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  المحترمين     السادة/ مساھمي شركة فالكم للخدمات المالية

ي والحســــابات الختاميــــة ونتــــائج أعمــــال شــــركة فــــالكم للخــــدمات الماليــــة أن يقــــدم لكــــم التقريــــر الســــنو إدارة مجلــــس يســــر

  م.2015ديسمبر  31الشركة للعام المنتھي في 

  النشاطات الرئيسة للشركة

ــــد ــــالكم تع ــــن ف ــــرز م ــــركات أب ــــة الش ــــة المالي ــــن المرخص ــــة م ــــوق ھيئ ــــة الس ــــنو المالي ــــل م ــــوك أوائ ــــتثمارية البن  االس

ـــــي المرخصـــــة ـــــدأت الت ـــــي أنشـــــطتھا ب ـــــل النشـــــاطات  ةوإدار الوســـــاطة وخـــــدمات االســـــتثمار مجـــــال ف األصـــــول وتتمث

  الرئيسة للشركة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة لعمالئھا كما يلي:

 .التعامل: بصفة أصيل ووكيل والتعھد بالتغطية ■

 .الترتيب ■

 .اإلدارة: إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ ■

 .تقديم المشورة ■

   .الحفظ ■

كمــــا   وجيــــزة فتــــرة خــــالل الســــعودي الســــوق فــــي االســـتثمارية البنــــوك بــــين تميــــزال الشــــركة نالــــت – خــــدمات الوســــاطة

 األعــــوام فــــي جــــوائز عــــدة علــــى الشــــركة حــــازت حيــــث الســــوق فــــي الوســــاطة شــــركات بــــين متقــــدم مركــــز فــــيانھــــا 

  المالية.  الخدمات جودأ تقديم في لتفانيھا وذلك الماضية

ــــر – إدارة األصــــول ــــالكم تعتب ــــن ف ــــركات م ــــدة الش ــــي الرائ ــــتثمارية الصــــناديق إدارة ف ــــافظ وإدارة االس ــــث المح ــــوفر حي  ت

ـــول دارةإ ـــدا بالشـــركة األص ـــة المنتجـــات مـــن لعدي ـــوابط مـــع المتوافق ـــدرة مـــع الشـــرعية، الض ـــيط علـــى الق  يفـــي بمـــا التخط

 أولئــــكومــــا يتطلــــع إليــــه  أفــــرادســــواء كــــانوا مؤسســــات أو  العاليــــة الماليــــة المــــالءة ذوي مــــن المســــتثمرين بحاجــــة

ــــتثمرو ــــلالمس ــــدى القصــــير أو الطوي ــــى الم ــــد عل ــــات بعوائ ــــداف وطموح ــــن أھ ــــوم إدارة األصــــول.  ن م ــــديمب تق ــــول تق  حل

ـــتثمارية ـــتم اس ـــميمھا ي ـــكل تص ـــم بش ـــدافأ يالئ ـــل ھ ـــاس العمي ـــى أس ـــق عل ـــي التطبي ـــة العمل ـــة للنظري ـــتثمار الحديث ـــك لالس  وذل

  المحافظ.  إلدارة المتقدمة والتقنيات األسھم محافظ لتحليل الحصرية التحليل أدوات باستخدام

 فــــي الماليــــة الســــوق ھيئــــة مــــن المرخصــــة الماليــــة الشــــركات أبــــرز مــــن فــــالكم تعــــد – مجموعــــة االســــتثمار المصــــرفي

ــــارات مجــــال ــــة االستش ــــب المالي ــــث الصــــفقات، وترتي ــــوم حي ــــة تق ــــتثمار مجموع ــــديم المصــــرفي االس ــــدمات بتق ــــب  خ ترتي

ــــديم الصــــفقات ــــول وتق ــــتثمارية الحل ــــن االس ــــالل م ــــة خ ــــن مجموع ــــدمات م ــــأتي الخ ــــي ي ــــدمتھا ف ــــات مق ــــة الطروح  العام

ــــوق والخاصــــة ــــة، وحق ــــى باإلضــــافة األولوي ــــة االستشــــارات إل ــــة وإعــــادة المالي ــــيم الھيكل ــــرص وتقي ــــا االســــتثمارية، الف  كم

ــــدم ــــذلك المجموعــــة تق ــــدماج خــــدمات ك ــــرة/الخاصــــة االســــتثمارات وخــــدمات واالســــتحواذ االن ــــن المباش  تقصــــي خــــالل م

  . ديةالمج االستثمارية الفرص

ــــالكم أتمــــت م2015 عــــام وخــــالل ــــال مــــن مجموعــــة المصــــرفي االســــتثمار مجموعــــة خــــالل مــــن ف ــــتلخص األعم ــــي ت  ف

ـــاءاال ـــن نتھ ـــرح م ـــھم ط ـــوق أس ـــة حق ـــادة أولوي ـــال رأس بزي ـــل م ـــن ك ـــركة: م ـــوك ش ـــة تب ـــة للتنمي ـــادكو( الزراعي ـــركة) ت  وش

ً  مستشـــاراً  بصــــفتھا) للتــــأمين اوفـــ( التعــــاوني للتــــأمين الھنديـــة الســــعودية والشــــركة التعـــاوني للتــــأمين بـــروج  ومــــديراً  ماليــــا
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ـــاب ـــداً  لالكتت ـــة،لل ومتعھ ـــا تغطي ـــه كم ـــد أن ـــم ق ـــين ت ـــالكم تعي ـــاراً  ف ً  مستش ـــا ـــادة مالي ـــال رأس لزي ـــركة م ـــعودية الش ـــماك الس  لألس

   .)األسماك(

ــــر إعــــداد أتمــــت كمــــا ــــة لمــــدى التشخيصــــية الدراســــة تقري ــــاب جاھزي ــــيشــــركحــــدى الإل االكتت ــــي مجــــال  ات الت تعمــــل ف

ــــةحم ــــة اي ــــل تأ، البيئ ــــن أج ــــلم ــــركة ھي ــــرح الش ــــام للط ــــديم واإلدراج الع ــــف وتق ــــى الطــــرح مل ــــة إل ــــوق ھيئ ــــة الس  المالي

 الماليــــة االستشــــارات بتقــــديم المصــــرفي االســــتثمار مجموعــــة قيــــام ، كــــذلكم2016 عــــام نھايــــةب أن يكــــون ذلــــك والمتوقــــع

 الشـــركة جاھزيـــة مـــدى دراســـة دفبھـــ العقـــاري الســـتثمارالخاصـــة، مثـــل شـــركة متخصصـــة فـــي ا لعـــدد مـــن الشـــركات

ـــرح ـــام للط ـــفتھا  الع ـــور بص ـــود والعط ـــاع الع ـــي قط ـــل ف ـــركات التـــي تعم ـــدى الش ـــع إح ـــد م ـــم التعاق ـــه ت ـــى أن ـــافة إل ، باإلض

  مستشاراً مالياً.

ــــت ــــا تم ــــن عــــدد دراســــة كم ــــرص م ــــي االســــتثمارية الف ــــن عــــدد ف ــــدف الشــــركات م  تأســــيس أو المباشــــر االســــتثمار بھ

 فــــي المدرجــــة تلــــك ســــواءً  الشــــركات مــــن أخــــرى مجموعــــة مــــع للتواصــــل العمــــل ريوجــــا الخاصــــة، الملكيــــة صــــناديق

ــــة الســــوق ــــة والمؤسســــات الشــــركات مــــن غيرھــــا أو المالي ــــدة الســــمعة ذات العائلي ــــديم  رضغــــل الجي مجموعــــة  خــــدماتتق

  .  اإلستثمار المصرفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



                  

  تقرير مجلس اإلدارة

  م2015لعام 

     

3 
 

   المالية والنتائج األداء

 .2014و 2015ديسمبر  31ائج اعمال الشركة للسنة المنتھية في فيما يلي تحليل المركز المالي للشركة ونت

 المركز المالي للشركة )1(

  2014   2015 بآالف الرياالت السعودية

 102,827  107,139  نقد وما يعادله

 3,655  3,393  استثمارات 

  368,330  444,057  اإلسالمي ذمم مدينة للتمويل

  164,354  122,957  مرابحة وتمويل على الھامشتمويل 

 1,697  7,431  عالقة  ذات مطلوب من أطراف

  14,810  21,750  وايراد مستحق مقدما مدفوعة مصاريف

  52,266  82,389  ذمم مدينة أخرى

  707,939  789,116  مجموع الموجودات المتداولة

 325,178  371,706  استثمارات

  758,330  1,260,873  إسالمي مدينة للتمويل ذمم

 89,082  77,139  بالصافي ممتلكات ومعدات،

 12,688  41,715  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 616  2,627  ملموسة غير موجودات

  121,756  120,573  شھرة

 2,015,589  2,663,749  مجموع الموجودات 

      

  403,863  584,935  اإلسالمي تمويلال

 33,245  23,255  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 

 59,732  73,496  مخصص زكاة

 496,840  681,686  مجموع المطلوبات المتداولة

  271,251  639,923  اإلسالمي تمويلال

 11,692  14,792  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 779,783  1,336,401  مجموع المطلوبات

 1,050,000  1,050,000  رأس المال 

  20,211  24,440  احتياطي نظامي 

 )63,317(  )40,020(  احتياطات أخرى

 110,535  148,600  أرباح مبقاة

  1,117,429  1,183,020  صافي حقوق المساھمين

 118,377  144,328  حقوق األقلية 

 2,015,589  2,663,749  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 نتائج اعمال لشركة )2(

  2014   2015 بآالف الرياالت السعودية

  208,121  295,212  اإلسالمي التمويل منالدخل 

  53,466  32,317  ، صافيوساطةعلى خدمات عموالت 

 25,369  24,476  من صناديق استثماريةة ياتعاب إدار

 10,623  10,773  من خدمات استشاريةدخل 

  54,756  2,561  استثمارات، صافيالدخل من 

 )1,738(  )8,794(  زميلة شركات من رئخسا صافي في الشركة حصة

 350,597  356,545  مجموع اإليرادات

  )77,568(  )105,405(  موظفينمزايا رواتب ومصاريف 

  )29,543(  )79,081(  ، بالصافياالنخفاض الدائم في القيمةمخصص 

  )49,040(  )60,728(  تمويلتكلفة ال

  )33,649(  )49,226(  وإدارية  مصاريف عمومية

  )189,800(  )294,440(  مجموع المصاريف

 160,797  62,105  الدخل من العمليات

 3,214  28,101    رادات أخرىإي

  164,011  90,206  حقوق األقليةقبل الزكاة والدخل 

  )20,596(  )21,961(  زكاةال

  143,415  68,245  حقوق األقليةقبل الدخل 

 )19,717(  )25,951(  حقوق األقلية 

  123,698  42,294  للسنةالدخل صافي 

 المؤشرات والنسب المالية )3(

 2015   2014  

 1.42  1.16  نسبة السيولة

 1.6%  6.1% (ROA)نسبة العائد على األصول 

 3.6%  11.1% (ROE)نسبة العائد على حقوق الملكية 

 1.18  0.4 (لایر سعودي) – (EPS)الربح للحصة الواحدة 

أن موجــــودات  عمــــال الشــــركةأتحليـــل المركــــز المــــالي ونتـــائج مــــن يتبــــين  ،م 2014مـــع المقارنــــة بأعمــــال الشـــركة لعــــام 

