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 فالكم للخدمات المالية
 ودية مقفلة()شركة مساهمة سع

 قائمة المركز المالي الموحدة
 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالآالف ال)جميع المبالغ ب

 
 ديسمبر 31كما في   موجودات

 2014 2015 إيضاحات 
    موجودات متداولة

 102.827 107.139 4 نقد وما يعادله
 3.655 3.393 5 استثمارات

 368.330 444.057 6 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
 164.354 122.957 7 تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

 1.697 7.431 8 عالقة ذويطراف من أمطلوب 
 14.810 21.750 9 وايراد مستحقمصاريف مدفوعة مقدماً 

 52.266 82.389 10 ذمم مدينة أخرى

  789.116 707.939 

    موجودات غير متداولة
 325.178 371.706 5 استثمارات

 758.330 1.260.873 6 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
 89.082 77.139 11 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 12.688 41.715 12 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 616 2.627  موجودات غير ملموسة
 121.756 120.573 13، 3 شهرة

  1.874.633 1.307.650 

 2.015.589 2.663.749  مجموع الموجودات

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات المتداولة
 403.863 584.935 14 تمويل اإلسالميال

 33.245 23.255 15 مصاريف مستحقةوذمم دائنة 
 59.732 73.496 16 مخصص زكاة

  681.686 496.840 

    المطلوبات غير المتداولة
 271.251 639.923 14 تمويل اإلسالميال

 11.692 14.792 17 فأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكا

  654,715 282.943 

 779.783 1.336.401  مجموع المطلوبات

    الملكيةحقوق 
 1.050.000 1.050.000 18 رأس المال

 20.211 24.440 19 احتياطي نظامي
 )63.317( )40.020( 21 احتياطيات أخرى

 110.535 148.600  أرباح مبقاة

 1.117.429 1.183.020  حقوق المساهمين إجمالي

 118.377 144.328  حقوق األقلية

 1.235.806 1.327.348  مجموع حقوق الملكية
    

 2.015.589 2.663.749  الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

   31 وارتباطاتمحتملة  التزامات
 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.جزءاً ال  30إلى  6الصفحات من  المرفقة فيتعتبر اإليضاحات 
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 فالكم للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الموحدة
 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالآالف ال)جميع المبالغ ب

 
 ديسمبر 31كما في   

 2014 2015 إيضاحات 
    اإليرادات:

 208.121 295.212 22 الدخل من التمويل اإلسالمي
 53.466 32.317  عموالت على خدمات وساطة، صافي

 25.369 24.476  ة من صناديق استثمارية يأتعاب إدار
 10.623 10.773  خدمات استشارية دخل من
 54.756 2.561 23 ، صافي من استثمارات الدخل

 )1.738( )8.794(  5 حصة الشركة في صافي خسائر شركات زميلة

 350.597 356.545  راداتاإلي إجمالي

    
    المصاريف
 )77.568( )105.405(  رواتب ومزايا موظفينمصاريف 
 )29.543( )79.081( 24 في القيمة، بالصافي االنخفاض الدائممخصص 

 )49.040( )60.728( 25 تكلفة التمويل
 )33.649( )49.226( 26 مصاريف عمومية وإدارية

 )189.800( )294.440(  إجمالي المصاريف

 160.797 62.105  من العمليات الدخل
    

 3.214 28.101 27 إيرادات أخرى

    
 164.011 90.206  األقلية وحقوقالدخل قبل الزكاة 

 )20.596( )21.961( 16 الزكاة
    

 143.415 68.245  األقلية حقوق الدخل قبل
 )19.717( )25.951(  حقوق األقلية

    
 123.698 42.294  لسنةل دخلالصافي 

    
    ربحية السهم:

 1.53 0.59 20 لاير سعودي -من العمليات  الدخل

 1.18 0.40 20 لاير سعودي -لسنة ل الدخلصافي 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى  6الصفحات من  المرفقة فيتعتبر اإليضاحات 
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 فالكم للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالآالف ال)جميع المبالغ ب
 

 ديسمبر 31كما في   

 2014 2015 إيضاحات 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 164.011 90.206  األقلية وحقوقالدخل قبل الزكاة 
    بنود غير نقدية:تعديالت ل
 4.989 5.456  إطفاءو  استهالك

 29.543 79.081 24 ،صافية قيمالفي  االنخفاض الدائممخصص 
 )13( )17.754(  أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

 3.014 136  خسائر غير محققة من استثمارات مقتناة بغرض االتجار
 1.738 8.794 5 حصة الشركة في صافي خسائر شركات زميلة

 2.677 3.993 17 ت نهاية الخدمة للموظفينأمخصص مكاف
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 3.659 126   ألغراض المتاجرةاستثمارات مقتناة 
 )194.523( )603.995(  يسالمالتمويل إذمم مدينة لل

 38.099 41.397  تمويل على الهامش وتمويل مرابحة
 392 )5.734(  عالقة ذويراف أطمن مطلوب 

 )4.216( )6.940(  وايراد مستحقمصاريف مدفوعة مقدماً 
 29.109 5.272  ذمم مدينة أخرى

 )8.837( )10.012(  ومصاريف مستحقة ذمم دائنة
 )1.346( )893( 17 ت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينأمكاف

 )15.386( )8.197( 16 زكاة مدفوعة

 52.910 )419.064(  الناتج من األنشطة التشغيلية لمستخدم في()ا صافي النقد
    

    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ب - 5 إضافات إلى استثمار في شركات زميلة  )26.000( - 

ب – 5  استثمار في شركات زميلة ستبعادا  - 13.889 
ج - 5 عقاريضافات إلى استثمار إ  - )17.600( 

 )2.041( )6.887( 11 ات إلى ممتلكات ومعداتإضاف
 )11.529( )29.027( 12 إضافات إلى أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 58.091 )62.059(  استثمارات متاحة للبيع 
 )201( )2.395(  موجودات غير ملموسة

 )213.704( - 3 المستحوذ عليهمبلغ مدفوع لشراء شركة تابعة، صافياً من النقد 
 13 -  الت من بيع ممتلكات ومعداتمتحص

  )8.500( )5.417( 4 إيداعات قصيرة األجل

 )181.582( )131.785(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 386.866 1.427.555  التمويل اإلسالمي متحصالت من

 )358.796( )877.811(  سداد التمويل اإلسالمي
 )52.500( -  توزيعات أرباح مدفوعة

 )24.430( 549.744  األنشطة التمويلية( المستخدم في)الناتج من  صافي النقد
    

 )153.102( )1.105(  في النقد وما يعادله النقصصافي 
 247.429 94.327  نقد وما يعادله في بداية السنة

 94.327 93.222 4 لسنةنقد وما يعادله في نهاية ا
    

    معلومات إضافية غير نقدية :
أ - 5 التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع   )32.737( )78.375( 

 8 )22( 21 فروق تحويل عمالت

 408.698 -  المستحوذ عليهاصافي الموجودات بالقيمة العادلة للشركة التابعة 

 - 31.512 10 تبيع ممتلكات و معدا

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى  6الصفحات من  المرفقة فيتعتبر اإليضاحات 
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 فالكم للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالآالف ال)جميع المبالغ ب

 
 

 اإلجمالي حقوق األقلية اإلجمالي أرباح مبقاة احتياطيات أخرى احتياطي نظامي رأس المال إيضاحات 
         

 1.235.806 118.377 1.117.429 110.535 )63.317( 20.211 1.050.000  2015يناير  1الرصيد في 
 68.245 25.951 42.294 42.294 - - -  لسنةل الدخلصافي 

 - - - )4.229( - 4.229 - 19 االحتياطي النظاميالمحول إلى 
 )32.737( - )32.737( - )32.737( - - 21 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 56.056 - 56.056 - 56.056 - - 21 قيمة االستثمارات المتاحة للبيعفي  االنخفاض الدائم
 )22( - )22( - )22( - - 21 فروق تحويل عمالت

 1.327.348 144.328 1.183.020 148.600 )40.020( 24.440 1.050.000  2015ديسمبر  31الرصيد في 

 1.124.598 - 1.124.598 51.707 15.050 7.841 1.050.000  2014يناير  1الرصيد في 
 98.660 98.660 - - - - - 3 شراء شركة تابعة

 143.415 19.717 123.698 123.698 - - -  لسنةل الدخلصافي 
91 المحول إلى االحتياطي النظامي  - 12.370 - )12.370( - - - 

 )78.375( - )78.375( - )78.375( - - 21 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 8 - 8 - 8 - - 21 فروق تحويل عمالت

 )52.500( - )52.500( )52.500( - - - 34 توزيعات األرباح

 1.235.806 118.377 1.117.429 110.535 )63.317( 20.211 1.050.000  2014ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى  6الصفحات من  المرفقة فيتعتبر اإليضاحات 

 
 



 فالكم للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالال آالفب )جميع المبالغ
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 ةعاممعلومات  .1

همة مقفلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم تأسست شركة فالكم للخدمات المالية كشركة مسا

أعمالها في المملكة العربية الشركة تمارس (. 2006أكتوبر  3افق هـ )المو1427رمضان  10الصادر بتاريخ  2631

هـ 1427ذو الحجة  4تاريخ و 1010226584رقم ب الصادر في مدينة الرياض التجاريل جموجب السالسعودية ب

من خالل فروعها األربعة في المملكة العربية السعودية. إن العنوان البريدي للمركز  ،م2006ديسمبر  25الموافق 

 الرئيسي للشركة كما يلي:

 

 فالكم للخدمات المالية

 884ص.ب 

 11421الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 ممارسة أنشطة أعمال األوراق المالية التالية:( من هيئة السوق المالية ل06020-37حصلت الشركة على ترخيص رقم )

 التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية. -1

 إدارة إلنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ. -2

 ترتيب الخدمات. -3

 تقديـم المشورة. -4

حافظ والوساطة في الحفظ ألغراض اإلجراءات والترتيبات اإلدارية الخاصة بالصناديق االستثمارية وإدارة الم -5

 األسهم الدولية.

