تي تستحق للموظف فیما لو ترك الموظف احتساب االلتزام على أساس القیمة الحالیة لالمتیازات المكتسبة ال

عملھ كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یتم دفع المبالغ المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفین على أساس 

رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو منصوص علیھ في نظام العمل في المملكة 

العربیة السعودیة.



بیت المال الخلیجيشركة 

)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 
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-١٠-

اإلیرادات ١٣-٢

 عند تقدیم ھذه الخدماتاالستثمار)صنادیقخدمات إدارة األصول (تتضمن رسومیتم إثبات.

 االشتراكات عند االشتراك في الصنادیق.رسومیتم إثبات

 الحفظ مقدما وإطفائھا على مدى فترة الخدمة.رسومیتم إثبات

 توزیعاتعند وجود حق باستالم تلك المن االستثمارات یتم اثبات إیرادات توزیعات األرباح.

رة األصولاإد  ١٤-٢

تظھر حصة الشركة من .استثماریة محددةإدارة صنادیق تشملتقدم الشركة خدمات استثماریة لعمالئھا والتي 

.لغرض المتاجرةمقتناة استثمارات ھذه الصنادیق ضمن

، إن وجدت، كموجودات ئتمانیةأو للقدرة االاطة المالیةال تعامل الموجودات المحتفظ بھا كأمانة لعمالء الوس

.المرفقةللشركة. وبالتالي ال یتم إدراجھا ضمن القوائم المالیة

وتسویقیةمصاریف عمومیة وإداریة  ١٥-٢

على انھا تكلفة فترة. تتضمن المصاریف العمومیة واإلداریة والتسویقیةتعامل المصاریف العمومیة واإلداریة

.أھمیتھااریف تسویقیة نظراً لعدم مص

عقود إیجار تشغیلیة١٦-٢

تقید مصاریف اإلیجارات بموجب عقود إیجار تشغیلیة في قائمة الدخل على مدى فترة اإلیجار.

التقاریر القطاعیة١٧-٢

قطاع األعمال(أ) 

:الشركاتإن قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات والعملیات أو 

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

 وتقییم المواردتقوم اإلدارة بتحلیل نتائج عملیاتھا باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع

.األداء

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

.خدمات إدارة األصول والترتیب والمشورة والحفظتقوم الشركة بتقدیم
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  ٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في یضاحات حول القوائم المالیةإ
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-١١-

افي(ب) القطاع الجغر

العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في غرافي ھو مجموعة من الموجودات والقطاع الج

بیئة اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.

تقوم الشركة بعملیاتھا بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة.

إعادة تصنیف١٨-٢

لكي تتوافق مع طریقة العرض لعام  ٢٠١٤تم إعادة تصنیف بعض المبالغ في القوائم المالیة المرفقة لعام 

٢٠١٥.  

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٣

مم ذو،لغرض المتاجرةاستثمارات مقتناة ،تتضمن األدوات المالیة المقیدة في قائمة المركز المالي نقد وما یماثلھ

قد تم اإلفصاح الخاصة بھذه البنودالقید المطبقةإن طرق أخرى.متداولةومطلوباتاتمستحقمدینة أخرى و

.المحاسبیة لكل منھاعنھا ضمن السیاسة

الشركةثبات الصافي بالقوائم المالیة عندما یكون لدى إیتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة و

أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الصافيفي إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس حقا قانونیاً 

تقوم اإلدارة العلیا بمھام إدارة المخاطر.الوقت.

مخاطر العملة١-٣

معظم في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن تغیراتالفي قیمة األدوات المالیة بسبب تقلبھي مخاطر ال

تعتقد اإلدارة أن مخاطر العملة لیست جوھریة على الشركة.باللایر السعودي.الرئیسیة تتممالت الشركة معا

مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة ٢-٣

ركة لمالي للشالفائدة في السوق على الوضع امعدالتتقلباتھي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثیر 

قاتتدفالونتائج العملیاتلیس لدى الشركة موجودات ومطلوبات ھامة تحمل فائدة، لذلك فإن وتدفقاتھا النقدیة.