وزادت حقــــوق  ، %32مليــــار لایر ســــعودي بزيــــادة مــــا نســــبته  2.7ازديــــاد حيــــث بلغــــت مــــا يقــــارب الشــــركة فــــي 

. انخفضــــت أربــــاح عــــام %6مليــــار لایر ســــعودي بزيــــادة مــــا نســــبته  1.2مليــــون لایر لتبلــــغ  66المســــاھمين بمــــا يقــــارب 

اض مـــــا نســـــبته بانخفـــــســـــعودي مليـــــون لایر  81بعـــــد الزكـــــاة وبمـــــا يقـــــارب  ســـــعودي مليـــــون لایر 42لتبلـــــغ  م2015

 و ،فــــي القيمــــة العادلــــة لالســــتثمارات المتاحــــة للبيــــعوالتــــي ترجــــع بشــــكل رئــــيس لزيــــادة مخصــــص التــــدني  66%

ــــام  ــــالل ع ــــاطة خ ــــوالت الوس ــــي عم ــــاض ف ــــة و م2015االنخف ــــي تكلف ــــادة ف ــــل، والزي ــــد التموي ــــة ق ــــيب الحص ــــغ نص بل

ــــاح  ــــة جوھكمــــا أنــــه ال يوجــــد اي مالحظــــات  ،لایر ســــعودي 0.4الواحــــدة مــــن األرب مــــن المحاســــب القــــانوني للشــــركة ري

  .وحدة معلى قوائمھا المالية ال
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  لألعمال والتوزيع الجغرافي التحليل القطاعي 

و  2015 ينللعــــام الجغرافــــيألنشــــطة الشــــركة وشــــركاتھا التابعــــة وفقــــا لقطاعــــات االعمــــال والتوزيــــع فيمــــا يلــــي تحليــــل 

2014.  

 السعودية الرياالت بآالف

  الوساطة

مجموعة 

ارات االستثم

  البنكية

  إدارة األصول
تمويل 

  إسالمي

استثمارات 

  وأخرى
  المجموع

2015  

  356,545 )6,233( 32,317 10,773 24,476 295,212  اإليرادات

  28,101 28,101 - - - -  إيرادات أخرى

  17,980 3,494 4,876 187,725 102,326 316,401  الزكاة)بما في ذلك المصاريف (

 قبلسارة) /(الخالدخلصافي 

  األقلية حقوق
14,337  7,279  19,600  107,487  )80,458(  68,245  

  

 السعودية الرياالت بآالف

  الوساطة

مجموعة 

االستثمارات 

  البنكية

  إدارة األصول
تمويل 

  إسالمي

استثمارات 

  وأخرى
  المجموع

2014  

  53,466 10,623 25,369 208,121 53,018 350,597  اإليرادات

  306 2,908 3,214 - - -  رىإيرادات أخ

  25,588 3,349 3,951 126,749 50,759 210,396  الزكاة)بما في ذلك المصاريف (

 قبل/(الخسارة) الدخلصافي 

  األقلية حقوق
27,878  7,274  21,418  81,678  5,167  143,415  

  

 السعودية الرياالت بآالف

  المجموع  سلطنة ُعمان  المملكة العربية السعودية

2015  

  355,207 1,338 356,545  اإليرادات

  24,203 3,898 28,101  إيرادات أخرى

  313,379 3,022 316,401  الزكاة)بما في ذلك المصاريف (

  68,245  2,215  66,031  األقلية حقوق قبل/(الخسارة) الدخلصافي 

  2,663,749  18,733  2,645,016  مجموع الموجودات 

  1,336,401  2,010  1,334,391  مجموع المطلوبات
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 السعودية الرياالت بآالف

  المجموع  سلطنة ُعمان  المملكة العربية السعودية

2014  

  350,597 )610( 351,207  اإليرادات

  3,214 - 3,214  إيرادات أخرى

  204,818 5,578 210,396  الزكاة)بما في ذلك المصاريف (

  143,415  )6,188(  149,603  األقلية حقوق قبل/(الخسارة) الدخلصافي 

  2,015,589  17,961  1,997,628  مجموع الموجودات 

  779,783  3,487  776,296  مجموع المطلوبات

 األرباح توزيع سياسة

ً توزع الشركة األرباح السنوية    لما يلي: وفقا

 التجنبقف ھذا ) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية و%10( (تخصيص) تجنيبيتم  ■

ً  المساھمين على للتوزيع قابل غير االحتياطي ھذا إن، متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال(التخصيص)   . حاليا

يقدم مجلس اإلدارة  ذلك ضوء وفي ،المتوقع المستقبلي والنمو ھارأسمال وكفايةللشركة  المالي المركز بتحليل اإلدارة مجلس يقوم ■

 ة. للموافق العادية العامة الجمعية على االقتراح عرض ويتم ،ال أم أرباحا يوزع سوف كان ما إذا قترحم

وسيأخذ  ،بشكل منفصل في وقت الحق  هعن سيعلنفإن ھذا القرار  ، هم من عدم2015فيما يتعلق بقرار توزيع االرباح عن العام المالي 

  لشركة. ويل النمو المستقبلي العمال امبعين االعتبار مدى الحاجة لت

  -م:2015الجدول التالي ملخص لالرباح المبقاة لعام 

  المبلغ السعودية الرياالت بآالف

 42,294  2015صافي الربح عام 

 110,535  األرباح المبقاة من األعوام السابقة

 152,829  المجموع

   توزع كما يلي:

 4,229  المحول الى االحتياطي النظامي

 148,600  صافي االرباح المبقاة 
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  العمليات ووقف والتوسع الھيكلة إعادة خطط

التوســــع بفــــتح فــــروع جديــــدة وكــــان مجلــــس اإلدارة قــــد علــــى العديــــد مــــن المبــــادرات وعلــــى  اســــتراتيجية الشــــركة تقــــوم 

وافــــق علــــى توصــــية اللجنــــة التنفيذيــــة باالكتفــــاء بفــــتح فــــرع واحــــد فقــــط للشــــركة فــــي مدينــــة االحســــاء وتأجيــــل خطــــة 

 . كمــــا وافــــق مجلــــس األدارة علــــىألخــــرى لوقــــت الحــــق آخــــذين باالعتبــــار وضــــع الســــوق الســــعوديالتوســــع بــــالفروع ا

  .  ُعمان اغالق شركة فالكم للخدمات المالية في سلطنة

ــــم  ــــد ت ــــيوق ــــتثمار ف ــــرض االس ــــتثمارات الخاصــــة بغ ــــمى إدارة اإلس ــــت مس ــــدة تح ــــتحداث إدارة جدي ــــركات  اس ــــھم الش أس

ت طويلـــة االجـــل وبشـــكل متوافـــق مـــع الضـــوابط الشـــرعية وســـوف تكـــون بإســـتثمارا التـــى تملـــك فـــرص واعـــدة بـــالنمو

  .االقليميةو االسواق تلك االستثمارات في مختلف القطاعات 

ـــا مـــن  امـــا فيمـــا يخـــص فـــرع  11خطـــط التوســـع للشـــركات التابعـــة فقـــد قامـــت شـــركة النايفـــات للتمويـــل بزيـــادة فروعھ

  كة.مناطق الممل ُمعظملتغطي م 2015خالل عام  فرع 22الى 

 ومراقبتھا المخاطر إدارة وسياسةالتي تواجھھا الشركة  المخاطر

ــــؤمن اإلدارة  ــــا وت ــــاطر ومراقبتھ ــــإدارة المخ ــــركة ب ــــي الش ــــاطر ف ــــوم إدارة المخ ــــةتق ــــول المثالي ــــذه ا الحل ــــاطر إلدارة ھ لمخ

ً وذلك المخاطر والعائد  نبيمن خالل التوازن    ھداف الشركة االستراتيجية.أمع  تماشيا

  اطر الرئيسة التي تتعرض لھا الشركة فيما يلي:تتمثل المخ 

 مخاطر االئتمان  ■

ـــي ـــاطر ھ ـــدم مخ ـــدرة ع ـــرف مق ـــا ط ـــى م ـــاء عل ـــات الوف ـــة بااللتزام ـــا المالي ـــؤدي مم ـــى ي ـــد إل ـــرف تكب ـــر الط ـــارة اآلخ  لخس

 نــــةالمدي والــــذمم يعادلــــه ومــــا النقــــد مثــــل الماليــــة بموجوداتھــــا المتعلقــــة االئتمــــان لمخــــاطر معرضــــة المجموعــــة إن. ماليــــة

  مرتفع ائتماني تصنيف بنوك ذات لدى يعادله وما النقد إيداع يتم. اإلسالمي للتمويل

 تقيــــيم ذلــــك فــــي بمــــا التقســــيط لعقــــود المدينــــة بالــــذمم المرتبطــــة االئتمــــان مخــــاطر إلدارة إجــــراءات المجموعــــة وضــــعت

 الودائــــع مثــــل ضــــمانات علــــى لحصــــولوا االئتمانيــــة الحــــدود وتحويــــل االئتمانيــــة والموافقــــات للعمــــالء االئتمانيــــة المــــالءة

ـــــة ـــــمانات االئتماني ـــــية والض ـــــة الشخص ـــــھيالت أداء ومراقب ـــــة التس ـــــأ. الممنوح ـــــزات تنش ـــــاطر ترك ـــــان مخ  عنـــــد االئتم

ـــتراك ـــدد اش ـــن ع ـــالء م ـــي العم ـــطة ف ـــة أنش ـــة، تجاري ـــطة أو مماثل ـــي أنش ـــس ف ـــع نف ـــن أو الجغرافـــي، الموق ـــون لم ـــديھم يك  ل

