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  المحترمين     السادة/ مساھمي شركة فالكم للخدمات المالية

ر س يس ة  إدارة مجل ابات الختامي نوي والحس ر الس م التقري دم لك ة أن يق دمات المالي الكم للخ ركة ف ال وش ائج أعم نت

  .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للعام المنتھي في ") الشركة(" المالية للخدمات فالكم شركة

  النشاطات الرئيسة للشركة

د الكم تع ن ف رز م ركات أب ة الش ة المالي ن المرخص ة م وق ھيئ ة الس ن المالي ل وم وك أوائ تثما البن  ريةاالس

ة ي المرخص دأت الت طتھا ب ي أنش ال ف تثمار مج دمات االس اطة وخ اطات وإدارة الوس ل النش ول وتتمث  األص

  عة لعمالئھا كما يلي:الرئيسة للشركة في تقديم الخدمات المالية المتنو

 التعامل: بصفة أصيل ووكيل والتعھد بالتغطية. ■

 الترتيب. ■

 اإلدارة: إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ. ■

 تقديم المشورة. ■

 الحفظ.  ■

اطة دمات الوس ت – خ ركة نال ز الش ين التمي وك ب تثمارية البن ي االس وق ف عودي الس الل الس رة خ ا   زةوجي فت كم

ا أ ينھ ز ف دم مرك ين متق ركات ب اطة ش ي الوس وق ف ث الس ازت حي ركة ح ى الش دة عل وائز ع ي ج وام ف  األع

  المالية.  الخدمات أجود تقديم في لتفانيھا وذلك الماضية

ول ر – إدارة األص الكم تعتب ن ف ركات م دة الش ي الرائ ناديق إدارة ف تثمارية الص ا وإدارة االس ث فظالمح وفر حي  ت

ول إدارة ركة األص د بالش ن العدي ات م ة المنتج ع المتوافق وابط م رعية، الض ع الش درة م ى الق ا يطالتخط عل ي بم  يف

ة تثمرين بحاج ن المس الءة ذوي م ة الم ة المالي ع إلي العالي ا يتطل راد وم ات أو أف انوا مؤسس واء ك ك س ه أولئ

ل ير أو الطوي دى القص ى الم د عل ات بعوائ داف وطموح ن أھ تثمرون م و.  المس وم إدارة األص ديم لتق ولح بتق  ل

تثمارية تم اس ميمھا ي كل تص م بش داف يالئ ل أھ اس العمي ى أس ق عل ي التطبي ة العمل ة للنظري تثمارلال الحديث ك س  وذل

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

ل  ق العم وم فري ذا ويق عھ اون م ر بالتع تثمار المص تإدارة االس رص االس ن الف دد م ة ع ة ھيكل ثمارية في بدراس

  .ةمغلقة والعقارية لتأسيس صناديق استثمار عقاري عام

ل  ق العم وم فري ا يق عكم اون م ت بالتع رص االس ن الف دد م ة ع رفي بدراس تثمار المص يس ثمارية لإدارة االس تأس

  .صناديق ملكية خاصة
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رفي تثمار المص ة االس ر – مجموع رز الش ن أب الكم م د ف وق التع ة الس ن ھيئ ة م ة المرخص ي كات المالي ة ف مالي

ة متكام دم مجموع ث  تق تثمارية، حي ول االس ديم الحل فقات وتق ب الص ة وترتي ارات المالي ال االستش ن مج ة م ل

ارات  ى االستش افة إل ة، باإلض وق األولوي ة وحق ة والخاص ات العام دمتھا الطروح ي مق أتي ف دمات ي ة االخ لمالي

ا ة وعملي ادة الھيكل ذلك وإع ة ك دم المجموع ا تق تثمارية، كم رص االس يم الف ال وتقي يض رأس الم دمات خت تخف

تثماري رص االس اص الف الل اقتن ن خ رة م ة / المباش تثمارات الخاص دمات االس تحواذ وخ دماج واالس ة االن

 المجدية. 

ام  الل ع اھمت م٢٠١٧خ الكم  س ھباف ن ش رين م ادس والعش ي الس ا ف م إطالقھ ي ت ة الت وق الموازي ر، ر فبرالس ي

ا دة طروح رح لع دير ط الي وم ار م ل كمستش رفي بالعم تثمار المص ة االس الل مجموع ن خ الكم م ت ف ث قام ت حي

ة ھ ى موافق ول عل ن الحص ام م الل الع ت خ ة، وتمكن ات مختلف ي قطاع ل ف ركات تعم ة لش وق الموازي ي الس ة ف يئ

  السوق المالية لطرح أسھم سبعة شركات وھي: 

  أبو معطي للمكتبات.شركة عبد هللا سعد محمد 

 .شركة األعمال التطويرية الغذائية 

 .شركة رؤيا لالستثمار العقاري 

 .شركة ثوب األصيل 

 .شركة الكثيري القابضة 

 .شركة تخزين للخدمات المساندة 

 .شركة شبال للتجارة 

ال التطو ركة األعم ات، وش ي للمكتب و معط ركة أب ن ش الً م رح وإدراج ك ن ط اح م اء وبنج م االنتھ د ت ة وق يري

دد  ع ع م توقي د ت ه ق ى أن افة إل ذا باإلض ة، ھ ري القابض ركة الكثي يل، وش وب األص ركة ث ة، وش ات ن االتفاقيمالغذائي

 مع عدد من الشركات لدراسة مدى جاھزيتھا للطرح واإلدراج في السوق الموازية.

الي لتخف ار م ا كمستش رفي عملھ تثمار المص ة االس الل مجموع ن خ اح م الكم بنج ت ف ا أتم الكم دد  يض رأس الم لع

يض رأس ا ات تخف ن عملي اء م م االنتھ داول)، وت عودية (ت ة الس وق المالي ي الس ة ف ركات المدرج ن الش ل م ال لك لم

  من الشركات التالية:

 .شركة األھلية للتأمين التعاوني 

 .الشركة السعودية لألسماك 

 .شركة تھامة لإلعالن والعالقات العامة 

 ين التعاوني.الشركة السعودية إلعادة التأم  

  (إعادة ھيكلة الشركة)أحداث جوھرية 

الل ام خ در ،م٢٠١٧ ع ة جال تأص ر العادي ة غي ة العام راراً معي ي ق اء يقض ركة بإنش ة ش تم قابض ل ي ضب تحوي  ع

تثمارات ركة اس ا، الش م إليھ د ت ذ وق ات أخ تيفاء الموافق روط واس ة الش ك النظامي ز وذل ع لتعزي ً  ركةالش وض ا  إيجابي

ن ة م ع ناحي أ دون التوس ى ثيرالت دل عل ا أدى  مع اءة مم ىالكف ر إل اض كبي ي  انخف ز المأف دة المرك و رص ا ھ الي كم

  .ةموضح في النتائج المالي
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   المالية والنتائج األداء

 .م٢٠١٦و م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  عمال الشركةأللشركة ونتائج  فيما يلي تحليل المركز المالي

 المركز المالي  )1(

  م٢٠١٦   م٢٠١٧ سعوديةبآالف الرياالت ال

  ٢٥٣٫٠٥٢   ١١٥٫٥٠٨   نقد وما يعادله
  ٣٦٩  ١٫٣٧٨  استثمارات 

  ٥٢٤٫٤٥٤    -        الشريعة مع المتوافق ذمم مدينة للتمويل
  ٨٢٫٤٩٩١٢٣٫٩٤٨  مرابحة وتمويل على الھامشتمويل 

  ٤٩٫٩٤٢٧٫٧٩٦  عالقة  ذات مطلوب من أطراف
  ٦٫٠٩٥٢٨٫١٢٦  وايراد مستحق مقدما مدفوعة مصاريف

  ٣٫٣٣٣٦٫٧٩٩  ذمم مدينة أخرى

  ٩٤٤٫٥٤٤  ٢٥٨٫٧٥٥  مجموع الموجودات المتداولة

  ٢٧٥٫٣٤٣  ٥٤٫٣١٨ استثمارات
  ١٫٠٦٤٫٤٣٢       -       الشريعة مع المتوافق للتمويل مدينة ذمم

  ٥٫٢٥٥       -       ملموسة غير موجودات
  ١٠٦٫٩٦٤  ٦٧٫٠٠٢ بالصافي ومعدات، ممتلكات

  ٤١٫٨٢٧       -       التنفيذ تحت رأسمالية الأعم
  ١٢٠٫٥٧٣       -       شھرة

  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨  ٣٨٠٫٠٧٥  مجموع الموجودات 

      
  ٤٧٦٫٩٦٩  ١٠٥٫٨٦٧  مرابحات

  ٣٢٫١٣٧  ٣٫٢٥٣  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 
  ٩٣٫٣٢٣       -        مخصص زكاة

  ٦٠٢٫٤٢٩  ١٠٩٫١٢٠  مجموع المطلوبات المتداولة

  ٥٥٤٫٥٦٦       -       حاتمراب
  ١٤٫٨٤٧  ٦٫٨٨١  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ١٫١٧١٫٨٤٢  ١١٦٫٠٠١  مجموع المطلوبات
      

  ١٫٠٥٠٫٠٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  رأس المال 
  ٢٤٫٩٦٠  ٢٥٫١١٩  احتياطي نظامي 
  )١٦٫٢٤٥(  )٨٫٢٥٠(  احتياطات أخرى

  ١٥٣٫٢٧٥  )٢٫٧٩٥(  أرباح مبقاة
  ١٫٢١١٫٩٩٠  ٢٦٤٫٠٧٤  صافي حقوق المساھمين

  ١٧٥٫١٠٦       -       حقوق األقلية 
  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨  ٣٨٠٫٠٧٥  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 عمال األنتائج  )2(

  م٢٠١٦   م٢٠١٧ بآالف الرياالت السعودية

      المستمرة العمليات

      :اإليرادات

  ٢١٫٠٦٧  ١٣٫٨٧٦  وساطة خدمات على عموالت

  ١٥٫٢٣٢  ١١٫٦٩٧  استثمارية ناديقص في اشتراك ورسوم إدارية أتعاب

  ١٫٤١٦  ١٣٫٠٩٣  استشارية خدمات من دخل

  )٨٫٥٠٦(  )٣٠٥(  صافي استثمارات، من خسارة

  ٢٩٫٢٠٩  ٣٨٫٣٦١  مجموع اإليرادات

  )٣٥٫٥٣١(  )٢٧٫٧٧٧(  مصاريف رواتب ومزايا موظفين

  )٥٫٧٩٦(  )٩٫٠٠٩(  تكلفة التمويل

  )٤٨٫٦٩٩(  )١١٫٠٦٤(  للبيع متاحة استثمارات قيمة في انخفاض

  )٢٠٫٩٨٧(  )١١٫٨٥١(  مصاريف عمومية وإدارية 

  )١١١٫٠١٣(  )٥٩٫٧٠١(  مجموع المصاريف

  )٨١٫٨٠٤(  )٢١٫٣٤٠(  العمليات من خسارة

  ٣٫٧٧٤  ٣٫٠٧٧    إيرادات أخرى

  )٧٨٫٠٣٠(  )١٨٫٢٦٣(  الزكاة قبل الخسارة

  )٦٫٥٢٨(  -      الزكاة

  )٨٤٫٥٥٨(  )١٨٫٢٦٣(  المستمرة العمليات من للسنة الدخل صافي

      متوقفة عمليات

  ٨٩٫٧٥٣  ١٩٫٨٥٢  التابعة والشركات الزميلة الشركات دخل صافي في الحصة

  ٥٫١٩٥  ١٫٥٨٩  الدخل صافي

 المؤشرات والنسب المالية )3(

  م٢٠١٦   م٢٠١٧ 

  ١٫٥٧  ٢٫٣٧   نسبة السيولة

  %٠٫٢  %٠٫٤ (ROA) موجوداتنسبة العائد على ال

  %٠٫٤  %٠٫٦ (ROE)كية نسبة العائد على حقوق المل

  ٠٫٠٠  ٠٫٠٦ (لایر سعودي) – (EPS)الربح للحصة الواحدة 

  

