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البالد لالستثمارشركة 
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٢٠١٥دیسمبر ٣١القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
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٢قائمة المركز المالي

٣قائمة الدخل

٤قائمة التدفقات النقدیة

٥قائمة التغیرات في حقوق الشركاء

١٥-٦القوائم المالیةإیضاحات حول 





البالد لالستثمارشركة 
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

.المالیةالقوائمھذهمنجزءا١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

قائمة المركز المالي
٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

(لایر سعودي)

٢٠١٥٢إیضاح ١٤
الموجودات

الموجودات المتداولة
١٣٫٣كوأرصدة لدى البن ١٫ ١١ ٫٣٤١٫٢

٥٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٥٦٫ة لدى البنوكمرابحودائع  ٫
٦١١٫٥١٠٫٢موجودات أخرى ٣٫٤٦٢٫٤ ٢

٢٫المتداولةإجمالي الموجودات  ٠٢٫٠١٠٣ ٢٫ ٣٫ ٦١

المتداولةغیر الموجودات 
٫استثمارات متاحة للبیع ٣٫ ١١ ٫٥٣١٫٥ ٢

٥٢٫إجمالي الموجودات ٥٫ ٢٣ ٣٫٣٣٥٫٣٤٣

المطلوبات وحقوق الشركاء

المطلوبات المتداولة
١٠أخرىمتداولةمستحقة ومطلوباتمصاریف ٫١ ٫١١٣٫١٥١٫٢

٥٫٠٠٠٢٫٥١زكاة مستحقة ٫٤٢
١٠إجمالي المطلوبات المتداولة ٫ ١٣٫١١٣٢٫٦٦١٫٦

المطلوبات غیر المتداولة
١٫٣٣٠٫٥مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ٠٤٫٢٦١٫ ٤

١٠إجمالي المطلوبات ٫٢ ٣٫ ٥٣٦٫ ٢٣٫٥٣

حقوق الشركاء
١١٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢رأس المال ٫ ٫

١٢١إحتیاطي نظامي ٫ ١٫ ٢١٥٫ ٫ ٢٢
١٢أرباح مبقاة ٫ ٥٢٫ ٣١ ٫ ٢٫٢ ٢
٢٫١(استثمارات إعادة تقویمإحتیاطي  ٤٦()٢ ٫٤١(

٣الشركاءإجمالي حقوق  ٣٫٥٥٢٫٠ ٣٣١٦٫٤١١٫ ٦
٥٢٫إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء ٥٫ ٢٣ ٣٫٣٣٥٫٣٤٣



البالد لالستثمارشركة 
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

.المالیةالقوائمھذهمنجزءا١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

قائمة الدخل
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

٢٠١٥٢إیضاح ١٤
دخل العملیات

أتعاب خدمات، صافي:
٠٫٣٣٣٫٠٥٢٤٦٫٥وساطة- ٣٫١ ٥
٢الموجوداتإدارة - ٫ ٢٫٣ ٫٢ ٫١ ٤
٫استثماریةمصرفیة - ١٫٢٠١٣٫٥٣ ٫٣ ٣

٢٫ ٫٫٣ ٣٫ ٦٢

٣٫ة لدى البنوكمرابحودائع إیرادات من  ١٫٥٢٫ ٤٦٫٢

١٫١٠١٫٢٢١١٫أرباح بیع استثمارات متاحة للبیع ٫٢١٤

٫٥٣دخل العملیاتإجمالي  ٫٥٫ ٤ ٫٢ ٤

العملیاتمصاریف
٣٠٫وما في حكمھاموظفینرواتب  ١٢٫ ٣٣٢ ٫٣٣ ٫٣٤

١٤١أخرىعملیاتمصاریف ٫ ٣٫ ٠١٥٫٣ ٫٣١١
١٫٣استثمارات متاحة للبیعمخصص انخفاض ٣٫ ٢٣-

٥٠٫٠مصاریف العملیاتإجمالي  ٠٫٤٢٫ ٢ ٫٦٦

٢قبل الزكاةالدخل ٫ ٫٠ ١٤٢٫٣٢ ٫٦١٤
٢٫٥١()٥٫٠٠٠(الزكاة للسنةمصروف ٫٤٢(

٢السنةدخلصافي  ٫ ٣ ٫٠ ١٣ ٫ ١ ٫١ ٤



البالد لالستثمارشركة 
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

.المالیةالقوائمھذهمنجزءا١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

قائمة التدفقات النقدیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

٢٠١٥٢إیضاح ١٤

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
٢قبل الزكاةالدخل ٫ ٫٠ ١٤٢٫٣٢ ٫٦١٤

منةالناتجیةمع صافي النقدقبل الزكاة الدخلتسویات لمطابقة 
األنشطة التشغیلیة:

