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  ا�ح?,مNن�    السادة/�مساهمي�شركة�فالكم�للخدمات�ا�الية

شـــــــــــــــــــركة�فـــــــــــــــــــالكم�يســـــــــــــــــــر�مجلـــــــــــــــــــس�إدارة�شـــــــــــــــــــركة�فـــــــــــــــــــالكم�للخـــــــــــــــــــدمات�ا%اليـــــــــــــــــــة�أن�يقـــــــــــــــــــدم�لكـــــــــــــــــــم�التقريـــــــــــــــــــر�الســـــــــــــــــــنوي�والحســـــــــــــــــــابات�الختاميـــــــــــــــــــة�ونتـــــــــــــــــــائج�أعمـــــــــــــــــــال�

  .م٢٠١٨ديسم<=��٣١للعام�ا%نت7�89ي�للخدمات�ا%الية�("الشركة")�

  شاطات�الرئيسة�للشركةالن

 
ُ
عـــــــــــــــد�فـــــــــــــــالكم�مـــــــــــــــن�أبـــــــــــــــرز�الشـــــــــــــــركات�ا%اليـــــــــــــــة�ا%رخصـــــــــــــــة�مـــــــــــــــن�هيئـــــــــــــــة�الســـــــــــــــوق�ا%اليـــــــــــــــة�ومـــــــــــــــن�أوائـــــــــــــــل�البنـــــــــــــــوك�اOســـــــــــــــتثمارية�ا%رخصـــــــــــــــة�الIـــــــــــــــ�8بـــــــــــــــدأت�أنشـــــــــــــــطEFا�ت

7ــــــــــــــــــــــي�مجــــــــــــــــــــــال�اOســــــــــــــــــــــتثمار�وخــــــــــــــــــــــدمات�الوســــــــــــــــــــــاطة�وإدارة�ا^صــــــــــــــــــــــول�وتتمثــــــــــــــــــــــل�النشــــــــــــــــــــــاطات�الرئيســــــــــــــــــــــة�للشــــــــــــــــــــــركة�7ــــــــــــــــــــــي�تقــــــــــــــــــــــديم�الخــــــــــــــــــــــدمات�ا%اليــــــــــــــــــــــة�ا%تنوعــــــــــــــــــــــة�
  Eabا�كما�ي`ي:لعم
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ــــــــbل�فgـــــــــــــــ=ة�وجoـــــــــــــــnة�ن –�خـــــــــــــــدمات�الوســـــــــــــــاطة ز�متقـــــــــــــــدم�7ـــــــــــــــي�مركـــــــــــــــErـــــــــــــــا�أكمـــــــــــــــا��الـــــــــــــــت�الشـــــــــــــــركة�التمoـــــــــــــــ�nبـــــــــــــــoن�البنـــــــــــــــوك�اOســـــــــــــــتثمارية�7ـــــــــــــــي�الســـــــــــــــوق�الســـــــــــــــعودي�خـــــــ

̂عـــــــــــــــوام�ا%اضـــــــــــــــية�وذلـــــــــــــــك�لتفانEtـــــــــــــــا�7ـــــــــــــــي�تقـــــــــــــــديم�الخـــــــــــــــدمات�ا%اليـــــــــــــــة ــــركة�ع`ـــــــــــــــى�عـــــــــــــــدة�جـــــــــــــــوائز�7ـــــــــــــــي�ا �بـــــــــــــــoن�شـــــــــــــــركات�الوســـــــــــــــاطة�7ـــــــــــــــي�الســـــــــــــــوق�حيـــــــــــــــث�حـــــــــــــــازت�الشـــــــــــ

 
ً
  .�ا%عايo=�̂ع`ى�وفقا

ول�عت<ــــــــــــــــــــــــــ=�فــــــــــــــــــــــــــالكم�مــــــــــــــــــــــــــن�الشــــــــــــــــــــــــــركات�الرائــــــــــــــــــــــــــدة�7ــــــــــــــــــــــــــي�إدارة�الصــــــــــــــــــــــــــناديق�اOســــــــــــــــــــــــــتثمارية�وإدارة�ا%حــــــــــــــــــــــــــافظ�حيــــــــــــــــــــــــــث�تــــــــــــــــــــــــــوفر�إدارة�ا^صــــــــــــــــــــــــــت –�إدارة�ا=صــــــــــــــــــــــــــول 

بالشــــــــــــــــــركة�العديــــــــــــــــــد�مــــــــــــــــــن�ا%نتجــــــــــــــــــات�ا%توافقــــــــــــــــــة�مــــــــــــــــــع�الضــــــــــــــــــوابط�الشــــــــــــــــــرعية،�مــــــــــــــــــع�القــــــــــــــــــدرة�ع`ــــــــــــــــــى�التخطــــــــــــــــــيط�بمــــــــــــــــــا�يفــــــــــــــــــي�بحاجــــــــــــــــــة�ا%ســــــــــــــــــتثمرين�مــــــــــــــــــن�ذوي�

ا%ـــــــــــــــــbءة�ا%اليـــــــــــــــــة�العاليـــــــــــــــــة�ســـــــــــــــــواء�كـــــــــــــــــانوا�مؤسســـــــــــــــــات�أو�أفـــــــــــــــــراد�ومـــــــــــــــــا�يتطلـــــــــــــــــع�إليـــــــــــــــــه�أولئـــــــــــــــــك�ا%ســـــــــــــــــتثمرون�مـــــــــــــــــن�أهـــــــــــــــــداف�وطموحـــــــــــــــــات�بعوائـــــــــــــــــد�ع`ـــــــــــــــــى�ا%ـــــــــــــــــدى�

التطبيـــــــــــــــــــق��ع`ـــــــــــــــــــى�أســـــــــــــــــــاسدارة�ا^صـــــــــــــــــــول�بتقـــــــــــــــــــديم�حلـــــــــــــــــــول�اســـــــــــــــــــتثمارية�يـــــــــــــــــــتم�تصـــــــــــــــــــميمها�بشـــــــــــــــــــكل�يbئـــــــــــــــــــم�أهـــــــــــــــــــداف�العميـــــــــــــــــــل�القصـــــــــــــــــــo=�أو�الطويـــــــــــــــــــل.��تقـــــــــــــــــــوم�إ

̂ســـــــــــــــــــــــهم�والت قنيـــــــــــــــــــــــات�ا%تقدمـــــــــــــــــــــــة�lدارة�العم`ـــــــــــــــــــــــي�للنظريـــــــــــــــــــــــة�الحديثـــــــــــــــــــــــة�لbســـــــــــــــــــــــتثمار�وذلـــــــــــــــــــــــك�باســـــــــــــــــــــــتخدام�أدوات�التحليـــــــــــــــــــــــل�الحصـــــــــــــــــــــــرية�لتحليـــــــــــــــــــــــل�محـــــــــــــــــــــــافظ�ا

 ا%حافظ.�

�ع`ى�رأسمالية�ومكاسب�مطلق�عائد�تحقيق�إ�ى)�والذي��Eدف�با%رابحة للتمويل فالكم صندوق (�فتوحم�خاص�بالهامش�تمويل�صندوق قامت�الشركة�بتأسيس�

�سg=اتيجيةإ�تتلخص�.اlسbمية�الشريعة�بضوابط�التقيد�مع�الصندوق،�مدير �لدى�العمbء�أصول �بضمان�ا%رابحة�تمويل�عمليات�7ي�باOستثمار �الطويل�ا%دى

�إمكانية�فالكم�لدى�التداول �لعمbء�يتيح،�حيث�العمbء�أصول �بضمان�با%رابحة�تمويل�صيغة�ع`ى�فالكم�شركة�لدى�التداول �ءعم�bتمويل�7ي�الصندوق �استثمار 

�%ؤشر �مكا7ئ�عائد�تحقيق�الصندوق �يسEFدف�.�Eم�الخاص�اOستثماري �الحساب�7ي�ا%توفرة�الضمانات�أو /و�اOستثمارية�محفظEFم�مع�يتناسب�تمويل�ع`ى�الحصول 

  �%٢+��أشهر ��٣ور سايب

�ا%اليـــــــــــــــة�اOستشـــــــــــــــارات�مجـــــــــــــــال�7ـــــــــــــــي�ا%اليـــــــــــــــة�الســـــــــــــــوق �هيئـــــــــــــــة�مـــــــــــــــن�ا%رخصـــــــــــــــة�ا%اليـــــــــــــــة�الشـــــــــــــــركات�أبـــــــــــــــرز �مـــــــــــــــن�فـــــــــــــــالكم�تعـــــــــــــــد –�ا�صـــــــــــــــر(ي�اtســـــــــــــــتثمار �مجموعـــــــــــــــة

�العامـــــــــــــــــــة�الطروحـــــــــــــــــــات�مقـــــــــــــــــــدمEFا�7ـــــــــــــــــــي�يـــــــــــــــــــأتي�الخـــــــــــــــــــدمات�مـــــــــــــــــــن�متكاملـــــــــــــــــــة�مجموعـــــــــــــــــــة�تقـــــــــــــــــــدم��حيـــــــــــــــــــث�اOســـــــــــــــــــتثمارية،�الحلـــــــــــــــــــول �وتقـــــــــــــــــــديم�الصـــــــــــــــــــفقات�وترتيـــــــــــــــــــب

�الفــــــــــــــــــــــــــرص�وتقيــــــــــــــــــــــــــيم�ا%ــــــــــــــــــــــــــال�رأس�تخفــــــــــــــــــــــــــيض�وعمليــــــــــــــــــــــــــات�الهيكلــــــــــــــــــــــــــة�وإعــــــــــــــــــــــــــادة�ا%اليــــــــــــــــــــــــــة�اOستشــــــــــــــــــــــــــارات�إ�ــــــــــــــــــــــــــى�باlضــــــــــــــــــــــــــافة�ا^ولويــــــــــــــــــــــــــة،�ق وحقــــــــــــــــــــــــــو �والخاصــــــــــــــــــــــــــة

�خـــــــــــــــــــــــــbل�مــــــــــــــــــــــــن�ا%باشـــــــــــــــــــــــــرة/��الخاصــــــــــــــــــــــــة�اOســـــــــــــــــــــــــتثمارات�وخــــــــــــــــــــــــدمات�واOســــــــــــــــــــــــتحواذ�اOنـــــــــــــــــــــــــدماج�خــــــــــــــــــــــــدمات�كـــــــــــــــــــــــــذلك�ا%جموعــــــــــــــــــــــــة�تقـــــــــــــــــــــــــدم�كمــــــــــــــــــــــــا�اOســــــــــــــــــــــــتثمارية،

 .�ا%جدية�اOستثمارية�الفرص�اقتناص



                                     

  تقرير�مجلس�ا�دارة

  م٢٠١٨لعام�

     

3 

 

�السوق �7ي�ا%درجة�الشركات�من�لعدد�ا%ال�رأس�لتخفيض�ما�ي�كمستشار �عملها�ا%صر7ي�اOستثمار �مجموعة�خbل�من�بنجاح�فالكم�تأتم�م�٢٠١٨عام�خbل

 :التالية�الشركات�من�لكل�ا%ال�رأس�تخفيض�عمليات�من�اOنEFاء�وتم�،)تداول (�السعودية�ا%الية

 الورق�لصناعة�السعودية�الشركة •

 .كل�سما�السعودية�الشركة •

 ).مسك(�ا%تخصصة�للكابbت�ا^وسط�الشرق �شركة •

̂حساء�شركة�مع�اتفاقيتoن�توقيع�تم�فقد�كذلك �اOنEFاء�ويتوقع�،Buy side Advisor)(�للمشg=ي �ما�ي�كمستشار �بموج�Eما�للعمل)�عامة�مساهمة�شركة(�للتنمية�ا

 .العام�نفس�من�الرابع�الربع�7ي�اخر �ا%شروع�نم�اOنEFاء�يتم�حoن�7ي�م،�٢٠١٩عام�من�ا^ول �الربع�7ي�ا%شروعoن�أحد�من

 �مازال�العمل�أن�كما
ً
�نوعه�من�ا^ول �إطbقه�عند�الصندوق �هذا�وسيعت<= �متع®=ة،�عقارية�مساهمة�مشروع�عن�عبارة�خاص�عقاري �صندوق �لهيكلة�مستمرا

 .ا%الية�السوق �وهيئة)�تصفية(�العقارية�ا%ساهمات�لجنة�مع�بالتعاون 

̂عمال،�عالم�7ي�التطور �مجاراة�ع`ى�فالكم�فيه�تعمل�يالذ�الوقت�و7ي �تصريح�ع`ى�للحصول �التقدم�من�ا%صر7ي�اOستثمار �بمجموعة�ممثلة�فالكم�عملت�فقد�ا

 �وذلك�الجماعية،�ا%لكية�تمويل�منصة�lنشاء�ا%الية�للخدمات�فالكم�شركة�من�ا%قدم�ا%الية�التقنية�تجربة
ً
�يعتنو �خbل�من�اعم�Eabقاعدة�لتوسيع�م±Eا�سعيا

 .تقدمها�ال�8Iالخدمات

 �يضاف
ً
�نم�الثالث�الربع�7ي�إدراجها�يتم�أن�يتوقع�وال�8Iالتمويل،�شركات�ك<=يات�من�لواحدة�ا^و�ى�العام�للطرح�مشارك�ما�ي�كمستشار �فالكم�تعيoن�تم�أنه�أيضا

 .م�٢٠١٩عام

̂غراض�السعودية�الشركات�من�لعدد�يةمال�استشارات�خدمات�لتقديم�العقود�من�عدد�توقيع�إ�ى�باlضافة�هذا  �مختلفة،�و
ً
�لفg=ات�العقود�تلك�تستمر �ما�وغالبا

 �تطول �قد
ً
bقلي. 

�مساهمة�إ�ى�العائلية�الشركات�تحول �ملتقى"�7ي�ا%صر7ي�اOستثمار �بمجموعة�ممثلة�شاركت�فقد�ا%ا�ي�القطاع�تطوير �7ي�للمشاركة�فالكم�س´ي�و7ي "8Iتم�وال�

�7ي�كمتحدث�ا%شاركة�إ�ى�باlضافة�للملتقى�ماسية�رعاية�عن�عبارة�ا%شاركة�وكانت�وتداول،�ا%الية�السوق �هيئة�مع�بالتعاون �الشرقية�غرفة�قبل�من�تنظيمها

 .ا%لتقى�فعاليات�صاحبت�ال�8Iالنقاش�حلقات

  (إعادة�هيكلة�الشركة)أحداث�جوهرية�

�القابضـــــــــــــــــــة�فـــــــــــــــــــالكم�شـــــــــــــــــــركةرصـــــــــــــــــــيد�و �ا%g=اكمـــــــــــــــــــة�الخســـــــــــــــــــائر �مقاصـــــــــــــــــــة�خـــــــــــــــــــbل�مـــــــــــــــــــن�مليـــــــــــــــــــون ��١٠٠بمبلـــــــــــــــــــغ�مالهـــــــــــــــــــا�رأس�الشـــــــــــــــــــركة�خفضـــــــــــــــــــت�،م�٢٠١٨خـــــــــــــــــــbل

�التجـــــــــــــــــاري �الســـــــــــــــــجل�ع`ـــــــــــــــــى�الحصـــــــــــــــــول �تـــــــــــــــــم.�الرقابيـــــــــــــــــة�والجهـــــــــــــــــات�ا%ســـــــــــــــــاهمoن�مـــــــــــــــــن�ا%طلوبـــــــــــــــــة�ا%وافقـــــــــــــــــات�ع`ـــــــــــــــــى�الحصـــــــــــــــــول �بعـــــــــــــــــد��٢٠١٨أكتـــــــــــــــــوبر �7�١ـــــــــــــــــي�كمـــــــــــــــــا

  .ت�هيئة�سوق�ا%اليةوذلك�لتحسoن�نسبة�الكفاءة�ا%الية�و�متطلبا��٢٠١٨ديسم<= �7�٢٥ي�الحا�ي�ا%ال�رأس�يعكس�الذي�ا%حدث

  :٢٠١٨ديسم<=��٣١فيما�ي`ي�قائمة�ا%ساهمoن�كما�7ي�

  النسبة�ا�ئوية  أسماء�ا�ساهمNن

  

  عدد�ا=سهم

رأس�ا�ال�بالريال�  

  السعودي

  ١٤٩٫٩٨٥٫٠٠٠    ١٤٫٩٩٨٫٥٠٠    ٪٩٩٫٩٩  شركة�فالكم�القابضة

  ١٥٫٠٠٠    ١٫٥٠٠    ٪٠٫٠١  الشيخ/�فهد�بن�محمد�بن�صالح�العذل

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪١٠٠  
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  ا=داء�والنتائج�ا�الية�

 .٢٠١٧يناير��١و��م٢٠١٧و�م٢٠١٨ديسم<=��٣١للسنة�ا%نEFية�7ي��عمال�الشركةأللشركة�ونتائج��فيما�ي`ي�تحليل�ا%ركز�ا%ا�ي

 ا�ركز�ا�اMي� ) 1(

  ٢٠١٧يناير��١    ٢٠١٧ديسم-,��٣١    ٢٠١٨ديسم-,��٣١        ا�وجودات
       موجودات�غN,�متداولة

  ١٠٦٫٩٦٤    ٦٧٫٠٠٢    ٦٤٫٩٠٦        ممتلكات�ومعدات
  ١٨٧٫٤٢٧    -    -        استثمارات�عقارية

  ١٢٥٫٨٢٨    -    -        موجودات�غo=�ملموسة
استثمارات�يتم�ا%حاسبة�ع±Eا�باستخدام�طريقة�حقوق�

  ٥١٫٣٤٢    -    -        ا%لكية
استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خbل�الدخل�الشامل�

  -    -    ٣٤٫٨٧٩        اخر
  ٧٨٫٤٠١    ٥٤٫٣١٨    -        استثمارات�متاحة�للبيع

  ١٫٠٦٤٫٤٣٢    -    -        ذمم�مدينة�للتمويل�ا%توافق�مع�الشريعة
     ١٫٦١٤٫٣٩٤    ١٢١٫٣٢٠    ٩٩٫٧٨٥  

          موجودات�متداولة
  ٥٢٤٫٤٥٤    -    -        ذمم�مدينة�للتمويل�ا%توافق�مع�الشريعة

b٣٦٩    ١٫٣٧٨    ١٤٫٩٧٢        ل�الربح�أو�الخسارةاستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ  
  ١٢٣٫٩٤٨    ٨٢٫٤٩٩    ١٤٤٫١٦١        تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�مرابحة