  )PWCتقرير مراجع الحسابات (

 ٣١ في كما )"الشركة"( يةللخدمات المال فالكم لشركة المالي المركز الجوھرية، النواحي جميع من عادلة، بصورة تمثل المالية القوائم أن

 العربية ملكةالم في عليھا متعارفال المحاسبية للمعايير التاريخ وفقاً  ذلك في المنتھية للسنة النقدية تدفقاتھاو المالي وأدائھا م٢٠١٧ ديسمبر

  .السعودية
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  المتوقفة العمليات

اء ى بن رار عل اھمي ق ركة مس ل الش تثمارات بتحوي ة االس ل طويل ض األج ودات وبع رى الموج ى األخ ركة إل  ش

الكم ة ف زء القابض ن كج ة م ادة خط ة إع م. الھيكل ل ت دة تحوي افي األرص ة بص ة القيم ا الدفتري ي كم ارس ٣١ ف  م

  كالتالي: م٢٠١٧

ات ة العملي ودات: المتوقف ة الموج ى المحول ركة إل الكم ش ي ف ا ف ة كم ل ١ القابض ت ،م٢٠١٧ أبري ركةال قام  ش

  :القابضة فالكم شركة إلى التالية الموجودات بتحويل

  م٢٠١٦   م٢٠١٧ أبريل ١ بآالف الرياالت السعودية

      متداولة موجودات

     -      ٣٫٠٦٣  عالقة ذوي أطراف من مطلوب

      
      متداولة غير موجودات
      تابعة شركات في استثمار
  ١٢٠٫٥٧٣ بمبلغ شھرة ذلك في بما( للتمويل النايفات شركة

  ).سعودي لایر مليون  
٦٧٠٫٥٣٤  ٦٩٤٫١٥٣  

  ١٦٫٤٨٣  ١٦٫٤٨٣  وشركاؤھم المالية للخدمات فالكم شركة
  ٨  ٨  )بعد عملياتھا تبدأ لم( العقارية ويفال شركة
  ٤٥  ٤٥  )بعد عملياتھا تبدأ لم( البورصة قھوة شركة
      :زميلة شركات في استثمار
  ٥٠٫٣٩٠  ٤٦٫٨١٧  للتمويل األمثل شركة
  ٨٩٩  ٨٩٩  الصناعية فال مدينة شركة

  ١٤٥٫٦٠٠  ١٤٥٫٦٠٠  عقارية استثمارات

  ٤١٫٨٢٧  ٤١٫٨٢٧  نفيذالت قيد رأسمالية أعمال

  ٩٢٥٫٩٨٦  ٩٤٨٫٨٩٥  المجموع
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  :يلي كما اإلدارة قبل من م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما للشركة المالي المركز تحليل تم

  المجموع عمليات متوقفة عمليات مستمرة  موجودات

      موجودات متداولة
  ٢٥٣٫٠٥٢    ١٧٣٫٦١٠    ٧٩٫٤٤٢  نقد وما يعادله

  غراض المتاجرة فياة ألمقتن - استثمارات 

  ٣٦٩    ٣٦٩    -  أسھم متداولة  
  ٥٢٤٫٤٥٤    ٥٢٤٫٤٥٤    -  الشريعة مع المتوافقذمم مدينة للتمويل 

  ١٢٣٫٩٤٨    -    ١٢٣٫٩٤٨  تمويل علي الھامش وتمويل مرابحة
  ٧٫٧٩٦    ٦٫٢٤٨    ١٫٥٤٨  مطلوب من أطراف ذوي عالقة

  ٢٨٫١٢٦    ٢٣٫١٢٢    ٥٫٠٠٤  مصاريف مدفوعة مقدماً وإيراد مستحق
  ٦٫٧٩٩    ٣٫٣٣٣    ٣٫٤٦٦  ذمم مدينة أخرى

٩٤٤٫٥٤٤    ٧٣١٫١٣٦  ٢١٣٫٤٠٨  

      موجودات غير متداولة

  
  
 

  ٢٧٥٫٣٤٣    ١٩٧٫٦٢٠    ٧٧٫٧٢٣  استثمارات
  ١٫٠٦٤٫٤٣٢    ١٫٠٦٤٫٤٣٢    -  الشريعة مع المتوافقذمم مدينة للتمويل 

  ٥٫٢٥٥    ٥٫٢٥٥    -  موجودات غير ملموسة
  ١٠٦٫٩٦٤    ٣٧٫٨١٤    ٦٩٫١٥٠  ممتلكات ومعدات

  ٤١٫٨٢٧    ٤١٫٨٢٧    -  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
  ١٢٠٫٥٧٣    ١٢٠٫٥٧٣    -  شھرة

 ١٫٦١٤٫٣٩٤    ١٫٤٦٧٫٥٢١    ١٤٦٫٨٧٣  

  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨    ٢٫١٩٨٫٦٥٧    ٣٦٠٫٢٨١  مجموع الموجودات

       المطلوبات وحقوق المساھمين
      مطلوبات متداولة

  ٩٦٩٤٧٦٫    ٤٢٥٫٦٩٣   ٥١٫٢٧٦  تمويل بنكي
  ٣٢٫١٣٧    ٢٥٫٦٣٩   ٦٫٤٩٨  ذمم دائنة ومستحقات

  ٩٣٫٣٢٣    ٨٧٫٥٦٧   ٥٫٧٥٦  مخصص زكاة

 ٦٠٢٫٤٢٩    ٥٣٨٫٨٩٩   ٦٣٫٥٣٠  

      مطلوبات غير متداولة
  ٥٥٤٫٥٦٦    ٥٥٤٫٥٦٦   -  تمويل بنكي

  ١٤٫٨٤٧    ٤٫١٠٥   ١٠٫٧٤٢  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 ٥٦٩٫٤١٣    ٥٥٨٫٦٧١   ١٠٫٧٤٢  

  ١٫١٧١٫٨٤٢    ١٫٠٩٧٫٥٧٠   ٧٤٫٢٧٢  باتمجموع المطلو

  -  حقوق األقلية
 

١٧٥٫١٠٦  
  

١٧٥٫١٠٦  

  ١٫٣٤٦٫٩٤٨    ١٫٢٧٢٫٦٧٦   ٧٤٫٢٧٢  مجموع المطلوبات وحقوق األقلية

  ١٫٢١١٫٩٩٠    ٩٢٥٫٩٨١   ٢٨٦٫٠٠٩  صافي الموجودات
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  :ليي كما اإلدارة قبل من م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتھية للسنة للشركة المالي األداء تحليل تم

  المجموعالعمليات المتوقفة  العمليات المستمرة
     اإليرادات:

  ٣٣٩٫٠٤٦    ٣٣٩٫٠٤٦  -  الدخل من التمويل اإلسالمي
  ٢١٫٧٩٥    ٧٢٨  ٢١٫٠٦٧ عموالت على خدمات الوساطة

  ١٥٫٢٣٢    -      ١٥٫٢٣٢ أتعاب اشتراكات وإدارة من الصناديق االستثمارية
  ١٫٤١٦    -      ١٦١٫٤  إيرادات خدمات استشارية

  )٧٫٦٤٧(    ٨٥٩  )٨٫٥٠٦( (الخسارة) / الدخل من االستثمارات، صافي
  )٦٫٦٠٦(    )٦٫٦٠٦( - حصة الشركة في صافي خسارة الشركات الشقيقة

٣٦٣٫٢٣٦    ٣٣٤٫٠٢٧  ٢٩٫٢٠٩  
     مصاريف:

  )١٠٢٫٦٩٨(    )٦٧٫١٦٧(  )٣٥٫٥٣١(  رواتب ومنافع ذات عالقة
  )٧٥٫٨١٥(    )٧٠٫٠١٩(  )٥٫٧٩٦(  تكلفة التمويل

  )٧٩٫٤٦٤(    )٣٠٫٧٦٥(  )٤٨٫٦٩٩( مخصص الھبوط في القيمة، صافي
  )٤٥٫١٦٠(    )٢٤٫١٧٣(  )٢٠٫٩٨٧(  مصاريف عمومية وإدارية

)٣٠٣٫١٣٧(    )١٩٢٫١٢٤(  )١١١٫٠١٣(  
  ٦٠٫٠٩٩    ١٤١٫٩٠٣  )٨١٫٨٠٤(  الدخل من العمليات

  ٣٫٧٩٨    ٢٤  ٣٫٧٧٤  إيرادات أخرى
   

  ٦٣٫٨٩٧   ١٤١٫٩٢٧)٧٨٫٠٣٠( قبل الزكاة وحقوق األقليةالدخل
  )٢٧٫٩٢٤(    )٢١٫٣٩٦(  )٦٫٥٢٨( زكاة

  ٣٥٫٩٧٣    ١٢٠٫٥٣١   )٨٤٫٥٥٨(  الدخل قبل حقوق األقلية
  )٣٠٫٧٧٨(    )٣٠٫٧٧٨(  -  حقوق األقلية

  ٥٫١٩٥    ٨٩٫٧٥٣   )٨٤٫٥٥٨(  صافي الدخل للسنة

 

  :يلي كما اإلدارة قبل من م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في منتھيةال للسنة للشركة النقدية التدفقات تحليل تم

  المجموعالعمليات المتوقفة  العمليات المستمرة
   

  ٣١٢٫٦٩١    ٢٩٢٫٥٥٦  ٢٠٫١٣٥  التدفقات النقدية من العمليات
  )١٩٫٣٧٢(    )٣١٫٣١٠(  ١١٫٩٣٨ التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
  )١٩٣٫٣٢٣(    )١٨١٫٤١٥(  )١١٫٩٠٨( لالتدفقات النقدية من أنشطة التموي

 

 ىعل الحصول دبع المبقاة األرباح من التحويل طريق عن لایر مليون ١٠٥ بمقدار مالھا رأس بزيادة م٢٠١٧ عام الشركة خالل قامت

 بعد سعودي لایر مليون ٩٠٥ بمبلغ مالھا رأس تخفيض الشركة قررت ،بعد ذلك. الرقابية والجھات المساھمين من المطلوبة الموافقات

 المال رأس ثليم الذي المحدث التجاري السجل ىعل الحصول تم الرقابية، والجھات المساھمين من المطلوبة الموافقات ىعل الحصول

  .م٢٠١٧ أغسطس ٢٧ في الحالي
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  :م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في كما المساھمين قائمة يلي فيما

  أسماء المساھمين

  

 النسبة المئوية

  

  عدد األسھم

مال باللایر س الأر  

  السعودي

  ٢٤٩٫٩٧٥٫٠٠٠   ٢٤٫٩٩٧٫٥٠٠  ٪٩٩٫٩٩   شركة فالكم القابضة
  ٢٥٫٠٠٠   ٢٫٥٠٠  ٪٠٫٠١   العذل الشيخ/ فھد بن محمد بن صالح

 ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  

 

ام  ركة لع ال الش ة بأعم ع المقارن ين ،  م٢٠١٦م ن يتب ال م ائج أعم الي ونت ز الم ل المرك ركةتحلي ودات ن مأ الش وج

ركة ت الش ارب  انخفض ا يق ت م ث بلغ ون  ٣٨٠حي بته ملي ا نس عودي م تثمارات %٨٥لایر س ل االس بب تحوي  بس

ض األ ة وبع الكم القابض ركة ف دة لش ام رص اح ع ت أرب غ  م٢٠١٧، انخفض ون لایر ١٫٥٨٩لتبل عودي ملي د بع س

ارب  ا يق اة وبم ون لایر  ٣٫٦الزك عودي ملي بته س ا نس اض م ي ترج %٦٩بانخف يس والت كل رئ اضع بش  لالنخف

اطة والت الوس ي عم اب ف ة و األتع وم اإلداري تراك ورس ي اش ناديق ف تثمارية  الص ام االس الل ع  م٢٠١٧خ

افة  ة إباإلض ة والتابع ركات الزميل ي الش تثمارات ف ل االس ى تحوي ا بإل ة. أم الكم القابض ركة ف ى ش دخلل بة لل  النس

ال وظ خ كل ملح د زادت بش ارية فق دمات االستش ن الخ ام م بة  م٢٠١٧ل ع ي  %٨٢٥بنس ات ف بب الطروح بس