١١٫٢٠للموظفینمخصص مكافأة نھایة الخدمة  ٫ ٠١٫١٣٦٫٤١٥
١٫()١٫١٠١٫٢٢١(أرباح بیع استثمارات متاحة للبیع ٫٢١٤(

١٫٣للبیعستثمارات متاحةامخصص انخفاض ٣٫ ٢٣-

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:  
٣٫٠(الزیادة في الموجودات األخرى ٫ ١٫٦٣()٢١ ٫ ١٦(

٦()٫٠٠٠٫٠٠٠(بنوك، صافيلدى الة مرابحالودائع الزیادة في ٫٥ ٫(
٣األخرىالمتداولة المستحقة والمطلوبات مصاریففي الالزیادة  ٫٠١ ٫ ٣٤٣٫٢٤ ٫٣٦١

١٫١٣(١للموظفین مدفوعة المكافأة نھایة الخدمة  ٢()٫١ ٣٫ ٦٣(
٢٫٥١٠٫(الزكاة المدفوعة  ٥٫()٢٠(

١٠٫(األنشـطة التشـغیلیةمنةالناتج(المستخدمة في) یةصافي النقد ٣٠٫ ١٣٫٦٢٣٫٥)٢

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
٢٫٥٠(شراء استثمارات متاحة للبیع ١٣٫١()٫٥٣١ ٣٫(

٣٫٢من بیع استثمارات متاحة للبیعمتحصالت ٫ ٢١٤٫ ٣٫١١٤
١٫٣األنشـطة االسـتثماریة )فيةالمستخدممن (یةصافي النقد ٫١(٠ ٫ ٦(

٫(كواألرصدة لدى البنفي ةالزیاد(النقص) صافي  ٫٥ ٤٫٤٣٢٫)٢ ١١
١في بدایة السـنة كوالبناألرصدة لدى  ٫٣ ١٫٢١٣٫ ٫٤

٫٣في نھایة السنة كواألرصدة لدى البن ١٫ ١١ ٫٣٤١٫٢

المعامالت غیر النقدیة: 
٥(لالستثمارات متاحة للبیعالتغیر في القیمة العادلة  ٤٦()٫ ٫٤١(



البالد لالستثمارشركة 
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

.المالیةالقوائمھذهمنجزءا١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

التغیرات في حقوق الشركاءقائمة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

مبقاةالرباح األاإلحتیاطي النظاميرأس المالإیضاح
إعادة إحتیاطي

اإلجمالياستثماراتتقویم

٢٠١٥

٢ینایر ١الرصید في  ١٥٢ ٫ ٫١٥٫ ٫ ٢٢١ ٫ ٢٫٢ ٤٦(٢ ٣١٦٫٤١١٫)٫٤١ ٦

٢٦٫--السنةدخلصافي  ٣٤٫ ٢٦٫-٤١ ٣٤٫ ٤١

٢٫٦-١٢محول إلى اإلحتیاطي النظامي ٣٫٤ ٢٫٦(٤ ٣٫٤ ٤(--

١٫٣٦٣٫---ستثمارات متاحة للبیعامخصص انخفاض ٢٣١٫٣٦٣٫ ٢٣

٥(---التغیر في القیمة العادلة ٥()٫٦ ٫٦(

٢٠١٥٢دیسمبر ٣١في الرصید  ٫ ٫١ ٫٦٦١٫٤٢٦١٢٤٫ ٥٢٫ ٦٢٫١(٣ ٣٤٣٫٥٥٢٫)٢ ٣

مبقاةالرباح األاإلحتیاطي النظاميرأس المال
إعادة إحتیاطي

اإلجمالياستثماراتتقویم

٢ ١٤

٢ینایر ١الرصید في  ١٤٢ ٫ ٫١٢٫ ٦٫٢ ٣٦٥٫ ٥٥٫ ٢-٢ ٫ ٦٢٫ ٣

٣--السنةدخلصافي  ٫ ١ ٫١ ٣-٤ ٫ ١ ٫١ ٤

٣٫-١٢محول إلى اإلحتیاطي النظامي ١٫ ٣٫(١ ١٫ ١(--

٤٦(---التغیر في القیمة العادلة ٤٦()٫٤١ ٫٤١(

٢دیسمبر ٣١في الرصید  ١٤٢ ٫ ٫١٥٫ ٫ ٢٢١ ٫ ٢٫٢ ٤٦(٢ ٣١٦٫٤١١٫)٫٤١ ٦



البالد لالستثمارشركة 
(شركة ذات مسئولیة محدودة)

٦

إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١لمنتھیة في للسنة ا

(لایر سعودي)

والنشاطالتأسیس-١

شركة البالد لإلستثمار ("الشركة") شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل 
١التجاري رقم  ١ ٢٤ ).٢نوفمبر ٢ھـ (الموافق ١٤٢القعدة يذ١١بتاریخ في الریاض الصادر ٤

یولیو ٢٢الموافق (ھـ ١٤٢جب ربتاریخ ٢- ٣-٢تم تأسیس الشركة بموجب قرار ھیئة السوق المالیة رقم 
٢(.