ــــس ــــمات نف ــــا االقتصــــادية السِّ ــــؤدي مم ــــى ي ــــأثر إل ــــدرة ت ــــى العمــــالء ھــــؤالء مق ــــاء عل ــــة بالتزامــــاتھم الوف  بشــــكل التعاقدي

ـــــى االئتمـــــان مخـــــاطر تركـــــزات تشـــــير. الظـــــروف األخـــــرى أو السياســـــية أو االقتصـــــادية التغيـــــرات بفعـــــل متشـــــابه  إل

  .معين جغرافي موقع أو أعمال قطاع على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية الحساسية

 عــــدم مــــن للتأكــــد الرئيســــية نشــــاطاتھا تنويــــع محاولــــة خــــالل مــــن االئتمــــان لمخــــاطر تعرضــــھا بــــإدارة جموعــــةالم تقــــوم

 محددة. أعمال أو مواقع في العمالء من مجموعات أو أفراد لدى للمخاطر تركزات وجود
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 مخاطر تشغيلية ■

ـــي ـــاطر ھ ـــن المخ ـــأ ع ـــي تنش ـــدم الت ـــة ع ـــراءات كفاي ـــة اإلج ـــا أو الداخلي ـــدم أو إخفاقھ ـــرية أوكفا ع ـــوارد البش ـــة الم ـــة ي  األنظم

ــــد التشــــغيلية والتقيــــيم المخــــاطر بمراقبــــة الشــــركة أحــــداث خارجيــــة. تقــــوم مــــن ناتجــــةأي مخــــاطر  وكــــذلك ــــذاتي لتحدي  ال

  حدوثھا. احتمالمن وابط للتقليل ضو ال الرئيسة التشغيلية المخاطر

 مخاطر السوق ■

ـــات ـــي تقلب ـــوق ف ـــاطر الس ـــل مخ ـــة تتمث ـــة القيم ـــتثمارا العادل ـــا  ،تلالس ـــھم مم ـــعار األس ـــاض أس ـــبب انخف ـــدث بس ـــد تح ـــي ق والت

ـــركة أو ـــة أصـــول الش ـــي قيم ـــاض ف ـــؤثر باالنخف ـــدفقات ي ـــة الت ـــتقبلية النقدي ـــتثمارات المس ـــق   لالس ـــي تعلي ـــاً ف ـــل ايض ـــا تتمث كم

  .الشركات المدرجة أسھم تداول 

 العادلـــة القـــيم علـــى ثيرالتـــأ إلـــى العمـــوالت أســـعار فـــي التغيـــر يـــؤدي أن احتمـــال مـــن العمـــوالت أســـعار مخـــاطر تنشـــأ

 بشــــكل العمــــوالت أســــعار فــــي التغيــــرات بمراقبــــة المجموعــــة إدارة تقــــوم. الماليــــة لــــألدوات المســــتقبلية النقديــــة والتــــدفقات

  منتظم.

 ســــواء الســـوق، أســــعار فـــي للتغيـــرات نتيجــــة الماليـــة األداة قيمــــة فـــي بالتقلـــب المتعلقــــة المخـــاطر ھــــي األســــعار مخــــاطر

 المتداولــــة األدوات جميـــع علـــى تـــؤثر عوامـــل أو ُمصـــدرھا أو بـــاألداة خاصــــة عوامـــل عـــن تجـــةنا التغيـــرات تلـــك كانـــت

  السوق. في

 المتعلقـــة بالتعھـــدات للوفـــاء الالزمـــة األمـــوال تـــأمين فـــي لصـــعوبات المنشـــأة مواجھـــة مخـــاطر ھـــي الســــيولة مخــــاطر إن

ـــاألدوات ـــة ب ـــد. المالي ـــتج وق ـــاطر تن ـــيولة مخ ـــن الس ـــدم ع ـــدرة ع ـــى الق ـــع عل ـــ أصـــل بي ـــرعة اليم ـــة بس ـــارب وبقيم ـــه تق  قيمت

  العادلة.

ـــدار ـــاطر ت ـــيولة مخ ـــن الس ـــالل م ـــة خ ـــة المتابع ـــا المنتظم ـــمن بم ـــوفر يض ـــا ت ـــي م ـــن يكف ـــيولة م ـــاء الس ـــأي للوف ـــات ب  التزام

  .للمجموعة مستقبلية

ــــاطر إن ــــة مخ ــــي العمل ــــاطر ھ ــــر مخ ــــي التغي ــــة ف ــــة األدوات قيم ــــبب المالي ــــرات بس ــــي التغي ــــعار ف ــــالت صــــرف أس  العم

  .جوھرية ليست العملة مخاطر أن وتعتقد العمالت صرف أسعار تقلبات بمراقبة اإلدارة تقوم. األجنبية

 عــــن الســــعر مخــــاطر مــــن بالحــــد المجموعــــة تقــــوم. باالســــتثمارات يتعلــــق فيمــــا الســــعر لمخــــاطر معرضــــة المجموعــــة إن

 المــــال وأســــواق األســــھم أســــواق فــــي للمســــتجدات المســــتمرة والمراقبــــة لــــديھا االســــتثمارات محفظــــة تنويــــع طريــــق

 دراســـات إجـــراء ذلـــك فـــي بمـــا األســـھم، أســـعار فـــي المـــؤثرة الرئيســـية العوامـــل بتقيـــيم الشـــركة تقـــوم كـــذلك. العالميـــة

  .لديھا المستثمر للجھات والتشغيلي المالي لألداء وتحليل

ـــي العادلـــة القيمـــة ـــة ھ ـــي القيم ـــتم الت ـــا ي ـــادل بھ ـــوية أو أصـــل تب ـــزام تس ـــين الت ـــراف ب ـــة ذات أط ـــديھ دراي ـــة مول ـــي الرغب  ف

ـــك ـــتم ذل ـــق وت ـــروط وف ـــة ش ـــث. اعتيادي ـــه وحي ـــتم أن ـــع ي ـــة األدوات تجمي ـــل المالي ـــن لك ـــة م ـــركاتھا المجموع ـــة وش ـــى التابع  عل

  .العادلة بالقيمة قياسھا يتم التي االستثمارات، عدا فيما – التاريخية التكلفة طريقة أساس
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  الدولية المحاسبة معايير إلى التحول خطة

ــــت ــــة خطــــة بإعــــداد الشــــركة إدارة قام ــــوائم المالي ــــن تحــــول إعــــداد الحســــابات و الق ــــايير م  عــــن الصــــادرة المحاســــبة مع

ــــة ــــعودية الھيئ ــــبين الس ــــانونيين للمحاس ــــى الق ــــبة إل ــــايير المحاس ــــة، مع ــــي الدولي ــــدف والت ــــى تھ ــــد إل ــــن التأك ــــة  أن م  عملي

 معـــايير تحكمـــه الـــذي الحـــالي المحاســـبي اإلطـــار الكامـــل مـــن التحـــول تضـــمن بحيـــث ويســـر بكفـــاءة تـــتم ھـــذه التحـــول

 الســـــعودية الھيئـــــة قِبـــــل مـــــن لنســـــختھا المعتمـــــدة طبقـــــا (IFRS)الدوليـــــة  المحاســـــبة معـــــايير لـــــىإ الســـــعودية المحاســـــبة

ــــبين ــــانونيين للمحاس ــــك الق ــــد وذل ــــداد عن ــــوائم إع ــــة الق ــــركة المالي ــــن للش ــــرات ع ــــي الفت ــــة الت ــــدأ المالي ــــن تب ــــاير أول م  ين

  .م2017

  :اآلتية ئيسةالر اإلجراءات التحول خطة تتضمن

 لجنـــــة و التنفيـــــذي الـــــرئيس علـــــى وعرضـــــه تحـــــول إعـــــداد الحســـــابات و القـــــوائم الماليـــــة لخطـــــة مقتـــــرح عـــــدادإ 

ــــة ــــته المراجع ــــاده،او  لدراس ــــن عتم ــــم وم ــــه ث ــــاد رفع ــــائي لالعتم ــــل النھ ــــن قب ــــس م ــــراءات مجل ــــاذ االج  اإلدارة واتخ

  .إجراءات من يتم وتوثيق ما التحول خطة عناصر لتنفيذ الالزمة

 ــــى صــــولالح ــــم عل ــــل وتصــــور شــــامل َتَفھُّ ــــايير كام ــــة للمع ــــدة الدولي ــــن المعتم ــــل م ــــة قِب  للمحاســــبين الســــعودية الھيئ

 الفنيـــة بالمصـــادر واالســـتعانة النقاشـــية الجلســـات مـــن العديـــد إجـــراء خـــالل الدوليـــة مـــن وكـــذلك المعـــايير القـــانونيين

  .األمر لزم إذا اريينوباالستش المعتمدة  المصادر من التطبيقية واالرشادات والتفسيرات

 واإلفصاح.  القياس بمتطلبات أكبر فھم على والحصول الشركة بنشاط المرتبطة المعايير تحديد 

 السياســـات ھـــذه أثـــر تقيـــيم االعتبـــار فـــي األخـــذ يـــتم المتاحـــة البـــدائل بـــين مـــن المحاســـبية السياســـات اختيـــار عنـــد 

 لية. الما والمؤشرات المالية القوائم على الجديدة المحاسبية

 واالفصــــاح القيــــاس متطلبــــات مــــع بالشــــركة الُمطبقــــة المحاســــبية والمعالجــــات السياســــات مقارنــــة  ً  لمعــــايير طبقــــا

  .الجديدة بالسياسات االلتزام متطلبات وتحديد واالختالفات الفجوة وتحديد الدولية المحاسبة

 واإلفصاح القياس متطلباتب للوفاء بالشركة المحاسبية األنظمة في مطلوبة تكون قد تعديالت أي تحديد. 