وا وق الم ة،زي والس ارية المبرم ود االستش ات  العق د اي مالحظ ه ال يوج ا أن ة كم ب اجوھري ن المحاس انوني م لق

 .للشركة على قوائمھا المالية
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  تيجية الشركة والخطط المستقبليةااستر

ارية جديدة استثم ت والتركيز على تطوير األعمال الحالية من خالل البحث عن فرصاستراتيجية الشركة تقوم على العديد من المبادرا

م أعلى قديتو مو)(ن أو السوق الموازي الرئيسيفيه من خالل السوق  بكتتاواستقطاب عمالء جدد لالستثمار في السوق السعودي أو اال

   .الشركة قبل من خالل الخدمات المقدمة من الخدمة لعمالئھا مستويات

 إشراف تحت لماليةا واألوراق اإلستثمار أعمال في ريادتھا وتعزيز وخدماتھا أعمالھا تطوير على تعمل وھي الشـــركة تأســـيس منذ

  (تداول). السعودية المالية والسوق المال سوق ھيئة ومتابعة

 كافة في يةالسوق حصتھا زيادة طريق نع السعودي السوق في الريادي مركزھا على المحافظة المالية للخدمات شركة فالكم تواصل

 الئھالعم ومبتكرة مضافة ةوقيم عالية جودة ذات اإلسالمية الشـــريعة أحكام مع متوافقة خدمات وتقديم تزاولھا التي ةياالستثمار األنشطة

 التداول شاشات وتطوير كيةالذ الھواتف تطبيقات عبر وذلك المتنوعة والمنتجات التداول قنوات خالل من المستثمرين حاجات لتلبية

  .الحالية

 المتعلقة و م،٢٠١٨ سنة خالل) تداول( السعودية المالية السوق شركة مبادرات مواكبة على الشركة في المختلفة األقسام سوف تقوم كما

 جاھدة ى الشركةتسعس كما الناشئة، لألسواق ستانلي ومورغان راسل فوتسي مؤشري إلى الرئيسي السوق وترقية) نمو( الموازي بالسوق

 مثل مبتكرة ةيمال منتجات يجادإو للمستثمرين المقدمة الخدمات مستوى رفع شأنھا من التي األخرى المبادرات مجموعه مواكبة إلى

 المالية األوراق وإقراض المكشوف على والبيع السعودية السوق في المدرجة الشركات تغطي والتي األساسية والتقارير األبحاث خدمات

    .غيرھاو

 وترتيباألولية  كتتاباتواإل واالستحواذ الدمج أعمال تطوير زيادة في للمساھمة الشركة تخطط والمشورة، الترتيب خدمات مجال وفي

  .بذلك المتعلقة ستشاريةاإل والخدمات الشركات تمويل

 منتجات وتقديم رالمخاط حسب متفوقة عوائد تحقيق خالل من المدارة األصول حجم لزيادة الشركة فستسعى األصول، إدارة مجال في أما

 األجانب مرينوالمستث لھم المرخص األشخاص دعم لغرض األمين الحفظ خدمة وإطالق تطبيق على الشركة تعكف كما. جديدة ستثماريةإ

  .المؤھلين
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   لألعمال التحليل القطاعي 

  .م٢٠١٦و  م٢٠١٧عمال للعامين وفقا لقطاعات األلي تحليل ألنشطة الشركة فيما ي

  
 

  

  الوساطة  م٢٠١٧

 ةمجموع

االستثمارات 

  البنكية

 

 استثمارات وأخرى  األصولإدارة 

  

  المجموع

  ٣٨٫٣٦١    )٣٠٥(   ١١٫٦٩٧    ١٣٫٠٩٣   ١٣٫٨٧٦  اإليرادات

  ٣٫٠٧٧    ٣٫٠٧٧    -  -  -  إيرادات أخرى

  )٥٩٫٧٠١(    )٣٥٫١٦٣(   )٣٫٤١٠(   )٤٫١٨٩(   )١٦٫٩٣٩(  المصاريف قبل الزكاة

  )١٨٫٢٦٣(    )٣٢٫٣٩١(   ٨٫٢٨٧    ٨٫٩٠٤   )٣٫٠٦٣(  ة قبل الزكاةالخسار

  ٣٨٠٫٠٧٥    ٣٨٠٫٠٧٥    -  -  -  مجموع الموجودات

  ١١٦٫٠٠١    ١١٦٫٠٠١    -  -  -  مجموع المطلوبات

          م٢٠١٦

  ٢٩٫٢٠٩    )٨٫٥٠٦(   ١٥٫٢٣٢    ١٫٤١٦   ٢١٫٠٦٧  اإليرادات

  ٣٫٧٧٣    ٣٫٧٧٣    -  -  -  إيرادات أخرى

  )١١١٫٠١٣(    )١٣٠٫٣٣٩(   )٢٫٩٣٦(    )٢٫٢٦٠(   )١٤٫١٣٠(  الزكاة المصاريف قبل

  )٧٨٫٠٣٠(    )٩٦٫٤١٩(   ١٢٫٢٩٦    )٨٤٤(   ٦٫٩٣٧  الخسارة قبل الزكاة

  ٣٦٠٫٢٨١    ٣٦٠٫٢٨١    -  -  -  مجموع الموجودات

  ٧٤٫٢٧٢    ٧٤٫٢٧٢    -  -  -  مجموع المطلوبات
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 األرباح توزيع سياسة

 ً    لما يلي:توزع الشركة األرباح السنوية وفقا

 بيتجنالحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا إ) من األرباح الصافية لتكوين %١٠( (تخصيص) تجنيبيتم  ■

ً حا المساھمين على للتوزيع قابل غير االحتياطي ھذا ، إنرأس المالمن  %٣٠متى بلغ االحتياطي المذكور (التخصيص)    .ليا

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

ً بأن للجميع الحق بقرار التوزيع حسب تفويض الجمعية العمومية ،ال أم أرباحا يوزع سوف كان ما اح لتوزيعات األرب الحد األقصى علما

 . %٥حسب النظام األساسي للشركة ھو 

 .وديسع لایر مليون ٥٢٫٥ بمبلغ ةينقد أرباح توزيعات على م٢٠١٧ يناير ١٨ في المنعقد اجتماعھم في اإلدارة مجلس وافق ■

 حقوقه في األرباح. المساھمين عن أحد بموجبه تنازل إتفاق او ترتيبات أية يوجد ال  ■

وسيأخذ بعين  ،حقبشكل منفصل في وقت ال هعن سيعلنھذا القرار  فإن ،همن عدم م٢٠١٧فيما يتعلق بقرار توزيع االرباح عن العام المالي 

  . ةوسيكون التوزيع بناءاً على موافقة الجمعية العمومي ويل النمو المستقبلي العمال الشركة.ماالعتبار مدى الحاجة لت

  :م٢٠١٧الجدول التالي ملخص لالرباح المبقاة لعام 

  المبلغ السعودية الرياالت بآالف

 ١٫٥٨٩  م٢٠١٧ح عام صافي الرب

  )١٠٥٫٠٠٠(  المبقاة األرباح من المال رأس إلى المحّول

  )٥٢٫٥٠٠(  ومدفوعة عنھا معلن أرباح توزيعات

 ١٥٣٫٢٧٥  األرباح المبقاة من األعوام السابقة

 )٢٫٦٣٦(  المجموع

   توزع كما يلي:

 )٢٫٦٣٦(  متراكمة خسائر

 ومراقبتھا مخاطرال إدارة وسياسة الشركةالتي تواجھھا  المخاطر

اطر زن بين المخالل التوالمخاطر من خإلدارة ھذه ابإدارة المخاطر ومراقبتھا وتؤمن اإلدارة الحلول المثالية  الشركةتقوم إدارة المخاطر في 

  االستراتيجية. الشركةتماشياً مع أھداف وذلك والعائد 

  فيما يلي: الشركةتتمثل المخاطر الرئيسة التي تتعرض لھا 

  االئتمان رمخاط

 مالية خسارة إلحاق يف يتسبب مما التعاقدية بالتزاماته الوفاء في مالية ألداة العميل أخفق حال في الشركة لھا تتعرض مخاطر عن عبارة ھي

  :يةالتال يفاتالتصن في ناالئتما مخاطر اإلدارة وتحلل. المالية للموجودات الدفترية القيمة االئتمان لمخاطر تعرض أقصى يساوي. اآلخر للطرف
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 المتوافق مع الشريعة للتمويل المدينة الذمم . 1

 التعرض دارةبإ إجراءات خاصة الشركة وضعت. الجوھرية االئتمان لمخاطر الشريعة مع المتوافق للتمويل المدينة الذمم تتعرض

 والحصول ئتمانيةاال السقوف وتخصيص الرسمية لالئتمان واالعتمادات االئتمانية الجدارة مدى تقييم ذلك في بما االئتمان لمخاطر

  :التالية األساسية المعايير على العام التمويل يعتمد قرار. الشخصية الضمانات مثل الضمانات على

 تقييم الطلبات ونظام )"سمة"( االئتمانية للمعلومات السعودية الشركة مثل المزدوجة االئتمان درجة.  

 للمقترض يونالد لعبء األقصى والحد للدخل األدنى الحد.  

 ("سمة")االئتمانية  للمعلومات السعودية الشركة مصدره األخرى المالية المؤسسات مع القرض سداد تاريخ  

 للعميل به الشھري إيداع الراتب يتم الذي أشھر ثالثة آلخر للبنك حساب وكشف العمل صاحب من الراتب شھادة.  

 تفويض بتوفير مالءالع يقوم ذلك، إلى إضافة. الشركة حساب في الشھرية قساطاأل إليداع مستديمة أوامر بتوفير العمالء جميع يقوم

ً  سداد نظام عن طريق دفعات الشركة تستقبل. متاحة سداد كطريقة المباشر بالحسم  الموافقة تم تحصيل سياسة الشركة لدى. أيضا

  .المتعثرين العمالء لمتابعة تحصيل يؤسس استراتيجية إجراءات ودليل عليھا

  .واحد قطاع في موجوداتھا جميع باستثمار قامت حال في الشركة مخاطر ھي االئتمان مخاطر زاتترك

  : التالية الفئات تحت السعوديين المواطنين لتمويل ھي الشركة استراتيجية إن

 مضمونة عمل بيئات في العاملين األفراد .  

 عملھم لخسارة عيفةإختمالية ض أو كبير حد إلى آمنة وظيفة مع ثابت دخل لديھم الذين .  

 مختارة كبيرة لشركات خاص قطاع موظفين .  