تراقب اإلدارة التغیرات في .مستقلة بشكل رئیسي عن التغیرات في معدل الفائدة بالسوقالتشغیلیةالنقدیة 

لقیمة العادلة على الشركة غیر تدفقات النقدیة وامعدالت الفائدة وتعتقد أن مخاطر معدالت الفائدة على ال

.جوھریة
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-١٢-

مخاطر السعر٣-٣

تلك التغیرات ناتجة كانتھي مخاطر تعرض قیمة األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق سواء

تتعرض السوق.ع األدوات المتاجر بھا فيعن عوامل محددة لألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمی

الشركة لمخاطر اسعار االوراق المالیة بسبب االستثمارات المحتفظ بھا من قبل الشركة والتي تم تصنیفھا في 

تقوم اإلدارة بالحد من مخاطر السعر الناتجة عن .لغرض المتاجرةمقتناة كاستثماراتقائمة المركز المالي 

.فظة االستثمارات لدیھااالستثمار في األوراق المالیة عن طریق تنویع مح

مخاطر االئتمان    ٤ - ٣

لیس لدى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.إلىھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي 

تصنیف ائتماني مرتفع.ذوبنكالنقد لدى إیداعالشركة تركیز ھام لمخاطر االئتمان. یتم 

مخاطر السیولة    ٥-٣

قد تنتج والمالیة. باألدواتالرتباطاتم قدرة منشأة ما على تأمین السیولة الالزمة لمقابلة اھي مخاطر عد

مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. تدار 

.مستقبلیةالتزامات لاالب للوفاءمخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل دوري من توفر سیولة كافیة

القیمة العادلة    ٦-٣

ھي القیمة التي یتم بھا تبادل أصل أو تسویة التزام بین أطراف لدیھم المعرفة والرغبة في ذلك وتتم بنفس 

شروط التعامل مع أطراف مستقلة. وحیث انھ یتم تجمیع أدوات الشركة المالیة على أساس طریقة التكلفة 

، فقد تنتج فروقات بین القیمة والتي تظھر بالقیمة العادلةمقتناة لغرض المتاجرةثمارات فیما عدا استالتاریخیة

تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالیة ال تختلف .دفتریة وتقدیرات القیمة العادلةال

بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة.

نقد وما یماثلھ  - ٤

٥١٢٠٤٢٠١

٦٫٥٧٦٫٦٩٨٤٫٤٣٠٫٤٨٠    البنكلدىنقد 

٢٨٣٫١٥٫٠٠٠نقد في الصندوق

٤٫٤٣٥٫٤٨٠      ٩٨١٫٥٧٧٫٦
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-١٣-

لغرض المتاجرةمقتناة استثمارات   - ٥

:لغرض المتاجرةمقتناة فیما یلي حركة استثمارات 

٥٢٠١٤٢٠١

١١٫٦٩٠٫٦١٨١٤٫٨٠٦٫٨٠١ینایر١

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٦٦٢٫٣٩٥إضافات

)٢٦٫٠٦٩٫٤٧٦()١٢٫٠٠٨٫٧٣٢(استبعادات

١٫٤٦٢٫١٩٧)٣١١٫٨٧٥((خسائر) أرباح غیر محققة من استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

١١٤٫٣١٨٨٢٨٫٧٠١لغرض المتاجرةأرباح محققة من بیع استثمارات مقتناة 

١٢٥٫٦٨٨٫٩١١٫٦٩٠٫٦١٨دیسمبر٣١

یتم اقتناء االستثمارات .لغرض المتاجرةتعمل الشركة بشكل رئیسي في نشاط االستثمار في استثمارات مقتناة 

.بشكل أساسي لغرض بیعھا أو إعادة شرائھا خالل فترة قصیرةلغرض المتاجرةالمصنفة كاستثمارات مقتناة 

وذمم مدینة اخرىمدفوعات مقدمة  - ٦

٥٢٠١٤٢٠١

١٫١٩٣٫٤٨٤١٫٠٢٦٫٤٦٩    ةمستحق یراداتإ

٥١٧٫٠٥٣٣٤٤٫٨٦٢مصاریف مدفوعة مقدما

٩١٦٫٣٩٧٧٫٥١٨خرىأ

٤٥٣٫٥٠٧٫١١٫٤٤٨٫٨٤٩

استثماریةعقارات -٧

  .يضاقطع أر فيل استثمارات طویلة األج ٢٠١٤و  ٢٠١٥دیسمبر ٣١في كما  ستثماریةاالعقارات التمثل 
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-١٤-

ممتلكات ومعدات-٨

٢٠١٥دیسمبر٣١اتاستبعادإضافات٢٠١٥ینایر١

٥٢٠١

التكلفة

١٩٨٫٧٣٣--١٩٨٫٧٣٣تحسینات على عقار مستأجر

٢٫٥٠٤٫٢٧٥)١٢٨٫١٦٦(٢٫٠٠٠٫٨٢٤٦٣١٫٦١٧أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