  ٧٫٧٩٦    ٤٩٫٩٤٢    ٣٫٤٨٤        مطلوب�من�أطراف�ذات�عbقة
  ٣٤٫٩٢٥    ٩٫٤٢٨    ٩٫٩٢٩        موجودات�أخرى 

  ٢٥٣٫٠٥٢    ١١٥٫٥٠٨    ٨١٫٣٠٥        نقد�وأرصدة�لدى�البنوك
     ٩٤٤٫٥٤٤    ٢٥٨٫٧٥٥    ٢٥٣٫٣٥١  

  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨    ٣٨٠٫٠٧٥    ٣٥٣٫١٣٦      مجموع�ا�وجودات

       ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمNن
       مطلوبات�غN,�متداولة

  ٥٥٤٫٥٦٦    -    -        مرابحات
  ١٤٫٨٤٧    ٦٫٨٨١    ٧٫٦٤٨        مكافأة�Erاية�الخدمة�للموظفoن

     ٥٦٩٫٤١٣    ٦٫٨٨١    ٧٫٦٤٨  
          مطلوبات�متداولة

  ٤٢٥٫٨١٢    -    -        مرابحات
  ٣٢٫١٣٧    ٣٫٢٥٣    ٥٫٤٥٣        ذمم�دائنة�ومستحقات

  ٥١٫١٥٧    ١٠٥٫٨٦٧    ١٨١٫١٩٣        مطلوب�إ�ى�طرف�ذو�عbقة
  ٩٣٫٣٢٣    -    ١٫٣٦٩        مخصص�الزكاة

     ٦٠٢٫٤٢٩    ١٠٩٫١٢٠    ١٨٨٫٠١٥  
  ١٫١٧١٫٨٤٢    ١١٦٫٠٠١    ١٩٥٫٦٦٣      مجموع�ا�طلوبات

                
         ساهمNنحقوق�ا�
  ١٫٠٥٠٫٠٠٠    ٢٥٠٫٠٠٠    ١٥٠٫٠٠٠        رأس�ا%ال

  ٢٤٫٩٦٠    ٢٥٫١١٩    ٢٥٫١١٩      احتياطي�نظامي
  )١٦٫٢٤٥(    )٨٫٢٥٠(    )١٢٫٥٨٩(        احتياطيات�أخرى 

  ١٥٣٫٢٧٥    )٢٫٧٩٥(    )٥٫٠٥٧(      (خسائر�مg=اكمة)�/�أرباح�مبقاه
  ١٫٢١١٫٩٩٠    ٢٦٤٫٠٧٤    ١٥٧٫٤٧٣      مجموع�حقوق�ا�ساهمNن

  ١٧٥٫١٠٦    -    -      حصص�غo=�مسيطرة
  ١٫٣٨٧٫٠٩٦    ٢٦٤٫٠٧٤    ١٥٧٫٤٧٣      مجموع�حقوق�ا�ساهمNن�والحصص�غN,�ا�سيطرة

  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨    ٣٨٠٫٠٧٥    ٣٥٣٫١٣٦      مجموع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمNن

         ال?�امات�مطلوبات�عرضية�وارتباطات�رأسمالية
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 عمال�ا= نتائج� ) 2(

  ديسم-,�٣١ة�(ي�للسنة�ا�نIJي    

     ٢٠١٧    ٢٠١٨  

      العمليات�ا�ستمرة

      ا�يرادات

  ١٣٫٨٧٦    ١٥٫١٤٤     عموOت�ع`ى�خدمات�الوساطة

  ١١٫٦٩٧    ١٠٫٣١١     أتعاب�إدارية�ورسوم�اشg=اك�7ي�صناديق�استثمارية

  ١٣٫٠٩٣    ١٫١١٠     إيرادات�خدمات�استشارية

  )٣٠٥(    ٧٫٧١٧      ربح�/�(خسارة)�من�استثمارات،�بالصا7ي

    ٣٨٫٣٦١    ٣٤٫٢٨٢  

       ا�صاريف:

  )٢٧٫٧٧٧(    )٢٧٫٦٥١(     رواتب�ومكافآت�ذات�عbقة

  )٩٫٠٠٩(    )٨٫٥٤٣(      تكلفة�التمويل

  )١١٫٠٦٤(    -     انخفاض�7ي�قيمة�استثمارات�متاحة�للبيع

  )١١٫٨٥١(    )١٤٫٥٨٠(      مصاريف�عمومية�وإدارية�أخرى 

    )٥٩٫٧٠١(    )٥٠٫٧٧٤(  

  )٢١٫٣٤٠(    )١٦٫٤٩٢(     سارة�من�العملياتالخ

  ٣٫٠٧٧    ٢٫٤٨١      إيرادات�أخرى 

  )١٨٫٢٦٣(    )١٤٫٠١١(     الخسارة�قبل�الزكاة

  -    )١٫٣٦٩(      زكاة

  )١٨٫٢٦٣(    )١٥٫٣٨٠(     صا(ي�الخسارة�للسنة�من�العمليات�ا�ستمرة

           

       عمليات�متوقفة

  ١٩٫٨٥٢    -      بعةالحصة�7ي�صا7ي�دخل�الشركات�الزميلة�والتا

  ١٫٥٨٩    )١٥٫٣٨٠(     صا(ي�(الخسارة)�/�الدخل�للسنة

       الخسارة�الشاملة�ا=خرى 

̂خرى    )٢٫٩٦٢(    )٤٫٣٣٩(      تغيo=ات�7ي�القيمة�العادلة�Oستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خbل�الخسارة�الشاملة�ا

  )١٫٣٧٣(    )١٩٫٧١٩(     مجموع�الخسارة�الشاملة�للسنة

       ربح�السهم:(خسارة)/�

  )٠٫٠٥(    )٠٫٦٦(      (ريال�سعودي)�-الخسارة�من�العمليات�

  ٠٫٠٦    )٠٫٦٢(      ريال�سعودي)(�-صا7ي�(الخسارة)�/�الدخل�للسنة�

 

 ا�ؤشرات�والنسب�ا�الية ) 3(

  م�٢٠١٧  م�٢٠١٨  

  �٢٫٣٧  �١٫٣٥  نسبة�السيولة

  %٠٫٤  )%٤( (ROA)نسبة�العائد�ع`ى�ا%وجودات�

  %٠٫٦  )%١٠( (ROE)حقوق�ا%لكية�نسبة�العائد�ع`ى�

  ٠٫٠٦  )٠٫٦٢( (ريال�سعودي) – (EPS)الربح�للحصة�الواحدة�
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 رسم�البياني��خر�خمس�سنواتا�ؤشرات�وال ) 4(

 البند ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

 ا^صول� ٢٬٠١٥٬٥٨٩ ٢٬٦٦٣٬٧٤٩ ٢٬٥٥٨٬٩٣٨ ٣٨٠٬٠٧٥  ٣٥٣٬١٣٦

 ا%طلوبات ٧٧٩٬٧٨٣ ١٬٣٣٦٬٤٠١ ١٬١٧١٬٨٤٢ ١١٦٬٠٠١  ١٩٥٬٦٦٣

 اlيرادات� ٣٥٠٬٥٩٧ ٣٥٦٬٥٤٥ ٣٦٣٬٢٣٦ ٣٨٬٣٦١  ٣٤٬٢٨٢

)١٥٬٣٨٠(  صا7ي�الدخل� ١٢٣٬٦٩٨ ٤٢٬٢٩٤ ٥٬١٩٥ ١٬٥٨٩ 

  )PWCرير�مراجع�الحسابات�(تق

Eaا�وأدام�٢٠١٨ديسم<=��٣١ا�7ي�كم�)"الشركة"(أن�القوائم�ا%الية�تمثل�بصورة�عادلة،�من�جميع�النواÍي�الجوهرية،�ا%ركز�ا%ا�ي�لشركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�

�
ً
�ا%ملكة�7ي�ونيoنالقان�للمحاسبيoن�السعودية�الهيئة�قبل�من�ا%عتمدة�ا%الية�للتقارير �الدولية�للمعايo= ا%ا�ي�وتدفقاEÎا�النقدية�للسنة�ا%نEFية�7ي�ذلك�التاريخ�وفقا

  .السعودية�العربية

  غN,�ا�ستمرةالعمليات�

̂خــــــــــــــــرى�إ�ــــــــــــــــى�شــــــــــــــــركة�فــــــــــــــــالكم�القابضــــــــــــــــة�كجــــــــــــــــزء�مــــــــــــــــن��ع`ــــــــــــــــى�قــــــــــــــــرار�مســــــــــــــــاهم�8الشــــــــــــــــركةبنــــــــــــــــاء� ̂جــــــــــــــــل�وبعــــــــــــــــض�ا%وجــــــــــــــــودات�ا بتحويــــــــــــــــل�اOســــــــــــــــتثمارات�طويلــــــــــــــــة�ا

̂رصدة�بصا7ي�القيمة�الدفg=ية�كما�7ي�خطة�إعادة�الهيكلة.�   كالتا�ي:�م٢٠١٧مارس��٣١تم�تحويل�ا

امــــــــــــــــــــــت�الشــــــــــــــــــــــركة�بتحويــــــــــــــــــــــل�ا%وجــــــــــــــــــــــودات�،�قم٢٠١٧أبريــــــــــــــــــــــل��١العمليــــــــــــــــــــــات�ا%توقفــــــــــــــــــــــة:�ا%وجــــــــــــــــــــــودات�ا%حولــــــــــــــــــــــة�إ�ــــــــــــــــــــــى�شــــــــــــــــــــــركة�فــــــــــــــــــــــالكم�القابضــــــــــــــــــــــة�كمــــــــــــــــــــــا�7ــــــــــــــــــــــي�

  التالية�إ�ى�شركة�فالكم�القابضة:

  م٢٠١٦  �م٢٠١٧أبريل��١  بآOف�الرياOت�السعودية

      موجودات�متداولة

  ���-���  ٣٫٠٦٣  مطلوب�من�أطراف�ذوي�عbقة

      موجودات�غN,�متداولة

      استثمار�7ي�شركات�تابعة

  ١٢٠٫٥٧٣لغ�شركة�النايفات�للتمويل�(بما�7ي�ذلك�شهرة�بمب

  مليون�ريال�سعودي).��

٦٧٠٫٥٣٤  ٦٩٤٫١٥٣  

  ١٦٫٤٨٣  ١٦٫٤٨٣  شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�وشركاؤهم

  ٨  ٨  شركة�ويفال�العقارية�(لم�تبدأ�عملياEÎا�بعد)

  ٤٥  ٤٥  شركة�قهوة�البورصة�(لم�تبدأ�عملياEÎا�بعد)

      استثمار�7ي�شركات�زميلة:

̂مثل�للتمويل   ٥٠٫٣٩٠  ٤٦٫٨١٧  شركة�ا

  ٨٩٩  ٨٩٩  شركة�مدينة�فال�الصناعية

  ١٤٥٫٦٠٠  ١٤٥٫٦٠٠  استثمارات�عقارية

  ٤١٫٨٢٧  ٤١٫٨٢٧  أعمال�رأسمالية�قيد�التنفيذ

  ٩٢٥٫٩٨٦  ٩٤٨٫٨٩٥  ا%جموع
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 من�قبل�اlدارة�كما�ي`ي:�م٢٠١٦ديسم<=��٣١تم�تحليل�ا%ركز�ا%ا�ي�للشركة�كما�7ي�

  ا�جموع    عمليات�متوقفة  عمليات�مستمرة    ا�وجودات
    موجودات�غN,�متداولة

  ١٠٦٫٩٦٤    ٣٧٫٨١٤    ٦٩٫١٥٠    ممتلكات�ومعدات
  ١٨٧٫٤٢٧    ١٨٧٫٤٢٧    -    استثمارات�عقارية

  ١٢٥٫٨٢٨    ١٢٥٫٨٢٨    -    موجودات�غo=�ملموسة
استثمارات�يتم�ا%حاسبة�ع±Eا�باستخدام�طريقة�

  حقوق�ا%لكية
  

-  
  

٥٢٫٠٢٠  
  

٥٢٫٠٢٠  
  ٧٧٫٧٢٣    -    ٧٧٫٧٢٣    عمتاحة�للبي�-استثمارات�

  ١٫٠٦٤٫٤٣٢    ١٫٠٦٤٫٤٣٢    -    الذمم�ا%دينة�للتمويل�ا%توافق�مع�الشريعة
   ١٫٦١٤٫٣٩٤    ١٫٤٦٧٫٥٢١    ١٤٦٫٨٧٣  
  

  موجودات�متداولة
 

 
 

 
 

 
  ٢٥٣٫٠٥٢    ١٧٣٫٦١٠    ٧٩٫٤٤٢    النقد�وما�7ي�حكمه

حتفظ��Eا�لغرض�ا%تاجرة�7ي�أسهم�م�-استثمارات�
  متداولة

  
-  

  
٣٦٩  

  
٣٦٩  

  ٥٢٤٫٤٥٤    ٥٢٤٫٤٥٤    -    الذمم�ا%دينة�للتمويل�ا%توافق�مع�الشريعة
  ١٢٣٫٩٤٨    -    ١٢٣٫٩٤٨    تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�مرابحة

  ٧٫٧٩٦    ٦٫٢٤٨    ١٫٥٤٨    مطلوب�من�أطراف�ذات�عbقة
�وإيرادات�مستحقة

ً
  ٢٨٫١٢٦    ٢٣٫١٢٢    ٥٫٠٠٤    مصاريف�مدفوعة�مقدما

  ٦٫٧٩٩    ٣٫٣٣٣    ٣٫٤٦٦    ذمم�مدينة�أخرى 
   ٩٤٤٫٥٤٤    ٧٣١٫١٣٦    ٢١٣٫٤٠٨  

  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨    ٢٫١٩٨٫٦٥٧    ٣٦٠٫٢٨١    مجموع�ا�وجودات
    ا�طلوبات

    مطلوبات�غN,�متداولة
  ٥٥٤٫٥٦٦    ٥٥٤٫٥٦٦    -    تمويل�بنكي

  ١٤٫٨٤٧    ٤٫١٠٥    ١٠٫٧٤٢    مكافأة�Erاية�الخدمة�للموظفoن
   ٥٦٩٫٤١٣    ٥٥٨٫٦٧١    ١٠٫٧٤٢  

        لةمطلوبات�متداو 
  ٤٧٦٫٩٦٩    ٤٢٥٫٦٩٣    ٥١٫٢٧٦    تمويل�بنكي

  ٣٢٫١٣٧    ٢٥٫٦٣٩    ٦٫٤٩٨    ذمم�دائنة�ومستحقات
  ٩٣٫٣٢٣    ٨٧٫٥٦٧    ٥٫٧٥٦    مخصص�الزكاة

   ٦٠٢٫٤٢٩    ٥٣٨٫٨٩٩    ٦٣٫٥٣٠  
  ١٫١٧١٫٨٤٢    ١٫٠٩٧٫٥٧٠    ٧٤٫٢٧٢    مجموع�ا�طلوبات

  ١٧٥٫١٠٦    ١٧٥٫١٠٦    -    حصص�غo=�مسيطرة
  ١٫٣٤٦٫٩٤٨    ١٫٢٧٢٫٦٧٦    ٧٤٫٢٧٢    الحصص�غo=�ا%سيطرةمجموع�ا%طلوبات�و 

  ١٫٢١١٫٩٩٠    ٩٢٥٫٩٨١    ٢٨٦٫٠٠٩    صا7ي�ا%وجودات
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 من�قبل�اlدارة�كما�ي`ي:�م٢٠١٦ديسم<=��٣١تم�تحليل�ا^داء�ا%ا�ي�للشركة�للسنة�ا%نEFية�7ي�

  ا�جموع    عمليات�متوقفة  عمليات�مستمرة   
      ا�يرادات:
  ٣٣٩٫٠٤٦    ٣٣٩٫٠٤٦    -    التمويل�ا%توافق�مع�الشريعة�الدخل�من

  ٢١٫٧٩٥    ٧٢٨    ٢١٫٠٦٧    عموOت�ع`ى�خدمات�الوساطة
  ١٥٫٢٣٢    -    ١٥٫٢٣٢    أتعاب�إدارية�ورسوم�اشg=اك�7ي�صناديق�استثمارية

  ١٫٤١٦    -    ١٫٤١٦    دخل�من�خدمات�استشارية
  )٧٫٦٤٧(    ٨٥٩    )٨٫٥٠٦(    (خسارة)�/�دخل�من�استثمارات،�بالصا7ي

  )٦٫٦٠٦(    )٦٫٦٠٦(    -    الحصة�7ي�صا7ي�خسائر�شركات�زميلة
   ٣٦٣٫٢٣٦    ٣٣٤٫٠٢٧    ٢٩٫٢٠٩  

       ا�صاريف:
  )١٠٢٫٦٩٨(    )٦٧٫١٦٧(    )٣٥٫٥٣١(    رواتب�ومكافآت�ذات�عbقة

  )٧٥٫٨١٥(    )٧٠٫٠١٩(    )٥٫٧٩٦(    تكلفة�التمويل
  )٧٩٫٤٦٤(    )٣٠٫٧٦٥(    )٤٨٫٦٩٩(    مخصص�انخفاض�القيمة،�بالصا7ي

  )٤٥٫١٦٠(    )٢٤٫١٧٣(    )٢٠٫٩٨٧(    مصاريف�عمومية�وإدارية�أخرى 
   )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(    الدخل�قبل�الزكاة�والحصص�غN,�ا�سيطرة

  )٢٧٫٩٢٤(    )٢١٫٣٩٦(    )٦٫٥٢٨(    اةزك
  ٣٥٫٩٧٣    ١٢٠٫٥٣١    )٨٤٫٥٥٨(    الدخل�قبل�الحصص�غN,�ا�سيطرة

  )٣٠٫٧٧٨(    )٣٠٫٧٧٨(    -    حصص�غo=�مسيطرة
  ٥٫١٩٥    ٨٩٫٧٥٣    )٨٤٫٥٥٨(    صا(ي�الدخل�للسنة

  

  ما�ي`ي:من�قبل�اlدارة�ك�م٢٠١٦ديسم<=��٣١تم�تحليل�التدفقات�النقدية�للشركة�للسنة�ا%نEFية�7ي�

  
  ا�جموع  العمليات�ا�توقفة    العمليات�ا�ستمرة 
      

  ٣١٢٫٦٩١    ٢٩٢٫٥٥٦    ٢٠٫١٣٥  التدفقات�النقدية�من�العمليات
  )١٩٫٣٧٢(    )٣١٫٣١٠(    ١١٫٩٣٨  التدفقات�النقدية�من�أنشطة�اOستثمار

  )١٩٣٫٣٢٣(    )١٨١٫٤١٥(    )١١٫٩٠٨(  التدفقات�النقدية�من�أنشطة�التمويل

  

�انخفضــــــــــــــــــــت�الشـــــــــــــــــــركةأن�موجـــــــــــــــــــودات��الشـــــــــــــــــــركةتحليــــــــــــــــــــل�ا%ركـــــــــــــــــــز�ا%ـــــــــــــــــــا�ي�ونتـــــــــــــــــــائج�أعمـــــــــــــــــــال�مـــــــــــــــــــن�يتبـــــــــــــــــــoن�،��م٢٠١٧قارنـــــــــــــــــــة�بأعمـــــــــــــــــــال�الشـــــــــــــــــــركة�لعـــــــــــــــــــام�مـــــــــــــــــــع�ا%
�%٩٠بنســــــــــــــــــب��فــــــــــــــــــالكم�القابضــــــــــــــــــة�انخفـــــــــــــــــاض�رصــــــــــــــــــيد�ا%ــــــــــــــــــدين�لشـــــــــــــــــركةبســــــــــــــــــبب��%٨ريــــــــــــــــــال�ســـــــــــــــــعودي�مــــــــــــــــــا�نســــــــــــــــــبته�مليــــــــــــــــــون��٢٢حيـــــــــــــــــث�بلغــــــــــــــــــت�مــــــــــــــــــا�يقـــــــــــــــــارب�

تكبــــــــــــــــــدت��زيــــــــــــــــــادة�الطلــــــــــــــــــب.لنتيجــــــــــــــــــة��%٧٥بنســــــــــــــــــبة��وتمويــــــــــــــــــل�مرابحــــــــــــــــــة�ع`ــــــــــــــــــى�الهــــــــــــــــــامش�مويــــــــــــــــــلباlضــــــــــــــــــافة�ا�ــــــــــــــــــى�زيــــــــــــــــــادة�7ــــــــــــــــــي�الت�بســــــــــــــــــبب�تخفــــــــــــــــــيض�رأس�ا%ــــــــــــــــــال
�إيــــــــــــــــــرادات7ـــــــــــــــــي�لbنخفـــــــــــــــــاض��8ترجـــــــــــــــــع�بشـــــــــــــــــكل�رئـــــــــــــــــيس�Iـــــــــــــــــوالبعـــــــــــــــــد�الزكـــــــــــــــــاة��ســـــــــــــــــعودي�مليـــــــــــــــــون�ريـــــــــــــــــال�١٥٫٣٨٠خســـــــــــــــــائر�بلغـــــــــــــــــت�م٢٠١٨عـــــــــــــــــام��الشـــــــــــــــــركة�خـــــــــــــــــbل

باlضـــــــــــــــــافة��،ئيÓـــــــــــــــــ�8Òأو�7ـــــــــــــــــي�الســـــــــــــــــوق�ا%ـــــــــــــــــوازي كتتابـــــــــــــــــات�7ـــــــــــــــــي�الســـــــــــــــــوق�الر اOفـــــــــــــــــرص�أو�النتيجـــــــــــــــــة�لقلـــــــــــــــــة�تـــــــــــــــــوفر��م٢٠١٨خـــــــــــــــــbل�عـــــــــــــــــام��ستشـــــــــــــــــاريةاl �خـــــــــــــــــدماتال
كمـــــــــــــــــــا�أنـــــــــــــــــــه��Oمليـــــــــــــــــــون�ريـــــــــــــــــــال�ســـــــــــــــــــعودي.��١٩م�والبالغـــــــــــــــــــة�٢٠١٧ا�ــــــــــــــــــى�الـــــــــــــــــــدخل�النتـــــــــــــــــــاتج�مـــــــــــــــــــن�العمليـــــــــــــــــــات�ا%توقفـــــــــــــــــــة�ا%وضـــــــــــــــــــحة�7ـــــــــــــــــــي�قائمـــــــــــــــــــة�الـــــــــــــــــــدخل�لعـــــــــــــــــــام�

 .من�ا%حاسب�القانوني�للشركة�ع`ى�قوائمها�ا%اليةجوهرية�يوجد�اي�مbحظات�
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  تيجية�الشركة�والخطط�ا�ستقبليةااس?, 

̂عمال�الحالية�من�خbل�البحث�عن�فرص�استثمارية�جديدة�واستقط اب�عمbء�جدد�اسg=اتيجية�الشركة�تقوم�ع`ى�العديد�من�ا%بادرات�والg=ك�noع`ى�تطوير�ا

  �.الشركة�قبل�من�خbل�الخدمات�ا%قدمة�من�لهمالخدمة��م�أع`ى�مستوياتتقديو لbستثمار�

�والسوق �يةلسوق�ا%االتطوير�أعمالها�وخدماEÎا�وتعزيز�ريادEÎا�7ي�أعمال�اlستثمار�وا^وراق�ا%الية�تحت�إشراف�ومتابعة�هيئة�منذ�تأســـيس�الشـــركة�وÕي�تعمل�ع`ى�

  ا%الية�السعودية�(تداول).

�السوقية�7ي�كاف �الريادي�7ي�السوق�السعودي�عن�طريق�زيادة�حصEFا �اOستثمار تواصل�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�ا%حافظة�ع`ى�مركزها ة�ال�8Iية�ا^نشطة

�لتلبية�حاجات�ا%ستثمري �وتقديم�خدمات�متوافقة�مع�أحكام�الشـــريعة�اlسbمية�ذات�جودة�عالية�وقيمة�مضافة�ومبتكرة�لعمEabا ن�من�خbل�قنوات�تزاولها

  .التداول�وا%نتجات�ا%تنوعة�وذلك�ع<=�تطبيقات�الهواتف�الذكية�وتطوير�شاشات�التداول�الحالية

lستحواذ�واOتيب�وا%شورة،�تخطط�الشركة�للمساهمة�7ي�زيادة�تطوير�أعمال�الدمج�وا=gوترتيب�تمويل�الشركات�والخدمات�ا^ولية�كتتابات�و7ي�مجال�خدمات�ال

 lستشارية�ا%تعلقة�بذلكا.  

ستثمارية�جديدة.�كما�إتفوقة�حسب�ا%خاطر�وتقديم�منتجات�أما�7ي�مجال�إدارة�ا^صول،�فستس´ى�الشركة�لزيادة�حجم�ا^صول�ا%دارة�من�خbل�تحقيق�عوائد�م

باlستثمار�7ي�ا%توسط�قامت�الشركة�بتأسيس�صندوق�جديد�(صندوق�فالكم�للتمويل�با%رابحة)�والذي��Eدف�تحقيق�عائد�مطلق�ومكاسب�رأس�مالية�ع`ى�ا%دى�

  .يد�بظوابط�الشريعة�اlسbميةعمليات�تمويل�ا%رابحة�بضمان�أصول�العمbء�لدى�مدير�الصندوق�مع�التق

 سياسة�توزيع�ا=رباح

�%ا�ي`ي:
ً
̂رباح�السنوية�وفقا   توزع�الشركة�ا

̂رباح�الصافية�لتكوين�%١٠(�(تخصيص)�تجنيبيتم� ■ �إ)�من�ا �هذا �ويجوز�للجمعية�العامة�العادية�وقف مI×�بلغ�(التخصيص)��بيالتجنحتياطي�نظامي،

 ،�رأس�ا%المن��%٣٠اOحتياطي�ا%ذكور�
ً
 �.إن�هذا�اOحتياطي�غo=�قابل�للتوزيع�ع`ى�ا%ساهمoن�حاليا

 وزعي سوف كان ما إذا قg=حيقدم�مجلس�اlدارة�م�ذلك ضوء و7ي ا%ستقب`ي�ا%توقع، والنمو رأسمالها للشركة�وكفاية�ا%ا�ي ا%ركز بتحليل اlدارة مجلس يقوم ■

�بأن�ية�العموميةللجميع�الحق�بقرار�التوزيع�حسب�تفويض�الجمع O، أم أرباحا
ً
̂ الحد��علما ̂ساسلتو �دنىا ̂رباح�حسب�النظام�ا  .%٥للشركة�هو��زيعات�ا

 .وا%ساهمoن�اlدارة�مجلس�قبل�من�أرباح�توزيعات�أي�عن�قرار �أي�اصدار �يتم�لم�،م�٢٠١٨عام�خbل ■

̂رباح.� ■  �Oيوجد�أية�ترتيبات�او�إتفاق�تنازل�بموجبه�أحد�ا%ساهمoن�عن�حقوقه�7ي�ا

  :م٢٠١٨لعام��للخسائر�ا%g=اكةالتا�ي�ملخص��الجدول 

  ا�بلغ  بآtف�الرياtت�السعودية

 )١٥٫٣٨٠(  م٢٠١٨عام��الخسارة�صا7ي

  ��١٣٫١١٨  ا%ال�رأس�7ي�اOنخفاض

 )٢٫٢٦٢(  ا%جموع

   توزع�كما�ي`ي:

 )٢٫٢٦٢(  خسائر�مg=اكمة
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 وسياسة�إدارة�ا�خاطر�ومراقبIJا�الشركةا�خاطر�الF$�تواجهها�

�مع��وذلك%خاطر�من�خbل�التوازن�بoن�ا%خاطر�والعائد�lدارة�هذه�ابإدارة�ا%خاطر�ومراقبEFا�وتؤمن�اlدارة�الحلول�ا%ثالية��الشركةوم�إدارة�ا%خاطر�7ي�تق
ً
تماشيا

  اOسg=اتيجية.�الشركةأهداف�

  فيما�ي`ي:�الشركةتتمثل�ا%خاطر�الرئيسة�ال�8Iتتعرض�لها�

  مخاطر�اtئتمان

�ي يساو .�اخر�للطرف�مالية�خسارة�إلحاق�7ي�يتسبب�مما�التعاقدية�بالngاماته�الوفاء�7ي�مالية�^داة�عميل�أخفق�حال�7ي�الشركة�لها�تتعرض�مخاطر ة�عن�Õي�عبار 

×ÒÙئتمان�%خاطر �تعرض�أقOية�القيمة�ا=gدارة�وتحلل.�ا%الية�للموجودات�الدفlئتمان�مخاطر �اOالتالية�الفئات�7ي�ا:  

 ا�توافق�مع�الشريعةدينة�للتمويل�الذمم�ا� .1

�متقيي�ذلك�7ي�بما�اOئتمان�%خاطر �التعرض�lدارة�إجراءات�الشركة�وضعتوقد�.�الجوهرية�اOئتمان�%خاطر �الشريعة�مع�ا%توافق�للتمويل�ا%دينة�الذمم�تتعرض

�الضمانات�ع`ى�الحصول و �اOئتمانية�الحدود�وتخصيص�لbئتمان�الرسمية�واOعتمادات�اOئتمانية�الجدارة�مدى �الشخصية�الضمانات�مثل: شركة��قرار �يعتمد.

  :التالية�الرئيسية�ا%ؤشرات�ع`ىالنايفات�عند�منح�تمويل�لعمEabا�

  .الطلبات�تقييم�ونظام")�سمة("�اOئتمانية�للمعلومات�السعودية�الشركة�مثل�ا%زدوجة�اOئتمان�درجة�نقاط •

  .للمقg=ض�الديون �لعبء�ا^قÒÙ×�والحد�للدخل�ا^دنى�الحد •

  .")سمة("�اOئتمانية�للمعلومات�السعودية�الشركة�مصدرها�أخرى �مالية�مؤسسات�مع�القرض�سداد�تاريخ •

  .به�الشهري �العميل�راتب�إيداع�يتم�الذي�أشهر �ثbثة�خر �البنك�حساب�وكشف�العمل�صاحب�من�الراتب�شهادة •

�الخصم�بتحويل�أيضا�العمbء�يقوم�ذلك،�إ�ى�وباlضافة.�شهرية�أقساط�ع`ى�للتمويل�نايفاتال�كةلشر �اOئتماني�للحساب�دائمة�تعليمات�العمbء�جميع�يقدم

�العمbء�مع�للمتابعة�اجراءات�ودليل�معتمدة�تحصيل�سياسة�ا%جموعة�لدى".�سداد"�خbل�من�تسديدات�ا%جموعة�تستلم�كما.�السداد�لوضع�كاحتياطي�ا%باشر 

  .ا%تع®=ين

�تمويل�7ي�ا%جموعة�اسg=اتيجية�وتتمثل.�واحدة�صناعة�أو �واحد�قطاع�7ي�موجوداEÎا�جميع�استثمرت�إذا�ا%جموعة�لها�تتعرض�ال�8Iا%خاطر �Õي�الg=كno �مخاطر �إن

  :التالية�للفئات�وفقا�السعوديoن�ا%واطنoن

  مضمونة�عمل�بيئات�7ي�العامليoن�ا^فراد •

  .عملهم�لخسارة�قليلة�رصبف�أو �كبo= �حد�إ�ى�أمنة�وظيفة�مع�ثابت�دخل�لد�Eم�الذين •

  .مختارة�كبo=ة�لشركات�خاص�قطاع�موظفoن •

�وتدير .�الخاص�والقطاع�الحكومة�من�ل�فراد�تمويل�بتقديم�للتمويل�شركة�النايفات�وتقوم�السعودية�العربية�ا%ملكة�7ي�رئي�8ÒÓبشكل�الشركة�عمليات�تنفيذ�يتم

�7ي�العمbء�من�مجموعات�أو �أفراد�لدى�للمخاطر �تركnoات�وجود�عدم�من�للتأكد�الرئيسية�اطاEÎانش�تنويع�خbل�من�اOئتمان�%خاطر �التعرض�حاOت�الشركة

  .محددة�أعمال�أو �مواقع

�اتصعوب�أية�هناك�كانت�إذا�أو �يوما��٩٠من�^ك®= �السداد�متأخرة�شهرية�تعاقدية�مدفوعات�أية�كانت�إذا�ما�القيمة�7ي�اOنخفاض�لتقييم�الرئي�8ÒÓاOعتبار �يتضمن

�للمجموعة�الجماعية�ا%خصصات�منهجية�تستند.�للعقد�ا^صلية�الشروط�خرق �أو �اOئتماني�التصنيف�تخفيض�أو �ا%قابلة�ل�طراف�النقدية�التدفقات�7ي�روفةمع

�عند�كاف،�مخصص�حتسابا�تم�أنه�اlدارة�تعتقد.�ا%اضية�شهرا�وعشرين�̂ربعة�الفعلية�اجل�التدفق�معدOت�أساس�ع`ى�ا%حتسب�اOفg=ا�8ÒÞاOحتمال�إ�ى

  .اOئتمان�مخاطر �%عالجة�اOقتضاء
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  نقد�وأرصدة�لدى�البنك�وذمم�مدينة�أخرى  .2

̂خر  ى�ليست�يتم�إيداع�هذه�الفئات�لدى�بنوك�سعودية�تتمتع�بتصنيف�ائتماني�جيد،�ومن�ثم�ف�O�89تخضع�%خاطر�ائتمانية�جوهرية.�الذمم�ا%دينة�ا

  .وهريةجوهرية�و�Oتتعرض�%خاطر�ائتمانية�ج

  �مخاطر�أسعار�العموtت

�تفاوت�وجود�عند�ا%خاطر �تنشأ.�اOسواق�7ي�الفائدة�أسعار �7ي�للزيادة�نتيجة�شركةلل�ا%ستقبلية�اlيرادات�ع`ى�التأثo= �7ي�العموOت�أسعار �مخاطر �تتمثل

�محددة�فg=ة�ضمن�الفائدة�أسعار �لتعديbت�الخاضعة�وا%طلوبات�ا%وجودات�بoن �للتمويل�ا%دينة�الذمم�7ي�يتمثل�ا%خاطر �ذهله�مصدر �أهم�إن.

�كما�عمولة�̂سعار �مخاطر �توجد�O �ولذلك�ا%الية�وا%طلوبات�ا%دينة�الذمم�لتمويل�ثابتا�العمولة�سعر �يكون .�البنكية�واOقg=اضات�للمجموعة�اlسbمي

  .ا%ا�ي�ا%ركز �قائمة�تاريخ�7ي

  مخاطر�السيولة

̂موال�الbزمة�للوفاء�بالتعهدات�ا%تعلقة�با^دوات�ا%الية.�وقد�تنتج�مخاطر�السيولة�عن�عدم�ا�Õي�مخاطر�مواجهة�ا%نشأة�لصعوبات لقدرة�7ي�تأمoن�ا

  .ع`ى�بيع�أصل�ما�ي�بسرعة�وبقيمة�تقارب�قيمته�العادلة

   .شركةمستقبلية�للتدار�مخاطر�السيولة�من�خbل�ا%تابعة�ا%نتظمة�بما�يضمن�توفر�ما�يكفي�من�السيولة�للوفاء�بأي�الngامات�

̂مان�الحفاظ�ع`ى�توازن�ما�بoن�العوائد�العالية�ال�8Iقد�تكون�ممكنة�مع�مستويات�أع`ى�من�التمويل�البنكي�وما�بoن�ا%زايا�و �إ�ىويس´ى�مجلس�اlدارة� ا

شركة�ظمة�ولشروط�التمويل�البنكي؛�وكانت�ال،�اlدارة�تراقب�عن�كثب�اOمتثال�ل�نشركةال�8Iيوفرها�مركز�ما�ي�قوي.�وفيما�يتعلق��Eيكلة�رأس�ا%ال�لل

  :ملngمة�لتلك�ا%تطلبات�كما�7ي�تاريخ�ا%ركز�ا%ا�ي.�كان�تقييم�اlدارة�لنسبة�اlقراض�كما�7ي�تاريخ�ا%ركز�ا%ا�ي�ع`ى�النحو�التا�ي

م٨٢٠١  م٢٠١٧   

 ٢٦٤٫٠٧٤ ١٥٧٫٤٧٣ حقوق�ا%لكية

 ١٠٥٫٨٦٧ ١٨١٫١٩٣ عbقة�ذي�لطرف�مستحق

 ٣٦٩٫٩٤١ ٣٣٨٫٦٦٦ ا%ال�رأس�يكله�إجما�ي

%٥٣٫٥٠ ا%ديونية�نسبة  ٢٨٫٦٢٪  

  مخاطر�العملة�

�ال �أسعار�صرف �تقلبات �بمراقبة �اlدارة �تقوم ̂جنبية. �ا �العمbت �أسعار�صرف �7ي �التغo=ات �بسبب �ا%الية �ا^دوات �قيمة �مخاطر�التغo=�7ي عمbت�Õي

  وتعتقد�أن�مخاطر�العملة�ليست�جوهرية.