 وشركاتها التابعة التالية )"المجموعة"(:للشركة الموحدة المرفقة على القوائم المالية  الماليةتشتمل القوائم 

 نسبة الملكية    

 2014 2015  الدولة  اسم الشركة التابعة

      
 ٪75.86 ٪75.85  المملكة العربية السعودية  ( 1شركة النايفات للتمويل )

شركة فالكم للخدمات المالية وشركاؤهم 
 (2ش.م.ع.م )

 
 سلطنة عمان

 
99.99٪ 99.99٪ 

 

إلى  ٪37.93، قامت الشركة بزيادة مساهمتها في شركة النايفات للتمويل من 2014يناير  1اعتباراً من  (1)

ركة النايفات للتقسيط( كشركة . تم تسجيل شركة النايفات للتمويل )التي كانت تعرف سابقاً باسم ش75.86٪

جمادى اآلخر  9الصادر في الرياض بتاريخ  1010176451مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 

(. وبموجب نظام التأجير التمويلي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، حصلت 2010مايو  23ـ )الموافق ه1431

نايفات للتمويل( في المملكة العربية الت االسم الجديد )شركة شركة النايفات للتمويل على رخصة تأجير للعمل تح

(. تم 2013ديسمبر  31هـ )الموافق  1435صفر  28بتاريخ  201312أ/ س/ 5السعودية بموجب الرخصة رقم 

، لكن هذا التغيير لن يؤثر 2014يوليو  7بتاريخ  اعتماد االسم الجديد للشركة في سجلها التجاري ونظامها األساسي

 ى الوضع القانوني ونطاق األعمال أو األنشطة لشركة النايفات للتمويل.عل

بموجب الرخصة الممنوحة لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، تمارس شركة النايفات للتمويل أعمال 

 التأجير التمويلي وتمويل العمالء والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية.

 



 فالكم للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالال آالفب )جميع المبالغ
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م ش م شركة فالكم للخدمات المالية وشركاؤه بإسممان ة ع  ة في سلطنتابعشركة  2008الشركة خالل عام  أنشأت (2)
مملوكة من قبل شريكان  ٪0.01والنسبة المتبقية  ٪99.99، تمتلك فيها الشركة مانية مقفلةشركة مساهمة ع   ع م،

من الشركة التابعة.  ٪100ة تمتلك بشكل فعلي ما نسبته آخران في شركة فالكم للخدمات المالية، وعليه، فإن الشرك
 11)الموافق هـ 1429محرم  15بتاريخ  1041405مان بسجل تجاري رقم مسجلة بسلطنة ع   إن الشركة التابعة

 (.2008مارس 
 

 13 كذلك، لدى الشركة استثمار في شركة تابعة هي شركة قهوة البورصة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست بتاريخ
ألف ريـال سعودي. تهدف شركة قهوة البورصة إلى إقامة  50( برأس مال قدره 2009فبراير  9)الموافق  1430صفر 

وتشغيل المقاهي والمطاعم والفنادق وشراء وتملك العقار لصالح الشركة والوكاالت التجارية. تمتلك الشركة حصة قدرها 
قة. نظراً لعدم األهمية النسبية لهذه الشركة ونظراً لكونها لم تمارس والحصة المتبقية مملوكة من قبل طرف ذي عال 90٪

نشاطها بعد فلم يتم توحيد حساباتها ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة وتم إظهار قيمة االستثمار بالتكلفة ضمن 
 (.5 بند "استثمارات في شركات زميلة وشركة تابعة غير موحدة" )انظر إيضاح

 
 ألهم السياسات المحاسبيةملخص  .2

 
أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل 

 منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.
 

 عداداإلأسس  2-1
 

لتكلفة التاريخية ووفقاً لمبدأ االستحقاق، المعّدل بإعادة تقييم أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس ا
 االستثمارات بالقيمة العادلة، وطبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 
 تقديرات وتعديالت محاسبية مؤثرة في إعداد القوائم المالية الموحدة 2-2

 
لمالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ يتطلب إعداد القوائم ا

الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك 
ات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل السنة المالية. يتم تقييم التقدير

المتعلقة  لظروففي ظل اعلى خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة 
بعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج  المجموعة. تقوم بها

تمت مناقشة التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة  ،الفعلية
 الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة كما هو مبين أدناه:

 
 (24)إيضاح  مخصص اإلنخفاض الدائم في القيمة -1
 (16)إيضاح  مخصص زكاة -2
 

 دأساس التوحي  2-3
 

القدرة على توجيه سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على  شركةالالتي لدى المنشآت الشركات التابعة هي تلك 
المنافع االقتصادية، والتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في الشركة التابعة. تتم مراعاة 

سيطرة على منشأة ما. يتم توحيد  للمجموعةتحويل لتقييم ما إذا كان أو ال للتنفيذوجود تأثير حقوق التصويت القابلة 
من تاريخ توقف هذه  الشركة التابعة يتم توحيدال  المجموعة.حسابات الشركة التابعة من تاريخ انتقال السيطرة إلى 

 ة.السيطرة. يتم إظهار الشركة التابعة غير الجوهرية والتي لم تمارس أي نشاط تجاري بعد بالتكلف
 

على أساس القيمة  الشراءتكلفة  تقاسالشركات التابعة.  شراءالمحاسبية لقيد عمليات  في يتم استخدام طريقة الشراء
، إضافة إلى التكاليف الشراءلها كما في تاريخ تحمّ تكبدها أو التي تم  أو االلتزامات ، أوالمشتراةالعادلة للموجودات 

في صافي الموجودات  المجموعةزيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة  إن. الشراءالمباشرة المرتبطة بعملية 
اً اختبار الشهرة فيما يتعلق بالهبوط في القيمة، وتقّيد بصافي التكلفة بعد يتم سنوي .كشهرة تقّيد المشتراة القابلة للتحديد

  حسم أي خسارة هبوط، إن وجدت.
 

. كذلك يتم استبعاد ت المجموعةاح غير المحققة من المعامالت بين شركيتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألربا
مع السياسات  لتتماشىالسياسات المحاسبية للشركة التابعة، عند الضرورة، تم تغير الخسائر غير المحققة. 

 المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
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 النقد وما يعادله  2-4
 

رصدة لدى البنوك واستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة ذات تواريخ يتكون النقد وما يعادله من النقد واأل
 .الشراءاستحقاق تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

 
 استثمارات 2-5

 
يتم اإلثبات األولي لكافة االستثمارات في األوراق المالية بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للنفقات المتكبدة للحصول 

 متضمنة مصاريف اقتناء االستثمار. على االستثمار
 

 . اتتطفأ العالوة والخصم باستخدام طريقة العائد الفعلي، وتدرج في إيرادات توزيعات أرباح وعوائد من استثمار
 

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، يتم تحديد القيمة العادلة على أساس األسعار 
. يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات الموحدة في السوق عند إنتهاء العمل في تاريخ قائمة المركز الماليالمتداولة 

 في الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنها.
 

ية والتي ال من إجمالي حقوق الملك ٪20أقل من  المجموعةإن االستثمار في حصص أو أسهم في منشأة تمتلك فيها 
يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به أو تحديد قيمتها بصورة معقولة يتم قيدها بالتكلفة مطروحا منها أي 

 غير مؤقت في القيمة يتم تحديدها. هبوطخسائر 
 

سس المبينة يتم قياس وتحديد قيم كل صنف من أصناف االستثمارات عند إعداد القوائم المالية الموحدة الحقاً وفقاً لأل
 في الفقرات التالية:

 
 ألغراض المتاجرةاستثمارات مقتناة 

 
البيع وإعادة بشكل أساسي لغرض  ألغراض المتاجرة عند اقتنائهاكاستثمارات مقتناة االستثمارات  تصنيفيتم 

 خالل فترة قصيرة األجل. الشراء
 

ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة بعد اإلثبات األولي، يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة 
 عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

 
 استثمارات متاحة للبيع

 
حتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن، والتي يمكن أن اال يتمإن االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات التي 

يولة أو بسبب التغير في معدالت العمولة والتغير في معدالت الصرف أو في أسعار يتم بيعها عند الحاجة إلى س
 أسهم الملكية.

 
االستثمارات التي يتم تصنيفها "كاستثمارات متاحة للبيع" يتم قياسها بعد اقتنائها بالقيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب 

حتياطيات األخرى في حقوق المساهمين. لة ضمن بند االوالخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العاد
نخفاض غير المؤقت فيتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة فور حدوثه. عند التخلص من تلك االستثمارات يتم أما اال

رات إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساهمين، في قائمة الدخل الموحدة. إن االستثما
في األوراق المالية المصنفة "كاستثمارات متاحة للبيع" والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به يتم 

 قياسها بالتكلفة. 
 