 ــــل ــــدائل تحلي ــــي واالســــتثناءات المتاحــــة الب ــــايير ف ــــة المحاســــبة مع ــــار األنســــب الدولي ــــا وتفســــيراتھا واختي  يتماشــــى بم

  المالية.  للمعلومات أفضل عرض وبما يكفل وأنظمتھا المحاسبية الشركة نشاط طبيعة مع

 ـــل ـــع التواص ـــع م ـــابات مراج ـــب أو الحس ـــارية المكات ـــدا اإلستش ـــرأي ءإلب ـــول ال ـــائج ح ـــي النت ـــم الت ـــل ت ـــاإ التوص ـــا  ليھ بم

 . فصاحواإل القياس لمتطلبات العمل فريق وفھم التطبيق وأساليب البدائل اختيارات ذلك في

 ـــد ـــي العناصـــر تحدي ـــب الت ـــاس تتطل ـــة قي ـــة القيم ـــاذ العادل ـــات واتخ ـــة الترتيب ـــى للحصـــول الالزم ـــيم عل ـــة تقي ـــة القيم  العادل

ــــن ــــيِّم م ــــد ُمَق ً  ُمعتم ــــا ــــاتل طبق ــــة متطلب ــــعودية الھيئ ــــبين الس ــــانوني للمحاس ــــاظ نيالق ــــالتوثيق واالحتف ــــالزم ب ــــارير ال  لتق

 العادلة.  القيمة

 ــــدادإ ــــة ع ــــالي المركــــز قائم ــــي الم ــــا ف ــــمبر 31 كم ً  م2015 ديس ــــا ــــايير طبق ــــبة لمع ــــة المحاس ــــز( الدولي ــــالي كمرك  م

ــــاحي ــــي افتت ــــاريخ ف ــــول ت ــــه التح ــــا وإلدراج ــــد فيم ــــات بع ــــ كمعلوم ــــع ةمقارن ــــوا أول م ــــة ئمق ــــي مالي ــــام ف م 2017 ع

 الدولية.  المحاسبة معايير تطبيق وأساليب اإلعداد أسس في الحسابات مراجع واستشارة

 م2016 عــــام خــــالل الربــــع ســــنوية الماليــــة القــــوائم مــــن صــــدارإ إعــــداد  ً  بــــالتوازي( الدوليــــة المحاســــبة لمعــــايير طبقــــا

ــــع ــــوائم م ــــنوية الق ــــع س ــــدة الرب ً  الُمع ــــا ــــايير طبق ــــبة لمع ــــعوديةال المحاس ــــتخدامھا) س ــــا الس ــــد فيم ــــام بع ــــةل كأرق  لمقارن

ـــــوائم ـــــة للق ـــــي الحســـــابات مراجـــــع واستشـــــارة م2017 خـــــالل المالي ـــــسْ  ف ـــــق اإلعـــــداد أُُس ـــــايير وأســـــاليب تطبي  مع

 الدولية.  المحاسبة

 ــــة التطــــورات عــــرض ــــأول أول الجوھري ــــى ب ــــرئيس عل ــــذي ال ــــة و التنفي ــــة لجن ــــم المراجع ــــأي وإبالغھ  أو صــــعوبات ب

  الحسابات.  مراجع مع العمل فريق أو العمل فريق أعضاء بين النظر جھاتو في اختالفات
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المحاســــبة الدوليــــة علــــى  معــــايير التحــــول لتطبيــــق خطــــة لتنفيــــذ م2016ســــبتمبر  30تعيــــين استشــــاري قبــــل تــــاريخ  ســــيتم

يـــة التحــــول المرتبطــــة بعمل اآلثـــارالعمــــل علـــى تحديــــد  إلـــىإضــــافة  .م2017 ينـــاير أول مــــن تبـــدأ التــــي الماليـــة الفتـــرات

 .  (Impact Assessment) للمعايير الدولية

 تــــدريب التنفيــــذ خطــــة تتضــــمن حيــــث ،و البشــــرية الذاتيــــة مواردھــــا تطــــوير فــــي باالســــتثمار شــــركة فــــالكم كــــذلك ســــتقوم

ــــوظفي ــــن م ــــركة م ــــة ذوي الش ــــوير العالق ــــم وتط ــــات نظ ــــة المعلوم ــــة والبني ــــام التحتي ــــالي للنظ ــــركاتھا الم ــــركة وش  بالش

  .التغيير ھذا متطلبات ى معلتتماش الفرعية

  التابعة الشركات

  المال رأس  الشركة اسم

  (بآالف الرياالت السعودية)

 ملكية نسبة

  % فالكم

 المقر  الرئيس النشاط

  الرئيس

  التأسيس محل الدولة

 -شركة فالكم للخدمات المالية 

  مانعُ 

  مانسلطنة عُ   مسقط وخدمات مالية  إستثمار  99.98%  921,39

 المملكة العربية السعودية  الرياض  تمويلال  %75.86  500,000  ت للتمويلشركة النايفا

 المملكة العربية السعودية  الرياض  تمويلال  %20  200,000  شركة األمثل للتمويل

 المملكة العربية السعودية  الرياض  عقاري تطوير  %37.50  3,000  شركة فال الصناعية

 المملكة العربية السعودية  الرياض  عقارات  %15  50  شركة ويفال العقارية

وتشغيل  خدمات  %90  50  شركة قھوة البورصة

  المقاھي

 المملكة العربية السعودية  الرياض

  

  اإلدارة مجلس

ــــة مــــن ســــبعة أعضــــاء، وبحســــب  ــــالكم للخــــدمات المالي ــــس إدارة شــــركة ف حســــب النظــــام األساســــي للشــــركة يتكــــون مجل

ــد ُيراعــىاإلطــار المرجعــي لحوكمــة الشــركة  ــة بمھــارات تمــتعھم األعضــاء ترشــيح عن  ومــؤھالت ماليــة وخبــرات مھني

ــة ــمات مالئم ــبة شخصــية وس ــذلك ،مناس ــع وك ــدر التمت ــال بق ــن ع ــمعة م ــنة الس ــة الحس ــاءة والنزاھ ــل والكف  وتحمُّ

  . اإلدارة مجلس كعضو والمسؤوليات بالواجبات القيام على والقدرة ،المسؤولية

ه التــــى يراھــــا مناســــبه ويــــتم توثيقھــــا أعمالــــ جــــداول فــــي ةالمدرجــــ الموضــــوعات اجتماعاتــــه فــــي المجلــــس يبحــــث

ـــــذه حصـــــردون  وتشـــــمل ،بالمحاضـــــر ـــــة الموضـــــوعات ھ ـــــى الموافق ـــــتراتيجية عل ـــــة اس ـــــات التقديري ـــــركة والميزاني  الش

ـــــات ـــــي والسياس ـــــم الت ـــــات تحك ـــــركة عملي ـــــا الش ـــــا ومراقبتھ ـــــاطر ومراجعتھ ـــــات إدارة المخ ـــــدافھا وسياس ـــــملو. واھ  تش

ــــات ــــس اختصاص ــــد المجل ــــ التأك ــــود نم ــــل وج ــــي ھيك ــــح تنظيم ــــي واض ــــتطيع ف ــــركة يس ــــه الش ــــن خالل ــــال إدارة م  أعم

    للشركة. المقبولة المخاطر بحدود مستويات والمسؤوليات المالئم بالشكل الصالحيات الشركة، وتفويض
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  عضاء التالية أسمائھم:أاليتكون مجلس اإلدارة من السادة 

  تنفيذي غير/ تنفيذي  مستقل غير/مستقل  االسم

  غير تنفيذي  غير مستقل  فھد بن محمد بن صالح العذل (رئيس) /خالشي

  غير تنفيذي  مستقل  عبد العزيز بن محمد العذل (عضو) /األستاذ

  غير تنفيذي  مستقل  عبد المحسن بن محمد الصالح (عضو) /األستاذ

  تنفيذي  غيرمستقل  أديب بن عبد الرحمن السويلم (عضو) /األستاذ

  غير تنفيذي  غير مستقل  عبد الرحمن السويلم (عضو) عبد المحسن بن /األستاذ

  غير تنفيذي  غير مستقل  بدر بن فھد العذل (عضو) /األستاذ

  غير تنفيذي  مستقل  علي بن عبد هللا النعيم (عضو) /األستاذ

  عدنان بن عبدهللا الفوزان.  /سكرتير المجلس األستاذ

   ، وتالياً سجل الحضور لالجتماعات:2015اجتماعات دورية خالل العام  4 المجلس  قد عقد و

  التاريخ  االجتماع
 فھد /الشيخ

 بن محمد بن

 العذل صالح

  )رئيس(

 عبد /األستاذ

 بن العزيز

 العذل محمد

  )عضو(

 عبد /األستاذ

 بن المحسن

 الصالح محمد

  )عضو(

أديب  /األستاذ

بن عبد 

الرحمن 

السويلم 

  (عضو)

 عبد /األستاذ

 بن المحسن

 الرحمن عبد

 السويلم

  )عضو(

 بدر /األستاذ

 العذل فھد بن

  )عضو(

 علي /األستاذ

 هللا عبد بن

 النعيم

  )عضو(

          2015يناير  5  األول

           2015فبراير  25  الثاني

                2015مارس  1  الثالث

         2015ديسمبر  24  الرابع

 حاضر :  

 غائب :  

  

  أخرى شركات إدارةمجالس  في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية

ديســــمبر  31فيمــــا يلــــي، تفاصــــيل عضــــوية أعضــــاء مجلــــس اإلدارة فــــي مجلــــس إدارات شــــركات أخــــرى كمــــا فــــي 

2015:  

  العضوية  الشركة اسم  االسم

فھد بن محمد بن صالح العذل  /الشيخ

  (رئيس)

  رئيس مجلس إدارة   شركة فال العربية القابضة

  رئيس مجلس إدارة  المساندة والخدمات المخازن شركة

  رئيس مجلس إدارة  المحدودة والتأجير األمثل للتمويل شركة

  رئيس مجلس إدارة  المحدودة السعودية ديكتون شركة

  رئيس مجلس إدارة  التعليم لتطوير العربي الكادر شركة
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  العضوية  الشركة اسم  االسم

عبد العزيز بن محمد العذل  /األستاذ

  (عضو)

   رئيس مجلس إدارة  شركة شھية لألطعمة

  رئيس مجلس إدارة   الشركة العربية لخدمات النقل المؤتمن

  رئيس مجلس إدارة   شركة القسي العالمية للمقاوالت

عبد المحسن بن محمد  /األستاذ

  الصالح (عضو)

  اإلدارة رئيس مجلس  الصناعية للصادرات السعودية الشركة

  دارةاإل رئيس مجلس  )فيبكو( والتغليف التعبئة مواد تصنيع شركة

  اإلدارة مجلس عضو  التعاوني التأمين وإعادة للتأمين مالذ شركة

  اإلدارة مجلس عضو  المساندة والخدمات المخازن شركة

أديب بن عبد الرحمن السويلم  /األستاذ

  (عضو)

  اإلدارة مجلس عضو  شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)