  مخاطر�ا=سعار

�اُمصدره�أو �ل�داة�محددة�عوامل�عن�ناتجة�التغo=ات�تلك�كانت�سواء�السوق،�أسعار �7ي�التغo=ات�نتيجة�للتقلبات�ا%الية�ا^داة�قيمة�تعرض�مخاطر �Õي

  .السوق �7ي�ا%تداولة�ا^دوات�جميع�ع`ى�تؤثر �عوامل�أو 

�باOستثمارات�يتعلق�فيما�السعر �%خاطر �معرضة�الشركة�إن �لد�Eا�اOستثمارات�محفظة�تنويع�طريق�عن�السعر �مخاطر �من�حدبال�الشركة�تقوم.

̂سهم�أسواق�7ي�للمستجدات�ا%ستمرة�وا%راقبة ̂سهم،�أسعار �7ي�ا%ؤثرة�الرئيسية�العوامل�بتقييم�الشركة�تقوم�كذلك.�العا%ية�ا%ال�وأسواق�ا �7ي�ماب�ا

  .لد�Eا�تثمر ا%س�للجهات�والتشغي`ي�ا%ا�ي�ل�داء�وتحليل�دراسات�إجراء�ذلك
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  القيمة�العادلة

م�تجميع�Õي�القيمة�ال�8Iيتم��Eا�تبادل�أصل�أو�تسوية�الngام�بoن�أطراف�ذات�دراية�ولد�Eم�الرغبة�7ي�ذلك�وتتم�وفق�شروط�اعتيادية.�وحيث�أنه�يت

قد��–تثمارات،�ال�8Iيتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�يما�عدا�اOسف –ا^دوات�ا%الية�لكل�من�الشركة�وشركEFا�التابعة�ع`ى�أساس�طريقة�التكلفة�التاريخية�

وهري�ف�بشكل�جتنتج�فروقات�بoن�القيمة�الدفg=ية�وتقديرات�القيمة�العادلة.�تعتقد�اlدارة�أن�القيمة�العادلة�للموجودات�وا%طلوبات�ا%الية��Oتختل

  عن�قيمEFا�الدفg=ية.

  الرئيسية�القوائم�سويةالتحول�اMى�ا�عايN,�ا�حاسبية�الدولية�وت

�املالش�الدخل�قائمة�ع`ى�جوهري �تأثo= �ا%الية�للتقارير �الدولية�ا%عايo= �إ�ى�القانونيoن�للمحاسبoن�السعودية�الهيئة�عن�الصادرة�ا%عايo= �من�للتحول �يكن�لم

�ولذلك�،للمجموعة�ا%قارن �ا%ا�ي�ا%ركز �ع`ى�أثر �يوجد�O �باlضافة.�مbئمة�التسوية�متطلبات�تكن�لم�وبالتا�ي،.�ا%ساهمoن�حقوق �7ي�والتغo=ات�النقدية�والتدفقات

  .ا%الية�القوائم�هذه�7ي�التسوية�عن�اlفصاح�يتم�لم

  :٢٠١٧يناير��١فيما�ي`ي�تفاصيل�تسوية�قائمة�ا%ركز�ا%ا�ي�كما�7ي�
 

  ٢٠١٧يناير��١تسوية�قائمة�ا�ركز�ا�اMي�كما�(ي�  (أ)

  ا�وجودات

  

  

ا�عايN,�ا�حاسبية�  
عل�Iا�(ي��ا�تعارف

ا�ملكة�العربية�
السعودية�ا�عتمدة�

من�الهيئة�
السعودية�

للمحاسبNن�
  القانونيNن

  

إعادة�
  التصنيف

  

إعادة�
  القياس

  

ا�عايN,�الدولية�
  للتقارير�ا�الية

            موجودات�غo=�متداولة

  ١٠٦٫٩٦٤    -    -    ١٠٦٫٩٦٤      ممتلكات�ومعدات

  ١٨٧٫٤٢٧    -    ١٨٧٫٤٢٧    -        استثمارات�عقارية

  ١٢٥٫٨٢٨    -    ١٢٠٫٥٧٣    ٥٫٢٥٥        موجودات�غo=�ملموسة

  -    -    )٢٧٥٫٣٤٣(    ٢٧٥٫٣٤٣        استثمارات

استثمارات�يتم�ا%حاسبة�ع±Eا�
باستخدام�طريقة�حقوق�

  ا%لكية

  

  

  

-  

  

٧٨٫٤٠١  

  

-  

  

٧٨٫٤٠١  

  ٥١٫٣٤٢    -    ٥١٫٣٤٢    -        استثمارات�متاحة�للبيع

ق�الذمم�ا%دينة�للتمويل�ا%تواف
  مع�الشريعة

 
 

  
١٫٠٦٤٫٤٣٢  

  
-  

  
-  

  
١٫٠٦٤٫٤٣٢  

  -    -    )٤١٫٨٢٧(    ٤١٫٨٢٧        أعمال�رأسمالية�تحت�التنفيذ

  -    -    )١٢٠٫٥٧٣(    ١٢٠٫٥٧٣        شهرة

  ١٫٦١٤٫٣٩٤    -    -    ١٫٦١٤٫٣٩٤      مجموع�ا%وجودات�غo=�ا%تداولة
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            موجودات�متداولة

توافق�الذمم�ا%دينة�للتمويل�ا%
  مع�الشريعة

 
 

  
٥٢٤٫٤٥٤  

  
-  

  
-  

  
٥٢٤٫٤٥٤  

استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�
  خbل�الربح�أو�الخسارة

 
 

  
٣٦٩  

  
-  

  
-  

  
٣٦٩  

تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�
  مرابحة

 
 

  
١٢٣٫٩٤٨  

  
-  

  
-  

  
١٢٣٫٩٤٨  

  ٧٫٧٩٦    -    -    ٧٫٧٩٦      مطلوب�من�أطراف�ذات�عbقة

�
ً
مصاريف�مدفوعة�مقدما

  ةوإيرادات�مستحق
  

  
  

٢٨٫١٢٦  
  

)٢٨٫١٢٦(  
  

-  
  

-  

  ٣٤٫٩٢٥    -    ٢٨٫١٢٦    ٦٫٧٩٩        موجودات�أخرى 

  ٢٥٣٫٠٥٢    -    -    ٢٥٣٫٠٥٢      نقد�وأرصدة�لدى�البنوك

  ٩٤٤٫٥٤٤    -    -    ٩٤٤٫٥٤٤      مجموع�ا%وجودات�ا%تداولة

  ٢٫٥٥٨٫٩٣٨    -    -    ٢٫٥٥٨٫٩٣٨      مجموع�ا�وجودات

 

  ٢٠١٧يناير��١ي��اMي�كما�(تسوية�قائمة�ا�ركز�ا  (أ)
 

  

 

 

ا�عايN,�ا�حاسبية� 
ا�تعارف�عل�Iا�(ي�
ا�ملكة�العربية�

السعودية�ا�عتمدة�
من�الهيئة�السعودية�

للمحاسبNن�
 القانونيNن

 

إعادة�
 التصنيف

 

 إعادة�القياس
          ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهمNن

          مطلوبات�غN,�متداولة
  ٥٥٤٫٥٦٦    -    ٥٥٤٫٥٦٦        تمويل�بنكي

  ١٤٫٨٤٧    -    ١٤٫٨٤٧      مكافأة�Erاية�الخدمة�للموظفoن

  مجموع�ا%طلوبات�غo=�ا%تداولة
 

 
  

٥٦٩٫٤١٣  
  

-    ٥٦٩٫٤١٣  
          مطلوبات�متداولة

  ٤٢٥٫٨١٢    )٥١٫١٥٧(    ٤٧٦٫٩٦٩        تمويل�بنكي
  ٣٢٫١٣٧    -    ٣٢٫١٣٧      ذمم�دائنة�ومستحقات

  ٥١٫١٥٧    ٥١٫١٥٧    -        مطلوب�إ�ى�أطراف�ذات�عbقة
  ٩٣٫٣٢٣    -    ٩٣٫٣٢٣      مخصص�الزكاة

  ٦٠٢٫٤٢٩    -    ٦٠٢٫٤٢٩      مجموع�ا%طلوبات�ا%تداولة
  ١٫١٧١٫٨٤٢    -    ١٫١٧١٫٨٤٢      مجموع�ا�طلوبات
          حقوق�ا�ساهمNن

  ١٫٠٥٠٫٠٠٠    -    ١٫٠٥٠٫٠٠٠      رأس�ا%ال
  ٢٤٫٩٦٠    -    ٢٤٫٩٦٠      احتياطي�نظامي

  )١٦٫٢٤٥(    -    )١٦٫٢٤٥(      احتياطيات�أخرى 
  ١٥٣٫٢٧٥    -    ١٥٣٫٢٧٥      أرباح�مبقاه

  ١٫٢١١٫٩٩٠    -    ١٫٢١١٫٩٩٠      حقوق�ا�ساهمNن
  ١٧٥٫١٠٦    -    ١٧٥٫١٠٦      حصص�غo=�مسيطرة

  ١٫٣٨٧٫٠٩٦    -    ١٫٣٨٧٫٠٩٦      مجموع�حقوق�ا�ساهمNن
         

حقوق�ومجموع�ا�طلوبات�
  ا�ساهمNن

 
 

  
٢٫٥٥٨٫٩٣٨  

  
-    ٢٫٥٥٨٫٩٣٨  
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  ،�قامت�الشركة�بتطبيق�التصنيفات�التالية��وجودا�Iا�ومطلوبا�Iا�ا�الية:٩ا�اMي�رقم��للتقرير عند�التحول�إMى�ا�عيار�الدوMي�  (ب)
 

  فئات�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية

التصنيف�السابق�بموجب�  
مبادئ�ا�حاسبة�ا�تعارف�

عل�Iا�(ي�ا�ملكة�العربية�
  السعودية�الحالية

  

�عيار�الدوMي�تصنيف�ا
  ٩للتقارير�ا�الية�رقم�

  

  ٢٠١٨يناير��١
      

  ١١٥٫٥٠٨    التكلفة�ا%طفأة    قروض�وذمم�مدينة    النقد�والبنوك
  ٨٢٫٤٩٩    التكلفة�ا%طفأة    قروض�وذمم�مدينة    قروض�هامشية�وتمويل�مرابحة

�وذمم�
ً
دفعات�مقدمة�ومبالغ�مدفوعة�مقدما

  مدينة�أخرى 
  

  قروض�وذمم�مدينة
  

  تكلفة�ا%طفأةال
  

٢٫٥٧١  

  استثمارات
  

  متاحة�للبيع
القيمة�العادلة�من�خbل�  

  الدخل�الشامل�اخر
  

٥٤٫٣١٨  

  استثمارات
  

  محتفظ��Eا�لغرض�ا%تاجرة
القيمة�العادلة�من�خbل�  

  الربح�أو�الخسارة
  

١٫٣٧٨  
  ٤٫٧٧٥    التكلفة�ا%طفأة    قروض�وذمم�مدينة    ايرادات�مستحقة

  ٢٫٠٨٢    التكلفة�ا%طفأة    وذمم�مدينةقروض�    قروض�موظفoن
  ٣٫٢٥٣    التكلفة�ا%طفأة    التكلفة�ا%طفأة    ذمم�دائنة�أخرى�ومستحقات

  ٤٩٫٩٤٢    التكلفة�ا%طفأة    قروض�وذمم�مدينة    مطلوب�من�أطراف�ذات�عbقة

 لم�يكن�هناك�تغيN,�(ي�القيم�ا�ستحقة��عادة�التصنيف�والقياس�أع[ه.

  ويةإيضاحات�حول�التس  (ج)
 

التالية��لتصنيفاتكجزء�من�التحول�من�ا%عايo=�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمحاسبoن�القانونيoن�إ�ى�ا%عايo=�الدولية�للتقارير�ا%الية،�تمت�إعادة�ا
  .٢٠١٨يناير��١لغرض�عرض�القوائم�ا%الية�بشكل�أفضل،�ولم�يكن�لذلك�أي�تأثo=�ع`ى�حقوق�ا%لكية�كما�7ي�

  Oستثمارات�إ�ى�اOستثمارات�العقارية�واستثمارات�بطريقة�حقوق�ا%لكية�واستثمارات�متاحة�للبيع:إعادة�تصنيف�ا  )أ(
 

  ١٤٥٫٦٠٠  الزيادة�7ي�اOستثمارات�العقارية
  ٧٨٫٤٠١  الزيادة�7ي�استثمارات�بطريقة�حقوق�ا%لكية

  ٥١٫٣٤٢  الزيادة�7ي�استثمارات�متاحة�للبيع
  )٢٧٥٫٣٤٣(  اOنخفاض�7ي�اOستثمارات

̂عمال�الرأسمالية�تحت�التنفيذ�إ�ى�اOستثمارات�العقارية  )ب(   إعادة�تصنيف�ا
 

  ٤١٫٨٢٧  الزيادة�7ي�اOستثمارات�العقارية
̂عمال�الرأسمالية�تحت�التنفيذ   )٤١٫٨٢٧(  اOنخفاض�7ي�ا

 

  إعادة�تصنيف�الشهرة�إ�ى�موجودات�غo=�ملموسة  )ج(
 

  ١٢٠٫٥٧٣  الزيادة�7ي�موجودات�غo=�ملموسة
  )١٢٠٫٥٧٣(  7ي�الشهرةاOنخفاض�

 

�واlيرادات�ا%ستحقة�إ�ى�موجودات�أخرى   )د(
ً
  إعادة�تصنيف�ا%صاريف�ا%دفوعة�مقدما

 
  ٢٨٫١٢٦  الزيادة�7ي�موجودات�أخرى 

�واlيرادات�ا%ستحقة
ً
  )٢٨٫١٢٦(  اOنخفاض�7ي�ا%صاريف�ا%دفوعة�مقدما

 

̂طراف�ذات�العbقة  )ه(   إعادة�تصنيف�التمويل�البنكي�إ�ى�ا
 

  ٥١٫١٥٧  7ي�ا%طلوب�إ�ى�أطراف�ذات�عbقة�الزيادة
  )٥١٫١٥٧(  اOنخفاض�7ي�التمويل�البنكي
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  مجلس�ا�دارة

�أعضاء �سبعة �من �ا%الية �للخدمات �فالكم �شركة �إدارة �مجلس �يتكون �للشركة ̂ساس �ا �النظام �موافقة��حسب �بموجب �للشركة ̂ساس �ا �النظام �تعديل �تم وقد

 عند ،�وبحسب�اlطار�ا%رج´ي�لحوكمة�الشركة�ُيراâىم�ليصبح�عدد�أعضاء�مجلس�اlدارة�ستة�أعضاء٢٥/٠٦/٢٠١٨اريخ�الجمعية�العامة�غo=�العادية�للشركة�بت

̂عضاء ترشيح  والكفاءة والnäاهة الحسنة من�السمعة عال بقدر التمتع�وكذلك مناسبة، شخصية وسمات مbئمة ومؤهbت مالية مهنية�وخ<=ات بمهارات تمتعهم ا

ل   اlدارة.� مجلس كعضو بالواجبات�وا%سؤوليات القيام ع`ى والقدرة ولية،ا%سؤ  وتحمُّ

�أعمال �جداول �7ي �ا%درجة �ا%وضوعات �اجتماعاته �7ي �ا%جلس �مناسبةيبحث �يراها ×Iال� �با%حاضر�ه �توثيقها �وتشملويتم ،�� �اسg=اتيجية��حصر دون �ع`ى ا%وافقة

تشمل�اختصاصات�ا%جلس�و كما�.�هدافها�وسياسات�إدارة�ا%خاطر�ومراجعEFا�ومراقبEFاأو �ليات�الشركةالشركة�وا%noانيات�التقديرية�والسياسات�ال�8Iتحكم�عم

� �الشركة �7ي �واضح �تنظيم8 �هيكل �وجود �من �مستويات��يمكنالتأكد �بحدود �وا%سؤوليات �ا%bئم �بالشكل �الصbحيات �وتفويض �الشركة، �أعمال �إدارة �خbله من

  ا%خاطر�ا%قبولة�للشركة.�

̂ مجلس�اlدارة�من�السادة�يتكون�   هم:ؤ عضاء�التالية�أسماا

  العضو  تنفيذي�/�غo=�تنفيذي مستقل�/�غo=�مستقل

̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل�(الرئيس)  غo=�تنفيذي�  غo=�مستقل   ا

̂ستاذ/�عبد�ا%حسن�بن�عبد�الرحمن�السويلم�(نائب�الرئيس)  غo=�تنفيذي�  غo=�مستقل   ا

̂ستاذ/  غo=�تنفيذي�  مستقل   سلمان�بن�فارس�الفارس*��ا

̂ستاذ/�عبد�ا%حسن�بن�محمد�الصالح  غo=�تنفيذي�  مستقل   ا

̂ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�ا%فرج  غo=�تنفيذي�  مستقل   ا

̂ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبو�جبل�  غo=�تنفيذي�  غo=�مستقل   ا

̂ستاذ/�معاذ�الخصاونة  تنفيذي�  غo=�مستقل   ا

̂ستاذ/�سلمان�بن�فارس�ال   م.١٥/٠٥/٢٠١٨فارس،�باستقالته�من�ا%جلس�بتاريخ�*تقدم�ا

  والخ<=ات: وا%ؤهbت والسابقة الحالية الوظائفاlدارة�و  نبذة�عن�أعضاء�مجلسفيما�ي`ي�

  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

١  

  ا=ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل

  (الرئيس)

  

نائــــــــــــــــــــــــــــــب�أول�للــــــــــــــــــــــــــــــرئيس�

ونائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير�

��-التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�

عــــــــــــــــــــــــــــــــة�شــــــــــــــــــــــــــــــــركات�مجمو 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

  القابضة�ا�حدودة

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوريوس�(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�إدارة�

ا=عمــــــــــــــــــــــــال�مــــــــــــــــــــــــن�جامعــــــــــــــــــــــــة�

بورت[نــــــــــــــد�بوtيــــــــــــــة�أوريغـــــــــــــــان�

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�تخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص�ا�دارة�

  م)٢٠٠٧العامة�عام�(

  

يتمتـــــــــــع�ا=ســـــــــــتاذ/�بـــــــــــدر�العـــــــــــذل�بخ-ـــــــــــ,ة�تزيـــــــــــد�عـــــــــــن�عشـــــــــــر�

،�شــــــــــــــــــغل�ســـــــــــــــــنوات�(ــــــــــــــــــي�ا�دارة�واtســــــــــــــــــتثمارات�البنكيــــــــــــــــــة

  خ[لها�العديد�من�ا�ناصب�م¨Iا:

�مجلــس�وعضــو �التنفيــذي�ا�ــدير �ونائــب�للــرئيس�أول �نائــب •

�العربيــــــة�ا�ملكــــــة –�القابضــــــة�العربيــــــة�فــــــال�شــــــركة�إدارة

 وخارجها�السعودية

 –�القابضــــــة�فــــــالكم�بشــــــركة�ا�دارة�مجلــــــس�رئــــــيس�نائــــــب •

 السعودية�العربية�ا�ملكة

�ا�ملكـــــــــة –ا=مثـــــــــل�بشـــــــــركة�ا�دارة�مجلـــــــــس�رئـــــــــيس�نائـــــــــب •

 السعودية�العربية

�ا�حــدودة�الســعودية�ديتكــون �بشــركة�إدارة�مجلــس�عضــو  •

 السعودية�العربية�ا�ملكة –

 كتاليست�الب[د�شركة�إدارة�مجلس�رئيس •

�للرعايــــــة�الوطنيــــــة�بالشــــــركة�ا�دارة�مجلــــــس�رئــــــيس�نائــــــب •

 السعودية�العربية�ا�ملكة –)�رعاية(�الطبية
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  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

�الخرســـــانية�ل»نابيـــــب�الـــــب[د�بشـــــركة�إدارة�مجلـــــس�عضـــــو  •

 السعودية�العربية�ا�ملكة –�ا�حدودة

�الخليجيـــــــــــة�الســـــــــــعودية�بالشـــــــــــركة�إدارة�مجلـــــــــــس�عضـــــــــــو  •

 السعودية�العربية�ا�ملكة –�ا�حدودة�الهيدروليكية

�التعلــيم�لتطـوير �العربـي�الكـادر �بشـركة�إدارة�مجلـس�عضـو  •

 ا=ردن –�عمان –

�للقلـــــــــــب�العربـــــــــــي�ا�ركـــــــــــز �بشـــــــــــركة�ا�دارة�مجلـــــــــــس�رئـــــــــــيس •

 –�عمــــــان –)�الطــــــ$�العربــــــي�ا�ركــــــز (�الخاصــــــة�والجراحــــــة

 ا=ردن

 –�الطاقــة�وخــدمات�التصــنيع�بشــركة�إدارة�مجلــس�عضــو  •

 السعودية�العربية�ا�ملكة

�والخـــــدمات�ا�خـــــازن �بشـــــركة�ا�دارة�مجلـــــس�رئـــــيس�نائـــــب •

  .السعودية�العربية�ا�ملكة –�ا�ساندة

٢  

  ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�عبدالرحمن�السويلم

  (نائب�الرئيس)

الـــــــــــــــــــــــــــــرئيس�التنفيـــــــــــــــــــــــــــــذي�

والعضـــــــــــــــــــــــــــــــــو�ا�نتـــــــــــــــــــــــــــــــــدب�

جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس�وعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�م

ا�دارة�(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�

 النايفات�للتمويل.

  

مــــرخص�مــــن�وزارة�التجــــارة� •

�زاولـــــــــــــــــــــــــــــة�اtستشـــــــــــــــــــــــــــــارات�

�٢٤٥اtدارية��تـرخيص�رقـم�

 م٢٠٠٣منذ�عام�

مــــرخص�مــــن�وزارة�التجــــارة� •

�زاولـــة�اtستشـــارات�ا�اليـــة�

منذ�عـام��١٣٠ترخيص�رقم�

 م١٩٩٧

بكــــــــــــــالوريوس�(ــــــــــــــي�العلــــــــــــــوم� •

ا�داريـــــــــــــــة�جامعـــــــــــــــة�ا�لـــــــــــــــك�

 م١٩٩٢سعود�

  

�٢٥ســـــــــــــــــــــتاذ/�عبدا�حســـــــــــــــــــــن،�بمايزيـــــــــــــــــــــد�عـــــــــــــــــــــن�يتمتـــــــــــــــــــــع�ا= 

�مـــــــــــــــــــــــن�الخ-ـــــــــــــــــــــــ,ة�(ـــــــــــــــــــــــي�مجـــــــــــــــــــــــال�اtســـــــــــــــــــــــ?,اتيجيات�
ً
عامـــــــــــــــــــــــا

قطاعــــــــــــــــــات�� التســــــــــــــــــويق-اtئتمــــــــــــــــــان�–وتطــــــــــــــــــوير�ا=عمــــــــــــــــــال�

الطباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة�+�اtتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاtت�+�ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد�الغذائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

�-اtعمـــــــــــــــــــــــــــــــــال�اللوجســـــــــــــــــــــــــــــــــتية�واستشـــــــــــــــــــــــــــــــــارات�تمويـــــــــــــــــــــــــــــــــل�

 خدمات�استثمارية.

  شغل�خ[لها�العديد�من�ا�نصب�م¨Iا:

 ة�الخزف�السعودي�عضو�مجلس�إدارة�شرك •

عضــــــــــــو�مجلــــــــــــس�إدارة�شــــــــــــركة�تصــــــــــــنيع�مــــــــــــواد�التعبئــــــــــــة� •

 والتغليف�(فيبكو)

 عضو�مجلس�إدارة�الشركة�العربية�ل»نابيب. •

 

  

٣  

  الصالح�ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�محمد

  (عضو)

رئــــــــــــــــــــيس�مجلــــــــــــــــــــس�ا�دارة�
ومالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�

  مصادر�القابضة.

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوريوس�(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�إدارة�

ا=عمـــــــــــــــــــــــــــــــــال�واtقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد،�

لوtيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�ا�تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة�ا

  ا=مريكية.

يتمتــــــــــــــــــــع�ا=ســــــــــــــــــــتاذ/�عبدا�حســــــــــــــــــــن�الصــــــــــــــــــــالح،�بمايزيــــــــــــــــــــد�

�(ـــــــــــــــــي�ا=عمـــــــــــــــــال�الحـــــــــــــــــرة�
ً
عــــــــــــــــن�خمســـــــــــــــــة�وأربعـــــــــــــــــون�عامــــــــــــــــا

واtســـــــــــــــــــــــتثمار�واtستشــــــــــــــــــــــــارات�وا�دارة�شـــــــــــــــــــــــغل�خ[لهــــــــــــــــــــــــا�

  العديد�من�ا�ناصب�م¨Iا:

رئـــــــــــيس�مجلــــــــــــس�إدارة�الشــــــــــــركة�الســــــــــــعودية�للصــــــــــــادرات� •
 الصناعية.

 خدمات�ا�ساندة.عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا�خازن�وال •

رئــــــــــــيس�مجلــــــــــــس�إدارة�شــــــــــــركة�تصــــــــــــنيع�مــــــــــــواد�التعبئــــــــــــة� •
��Nوالتغليـــــــف�(فيبكـــــــو)،�عضـــــــو�مجلـــــــس�إدارة�بنـــــــك�بـــــــاركل

  السعودية.

٤  

  ا�فرجا=ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�

  (عضو)

العضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ا�نتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب�

للشــــــــــــــــــــــــــركة�الســــــــــــــــــــــــــعودية�

  للطباعة�والتغليف.

بكــــــــالوريوس�علــــــــوم�إداريــــــــة� •

مـــــــــــــــــــــــــن�جامعـــــــــــــــــــــــــة�ا�لـــــــــــــــــــــــــك�

 م.١٩٨٦ز�عام�عبدالعزي

برنــامج�السياســات�النقديــة� •

والبنـــوك�(ـــي�الـــدول�الناميـــة�

 جامعة�هارفرد. –

�–برنــــــــــــــــامج�إدارة�البنــــــــــــــــوك� •

�–معهـــــــد�ا�دارة�ا�يرلنـــــــدي�

 دبلن�إيرلندا.

الرقابــــــــــــــــة�عgــــــــــــــــى�البنــــــــــــــــوك�� •

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك��–الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

 –اtحتيـــــــــــــــــاطي�الفيـــــــــــــــــدراMي�

 نيويورك.

�مـن�الخ-ـ,ة�(ـي��٣٠يتمتـع�ا=سـتاذ/�فهـد،�بمايزيـد�عـن� •
ً
عامـا

مجـــــــــال�ا�دارة�التنفيذيـــــــــة�والرقابـــــــــة�البنكيـــــــــة�والتـــــــــدقيق�

  شغل�خ[لها�العديد�من�ا�ناصب�م¨Iا:�وا�راجعة،

مــــــــدير�إدارة�ا�شــــــــراف�البنكــــــــي�بمؤسســــــــة�النقــــــــد�العربــــــــي� •

 م.٢٠١٢السعودي�حF°�العام�

عضــــو�لجنــــة�مجموعــــة�العشــــرين�(فريــــق�عمــــل�ا�فصــــاح� •

 وضوابط�السوق).

 م.٢٠٠٦-١٩٩٧عضو�لجنة�بازل�للرقابة�ا�صرفية� •

-�٢٠٠٥بنــــــــك�التنميــــــــة�اtجتماعيــــــــةعضــــــــو�مجلــــــــس�إدارة� •

 م.٢٠١٠

-٢٠٠٧عضــــــو�مجلــــــس�إدارة�مؤسســــــة�ال-,يــــــد�الســـــــعودي� •

 م.٢٠١٢

عضو�مجلس�إدارة�الشركة�السعودية�ا�غربية�ل[ستثمار� •
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  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

بنـــــــك��–الرقابــــــة�ا�صـــــــرفية� •

 –اtحتيــــــــــــــــــــاط�الفيــــــــــــــــــــدراMي�

 .واشنطن

ال?ــــــــــــــــــــــــ,اخيص�ا�صــــــــــــــــــــــــرفية� •

�–والتطـــــــــــــــــورات�الرقابيـــــــــــــــــة�

�–معهـــــــــد�اtســـــــــتقرار�ا�ـــــــــاMي�

 بازل�سويسرا.

أساســـــــيات�التحليـــــــل�ا�ـــــــاMي� •

والتطــــــورات�ا�صــــــاحبة�لــــــه�

�ركــــز�الـــــدوMي�للدراســـــات�ا –

 –النقديــــــــــــــــــــة�وا�صــــــــــــــــــــرفية�

 جنيف�سويسرا.

�–اtنــــــــــــدماج�واtســـــــــــــتحواذ� •

ا�ركــــــــــز�الــــــــــدوMي�للدراســــــــــات�

 –النقديــــــــــــــــــــة�وا�صــــــــــــــــــــرفية�

 ا.جنيف�سويسر 

السياســة�النقديــة�والرقابــة� •

البنــك�ا�ركــزي��–ا�صــرفية�

 اريس�فرنسا.ب –الفرن´�$³

الخـــــــــــــــــــــــــــدمات�ا�صــــــــــــــــــــــــــــرفية� •

الخاصـــــــــــــــــــــة�(ـــــــــــــــــــــي�الشـــــــــــــــــــــرق�

أي.�أي.�ار��–ا=وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط�

  هولدينج�ليمتد.

 م.٢٠١٢-٢٠٠٦ا�نمائي�

حFــــ°��نــــك�التنميــــة�اtجتماعيــــةب –عضــــو�لجنــــة�ا�راجعــــة� •

 م.٢٠١٠

ؤسســـة�ال-,يـــد�الســـعودي�حFـــ°�م –عضـــو�لجنـــة�ا�راجعـــة� •

 م.٢٠١٠

مجلـــــس�التعــــــاون��عضـــــو�لجنـــــة�ا�شـــــراف�والرقابـــــة�بـــــدول  •

 م.٢٠١٢-١٩٨٨الخلي¶ي�لدول�الخليج�العربية�

عضـــو�لجنـــة�ا�شــــراف�والرقابـــة�عgـــى�ا�صــــارف�(ـــي�الــــدول� •

 م.٢٠١٢-١٩٩١العربية�

عضـــو�فريـــق�العمـــل�ا�نبثـــق�مـــن�لجنـــة�ا�شـــراف�والرقابـــة� •

 العربية.

 م.٢٠٠٩-٢٠٠٦عضو�مجموعة�التنسيق�الدولية�بازل� •

-٢٠٠٩بـــــــازل�عضـــــــو�مجموعـــــــة�تطبيـــــــق�ا�عـــــــايN,�الدوليـــــــة� •

 م.٢٠١٢

مجلـــــــــس��–عضــــــــو�لجنـــــــــة�الشـــــــــفافية�وضـــــــــوابط�الســـــــــوق� •

 ال�Nيا.م –الخدمات�ا�صرفية�ا�س[مية�كوا�tبور�

 ؤسسة�النقد�العربي�السعودي.م –لجنة�الريال��عضو  •

(ــــي�اللجنــــة�ا�شــــ?,كة�ا�شــــكلة�بــــNن�مؤسســــة�النقــــد��عضــــو  •

 العربي�العسودي�وهيئة�السوق�ا�الية.

لعربـــي�ؤسســـة�النقـــد�ام –لجنـــة�ا�شـــراف�ا�صــر(ي��عضــو  •

 السعودي.

العضـــو�ا�نتـــدب�للشـــركة�الســـعودية�للطباعـــة�والتغليـــف� •

  حF°�ا�ن.�٢٠١٧منذ�ديسم-,�

٥  

  ا=ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل

  (عضو)

رئــــــــــــــيس�الــــــــــــــدائرة�ا�اليــــــــــــــة�
يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم�

  القابضة�

حاصـــــــــــــــــــــــل�عgـــــــــــــــــــــــى�درجـــــــــــــــــــــــة� •

البكــــالوريوس�(ــــي�ا�حاســــبة�

  ان�ا=هلية.من�جامعة�عمَ 

�(ـــــــــــي�ا�جـــــــــــال�ا�ـــــــــــاMي�
ً
خ-ـــــــــــ,ة�تزيـــــــــــد�عـــــــــــن�ســـــــــــتة�عشـــــــــــر�عامـــــــــــا

والرقابــــــــــــــــــــــــة�واtستشــــــــــــــــــــــــارات�ا�اليــــــــــــــــــــــــة�شــــــــــــــــــــــــغل�خ[لهــــــــــــــــــــــــا�

  العديد�من�ا�ناصب�م¨Iا:

 رئيس�الدائرة�ا�الية�يشركة�فالكم�القابضة� •

 رئيس�الدائرة�ا�الية�بشركة�فالكم�للخدمات�ا�الية� •

 �الية�مدير�ا�حاسبة�ا�الية�بشركة�فالكم�للخدمات�ا •

رئـــــيس�فريـــــق�تـــــدقيق�بمكتـــــب�برايســـــواترهاوس�كـــــوبرز�(ـــــي� •
 قطر�و�ا�ملكة�العربية�السعودية�

ي�بمكتب�ارنست�ويونغ� •   مدقق�خا̧ر

٦  

  ا=ستاذ/�معاذ�الخصاونة

  (عضو)

�–الــــــــــــــــــــرئيس�التنفيــــــــــــــــــــذي�

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم�

  للخدمات�ا�الية

ماجســـــــــــــــــــــــــــــتN,�إدارة�أعمـــــــــــــــــــــــــــــال�

)MBA( مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

  .دالهاوزي

وم�بكــــــــــــــــــــالوريوس�(ــــــــــــــــــــي�العلــــــــــــــــــــ

ا�اليــــــــــــــــــــة�وا�صــــــــــــــــــــرفية�مــــــــــــــــــــن�

  جامعة�سانت�ماري.

لديـــــــــــــه�خ-ـــــــــــــ,ة�واســـــــــــــعة�(ـــــــــــــي�مجـــــــــــــال�اtستشـــــــــــــارات�ا�اليـــــــــــــة�

واtســـــــــــــــــــتثمار�ا�صـــــــــــــــــــر(ي.�انضـــــــــــــــــــم�لفريـــــــــــــــــــق�العمـــــــــــــــــــل�(ــــــــــــــــــــي�

م�بعـــــــــــــــــد�أن�كـــــــــــــــــان�يعمـــــــــــــــــل�٢٠٠٨شـــــــــــــــــركة�فـــــــــــــــــالكم�ســـــــــــــــــنة�

�يقــــــــــــــوم�
ً
كمستشــــــــــــــار�لــــــــــــــدى�ديلويــــــــــــــت�كنــــــــــــــدا،�وهــــــــــــــو�حاليــــــــــــــا

با�شــــــــــــــــراف�عgــــــــــــــــى�أعمــــــــــــــــال�شــــــــــــــــركة�فــــــــــــــــالكم�(ــــــــــــــــي�مجــــــــــــــــال�

تثمار�ا�صــــــــــــــــــــــــــــــــــر(ي،�إدارة�تقــــــــــــــــــــــــــــــــــديم�خــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات�اtســــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا=صـــــــــــــــــــــــــــــــــــول،�ا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتثمارات�الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،�وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــداول�

ا=وراق�ا�اليـــــــــــــــــة.�كمـــــــــــــــــا�أنـــــــــــــــــه�عضـــــــــــــــــو�مجلـــــــــــــــــس�إدارة�(ـــــــــــــــــي�

  عدد�من�الشركات.
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  :�ع`ى�النحو�التا�ي�(سجل�الحضور)،�م٢٠١٨اجتماعات�خbل�العام�سبعة��اlدارة�مجلس�قد�عقد�و 

  التاريخ  اtجتماع
ا=ستاذ/�بدر�

بن�فهد�
العذل�

  (الرئيس)

ستاذ/�عبد�ا= 
ا�حسن�بن�

عبد�الرحمن�
السويلم�

(نائب�
  الرئيس)

ا=ستاذ/�
سلمان�بن�

فارس�
  *الفارس

ا=ستاذ/�عبد�
ا�حسن�
  الصالح�

=ستاذ/�فهد�ا
بن�إبراهيم�

  ا�فرج

ا=ستاذ/�
محمد�

إبراهيم�أبو�
  جبل

�ا=ستاذ/�معاذ
  الخصاونة�

 � � � � � � �  م٢٠١٨مارس��٢٢  ا^ول 
 � � � � - � �  م٢٠١٨يونيو��٢٤  الثاني

 � � � � - � �  م٢٠١٨يوليو��١٥  الثالث
 � � � � - � �  م٢٠١٨يوليو��٢٩  الرابع

 � � � � - � �  م٢٠١٨أكتوبر��١٤  الخامس
 � � � � - � �  م�٢٠١٨نوفم<= �١١  السادس

 � � � � - � �  م٢٠١٨ديسم<=��٢٠  السابع

  :�حاضر��

  لم�يحضر:���

̂ستاذ/�سلمان   م.١٥/٠٥/٢٠١٨بن�فارس�الفارس،�باستقالته�من�ا%جلس�بتاريخ��*تقدم�ا

̂ستاذ/�تركي�العروان.�   سكرتo=�ا%جلس�ا

   إدارة�شركات�أخرى مجالس�عضوية�أعضاء�مجلس�ا�دارة�(ي�

  م:٢٠١٨ديسم<=��٣١كما�7ي��مدير�Eا�من�أو  فيما�ي`ي،�تفاصيل�عضوية�أعضاء�مجلس�اlدارة�7ي�مجلس�إدارات�شركات�أخرى 

  اtسم م
أسماء�الشركات�الF$�يكون�عضو�مجلس�ا�دارة�عضو�(ي�

  مجالس�إدار�Iا�الحالية�أو�من�مدير¾Iا
داخل/�خارج�

  ا�ملكة

الكيان�القانوني�(مساهمة�
�,Nمدرجة�/�مساهمة�غ

مدرجة�/�ذات�مسؤولية�
  محدودة�..�إلخ..).