 استثمارات في شركات زميلة
 

الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة على 
من حقوق التصويت. يتم قيد  ٪50و  ٪20ياساتها، ويصاحب ذلك عادة، ملكية لنسبة تتراوح بين أعمالها أو س

 االستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة. 
 

دة، كما تقّيد تقّيد حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزميلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل الموح
حصتها في التغير في احتياطيات الشركات الزميلة، الذي يحدث بعد الشراء ضمن احتياطيات المجموعة. يتم تعديل 

ستثمار بالحركة المتراكمة لما بعد الشراء. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة القيمة الدفترية لال
ثر، بما فيها أية ذمم مدينة غير مضمونة، ال تقّيد المجموعة أية خسائر مساوية لحصتها في الشركة الزميلة أو أك

 إضافية، ما لم تتكبد أية التزامات أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة.
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يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بنسبة حصة المجموعة في 
تم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم العملية دليالً على وجود هبوط في قيمة األصل الشركات الزميلة. كذلك ي

 المحّول.
 

 الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي 2-6
 

يتم االعتراف بالذمم المدينة للتمويل اإلسالمي التي تشتمل على التورق والمرابحة واإلجارة التي تصدرها 
ادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة عند تسليم النقد مقدما للعمالء.  وبعد ذلك يتم قياس هذه مبدئيا بالقيمة الع المجموعة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة. وألغراض العرض، فإن دخل التمويل غير المتحقق ومخصص االنخفاض في 
 القيمة يتم خصمه من إجمالي الذمم المدينة. 

 
 التورق

بموجبه ببيع سلعة أو أصل لعميلها على أساس السداد المؤجل. ويتضمن سعر  المجموعةوم التورق هو بمثابة عقد تق
التكلفة عالوة على هامش ربح متفق عليه. ويقوم العميل ببيع نفس السلعة أو األصل لطرف  المجموعةالبيع من قبل 

 ثالث بسعر السوق لجمع النقد المطلوب. 
 

 المرابحة
إلى العميل سلعة أو أصل تم شراؤه أو حيازته في األساس من  المجموعةيع بموجبه المرابحة هي عبارة عن عقد تب

 بناًء على وعد من قبل العميل بشرائه. يتكون سعر البيع من التكلفة زائًدا هامش الربح المتفق عليه.  المجموعةقبل 
 

 اإلجارة
إنشاء األصل المؤجر طبقاً لطلب  الطرف المؤجر بشراء أو المجموعةاإلجارة هي عبارة عن اتفاق تكون فيه 

ومواصفات العميل )الطرف المستأجر( بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإيجار متفق عليه لمدة معينة. يمكن أن 
تنتهي اإلجارة بنقل ملكية األصل المؤجر إلى المستأجر. وتمثل الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي لإلجارة صافي 

ات المؤجرة لفترة ما، والتي إما إنها تقارب أو تغطي جزًءا رئيسًيا لألعمار اإلنتاجية االستثمار في الموجود
التقديرية لهذه الموجودات. ويتضمن التوثيق تعهًدا منفصاًل من الشركة ببيع الموجودات المؤجرة إلى المستأجر عند 

 انتهاء مدة اإليجار.  
 

 تمويل على الهامش وتمويل مرابحة 2-7
 

راف بالقروض الهامشية وتمويل المرابحة عند دفع المبالغ للمقترضين. ويتم إلغاؤها عندما يقوم يتم االعت
المقترضون بالسداد أو عند بيعها أو شطبها أو انتقال جميع المخاطر والمكاسب المتعلقة بها بشكل جوهري إلى 

 طرف آخر.
 

م للعمالء شامل األعباء المتعلقة بها، إن وجدت، يتم قيد التمويل على الهامش وتمويل المرابحة بقيمة التمويل ا لمقدَّ
وتظهر مخصوماً منها أية مخصصات لتغطية خسائر االئتمان، إن وجدت. يتم عمل مخصص خسائر االئتمان 
عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط 

 يستحق خالل سنة. 2015ديسمبر  31مويل على الهامش وتمويل المرابحة كما في األصلية. إن جميع الت
 

 استثمار عقاري 2-8
 

ممتلكات يتم االحتفاظ بها لغرض تأجيرها أو لزيادة قيمتها الرأسمالية وليس من أجل  وه العقاري االستثمار
االستهالك المتراكم، إن وجد، ما عدا . يظهر االستثمار العقاري بالتكلفة بعد خصم المجموعةاستخدامها ألغراض 

 األراضي التي تظهر بالتكلفة. 
 

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيَّد في قائمة الدخل 
 الموحدة.
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 خدمات إدارة االستثمار 2-9
 

دارة صناديق استثمارية محددة. تظهر حصة المجموعة من تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها والتي تشمل إ
 هذه الصناديق ضمن االستثمارات المتاحة للبيع. 

 
، إن وجدت، كموجودات للشركة. وبالتالي ال يتم إدراجها محتفظ بها كأمانة لعمالء الوساطةال تعامل الموجودات ال

 ضمن القوائم المالية الموحدة.
 

 محاسبة تاريخ السداد 2-10
 

يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي 
من الطرف اآلخر. تقوم الشركة بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة  األصولالتاريخ الذي يتم فيه تسليم أو استالم 

قة التي يتم فيها معالجة األصول المشتراة. إن العمليات االعتيادية بين تاريخ السداد وتاريخ التداول بنفس الطري
المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي 

 تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
 

 إلغاء قيد األدوات المالية 2-11
 

يتم إلغاء إثبات أصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما تنتهي الحقوق 
 التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي.

في الحاالت التي تقيم فيها المجموعة على أنها قامت بتحويل أصل مالي، فإنه يتم إلغاء إثبات األصل إذا قامت 
مجموعة بالتحويل مادياً كافة المخاطر وعالوات الملكية. وعندما تكون المجموعة لم تقم بالتحويل وال بالحجز ال

لكافة المخاطر وعالوات الملكية مادياً، يتم إلغاء إثبات األصل المادي في حال أن المجموعة لم تبِق السيطرة على 
 عهدات تأسست أو بقيت في العملية.لوبات أي حقوق أو تاألصل المالي. تقوم المجموعة بإثبات كموجودات أو مط

يمكن إلغاء إثبات المطلوبات المالية )أو جزء من المطلوبات المالية( عند إطفائها، أي عندما يكون االلتزام المحدد 
 في العقد ملغًى أو منتهياً.

 
 الهبوط في قيمة الموجودات المالية 2-12

 

 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة  المجموعة تقوم
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية لالنخفاض في 

ل األولي لألصل ويكون لذلك الحدث تأثير القيمة عندما يشير الدليل الموضوعي إلى وقوع حدث خسارة بعد التسجي
 على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل التي يمكن تقديرها بطريقة موثوق بها.

 
 ويشتمل الدليل الموضوعي النخفاض قيمة الموجودات المالية بشكل أساسي على التالي:

  
 تعثر الطرف المقابل أو تخلفه عن السداد؛ -
 طرف المقابل سوف يتعرض لإلفالس أو صعوبات مالية جوهرية؛ أووجود مؤشرات تدل على أن ال -
 إعادة هيكلة الذمم المدينة وفقا لشروط لم يكن للشركة األخذ بها في ظروف خالف ذلك. -
 

يتم تقييم جميع الذمم المدينة الجوهرية بشكل منفرد الستبيان حدوث انخفاض معين في القيمة بناء على الفرق بين 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية المخصومة بالمعدل األصلي للعمولة الفعلية  القيمة الدفترية

لألصل. ويتم تقييم الموجودات المالية األخرى التي لها خصائص المخاطر االئتمانية المشابهة بشكل جماعي 
 قا لالتجاهات التاريخية وعوامل أخرى. الستبيان االنخفاض في القيمة بناء على احتمالية التعثر المحتسبة وف

 
 . الموحدة ويتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة والتغيرات الالحقة بها في قائمة الدخل

 
 يتم شطب الموجودات المالية فقط عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد.
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 محتفظ بها كمتاحة للبيع
 

ظ بها كمتاحة للبيع، يستند تقييم انخفاض القيمة إلى االنخفاض الجوهري بالنسبة الستثمارات األسهم المحتف
والمستمر في القيمة العادلة دون تكلفتها لألسهم بشكل منفرد وعدا عن االنخفاض المؤقت كخسارة انخفاض القيمة. 

األصل ما زال  ال يسمح بعكس مبلغ الخسارة الناتجـة عن انخفاض القيمة ضمن قائمـة الدخـل الموحدة طالما أن
مقّيداً في السجالت، وعليه فإن أي ارتفاع في القيمة العادلة بعد قيد خسائر االنخفاض في القيمة يجب أن يقّيد ضمن 
حقوق المساهمين. في حال انتهاء وجود األصل، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة ضمن حقوق 

 ة.إلى قائمة الدخل الموحدة للسن الملكية
 

 العمالت األجنبيةتحويل  2-13
 

 ملة الوظيفيةالع )أ(
 

تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة بالريـال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة. وهو الوحدة 
 النقدية في المملكة العربية السعودية.

 
 المعامالت واألرصدة )ب(

 
العمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ يتم تحويل المعامالت التي تتم ب

تلك المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل 
ة كما في نهاية العام ضمن الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائد

 قائمة الدخل الموحدة.
 