 والقطاع الحكومة من تمويالت لألفراد بتقديم الشركة وتقوم السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل الشركة عمليات تنفيذ يتم

 تركزات وجود عدم من للتأكد لرئيسيةا نشاطاتھا تنويع خالل محاولة من االئتمان لمخاطر التعرض حاالت الشركة وتدير. الخاص

  .محددة أعمال أو مواقع في من العمالء مجموعات أو أفراد لدى للمخاطر

ً  ٩٠ من ألكثر متأخرة مدفوعات تعاقدية أي ھناك كانت إذا ما على يشتمل القيمة في االنخفاض تقييم عند الرئيسي االعتبار إن  أو يوما

 إن. للعقد ألصليةا الشروط مخالفة أو االئتماني التصنيف انخفاض المقابلة أو لألطراف قديةالن التدفقات في معروفة صعوبات وجود

 األربعة ترةف خالل الفعلية المتعثرة المبالغ تدفق معدالت على محسوبة تعثر حدوث على احتمالية مبني المجمع الشركة مخصص

 .االئتمان لمخاطر لتصديل كافية المخصصات أن الشركة إدارة ترى. الماضية والعشرون شھر

  أخرى مدينة وذمم البنك لدى وأرصدة نقد . 2

 المدينة الذمم. ريةجوھ ائتمانية لمخاطر تخضع ال فھي ثم ومن جيد، ائتماني بتصنيف تتمتع سعودية بنوك لدى الفئات ھذه إيداع يتم

  .جوھرية ائتمانية لمخاطر تتعرض وال جوھرية ليست األخرى

   العموالت أسعار مخاطر

 تنشأ. االسواق يف الفائدة أسعار في للزيادة نتيجة للشركة المستقبلية اإليرادات على التأثير في العموالت أسعار مخاطر تمثلت

 لھذه مصدر أھم إن. محددة فترة ضمن الفائدة أسعار لتعديالت الخاضعة والمطلوبات الموجودات بين تفاوت وجود عند المخاطر

 ممالذ لتمويل ثابتا العمولة سعر يكون. البنكية والقروض للمجموعة المتوافق مع الشريعة للتمويل ينةالمد الذمم في يتمثل المخاطر

  .المالي المركز قائمة تاريخ في كما عمولة ألسعار مخاطر توجد ال ولذلك المالية والمطلوبات المدينة



                  

  تقرير مجلس اإلدارة

  م٢٠١٧لعام 

     

13 
 

  السيولة مخاطر

 طرمخا تنتج وقد .المالية باألدوات المتعلقة بالتعھدات للوفاء مةالالز األموال تأمين في لصعوبات المنشأة مواجھة مخاطر ھي

  .العادلة قيمته تقارب وبقيمة بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم عن السيولة

   .شركةلل قبليةمست التزامات بأي للوفاء السيولة من يكفي ما توفر يضمن بما المنتظمة المتابعة خالل من السيولة مخاطر تدار

 وما البنكي لتمويلا من أعلى مستويات مع ممكنة تكون قد التي العالية العوائد بين ما توازن على الحفاظ إلى اإلدارة مجلس ويسعى

 لألنظمة االمتثال ثبك عن تراقب اإلدارة ،شركةلل المال رأس بھيكلة يتعلق وفيما. قوي مالي مركز يوفرھا التي واألمان المزايا بين

 كما اإلقراض لنسبة رةاإلدا تقييم كان. المالي المركز تاريخ في كما المتطلبات لتلك ملتزمة الشركة وكانت كي؛البن التمويل ولشروط

  :التالي النحو على المالي المركز تاريخ في

م٢٠١٦م٢٠١٧   

 ٢٦٤٫٠٧٤١٫٣٨٧٫٠٩٦الملكية حقوق
 ١٠٥٫٨٦٧١٫٠٣١٫٥٣٥الشريعة مع المتوافق التمويل
 ٫٩٤١٣٦٩٢٫٤١٨٫٦٣١المال رأس ھيكلة
٪٤٢٫٦٥٪٢٨٫٦٢اإلقراض نسبة

  

   العملة مخاطر

 أسعار تقلبات اقبةبمر اإلدارة تقوم. األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب المالية األدوات قيمة في التغير مخاطر ھي

  .جوھرية ليست العملة مخاطر أن وتعتقد العمالت صرف

  األسعار مخاطر

 عوامل عن ناتجة يراتالتغ تلك كانت سواءً  السوق، أسعار في للتغيرات نتيجة المالية األداة قيمة في بالتقلب لقةالمتع المخاطر ھي

  .السوق في المتداولة األدوات جميع على تؤثر عوامل أو ُمصدرھا أو باألداة خاصة

 محفظة عتنوي طريق عن السعر مخاطر من بالحد الشركة تقوم. باالستثمارات يتعلق فيما راسعاأل لمخاطر معرضة الشركة إن

 العوامل بتقييم ةالشرك تقوم كذلك. العالمية المال وأسواق األسھم أسواق في للمستجدات المستمرة والمراقبة لديھا االستثمارات

  .لديھا ثمرالمست للجھات والتشغيلي المالي لألداء وتحليل دراسات إجراء ذلك في بما األسھم، أسعار في المؤثرة الرئيسية

  العادلة القيمة

 وحيث. اعتيادية وطشر وفق وتتم ذلك في الرغبة ولديھم دراية ذات أطراف بين التزام تسوية أو أصل تبادل بھا يتم التي القيمة ھي

 تمي التي ،االستثمارات عدا يماف – التاريخية التكلفة طريقة أساس على التابعة وشركتھا الشركة من لكل المالية األدوات تجميع يتم أنه

 وجوداتللم العادلة القيمة أن ارةاإلد تعتقد. العادلة القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين فروقات تنتج قد – العادلة بالقيمة قياسھا

  .الدفترية قيمتھا عن جوھري بشكل تختلف ال المالية والمطلوبات
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  الدولية المحاسبة معايير إلى التحول خطة

 الصادرة اسبةالمح معايير نم تحول إعداد الحسابات والقوائم المالية خطة عدادللعمل مع اإلدارة المالية إل استشاريبتعيين  الشركة إدارة قامت

 اءةبكف تتم ھذه حولالت عملية أن من التأكد إلى تھدف والتي ،إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةال إلى القانونيين للمحاسبين السعودية الھيئة عن

ر ولية إلعداد التقاريالمعايير الد إلى السعودية المحاسبة معايير تحكمه الذي الحالي المحاسبي اإلطار الكامل من التحول تضمن بحيث ويسر

المالية  راتالفت عن للشركة اليةالم القوائم إعداد عند وذلك القانونيين للمحاسبين السعودية الھيئة ِقبل من لنسختھا المعتمدة طبقا (IFRS) المالية

  .م٢٠١٨ يناير أول من تبدأ التي

  :اآلتية الرئيسة اإلجراءات التحول خطة تتضمن

 رفعه مث ومن اعتماده،و لدراسته المراجعة لجنةالتنفيذي و الرئيس على وعرضه تحول إعداد الحسابات والقوائم المالية لخطة مقترح إعداد 

  .جراءاتإ من يتم وتوثيق ما التحول خطة عناصر لتنفيذ الالزمة جراءاتاإلدارة واتخاذ اال مجلس من قبل النھائي لالعتماد

 لقانونيينا للمحاسبين عوديةالس الھيئة ِقبل من المعتمدة لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةل كامل وتصور شامل َتَفھُّم على الحصول 

  .مدة المعت المصادر من ةالتطبيقي واالرشادات والتفسيرات الفنية المصادرب واالستعانة النقاشية الجلسات من العديد إجراء خالل وكذلك من

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

 المالية مالقوائ على الجديدة بيةاسالمح السياسات ھذه أثر تقييم االعتبار في األخذ يتم المتاحة البدائل بين من المحاسبية السياسات اختيار عند 

 المالية.  والمؤشرات

 واالفصاح القياس متطلبات مع بالشركة الُمطبقة المحاسبية والمعالجات السياسات مقارنة  ً  لماليةاإلعداد التقارير  للمعايير الدولية طبقا

  .الجديدة بالسياسات االلتزام متطلبات وتحديد واالختالفات الفجوة وتحديد

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

 طنشا طبيعة مع يتماشى بما بوتفسيراتھا واختيار األنس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في واالستثناءات المتاحة البدائل تحليل 

  المالية.  للمعلومات أفضل رضع وبما يكفل وأنظمتھا المحاسبية الشركة

 م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في المالي المركز قائمة إعداد  ً  حولالت تاريخ في افتتاحي ليما كمركز لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةل طبقا

 تطبيق وأساليب اإلعداد أسس في الحسابات مراجع م واستشارة٢٠١٨ عام في مالية قوائم أول مع مقارنة كمعلومات بعد فيما وإلدراجه

 . المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير

 بع الر القوائم مع بالتوازي( ةلمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليل طبقاً  م٢٠١٧ عام خالل الربع سنوية المالية القوائم من إصدار إعداد

ً  الُمعدة سنوية  مراجع واستشارة م٢٠١٨ خالل المالية للقوائم لمقارنةل كأرقام بعد يماف الستخدامھا) السعودية المحاسبة لمعايير طبقا

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأساليب تطبيق اإلعداد أُُسسْ  في الحسابات

 بين النظر ھاتجو في اختالفات أو صعوبات بأي وإبالغھم المراجعة لجنة التنفيذي و الرئيس على بأول أوالً  الجوھرية التطورات عرض 

  . إن وجد الحسابات مراجع مع العمل فريق أو العمل فريق أعضاء

 العالقة ذوي ة منالشرك موظفي تدريب التنفيذ خطة تتضمن حيث ،والبشرية الذاتية مواردھا تطوير في باالستثمار شركة فالكم كذلك ستقوم

  .التغيير ھذا متطلبات تتماشى معبالشركة ل المالي للنظام التحتية والبنية المعلومات نظم وتطوير
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  اإلدارة مجلس

لشركة حوكمة الحسب النظام األساسي للشركة يتكون مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية من سبعة أعضاء، وبحسب اإلطار المرجعي 

 السمعة من عال دربق التمتع وكذلك ،سبةمنا شخصية وسمات مالئمة ومؤھالت مالية وخبرات مھنية بمھارات تمتعھم األعضاء ترشيح عند ُيراعى

  . اإلدارة مجلس كعضو والمسؤوليات بالواجبات القيام على والقدرة ،المسؤولية وتحمُّل والكفاءة والنزاھة الحسنة

 حصرون د وتشمل ،ويتم توثيقھا بالمحاضر ه التى يراھا مناسبةأعمال جداول في المدرجة الموضوعات اجتماعاته في المجلس يبحث

مخاطر سياسات إدارة الھدافھا وأو الشركة عمليات تحكم التي والسياسات الشركة والميزانيات التقديرية استراتيجية على الموافقة الموضوعات

الشركة،  عمالأ إدارة من خالله الشركة يستطيع في واضح تنظيمي ھيكل وجود من التأكد المجلس اختصاصات تشملو. ومراجعتھا ومراقبتھا

  للشركة.  المقبولة المخاطر بحدود مستويات والمسؤوليات المالئم بالشكل الصالحيات وتفويض

  عضاء التالية أسمائھم:األيتكون مجلس اإلدارة من السادة 

مستقل / غير 
 مستقل

  العضو  تنفيذي / غير تنفيذي

  الشيخ / فھد بن محمد بن صالح العذل (رئيس)  غير تنفيذي   غير مستقل
  األستاذ/ بدر بن فھد العذل (نائب الرئيس)  فيذي غير تن  غير مستقل

  األستاذ/ عبد العزيز بن محمد العذل   غير تنفيذي   مستقل
  عبد المحسن بن محمد الصالح األستاذ/  غير تنفيذي   مستقل

  محسن بن عبد الرحمن السويلم األستاذ/ عبد ال  غير تنفيذي   غير مستقل
  بد هللا النعيم اذ/ علي بن عاألست  غير تنفيذي   مستقل
  *األستاذ/ معاذ الخصاونة  تنفيذي   مستقلغير 

  م٢٠١٧بشھر مارس  ارةتم تعيين األستاذ/ معاذ الخصاونة في عضوية مجلس اإلد *

  والخبرات: والمؤھالت والسابقة الحالية الوظائفاإلدارة و نبذة عن أعضاء مجلسفيما يلي 

  الخبرات  المؤھالت الوظائف الحالية  االسم م

 االدارة مجلس رئيس  / فھد بن محمد بن صالح العذل (رئيس) الشيخ  ١
 شركة التنفيذي والمدير

 القابضة العربية فال
  المحدودة

 إدارة في بكالوريوس
 والية جامعة من األعمال
 تحصيله أكمل ثم بورتالند،
 شھادة ونال العلمي

 إدارة في الماجستير
 سانتا جامعة من األعمال
 فورنيا،كالي بوالية كالرا

 المتحدة الواليات
  )م١٩٧٦(

 وثالثون ةتسع تتجاوز بخبرةالشيخ فھد العذل  يتمتع
 ً  ذات والشركات المساھمة الشركات إدارة في عاما

 وھو القطاعات، مختلف في المحدودة المسؤولية
 المحدودة السعودية فال شركة من لكل المؤسس
 للخدمات فالكم وشركة القابضة العربية فال وشركة

  لماليةا

  األستاذ/ بدر بن فھد العذل (نائب الرئيس)  ٢

  

  

  

  

  

 للرئيس أول نائب
  - التنفيذي المدير ونائب

 فال شركات مجموعة
 القابضة العربية
  المحدودة

 إدارة في بكالوريوس
 جامعة من األعمال
 أوريغان بوالية بورتالند

 العامة اإلدارة تخصص في
  )م٢٠٠٧( عام

  