١  
̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل   ا

  (الرئيس)

ر�التنفيـــــــــــــــــــذي�وعضــــــــــــــــــو�مجلـــــــــــــــــــس�نائــــــــــــــــــب�أول�للــــــــــــــــــرئيس�ونائـــــــــــــــــــب�ا%ــــــــــــــــــدي

ا%ملكـــــــــــــــــــــــــة�العربيـــــــــــــــــــــــــة��–إدارة�شـــــــــــــــــــــــــركة�فـــــــــــــــــــــــــال�العربيـــــــــــــــــــــــــة�القابضـــــــــــــــــــــــــة�

  السعودية�وخارجها

  ذات�مسؤولية�محدودة داخل

�–نائــــــــــــــــــــــــب�رئـــــــــــــــــــــــــيس�مجلــــــــــــــــــــــــس�اlدارة�بشـــــــــــــــــــــــــركة�فــــــــــــــــــــــــالكم�القابضـــــــــــــــــــــــــة�

 ا%ملكة�العربية�السعودية
  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل

̂مثــــــــــــــــل عربيــــــــــــــــة�%ملكــــــــــــــــة�الا –نائــــــــــــــــب�رئــــــــــــــــيس�مجلــــــــــــــــس�اlدارة�بشــــــــــــــــركة�ا

  السعودية
  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل

�–عضــــــــــــــــــو�مجلـــــــــــــــــــس�إدارة�بشـــــــــــــــــــركة�ديتكــــــــــــــــــون�الســـــــــــــــــــعودية�ا%حـــــــــــــــــــدودة�

 ا%ملكة�العربية�السعودية
  ذات�مسؤولية�محدودة  داخل

  ذات�مسؤولية�محدودة  داخل  رئيس�مجلس�إدارة�شركة�البbد�كتاليست

نائـــــــــــــــــــــــــب�رئـــــــــــــــــــــــــيس�مجلـــــــــــــــــــــــــس�اlدارة�بالشـــــــــــــــــــــــــركة�الوطنيـــــــــــــــــــــــــة�للرعايـــــــــــــــــــــــــة�

  %ملكة�العربية�السعوديةا –(رعاية)��الطبية
  مساهمة�مدرجة  داخل

عضــــــــــــــــــــــــو�مجلــــــــــــــــــــــــس�إدارة�بشــــــــــــــــــــــــركة�الــــــــــــــــــــــــبbد�ل�نابيــــــــــــــــــــــــب�الخرســــــــــــــــــــــــانية�

  %ملكة�العربية�السعوديةا –ا%حدودة�
  ذات�مسؤولية�محدودة  داخل

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــو�مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــس�إدارة�بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�الســــــــــــــــــــــــــــــــــعودية�الخليجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

  %ملكة�العربية�السعوديةا –الهيدروليكية�ا%حدودة�
  ذات�مسؤولية�محدودة  داخل

�–لتطـــــــــــــــوير�التعلـــــــــــــــيم��عضـــــــــــــــو�مجلـــــــــــــــس�إدارة�بشـــــــــــــــركة�الكـــــــــــــــادر�العربـــــــــــــــي

̂ردن –عمان�  ا
̂ردن   ذات�مسؤولية�محدودة  ا

رئـــــــــــــــيس�مجلـــــــــــــــس�اlدارة�بشـــــــــــــــركة�ا%ركـــــــــــــــز�العربـــــــــــــــي�للقلـــــــــــــــب�والجراحـــــــــــــــة�

�(8èا%ركز�العربي�الط)̂ردن –مان�ع –الخاصة�   ا
̂ردن   ذات�مسؤولية�محدودة  ا

  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل –لـــــــــــــــــــــس�إدارة�بشـــــــــــــــــــــركة�التصـــــــــــــــــــــنيع�وخـــــــــــــــــــــدمات�الطاقـــــــــــــــــــــة�عضـــــــــــــــــــــو�مج
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  اtسم م
أسماء�الشركات�الF$�يكون�عضو�مجلس�ا�دارة�عضو�(ي�

  مجالس�إدار�Iا�الحالية�أو�من�مدير¾Iا
داخل/�خارج�

  ا�ملكة

الكيان�القانوني�(مساهمة�
�,Nمدرجة�/�مساهمة�غ

مدرجة�/�ذات�مسؤولية�
  محدودة�..�إلخ..).

  ا%ملكة�العربية�السعودية

نائــــــــــــــــــــــــب�رئــــــــــــــــــــــــيس�مجلــــــــــــــــــــــــس�اlدارة�بشــــــــــــــــــــــــركة�ا%خــــــــــــــــــــــــازن�والخــــــــــــــــــــــــدمات�

 %ملكة�العربية�السعوديةا –ا%ساندة�
  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل

٢  
̂ستاذ/�عبدا%حسن�بن�عبدالرحمن�السويلم   ا

  (نائب�الرئيس)

  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل جلس�إدارة�شركة�فالكم�القابضة.عضو�م�

الـــــــرئيس�التنفيـــــــذي�والعضـــــــو�ا%نتـــــــدب�وعضـــــــو�مجلـــــــس�اlدارة�7ـــــــي�شـــــــركة�

 النايفات�للتمويل.
  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل

  مساهمة�غo=�مدرجة  داخل عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا%خازن�والخدمات�ا%ساندة.

  مساهمة��مدرجة  داخل  ية�الخليجية�للصناعةالشركة�التكاملعضو�مجلس�إدارة�

٣  
̂ستاذ/�عبدا%حسن�بن�محمد�   الصالحا

  (عضو)

  مساهمة��مدرجة  داخل عضو�مجلس�إدارة�شركة�مbذ�للتأمoن�التعاوني.

  ذات�مسؤولية�محدودة.  داخل رئيس�مجلس�اlدارة�ومالك�شركة�مصادر�القابضة.

٤  
̂ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�   ا%فرجا

  )(عضو

  مساهمة�مدرجة  داخل عضو�مجلس�إدارة�مجموعة�سامبا�ا%الية.

  مساهمة�مدرجة  داخل عضو�مجلس�إدارة�الشركة�السعودية�للطباعة�والتغليف.

  مساهمة�مدرجة  داخل  العضو�ا%نتدب�للشركة�السعودية�للطباعة�والتغليف.

٥  
̂ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل   ا

  (عضو)

 Oمدرجة داخل مثل�للتمويل.عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا�=oمساهمة�غ  

.8è̂ردن عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا%ركز�العربي�الط   مساهمة�غo=�مدرجة  ا

٦  

̂ستاذ/�معاذ�الخصاونة   ا

  (عضو)

  

̂مثل�للتمويل�   مساهمة�غo=�مدرجة  داخل ضو�مجلس�إدارةع –شركة�ا

�8èدارة�ن –ا%ركز�العربي�الطl̂ردن�-ائب�رئيس�مجلس�ا   ا
  ردن̂ ا

  ذات�مسؤولية�محدودة

  لجان�مجلس�ا�دارة

   وأعضاؤها:�وإختصاصها�ومهامها��اlدارةمجلس�عدد�اللجان�ا%نبثقة�عن�مجلس�اlدارة�أربعة�لجان،�وأدناه�تفصيل�باللجان�ا%نبثقة�عن�

  اللجنة�التنفيذية ■

̂مور�الخاصة�باlشراف�ع�مجلس�اOدارةمسؤولة�أمام��التنفيذية�اللجنة�إن `ى�اlدارة�التنفيذية�للشركة�ومراجعة�ومراقبة�أعمال�الشركة�بصفة�منتظمة�7ي�ا

ل�ن�تقوم�اللجنة�بناء�ع`ى�طلب�ا%جلس�بعمأكما�يمكن��.من�مجلس�اlدارة�لهاذلك�واتخاذ�القرارات�ا%فوضة��إ�ىالتوصيات�الbزمة�للمجلس�عند�الحاجة��وتقديم

 =gسÔمور�ا   اتيجية.الدراسات�والتوصيات�الbزمة�7ي�ا

 ،�التالية�أسماؤهم:أعضاء�وثbثةبموجب�قرار�من�مجلس�اlدارة)،�وتتكون�اللجنة�من�رئيس��التنفيذية�تم�تشكيل�اللجنة

  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل  ١ �ا

  (الرئيس)
  تم�ذكرها�7ي�السابق

٢  
̂ستاذ/�عبدا%حسن�بن� ا

  عبدالرحمن�السويلم

  (عضو)*

  تم�ذكرها�7ي�السابق

̂ستاذ/�عبدا%حسن�بن�محمد�  ٣ ا

  (عضو)�الصالح
  تم�ذكرها�7ي�السابق

٤  
̂ستاذ/�معاذ�الخصاونة   ا

  تم�ذكرها�7ي�السابق  (عضو)�

�7ي�اللجنة�بموجب�قرار�مجلس�اlدارة�بتاريخ�تعيoن�سعادة�*تم�
ً
̂ستاذ/�عبدا%حسن�السويلم،�عضوا   م.٢٤/٠٦/٢٠١٨ا
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  :�ع`ى�النحو�التا�ي�كان�الحضور ،�و م٢٠١٨خbل�العام�اجتماعoن��التنفيذيةاللجنة�و�قد�عقدت�

  التاريخ  اtجتماع
  ا=ستاذ/�بدر�العذل

ا=ستاذ/�عبدا�حسن�
  *السويلم

ا=ستاذ/�عبدا�حسن�
  الصالح

  ا=ستاذ/�معاذ�الخصاونة

 � �  ���� �  م٢٠١٨مايو��١٧  ا^ول 
 � � � �  م٢٠١٨سبتم<=� ٢٦  الثاني

  ر:�حاض� �

 لم�يحضر:�� �

  لجنة�ا�راجعة� ■

�يحق�لها�اlطbع�ع`ى�كافة�ا%علومات�وكذلككما�،�بالتحقق�من�كفاية�نظام�الرقابة�الداخلية�بما�يحقق�أهداف�الشركة�ومصالح�ا%ساهمoن�لجنة�ا%راجعةتختص�

تمثل�7ي�وبعد�إطbع�اللجنة�ع`ى�نظام�الرقابة�ا%�،القانوني�لكل�عام�ما�ي�السياسات�ا%حاسبية�واقg=اح�تعيoن�ا%حاسب�،دراسة�القوائم�ا%الية�ا^ولية�والسنوية

̂نظمة�ا%عتمدة�فإErا�تؤكد�سbمة�وفاعلية�نظام�الرقابة�الداخلية�7ي�الشركة.�   ا

  .�وتتكون�اللجنة�من�رئيس�وعضوين،�التالية�أسماؤهم:تتشكل�لجنة�ا%راجعة�بقرار�من�الجمعية�العامة�العادية

  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  وظائف�الحاليةال  اtسم م

١  
̂ستاذ/�فهد�   ا%فرج�بن�إبراهيم�ا

  تم�ذكرها�7ي�السابق  )الرئيس(

٢  

̂ستاذ/�سليمان�أبو�تايه   ا

  (عضو)

مــــــــــــــــــــــــــــــــــدير�إدارة�ا%اليــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

واOســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار�7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�

ا%ؤسســــــــــــــــــــــــــة�اlســــــــــــــــــــــــــbمية�

لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمoن�اOســــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار�

وائتمــــــــــــــــــــــــــــان�الصــــــــــــــــــــــــــــادرات�

التابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�

   اlسbمي�للتنمية

  

محاســـــــــــــــــــــــــــبة�بكـــــــــــــــــــــــــــالوريوس� •

  م١٩٩٨الجامعة�اOردنية�

شـــــــهادة�ا%حاســـــــب�القـــــــانوني� •

CPA�.̂مريكية  ا

مستشــــــار�لــــــدى�الهيئــــــة�الســــــعودية�للمحاســــــبoن�القــــــانونيoن� •

 . %شروع�التحول�%عايo=�ا%حاسبة�الدولية

    عضو�لجان�مراجعة�لشركات�مدرجة�ومالية.� •

٣  
̂ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل�   ا

  *(عضو)
 تم�ذكرها�7ي�السابق

  

�7ي�اللجنة�بموجب�قرار�محمد�أبو�جبل̂ستاذ/�تعيoن�سعادة�اتم�*
ً
 م.٢٦/٠٦/٢٠١٨بتاريخ��الجمعية�العامة،�عضوا

  ع`ى�النحو�التا�ي:�وكان�الحضور ،�م٢٠١٨اجتماعات�خbل�العام��ستة�ا%راجعة�عقدت�لجنةقد�و 

  
  تاذ/�محمد�أبو�جبل*ا=س  سليمان�أبو�تايه�ا=ستاذ/�  فهد�ا�فرج� / ا=ستاذ  التاريخ  اtجتماع

  ����  �  �  م٢٠١٨مارس��١٩  ا^ول 
  � � �  م٢٠١٨يونيو��٦  الثاني
 � � �  م٢٠١٨يوليو��٢٦  الثالث
 � � �  م٢٠١٨نوفم<=��٠٤  الرابع

 � � �  م٢٠١٨ديسم<=��٠٤  الخامس

 � � �  م٢٠١٨ديسم<=��٢٠  السادس

  :�حاضر��

  لم�يحضر.:���
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  لجنة�ال?,شيحات�وا�كافآت� ■

gال� �لجنة �و تتو�ى �اlطbع �وكذلك �للمجلس �الجدد �ا%رشحoن �بخصوص �التوصيات �ورفع �ا%جلس �وكفاءة �حجم �تحديد �مهام �وا%كافآت بتوزيع��توصيةال=شيحات

  من�عدمها.�ية�التوزيعآلعتماد�االسنوية�للشركة�و �ا%كافآت

مل�اللجنة�بموجب�موافقة�الجمعية�العامة�للشركة�ع`ى�توصيات�ويتم�اختيار�أعضاء�اللجنة�ومدة�عضويEFم�من�قبل�مجلس�اlدارة�7ي�حoن�يتم�اعتماد�أسلوب�ع

� �من �اللجنة �وتتكون �لتطوير�ا^داء. �ا%ستقبلية �الخطط �ووضع �ا%جلس �أداء �تقييم �شأنه �من �ما �كل �اللجنة �تتو�ى �كما �اlدارة. �وعضوينمجلس �التالية�رئيس ،

  أسماؤهم:

  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

١  
̂ستاذ/�   عبدا%حسن�بن�عبدالرحمن�السويلما

  تم�ذكرها�7ي�السابق  (الرئيس)

٢  
̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل�   ا

  تم�ذكرها�7ي�السابق  )عضو(

٣  
̂ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل�   ا

  (عضو)
 تم�ذكرها�7ي�السابق

  

  النحو�التا�ي:�ع`ى�وكان�الحضور ،�م٢٠١٨خbل�العام��اجتماعات�أربعة�الg=شيحات�وا%كافآت�جنةعقدت�لقد�و 

  التاريخ  اtجتماع
ا=ستاذ/�عبدا�حسن�

  السويلم
  ا=ستاذ/�محمد�أبو�جبل  �بدر�العذلا=ستاذ/�

 �  �  �  م٢٠١٨إبريل��٠٢  ا^ول 

 �  �  �  م٢٠١٨يوليو��٠٥  الثاني

 �  � �  م٢٠١٨أغسطس��٠١  الثالث

 � � �  م٢٠١٨أكتوبر��٠٧  الرابع

  :�حاضر��

  لم�يحضر:���
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  لجنة�ا�خاطر ■

ر�من�اثنoن�من�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�باOضافة�ا�ي�لجنة�إدارة�ا%خاطتتكون�م،�و ١٥/٧/٢٠١٨شكيل�لجنة�ا%خاطر�بموجب�قرار�ا%جلس�اlدارة�بتاريخ�م�تت

�تتبع�ادارةو � .ا%خاطرOلngام�وإدارة�ا إدارة بمدير مناطة رية�ا%عنية�بادارة�ا%خاطر�بشركة�فالكماشراف�ع`ى�الوحدة�اlدتكون�مهمة�اl رئيس�اOلngام�والعمليات،�و 

�وإداريا��اOلngام�وإدارة
ً
  �ارة�الشركة.ر�ا%نبثقة/التابعة�%جلس�إدلجنة�إدارة�ا%خاطوترفع�اOدارة�تقارير�دورية�ل�للشركة�اOلngام�والعملياترئيس�با%خاطر�فنيا

  ،�التالية�أسماؤهم:من�رئيس�وعضويناللجنة��ويتم�اختيار�أعضاء�اللجنة�ومدة�عضويEFم�من�قبل�مجلس�اlدارة�وتتكون 

  الخ-,ات  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

١  
̂ستاذ/�عبدا%حسن�بن�محمد�   تم�ذكرها�7ي�السابق  )رئيسالصالح.�(ا

٢  
̂ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�ا%فرج�   (عضو)�ا

  تم�ذكرها�7ي�السابق

٣  

̂ستاذ/�بدر�بن�سليمان�  عضو)(�الصليعا

  