من إلى الشركة الموجوداتخدمات االستثمار وأنشطة إدارة ("البنك")نقل بنك البالد تتعلق .٢یولیو ١إعتباراً
مشورة وحفظ األوراق المالیة التي تنظمھا ھیئة السوق المالیة.واإلدارة والترتیب والبالتعاملھذه النشاطات

٢ینایر ٣في اجتماعھم المنعقد بتاریخ  ، قرر مجلس إدارة بنك البالد تحویل الشركة من شركة ذات مسئولیة ١٦
تمام ھذا التحول ال زالت جاریة.إلمحدودة إلى شركة مساھمة مقفلة. إن االجراءات النظامیة 

في الشركة. ملكیة مباشرة ١نسبة یمتلك البنك 

:ھو كما یليالمركز الرئیسي للشركة إن عنوان
شركة البالد لالستثمار

١٤ص.ب 
١١٤١١الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

٢فبرایرھـ (الموافق ١٤٣ربیع الثاني٢تم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل إدارة الشركة بتاریخ ١٦.(

أسس اإلعداد-٢

اإللتزامبیان١-٢

للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة  تم إعداد القوائم المالیة المرفقة وفقاً
السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

أسس القیاس٢-٢

لمبدأ ا .فیما عدا قیاس االستثمارات المتاحة للبیع بالقیمة العادلةلتكلفة التاریخیة تم إعداد القوائم المالیة وفقاً

عملة العرض العملة الوظیفیة و٣-٢
الرئیسیة للشركة.الوظیفیةعملة التم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي الذي یمثل 

التقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الھامة-٢

للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا یتطلب استخدام إن إعداد ال التقدیرات واإلفتراضات التي قد بعض قوائم المالیة وفقاً
تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما یتطلب من اإلدارة استخدام التقدیرات عند تطبیق السیاسات 

ت واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس خبرة الشركة المحاسبیة للشركة. یتم تقییم ھذه التقدیرات واإلفتراضا
وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقاً
للظروف والمعطیات. وبالرغم من أن ھذه التقدیرات مبنیة على أفضل المعلومات واألحداث الحالیة المتوفرة لدى

اإلدارة، إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

تتمة- إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

الھامةالسیاسات المحاسبیة -٣
طبیق ھذه السیاسات بصورة السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة مدرجة أدناه. تم تإن 

الفترات المعروضة، ما لم یرد خالف ذلك.عنمنتظمة

البنوكلدىةمرابحودائع ال١-٣
ویتم قیاسھا الحقاًئھافي ذلك النفقات المرتبطة بإقتنابالقیمة العادلة، بما، في األصل، البنوكلدىةالمرابحودائع تقاس

المبالغ المشطوبة و مخصص اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت.بالتكلفة المطفاة ناقصاً

االستثمارات المتاحة للبیع٢-٣
وتدرجالعادلة،بالقیمةالمتاجرةألغراضأواالستحقاقتاریخحتىبھااالحتفاظعدمبنیةالمشتراةاالستثماراتتظھر
ذه االستثمارات، في تقاس ھ. الالحقةالمالیةالسنةفيلبیعھانیةھناكیكنلمماالمتداولةغیرالموجوداتضمن

العادلةالقیمةفيالتغیراتتدرجلھا،األوليالقیاسوبعداألصل، بالقیمة العادلة والتي تشتمل على تكلفة المعامالت. 
. الدخلقائمةفيالعادلةالقیمةفيالتراكمیةالتغیراتتدرجوعندئذإثباتھا،لحینالشركاءحقوقفيالتغیراتقائمةفي

المتاحةالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةتحدد. الدخلقائمةعلىاالستثماراتقیمةفيالمؤقتغیرضاالنخفایحمل
غیرالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةتقدر. توفرھاعندنشط،ماليسوقفيالمتداولةاألسعارأساسعلىللبیع

.العادلةالقیمةبمثابةالتكلفةتعتبروإالمالئمة،تقویمطرقباستخدامالمتداولة

تاریخ التداول٣-٣
یتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ التداول، أي 

ت التاریخ الذي تتعھد فیھ الشركة بشراء أو بیع الموجودات. تتطلب العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء أو بیع الموجودا
المالیة أن یتم تسلیم تلك الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق.

بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة ، في األصل، جودات والمطلوبات المالیة األخرىیتم إثبات كافة المو
في األحكام التعاقدیة لألداة.  طرفاً

خرىاألمطلوبات المستحقة والفمصاریال-٣
فواتیر إلى الشركة.قدمت أم لم تقدم بھامستلمة، سواًءالخدمات البضائع والالتي سیتم دفعھا مقابل االلتزاماتیتم إثبات 

المخصصات٥-٣
ف وأن تكالی، وجود إلتزامات قانونیة حالیة أو متوقعة على الشركة ناتجة عن أحداث سابقةیتم إثبات المخصصات عند

موثوق بھ.سداد ھذه االلتزامات محتملة ویمكن تقدیرھا بشكل

والضرائبالزكاة -٣
لبنك البالد، حیث یتم تقدیم إقرار زكوي موحد على مستوى المجموعة. یتم بالكامل إن الشركة ھي شركة تابعة مملوكة 

.على قائمة الدخلمن المخصص تحمیل حصة الشركة 
عن أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة قطاع من المبالغ المدفوعة إلىضریبة االستتقوم الشركة باستقطاع 

لنظام ضریبة الدخل السعوديالخدمات المقدمة والبضائع المستلمة  ویتم دفعھا مباشرة لمصلحة الزكاة وذلك طبقاً
.والدخل بصورة شھریة



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

تتمة- إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

تتمة –الھامة السیاسات المحاسبیة -٣

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-٣
لنظام العمل والعمال لمخصص یجنب المملكة العربیة السعودیة وعن سنوات في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً

.ائمة الدخلبتاریخ قائمة المركز المالي، وتحمل على قخدماتھم المتراكمة، 

اإلیراداتإثبات-٣
أتعاب الخدمات كما یلي:إثباتیتم 

على أساس االستحقاق عند تقدیم الخدمة.الوساطةیتم إثبات إیرادات -
تناسبي.زمني ، على أساس ذات العالقةعلى أساس عقود الخدمات الموجوداتإدارة یتم إثبات إیرادات -
تم فیھا تقدیم الخدمات.یعلى مدى الفترة التي المصرفیة االستثماریةیتم إثبات االیرادات -

الفعلي.العائد معدل في قائمة الدخل على أساس البنوك لدىرابحة المودائع عتراف بإیرادات الیتم ا

مزایا الموظفین قصیرة األجل-٣
.المعنیةالخدمةعند تقدیمكمصاریفوتقیدوفقا لمبدأ االستحقاققصیرةالموظفینمزایاقیاسیتم

الشركة علىةأو متوقعةحالیةقانونیاتكمكافأة نقدیة قصیرة األجل عند وجود إلتزامدفعھایتوقعالتيالمبالغاثباتتمی
بشكل موثوق بھ.اتمن قبل الموظف وأنھ یمكن تقدیر االلتزامناتجة عن خدمات سابقة مقدمة

اإلیجارات التشغیلیة١٠-٣
لتشغیلیة كمصروف في قائمة الدخل بطریقة القسط الثابت على مدى فترةیتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإلیجارات ا

.اإلیجار

تحویل العمالت األجنبیة١١-٣
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق 

أسعار بلریاالت سعودیةاألجنبیة التبالعمالمسجلة نقدیة تحویل الموجودات والمطلوبات الیعادبتاریخ تلك المعامالت. 
تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحویل في قائمة الدخل.السائدة كما في التحویل

التبویبإعادة ١٢-٣
٢الواردة في القوائم المالیة لسنةبعض أرقام المقارنة تبویبتم إعادة  ٢سنة تبویبتماشى مع بما ی١٤ ١٥.

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-
مخاطر مخاطر القیمة العادلة وو، العمالتمخاطر ، و: مخاطر السوقمتعددةمالیةمخاطر لأنشطة الشركة تتعرض

. یركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على مخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولةوعلى المرابحات عمولة المعدالت 
ویسعى إلى التقلیل من التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي التي ال یمكن التنبؤ بھاأوضاع األسواق المالیة

للشركة.

لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أھم أن واع المخاطر ھي تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا وفقاً
.معدالت العمولة على المرابحاتومخاطر القیمة العادلة ومخاطر العمالتمخاطر اإلئتمان، مخاطر 

البنوكلدىةالمرابحودائع وكوالبناألرصدة لدى تتضمن ضمن قائمة المركز المالي المدرجة األدوات المالیة إن 
المستحقة مصاریفوبعض الموجودات األخرى وبعض الالمستحقةوأتعاب اإلدارةواالستثمارات المالیة المتاحة للبیع 

والمطلوبات األخرى.

التمخاطر العم١-
التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت الناتجة عنمخاطرالالتمخاطر العمتمثل

علیھ فإن الشركة ال تتعرض لمخاطر العمالت األجنبیة. إن معامالت الشركة األساسیة ھي باللایر السعودي. بن اًء
األجنبیة.