  

  

  

 في سنوات سعت خبرةب العذل بدر /يتمتع األستاذ
  البنكية االستثمارات
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س إدارة   األستاذ/ عبد العزيز بن محمد العذل  و مجل عض
ي  د العرب ة النق مؤسس

  السعودي

بكالوريوس اقتصاد من 
جامعة الملك سعود 

  ھـ١٤٠٠

ً  ثالثينواحد و تتجاوز بخبرة يتمتع  إدارة في عاما
  والشركات األعمال

و مجل س إدارة عض
دمات  الكم للخ ركة ف ش

  المالية

س إدارة  يس مجل رئ
ة  ي العالمي ركة القس ش

  للمقاوالت

أمين   عبد المحسن بن محمد الصالح  األستاذ/  ٤ الذ للت ركة م ش
التعاوني، عضو مجلس 

  إدارة

بكالوريوس في إدارة 
صاد، األعمال واالقت

  الواليات المتحدة األمريكية

ع تاذ يتمت ن /األس الح، عبدالمحس رة الص ةخ بخب  مس
ون ً  وأربع ا ي عام ال ف رة األعم  الح

ارات ك واإلدارة واالستثمارواالستش ن وذل  م
 بنك وسيتي سامبا بنك لدى عمله خالل

س إدارة  يس مجل رئ
ك ركة ومال ادر  ش مص
 القابضة

رئيس  محسن بن عبد الرحمن السويلم األستاذ/ عبد ال  ٥ ذي  ال التنفي
ي  دب ف و المنت والعض
س  و مجل وعض
ركة  ي ش اإلدارة ف

  النايفات للتمويل

مرخص من وزارة التجارة 
لمزاولة االستشارات 

رخيص رقم ت  االدارية
  م٢٠٠٣منذ عام  ٢٤٥

  يقالتسو -االئتمان –االستراتيجيات وتطوير االعمال 
قطاعات الطباعة + االتصاالت + المواد الغذائية 

خدمات  -وجستية واستشارات تمويل االعمال الل
  .استثمارية

مرخص من وزارة التجارة 
لمزاولة االستشارات 

 ١٣٠ترخيص رقم  المالية
  م١٩٩٧منذ عام 

بكالوريوس في العلوم 
اإلدارية جامعة الملك 

  م١٩٩٢سعود 

بكالوريوس في الھندسة    اذ/ علي بن عبد هللا النعيم األست  ٦
عة الملك المدنية جام

  ھـ١٤٠٠سعود
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ذي   األستاذ/ معاذ الخصاونة  ٧ رئيس التنفي  –ال
الكم  ركة ف ش

  للخدمات المالية

ال  تير إدارة أعم ماجس
)MBA(  ن ج ة م امع

  دالھاوزي

ي  الوريوس ف بك
ة  وم المالي العل

رفية ن  والمص م
  جامعة سانت ماري

ه رة لدي عة خب ي واس ال ف ارات مج  االستش
ة تثمار المالي رفي واالس م. المص ق انض  لفري
ل ي العم ركة ف الكم ش نة ف د م٢٠٠٨ س  أن بع
ان ل ك ار يعم دى كمستش ت ل دا، ديلوي و كن  وھ

 ً ا وم حالي راف يق ى باإلش ال عل ركة أعم  ش
الكم ي ف ال ف ديم مج دمات تق تثمار خ  االس

رفي، ول، إدارة المص تثمارات األص  اإلس
ة،الخا داول ص ة األوراق وت ا. المالي ه كم  أن

  .الشركات من عدد في إدارة مجلس عضو

   :على النحو التالي (سجل الحضور)، م٢٠١٧اجتماعات دورية خالل العام  خمسة اإلدارة مجلس قد عقد و

 فھد الشيخ/  التاريخ  االجتماع

 بن محمد بن

 العذل صالح

  )رئيس(

 األستاذ/

 فھد بن بدر

نائب ( العذل

  )يسالرئ

 عبد األستاذ/

 بن العزيز

  العذل محمد

 عبد األستاذ/

 بن المحسن

 محمد

   الصالح

 عبد األستاذ/

 بن المحسن

 الرحمن عبد

   السويلم

 األستاذ/

 بن علي

 هللا عبد

   النعيم

 /األستاذ

 قاسم معاذ

  الخصاونة

         م٢٠١٧ يناير ١٨  األول

         م٢٠١٧فبراير  ٢٢  الثاني

         م٢٠١٧مارس  ٢٦  لثالثا

         م٢٠١٧أبريل  ٣٠  الرابع

         م٢٠١٧اكتوبر  ٥  الخامس

 حاضر :  

 غائب : 

 سكرتير المجلس األستاذ/ تركي العروان. 

   أخرى شركات إدارةمجالس  في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية

  :م٢٠١٧ديسمبر  ٣١رة في مجلس إدارات شركات أخرى كما في فيما يلي، تفاصيل عضوية أعضاء مجلس اإلدا

أسماء الشركات التي يكون عضو   االسم م
مجلس اإلدارة عضو في مجالس 
  إدارتھا الحالية أو من مديريھا

داخل/ 
خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساھمة مدرجة / 

مساھمة غير 
مدرجة / ذات 

مسؤولية محدودة 
  .. إلخ..).

ات التي أسماء الشرك
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس 
إدارتھا السابقة أو من 

  مديريھا

داخل/ 
خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساھمة 
مدرجة / 

مساھمة غير 
مدرجة / ذات 

مسؤولية 
محدودة .. 

  إلخ..).

األستاذ/ فھد بن محمد بن   ١
  صالح العذل (رئيس)

رئيس مجلس إدارة شركة فالكم 
 القابضة

مساھمة غير   لداخ
  مدرجة

     

رئيس مجلس إدارة شركة األمثل 
  للتمويل.

  

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة 
  المخازن والخدمات المساندة

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة فال 
 العربية القابضة المحدودة

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة
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در بن فھد العذل األستاذ/ ب  ٢
  (نائب الرئيس)

فال  شركةعضو مجلس إدارة 
لمملكة العربية ا –العربية القابضة 

 السعودية وخارجھا

  

ذات مسؤولية  داخل
  محدودة

      

دارة بشركة اإلمجلس  نائب رئيس
 لمملكة العربيةا –فالكم القابضة 

 السعودية

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

بشركة  دارةاإلمجلس  نائب رئيس
  لمملكة العربية السعوديةا –ألمثلا

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

عضو مجلس إدارة بشركة ديتكون 
المملكة  –دودة السعودية المح

 العربية السعودية

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

مجلس إدارة شركة البالد  رئيس
  ليستكتا

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

ارة داإلمجلس  نائب رئيس
بالشركة الوطنية للرعاية الطبية 

المملكة العربية  –اية) (رع
  السعودية

  مساھمة مدرجة  داخل

عضو مجلس إدارة بشركة البالد 
 –دودة لألنابيب الخرسانية المح
  المملكة العربية السعودية

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

عضو مجلس إدارة بالشركة 
يكية السعودية الخليجية الھيدرول

المملكة العربية  –دودة المح
  السعودية

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

عضو مجلس إدارة بشركة الكادر 
 –عمان  –لتطوير التعليم  العربي
  األردن

 

ذات مسؤولية   األردن
  محدودة

دارة بشركة اإلمجلس  رئيس
المركز العربي للقلب والجراحة 

ز العربي الطبي) الخاصة (المرك
  دناألر –ان عم –

ذات مسؤولية   األردن
  محدودة

عضو مجلس إدارة بشركة 
 –التصنيع وخدمات الطاقة 

  السعودية المملكة العربية

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

بشركة  دارةاإلمجلس  نائب رئيس
 –اندة المخازن والخدمات المس
 المملكة العربية السعودية

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

تاذ/ عبد العزيز بن محمد األس  ٣
  العذل 

شريك ورئيس مجلس اإلدارة في 
  شركة القسي العالمية للمقاوالت

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

الخطوط الجوية العربية 
  السعودية

  حكومية  داخل 

شريك وعضو مجلس إدارة شركة 
  شھية لألطعمة (دانكن دونات)

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

      

لمحسن بن محمد األستاذ/ عبد ا  ٤
  الصالح 

شركة مالذ للتأمين التعاوني، 
  عضو مجلس إدارة

الشركة السعودية   مساھمة مدرجة داخل
للصادرات الصناعية، 
 رئيس مجلس إدارة

  مساھمة مدرجة داخل

شركة مصادر القابضة، رئيس 
 مجلس إدارة ومالك

ذات مسؤولية  داخل
  محدودة

شركة المخازن 
والخدمات المساندة، 

مساھمة غير   داخل
 مدرجة



                  

  تقرير مجلس اإلدارة

  م٢٠١٧لعام 

     

19 
 

  مجلس إدارة عضو

 

شركة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف (فيبكو)، 

  رئيس مجلس إدارة

  مساھمة مدرجة داخل

بنك باركليز السعودية، 
  عضو مجلس إدارة

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

بد المحسن بن األستاذ/ ع  ٥
 عبدالرحمن السويلم 

عضو مجلس إدارة شركة فالكم 
  ابضةالق

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

دارة شركة إمجلس عضو 
  الخزف السعودي 

  مساھمة مدرجة  داخل

عضو مجلس إدارة شركة 
  المخازن والخدمات المساندة

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

شركة عضو مجلس إدارة 
تصنيع مواد التعبئة 

  فيبكو)(والتغليف 

  مساھمة مدرجة  داخل

عضو مجلس إدارة الشركة 
  لية الخليجية للصناعةالتكام

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

عضو مجلس إدارة 
  الشركة العربية لألنابيب

  مساھمة مدرجة  داخل

عضو مجلس إدارة شركة النايفات 
  للتمويل

مساھمة غير  داخل
  مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة اليمامة   اذ/ علي بن عبد هللا النعيماألست  ٦
  لمنتجات العوازل

ولية ذات مسؤ  داخل
  محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
  األحماض الحيوية

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للمختبرات الخاصة 

  (مطابقة)

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

عضو مجلس إدارة المجموعة 
  السعودية لالستثمار الصناعي

  مساھمة مدرجة  داخل

وب عضو مجلس إدارة شركة الط
  السعودي

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

عضو  –شركة األمثل للتمويل   األستاذ/ معاذ قاسم الخصاونة  ٧
  مجلس إدارة

مساھمة غير   داخل
  مدرجة

      

نائب  –المركز العربي الطبي 
  ألردنا -رئيس مجلس اإلدارة 

خارج 
  المملكة

ذات مسؤولية 
  محدودة

    

  اإلدارة مجلس لجان

   اؤھا: وأعضھامھا وإختصاصھا وم اإلدارةمجلس ثقة عن مجلس اإلدارة أربعة لجان، وأدناه تفصيل باللجان المنبثقة عن عدد اللجان المنب

  اللجنة التنفيذية ■

 عمال الشركةة ومراقبة أالتنفيذية للشركة ومراجع اإلدارةعلى  باإلشرافالخاصة  األمورفي  مجلس االدارةأمام  مسؤولة التنفيذية اللجنة إن

قوم تن أكما يمكن  .اإلدارةمن مجلس  لھا المفوضةالقرارات  واتخاذذلك  إلىللمجلس عند الحاجة  الالزمةالتوصيات  وتقديمفة منتظمة بص

  اللجنة بناء على طلب المجلس بعمل الدراسات والتوصيات الالزمة في األمور االستراتيجية.