 الشركة التابعة )ج(
 

تقّيد الفروقات الناتجة عن تحويل قائمة المركز المالي ونتائج الشركة التابعة التي تكون عملتها الرئيسة غير الريـال 
 السعودي إلى الريـال السعودي كما يلي:

 
قائمة المركز نية عمومية بسعر الصرف عند اإلقفال في تاريخ ت حّول الموجودات والمطلوبات لكل ميزا (1)

 .المالي
 ت حّول اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل بمتوسط أسعار الصرف. (2)
 بأسعار الصرف السارية بتواريخ البنود الناشئة المتعلقة بها. الملكيةت حّول عناصر حسابات حقوق  (3)
 

ة عن تحويالت القوائم المالية للشركة التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي كبند تدرج التعديالت المتراكمة الناتج
 ضمن "احتياطيات أخرى". لكيةالممنفصل ضمن حقوق 

 
يتم تحويل توزيعات األرباح المستلمة من الشركة الزميلة باستخدام معدالت الصرف السارية في تاريخ إجراء 

 ي قائمة الدخل الموحدة.المعاملة وتدرج فوارق تحويل العملة ف
 

عندما يتم استبعاد أو بيع جزء من االستثمارات في الشركات التابعة األجنبية، فإن فروق تحويل العمالت التي قيدت 
ضمن حقوق المساهمين يتم االعتراف بها ضمن قائمة الدخل الموحدة كجزء من األرباح أو الخسائر الناتجة عن 

 االستبعاد أو البيع. 
 

 لممتلكات والمعداتا 2-14
 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة. يحمل االستهالك على قائمة الدخل الموحدة 
رة لها كما  على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى االعمار اإلنتاجية المقدَّ

 يلي:
 

 سنة 40 المباني
 )العمر االفتراضي أو مدة العقد، أيهما أقصر( لى المباني المستأجرةتحسينات ع

 سنوات 5-4 جهيزاتأثاث وت
 سنوات 4 سيارات

 سنوات 4 برامج الحاسب اآللي
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تحّدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل 
 الموحدة.

 
ر لألصل، في قائمة  تقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي المقدَّ

ر  الدخل الموحدة عند تكبدها. ويتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تقرَّ
 استبداله.

 
في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في  الدائم الهبوطيتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق ب

الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، 
صل ناقصاً تكاليف والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لأل

يتم تجميع الموجودات على أدنى الدائم في القيمة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ولغرض تقدير الهبوط 
مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. تتم مراجعة الموجودات غير 

بوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ ، والتي سبق أن حدث هالشهرةالمتداولة، بخالف 
في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الدائم  كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط

فترية فيما لو لم يتم الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الد
في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المولّدة للنقد في السنوات السابقة، ويتم إثبات عكس الدائم إثبات خسارة الهبوط 

في قيمة  الدائم في القيمة فوراً كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة. وال يتم عكس خسارة الهبوط الدائم خسارة الهبوط
 .شهرةال
 

 ت غير الملموسةالموجودا 2-15
 

يتم قياس برامج الحاسب اآللي المقتناة من قبل المجموعة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأية خسائر متراكمة 
في القيمة. تتم رسملة المصاريف الالحقة على موجودات برامج الحاسب اآللي فقط عندما تزيد المنافع  الدائم للهبوط

 ة في األصل الذي تتعلق به. تدرج جميع المصاريف األخرى عند تكبدها.االقتصادية المستقبلية المتضمن
 

يتم احتساب اإلطفاء على مدار تكلفة األصل أو المبلغ اآلخر المخصص للتكلفة ناقصاً أعمارها المتبقية. يتم إطفاء 
ية المتوقعة من تاريخ برامج الحاسب اآللي على أساس القسط الثابت بالربح أو الخسارة على امتداد أعمارها اإلنتاج

ن هذه الطريقة تعكس بشكل أفضل النمط المتوقع الستغالل المزايا االقتصادية المستقبلية توفرها لالستخدام أل
المتضمنة في األصل. إن العمر اإلنتاجي المقدر لبرامج الحاسب اآللي للفترة الحالية وفترات المقارنة هو ثالثة 

 واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في كل تاريخ تقدير وتعدل عند الحاجة.أعوام. تتم مراجعة طرق اإلطفاء 
 

 التمويل اإلسالمي والتكلفة ذات العالقة 2-16
 

يتم إثبات التمويل اإلسالمي مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعامالت. ويتم تسجيل التمويل اإلسالمي الحقاً 
د يتم إثباتها في قائمة ن المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعامالت( وقيمة االستردابالتكلفة المطفأة، وأي فروق بي

 على مدى فترة التمويل باستخدام طريقة العمولة الفعلية.الموحدة الدخل 
 

إن تكاليف التمويل العام والخاص المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، التي هي 
ستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة للغرض منها باالستخدام أو البيع، تضاف إلى تكلفة موجودات ت

 تلك الموجودات، إلى أن تصبح الموجودات جاهزة لحد كبير لالستخدام المقصود منها أو للبيع.
 

 فيها تكبدها.في الفترة التي يتم الموحدة يتم إثبات جميع تكاليف التمويل األخرى في قائمة الدخل 
 

 الذمم الدائنة والمستحقات 2-17
 

بتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبها إلى 
 المجموعة أم ال.

 
 الزكاة 2-18

 
لزكاة المستحقة على تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. يتم تحميل ا

المجموعة على قائمة الدخل الموحدة. ويتم تسجيل الفروقات الزكوية المستحقة بموجب الربوط الزكوية النهائية التي 
 تصدرها المصلحة، إن وجدت، عند تحديدها.
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لسعودية تقوم المجموعة باستقطاع ضريبة الدخل على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية ا
 بموجب نظام ضريبة الدخل السعودي.

 
تخضع الشركة التابعة األجنبية لضرائب الدخل في بلدها األصلي، وتقيد هذه الضرائب، إن وجدت، في قائمة الدخل 

 الموحدة.
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 2-19
 

ل والعمال في المملكة العربية السعودية يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العم
من قبل الشركة ويحمل على قائمة الدخل الموحدة. ويتم احتساب مبلغ االلتزام على أساس المكافأة التي تستحق 
للموظف فيما لو ترك عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية 

رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة  الخدمة على أساس
 المملكة العربية السعودية.

 
تقوم الشركة التابعة األجنبية بقيد مخصصات لمكافأة نهاية الخدمة ومزايا الموظفين األخرى وفقاً لألنظمة المعمول 

 بها في الدولة التي تمارس فيها أعمالها.
 

 مخصصات 2-20
 

ت حتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة لحدث سابق ويكون من 
 المحتمل أن يستدعي األمر تكّبد موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكٍل موثوق به.

 
 إثبات اإليرادات 2-21

 
لذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بقائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة العائد الفعلي يتم االعتراف بالدخل من ا

 وطريقة معدل الربح الفعلي المعمول به على األرصدة القائمة على مدار فترة العقد. 
  

ال  يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على تكاليف ورسوم المعاملة وإيرادات العمولة المستلمة والتي تعتبر جزءاً 
يتجزأ من معدل الربح الفعلي. وتشتمل تكاليف المعاملة على تكاليف إضافية تنسب مباشرة إلى اقتناء األصل 

 المالي.
 

 قاق المحاسبي عند تقديـم الخدمة.يتم إثبات األتعاب والعموالت وفقاً لمبدأ االستح
 

رى لعقود الخدمات المعنية على أساس نسبة يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخ
الوقت. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات والخدمات المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة معينة، فيتم 

 إثباتها على أساس فترة الخدمة المقدمة.
 

 .إعالنهايتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند 
 

 على أساس العائد الفعلي خالل فترة العقد.أو الودائع قصيرة األجل ار في عقود المرابحة يتم إثبات عوائد االستثم
 

 موجودات معاد استهالكها مقتناة للبيع 2-22
 

. ات التمويلمقابل سداد مستحق والموجودات األخرى تقتني المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات
 للموجوداتالحالية  القيمة العادلة الذمم المدينة أو صافي لبيع، وتظهر مبدئياً بقيمةموجودات مقتناة لالتعتبر هذه 

 .الموجوداتإن وجدت، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع. ال يتم احتساب أي استهالك لهذه  ،المعنية
 

 على قائمة الدخل وبعد اإلثبات األولي لها، يتم تحميل أي انخفاض في القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع
بحيث ال  ،. يتم إثبات أي مكاسب الحقة من إعادة تقدير القيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجوداتالموحدة

 .االستبعادكدخل مع أي أرباح/ خسائر عند  ،تتجاوز االنخفاض المتراكم لها
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 المصاريف العمومية واإلدارية والتسويقية 2-23
 

 مومية واإلدارية والتسويقية على أنها تكلفة فترة.تعامل المصاريف الع
 

 عقود إيجار تشغيلية 2-24
 

يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اإليجار. كما يقيد 
 ستحقاق وفقاً لشروط التعاقد.إيراد التأجير على أساس اال

 
 توزيعات األرباح 2-25

 
تدرج توزيعات األرباح في القوائم المالية خالل الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي 

 الشركة.
 