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

تتمة- إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

تتمة –األدوات المالیة وإدارة المخاطر-

القیمة العادلة٢-
بین أطراف لدیھا معرفة ورغبة ،مامطلوباتأو تسویة ،امموجوداتھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل القیمة العادلة 

القیمة العادلة لالستثمارات في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تقوم إدارة الشركة بمراقبة تقلبات 
.غیر ھامةعلى الشركةالقیمة العادلة وتعتقد أن مخاطر المتاحة للبیع

مرابحاتى العلمخاطر معدالت العموالت٣-
على في التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في معدالت العموالت تتمثل مخاطر معدالت العموالت 

على معدالت العموالت في تقلبات العلى المركز المالي للشركة وتدفقاتھا النقدیة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة مرابحات ال
العموالت على المرابحات غیر ھامة بالنسبة للشركة.المرابحات، وتعتقد بأن مخاطر معدالت

مخاطر اإلئتمان-
عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ المالیة مما یؤدي إلى تكبد الناتجة عن مخاطر المخاطر االئتمان تمثل 

تصنیف إئتماني مرتفع.اھلدیبنوكلدى ة المرابحوودائعكوالبناألرصدة لدى الطرف اآلخر لخسارة مالیة. یتم إیداع 

مخاطر السیولة٥-
. قد تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة

مخاطر یتم الحد منقیمتھ العادلة. بمبلغ یقارببسرعة أصل ماليقدرة على بیع متنتج مخاطر السیولة عن عدم ال
. للوفاء بالتعھدات المستقبلیة، من خالل تسھیالت إئتمانیة دوريبشكل السیولة عن طریق التأكد من توفر سیولة كافیة

البنوكلدىة مرابحالودائع-٥

٢دیسمبر ٣١في كما  استحقاق متبقیة تتراوح بین لھا فتراتوكالمحتفظ بھا لدى البنةالمرابحودائعجمیع كانت ،١٥
٢(نى عشر شھرإثلى إشھر   ٢٫ إلى ٫عمولة سنویة من معدل) وتحمل عشر شھراًىین إلى إثن: من شھر١٤

)٢ ٫منسنویة معدل عمولة : ١٤ ).١٫٢٥إلى ٥

خرىاألموجودات ال-
٢٠١٥٢ ١٤

مستحقة:أتعاب 
٫٢٣)١٣صنادیق (إیضاح إدارة - ٫ ٣٥٫٣٢٦٫١
٢٫٥٠١٫١٫٦یاریةمحافظ إختإدارة - ٫١ ٤
١٫٠١مصرفیة استثماریة- ٫١٥٣-

١٫أخرى ٫٣١١٫٤٥ ٫١
١١٫٥١٠٫٢ ٣٫٤٦٢٫٤ ٢

االستثمارات المتاحة للبیع-

٢دیسمبر ٣١االستثمارات المتاحة للبیع كما في مثل ت .وأسھم شركاتصنادیق استثماریة محلیة في استثمارات،١٥
٢٠١٥

التكلفة
احتیاطي إعادة 

القیمة العادلة تیم استثماراتقو
٣٫٦٣٦٫-٣٫٦٣٦٫صندوق اثمار الخلیجي

٦٫صندوق الضاحیة (طرح خاص) ٥(٫ ٥٫)٫ ٤ ٫٢ ٢
٣١أسھم شركات متداولة  ٫ ٢٫٣(٣١ ٣١)٤ ٫٤٣

٫ ٥٥٫ ٢٫١(٠ ٫)٢ ٣٫ ١



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

١

تتمة- ت حول القوائم المالیة إیضاحا
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

تتمة –االستثمارات المتاحة للبیع-
٢٠١

التكلفة
أعادة احتیاطي 

العادلة القیمةتاستثماراتقویم

٥٫صندوق اثمار الخلیجي ٤(٫ ٤٫٥)٫٦٢ ١٫٣
٦٫(طرح خاص)صندوق الضاحیة ٥(٫ ٥٫)٫ ٤ ٫٢ ٢

١١٫ ٤٦(٫ ١)٫٤١ ٫٥٣١٫٥ ٢

خالل السنة كما یلي:االستثمارات المتاحة للبیع كانت حركة
٢٠١٥٢ ١٤

:التكلفة
-١١٫٠٠٠٫٠٠٠في بدایة السنة 

٢٫٥٠االضافات خالل السنة ٫٥٣١١٣٫١ ٣٫
٢٫١(خالل السنةاالستبعادات ٫ ٢٫١()٠٠ ٣٫(

١١٫٣١التكلفة في نھایة السنة ٫ ٣١١١٫ ٫

١٫٣(للسنة مخصص انخفاض ٣٫ ٢٣(-

٫التكلفة المعدلة في نھایة السنة ٥٥٫ ٠١١٫ ٫

:التقویمتعدیالت 
٫(في بدایة السنة ١( -

٥(التغیر في القیمة العادلة ٤٦()٫ ٫٤١(
١٫٣مخصص انخفاض للسنة ٣٫ ٢٣ -

٢٫١(في نھایة السنة  ٤٦()٢ ٫٤١(
٫في نھایة السنةالستثمارات العادلة لقیمةال ٣٫ ١١ ٫٥٣١٫٥ ٢