  ةاإلدار مجلس عضو  شركة النايفات للتمويل

  اإلدارة مجلس عضو  الشركة السعودية لصناعة الورق 

  اإلدارة مجلس عضو  الشركة الوطنية للرعاية الطبية

  اإلدارة مجلس عضو  شركة اتحاد مصانع األسالك

عبد المحسن بن عبد الرحمن  /األستاذ

  السويلم (عضو)

  اإلدارة مجلس عضو  المساندة والخدمات المخازن شركة

  اإلدارة مجلس عضو  السعودية الخزف شركة

  اإلدارة مجلس عضو  )فيبكو( والتغليف التعبئة مواد تصنيع شركة

  اإلدارة مجلس عضو  للتمويل النايفات شركة

  اإلدارة مجلس عضو  القابضة العربية فال شركة  بدر بن فھد العذل (عضو) /األستاذ

  اإلدارة مجلس عضو  المحدودة السعودية ديكتون شركة

  اإلدارة مجلس عضو  التعليم لتطوير العربي الكادر ةشرك

  اإلدارة مجلس عضو  والتأجير للتمويل األمثل شركة

  اإلدارة مجلس عضو  كاتلست البالد شركة

  اإلدارة مجلس عضو  شركة المخازن والخدمات المساندة

  اإلدارة مجلس عضو  الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)

ن عبد هللا النعيم علي ب /األستاذ

  (عضو)

  عضو مجلس اإلدارة   شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

  عضو مجلس اإلدارة   الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة)

  عضو مجلس اإلدارة   شركة اليمامة للطوب األحمر

  عضو مجلس اإلدارة   للعزل الصخريشركة اليمامة 

  عضو مجلس اإلدارة   وية السعوديةشركة االحماض الحي
  

  اإلدارة مجلس لجان

 مجلـــــس االإدارةتفصـــــيل باللجـــــان المنبثقـــــة عـــــن  دنـــــاهأواللجـــــان المنبثقـــــة عـــــن مجلـــــس اإلدارة أربعـــــة لجـــــان، عـــــدد 

   : عضاؤھاأووإختصاصھا ومھامھا 
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  اللجنة التنفيذية ■

التنفيذيــــة للشــــركة  اإلدارةعلــــى  باإلشــــرافالخاصــــة  األمــــورفــــي  مجلــــس االدارةأمــــام  مســــؤولة التنفيذيــــة اللجنــــة إن

ــــة  ــــركة بصــــفة منتظم ــــال الش ــــة أعم ــــة ومراقب ــــديمومراجع ــــةالتوصــــيات  وتق ــــك  الالزم ــــى ذل ــــة إل ــــد الحاج ــــس عن للمجل

ــــرارات  واتخــــاذ ــــس  لھــــا المفوضــــةالق ــــس بعمــــل  .اإلدارةمــــن مجل ــــب المجل ــــى طل ــــاء عل ــــة بن ــــوم اللجن كمــــا يمكــــن ان تق

  مور االستراتيجية.الدراسات والتوصيات الالزمة في األ

ـــام  مـــن الجمعيـــة العامـــة للشـــركة  صـــادرالقـــرار اللقـــد تـــم تشـــكيل اللجنـــة بموجـــب قـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة طبقـــا ألحك

  :ھمؤأسما)، وتتكون اللجنة من رئيس وعضوين، التالية 25( مادةال

  االسم

  فھد بن محمد بن صالح العذل (رئيس) /الشيخ

  يلم (عضو)أديب بن عبد الرحمن السو /األستاذ

  (عضو) عبد المحسن بن محمد الصالح/ األستاذ

   سجل الحضور لالجتماعات: وفيما يلي، 2015وعقدت اللجنة اجتماعين خالل العام 

  التاريخ  االجتماع
 بن محمد بن فھد /الشيخ

  )رئيس( العذل صالح

 عبد بن أديب /األستاذ

 )عضو( السويلم الرحمن

 المحسن عبد /األستاذ

 الحالص محمد بن

  )عضو(

        2015مارس  1  األول

        2015أكتوبر  21  الثاني

 حاضر :  

 غائب :  

  لجنة المراجعة  ■

ـــتص ـــة وتخ ـــة المراجع ـــالتحقق لجن ـــن ب ـــة م ـــام كفاي ـــة نظ ـــة الرقاب ـــا الداخلي ـــق بم ـــداف يحق ـــركة أھ ـــالح الش ـــاھمين ومص ، المس

ــــا يحــــق ــــى طــــالعاإل لھ ــــة عل ــــات كاف ــــذلك المعلوم ــــوائم دراســــة وك ــــةالما الق ــــة لي  المحاســــبية السياســــات ،والســــنوية األولي

 األنظمـــة فـــي المتمثـــل الرقابـــة نظـــام علـــى اللجنـــة طـــالعإ وبعـــد ،مـــالي عـــام لكـــل القـــانوني المحاســـب تعيـــين واقتـــراح

  . الشركة في الداخلية الرقابة نظام وفاعلية سالمة تؤكد فإنھا المعتمدة

ـــار يـــتم ـــاء اختي ـــة أعض ـــدة اللجن ـــويتھم وم ـــن عض ـــل م ـــس قب ـــركة مجل ـــي إدارة الش ـــين ف ـــتم ح ـــاد ي ـــة اعتم ـــل آلي ـــة عم  اللجن

ــــب ــــة بموج ــــة موافق ــــة الجمعي ــــركة العام ــــى للش ــــس توصــــيات عل ــــون. اإلدارة مجل ــــة وتتك ــــن اللجن ــــيس م  وعضــــوين، رئ

  :ھمؤأسما التالية

  االسم

  عطا حمد البيوك (رئيس) /األستاذ

  بدر بن فھد العذل (عضو) /األستاذ

  يم (عضو)علي بن عبد هللا النع /األستاذ
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   ، وتالياً سجل الحضور لالجتماعات:م2015عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل العام قد و

  التاريخ  االجتماع
 البيوك عطا /األستاذ

  )رئيس(

بدر بن فھد   / األستاذ

  العذل (عضو)

علي بن عبد  /األستاذ

  هللا النعيم (عضو)

        2015يناير  7  األول

        2015فبراير  22  الثاني

     2015مايو  6  الثالث

     2015نوفمبر  26  الرابع

     2015ديسمبر  1  الخامس

     2015ديسمبر  7  السادس

     2015ديسمبر  20  السابع

 حاضر :  

 غائب :  

  

  لجنة الترشيحات والمكافآت  ■

ــــع  ــــس ورف ــــاءة المجل ــــم وكف ــــد حج ــــام تحدي ــــآت مھ ــــيحات والمكاف ــــة الترش ــــولى لجن ــــحين تت التوصــــيات بخصــــوص المرش

  التوزيع. ليةآإعتماد والمكافأة السنوية للشركة  توصية و طالعاإلالجدد للمجلس وكذلك 

ويــــتم اختيــــار أعضــــاء اللجنــــة ومــــدة عضــــويتھم مــــن قبــــل مجلــــس اإلدارة فــــي حــــين يــــتم اعتمــــاد أســــلوب عمــــل اللجنــــة 

ـــركة علـــى توصـــيات مجلـــس اإلدارة ـــب موافقـــة الجمعيـــة العامـــة للش مـــن شـــأنه تقيـــيم  . كمـــا تتـــولى اللجنـــة كـــل مـــابموج

  :ھمؤأسماأداء المجلس ووضع الخطط المستقبلية لتطوير األداء. وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، التالية 

  االسم

  )رئيس( السويلم الرحمن عبد بن المحسن عبد /األستاذ

  فھد المسبحي (عضو) /األستاذ

  عدنان الفوزان (عضو) /األستاذ

    ، وتالياً سجل الحضور لالجتماعات:م2015دت اللجنة اجتماعين خالل العام عققد و

  التاريخ  االجتماع

 بن المحسن عبد /األستاذ

 السويلم الرحمن عبد

  )رئيس(

 المسبحي فھد /األستاذ

  )عضو(

 عدنان /األستاذ

  )عضو( الفوزان

        2015فبراير  19  األول

        2015مارس  15  الثاني

     2015ديسمبر 21  الثالث 

 حاضر :  

 غائب :  
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 اللجنة الشرعية  ■

ــــة ــــي  الشــــرعية وتخــــتص اللجن ــــي تزاولھــــا ف ــــع األنشــــطة الت ــــي جمي الشــــركة وضــــع الضــــوابط الشــــرعية والنظــــر ف

  . على كافة المستويات واإلجابة على التساؤالت الشرعيةوالشركات التابعة لھا 

  :ھمؤأسماتتكون اللجنة من رئيس وعضوين، التالية 

  االسم

  )رئيس(عبد هللا بن سليمان المنيع  /معالي الشيخ

  محمد بن علي القري (عضو) الدكتور/

  # النفيسة (عضو) عبدالعزيز بن عبدالرحمن /األستاذ

  الجنيدل  حمنعبدالر بن حمد /الدكتور من  بدالً  النفيسة  عبدالعزيز بن عبدالرحمن/ األستاذ، تم تعيين العضو 2015# اعتباراً من ابريل 

    ، وتالياً سجل الحضور لالجتماعات:م2015عقدت اللجنة ثمان اجتماعات خالل العام وقد 

  التاريخ  االجتماع

 عبد /معالي الشيخ

بن سليمان  هللا

  المنيع (رئيس)

محمد بن  /الدكتور

  علي القري (عضو)

حمد بن  /الدكتور

 الرحمن عبد

  الجنيدل (عضو)

 /األستاذ

 بن عبدالرحمن

 النفيسة لعزيزعبدا

  )عضو(

 --        2015فبراير  11  األول

 --        2015فبراير  26  الثاني

     --   2015أبريل  15  الثالث 

     --   2015مايو  20  الرابع

     --    2015يونيو  8  الخامس

     --    2015أغسطس  25  السادس

     --    2015سبتمبر  14  السابع

     --    2015مبر نوف 16  الثامن 

 حاضر :  

 غائب :  
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  م2015لشركة فالكم خالل عام  وكبار التنفيذيين المجلس أعضاء ومكافآت تعويضات

  التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ■

  (بآالف الرياالت السعودية)