 معلومات قطاعية 2-26
 
 قطاع األعمال (أ
 

 إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. (1
باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر  تقوم اإلدارة (2

 وتقييم األداء. 
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3

 
 القطاع الجغرافي (ب
 

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في 
 ية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.بيئة اقتصاد
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 شراء الشركة التابعة .3
 

. فيما ٪75.86إلى  ٪37.93قامت الشركة بزيادة مساهمتها في شركة النايفات للتمويل من  2014يناير  1اعتباراً من 
 ديد كما في تاريخ الشراء:يلي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتح

 

  
 القيمة العادلة المدرجة 

الستحواذعند ا  
   الموجودات

 52.597  النقد وما يعادله
 60.000  استثمارات متاحة للبيع

 945.225  الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي 
 57.229  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 731  موجودات غير ملموسة 
 2.782  ومعدات ممتلكات

  1.118.564 

   المطلوبات

(8.982)  الذمم الدائنة  
(9.428)  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  

(647.044)  قرض ألجل  
(42.129)  مخصص زكاة  

(2.283)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

  (709.866)  

 408.698  دلةإجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العا
   

(98.660)  في شركة النايفات للتمويل حقوق األقلية  
 120.573  االستحواذشهرة ناشئة عن 

 430.611  مبلغ الشراء المحول

   
   مجموع تكاليف الشراء

 266.301  الثمن المدفوع
 164.310  القيمة العادلة لحقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً 

 430.611  اإلجمالي

   
   االستحواذالتدفقات النقدية الصادرة عند 

 52.597  صافي النقد المقتنى مع الشركة التابعة
(266.301)  الثمن المدفوع  

  (213.704)  

 
 نقد وما يعادله .4

 
  2015 2014 

 43 65  نقد في الصندوق
 94.284 93.157  أرصدة لدى البنوك

 94.327 93.222  نقد وما يعادله
 8.500 13.917  قصيرة األجل ودائع

 102.827 107.139  المجموع
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 استثمارات .5
 

 2014 2015 إيضاح 

    متداولة
 3.655 3.393  المدرجةفي األسهم  – ألغراض المتاجرةاستثمارات مقتناة 

    
    غير متداولة

أ - 5 استثمارات متاحة للبيع  168.158 138.836 
ب – 5 ة تابعة غير موحدةاستثمار في شركات زميلة وشرك  57.948 40.742 

 145.600 145.600  ج – 5 استثمار عقاري

 325.178 371.706  مجموع االستثمارات غير المتداولة

 
 استثمارات متاحة للبيع (أ

 
  2015 2014 

 83.449 82.529  مدرجةاستثمار في أسهم 
 55.387 85.629  استثمار في صناديق استثمارية

 138.836 168.158  المجموع

 
 إن حركة االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:

  2015 2014 

 215.302 138.836  يناير 1
 60.000 -  عند االستحواذ على الشركة التابعة

 44.850 78.108  إضافات
 )102.941( )16.049(  استبعادات

 )78.375( )32.737(  التغير في القيمة العادلة

 138.836 168.158  ديسمبر 31

 
 استثمار في شركات زميلة وشركة تابعة غير موحدة (ب
 
  2015   2014  
 نسبة  نسبة بلد 

 المبلغ الملكية المبلغ الملكية التأسيس اسم
 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(   

  39.764  ٪20 56.984 ٪20 المملكة العربية السعودية (1) شركة األمثل للتمويل
 925  ٪37.5  911 ٪37.50 المملكة العربية السعودية (2فال الصناعية )شركة مدينة 

 شركة ويفال العقارية )لم
 8 ٪15  8 ٪15 المملكة العربية السعودية تبدأ عملياتها بعد( 

 شركة قهوة البورصة )لم
           45 ٪90  45 ٪90 المملكة العربية السعودية تبدأ عملياتها بعد( 

    57.948   4240.7  

الشركاء منذ قرار  2015 ديسمبر 31إلى  2014 نوفمبر 30تم حساب الحصة من خسارة الشركة الزميلة للفترة من ( 1)
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة والذي أصبح ساري ذات مسؤولية الشركة الزميلة بتحويل الشركة من شركة  في

( تاريخ اإلعالن الصادر عن وزارة التجارة 2015 نوفمبر 30هـ )الموافق  1436صفر  8المفعول اعتباراً من 
 / ق. 334والصناعة رقم 

 
مليون لاير  3مليون لاير سعودي إلى  15مال الشركة من  تخفيض رأس 2013ديسمبر  12في  الشركاءقرر ( 2)

داث التغيير في سعودي مع االحتفاظ بنفس نسب الملكية كما في تاريخ القرار. تم إنهاء جميع اإلجراءات القانونية إلح
 .2014ديسمبر  31رأس المال خالل السنة المنتهية في 



 فالكم للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( ةالسعودي ترياالال آالفب )جميع المبالغ

 

- 17 - 

 

 ديسمبر بما يلي: 31حركة االستثمارات في شركات زميلة وشركة تابعة غير موحدة للسنتين المنتهيتين في  تتمثل
 
  2015 2014 

  211.388 40.742  يناير 1
 )155.019( -  شركة زميلة استبعاد
 )13.889( 26.000  ات()استبعاد/  إضافات

 )1.738( )8.794(  حصة الشركة في صافي الخسائر

 40.742 57.948  ديسمبر 31

 
 استثمار عقاري (ج
 
 
  2015 2014 

 128.000 145.600  رصيد بداية السنة
 17.600 -  إضافات

 145.600 145.600  رصيد نهاية السنة

 
في قطعة أرض، تم اقتناؤها بنّية الحصول على إيراد أو  2014و 2015ديسمبر  31يتمثل االستثمار العقاري كما في 

بأن حصة الشركة مسجلة  مع العلمملكية مشتركة بين الشركة وطرف ذي عالقة. بإن هذه األرض مملوكة . ربح رأسمالي
النتهاء من اإلجراءات لم يتم ا بالنيابة عن الشركة.الشركة حصة باسم الطرف ذي العالقة والذي قّدم للشركة إقراراً بملكية 
 .2015ديسمبر  31النظامية الخاصة بنقل ملكية األرض باسم الشركة كما في 

 
 مدينة للتمويل اإلسالمي ذمم .6
 

  2015 2014 

 368.330 444.057  الجزء المتداول
 758.330 1.260.873  الجزء غير المتداول

 1.126.660 1.704.930  المجموع

 
كما في نهاية  .في المملكة العربية السعودية التابعة، شركة النايفات للتمويل، عمال الخاصة بالشركةيتم تنفيذ أنشطة األ 6-1

من الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي تشتمل على التمويل االستهالكي اإلسالمي وتمثل النسبة  ٪98السنة، فإن ما نسبته 
 إجمالي وصافي الذمم المدينة هو كما يلي: إن تسوية .الصغيرة والمتوسطة للشركاتالمتبقية تمويالت 

 

 

2015 2014 

 1.636.560 2.516.096 إجمالي الذمم المدينة 

 (485.151) )787.283( دخل تمويلي غير مكتسب

 1.728.813 1.151.409 

 20.873 29.472 تكاليف مباشرة أولية مؤجلة

 (45.622) )53.355( الدائم مخصص هبوط القيمة

 

1.704.930 1.126.660 
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 فيما يلي تحليل الجودة االئتمانية للذمم المدينة للتمويل اإلسالمي: 

 
2015 2014 

 779.074 1.114.932 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 265.338 440.148 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 1.044.412 1.555.080 منتظمة السداد
 106.997 173.733 غير منتظمة السداد-مة متأخرة السداد ومنخفضة القي

 1.728.813 1.151.409 

 
تتمتع الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي والتي ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة بتاريخ مقبول من السداد. وتمثل 

يمة األرصدة المتأخرة السداد يوًما.  وتبلغ ق 90األرصدة المتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة أرصدة مستحقة بأقل من 
يوًما.  وبلغت قيمة المخصص المحدد  360مليون ريـال سعودي وهي مستحقة ألكثر من  55.4ومنخفضة القيمة 

مليون ريـال  25مليون ريـال سعودي( و 64.4مليون ريـال سعودي )لمحفظة بقيمة  28والجماعي كما في نهاية السنة 
على  ،(مليار غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 1.11منها  ريـال سعودي مليار 1.66سعودي )لمحفظة بقيمة 

 التوالي.
 

 .الموحدة حول هذه القوائم المالية (29المخاطر المالية رقم ) إدارةإلى إيضاح  الرجوعلمزيد من المعلومات، يرجى 
 
  الحركة في مخصص انخفاض القيمة   6-2

 
2015 2014 

 25.691 45.622 يناير 1
 25.789 25.725 المحمل للسنة

 (5.858) (17.992) المشطوب خالل السنة

 45.622 53.355 ديسمبر 31

 
   التنازل عن الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي 6-3

 0.87: 2014ديسمبر  31مليار ريـال سعودي ) 1.46قامت الشركة بالتنازل عن ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي بمبلغ 
. لم يتم التوقف عن االعتراف بالذمم المدينة تمويل بنكي إسالميسعودي( إلى البنوك التجارية للحصول على  مليار ريـال

ألن الشركة تحتفظ بشكل رئيسي بجميع المخاطر والعوائد، وأهمها  الموحدة للتمويل اإلسالمي في قائمة المركز المالي
إسالمي )انظر  بنكي عن الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي كتمويل مخاطر االئتمان. تم قيد المبلغ المستلم نظير التنازل

 (.14إيضاح 
 

 القروض الهامشية وتمويل المرابحة .7
 
 
 2014 2015 إيضاح 

 79.146 61.395 1-7 قروض هامشية
 85.208 61.562 2-7 تمويل مرابحة

  122.957 164.354 

 
ختارين بهدف التداول في سوق األسهم المحلي عن طريق الشركة. تقوم الشركة بتقديـم تمويل على الهامش لعمالء م 7-1

محفظة األسهم للعميل لضمان تحصيل قيمة التمويل على الهامش. إن هذا التمويل غير خاضع  تسييلتمتلك الشركة حق 
 لعمولة تمويل.