١٥٩٫٩٥٠--١٥٩٫٩٥٠سیارات

٢٫٨٦٢٫٩٥٨)١٢٨٫١٦٦(٢٫٣٥٩٫٥٠٧٦٣١٫٦١٧

استھالك متراكم

)٩٠٫٠٣٨(-)٤٩٫٢٥٥()٤٠٫٧٨٣(تحسینات على عقار مستأجر

)١٫٨٣٠٫٦٠٩(١٢٨٫١٦٦)٨٨٫١٠١()١٫٨٧٠٫٦٧٤(أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

)١١٥٫٧٨٠(-)٣١٫٦١٢()٨٤٫١٦٨(سیارات

)٢٫٠٣٦٫٤٢٧(١٢٨٫١٦٦)١٦٨٫٩٦٨()١٫٩٩٥٫٦٢٥(

٣٦٣٫٨٨٢٨٢٦٫٥٣١

٢٠١٤دیسمبر٣١اتاستبعادإضافات٢٠١٤ینایر١

٤٢٠١

التكلفة

١٩٨٫٧٣٣-٩٨٫٦٣٣١٠٠٫١٠٠تحسینات على عقار مستأجر

٢٫٠٠٠٫٨٢٤-١٫٩١٠٫٧١٦٩٠٫١٠٨أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

١٥٩٫٩٥٠--١٥٩٫٩٥٠سیارات

٢٫٣٥٩٫٥٠٧-٢٫١٦٩٫٢٩٩١٩٠٫٢٠٨

استھالك متراكم

)٤٠٫٧٨٣(-)٣٦٫٦٧٤()٤٫١٠٩(تحسینات على عقار مستأجر

)١٫٨٧٠٫٦٧٤(-)٩٦٫٥٩٣()١٫٧٧٤٫٠٨١(أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

)٨٤٫١٦٨(-)٤٢٫٧٧٩()٤١٫٣٨٩(سیارات

)١٫٩٩٥٫٦٢٥(-)١٧٦٫٠٤٦()١٫٨١٩٫٥٧٩(

٣٤٩٫٧٢٠٣٦٣٫٨٨٢

خرىأومطلوبات مستحقات-٩

٥٢٠١٤٢٠١

٢٣١٫٧٦٤٨٣٣٫٠٤١مصاریف مستحقة

٣٨٧٫١٨٤١٧٦٫٤٩٩خرىأ

١٥١٫٤١٦١٫٠٠٩٫٥٤٠
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-١٥-

أمور تتعلق بالزكاة-١٠

مكونات الوعاء الزكوي١-١٠

ات الرئیسیة للوعاء الزكوي التقریبي كما یلي:المكون

٥٢٠١٤٢٠١

٤٤٫٣٩٧٫٧٥٣٤٣٫٠٢٠٫٧٠٣    كما في بدایة السنةالمساھمینحقوق 

٢٩٢٫٨٩٧٢٤٣٫١٦١مخصصات كما في بدایة السنة

)٢٨٫١٨٢٫٠٢٧()٢٨٫١٨٢٫٠٢٧(عقارات استثماریة

)١٫٧٢١٫٩٣١()٨٢٦٫٥٣١(عد التعدیلب - الممتلكات والمعدات

١٫٧٦٧٫١٢٩١٫٦١٥٫٠٥٦صافي الربح المعدل للسنة

٢٢١٫٤٤٩٫٧١٩٦٢٫٩٧٤٫٤١الوعاء الزكوي التقریبي

.أعلى، أیھما أو صافي الدخل المعدلبالمائة من الوعاء الزكوي ٢٫٥بواقع تحتسب الزكاة

مخصص الزكاة ٢-١٠

٥١٢٠٤٢٠١

١٫١٨١٫١٣٣      ٤٢٠٫٦٦٦ینایر١

٣٩١٫٤٩٥٣٥٢٫٣٧٥مخصص

)١٫١١٢٫٨٤٢()٤٨٠٫٣٨٠(تسدیدات

٦٨١٫٤٣١٤٢٠٫٦٦٦دیسمبر٣١

الزكویةالربوطوالشھاداتوضع٣-١٠

ربوط من أیة الشركة لم تستلم  .٢٠١٤عامحصلت الشركة على شھادات الزكاة من "المصلحة" للسنوات حتى