  البيان

 أعضاء

 المجلس

/ التنفيذيين

 غير مستقلين

 لسالمج أعضاء

/ التنفيذيين غير

  المستقلين

 المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة

 لم ان المالي والمدير التنفيذي الرئيس إليھم يضاف والتعويضات

  ضمنھم من يكونوا

  4,450  ‐  1,500  الرواتب والتعويضات

  1,781  57  903  البدالت

  2,452    1,085  المكافآت الدورية والسنوية

  ‐  ‐  ‐  لتحفيزيةالخطط ا

أي تعويضات أو مزايا 

عينية أخرى تدفع بشكل 

  شھري أو سنوي

800  600  ‐  

 الشركة في الداخلية الرقابة نظام

ــــركة إدارة إن ــــؤولة الش ــــن مس ــــام وصــــيانة وضــــع ع ــــة نظ ــــة الرقاب ــــه الداخلي ــــهاعوف وكفايت ــــام ويتضــــمن. ليت ــــة نظ  الرقاب

ــــة ــــات الداخلي ــــراءات السياس ــــي واإلج ــــم الت ــــميمھا ت ــــتت تص ــــراف ح ــــس إش ــــق اإلدارة مجل ــــداف لتحقي ــــتراتيجية األھ  االس

   .للشركة

 ورفـــــع اإلدارة لمجلـــــس التابعـــــة المراجعـــــة للجنـــــة الـــــداخي المراجعـــــةتقريـــــر   بتقـــــديم الداخليـــــة المراجعـــــة إدارة تقـــــوم

ــــارير ــــم التق ــــأن لھ ــــة بش ــــة الضــــوابط فاعلي ــــة الداخلي ــــركة   الرقابي ــــزامإلدارات الش ــــات وااللت ــــة بالمتطلب ــــات النظامي  وسياس

 إلــــى الداخليــــة للمراجعــــة الجوھريــــة المالحظــــات كافــــة تخــــص التــــي التقــــارير رفــــع ويــــتم. المعتمــــدة الشــــركة وإجــــراءات

 الرقابــــة نظــــام فاعليــــةو كفايــــة بمراقبــــة المراجعــــة لجنــــة وتقــــوم. الدوريــــة النشــــاط تقــــارير خــــالل مــــن المراجعــــة لجنــــة

  ومساھميھا.  الشركة مصالح لحماية اتحديدھ تم التي المخاطر معالجة من للتأكد الداخلية

ــــوم ــــة تق ــــل إدارات كاف ــــي العم ــــود بتنســــيق الشــــركة ف ــــة لتحســــين الجھ ــــة البيئ ــــي الرقابي ــــة خــــالل مــــن الشــــركة ف  مراجع

ــــع اإلجــــراءات وتســــھيل ــــي إجــــراءات اعمــــال إدارات الشــــركة، القصــــور أوجــــه وتصــــحيح لمن ــــى وتوكــــل إن وجــــدت ف  إل

ــــة اإلدارة إشــــراف تحــــت العمــــل، إدارات مــــن إدارة  كــــل ــــا التنفيذي ــــي العلي ــــة مھمــــة  الشــــركة ف ــــات مراقب  التصــــحيح عملي

سياســـات و إجـــراءات  قبـــل مـــن تحديـــدھا تـــم التـــي إجـــراءات اعمـــال إدارات الشـــركةفـــي  القصـــور لمجـــاالت تـــتم التـــي

  .العمل

ـــــزامالمطابقـــــة و مجموعـــــة وتقـــــوم  ـــــي ،و إدارة المخـــــاطر االلت ـــــل مـــــن مســـــتقلة دوريـــــة لمراجعـــــة تخضـــــع الت  ارةإد قب

ــــة ــــة، المراجع ــــأداء الداخلي ــــا ب ــــؤولياتھا مھامھ ــــب ومس ــــامج حس ــــزام برن ــــذي االلت ــــدد ال ــــط يح ــــا خط ــــل عملھ ــــق مث  تطبي

  .بذلك الموظفين واحاطة االلتزام واختبارات مخاطر وتقييم المحددة واإلجراءات السياسات ومراجعة
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ــــم ــــة نظــــام تصــــميم ت ــــة الرقاب ــــي الداخلي ــــديم الشــــركة ف ــــة قناعــــة لتق ــــس معقول ــــق المخــــاطر إدارة حــــول إلدارةا لمجل  لتحقي

ـــداف ـــركة أھ ـــتراتيجية الش ـــام إن. االس ـــة نظ ـــة، الرقاب ـــا الداخلي ـــان مھم ـــميمه ك ـــدا، تص ـــوي جي ـــى يحت ـــود عل ـــمنية قي ـــد ض  وق

ـــتطيع ال ـــع يس ـــاف أو من ـــة اكتش ـــه كاف ـــة القصـــور أوج ـــة الداخلي ـــام الرقاب ـــي نظ ـــافة. ف ـــذلك، إض ـــإن ل ـــاد ف ـــيم اعتم ـــة تقي  فاعلي

ــــر بســــبب كافيــــة الرقابيــــة غيــــر الضــــوابط تصــــبح أنكــــ القيــــود لــــبعض يخضــــع المســــتقبلية تللفتــــرا الحاليــــة النظــــام  تغُي

  .واإلجراءات بالسياسات االلتزام مدى أو الظروف

ــــى ــــة تتلق ــــة لجن ــــارير المراجع ــــن بشــــكل دوري تق ــــة إدارة م ــــة المراجع ــــة، الضــــوابط فجــــوات حــــول الداخلي ــــذه الداخلي  وھ

  .اإلدارة قبل من سليم بشكل معالجتھا تمت قد الخصوص بھذا عھارف تم التي المالحظات أن تؤكد التقارير

 إدارة الشـــركة  تـــرى الســـنة، خـــالل إدارة الشـــركة بـــه تقـــوم الـــذي الداخليـــة للضـــوابط المســـتمر التقيـــيم نتـــائج علـــى ءً بنـــا

ـــام أن ـــة نظ ـــة الرقاب ـــالي الداخلي ـــي الح ـــركة ف ـــم الش ـــكل تصـــميمه ت ـــافي بش ـــل ك ـــةب ويعم ـــتم فاعلي ـــه وت ـــكل مراقبت ـــتمر، بش  مس

  الشركة. في الداخلية الرقابة نظام وتقوية تحسين على متواصل بشكل إدارة الشركة  تعمل كما

  الداخلية في الشركة الرقابة إجراءات فاعليةالسنوية ل المراجعة نتائج

ــــع ــــة تراج ــــة لجن ــــتمرار المراجع ــــة باس ــــام فاعلي ــــة نظ ــــة الرقاب ــــي الداخلي ــــركة ف ــــتم الش ــــة وي ــــس احاط ــــالخطوات المجل  ب

ــــةال ــــذا متبع ــــى باإلضــــافة الشــــأن بھ ــــع إل ــــر رف ــــى شــــامل ســــنوي تقري ــــس إل ــــس لمســــاعدة اإلدارة مجل ــــي المجل ــــه ف  تقييم

 ھمھــــاأو الشــــركة فــــي الداخليــــة الرقابــــة إجــــراءات تقــــارير علــــى اللجنــــة طــــالعإ وبعــــد. الداخليــــة الرقابــــة نظــــام فاعليــــةل

ـــــارير ـــــدقيق تق ـــــداخلي الت ـــــارير ال ـــــة وتق ـــــة و مجموع ـــــزامالمطابق ـــــاطرو إدا االلت ـــــاع رة المخ ـــــؤولين واالجتم ـــــي بالمس  ف

ـــــات عـــــن ومناقشـــــتھم المعنيـــــة اإلدارات ـــــك محتوي ـــــارير تل ـــــدت فقـــــد ،إداراتھـــــم وأداء الرقابيـــــة التق  المراجعـــــة لجنـــــة أب

 تطـــور فـــي إنھـــا كمـــا. الشـــركة لـــدى الداخليـــة الرقابـــة إجـــراءات فاعليـــة تعكـــس الداخليـــة الرقابيـــة الـــدورة بـــأن قناعتھـــا

ــــي بمــــا مســــتمر ــــدة العمــــل حاجــــة يلب ــــة واالســــتجابة المتزاي ــــة وتــــرى. المســــتجدات لكاف ــــه اللجن ــــة يوجــــد ال أن  ثغــــرات أي

  .عنه اإلفصاح يستوجب الشركة أعمال في جوھري ضعف أو رقابية

   اإلدارة مجلس أعضاء مصالح

 أعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو عالقة بھم ■

 1 في األسھم  االسم

  2015 يناير

 نسبة

 التملك

%  

 في التغير

  سھماأل

 نسبة

 التغير

%  

 في األسھم

 ديسمبر 31

2015  

 نسبة

 التملك

%  

  إيضاحات

 بن محمد بن فھد/ الشيخ

  4.76  5,000,000  100  5,000,000  -  -  )رئيس( العذل صالح

 شركة ملكية من جزء انتقال بعد

 المحدودة القابضة العربية فال

  م02/02/2015 بتاريخ

 بنت بدرية/ األستاذة

 منصور بن حسين

  افالعس
-  -  4,750,000  100  4,750,000  4.35  

 شركة ملكية من جزء انتقال بعد

 المحدودة القابضة العربية فال

 زوجة إلى م02/02/2015 بتاريخ

  العذل فھد/  الشيخ المجلس رئيس

 شركة ملكية من جزء انتقال بعد  4.35  4,750,000  100  4,750,000  -  - فھد بنت رابعه/ األستاذة
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 1 في األسھم  االسم

  2015 يناير

 نسبة

 التملك

%  

 في التغير

  سھماأل

 نسبة

 التغير

%  

 في األسھم

 ديسمبر 31

2015  

 نسبة

 التملك

%  

  إيضاحات

 المحدودة القابضة العربية فال  العذل محمد بن

 ابنة إلى م02/02/2015 بتاريخ

  العذل فھد/ الشيخ المجلس رئيس

 فھد بنت ھال/ األستاذة

  العذل محمد بن
-  -  4,750,000  100  4,750,000  4.35  

 شركة ملكية من جزء انتقال بعد

 المحدودة القابضة العربية فال

 ابنة إلى م02/02/2015 بتاريخ

  العذل فھد/ الشيخ المجلس رئيس

 فھد بنت منيره/ األستاذة

  العذل محمد بن
-  -  4,750,000  100  4,750,000  4.35  

 شركة ملكية من جزء انتقال بعد

 المحدودة القابضة العربية فال

 ابنة إلى م02/02/2015 بتاريخ

  العذل فھد/ الشيخ المجلس رئيس

 فھد بنت صيته/ األستاذة

  العذل محمد بن
-  -  4,750,000  100  ,000,7504  4.35  

 شركة ملكية من جزء انتقال بعد

 المحدودة القابضة العربية فال

 ابنة إلى م02/02/2015 بتاريخ

  العذل فھد/ الشيخ المجلس رئيس

 بن العزيز عبد/ األستاذ

  )عضو( العذل محمد
-  -  - - - - -  

 عبد بن أديب/ األستاذ

 السويلم الرحمن

  )عضو(

3,445,000  3.28  - - 3,445,000  3.28  

العضو المنتدب  منصب يشغل

  وعضو مجلس ادارة

 فھد بن بدر/ األستاذ

  )عضو( العذل
- - - - - - ‐  

 بن المحسن عبد/ األستاذ

 السويلم الرحمن عبد

  )عضو(

2,050,000  1.95  - - 2,050,000  1.95  

  عضو مجلس ادارة يشغل

 بن المحسن عبد/ األستاذ

  )عضو( الصالح محمد
- - - - - - ‐  

 هللا عبد بن علي/ تاذاألس

  )عضو( النعيم
- - - - - - ‐  

  
  وباإلشارة الى اعضاء مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية اليوجد اي ملكية لالعضاء في أسھم شركة النايفات للتمويل.
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  المساھمون الرئيسيون وأي شخص ذو عالقة بھم ■