 
ركة. تمتلك الشركة حق تقوم الشركة كذلك بتقديـم تمويل مرابحة بهدف شراء أسهم ولفترة محددة عن طريق الش 7-2

 محفظة األسهم للعميل لضمان تحصيل قيمة تمويل المرابحة. كما يحمل هذا التمويل هامش ربح متفق عليه.  تسييل
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .8
 
 ي تمت خالل السنة كانت كما يلي:المهمة الت معامالت مع أطراف ذات عالقةال أ(
  2015 2014 

    
 20.090 22.535  صناديق االستثمارية أتعاب إدارة ال

 16.744 25.804  تعويض اإلدارة العليا
 5.549 3.728  )*(نفقات تمويل 

 871 2.098  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 3.267 1.941  اشتراكات صناديق االستثمارات

 
صندوق مدار من قبل الشركة، قام صندوق فالكم للمرابحة بالريـال السعودي، وهو  2014و 2015خالل عامي  )*(

 (.٪4.5 :2014) ٪3 بربط مرابحات لدى الشركة مقابل عمولة بنسبة
 

 ديسبمر كانت كما يلي: 31كما في  عالقة ذويأرصدة أطراف  ب(
 
  2015 2014 

    
 1.697 7.431  ذمم مدينة من شركات شقيقة

 6.056 4.455  مستحقةأتعاب إدارة 
 

 ديسمبر بما يلي: 31بأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيين كما في  تتلخص األرصدة المتعلقة
 
  2015 2014 

    
 671 2.103  قروض موظفين

 1.858 1.870  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 
 

وتوجيه ومراقبة خطيط الذين تقع عليهم مسؤولية الت ،هم المدراء التنفيذيون وغير التنفيذيين ،موظفو اإلدارة الرئيسيون
 سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لمجموعةأنشطة ا

 
 وإيراد مستحقمصاريف مدفوعة مقدماً  .9

  2015 2014 

    
 7.196 13.303  عمالت ورسوم مدينة

 7.614 8.447  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 14.810 21.750  المجموع

 
 ذمم مدينة أخرى .10

 2014 2015 إيضاح 

 - 31.512  متلكات ومعداتذمم من بيع م
 14.322 20.790  ذمم مدينة، صافي

 28.849 20.669 24 عقارات -موجودات معاد استهالكها مقتناة للبيع 
 5.339 5.517  دفعات مقدمة

 3.317 3.722  سلف للموظفين
 439 179  موجودات أخرى

 52.266 82.389  المجموع
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 الممتلكات والمعدات, بالصافي .11
 

 ديسمبر: 31لي ملخص بالممتلكات والمعدات بالصافي كما في فيما ي
 

يومبان ضأر 2015  
 يتحسينات على مبان

 المجموع برامج الحاسب اآللي سيارات أثاث وتجهيزات مستأجرة

       التكلفة:
 143.651 24.916 114 15.253 11.760 91.608 2015يناير  1

 6.887 248 2.150 - 4.412 77 إضافات
 )15.010( - - - - )15.010( اداتاستبع

 135.528 25.164 2.264 15.253 16.172 76.675 2015ديسمبر  31

       
       االستهالك المتراكم:

 54.569 24.203 47 13.858 8.543 7.918 2015يناير  1
 5.072 322 894 23 2.268 1.565 إضافات

 )1.252( - - - - )1.252( استبعادات

 58.389 24.525 941 13.881 10.811 8.231 2015 ديسمبر 31

       
       صافي القيمة الدفترية في:

 77.139 639 1.323 1.372 5.361 68.444 2015ديسمبر  31
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 )تتمة( الممتلكات والمعدات, بالصافي .11
 

يومبان ضأر 4201  
 يتحسينات على مبان

آلليبرامج الحاسب ا سيارات أثاث وتجهيزات مستأجرة  المجموع 

       التكلفة:
 137.679 24.467 102 13.077 10.344 89.689 2014،يناير 1

 7.891 - 233 3.706 3.024 928 شركة تابعة االستحواذ على
 2.041 449 61 506 34 991 إضافات

 )3.960(  - )282( )2.036( )1.642( - استبعادات

 143.651 24.916 114 15.253 11.760 91.608 2014ديسمبر  31

       
       االستهالك المتراكم:

 48.747 23.915 77 12.283 6.206 6.266 2014 يناير 1
 5.109 - 233 2.798 2.078 - شركة تابعة االستحواذ على

 4.673 288 19 813 1.901 1.652 إضافات
 )3.960( - )282( )2.036( )1.642( - استبعادات

 54.569 24.203 47 13.858 8.543 7.918 2014ديسمبر  31

       
       صافي القيمة الدفترية في:

 89.082 713 67 1.395 3.217 83.690 2014ديسمبر  31

 
 .مليون ريـال سعودي( 28.4: 2014) مليون ريـال سعودي 20 مبلغبوالمتعلقة بتكلفة أرض  2015ديسمبر  31والمباني كما في  يشتمل رصيد األرض
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 رأسمالية تحت التنفيذأعمال  .12
 

  2015 2014 

    
 1.159 12.688  يناير 1

 11.529 29.027  إضافات خالل السنة

 12.688 41.715  ديسمبر 31

 
 "المطّورة"، مع شركة مدينة فال الصناعيةعالقة بتوقيع اتفاقية  ذويقامت الشركة وأطراف أخرى  2010خالل عام 

ية خاصة على أرض مملوكة من قبل الشركة واألطراف األخرى ذوي العالقة على أن وشركة زميلة، لتطوير مدينة صناع
تقوم الشركة المطّورة بتحميل كافة النفقات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتطوير المدينة الصناعية الخاصة 

ي األرض والتي تمتلك فيها شركة فالكم على مالك األرض بحسب نسبة ملكيتهم ف ٪7.5مضافاً إليها أتعاب إدارة بنسبة 
 (.٪11.11: 2014) ٪12.53للخدمات المالية ما نسبته 

 
 31يمّثل مبلغ األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ حصة الشركة من النفقات والتكاليف المحّملة من قبل الشركة المطّورة حتى 

مليون  145.6ر ضمن بند استثمار عقاري والبالغة . تظهر األرض التي يتم تطويرها تحت حساب االستثما2015ديسمبر 
 (.ج -5)انظر إيضاح  مليون ريـال سعودي( 145.6: 2014) 2015ديسمبر  31ريـال سعودي كما في 

 
 الشهرة .13
 

 2014 2015 إيضاح 

    
 120.573 120.573 3 شركة النايفات للتمويل

 1.183 -  لاألمثل للتمويشركة 

  120.573 121.756 

 
 مويل اإلسالميالت .14

  2015 2014 

    
 407.830 589.102   التمويلالجزء المتداول من 

(3.967) )4.167(  المطفأة غير المؤجلة من التكاليفالجزء المتداول   

  584.935 403.863 

    
 276.510 645.993   الجزء غير المتداول من التمويل

(5.259) )6.070(  ر المطفأةالمتداول من المصاريف المؤجلة غي غير الجزء  

  639.923 271.251 

  1.224.858 675.114 

 
لدى الشركة تسهيالت تمويلية طويلة األجل لدى البنوك لتمويل احتياجاتها الحالية والطويلة األجل من التمويل وبشكل 

مليار ريـال سعودي  1.16 اماستخدمليار ريـال سعودي، حيث تم  1.25أساسي للذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بقيمة 
 48إلى  36واجبة السداد على  التسهيالتهذه إن مليار ريـال سعودي(.  0.67: 2014) 2015ديسمبر  31منها كما في 

إن هذه التسهيالت هي باللاير السعودي قسًطا شهرًيا. وتحمل هذه التمويالت رسوم عمولة بمعدالت السوق السائدة. 
 لى الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي.ومضمونة مقابل التنازل ع

 
 0.87: 2014ديسمبر  31مليار ريـال سعودي ) 1.46قامت الشركة بالتنازل عن ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي بمبلغ 

القيود المتعلقة بالحصول على تمويل . من أهم تمويل إسالميمليار ريـال سعودي( إلى البنوك التجارية للحصول على 
إلى  باإلضافةي، هي االحتفاظ بنسب معينة في نسبة المديونية ونسبة التمويل اإلسالمي إلى األرصدة المدينة، اإلسالم البنك

 .الموحدة كما في تاريخ المركز المالي القيود ليه، قامت الشركة بااللتزام بتلكقيود على توزيع األرباح. وع
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 مصاريف مستحقةذمم دائنة و .15
  2015 2014 

    
 14.234 12.909  المستحقة وظفينمكافآت للم

 2.398 4.406   مصاريف مستحقة
 2.435 2.484  تكاليف التمويل المستحقة

 13.291 2.402  ذمم دائنة
 887 1.054  أخرى

 33.245 23.255  المجموع

 
 الزكاة .16

 
 مكونات الوعاء الزكوي 16-1
 

يبية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات تقدم الشركات التابعة السعودية للمجموعة إقرارات زكوية وضر
والمخصصات في بداية السنة  الملكيةالرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق 

والقروض طويلة األجل والدخل الضريبي المقدر ناقصاً الخصومات للقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات 
 نود أخرى محددة. وب

 

 الزكاة مخصصالحركة في  16-2
 

  2015 2014 

    
 12.393 59.732  يناير 1

 42.129 -  شركة تابعة االستحواذ على
 20.596 21.961  مخصص السنة

 )15.386( )8.197(  مدفوعات خالل السنة

 59.732 73.496  ديسمبر 31

 
 وضع الربوط 16-3

 