خرىاألمتداولة المطلوبات المستحقة والمصاریفال-
٢٠١٥٢ ١٤

٫)١٣مستحق للبنك (إیضاح مبلغ  ٢ ٫٠٦٥٫١٥١٫٦ ١
٣٫١الدفعمستحقةمصاریف ١٫ ١٥٢٫ ٫٥ ٥

١٫مستحق إلى تداولمبلغ  ١٫ ١٤ ٫٢٤٦
٫٥أخرى ٣١٫١ ٫ ٦

١٠ ٫١ ٫١١٣٫١٥١٫٢



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

١١

تتمة- إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١ھیة في للسنة المنت

(لایر سعودي)

الزكاة-
ةالزكویاتاإلقرار)أ

من  (بما فیھا للمجموعة على أساس القوائم المالیة الموحدة ةزكویالاتقراراالبتقدیم البنكبدأ، ٢ینایر ١إعتباراً
لایر ٤٥٫یبلغللسنة ویةلتزامات الزكاالھذه . إن حصة الشركة في ازكویة بموجبھوسداد اإللتزامات الالشركة)

٢سعودي ( ١٫: ١٤ المعدل للشركة قبل الزكاة وتم الدخللایر سعودي) تم تحدیدھا على أساس صافي ٫
تحمیلھا على قائمة الدخل.

ةالزكویالربوط)ب

لبة زكویةمطاالربط ھذا . نتج عن ٢اة والدخل ("المصلحة") لسنة استلمت الشركة الربط الزكوي من مصلحة الزك
بصورة رئیسیة بسبب عدم قبول خصم استثمارات نتجت المطالبة اإلضافیة.ملیون لایر سعودي١٫٥إضافیة بمبلغ 

لدى اللجنة الزكویة الضریبیة ٢الربط الزكوي لسنة معینة من الوعاء الزكوي للشركة. إعترضت الشركة على 
استأنفت الشركة قرار اللجنة لدى اللجنة االستئنافیة طالبة وعلیھ تلك المرأي المصلحة في . أیدت اللجنة االبتدائیة

الضریبیة.

مخصص بكامل تم تجنیب.ملیون لایر سعودي١٫٥بمطالبة زكویة إضافیة على الشركة بمبلغ صدر القرار النھائي 
٢للشركة وسدد خالل سنة المبلغ في القوائم المالیة ١٥.

المحملة للسنةالزكاةج)  

:من االتين الزكاة المحملة للسنةتتكو

٢٠١٥٢ ١٤

٥٫٠٠٠١٫المخصص للسنة ٫
١٫٥١-سابقةواتتسویات سن ٫٤٢

٥٫٠٠٠٢٫٥١ ٫٤٢

مخصص الزكاة)  د
٢دیسمبر ٣١في تینالمنتھیتین مخصص الزكاة للسنكانت حركة ٢و ١٥ كما یلي:١٤

٢٠١٥٢ ١٤

٢٫٥١٠٫الرصید في بدایة السنة ٢٠٥٫
٥٫٠٠٠٢٫٥١للسنةالمحمل ٫٤٢

٢٫٥١٠٫(المدفوع خالل السنة ٥٫()٢٠(

٥٫٠٠٠٢٫٥١الرصید في نھایة السنة ٫٤٢



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

١٢

تتمة- إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي)(لایر

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة-١٠
٢٠١٥٢ ١٤

٫٢الرصید في بدایة السنة ١٫٣٫٣ ٫١ ٥
١٫٢٠للسنةالمحمل ٫ ٠١٫١٣٦٫٤١٥

١٫١٣(خالل السنةالمدفوع  ٢()٫١ ٣٫ ٦٣(

٫٣٣٠٫٥الرصید في نھایة السنة ٠٤٫٢٦١٫ ٤

رأس المال-١١
٢دیسمبر ٣١مال الشركة كما في كون رأسیت ٢من ١٥ ٢حصة (٫ ٢: ١٤ بقیمة إسمیةحصة)٫

.لایر سعودي١٫قدرھا

اإلحتیاطي النظامي-١٢
ألحكام اطي إلى االحتیالسنةدخل من صافي ١تحویل تموعقد تأسیس الشركة، السعودينظام الشركات وفقاً

اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع. ھذا إن مال الشركة.  من رأس٥ذا االحتیاطيمجموع ھالنظامي حتى یبلغ

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٣
تتعامل الشركة خالل دورة أعمالھا العادیة مع أطراف ذات عالقة. تتكون األطراف ذات العالقة الرئیسیة من البنك 

.اإلدارةمجلسفيأعضاءقبلمنمملوكةشركاتوركةوصنادیق االستثمار المدارة من قبل الش

إلتفاقیة خدمات المساندة الموقعة بین الطرفین بتاریخ  ١٤كما تقوم الشركة باإلستعانة ببعض الخدمات من البنك وفقاً
٢فبرایر ٥والمعدلة بتاریخ ٢مایو  لقانونیة . وتتضمن ھذه الخدمات، الخدمات المالیة والمحاسبیة والخدمات ا١٣

المساندة وخدمات والخدمات اإلداریةوالمراجعة الداخلیة والموارد البشریةوالشرعیة وتقنیة المعلومات وإدارة المخاطر 
بعد تحمل ھذه ةساس الشروط الواردة في اإلتفاقی. تم اإلتفاق على أن توزع التكلفة على أاألخرى المذكورة وتدفع سنویاً

للملحق الخاص ب٥لمتفق علیھا لخدمات المساندةالتكالیف اتبلغالتكالیف.  المذكورة ةاإلتفاقیملیون لایر سعودي وفقاً
أعاله.

لشروط  لتلك الواردة في إتفاقیة مماثلةباإلضافة إلى ذلك قام البنك بتأجیر مساحة مكاتب للشركة والتي تمت وفقاً
الخدمات المذكورة أعاله.

بالمعامالتفیما یلي  والمدرجة في القوائم المالیة للشركة:المعامالتن ھذه عصدة في نھایة السنة الناتجة األروتفصیالً

البنك)أ(
٢٠١٥٢ایضاح ١٤

المعامالت:
١٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫بأتعاب سنویة ثابتةخدمات مساندة  ٫

١١٫- ١٤إیجارات ومصاریف مباني  ٫١ ٠٥ ٢٫٤ ٥
األرصدة:
موجودات

٫٣كوأرصدة لدى البن ١٫ ١١ ٫٣٤١٫٢
مطلوبات

٫مستحق للبنك مبلغ  ٢ ٫٠٦٥٫١٥١٫٦ ١
وال یوجد تاریخ التي دفعھا البنك نیابة عن الشركة. ھذا الرصید ال یحمل عمولة مصاریفالالمستحق للبنك المبلغ یمثل

ه.محدد لسداد



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

١٣

تتمة- حول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

تتمة –المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٣

یة والمحافظ االختیاریةصنادیق االستثمارال)ب(
٢٠١٥٢ ١٤

المعامالت:
١الموجوداتإیرادات خدمات إدارة  ٫١ ٫٥٣١ ٫ ٫٢٥٦

األرصدة:
موجوداتال

مستحقةةأتعاب إدار
٣٫)٥(إیضاح االستثماریةصنادیقال ١٫٥٥١٥٫٣٢٦٫١
٥١٥٫٠٢٥٢٣٥٫ختیاریةاالمحافظ ال ٣٣

شركات مملوكة من قبل أعضاء في مجلس اإلدارة(ج)
٢٠١٥٢ ١٤

المعامالت:
٢٫٣إیجار مبانيسداد  ٫٠٠٠٢٫٣ ٦٫

خرىاألالعملیاتمصاریف -١
٢٠١٥٢ ١٤

٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫)١٣خدمات مساندة (إیضاح  ٫
٫)١-١٤مباني (إیضاح مصاریفإیجارات و ٫ ٣٣٫ ٤٫٢٢٦
٣٫إداریة ومكتبیةمصاریف  ٣٫ ٣٢٫٤٣٤٫ ٦

٢٫أتعاب قانونیة ومھنیة ١ ٫٠١١٫٣٤ ٫ ٤
١٫٢٢١٫إشتراكات ١١٫١٢٤٫٤١٥

١٫٠إتصاالت ونقل بیانات ٢٫٠١٫٥ ٫ ١٢
١٫أخرى ٠١ ٦٫

١ ٫ ٣٫ ٠١٥٫٣ ٫٣١١

١٫٤مبلغ یشتمل بند إیجار ومصاریف مباني على ١- ١٤ ٢لایر سعودي (٫١ ١٤:٥ ٢٫٤ لایر سعودي) ٥
تتعلق بإیجارات استخدام الموجودات الثابتة المملوكة من قبل البنك وإعادة تأجیر مساحات المكاتب.