 1 في األسھم  االسم

  2015 يناير

 نسبة

 التملك

%  

 في يرالتغ

  األسھم

 نسبة

 التغير

%  

 في األسھم

 ديسمبر 31

2015  

 نسبة

 التملك

%  

  إيضاحات

 العربية فال شركة

  القابضة

  :من لكل الملكية انتقلت  -  -  100 27,850,000  26.52 27,850,000

 صالح بن محمد بن فھد/ الشيخ -

  سھم 5,000,000 عدد العذل،

 بن حسين بنت بدرية/ األستاذة -

 عدد العساف، منصور

  سھم 4,570,000

 محمد بن فھد بنت رابعه/ األستاذة

  سھم 4,570,000 عدد العذل،

 محمد بن فھد بنت ھال/ األستاذة -

  سھم 4,570,000 عدد العذل،

 بن فھد بنت منيره/ األستاذة -

 4,570,000 عدد العذل، محمد

  سھم

 بن فھد بنت صيته/ األستاذة -

 4,570,000 عدد العذل، محمد

  سھم

 أعضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفيذيين أو المساھمين قبل من المصالح عن زلالتنا

ــــن  ــــس االدارة أو أي م ــــن أعضــــاء مجل ــــا أي م ــــوم بموجبھ ــــات يق ــــات أو اتفاقي ــــم عــــن أي ترتيب ــــدى الشــــركة عل ال يوجــــد ل

أو التنــــازل  كبــــار التنفيــــذيين أو أي مــــن مســــاھمي الشــــركة بالتنــــازل عــــن مصــــالحه أو التنــــازل عــــن حقوقــــه فــــي األربــــاح

  عن أي راتب أو تعويض.

 الحكومية للجھات النظامية المدفوعات

  كما يلي: 2015بلغت المدفوعات للجھات الحكومية خالل العام 

  )السعودية الرياالت آالف( المبلغ  البيان

  8,333  الزكاة والضريبة

  5,660  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  456  التأشيرات واالقامات

  14,449  لمجموعا
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  التابعة والشركات الشركة على القروض

ضــــمن نشــــاط الشــــركة والشــــركات التابعــــة االعتيــــادي، يــــتم االقتــــراض مــــن البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة وأدنــــاه كشــــف 

  بجميع القروض على الشركة والشركات التابعة:

مبلغ القرض   الشركة/الشركة التابعة

  األصلي 

ـــــــاالت  ـــــــآالف الري (ب

  السعودية)

تاريخ   سم الجھة المانحةا

  االتفاقية

مدة 

  القرض 

المبلغ المتبقي 

  من القرض

  (بآالف الرياالت السعودية)

المسدد خالل 

2015  

ــــــــــــاالت  ــــــــــــآالف الري (ب

  السعودية)

 Apr/2012 36  ‐ 6,270  الراجحيمصرف  627  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2012 36  ‐ 32,724  الراجحيمصرف  3,272  شركة النايفات للتمويل

 Feb/2013 36  526 30,902  الراجحيمصرف  8,997  شركة النايفات للتمويل

 Nov/2013 36  17,000 177,229  الراجحيمصرف  52,998  شركة النايفات للتمويل

 Dec/2014 48  32,540 96,603  الراجحيمصرف  42,200  شركة النايفات للتمويل

 Mar/2015 48  19,061 39,394  الراجحيمصرف  23,000  شركة النايفات للتمويل

 Jun/2015 48  8,870 11,300  الراجحيمصرف  10,000  شركة النايفات للتمويل

 Aug/2015 48  51,833 41,645  الراجحيمصرف  55,997  شركة النايفات للتمويل

 Aug/2014 48  16,559 64,918  بنك البالد 25,000  شركة النايفات للتمويل

 Nov/2014 48  18,082 64,215  نك البالدب 25,000  شركة النايفات للتمويل

 Dec/2014 48  40,020 123,797  بنك البالد 52,400  شركة النايفات للتمويل

 May/2015 48  51,777 82,230  بنك البالد 60,000  شركة النايفات للتمويل

 Sep/2015 48  9,413 5,867  بنك البالد 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Oct/2015 48  47,103 28,969  بنك البالد 50,000  يلشركة النايفات للتمو

 Feb/2013 36  1,667 100,000  بنك االمارات دبي الوطني 30,000  شركة النايفات للتمويل

 Sep/2015 36  68,750 62,500  بنك االمارات دبي الوطني 75,000  شركة النايفات للتمويل

 Aug/2012 48  8,333 125,000  بنك الخليج الدولي 50,000  شركة النايفات للتمويل

 Nov/2012 48  10,417 125,000  بنك الخليج الدولي 50,000  شركة النايفات للتمويل

 Jan/2015 48  38,542 114,583  بنك الخليج الدولي 50,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2015 48  134,375 156,250  بنك الخليج الدولي 150,000  شركة النايفات للتمويل

 May/2012 36  - 103,650  بنك البحرين الوطني 10,365  ة النايفات للتمويلشرك

 Aug/2013 36  6,487 97,300  بنك البحرين الوطني 29,190  شركة النايفات للتمويل

 Sep/2014 48  16,271 87,288  البنك األھلي التجاري 22,618  شركة النايفات للتمويل

 Nov/2014 48  41,467 168,053  ھلي التجاريالبنك األ 58,273  شركة النايفات للتمويل

 Feb/2012 48  373 22,823  البنك السعودي الھولندي 9,168  شركة النايفات للتمويل

 Apr/2013 48  15,310 181,042  البنك السعودي الھولندي 63,138  شركة النايفات للتمويل

 Dec/2013 36  33,339 365,789  البنك السعودي الھولندي 104,513  شركة النايفات للتمويل

 Dec/2013 36  18,656 99,733  البنك السعودي الھولندي 38,519  شركة النايفات للتمويل

 Apr/2014 48  39,243 176,979  البنك السعودي الھولندي 67,458  شركة النايفات للتمويل
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مبلغ القرض   الشركة/الشركة التابعة

  األصلي 

ـــــــاالت  ـــــــآالف الري (ب

  السعودية)

تاريخ   سم الجھة المانحةا

  االتفاقية

مدة 

  القرض 

المبلغ المتبقي 

  من القرض

  (بآالف الرياالت السعودية)

المسدد خالل 

2015  

ــــــــــــاالت  ــــــــــــآالف الري (ب

  السعودية)

 Jul/2014 48  15,563 61,299  البنك السعودي الھولندي 24,247  شركة النايفات للتمويل

 Jan/2015 48  53,474 159,585  البنك السعودي الھولندي 69,432  شركة النايفات للتمويل

 Apr/2015 48  19,115 38,249  البنك السعودي الھولندي 22,939  شركة النايفات للتمويل

 Apr/2015 48  90,551 181,280  البنك السعودي الھولندي 108,679  شركة النايفات للتمويل

 May/2015 48  46,644 66,644  البنك السعودي الھولندي 53,309  للتمويل شركة النايفات

 Sep/2015 48  46,180 31,492  البنك السعودي الھولندي 49,329  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  1,979 12,500  البنك العربي الوطني 5,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  عربي الوطنيالبنك ال 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  البنك العربي الوطني 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  البنك العربي الوطني 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  البنك العربي الوطني 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  البنك العربي الوطني 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  البنك العربي الوطني 10,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2013 48  3,958 25,000  البنك العربي الوطني 10,000  شركة النايفات للتمويل

 May/2014 48  18,125 75,000  البنك العربي الوطني 30,000  شركة النايفات للتمويل

 Aug/2014 48  30,000 112,500  البنك العربي الوطني 45,000  شركة النايفات للتمويل

 Jun/2015 48  30,625 43,750  البنك العربي الوطني 35,000  شركة النايفات للتمويل

 Jul/2015 48  35,833 41,667  البنك العربي الوطني 40,000  شركة النايفات للتمويل

سحب على  May/2012  البنك السعودي الفرنسي  2,000شركة األمثل

  المكشوف

2,000 
-  

 تمويل May/2012  البنك السعودي الفرنسي  10,000شركة األمثل

قصير 

  االجل

10,000 

-  

  May/2012 60  7,800 5,200  البنك السعودي الفرنسي  26,000شركة األمثل
ةالماليفالكم للخدمات  صندوق فالكم للمرابحة   20,643  

  باللایر السعودي

Dec/2015 3  20,658 شھور  
-  

ةفالكم للخدمات المالي صندوق فالكم للمرابحة   20,442  

  باللایر السعودي

Dec/2015 3  20,456 شھور  
-  

ةفالكم للخدمات المالي صندوق فالكم للمرابحة   20,096  

  باللایر السعودي

Dec/2015 3  20,110 شھور  
-  

ةفالكم للخدمات المالي صندوق فالكم للمرابحة   12,058  

  باللایر السعودي

Dec/2015 3  12,061 شھور  
-  
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   والجزاءات العقوبات

م وھـــي مرتبطـــة بأعمــــال تشـــغيلية ولـــيس لھـــا تــــأثير 2015تعرضـــت الشـــركة للعقوبـــات والجـــزاءات التاليــــة خـــالل عـــام 