 فالكم للخدمات المالية
 

مصلحة الزكاة والدخل  إلى 2014ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى السنة المنتهية في 
 .2007)"المصلحة"( وقد تسلمت الربوط الزكوية النهائية حتى عام 

 
 شركة النايفات للتمويل

 
. كما 2014ديسمبر  31السنة المنتهية في قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( حتى 

.  وفي هذه الربوط، قامت المصلحة بإضافة األرصدة 2007إلى  2002تلقت الربوط الزكوية الخاصة بالسنوات من 
الدائنة التي حالت عليها الحول، ونتيجة لذلك، نشأت مطلوبات زكوية إضافية تم قيدها في دفاتر الشركة. وعلى صعيد 

نتيجة لعدم إضافة أرصدة  2015إلى  2008مليون ريـال سعودي للسنوات من  28ض يصل إلى حوالي آخر، هناك تعر
التمويالت اإلسالمية التي حالت عليها الحول؛ ألن إدارة الشركة ارتأت بأن ليس هناك حاجة إلضافة هذه األرصدة بناًء 

 .على تفسير ديوان المظالم للفتوى ذات العالقة
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 الخدمة للموظفين مخصص مكافأة نهاية .17
 

  2015 2014 

    
 8.078 11.692  يناير 1

 2.283 -  شركة تابعة االستحواذ على
 2.677 3.993  مخصص السنة

 )1.346( )893(  مدفوعات خالل السنة

 11.692 14.792  ديسمبر 31

 
 رأس المال .18

 
م إلى مليار ريـال سعودي، م 1.05يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع   10مليون سهم بقيمة اسمية  105قسَّ

 للسهم الواحد.  ريـال سعودي
 

 احتياطي نظامي .19
 

، بعد الدخلمن صافي  ٪10 تجنبطبقاً للنظام األساسي للشركة وأحكام نظام الشركات السعودي، فإن على الشركة أن 
ف رأس مال الشركة. إن هذا االحتياطي تغطية الخسائر المتراكمة، لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي نص

 ل للتوزيع على المساهمين حالياً.غير قاب
 

 ربحية السهم .20
 

تم احتساب ربحية السهم عن طريق قسمة دخل العمليات وصافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 مليون سهم. 105خالل السنة والبالغ 

 
 احتياطيات أخرى .21
 

 

أرباح غير 
حققة من م

 اإلجمالي تحويل العمالت االستثمارات
2015    

 )63.317( 43 )63.360( يناير 1
 )32.737( - )32.737( صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 56.056 - 56.056 قيمة االستثمارات المتاحة للبيعفي  االنخفاض الدائم
 )22( )22( - فروق تحويل عمالت

 )40.041( 21 )40.020( 

    
2014    

 15.050 35 15.015 يناير 1
 )78.375( - )78.375( صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 8 8 - فروق تحويل عمالت

 )63.360( 43 )63.317( 
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 التمويل اإلسالمي من الدخل .22
 

  2015 2014 

    
 204.495 292.770  االسالميالتمويل من  الدخل

 7.998 17.951  ايرادات الرسوم والعموالت
 )4.372( )15.509(  إطفاء تكاليف المعامالت

  295.212 208.121 

 
 .(٪98: 2014) من مجموع الذمم واإليراداتتقريباً  ٪99 تمثلإيرادات التوّرق ذمم و

 
 استثمارات, بالصافي الدخل من  .23

 
  2015 2014 

    
 57.534 2.569  رباح محققة من استثماراتأ

 236 128  توزيعات أرباح و عوائد من استثمارات
 )3.014( )136(  خسائر غير محققة من استثمارات مقتناة بغرض اإلتجار

 54.756 2.561  المجموع

 
 , بالصافيالقيمةالدائم في نخفاض مخصص اال .24

 
 2014 2015 إيضاح 

    
 - 56.056  يعاستثمارات متاحة للب
 25.789 25.725 2-6 ذمم تمويل إسالمي

 3.754 )3.883(  ذمم مدينة
 - 1.183 13 الشهرة

 29.543 79.081  المجموع

 
 تكلفة التمويل .25

 
  2015 2014 

    
 42.668 50.229  سالمياال تمويلالمصاريف 

 4.603 6.638  إطفاء مصاريف مؤجلة
 1.769 3.861  عموالت بنكية

 49.040 60.728  جموعالم
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 مصاريف عمومية وإدارية .26
  2015 2014 

    
 9.508 10.771  مصاريف اتصاالت

 5.151 7.203  مصاريف متعلقة باإليجار والمباني
 4.587 5.668  أتعاب مهنية

 4.989 5.456  استهالك وإطفاء
 203 4.347  تأمين

 1.821 2.020  حراسة وتكاليف أخرى
 1.253 1.923  يف أخرىخدمات ومصار
 730 1.532  مصاريف تسويق
 918 1.442  صيانة وإصالح

 - 1.121  خسارة من بيع موجودات مقتناة
 4.489 7.743  مصاريف أخرى

 33.649 49.226  اإلجمالي

 
 إيرادات أخرى .27

  2015 2014 

    
 - 17.745  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 - 6.803  ة الدفعمطلوبات مستردة لم تعد مستحق
 2.561 3.271  إيرادات إيجار

 653 282  إخرى

 3.214 28.101  المجموع

 
 لعمالءحسابات ا .28

 
مليون  249.1الحسابات حسابات عمالء الوساطة المحلية والدولية المودعة في البنك السعودي الفرنسي والبالغة  هذه ملشت

مليون ريـال سعودي(. لم يتم إدراج هذه الحسابات ضمن  440.5: 2014) 2015ديسمبر  31ريـال سعودي كما في 
( من الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السـوق 71القوائم المالية الموحدة وفقاً ألحكام المادة )

اًء وبن( 2005يونيو  28الموافق )هـ 1426جمادى األولى  21الصادر بتاريخ  2005-83-1المالية بموجب القرار رقم 
 هـ. 1424يونيو  2بتاريخ  30لمرسوم الملكي رقم م/على نظام هيئة السوق المالية الصادر با

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر .29

 
والذمم المدينة  تتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما يعادله واالستثمارات

والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة  لمستحقات وتمويل البنك اإلسالميواوالذمم الدائنة  اإلسالمية
 والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

 
حق يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة 

 قانوني في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
 

في حال أخفق العميل ألداة مالية في الوفاء  المجموعةهي عبارة عن مخاطر تتعرض لها  مخاطر االئتمان  29-1
ة للطرف اآلخر. يساوي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان القيمة بالتزاماته التعاقدية مما يتسبب في إلحاق خسارة مالي

 الدفترية للموجودات المالية. وتحلل اإلدارة مخاطر االئتمان في التصنيفات التالية:
 

 الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
 

قامت بوضع  جموعةالمولهذا، فإن ة إلى مخاطر االئتمان الجوهرية. تتعرض الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بصفة عام
اإلجراءات الخاصة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بما في ذلك تقييم مدى الجدارة االئتمانية واالعتمادات الرسمية 

ا تنفيذ حاليً  المجموعةلالئتمان وتخصيص السقوف االئتمانية والحصول على الضمانات: مثل الضمانات الشخصية. وتتولى 
  نية للتخفيف من أي مخاطر اجتهادية. نظام تحديد المالءة االئتما

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من العمالء في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع 
مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم  الجغرافي، أو لمن يكون لديهم نفس السِّ

ية بشكل متشابه بفعل التغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى التعاقد
 تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. المجموعةالحساسية النسبية ألداء 
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بتقديم تمويالت لألفراد من  المجموعةية وتقوم بشكل رئيسي في المملكة العربية السعود المجموعةيتم تنفيذ عمليات 

حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من خالل محاولة تنويع نشاطاتها الرئيسية  المجموعةالحكومة والقطاع الخاص.  وتدير 
 للتأكد من عدم وجود تركزات للمخاطر لدى أفراد أو مجموعات من العمالء في مواقع أو أعمال محددة.

 
لرئيسي عند تقييم االنخفاض في القيمة يشتمل على ما إذا كانت هناك أي مدفوعات ألصل الدين أو الربح إن االعتبار ا

يوًما أو وجود صعوبات معروفة في التدفقات النقدية لألطراف المقابلة وانخفاض التصنيف االئتماني  90متأخرة ألكثر من 
مبنية على احتمالية حدوث تعثر محسوبة على  موعةالمجأو مخالفة الشروط األصلية للعقد. إن مجموع مخصصات 

أن المخصصات  المجموعةمعدالت تدفق المبالغ المتعثر الفعلية خالل فترة األربعة والعشرون شهر الماضية. ترى إدارة 
يكون في معدالت التعثر، فإن أثر ذلك على األرباح س ٪50كافية للتصدي لمخاطر االئتمان. وإذا كان هناك تذبذب بمقدار 

من األرصدة   ٪2مليون ريـال سعودي. وبالنظر إلى النتائج التاريخية لعمليات الشطب الفعلية، فهي أقل من  10بمقدار 
من األرصدة المدينة. باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ  ٪3حالًيا بتحمل مخصًصا تراكمًيأ يقدر بحوالي  المجموعةالمدينة. وتقوم 

ي عند توفير تموياًل يتجاوز المئة ألف ريـال بضمانات للحد من مخاطر االئتمان في إطار عملها االعتياد المجموعة
المرتبطة بالذمم المدينة للتمويل اإلسالمي. يشتمل الضمان على رهن األراضي والمباني والحجز على المخزون 

 والضمانات الشخصية واألسهم المحلية والموجودات األخرى.
. وترى اإلدارة بأن المجموعةة من قبل لجنة االئتمان لضمان مالءمته لسياسات يتم فحص مخصص االنخفاض في القيم

المخصص الكافي تم احتسابه بحيث يتناول مخاطر االئتمان عند االقتضاء.  وتم عرض المزيد من التفاصيل المرتبطة 
 بهذه القوائم المالية. 6واإليضاح  6-2بصافي االستثمار في التأجير التمويلي والمخاطر ذات العالقة باإليضاح 

 
 النقد وما يعادله والذمم المدينة األخرى

 
يتم إيداع هذه الفئات لدى البنوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد، ومن ثم فهي ال تخضع لمخاطر ائتمانية جوهرية. كما ال 

 تتعرض الذمم المدينة األخرى لمخاطر ائتمانية جوهرية.
 