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس�العمل

nام�بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�gــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواOل

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم�للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات�

  .ا%الية

حاصــــــــــــــــــــــــل�ع`ــــــــــــــــــــــــى�درجــــــــــــــــــــــــة� •

البكـــــــــالوريوس�مـــــــــن�جامعـــــــــة�

 .ا%لك�فهد�للبg=ول�وا%عادن

• �=oحاصل�ع`ى�درجـة�ا%اجسـت

̂عمـــــال� التنفيـــــذي�7ـــــي�إدارة�ا

 .من�جامعة�اليمامة

ا%اجسـتo=�حاصل�ع`ى�درجـة� •

̂عمـــــــــــــــــــال�مـــــــــــــــــــن� 7ـــــــــــــــــــي�إدارة�ا

  .(HFU) الجامعة�ا^%انية

̂ســـــتاذ �مـــــن�الخ<ـــــ=ة�7ـــــي��١٥،�بمايزيـــــد�عـــــن�بـــــدر�/يتمتـــــع�ا
ً
عامـــــا

،�شـــــــــغل�خbلهـــــــــا��ا%طابقـــــــــة�واOلgـــــــــnام�وإدارة�ا%خـــــــــاطر مجـــــــــال�

  .واللجان�العديد�من�ا%ناصب

  

  

  ع`ى�النحو�التا�ي:�م،�وكان�الحضور ٢٠١٨خbل�العام��اجتماعoن�ا%خاطر وقد�عقدت�لجنة�

̂ستاذ/�عبدا%حسن�الصالح  التاريخ  اOجتماع ̂ستاذ/�فهد  ا ̂ستاذ/�بدر�الصليع  ا%فرج�ا   ا

 �  �  �  م٢٠١٨نوفم<=��٢٤  ا^ول 

 �  �  �  م٢٠١٨ديسم<=��٢٣  الثاني

  :�حاضر��

  لم�يحضر:���
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 الشرعية��الهيئة�الشرعية •

وضـــــــــــــــــع�الضـــــــــــــــــوابط�الشـــــــــــــــــرعية�والنظـــــــــــــــــر�7ـــــــــــــــــي�جميـــــــــــــــــع�ا^نشـــــــــــــــــطة�الIـــــــــــــــــ�8تزاولهـــــــــــــــــا�الشـــــــــــــــــركة�والشـــــــــــــــــركات�التابعـــــــــــــــــة�لهـــــــــــــــــا�ع`ـــــــــــــــــى�بالشـــــــــــــــــرعية��الهيئـــــــــــــــــةتخـــــــــــــــــتص�

  ت�واlجابة�ع`ى�التساؤOت�الشرعية.�كافة�ا%ستويا

 تتكون�اللجنة�من�رئيس�وعضوين،�التالية�أسماؤهم:

  ا�ؤه[ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

١  
 معا�ي�الشيخ/�عبد�هللا�بن�سليمان�ا%نيع�(رئيس)

  مستشار�بالديوان�ا%لكي •

رئـــيس�وعضـــو�العديــــد�مـــن�الهيئـــات�الشــــرعية�داخـــل�وخــــارج� •

  السعودية

بـــــــــــــــــد�هللا�بـــــــــــــــــن�ســـــــــــــــــليمان�معـــــــــــــــــا�ي�الشـــــــــــــــــيخ/�ع

 ا%نيع�(رئيس)

٢  
  الدكتور/�محمد�بن�ع`ي�القري�(عضو)

عضـــو�العديــــد�مـــن�الهيئــــات�الشــــرعية�7ـــي�ا%ؤسســــات�ا%اليــــة� •

  وعضو�خبo=�بمجمع�الفقه�اlسbمي�الدو�ي

الــــــــــــــــــــــدكتور/�محمــــــــــــــــــــــد�بــــــــــــــــــــــن�ع`ــــــــــــــــــــــي�القــــــــــــــــــــــري�

  (عضو)

٣  
̂ستاذ   )الشرعية�الهيئة�وعضو �أمoن(�النفيسة�عبدالعزيز �بن�عبدالرحمن�/ا

عضـــــو�الهيئـــــة�الشـــــرعية�بعـــــدد�مـــــن�الشـــــركات�ومـــــدير�اlدارة� •

  فالكم�القابضةشركة�الشرعية�ب

  محمد�بن�سعود�اlسbمية.�محاضر�متعاون�بجامعة�اlمام •

̂ســــــــــــــــــــتاذ/�عبــــــــــــــــــــدالرحمن�بــــــــــــــــــــن�عبــــــــــــــــــــدالعزيز� ا

النفيســـــــــــــــــــــــــــــــة�(أمـــــــــــــــــــــــــــــــoن�وعضـــــــــــــــــــــــــــــــو�الهيئـــــــــــــــــــــــــــــــة�

  الشرعية)

  :�ى�النحو�التا�ي�(سجل�الحضور)ع`،�م٢٠١٨اجتماعات�خbل�العام��ستة�الشرعية�الهيئةعقدت�وقد�

  التاريخ  اtجتماع
معاMي�الشيخ/�عبد�هللا�بن�

  سليمان�ا�نيع�(رئيس)
  الدكتور/�محمد�بن�عgي�القري�

ا=ستاذ/�عبدالرحمن�بن�
  عبدالعزيز�النفيسة�

 �  �  � ٢٠١٨ف<=ايo=��٦  ا^ول 
 �  �  �  ٢٠١٨ف<=اير��٢١  الثاني

 �  �  � ٢٠١٨أبريل��١٠  الثالث�
 �  �  � ٢٠١٨يونيو��٢٩  الرابع

 �  �  � �٢٠١٨يوليو �٤  الخامس
 �  �  � ٢٠١٨سبتم<=��٢٧  السادس

 �  �  � ٢٠١٨نوفم<=��١٣  السابع

  :�حاضر��

 لم�يحضر:���



                                     

  تقرير�مجلس�ا�دارة

  م٢٠١٨لعام�

     

24 

 

  م٢٠١٨لشركة�فالكم�خ[ل�عام��تعويضات�ومكافآت�أعضاء�ا�جلس�وكبار�التنفيذيNن

 �Nنالتعويضات�وا�كافآت�=عضاء�مجلس�ا�دارة�وكبار�التنفيذي ■

 
ً
b̂ســـــــــــــــــــاس)�مـــــــــــــــــــن�النظـــــــــــــــــــام�٤٤)�مـــــــــــــــــــن�نظـــــــــــــــــــام�الشـــــــــــــــــــركات�وا%ـــــــــــــــــــادة�(٧٦ا%ـــــــــــــــــــادة�(ب�عمـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــتم�صـــــــــــــــــــرف�مبلــــــــــــــــــــغ��مجلـــــــــــــــــــس�اlدارة`ـــــــــــــــــــى�قـــــــــــــــــــرار�ع�بنـــــــــــــــــــاءً للشـــــــــــــــــــركة�و��ا

  �كل�إجتماع.حضور�ريال�سعودي�ل�عضاء�عن��٣٫٠٠٠

  

  البيان

  (بآtف�الرياtت�السعودية)

أعضاء�

ا�جلس�

�/التنفيذيNن

  غN,�مستقلNن

أعضاء�ا�جلس�

يذيNن/�غN,�التنف

  ا�ستقلNن

خمسة�من�كبار�التنفيذيNن�ممن�تلقوا�أعgى�ا�كافآت�والتعويضات�

  ن�لم�يكونوا�من�ضم¨Iمإيضاف�إل�Iم�الرئيس�التنفيذي�وا�دير�ا�اMي�

  ٣٬٣٢١  -  ١٬١٣٧  الرواتب�والتعويضات

  ١٬١١٣  ٦٣  ٣٣٥  البدOت

  ٤٨٠  -  ٣٩٧  ا%كافآت�الدورية�والسنوية

  -  -  -  الخطط�التحفnoية

أي�تعويضات�أو�مزايا�عينية�

أخرى�تدفع�بشكل�شهري�أو�

  سنوي 

-  -  -  

  .أحد�أعضاء�مجلس�اlدرة�عن�حقوقهو�إتفاق�تنازل�بموجبه�أ�Oيوجد�أية�ترتيبات�*�

 نظام�الرقابة�الداخلية�(ي�الشركة

ام�الرقابة�الداخلية�السياسات�واlجراءات�ال�8Iتم�تصميمها�نظام�الرقابة�الداخلية�وكفايته�وفاعليته.�ويتضمن�نظ�تطوير إن�إدارة�الشركة�مسؤولة�عن�وضع�و 

   .تحت�إشراف�مجلس�اlدارة�لتحقيق�ا^هداف�اOسg=اتيجية�للشركة

�الداخلية�بيةللجنة�ا%راجعة�التابعة�%جلس�اlدارة�ورفع�التقارير�لهم�بشأن�فاعلية�الضوابط�الرقا�ي`الداخا%راجعة�تقرير��تقوم�إدارة�ا%راجعة�الداخلية�بتقديم�

اخلية�لدواOلngام�با%تطلبات�النظامية�وسياسات�وإجراءات�الشركة�ا%عتمدة.�ويتم�رفع�التقارير�ال�8Iتخص�كافة�ا%bحظات�الجوهرية�للمراجعة�اlدارات�الشركة�

�نظام�إ�ى �وفاعلية �كفاية �بمراقبة �ا%راجعة �لجنة �وتقوم �الدورية. �تقارير�النشاط �خbل �من �ا%راجعة �ا%خاطر�ال�8Iلجنة �معالجة �من �للتأكد �الداخلية تم��الرقابة

  تحديدها�لحماية�مصالح�الشركة�ومساهمEtا.�

إن��العمل�7ي�الشركة�بتنسيق�الجهود�لتحسoن�البيئة�الرقابية�7ي�الشركة�من�خbل�مراجعة�وتسهيل�اlجراءات�%نع�وتصحيح�أوجه�القصور �إداراتتقوم�كافة�

� �إجراءات �7ي �إدار أوجدت �الشركة،عمال ��ات ��إ�ىوتوكل ��إدارةكل �الشركة�إداراتمن �7ي �العليا �التنفيذية �اlدارة �إشراف �تحت �عمليات���العمل، �مراقبة مهمة

  .إجراءات�العملسياسات�و ال�8Iتم�تحديدها�من�قبل�عمال�إدارات�الشركة�أإجراءات�التصحيح�ال�8Iتتم�%جاOت�القصور�7ي�

رنامج�،�ال�8Iتخضع�%راجعة�دورية�مستقلة�من�قبل�إدارة�ا%راجعة�الداخلية،�بأداء�مهامها�ومسؤولياEÎا�حسب�بدارة�ا%خاطرو�إ�اOلngاما%طابقة�و �إدارةوتقوم��

  .حاطة�ا%وظفoن�بذلكإاOلngام�الذي�يحدد�خطط�عملها�مثل�تطبيق�ومراجعة�السياسات�واlجراءات�ا%حددة�وتقييم�مخاطر�واختبارات�اOلngام�و 

�إن�نظام�الرقتم�تصميم�نظام� ابة�الرقابة�الداخلية�7ي�الشركة�لتقديم�قناعة�معقولة�%جلس�اlدارة�حول�إدارة�ا%خاطر�لتحقيق�أهداف�الشركة�اOسg=اتيجية.

فة�لذلك،�فإن�ضاالداخلية،�مهما�كان�تصميمه�جيدا،�يحتوي�ع`ى�قيود�ضمنية�وقد��Oيستطيع�منع�أو�اكتشاف�كافة�أوجه�القصور�7ي�نظام�الرقابة�الداخلية.�إ
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� �القيود �لبعض �يخضع �ا%ستقبلية �للفg=ات �الحالية �النظام �فاعلية �تقييم �اOلngام�كاعتماد �أو�مدى �تغoُ=�الظروف �بسبب �غo=�كافية �الرقابية �الضوابط �تصبح أن

  .بالسياسات�واlجراءات

�حول�فجوات�الضواب �ا%راجعة�الداخلية ��Eذاتتلقى�لجنة�ا%راجعة�بشكل�دوري�تقارير�من�إدارة �ط�الداخلية،�وهذه�التقارير�تؤكد�أن�ا%bحظات�ال�8Iتم�رفعها

  .الخصوص�قد�تمت�معالجEFا�بشكل�سليم�من�قبل�اlدارة

كة�تم�شر أن�نظام�الرقابة�الداخلية�الحا�ي�7ي�ال�إدارة�الشركة�خbل�السنة،�ترى��إدارة�الشركةبناًء�ع`ى�نتائج�التقييم�ا%ستمر�للضوابط�الداخلية�الذي�تقوم�به�

  بشكل�متواصل�ع`ى�تحسoن�وتقوية�نظام�الرقابة�الداخلية�7ي�الشركة.إدارة�الشركة��تصميمه�بشكل�كا7ي�ويعمل�بفاعلية�وتتم�مراقبته�بشكل�مستمر،�كما�تعمل�

  نتائج�ا�راجعة�السنوية�لفاعلية�إجراءات�الرقابة�الداخلية�(ي�الشركة

امل�شرفع�تقرير�سنوي��إ�ىرقابة�الداخلية�7ي�الشركة�ويتم�احاطة�ا%جلس�بالخطوات�ا%تبعة��Eذا�الشأن�باlضافة�تراجع�لجنة�ا%راجعة�باستمرار�فاعلية�نظام�ال

ا�تقارير�الشركة�وأهمه�مجلس�اlدارة�%ساعدة�ا%جلس�7ي�تقييمه�لفاعلية�نظام�الرقابة�الداخلية.�وبعد�إطbع�اللجنة�ع`ى�تقارير�إجراءات�الرقابة�الداخلية�7ي�إ�ى

قابية�وأداء�واOجتماع�با%سؤولoن�7ي�اlدارات�ا%عنية�ومناقشEFم�عن�محتويات�تلك�التقارير�الر ا%طابقة�واOلngام�و�إدارة�ا%خاطر��شركةلتدقيق�الداخ`ي�وتقارير�ا

ما�يل�8èبErا�7ي�تطور�مستمر�ألية�لدى�الشركة.�كما�،�فقد�أبدت�لجنة�ا%راجعة�قناعEFا�بأن�الدورة�الرقابية�الداخلية�تعكس�فاعلية�إجراءات�الرقابة�الداخإداراEÎم

  اlفصاح�عنه.�حاجة�العمل�ا%ngايدة�واOستجابة�لكافة�ا%ستجدات.�وترى�اللجنة�أنه��Oيوجد�أية�ثغرات�رقابية�أو�ضعف�جوهري�7ي�أعمال�الشركة�يستوجب

نظرأ�لكفاءة�الشركة�وسمعEFا��م٢٠١٨ديسم<=��٣١ات�للشركة�للسنه�ا%نEFية�7ي�كمراجع�حساب�)PWC(كما�أن�مجلس�اlدارة�أخذ�بتوصية�لجنة�ا%راجعة�بتعيoن�

  كشركة�عا%ية�و�تاريخها�مع�فالكم�7ي�السنوات�السابقة.�

  الجمعيات�العمومية�

  وكان�الحضور�من�أعضاء�مجلس�اlدارة�كاتي:�م٢٠١٨ثbثة�اجتماعات�للجمعية�العمومية�غo=�العادية�خbل�عام�تم�عقد�

اذ/�ا=ست

معاذ�

 الخصاونة

ا=ستاذ/�

محمد�

إبراهيم�أبو�

  جبل

ا=ستاذ/�فهد�

بن�إبراهيم�

  ا�فرج

ا=ستاذ/�

عبد�

ا�حسن�

بن�محمد�

  الصالح�

ا=ستاذ/�

سلمان�بن�

فارس�

  الفارس*

ا=ستاذ/�عبد�

ا�حسن�بن�عبد�

الرحمن�السويلم�

  (نائب�الرئيس)

ا=ستاذ/�بدر�بن�

فهد�العذل�

  (الرئيس)

  الجمعيات�العمومية

�  �  �  �  �  �  �  
الجمعية�العامة�غo=�العادية�

م.١٤/٠٣/٢٠١٨الثالثة�بتاريخ�  

� � �  � 
- 

الجمعية�العامة�غo=�العادية� � �

م.٢٦/٠٦/٢٠١٨الرابعة�بتاريخ�  

الجمعية�العامة�غo=�العادية� � � - � � � �

م.٠٥/١٢/٢٠١٨الخامسة�بتاريخ�  

  :�حاضر�����

  لم�يحضر:������

̂ستاذ/�سلما   م.١٥/٠٥/٢٠١٨ن�بن�فارس�الفارس،�باستقالته�من�ا%جلس�بتاريخ�*تقدم�ا
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  صالح�أعضاء�مجلس�ا�دارة�م

 أعضاء�مجلس�ا�دارة�وأي�شخص�ذو�ع[قة�IÁم

̂حقية�7ي�التصويت�تعود�^شخاص�(عدا�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�وكبار�التنفيذيoن� ■ ̂سهم�ذات�ا شركة�Eم)�أبلغوا�الوأقربا�Oaيوجد�أي�مصلحة�7ي�فئة�ا

̂ربعoن�من�قواعد�التسجيل�واlدراج،�وأي�تغيo=�7ي�تلك�الحقوق�خbل�عام�  .م�٢٠١٨بتلك�الحقوق�بموجب�ا%ادة�الخامسة�وا

̂عضاء�مجلس�إدارة�الشركة�وكبار�التنفيذيoن�وأقرباEaم�7ي�أسهم�أو�أدوات�دين�الشركة��Oيوجد�أي�مصلحة�أو  ■ �أوراق�مالية�تعاقدية�أوحقوق�اكتتاب�تعود�

 عدا�ما�ذكر�7ي�الجدول�أعbه.�مb٢٠١٨ل�عام�خ

 لbسg=داد.�Oيوجد�أي�شراء�أو�إلغاء�من�جانب�الشركة�^ي�أدوات�دين�قابلة� ■

 و�كبار�التنفيذيNن�أو�ا�ساهمNنلس�ا�دارة�أالتنازل�عن�ا�صالح�من�قبل�أعضاء�مج

ل�ن�أعضاء�مجلس�اOدارة�أو�أي�من�كبار�التنفيذيoن�أو�أي�من�مساهم�8الشركة�بالتناز �Oيوجد�لدى�الشركة�علم�عن�أي�ترتيبات�أو�اتفاقيات�يقوم�بموج�Eا�أي�م