كون اللجنة )، وتت٢٥ة (ة الماددارة طبقا ألحكام القرار الصادر من الجمعية العامة للشركبموجب قرار من مجلس اإل التنفيذية لقد تم تشكيل اللجنة

  من رئيس وعضوين، التالية أسماؤھم:
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  الخبرات  المؤھالت الوظائف الحالية  االسمم

ن   ١ د ب ن محم د ب تاذ/ فھ األس
  صالح العذل (رئيس)

يس س رئ دير االدارة مجل  والم
ذي ركة التنفي ال ش ة ف  العربي
  المحدودة القابضة

الوريوس ي بك  إدارة ف
ال ن األعم ة م ة جامع  والي

د، م بورتالن ل ث  أكم
يله ي تحص ال العلم  ون
ھادة تير ش ي الماجس  ف
ال إدارة ن األعم ة م  جامع

انتا الرا س ة ك  بوالي
ا، ات كاليفورني  الوالي

  )م١٩٧٦( المتحدة

ع ذل  يتمت د الع يخ فھ رةالش اوز بخب  تتج
عةت ون س ً  وثالث ا ي عام ركات إدارة ف  الش

اھمة ركات المس ؤولية ذات والش  المس
دودة ي المح ف ف ات، مختل و القطاع  وھ
س ل المؤس ن لك ركة م ال ش عودية ف  الس
دودة ركة المح ال وش ة ف ة العربي  القابض
  .المالية للخدمات فالكم وشركة

تاذ/  ٤ ن  األس ن ب د المحس عب
  محمد الصالح

اوني،  أمين التع الذ للت ركة م ش
  عضو مجلس إدارة

الور ي إدارة بك يوس ف
اد،  ال واالقتص األعم
دة  ات المتح الوالي

  األمريكية

  

 

ة،  دمات المالي الكم للخ ركة ف ش
 مؤسس وعضو مجلس إدارة

يس  ة، رئ ادر القابض ركة مص ش
  مجلس إدارة ومالك

م ا  ٧ اذ قاس تاذ/ مع ألس
  الخصاونة 

ذي  رئيس التنفي الكم  –ال ركة ف ش
  للخدمات المالية

ال  تير إدارة أعم ماجس
)MBA(  ن جام ة م ع

  دالھاوزي

وم  ي العل الوريوس ف بك
رفية ة والمص ن  المالي م
  جامعة سانت ماري

ه رة لدي عة خب ي واس ال ف ارات مج  االستش
ة تثمار المالي رفي واالس م. المص ق انض  لفري
ل ي العم ركة ف الكم ش نة ف د ٢٠٠٨ س  أن بع
ان ل ك ار يعم دى كمستش ت ل دا، ديلوي  كن
و ً  وھ ا وم حالي راف يق ى باإلش ال عل  أعم

ركة الكم ش ي ف ال ف ديم مج دمات تق  خ
تثمار رفي، االس ول، إدارة المص  األص

تثمارات ة، اإلس داول الخاص  األوراق وت
ة ا. المالي ه كم و أن س عض ي إدارة مجل  ف
  .الشركات من عدد

   :سجل الحضور)على النحو التالي ( ، وم٢٠١٧ثالثة اجتماعات خالل العام التنفيذيةو قد عقدت اللجنة 

 فھد الشيخ/  التاريخ  االجتماع

 بن محمد بن

 العذل صالح

  )رئيس(

 عبد األستاذ/

 بن المحسن

 محمد

   الصالح

 /األستاذ

 قاسم معاذ

  الخصاونة

     م٢٠١٧مايو  ٧  األول

     م٢٠١٧ وماي ٨  الثاني

     م٢٠١٧اكتوبر  ٥  الثالث

  حاضر :  

  غائب : 
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  لجنة المراجعة  ■

 كافة على إلطالعا لھا يحق، المساھمين ومصالح الشركة أھداف يحقق بما الداخلية الرقابة نظام كفاية من بالتحقق لجنة المراجعة تصوتخ

 طالعإ وبعد ،مالي عام كلل القانوني المحاسب تعيين واقتراح المحاسبية السياسات ،والسنوية األولية المالية القوائم دراسة وكذلك المعلومات

  . ةالشرك في الداخلية الرقابة نظام وفاعلية سالمة تؤكد فإنھا المعتمدة األنظمة في المتمثل الرقابة نظام على نةاللج

  :ماؤھمأس التالية وعضوين، رئيس من اللجنة وتتكون. العادية العامة الجمعية من لجنة المراجعة بقرار تتشكل

  الخبرات  المؤھالت الوظائف الحالية االسم م

رئيس أول نائب  اذ/ بدر بن فھد العذل (الرئيس)األست  ١  ونائب لل
دير ذي الم   - التنفي
ة ركات مجموع ال ش  ف
  المحدودة القابضة العربية

الوريوس ي بك  إدارة ف
ال ن األعم ة م  جامع

د ة بورتالن  بوالي
 تخصص في أوريغان
ة اإلدارة ام العام  ع

  )م٢٠٠٧(

تاذ ع األس در /يتمت ذل ب رةب الع عةت خب  س
  البنكية ستثماراتاال في سنوات

  عضو مجلس الشورى   اذ/ علي بن عبد هللا النعيم األست  ٢

ة  ة العربي ي المملك ف
 السعودية

ي  الوريوس ف بك
ة  الھندسة المدنية جامع

  ھـ١٤٠٠الملك سعود

  

دير إدارة المال  األستاذ/ سليمان أبو تايه   ٣ ة م ي
ة  ي المؤسس تثمار ف واالس
أمين  المية لت اإلس
ان  تثمار وائتم االس
ك  ة للبن ادرات التابع الص

   اإلسالمي للتنمية

بة  الوريوس محاس بك
ة  ة االردني الجامع

 م١٩٩٨

مستشار لدى الھيئة السعودية للمحاسبين 
ايير  ول لمع روع التح انونيين لمش الق

   المحاسبة الدولية

ركات مدرج ة لش ان مراجع ة عضو لج
   ومالية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                  

  تقرير مجلس اإلدارة

  م٢٠١٧لعام 

     

22 
 

   :على النحو التالي (سجل الحضور)، م٢٠١٧اجتماعات خالل العام  أربع المراجعة عقدت لجنةقد و

  

  التاريخ  االجتماع
بدر بن   / األستاذ

  )رئيس( فھد العذل

األستاذ/ علي بن 

   عبد هللا النعيم

 سليمان /األستاذ

   تايه أبو أحمد

        م٢٠١٧يناير  ٢٦  األول

        م٢٠١٧فبراير  ١٥  الثاني

     م٢٠١٧أبريل  ٢٧  الثالث

     م٢٠١٧سبتمبر  ٢١  الرابع

 حاضر :  

 غائب :  

  لجنة الترشيحات والمكافآت  ■

 ع وك اإلطالتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مھام تحديد حجم وكفاءة المجلس ورفع التوصيات بخصوص المرشحين الجدد للمجلس وكذل

  آلية التوزيع.عتماد االمكافأة السنوية للشركة و توصية

ة لعامة للشركالجمعية اويتم اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتھم من قبل مجلس اإلدارة في حين يتم اعتماد أسلوب عمل اللجنة بموجب موافقة 

من  تكون اللجنةداء. وتخطط المستقبلية لتطوير األعلى توصيات مجلس اإلدارة. كما تتولى اللجنة كل ما من شأنه تقييم أداء المجلس ووضع ال

  ثالثة أعضاء، التالية أسماؤھم:

  االسم

  )رئيس( السويلم الرحمن عبد بن المحسن عبد األستاذ/

  ستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه األ

   سليمان العمرواألستاذ/ 

  عدنان الفوزان / األستاذ بدالً من  مروالع سليمان / ، تم تعيين العضو األستاذم٢٠١٧ يوليو* اعتباراً من 

   :ور)على النحو التالي (سجل الحض، م٢٠١٧خالل العام  اجتماعات خمسة الترشيحات والمكافآت جنةعقدت لقد و

  التاريخ  االجتماع

 المحسن عبد األستاذ/

 الرحمن عبد بن

  )رئيس( السويلم

 سليمان /األستاذ

   تايه أبو أحمد

 سليمان /األستاذ

   العمرو

 عدنان ستاذ/األ

   الفوزان

          م٢٠١٧يناير  ٣١  األول

          م٢٠١٧مارس  ٦  الثاني

      م٢٠١٧أبريل  ٢٦  الثالث 

      م٢٠١٧سبتمبر  ٢١  الرابع

      م٢٠١٧أكتوبر  ١  الخامس

 حاضر :  

 غائب :  
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 اللجنة الشرعية  ■

رعية  ة الش تص اللجن رعية وبوتخ وابط الش ع الض ا وض ي تزاولھ طة الت ع األنش ي جمي ر ف رالنظ ركة والش كات الش

  . على كافة المستويات واإلجابة على التساؤالت الشرعيةالتابعة لھا 

 تتكون اللجنة من رئيس وعضوين، التالية أسماؤھم:

  الخبرات  المؤھالت الوظائف الحالية االسم م

معالي الشيخ/ عبد هللا بن سليمان   ١

  )رئيس(المنيع 

  الملكي بالديوان رمستشا

 من العديد وعضو رئيس
 داخل الشرعية الھيئات
  السعودية وخارج

    ماجستير فقه

 الھيئات من العديد عضو  الدكتور/ محمد بن علي القري  ٢
 المؤسسات في الشرعية
 خبير وعضو المالية
 اإلسالمي الفقه بمجمع
 الدولي

    االقتصاد في دكتوراة

 عزيزعبدال بن عبدالرحمن /األستاذ  ٣

  النفيسة

 الشرعية الھيئة عضو
 ومدير الشركات من بعدد

 بفالكم الشرعية اإلدارة
  القابضة

 بجامعة متعاون محاضر
  اإلمام

 اقتصاد ماجستير
  إسالمي

 اجتماع علم ماجستير

  

   :على النحو التالي (سجل الحضور)، م٢٠١٧اجتماعات خالل العام  ستة الشرعية عقدت اللجنةوقد 

بنهللاعبد/معالي الشيخ  يخالتار  االجتماع
 بن عبدالرحمن األستاذ/ محمد بن علي القري  /الدكتور  سليمان المنيع (رئيس)

   النفيسة عبدالعزيز
       م٢٠١٧يناير  ١٩ األول
       م٢٠١٧فبراير  ٢١ الثاني
       م٢٠١٧أبريل  ٢٥ الثالث
       م٢٠١٧مايو  ١٧ الرابع

       م٢٠١٧يوليو  ١٧ الخامس
       م٢٠١٧أكتوبر  ٨ السادس

 حاضر :  

 غائب :  
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  م٢٠١٧لشركة فالكم خالل عام  وكبار التنفيذيين المجلس أعضاءومكافآت  تعويضات

  التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ■

الً  ادة (ب عم ادة (٧٦الم ركات والم ام الش ن نظ ام ألألسا٤٤) م ن النظ ركة و ) م ي للش اءاً عس رار وبن ى ق تم ال ركاء ي لش

   لایر سعودي لألعضاء عن كل حضور إجتماع. ٣٫٠٠٠صرف مبلغ 

  (بآالف الرياالت السعودية)

  البيان

 أعضاء

 المجلس

 /التنفيذيين

 غير مستقلين

 المجلس أعضاء

 /التنفيذيين غير

  المستقلين

 المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة

 لم نإ المالي والمدير التنفيذي الرئيس إليھم يضاف عويضاتوالت

  ضمنھم من يكونوا

  ٤٫١٣٧  -  ١٫٠٢٠  الرواتب والتعويضات

  ١٫٤٥٠  ٣٦  ٣٠٣  البدالت

  -  -  -  المكافآت الدورية والسنوية

  -  -  -  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا 

عينية أخرى تدفع بشكل 

  شھري أو سنوي

-  -  -  

  .أحد أعضاء مجلس اإلدرة عن حقوقهو إتفاق تنازل بموجبه أية ترتيبات ال يوجد أ* 

 الشركة في الداخلية الرقابة نظام

 يالت واإلجراءات لسياساتا الداخلية الرقابة نظام ويتضمن. وفاعليته وكفايته الداخلية الرقابة نظام تطويرو وضع عن مسؤولة الشركة إدارة إن

   .للشركة االستراتيجية األھداف لتحقيق دارةاإل مجلس إشراف تحت تصميمھا تم

 لضوابطا فاعلية بشأن لھم ريرالتقا ورفع اإلدارة لمجلس التابعة المراجعة للجنة يلالداخ المراجعةتقرير   بتقديم الداخلية المراجعة إدارة تقوم

 افةك تخص التي لتقاريرا رفع ويتم. المعتمدة الشركة توإجراءا وسياسات النظامية بالمتطلبات وااللتزامإلدارات الشركة  الرقابية الداخلية