في عدم التأكد من اإليرادات المستقبلية نتيجة للتقلبات في أسعار العموالت. تنشأ ثل تتم العموالتمخاطر معدل  29-2
الخطورة عند وجود تفاوت بين الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتعديالت أسعار العموالت ضمن فترة محددة. إن أهم 

ة للتمويل اإلسالمي حيث تنعكس التقلبات يتمثل في التمويل اإلسالمي وأنشطة الذمم المدين بالمجموعةمصدر لهذه المخاطر 
 في أسعار العموالت، إن وجدت، على نتائج العمليات.

 
مليون ريـال سعودي من  1.16مليون ريـال سعودي و 1.72لديها  المجموعةوكما في تاريخ المركز المالي، فإن 

مليون ريـال  590ه المطلوبات فإن مبلغ الموجودات والمطلوبات المالية المحملة بالعمولة على التوالي.  ومن مجمل هذ
 6بحوالي  المجموعةنقط أساس سنويا في أسعار العمولة على ربحية  100سعودي يستند إلى معدل متغير ويمكن أن تؤثر 

 مليون ريـال سعودي.  
 

 .التقلبات في أسعار العمولة بصفة منتظمة للتقليل من مخاطر معدالت الربح المجموعةتراقب إدارة 
 

هي مخاطر مواجهة المنشأة لصعوبات في تأمين األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة  مخاطر السيولة 29-3
 باألدوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.

 
يضمن توفر ما يكفي من السيولة للوفاء بأي التزامات مستقبلية  تدار مخاطر السيولة من خالل المتابعة المنتظمة بما

 للمجموعة.
 

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم  مخاطر العملة 29-4
 اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة ليست جوهرية.

 
هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت  مخاطر األسعار 29-5

 تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة أو م صدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.
 

باالستثمارات. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السعر عن طريق تنويع  إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق
محفظة االستثمارات لديها والمراقبة المستمرة للمستجدات في أسواق األسهم وأسواق المال العالمية. كذلك تقوم الشركة 

داء المالي والتشغيلي للجهات بتقييم العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار األسهم، بما في ذلك إجراء دراسات وتحليل لأل
 المستثمر لديها.

 
هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك  القيمة العادلة 29-6

ريقة وتتم وفق شروط اعتيادية. وحيث أنه يتم تجميع األدوات المالية لكل من المجموعة وشركتها التابعة على أساس ط
قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات  –فيما عدا االستثمارات، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  –التكلفة التاريخية 

 القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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 طاعيةالتقارير الق .30
 

 تتلخص أنشطة الشركة وشركتها التابعة ضمن قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
  الوساطة 
 خدمات استشارة – مجموعة االستثمارات البنكية 
  إدارة األصول 
 تمويل إسالمي 
 االستثمارات وأخرى 
 

 المنتهيتين في ذلك التاريخ حسب قطاعات األعمال: وللسنتين 2014و 2015ديسمبر  31للمعلومات المالية المختارة كما في  اً فيما يلي ملخص

 المجموع استثمارات وأخرى تمويل إسالمي إدارة األصول مجموعة االستثمارات البنكية الوساطة  2015

 356.545 )6.233( 295.212 24.476 10.773 32.317    اإليرادات

 28.101 28.101 - - - -  إيرادات أخرى

 316.401 102.326 187.725 4.876 3.494 17.980  الزكاة(المصاريف )بما في ذلك 

 68.245 )80.458( 107.487 19.600 7.279 14.337  قبل حقوق األقلية / )الخسارة(الدخلصافي 

2014 
       

 350.597 53.018 208.121 25.369 10.623 53.466  اإليرادات
 3.214 2.908 306 - - -  إيرادات أخرى
 210.396 50.759 126.749 3.951 3.349 25.588  ا في ذلك الزكاة(المصاريف )بم

 143.415 5.167 81.678 21.418 7.274 27.878  قبل حقوق األقلية / )الخسارة(الدخلصافي 
 

 الجغرافية: ديسمبر وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقاً للقطاعات 31فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في 
 
 المجموع                     سلطنة عمان                    المملكة العربية السعودية 

2015 
  356.545  1.338    355.207 اإليرادات

  28.101  3.898    24.203 إيرادات أخرى
  316.401  3.022    313.379 المصاريف )بما في ذلك الزكاة(

  68.245  2.214    66.031 قبل حقوق األقلية / )الخسارة(الدخلصافي 
  2.663.749  18.733    2.645.016 الموجودات مجموع
  1.336.401  2.010    1.334.391 المطلوبات مجموع
2014 

 
 350.597  (610)    351.207 اإليرادات

 3.214  -    3.214 إيرادات أخرى
 210.396  5.578    204.818 المصاريف )بما في ذلك الزكاة(

 143.415  (6.188)    149.603 قبل حقوق األقلية / )الخسارة(الدخلصافي 
 2.015.589  17.961    1.997.628 الموجودات مجموع
 779.783  3.487    776.296 المطلوبات مجموع
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 التزامات محتملة وارتباطات .31
 

 التزامات محتملة

 .هذه القوائم المالية الموحدة في 16الدخل تم إدراجها في إيضاح رقم  بالزكاة وضريبة إن االلتزامات المحتملة المتعلقة
 

 التزامات التأجير التشغيلي

 تتمثل التزامات التأجير التشغيلي بإيجار المكاتب كما يلي:
 
 2015 2014 

 

  

 1.450 2.933 أقل من سنة واحدة

 1.966 7.833 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 3.416 10.766 المجموع

 
 الحد األدنى لرأس المال وإجمالي نسبة رأس المال .32

 
)ب( من قواعد الكفاية المالية )القواعد( الصادرة عن هيئة السوق المالية، فيما يلي إفصاحات قاعدة رأس  74وفقاً للمادة 

 :2014و 2015ديسمبر  31المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال وإجمالي نسبة رأس المال كما في 
 

 2015 2014 

   قاعدة رأس المال:

 992.043 1.059.683 1رأس المال الشريحة 

 - - 2رأس المال الشريحة 

 992.043 1.059.683 إجمالي قاعدة رأس المال

 

   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

 821.734 1.002.116 مخاطر االئتمان

 1.114 897 مخاطر السوق

 47.450 73.610 مخاطر التشغيل

 870.298 1.076.623 رأس المال متطلبات إجمالي الحد األدنى ل

   

 1.14 0.98 الشريحة األولى لرأس المال )زمني(

   

 1.14 0.98 )زمني( إجمالي نسبة رأس المال

   

 121.745 (16.940) الفائض في رأس المال/  )العجز(

 
ديسمبر  31كما في  هيئة السوق الماليةي كما هو مطلوب من ال السنوتم استخراج البيانات أعاله من نموذج كفاية رأس الم (أ

 .2014و 5201
 

( و 4تتكون قاعدة رأس المال من الشريحة األولى لرأس المال والشريحة الثانية لرأس المال والتي يتم احتسابها وفقاً للمادتين ) (ب

أس المال لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر ( من القواعد، على التوالي. يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات ر5)

 التشغيلية وفقاً للمتطلبات المحددة في الجزء الثالث من القواعد.
 

 (.1ينبغي على الشركة الحفاظ على رأس مال كاف كما تحدده القواعد، ويجب أن ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن ) (ج
 

لمطلوبة بموجب الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية على الموقع تقوم الشركة باإلفصاح السنوي عن المعلومات ا (د

لكن هذه اإلفصاحات ال تخضع للفحص أو المراجعة من قبل  ).alcom.com.safwww(اإللكتروني للشركة 

 .المراجعين الخارجيين للشركة
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 أرقام المقارنة .33
 

لسنة الحالية بما يتضمن إعادة تصنيف الربح المستحق تمت إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة لتتماشى مع عرض ا
 مم مدينة للتمويل اإلسالمي". إالوذمم مدينة أخرى" إلى "ذ مصاريف مدفوعة مقدماً مليون لاير سعودي من " 12.7بمبلغ 
 .الموحدة لم تكن جوهرية للعرض العام للقوائم المالية هذه التصنيف إعادةأن 

 
 توزيعات األرباح .34

 
مليون  52.5بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ  2014يوليو  1 اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ أوصى مجلس

 .2014ديسمبر  31على المساهمين خالل السنة المنتهية في ا لاير سعودي تم توزيعه
 

 اعتماد القوائم المالية .35
 

هـ 1437 جمادى اآلخرة 15بتاريخ الشركة إدارة لس مجتمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل 
 (.م2016مارس  24)الموافق 

 
 