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

١٤

تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

كفایة رأس المالةونسبالنظامي متطلبات رأس المال -١٥
٢دیسمبر ٣السوق المالیة قواعد الكفایة المالیة (القواعد) بتاریخ صدر عن ھیئة  ھـ) ١٤٣٤صفر ١(الموافق ١٢

على نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ھـ. وبموجب ھذه القواعد، ٢/٦/١٤٢٤بتاریخ٣م/بناءاً
المطلوب يدنى لرأس المال النظاموضعت ھیئة السوق المالیة أطر عمل وإرشادات بخصوص متطلبات الحد األ

للركیزة األولى. وبموجب طریقة االحتساب ھذه، قامت  س المال أشركة باحتساب الحد األدنى لرالوطریقة احتسابھ وفقاً
النظامي المطلوب ونسب كفایة راس المال على النحو التالي: 

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٥

بأالف الریاالت 
السعودیة

٢ ١٤
بأالف الریاالت 

السعودیة

قاعدة رأس المال: 
٣الشریحة األولى لراس المال  ٣٫ ١٣١٦٫
)٤٦()٢(الشریحة الثانیة لراس المال 
٣إجمالي قاعدة رأس المال  ٣٫٥٥٢٣١٦٫٤١٢

متطلبات الحد األدنى لرأس المال 
-- مخاطر السوق 

٫٣٢٦١٫٤االئتمان مخاطر
١٢٫المخاطر التشغیلیة ٠١١١٫ ٦

٥إجمالي الحد األدنى لراس المال المطلوب  ٫٠٢٢٫٥٥
:  رأس المالكفایة نسبة 

٢الفائض في رأس المال  ٫٥٢٢٤٣٫ ٥٣
٥٫)عدد المراتإجمالي نسبة الكفایة المالیة ( ٢٤٫٣٦

ظامي المال (التي تشتمل على رأس المال، واالحتیاطي النلرأسرأس المال من الشریحة األولى تتكون قاعدةأ )
والشریحة الثانیة لرأس المال (والتي تشتمل على فائض إعادة تقییم االستثمارات المتاحة واألرباح المبقاه المدققھ) 

للمادة (للبیع)  بات الحد األدنى لراس المال المتعلقھ بمخاطر. تم احتساب متطلقواعدال)، من ٥) و (٤وذلك طبقاً
للمتطلبات المنصوص علیھا في الفصل الثالث من قواعد الكفایة السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغیلیة طبقاً

المالیة. 

للركیزه األولى من قواعد الكفایة المالیة ب ) ل قاعدة رأس قأي یجب أال ت–تقوم الشركة بإدارة قاعدة راس المال وفقاً
حد األدنى لرأس المال وعملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال. المال عن متطلبات ال

والصادرة عن ھیئة السوق المالیةتتمثل أھداف الشركة عند إدارة راس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المالج )
مال ستمراریة والحفاظ على قاعدة رأسلمبدأ االوذلك للحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً

. ةقوی

للمادة یبلغ الحد األد ) (ز) من الئحة األشخاص المرخص لھم الصادرة من قبل ھیئة ٦دنى لرأس المال المطلوب طبقاً
ملیون لایر سعودي.٥بمبلغفي المملكة العربیة السعودیة بشأن النشاطات المرخصة للشركةیةسوق المالال

من قواعد ٣تقوم الشركة باإلفصاح، على أساس سنوي، إلى عامة الناس على بعض المعلومات المتعلقة بالركیزه )ھـ
تخضع ھذه المعلومات ال. capital.com-www.albiladالكفایة المالیة وذلك على موقع الشركة اإللكتروني 

من قبل مراجعي الحسابات الخارجیین للشركة. أو الفحص للمراجعة 



البالد لالستثمارشركة 
ركة ذات مسئولیة محدودة)(ش

١٥

تتمة- إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

المداره من قبل الشركةالموجودات -١
ھا في القوائم المالیةكموجودات مملوكة للشركة وعلیھ ال یتم إدراجالمداره من قبل الشركةالموجودات إثباتال یتم 

للشركة.

بما فیھا الصنادیق االستثماریة والمحافظ اإلختیاریة والمداره من قبل الشركة تبلغ الموجودات القائمة في نھایة السنة 
١١٫مبلغ  ٢ملیار لایر سعودي (٥ ملیون ٦باإلضافة إلى ذلك توجد مبالغ قدرھاملیار لایر سعودي). ٫٣: ١٤

٢لایر سعودي ( ١٫: ١٤ لدى البنك.عمالء محتفظ بھامثل إیداعات تملیون لایر سعودي) ٤٢

التعھدات واإللتزامات المحتملة-١
٢دیسمبر ٣١قائمة كما في محتملةأو تعھدات لشركة التزامات اال یوجد لدى  ٢و ١٥ ١٤.