 ظامن وفاعلية كفاية مراقبةب المراجعة لجنة وتقوم. الدورية النشاط تقارير خالل من المراجعة لجنة إلى الداخلية للمراجعة الجوھرية المالحظات

  ومساھميھا.  لشركةا مصالح لحماية تحديدھا تم التي المخاطر معالجة من للتأكد الداخلية الرقابة

 وتصحيح لمنع اءاتاإلجر وتسھيل مراجعة خالل من الشركة في الرقابية البيئة لتحسين الجھود بتنسيق الشركة في العمل إدارات كافة تقوم

 في العليا ةلتنفيذيا اإلدارة إشراف تحت العمل، إدارات من إدارة كل إلى وتوكل عمال إدارات الشركة،أإن وجدت في إجراءات  القصور أوجه

سياسات  قبل نم تحديدھا تم التيعمال إدارات الشركة أإجراءات في  القصور لمجاالت تتم التي التصحيح عمليات مراقبة مھمة  الشركة

  .إجراءات العملو

 مھامھا بأداء ة،يالداخل المراجعة إدارة قبل من مستقلة دورية لمراجعة تخضع التي ،و إدارة المخاطر االلتزامالمطابقة و شركة وتقوم 

 واختبارات اطرمخ وتقييم المحددة واإلجراءات السياسات ومراجعة تطبيق مثل عملھا خطط يحدد الذي االلتزام برنامج حسب ومسؤولياتھا

  .بذلك الموظفين حاطةإو االلتزام
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 إن. االستراتيجية لشركةا أھداف لتحقيق خاطرالم إدارة حول اإلدارة لمجلس معقولة قناعة لتقديم الشركة في الداخلية الرقابة نظام تصميم تم

في نظام الرقابة  صورالق أوجه كافة اكتشاف أو منع يستطيع ال وقد ضمنية قيود على يحتوي جيدا، تصميمه كان مھما الداخلية، الرقابة نظام

 فيةكا الرقابية غير لضوابطا تصبح أنك القيود عضلب يخضع المستقبلية للفترات الحالية النظام فاعلية تقييم اعتماد فإن لذلك، إضافة. الداخلية

  .واإلجراءات بالسياسات االلتزام مدى أو الظروف تغُير بسبب

 يالت المالحظات أن ؤكدت التقارير وھذه الداخلية، الضوابط فجوات حول الداخلية المراجعة إدارة من بشكل دوري تقارير المراجعة لجنة تتلقى

  .اإلدارة قبل من سليم بشكل معالجتھا متت قد الخصوص بھذا رفعھا تم

 في الحالي الداخلية الرقابة نظام أن إدارة الشركة  ترى السنة، خالل إدارة الشركة به تقوم الذي الداخلية للضوابط المستمر التقييم نتائج على بناءً 

 نظام وتقوية سينتح على متواصل بشكل رة الشركة إدا تعمل كما مستمر، بشكل مراقبته وتتم بفاعلية ويعمل كافي بشكل تصميمه تم الشركة

  الشركة. في الداخلية الرقابة

  الداخلية في الشركة الرقابة إجراءات السنوية لفاعلية المراجعة نتائج

 فعر إلى ضافةباإل الشأن بھذا المتبعة بالخطوات المجلس احاطة ويتم الشركة في الداخلية الرقابة نظام فاعلية باستمرار المراجعة لجنة تراجع

 ابةالرق إجراءات تقارير لىع اللجنة إطالع وبعد. الداخلية الرقابة نظام لفاعلية تقييمه في المجلس لمساعدة اإلدارة مجلس إلى شامل سنوي تقرير

 داراتاإل في المسؤولينب واالجتماعالمطابقة وااللتزام و إدارة المخاطر  شركة وتقارير الداخلي التدقيق تقارير وأھمھا الشركة في الداخلية

 فاعلية عكست الداخلية الرقابية ةالدور بأن قناعتھا المراجعة لجنة أبدت فقد ،إداراتھم وأداء الرقابية التقارير تلك محتويات عن ومناقشتھم المعنية

 نهأ اللجنة وترى. لمستجداتا لكافة تجابةواالس المتزايدة العمل حاجة يلبي بما مستمر تطور في نھاأ كما. الشركة لدى الداخلية الرقابة إجراءات

  .عنه اإلفصاح يستوجب الشركة أعمال في جوھري ضعف أو رقابية ثغرات أية يوجد ال

نظرأ لكفاءة  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كمراجع حسابات للشركة للسنه المنتھية في  )PWC(كما أن مجلس اإلدارة أخذ بتوصية لجنة المراجعة بتعيين 

  كة عالمية و تاريخھا مع فالكم في السنوات السابقة. الشركة وسمعتھا كشر

  الجمعيات العمومية 

  :كاآلتي اإلدارة مجلس أعضاء من الحضور وكان م٢٠١٧ عام خالل فقط واحدة مرة عادية غير عامة جمعية عقد تم

األستاذ/ 
معاذ 

 الخصاونة

األستاذ/ 
علي بن 
عبد هللا 
  النعيم 

األستاذ/ 
عبد 

المحسن 
بن عبد 
ن الرحم

  السويلم 

األستاذ/ 
عبد 

المحسن 
بن محمد 
  الصالح 

األستاذ/ 
عبد العزيز 
بن محمد 
  العذل

األستاذ/ 
بدر بن 

فھد العذل 
(نائب 
  الرئيس)

الشيخ / 
فھد بن 

محمد بن 
صالح 
العذل 
  (رئيس)

  الجمعيات العمومية

              م٢٠١٧مايو  ٥  

    حاضر :  

    غائب :  
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   ارةاإلد مجلس أعضاء مصالح

 أعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو عالقة بھم ■

 ١ في األسھماالسم
م٢٠١٧ يناير  

 نسبة
% التملك  

 في التغير
 كما  األسھم

مايو   ١٥ في
م٢٠١٧  

 نسبة
 التغير
% 

 في األسھم
 ديسمبر ٣١

م٢٠١٧  

 نسبة
 التملك
% 

 إيضاحات

 محمد بن فھد /الشيخ

 العذل صالح بن

مجلس  رئيس(

  )اإلدارة
 

٢٢٫١٠٠٫٠٠٠ 
٢٤٫٦١٨٫٠٠٠ %٢١٫٠٥  

٢١٫٣١
%  

٠٫٠١  ٢٫٥٠٠%  

 عدنان الفوزانيد ستم شراء أسھم ال

 %١٠س المال بمقدار أو زيادة ر

نقل األسھم لشركة فالكم القابضة  ثم

من  %٠٫٠١و المساھمة بنسبة 

س مال شركة فالكم للخدمات أر

 ٢٥٠ إلىالمالية بعد تخفيضه 

  مليون لایر سعودي

 فھد بدر /األستاذ

 نائب رئيس( العذل

  )مجلس اإلدارة

   
٢٫١٠٠٫٠٠٠   

٠  -   %٢٫٠٠   ٢٫٣١٠٫٠٠٠  %٢٫٠٠%  

 %١٠س المال بمقدار أتم زيادة ر

نقل األسھم لشركة فالكم القابضة ثم

 عبدالمحسن /األساذ

مجلس  السويلم (عضو

  )اإلدارة
٠  -   %١٫٠٨   ١٫٢٥٢٫١١٢  %١٫٦١  ١٫٦٩٤٫٣٣٣%  

ھمين سھم لمسا ٥٥٦٫٠٤٩تم بيع 

س المال بمقدار أدة رم زياآخرين ث

نقل األسھم لشركة فالكم  ثم %١٠

 القابضة

 نفيذيينالت وكبار الشركة إدارة مجلس أعضاء عدا( ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسھم فئة في ال يوجد أي مصلحة ■

 خالل الحقوق تلك في تغيير وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة المادة بموجب الحقوق بتلك الشركة أبلغوا) ھموأقربائ

 .م٢٠١٧ عام 

 أو أسھم في ربائھموأق التنفيذيين وكبار الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب أوحقوق تعاقدية مالية أوراق أو ال يوجد أي مصلحة ■

 .عدا ما ذكر في الجدول أعاله م٢٠١٧خالل عام  الشركة دين أدوات

 لالسترداد. قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من ءإلغا أو شراء ال يوجد أي ■

 

 وأي شخص ذو عالقة بھم  نيالمساھم ■

 إلىالك الشركة نقل جميع أسھم م ٢٠١٧مايو  ١٥بتاريخ المنعقدة ن في الجمعية العامة غير العادية م قرر المساھمو٢٠١٧خالل عام 

نحو لكية على الكون الممات المالية شركة تابعة لشركة فالكم القابضة و تشركة فالكم القابضة بنفس النسب على أن تصبح شركة فالكم للخد

  التالي: 

  أسماء المساھمين

  

 النسبة المئوية

  

  عدد األسھم

رأس المال باللایر   

  السعودي

  ٢٤٩٫٩٧٥٫٠٠٠    ٢٤٫٩٩٧٫٥٠٠    ٪٩٩٫٩٩    شركة فالكم القابضة

  ٢٥٫٠٠٠    ٢٫٥٠٠    ٪٠٫٠١    العذل الشيخ/ فھد بن محمد بن صالح

  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪١٠٠  
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 و كبار التنفيذيين أو المساھمينألس اإلدارة أعضاء مج قبل من المصالح عن التنازل

ھمي و أي من مسايذيين أال يوجد لدى الشركة علم عن أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم بموجبھا أي من أعضاء مجلس االدارة أو أي من كبار التنف

 عن مصالحه أو التنازل عن حقوقه في األرباح أو التنازل عن أي راتب أو تعويض.الشركة بالتنازل 

  الشركة قبل من بھا المحتفظ الخزينة ال يوجد أي أسھم

 الحكومية للجھات النظامية المدفوعات

  كما يلي: م٢٠١٧بلغت المدفوعات للجھات الحكومية خالل العام 

  )السعودية الرياالت آالف( المبلغ  البيان

  ٥٫٤٩٥  لزكاة والضريبةا

  ١٫٣٧٩  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  ٣٨  التأشيرات واالقامات

  ٦٫٩١٢  المجموع

   الشركة على المرابحات

ة  ات المالي ن المؤسس راض م تم االقت ادي، ي ركة االعتي اط الش من نش ركة وض ي الش ول ف ن إدارة األص ادة م اه وع أدن

  كشف بجميع القروض على الشركة:

  شركة/الشركة التابعةال

مبلغ القرض 

  األصلي

  (بآالف الرياالت السعودية)

سم الجھة إ

  المانحة
  تفاقيةتاريخ اإل

مدة 

  القرض

  (بالشھور)

المبلغ 

المتبقي من 

  القرض

(بآالف الرياالت 

  السعودية)

المسدد خالل 

  م٢٠١٧

  (بآالف الرياالت السعودية)

  ٢٥٫٠٠٠ -   ٣  م٢٠١٦يسمبردإدارة األصول ٢٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ٢٦٫١٥٧ -     ٣ م٢٠١٦ ديسمبر إدارة األصول  ٢٦٫١٥٧ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ٢٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ٢٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ٢٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ١٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ١٠٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ١٠٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ١٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية

  ١٠٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ١٠٫٠٠٠ الكم للخدمات الماليةف
  ١٥٫٠٠٠ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ١٥٫٠٠٠ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫١٢١ -     ٣ م٢٠١٧يناير  إدارة األصول  ٢٥٫١٢١ فالكم للخدمات المالية
  ١٠٫٠٥٢ -   ٣  م٢٠١٧فبرايرإدارة األصول ١٠٫٠٥٢ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٢٣٨ -   ٣  م٢٠١٧مارسإدارة األصول ٢٥٫٢٣٨ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٢٤٢ -   ٣  م٢٠١٧مارسإدارة األصول ٢٥٫٢٤٢ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٣٦٧ -   ٣  م٢٠١٧مارسإدارة األصول ٢٥٫٣٦٧ فالكم للخدمات المالية
  ٢٦٫٥٤١ -   ٣  م٢٠١٧مارسرة األصولإدا ٢٦٫٥٤١ فالكم للخدمات المالية



                  