  بھا: جوھري، وفيما يلي ملخص

  (بآالف الرياالت السعودية) المبلغ   الجزاء أو العقوبة  التاريخ   الجھة

  80  غرامات مالية  14/11/2015  ھيئة السوق المالية

  20  غرامات مالية  17/02/2015  ھيئة السوق المالية

  160  غرامات مالية  17/2/2015  ھيئة السوق المالية

  400  غرامات مالية  22/3/2015  ھيئة السوق المالية

  20  غرامات مالية  6/5/2015  ھيئة السوق المالية

  120  غرامات مالية  01/07/2015  ھيئة السوق المالية

  500  حكم قضائي  20/05/2015  الھيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية

  

  على الشركة  القيود

  (بآالف الرياالت السعودية) المبلغ  القيد  التاريخ   الجھة

  4,229  إحتياطي نظامي *  منذ بداية إنشاء الشركة   الية فالكم للخدمات الم
  

* ً  الخســــائر تغطيــــة بعــــد الــــدخل، صــــافي مــــن ٪10 (تخصــــيص) تجنــــب أن الشــــركة علــــى فــــإن الســــعودي، الشــــركات نظــــام وأحكــــام للشــــركة األساســــي للنظــــام طبقــــا

ً  المساھمين على للتوزيع قابل غير االحتياطي ھذا نإ. الشركة مال رأس نصف االحتياطي ھذا يبلغ حتى نظامي احتياطي لتكوين المتراكمة،   .حاليا

  معامالت مع أطراف ذات عالقة و ال الجوھرية وتضارب المصالح الصفقات

 التـــي للشـــركة األساســـي النظـــام مـــن 24 والمـــادة الشـــركات نظـــام ) مـــن1) الفقـــرة رقـــم (71رقـــم ( المـــادة بأحكـــام عمـــالً 

ــــنص ــــى ت ــــه عل ــــوز ال " أن ــــون أن يج ــــو يك ــــسم لعض ــــلحة أي اإلدارة جل ــــرة مص ــــر أو مباش ــــرة غي ــــي مباش ــــال ف  األعم
 عضـــو وعلـــى. ســـنة كـــل يجـــدد العاديـــة العامـــة الجمعيـــة مـــن مســـبق بتـــرخيص إال الشـــركة لحســـاب تـــتم التـــي والعقـــود
ــــس ــــغ أن اإلدارة مجل ــــس يبل ــــا المجل ــــه بم ــــن ل ــــرة مصــــلحة م ــــر أو مباش ــــرة غي ــــي مباش ــــال ف ــــود األعم ــــي والعق ــــتم الت  ت
 علـــى التصـــويت فـــي االشـــتراك العضـــو لھـــذا يجـــوز وال. االجتمـــاع محضـــر فـــي التبليـــغ ھـــذا ثبـــتوي الشـــركة، لحســـاب
 الجمعيـــة اإلدارة مجلـــس رئـــيس ويبلـــغ. المســـاھمين وجمعيـــات اإلدارة مجلـــس فـــي الشـــأن ھـــذا فـــي يصـــدر الـــذي القـــرار
 غيــــر أو مباشــــرة مصــــلحة المجلــــس أعضــــاء ألحــــد يكــــون التــــي والعقــــود األعمــــال عــــن انعقادھــــا عنــــد العاديــــة العامــــة
  "الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير التبليغ ويرافق فيھا، مباشرة

لــــم تبــــرم الشــــركة أي صــــفقات ھامــــة فيھــــا مصــــالح جوھريــــة مــــع أي مــــن أعضــــاء مجلــــس اإلدارة أو الــــرئيس التنفيــــذي 

  : أو المدير المالي أو أي شخص ذو عالقة بالشركة عدا عما ورد في اإليضاح أدناه
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 516,000( التعاقـــد اجمـــالي بلـــغ وقـــد لمـــدة ســـنة والخـــدمات المســـاندة المخـــازن شـــركة مـــع بالتعاقـــد الشـــركة تقامـــ –

 الرئيســـــي المبنـــــى فـــــي مربـــــع م 645 إيجـــــار تخـــــص ســـــعودي لایر ألـــــف عشـــــر وســـــتة ســـــعودي) خمســـــمائة لایر

 لفالكم. 

) ســــعودي لایر 556,000( دالتعاقــــ اجمــــالي بلــــغ وقــــد لمــــدة ســــنة القابضــــة فــــال شــــركة مــــع بالتعاقــــد الشــــركة قامــــت –

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م 695 إيجار تخص سعودي لایر ألف وخمسون وستة خمسمائة

 لایر 720,000( التعاقــــد اجمــــالي بلــــغ وقــــد للتمويــــل لمــــدة ســــنة النايفــــات شــــركة مــــع بالتعاقــــد الشــــركة قامــــت –

ــــف وعشــــرون ســــبعمائة) ســــعودي ــــع م 1200 إيجــــار تخــــص ســــعودي لایر أل ــــي مرب ــــرع ف ــــق ف ــــالكم بطري ــــك ف  المل

 عبد هللا. 

 لایر 188,000( التعاقــــد اجمــــالي بلــــغ وقــــد لمــــدة ســــنة للتمويــــل النايفــــات شــــركة مــــع بالتعاقــــد الشــــركة قامــــت –

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م 235 إيجار تخص سعودي لایر ألف وثمانون وثمان مائة) سعودي

ـــت – ـــركة قام ـــد الش ـــع بالتعاق ـــركة م ـــات ش ـــل النايف ـــنة  للتموي ـــدة س ـــدلم ـــغ وق ـــالي بل ـــعودي لایر 60,000( التعاقـــد اجم ) س

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م 217 مخازن إيجار تخص سعودي لایر ألف ستون

 المحـــــدودة الصـــــناعية فـــــال مدينـــــة شـــــركة مـــــع اتفاقيـــــة بتوقيـــــع عالقـــــة ذوي أخـــــرى وأطـــــراف الشـــــركة قامـــــت  –

ــــركة ــــّورة (الش ــــركة المط ــــة وش ــــوي ،)زميل ــــة رلتط ــــى خاصــــة صــــناعية مدين ــــة أرض عل ــــن مملوك ــــل م ــــركة قب  الش

ــــراف ــــرى واألط ــــة ذوي األخ ــــى العالق ــــوم أن عل ــــركة تق ــــّورة الش ــــل المط ــــة بتحمي ــــات كاف ــــاليف النفق ــــرة والتك  المباش

ً  الخاصــــة الصــــناعية المدينــــة بتطــــوير المتعلقــــة المباشــــرة وغيــــر  علــــى ٪7.5 بنســــبة إدارة أتعــــاب إليھــــا مضــــافا

ــــتھم بةنســــ بحســــب األرض مــــالك ــــي ملكي ــــي األرض ف ــــك الت ــــا تمتل ــــالكم شــــركة فيھ ــــة للخــــدمات ف ــــا المالي  نســــبته م

12.53٪ . 

) ســـــعودي لایر ألـــــف 41,715( والبـــــالغ 2015 ديســـــمبر 31 فـــــي كمـــــا التنفيـــــذ تحـــــت الرأســـــمالية األعمـــــال بلغـــــت –

ـــل ـــذا ويمث ـــغ ھ ـــة المبل ـــركة حص ـــن الش ـــات م ـــاليف النفق ـــة والتك ـــن المحّمل ـــل م ـــركة قب ـــّورة الش ـــى المط ـــمبر 31 حت  ديس

ــــر.  2015 ــــي األرض تظھ ــــتم الت ــــا ي ــــت تطويرھ ــــاب تح ــــتثمار حس ــــد ضــــمن االس ــــتثمار بن ــــاري اس ــــغ عق  145 بمبل

 سعودي.  لایر مليون

ــــاري – ــــل اســــتثمار عق ــــاة ارض فــــي يتمث ــــرادبھــــدف تحقيــــق  مقتن ــــح او اي ــــغ  رأســــمالي رب  145,600,000 تھــــاقيمو تبل

ً . عالقـــــة ذو وطـــــرف الشـــــركة بـــــين مشـــــتركة ملكيـــــة مملوكـــــة األرض ھـــــذه ســـــعودي: إن لایر  حصـــــة بـــــأن علمـــــا

 يـــتم ولـــم الحصـــة لھـــذه الشـــركة بملكيـــة إقـــراراً  للشـــركة قـــّدم والـــذي اإلدارة مجلـــس رئـــيس باســـم مســـجلة الشـــركة

 .2015 ديسمبر 31 في كما الشركة باسم األرض ملكية بنقل الخاصة النظامية اإلجراءات من االنتھاء

ـــت – ـــركة قام ـــد الش ـــع بالتعاق ـــة م ـــال مؤسس ـــاتل ف ـــة لحراس ـــنة األمني ـــدة س ـــام لم ـــال للقي ـــات بأعم ـــة الحراس ـــركة األمني  للش

 سعودي).  لایر ألف 1,021( بمبلغفالكم للخدمات المالية 
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  تقوم الشركة من خالل دورة أعمالھا االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة.كما 

  من العمليات اإلعتيادية  معامالت مع أطراف ذات عالقة  أ)

 نة إليرادات (المصروفات) المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة للستتمثل ا
  بما يلي: 2015 ديسمبر 31في  ةھيتالمن

 2015(بآالف الرياالت السعودية) 

 22,535 أتعاب إدارة الصناديق االستثمارية 

 1,941 اشتراكات صناديق االستثمارات

 2,098 فآت أعضاء مجلس اإلدارةمكا

 3,728 نفقات تمويل *

 25,804 تعويض اإلدارة العليا

  
  . %3نسبة  بعمولة  متوسط لدى الشركة مقابل قام صندوق فالكم للمرابحة بالريـال السعودي، وھو صندوق مدار من قبل الشركة، بربط مرابحات 2015 عامخالل   (*)

  أرصدة أطراف ذات عالقة  ب)

  المتعلقة بالمعامالت أعاله والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة بما يلي: 2015 ديسمبر 31أرصدة أطراف ذات عالقة في  تتمثل

 
 2015(بآالف الرياالت السعودية)

 4,455 أتعاب إدارة صناديق واشتراكات

 7,431 ذمم مدينة من شركات شقيقة
  

  بما يلي: 2015ديسمبر  31كما في  التنفيذيينوالمدراء  تتلخص األرصدة المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة

 
 2015(بآالف الرياالت السعودية)

 1,842 التنفيذيون موظفينالقروض 

 1,870 المستحقة و اللجان المنبثقة منه، اإلدارة  مكافأة أعضاء مجلس
  

جيه ومراقبة أنشطة الشركة سواًء بطريقة مباشرة أو غير ، ھم المدراء الذين تقع عليھم مسؤولية التخطيط وتوالتنفيذيون موظفو اإلدارة 
 مباشرة.

 

 

 

 

 

 