.المصلحة منذ تأسیسھا

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة-١١

٥٢٠١٤٢٠١

٢٩٢٫٨٩٧٢٤٣٫١٦١ینایر١

١١٨٫٧٣٩٥٨٫٠٠٨مخصصات

)٨٫٢٧٢()٤٨٠٫١٤٤(تسدیدات

١٥٦٫٢٦٧٢٩٢٫٨٩٧دیسمبر٣١
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-١٦-

  عالقة اتف ذاطرأبأمور تتعلق -١٢

.١٣رقمانظر إیضاح،"أطراف ذات عالقة")جتمعین(م وشركاتھم الزمیلةالشركاءالشركة معامالت مع لدى

طراف ذات عالقة المدرجة في القوائم المالیة:أوفیما یلي ملخص المعامالت الھامة مع 

٥٢٠١٤٢٠١إیضاح

٦١٩٫٩٠٩    ٩٨٠٫٥٦٦  ١٦مجلس اإلدارةمكافأة أعضاء

٧١٨٫٠٨٠٧١٨٫٠٨٠طرف ذي عالقةمحملة من مصاریف إیجار

-٢٢٫٩١٦بیع ممتلكات ومعدات

تتضمن مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة الرواتب والمزایا األخرى حسب سیاسة الشركة.

رأس المال-١٣

لایر  ١٠بقیمة اسمیة سھم ٨٫٠٠٠٫٠٠٠من  ٢٠١٤و  ٢٠١٥دیسمبر ٣١یتألف رأس مال الشركة كما في 

سعودي للسھم الواحد.

ملكیة النسبة                   

٥٢٠١٤٢٠١بلد التأسیس/ الجنسیةساھمینمال

٨٠٫٤٤٨٠٫٤٤المملكة العربیة السعودیةعمیرشركة الدمام للت

المتكاملة كابیتال (سابقا: شركة انجاز

١٦٫٢٥١٦٫٢٥العربیة المتحدةاإلمارات مینا لالستثمار)

١٫٢٥١٫٢٥سعوديالسید/ خالد بن أحمد بن راشد الدوسري

١٫٢٥١٫٢٥سعوديالسید/ خلیفة بن أحمد بن راشد الدوسري

٠٫٨١٠٫٨١سعوديالسید/ محمد بن أحمد بن راشد الدوسري

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠

اسمھا إلى المتكاملة كابیتال.٢٠١٤غیرت شركة انجاز مینا لالستثمار خالل عام 

ل في اتفاق بیع وشراء حصص مع شركة تأسست في االمارات العربیة المتحدة، لبیع حصتھا ادخلت المتكاملة كابیت

المتعلقة بھذا التغییر في الملكیة كما في تاریخ اعتماد القوائم نظامیةات الءفي الشركة. لم تبدأ اإلجرا ٪١٦٫٢٥البالغة 

المالیة.
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-١٧-

احتیاطي نظامي   - ١٤

من صافي الربح ٪١٠یجب على الشركة أن تحول،وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة

من رأس المال.  ٪٥٠یعادل ھذا االحتیاطي  حتىاحتیاطي نظامي إلى،العجز المتراكماستردادبعد ،للسنة

مبالغ إلى االحتیاطي تحویللم یتم ع على المساھمین في الشركة.إن ھذا االحتیاطي غیر متوفر حالیاً للتوزی