  تقرير مجلس اإلدارة

  م٢٠١٧لعام 

     

28 
 

  شركة/الشركة التابعةال

مبلغ القرض 

  األصلي

  (بآالف الرياالت السعودية)

سم الجھة إ

  المانحة
  تفاقيةتاريخ اإل

مدة 

  القرض

  (بالشھور)

المبلغ 

المتبقي من 

  القرض

(بآالف الرياالت 

  السعودية)

المسدد خالل 

  م٢٠١٧

  (بآالف الرياالت السعودية)

  ٢٥٫٣٥٠ -   ٣  م٢٠١٧مارسإدارة األصول ٢٥٫٣٥٠ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٢٢٢ -   ٣  م٢٠١٧ابريلإدارة األصول ١٥٫٢٢٢ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٢١٨ -   ٣  م٢٠١٧ابريلإدارة األصول ١٥٫٢١٨ فالكم للخدمات المالية

  ١٠٫١٤٧ -   ٣  م٢٠١٧ابريلإدارة األصول ١٠٫١٤٧ الماليةفالكم للخدمات 
  ١٠٫١٤٥ -   ٣  م٢٠١٧ابريلإدارة األصول ١٠٫١٤٥ فالكم للخدمات المالية
  ٥٠٫٩٧٢ -   ٣  م٢٠١٧مايوإدارة األصول ٥٠٫٩٧٢ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٢٤٧ -   ٣  م٢٠١٧مايوإدارة األصول ١٥٫٢٤٧ فالكم للخدمات المالية
  ٢٥٫٧٤٣ -   ٣  م٢٠١٧يوليوإدارة األصول ٢٥٫٧٤٣ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٤٤٦ -   ٣  م٢٠١٧يوليوإدارة األصول ١٥٫٤٤٦ فالكم للخدمات المالية
  ١٥٫٤٤١ -   ٣  م٢٠١٧يوليوإدارة األصول ١٥٫٤٤١ فالكم للخدمات المالية
  ١٠٫٢٩٦ -   ٣  م٢٠١٧يويولإدارة األصول ١٠٫٢٩٦ فالكم للخدمات المالية
  ١٠٫٢٩٤ -   ٣  م٢٠١٧يوليوإدارة األصول ١٠٫٢٩٤ فالكم للخدمات المالية

 إدارة األصول  ٥١٫٧٢٧ فالكم للخدمات المالية
اغسطس
  ٥١٫٧٢٧ -     ٣  م٢٠١٧

 إدارة األصول  ١٥٫٤٧٢ فالكم للخدمات المالية
اغسطس
  ١٥٫٤٧٢ -     ٣  م٢٠١٧

 -      ١٥٫٦٧٧ ٣  م٢٠١٧اكتوبرإدارة األصول ١٥٫٦٧٧ فالكم للخدمات المالية
 -      ١٥٫٦٦٧ ٣  م٢٠١٧اكتوبرإدارة األصول ١٥٫٦٦٧ فالكم للخدمات المالية
 -      ١٠٫٤٤٥ ٣  م٢٠١٧اكتوبرإدارة األصول ١٠٫٤٤٥ فالكم للخدمات المالية
 -      ١٠٫٤٤٥ ٣  م٢٠١٧اكتوبرإدارة األصول ١٠٫٤٤٥ فالكم للخدمات المالية

 -      ٥٢٫٤٩٤ ٣  م٢٠١٧نوفمبرإدارة األصول ٥٢٫٤٩٤ الكم للخدمات الماليةف

   والجزاءات العقوبات

ام  الل ع ة خ زاءات التالي ات والج ركة للعقوب ت الش أ م٢٠١٧تعرض ا ت يس لھ غيلية ول ال تش ة بأعم ي مرتبط ثير وھ

  جوھري، وفيما يلي ملخص بھا:

 أو العقوبة  التاريخ  الجھة

  الجزاء

 أسباب

  فةالمخال

 المبلغ

(بآالف 

الرياالت 

  السعودية)

عالجھا سبل  

وقوعھا وتفادي  

  المستقبل في

التأخر ألكثر من يوم واحد في تزويد الھيئة   غرامات مالية  م٢٣/٠١/٢٠١٧  ھيئة السوق المالية

  بالبيانات و المستندات المطلوبة

 ال بما الھيئة على الرد سرعة  من التاكد  ٤٠

 .المقررة المھلة يتجاوز

لعدم أخذ موافقة الھيئة على فتح حسابات   غرامات مالية  م٢٩/٠١/٢٠١٧  ھيئة السوق المالية

  استثمارية للمنظمات غير ھادفة للربح

 على تمر قبولھا قبل الحسابات جميع  ٤٠

 وتمويل األموال غسل مكافحة وحدة

 لجھة الحساب كان حال وفي ، ھاباإلر

 بطلب التقدم يتم ربحية غير أو حكومية

   الھيئة افقةمو
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 أو العقوبة  التاريخ  الجھة

  الجزاء

 أسباب

  فةالمخال

 المبلغ

(بآالف 

الرياالت 

  السعودية)

عالجھا سبل  

وقوعھا وتفادي  

  المستقبل في

لعدم وجود نظام أو سياسات لمراقبة العمليات   غرامات مالية  م٢٩/٠١/٢٠١٧  ھيئة السوق المالية

 المعقدة والضخمة

  

 العمليات مراقبة إجرات تطوير تم  ٤٠

 . (AMLOCK) نظام وتطوير

موظفي الشركة الدورة من  ٢لعدم حضور   غرامات مالية  م٢٩/٠١/٢٠١٧  ھيئة السوق المالية

التدريبية الخاصة بمكافحة غسل األموال 

  م٢٠١٥وتمويل أإلرھاب لعام 

 الدورة الشركة موظفين جميع حضور  ٤٠

 األموال غسل بمكافحة الخاصة التدريبية

 لدورة االقل على رھاباإل وتمويل

 السنة في واحدة

في  لعدم تحديد يومي تعامل على األقل  غرامات مالية  م١٩/٠٤/٢٠١٧  ھيئة السوق المالية

األسبوع في شروط وأحكام صندوق فالكم 

للطروحات األولية المطروح بتاريخ 

١٢/٦/٢٠٠٨  

 الصندوق حكامأو شروط تحديث تم  ١٠

 فالكم لصندوق تعامل يومي وتحديد

  .األولية للطروحات

  على الشركة  القيود

  (بآالف الرياالت السعودية) المبلغ  القيد  التاريخ   الجھة

  ١٥٩  إحتياطي نظامي *  منذ بداية إنشاء الشركة   ية فالكم للخدمات المال
* ً ا ام طبق ي للنظ ركة األساس ام للش ام وأحك ركات نظ عودي، الش إن الس ى ف ركة عل ب أن الش يص) تجن ن%  ١٠ (تخص افي م دخل، ص د ال ة بع ائرالخ تغطي  س

ً ح المساھمين على للتوزيع قابل غير االحتياطي ھذا إن. الشركة مال من %٣٠ االحتياطي ھذا يبلغ حتى نظامي احتياطي لتكوين المتراكمة،   .اليا

  معامالت مع أطراف ذات عالقة وال الجوھرية وتضارب المصالح الصفقات

 أن يجوز ال " أنه ىعل تنص التي للشركة األساسي النظام من ٢٤ والمادة الشركات نظام ) من١) الفقرة رقم (٧١رقم ( المادة بأحكام عمالً 

 الجمعية من بقمس بترخيص إال الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أي دارةاإل مجلس لعضو يكون

 التي والعقود عمالاأل في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة من له بما المجلس يبلغ أن اإلدارة مجلس عضو وعلى. سنة كل يجدد العادية العامة

 ھذا في يصدر ذيال القرار على التصويت في االشتراك العضو لھذا يجوز وال. االجتماع محضر في التبليغ اھذ ويثبت الشركة، لحساب تتم

 يكون التي والعقود عمالاأل عن انعقادھا عند العادية العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس ويبلغ. المساھمين وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن

  "الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير التبليغ ويرافق فيھا، مباشرة غير أو مباشرة مصلحة المجلس أعضاء ألحد

أي شخص ذو  أومالي لم تبرم الشركة أي صفقات ھامة فيھا مصالح جوھرية مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير ال

  ما ورد في اإليضاح أدناه:عالقة بالشركة عدا 

  رى. األخ لصفقاتا بھا تتم التي واألسس الشروط قود والصفقات التي أمبرمتھا الشركة مع األطراف ذات العالقة قد تمت بنفسإن جميع الع

غ وقد لمدة سنة والخدمات المساندة المخازن شركة مع بالتعاقد الشركة قامت – الي بل د اجم ة و تسعة ثالسعودي)  لایر ٣٣٩٫٩٠٠( التعاق ثمائ

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م ٦٤٥ إيجار تخص سعودي لایر ئةو تسعما ألف ثونوثال
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نة القابضة فال شركة مع بالتعاقد الشركة قامت – دة س د لم غ وق الي بل د اجم  ألف سونوخم وستة خمسمائة) سعودي لایر ٥٥٦٫٠٠٠( التعاق

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م ٦٩٥ إيجار تخص سعودي لایر

انونو وثمان مائة) سعودي لایر ١٨٨٫٠٠٠( التعاقد اجمالي بلغ وقد لمدة سنة للتمويل النايفات شركة مع اقدبالتع الشركة قامت –  لایر ألف ثم

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م ٨٠٠ إيجار تخص سعودي

 تخص سعودي لایر ألف ستون) عوديس لایر ٦٠٫٠٠٠( التعاقد اجمالي بلغ وقدلمدة سنة  للتمويل النايفات شركة مع بالتعاقد الشركة قامت –

 لفالكم.  الرئيسي المبنى في مربع م ٢١٧ مخازن إيجار

د الشركة قامت – ع بالتعاق ل شركة م ل األمث د للتموي دة سنة وق غ لم الي بل د اجم ا عشر) سعودي لایر ١٢٫٠٠٠( التعاق  سعودي لایر ألف إثن

 لفالكم. الرئيسي المبنى في مربع م ٤ مخازن إيجار تخص

د للتمويل لمدة سنة النايفات شركة مع بالتعاقد الشركة قامت – غ وق الي بل د اجم  سعودي لایر ألف خمسمائة) سعودي لایر ٥٠٠٫٠٠٠( التعاق

 عبد هللا.  الملك للتمويل بطريق النايفات فرع شركة الجزء الشرقي من مبنى إيجار تخص

غت المالية فالكم للخدما لشركة األمنية الحراسات بأعمال للقيام لمدة سنة األمنية للحراسات فال مؤسسة مع بالتعاقد الشركة قامت –  ٣٩٠( بمبل

 سعودي).  لایر ألف

غ فالكم للخدمات لشركة الدعاية و اإلعالن و طباعة البروشورات بأعمال للقيام ميديا فال شركة مع بالتعاقد الشركة قامت –  ٢٩٦( المالية بمبل

 سعودي).  لایر ألف

  الل دورة أعمالھا االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة.تقوم الشركة من خكما 

  

  من العمليات اإلعتيادية  معامالت مع أطراف ذات عالقة  أ)

ة للس وائم المالي ة ضمن الق ة والمدرج ع األطراف ذات العالق امالت م ة بالمع رادات (المصروفات) المتعلق ل اإلي ي  ةھيتمنال نة تتمث  ٣١ف
  بما يلي: م٢٠١٧ ديسمبر

       ٢٠١٧م             
                   (بآالف الرياالت السعودية)

 ٥٢٫٥٠٠ للمساھمين ومدفوعة عنھا معلن أرباح توزيعات
 ١١٫٦١٤ أتعاب إدارة الصناديق االستثمارية 
 ٨٣ اشتراكات صناديق االستثمارات
 ٢٣٤ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ٩٫٠٠٩ نفقات تمويل *
 ٥٫٩٨٥ ارة العلياتعويض اإلد

  . %٥.٨ نسبة  بعمولة  متوسط لدى الشركة مقابل قام صندوق فالكم للمرابحة بالريـال السعودي، وھو صندوق مدار من قبل الشركة، بربط مرابحات م٢٠١٧ عامخالل   (*)

  

  

  

  

  

  

  

  