̂رباح�أو�التنازل�عن�أي�راتب�أو�تعويض.  عن�مصالحه�أو�التنازل�عن�حقوقه�7ي�ا

  �Oيوجد�أي�أسهم�الخزينة�ا%حتفظ��Eا�من�قبل�الشركة

 ا�دفوعات�النظامية�للجهات�الحكومية

  كما�ي`ي:�م٢٠١٨ت�الحكومية�خbل�العام�بلغت�ا%دفوعات�للجها

  ا�بلغ�(آtف�الرياtت�السعودية)  البيان

  ٤٬٣١١  الزكاة�والضريبة

  ٢٬٣٠٧  ا%ؤسسة�العامة�للتأمينات�اOجتماعية

  ١٨٥  التأشo=ات�واOقامات

  ٦٫٨٠٣  ا%جموع

  عgى�الشركة��ا�رابحات

إدارة�ا^صـــــــــــــــــول�7ـــــــــــــــــي�الشـــــــــــــــــركة��يكـــــــــــــــــون�عـــــــــــــــــن�طريـــــــــــــــــقعـــــــــــــــــادة�و ا%ؤسســـــــــــــــــات�ا%اليـــــــــــــــــة��مـــــــــــــــــع�إبـــــــــــــــــرام�عقـــــــــــــــــود�مرابحـــــــــــــــــةضـــــــــــــــــمن�نشـــــــــــــــــاط�الشـــــــــــــــــركة�اOعتيـــــــــــــــــادي،�يـــــــــــــــــتم�

  ع`ى�الشركة:�ا�رابحةوأدناه�كشف�بجميع�

  الشركة

�ا�رابحةمبلغ�
  ا=صgي

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

  تفاقيةتاريخ�ا�  سم�الجهة�ا�انحةإ
مدة�

  ا�رابحة
  (بالشهور)

ا�بلغ�ا�تبقي�
  ا�رابحةمن�

(بآtف�
الرياtت�

  ودية)السع

ا�سدد�خ[ل�
  م٢٠١٨

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

 - - ٣ �١٧-أكتوبر� إدارة�ا^صول   ١٥٬٦٧٧ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٧-أكتوبر� إدارة�ا^صول   ١٥٬٦٦٧ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٧-أكتوبر� إدارة�ا^صول   ١٠٬٤٤٥ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٧-أكتوبر� إدارة�ا^صول   ١٠٬٤٤٥ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٧-نوفم<=� إدارة�ا^صول   ٥٢٬٤٩٤ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-يناير� إدارة�ا^صول   ١٥٬٩٠٧ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-يناير� إدارة�ا^صول   ٢٥٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-يناير� ^صول إدارة�ا  ١٠٬٦٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-يناير� إدارة�ا^صول   ١٥٬٨٩٩ فالكم�للخدمات�ا%الية
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  الشركة

�ا�رابحةمبلغ�
  ا=صgي

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

  تفاقيةتاريخ�ا�  سم�الجهة�ا�انحةإ
مدة�

  ا�رابحة
  (بالشهور)

ا�بلغ�ا�تبقي�
  ا�رابحةمن�

(بآtف�
الرياtت�

  ودية)السع

ا�سدد�خ[ل�
  م٢٠١٨

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

 - - ٣ �١٨-يناير� إدارة�ا^صول   ١٠٬٦٠١ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-ف<=اير� إدارة�ا^صول   ٣٠٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-ف<=اير� إدارة�ا^صول   ٢٣٬٢٧٢ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-ف<=اير� إدارة�ا^صول   ١٥٬٩٨٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-ف<=اير� إدارة�ا^صول   ٢٥٬١٣٩ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-مارس� إدارة�ا^صول   ١٣٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-مارس�� إدارة�ا^صول   ٧٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية

 - - ٣ �١٨-مارس� إدارة�ا^صول   ١٦٬٠٣٢ للخدمات�ا%اليةفالكم�
 - - ٣ �١٨-مارس� إدارة�ا^صول   ٣٠٬٢٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-مارس� إدارة�ا^صول   ٤٠٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-مارس� إدارة�ا^صول   ٢٣٬٤٥٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-أبريل� إدارة�ا^صول   ٧٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-مايو� إدارة�ا^صول   ١٤٬٠٠٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-� مايو إدارة�ا^صول   ٢٥٬٤٠٨ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-� مايو إدارة�ا^صول   ٧٬٠٤١ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-� وماي إدارة�ا^صول   ١٣٬١٣٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-� مايو إدارة�ا^صول   ٧٬٠٧٥ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-يونيو� إدارة�ا^صول   ١٦٬٢٠٣ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-� يونيو إدارة�ا^صول   ٤٠٬٤٢٨ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-�يونيو  إدارة�ا^صول   ٣٠٬٥٨٢ فالكم�للخدمات�ا%الية

 - - ٣ �١٨-� يونيو إدارة�ا^صول   ٢٣٬٧٤٦ الكم�للخدمات�ا%اليةف
 - - ٣ �١٨-�يوليو  إدارة�ا^صول   ١٤٬١٦٣ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨-�أغسطس إدارة�ا^صول   ٢٥٬٧١١ فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - ٣ �١٨- أغسطس إدارة�ا^صول   ٧٬١٤٤ فالكم�للخدمات�ا%الية

 -  ١٣٬٣٤٣ ٣ �١٨-�سبتم<=  إدارة�ا^صول   ١٣٬٣٤٣ اليةفالكم�للخدمات�ا%
  ٧٬١٨٥  - ٣ �١٨-�سبتم<=  إدارة�ا^صول   ٧٬١٨٥ فالكم�للخدمات�ا%الية
  -  ١٦٬٤٦٠ ٣ �١٨-� سبتم<= إدارة�ا^صول   ١٦٬٤٦٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
  -  ٤١٬١٣٥ ٣ �١٨-�أكتوبر  إدارة�ا^صول   ٤١٬١٣٥ فالكم�للخدمات�ا%الية

  -  ٣١٬٠٨٧ ٣ �١٨-�أكتوبر  إدارة�ا^صول   ٣١٬٠٨٧ مات�ا%اليةفالكم�للخد
  -  ٢٤٬١٣٩ ٣ �١٨-�أكتوبر  إدارة�ا^صول   ٢٤٬١٣٩ فالكم�للخدمات�ا%الية
  -  ١٤٬٣٨٠ ٣ ١٨ –�نوفم<=  إدارة�ا^صول   ١٤٬٣٨٠ فالكم�للخدمات�ا%الية
  -  ٢٦٬١١١ ٣ ١٨ –�نوفم<=  إدارة�ا^صول   ٢٦٬١١١ فالكم�للخدمات�ا%الية

  -  ٧٬٢٥٥ ٣ ١٨ –�ديسم<=  إدارة�ا^صول   ٧٬٢٥٥ لكم�للخدمات�ا%اليةفا
  -  ٧٬٢٨٣ ٣ �١٨-� ديسم<= إدارة�ا^صول   ٧٬٢٨٣ فالكم�للخدمات�ا%الية
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  العقوبات�والجزاءات�

ي`ـــــــــــــــــي�وÕـــــــــــــــــي�مرتبطـــــــــــــــــة�بأعمـــــــــــــــــال�تشـــــــــــــــــغيلية�ولـــــــــــــــــيس�لهـــــــــــــــــا�تـــــــــــــــــأثo=�جـــــــــــــــــوهري،�وفيمـــــــــــــــــا��م٢٠١٨تعرضـــــــــــــــــت�الشـــــــــــــــــركة�للعقوبـــــــــــــــــات�والجـــــــــــــــــزاءات�التاليـــــــــــــــــة�خـــــــــــــــــbل�عـــــــــــــــــام�

  ملخص��Eا:

العقوبة�أو�  التاريخ  الجهة

  الجزاء

 أسباب

  ا�خالفة

ا�بلغ�(بآtف�

الرياtت�

  السعودية)

 سبل�ع[جها

 وتفادي�وقوعها

  (ي�ا�ستقبل

�٨(�الفقرة�%خالفEFا  غرامات�مالية  م٢٣/١٠/٢٠١٨  هيئة�السوق�ا%الية �قواعد�من�الثامنة�ا%ادة�من)

̂موال�غسل�مكافحة  �ب،اlرها�وتمويل�ا
ً
�إ�ى�استنادا

�نظام�من�والخمسoن�التاسعة�ا%ادة�من)�ب(�الفقرة

�إقامة�عند�الشركة�قيام�لعدم�وذلك�ا%الية،�السوق 

�لحسابه�يعمل�أهو �بسؤاله�العميل�مع�عمل�عbقة

  أخرى �أطراف�أو �آخر �طرف�لحساب�أم�الخاص

�بنموذج�وذلك�خطي�استفسار �إضافة�تمت  ٤٠

�لبياناتا�وتحديث�اOستثماري �الحساب�فتح

�الحقيقي�ا%الك�بأنه�العميل�فيه�يؤكد

�كما�اOستثماري،�للحساب�ال±Eائي�وا%ستفيد

�اlقرار �ع`ى�القائمoن�العمbء�توقيع�سيتم

 .الحساب�تحديث�عند

�من�والعشرين�الثانية�ا%ادة�من)�٣(�الفقرة�%خالفEFا  غرامات�مالية  م٢٣/١٠/٢٠١٨  هيئة�السوق�ا%الية

̂موال�غسل�مكافحة�قواعد �اlرهاب،�وتمويل�ا

 
ً
�ب(�الفقرة�إ�ى�استنادا �التاسعة�ا%ادة�من)

�لعدم�وذلك�ا%الية،�السوق �نظام�من�والخمسoن

�قبل�ا%حتمل�العميل�اسم�من�بالتأكد�الشركة�قيام

�م،�٢٠١٢/٠٩/٠٤بتاريخ�له�جديد�حساب�فتح

�ع`ى�أسماؤهم�ا%درجة�ا^شخاص�بقائمة�ومقارنته

  اOمن�مجلس�عن�الصادرة�اlرهاب�قائمة

٤٠   Oمراجعة�قبل�حساب�أي�تفعيل�يتم��

̂موال�غسل�مكافحة�وحدة�وموافقة �وتمويل�ا

�نموذج�وفق�خطي�بشكل�عليه�اlرهاب

�وقد�معتمد، �فعليا�اlجراء�هذا�اعتماد�تم�

  .م٢٠١٣يناير�عام�من

 

  القيود�عgى�الشركة�

  (بآtف�الرياtت�السعودية)ا�بلغ�  القيد  التاريخ�  الجهة

  -��  إحتياطي�نظامي�*  منذ�بداية�إنشاء�الشركة�  فالكم�للخدمات�ا%الية�

ــــــب* ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركة�أن�تجنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى�الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــإن�ع`ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعودي،�فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركات�الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام�الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام�نظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركة�وأحكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ�8Òللشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ̂ساóــ ــــام�ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �للنظــ
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيص)�طبقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوين�%���١٠(تخصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة،�لتكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائر�ا%g=اكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة�الخســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد�تغطيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل،�بعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا7ي�الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن�صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

.�من�%٣٠احتياطي�نظامي�حI×�يبلغ�هذا�اOحتياطي�
ً
  مال�الشركة.�إن�هذا�اOحتياطي�غo=�قابل�للتوزيع�ع`ى�ا%ساهمoن�حاليا

  

  عام[ت�مع�أطراف�ذات�ع[قة�وا��الصفقات�الجوهرية�وتضارب�ا�صالح

�بأحكام�ا%ادة�رقم�(
ً
bيجوز��٢٤)�من�نظام�الشركات�وا%ادة�١)�الفقرة�رقم�(٧١عم�O�"�8تنص�ع`ى�أنه�I�8للشركة�الÒó̂سا أن�يكون�لعضو�مجلس�من�النظام�ا

̂عمال�والعقود�ال�8Iتتم�لحساب�الشركة�إ�Oبg=خيص�مسبق�من�الجمعية�العامة�العادية�يجدد كل�سنة.�وع`ى��اlدارة�أي�مصلحة�مباشرة�أو�غo=�مباشرة�7ي�ا

�لح �تتم 8Iال� �والعقود ̂عمال �ا �7ي �أو�غo=�مباشرة �مباشرة �مصلحة �من �له �بما �ا%جلس �يبلغ �أن �اlدارة �محضر�عضو�مجلس �7ي �التبليغ �هذا �ويثبت �الشركة، ساب

�رئيس�مجلس�اlدارةاOجتماع.�و�Oيجوز�لهذا�العضو�اOشg=اك�7ي�التصويت�ع`ى�القرار�الذي�يصدر�7ي�هذا�الشأن�7ي�مجلس�اlدارة�وجمعيات�ا%ساهمoن.�ويبلغ�

̂حد�أعضاء ̂عمال�والعقود�ال�8Iيكون� ن�ا%جلس�مصلحة�مباشرة�أو�غo=�مباشرة�فEtا،�ويرافق�التبليغ�تقرير�خاص�م�الجمعية�العامة�العادية�عند�انعقادها�عن�ا

  مراجع�حسابات�الشركة�الخارôي"

  



                                     

  تقرير�مجلس�ا�دارة

  م٢٠١٨لعام�

     

29 

 

أو�أي�شخص�ذو�عbقة�بالشركة�عدا�لم�ت<=م�الشركة�أي�صفقات�هامة�فEtا�مصالح�جوهرية�مع�أي�من�أعضاء�مجلس�اlدارة�أو�الرئيس�التنفيذي�أو�ا%دير�ا%ا�ي�

  ح�أدناه:ما�ورد�7ي�اlيضا

̂خرى.� ̂سس�ال�8Iتتم��Eا�الصفقات�ا ̂طراف�ذات�العbقة�قد�تمت�بنفس�الشروط�وا   إن�جميع�العقود�والصفقات�ال�8Iأم<=مEFا�الشركة�مع�ا

و��ألـف�ثـون وث�bثbثمائـة�و�تسـعةريـال�سـعودي)��٣٣٩٫٩٠٠وقـد�بلـغ�اجمـا�ي�التعاقـد�(�%ـدة�سـنة�قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�ا%خـازن�والخـدمات�ا%سـاندة –

 م�مربع�7ي�ا%بõ×�الرئيس�لفالكم.��٦٤٥ريال�سعودي�تخص�إيجار��تسعمائة

ريـال�سـعودي)�خمسـمائة�وسـتة�وخمسـون�ألـف�ريـال�سـعودي��٤١٧٫٠٠٠وقـد�بلـغ�اجمـا�ي�التعاقـد�(�%ـدة�سـنة�قامت�الشركة�بالتعاقد�مـع�شـركة�فـال�القابضـة –

 م�مربع�7ي�ا%بõ×�الرئيس�لفالكم.��٦٩٥تخص�إيجار�

ريــال�ســعودي)�مائــة�وثمــان�وثمــانون�ألــف�ريــال�ســعودي��١٨٨٫٠٠٠وقــد�بلــغ�اجمــا�ي�التعاقــد�(�%ــدة�ســنة�قامــت�الشــركة�بالتعاقــد�مــع�شــركة�النايفــات�للتمويــل –

 م�مربع�7ي�ا%بõ×�الرئيس�لفالكم.�٢٣٥تخص�إيجار

ريال�سعودي)�ستون�ألف�ريال�سعودي�تخص�إيجار�مخازن��٦٠٫٠٠٠(�وقد�بلغ�اجما�ي�التعاقد%دة�سنة�قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�النايفات�للتمويل� –

 م�مربع�7ي�ا%بõ×�الرئيس�لفالكم.��٢١٧

̂مثـــل�للتمويـــل�%ـــدة�ســـنة�وقـــد�بلـــغ�اجمـــا�ي�التعاقـــد�( – ريـــال�ســـعودي)�إثنـــا�عشـــر�ألـــف�ريـــال�ســـعودي�تخـــص�إيجـــار��١٢٫٠٠٠قامـــت�الشـــركة�بالتعاقـــد�مـــع�شـــركة�ا

 لفالكم.م�مربع�7ي�ا%بõ×�الرئيس��٤مخازن�

̂منيــة�الســعودية�فــال�شــركةقامــت�الشــركة�بالتعاقــد�مــع� – ̂منيــة�لشــركة��%ــدة�ســنة�للحراســات�ا �٧٠بمبلــغ�(فــالكم�للخــدمات�ا%اليــة�للقيــام�بأعمــال�الحراســات�ا

 ألف�ريال�سعودي).�

ألــف��٩٧ت�لشــركة�فــالكم�للخــدمات�ا%اليــة�بمبلــغ�(للقيــام�بأعمــال�الدعايــة�و�اlعــbن�و�طباعــة�ال<=وشــورا�اlعbميــةفــال��مؤسســةقامــت�الشــركة�بالتعاقــد�مــع� –

 ريال�سعودي).�

  تقوم�الشركة�من�خbل�دورة�أعمالها�اOعتيادية�بالتعامل�مع�أطراف�ذات�عbقة.كما�

  من�العمليات�ا�عتيادية��معام[ت�مع�أطراف�ذات�ع[قة  أ)

b̂طراف�ذات�الع   بما�ي`ي:�م�٢٠١٨ديسم<= �7٣١ي��ةEيFا%ن�نة�قة�وا%درجة�ضمن�القوائم�ا%الية�للستتمثل�اlيرادات�(ا%صروفات)�ا%تعلقة�با%عامbت�مع�ا

 ������٢٠١٨م ������������
 ������������������(بآtف�الرياtت�السعودية)

 ٨٬٨٢٩ أتعاب�إدارة�الصناديق�اOستثمارية�

 ١٦٬٠٠٠ اشg=اكات�صناديق�اOستثمارات

 - مكافآت�أعضاء�مجلس�اlدارة

 ٨٬٥٤٣ قات�تمويل�*نف

 ٥٬٧٤٤ تعويض�اlدارة�العليا

 ٤٨٠  العليا�اlدارة�%وظفي�مزايا

 ٣٥٨  اlدارة�مجلس�أعضاء�مكافآت

 ٣٫٩٣٤  اOستثمارات�صناديق�اشg=اكات�رسوم

 ١٫٢٥٢  إيجار�إيرادات

 ٧٠  حماية

 ٩٧  ومجلدات�إعbنات

  �%�٥نسبةبعمولة��متوسط�لدى�الشركة�مقابل�لسعودي،�وهو�صندوق�مدار�من�قبل�الشركة،�بربط�مرابحاتقام�صندوق�فالكم�للمرابحة�بالريـال�ا�م�٢٠١٨عامخbل��(*)