السنتین.ھاتین بسبب العجز المتراكم في نھایة  ٢٠١٤و  ٢٠١٥النظامي لعام 

اإلیرادات من خدمات إدارة األصول-١٥

٢٠١٥٢٠١٤

٣٫٨٥٨٫٧٢٠٦٫٨٢٥٫١١٥صنادیق استثماریة–رسوم إدارة 

-٤٫٤٦٦٫١٨٢صنادیق استثماریة–رسوم إشتراك 

-٦٨٣٫٤١٥صنادیق استثماریة–رسوم حفظ 

٩٫٠٠٨٫٣١٧٦٫٨٢٥٫١١٥

وتسویقیةوإداریةعمومیة اریفمص  - ١٦

٥٢٠١٤٢٠١ایضاح

٣٫١٢٨٫٧٤٩٣٫٠٧٨٫٤١١رواتب ومزایا الموظفین

٨٢٠٫٣٤٠٨٦٥٫٥٦٥نیة ومھنیةاتعاب قانو

٦١٩٫٩٠٩      ١٢٩٨٠٫٥٦٦اتعاب مجلس االدارة

٨٠٣٫٦٣٠٨٢١٫٧٥٤إیجار

١٦٨٫٩٦٨١٧٦٫٠٤٦استھالك

٢٦٤٫٧٢٥٤٠٢٫٦٤٨اشتراكات ورسوم ترخیص

٢٤٥٫٣١٤٤٩١٫٩٤٦مصاریف تسویق

٣٦٣٫٥٧٢٣٣٩٫٥٦٤        نافعم  

١٦٩٫٢١٤١٧٣٫١٦٠یانةإصالح وص

٣٩٫١٣٦١٥٤٫٦١١سفر

٧٢٫٥٠١٤٤٫٣٠٢تأمین

٣٣٩٫١٦١٢٤٢٫٠٧٨خرىأ

٠٥٤٫٢١٨٫٧٩٩٤٫٤٠٩٫٧

السھمیةربح-١٧

ئیسیةالرالربح من العملیاتبتقسییم  ٢٠١٤و  ٢٠١٥دیسمبر ٣١في  السھم للسنتین المنتھیتینیةربحتم احتساب 

.ھاتین السنتینخالل لعدد األسھم القائمةالمتوسط المرجح  علىلكل سنة ربحوصافي ال
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-١٨-

ایجار تشغیلیةعقود -١٨

٠٫٨ مبلغ ٢٠١٥دیسمبر ٣١مصاریف االیجار للسنة المنتھیة في تالشركة ایجارات تشغیلیة لمكتبھا. بلغلدى

.١٢انظر أیضاً إیضاح رقم .ملیون لایر سعودي)٠٫٨: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي (

كفایة رأس المال-١٩

٣١فیما یلي إفصاحات لقاعدة رأس المال والحد األدنى لمتطلبات رأس المال وإجمالي معدل رأس المال كما في 

.الھیئةقبل) المصدرة من"القواعد"(ب) من قواعد الحیطة (٧٤وفقاً للمادة  ٢٠١٤و  ٢٠١٥دیسمبر 

٢٠١٥٢٠١٤

:عدة رأس المالقا

٤٥٫٩١٠٫١٢٩٤٤٫٣٩٧٫٧٥٣الركیزة األولى من رأس المال

--الركیزة الثانیة من رأس المال

٤٥٫٩١٠٫١٢٩٤٤٫٣٩٧٫٧٥٣:إجمالي قاعدة رأس المال

:الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

--مخاطر السوق

٢٩٫٤٣٧٫٠٠٠٢٩٫٣٨٩٫٠٠٠مخاطر االئتمان

١٫٩٤١٫٠٠٠١٫٩٤١٫٠٠٠المخاطر التشغیلیة

٣١٫٣٧٨٫٠٠٠٣١٫٣٣٠٫٠٠٠إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

ل كفایة رأس المال: معدَّ

ل رأس المال  ١٫٤٦١٫٤٢(مرات)إجمالي معدَّ

ل رأس المال ١٫٤٦١٫٤٢(مرات)الركیزة األولى لمعدَّ

١٤٫٥٣٢٫١٢٩١٣٫٠٦٧٫٧٥٣الفائض في رأس المال

٣١السنة المنتھیة فيتم استخراج المعلومات أعاله من نموذج الشركة لكفایة رأس المال السنوي في)أ

٢٠١٤دیسمبر ٣١السنة المنتھیة فيومن نموذجیةسوق المالالوالذي سیسلم لھیئة ٢٠١٥دیسمبر 

سلیمھ للھیئة.والذي تم ت

الھیئةتتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في االمتثال لمتطلبات رأس المال التي وضعتھا )ب

للحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار، والحفاظ على قاعدة رأس مالیة قویة.
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-١٩-

)تابعكفایة رأس المال (-١٩

مال والركیزة الثانیة من رأس المال، والتي تم تتكون قاعدة رأس المال من الركیزة األولى من رأس ال)ج

من القواعد، على التوالي. یتم احتساب متطلبات الحد األدنى  ٥ رقمو ٤رقم احتسابھا وفقاً للمادتین

لرأس المال لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغیلیة وفقاً للمتطلبات المحددة في الجزء 

الثالث من القواعد.

الشركة أن تحافظ على رأس مال كاٍف وفقاً لما تحدده القواعد على أن ال تقل نسبة الكفایة  على یجب)د

.١المالیة عن 

عن معلومات معینة وفقاً لما تتطلبھ الركیزة الثالثة من قواعد الحیطة للجمھورتقوم الشركة باإلفصاح)ه

ك، ال تخضع ھذه وعلى الرغم من ذل،)www.bmk.com.sa(على موقع الشركة اإللكتروني

المعلومات للفحص أو المراجعة من قبل مراجعي الحسابات الخارجیین للشركة.


