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  ا�ح?,م\ن�    شركة�فالكم�للخدمات�ا�الية�و السادة/�مساهم

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

  .م2019ديسم<=��31للعام�ا%نت7�89ي�للخدمات�ا%الية�("الشركة")�

  النشاطات�الرئيسة�للشركة

 
ُ
رية�ا%رخصـــــــــــــــة�الXـــــــــــــــ�8بـــــــــــــــدأت�أنشـــــــــــــــطTUا�عـــــــــــــــد�فـــــــــــــــالكم�مـــــــــــــــن�أبـــــــــــــــرز�الشـــــــــــــــركات�ا%اليـــــــــــــــة�ا%رخصـــــــــــــــة�مـــــــــــــــن�هيئـــــــــــــــة�الســـــــــــــــوق�ا%اليـــــــــــــــة�ومـــــــــــــــن�أوائـــــــــــــــل�البنـــــــــــــــوك�اHســـــــــــــــتثمات

%اليــــــــــــــــــــــة�ا%تنوعــــــــــــــــــــــة�مجــــــــــــــــــــــال�اHســــــــــــــــــــــتثمار�وخــــــــــــــــــــــدمات�الوســــــــــــــــــــــاطة�وإدارة�ا^صــــــــــــــــــــــول�وتتمثــــــــــــــــــــــل�النشــــــــــــــــــــــاطات�الرئيســــــــــــــــــــــة�للشــــــــــــــــــــــركة�7ــــــــــــــــــــــي�تقــــــــــــــــــــــديم�الخــــــــــــــــــــــدمات�ا�ي7ــــــــــــــــــــــ
  لعمTabا�كما�ي`ي:

 التعامل:�بصفة�أصيل�ووكيل�والتعهد�بالتغطية. ■

 الg=تيب. ■

 اlدارة:�إنشاء�وإدارة�الصناديق�اHستثمارية�وإدارة�ا%حافظ. ■

 تقديم�ا%شورة. ■

 الحفظ.� ■

7ـــــــــــــــي�مركـــــــــــــــز�متقـــــــــــــــدم�Trـــــــــــــــا�أكمـــــــــــــــا��pة�الـــــــــــــــت�الشـــــــــــــــركة�التمnـــــــــــــــ�pبـــــــــــــــnن�البنـــــــــــــــوك�اHســـــــــــــــتثمارية�7ـــــــــــــــي�الســـــــــــــــوق�الســـــــــــــــعودي�خـــــــــــــــbل�فgـــــــــــــــ=ة�وجnـــــــــــــــن –�خـــــــــــــــدمات�الوســـــــــــــــاطة

̂عــــــــــــــــــوام�ا%اضــــــــــــــــــية�وذلــــــــــــــــــك� تقــــــــــــــــــديم��لحرصــــــــــــــــــها�الشــــــــــــــــــديد�ع`ــــــــــــــــــىبــــــــــــــــــnن�شــــــــــــــــــركات�الوســــــــــــــــــاطة�7ــــــــــــــــــي�الســــــــــــــــــوق�حيــــــــــــــــــث�حــــــــــــــــــازت�الشــــــــــــــــــركة�ع`ــــــــــــــــــى�عــــــــــــــــــدة�جــــــــــــــــــوائز�7ــــــــــــــــــي�ا

̂ع`ى�ا%عايn=�الخدمات�ا%الية �
ً
  .�وفقا

ركة�افظ�حيـــــــــــــــــــث�تـــــــــــــــــــوفر�إدارة�ا^صـــــــــــــــــــول�بالشـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــالكم�مـــــــــــــــــــن�الشـــــــــــــــــــركات�الرائـــــــــــــــــــدة�7ـــــــــــــــــــي�إدارة�الصـــــــــــــــــــناديق�اHســـــــــــــــــــتثمارية�وإدارة�ا%حـــــــــــــــــــ�تعـــــــــــــــــــد –�إدارة�ا=صـــــــــــــــــــول 

العديـــــــــــــــــــد�مـــــــــــــــــــن�ا%نتجـــــــــــــــــــات�ا%توافقـــــــــــــــــــة�مـــــــــــــــــــع�الضـــــــــــــــــــوابط�الشـــــــــــــــــــرعية،�مـــــــــــــــــــع�القـــــــــــــــــــدرة�ع`ـــــــــــــــــــى�التخطـــــــــــــــــــيط�بمـــــــــــــــــــا�يفـــــــــــــــــــي�بحاجـــــــــــــــــــة�ا%ســـــــــــــــــــتثمرين�مـــــــــــــــــــن�ذوي�ا%ـــــــــــــــــــbءة�

،ا%اليـــــــــــــــة�العاليــــــــــــــــة�ســــــــــــــــواء�كــــــــــــــــانوا�مؤسســــــــــــــــات�أو�
ً
القصــــــــــــــــn=��ومــــــــــــــــا�يتطلــــــــــــــــع�إليــــــــــــــــه�أولئــــــــــــــــك�ا%ســــــــــــــــتثمرون�مــــــــــــــــن�أهــــــــــــــــداف�وطموحــــــــــــــــات�بعوائــــــــــــــــد�ع`ــــــــــــــــى�ا%ــــــــــــــــدى�أفــــــــــــــــرادا

تقـــــــــــــــــــوم�إدارة�ا^صـــــــــــــــــــول�بتقـــــــــــــــــــديم�حلـــــــــــــــــــول�اســـــــــــــــــــتثمارية�يـــــــــــــــــــتم�تصـــــــــــــــــــميمها�بشـــــــــــــــــــكل�يbئـــــــــــــــــــم�أهـــــــــــــــــــداف�العميـــــــــــــــــــل�ع`ـــــــــــــــــــى�أســـــــــــــــــــاس�التطبيـــــــــــــــــــق�العم`ـــــــــــــــــــي�� أو�الطويـــــــــــــــــــل.

̂ســــــــــــــــــــــــــــــهم�والتقنيــــــــــــــــــــــــــــــات�ا%تقدمــــــــــــــــــــــــــــــة�lدارة� للنظريــــــــــــــــــــــــــــــة�الحديثــــــــــــــــــــــــــــــة�لbســــــــــــــــــــــــــــــتثمار�وذلــــــــــــــــــــــــــــــك�باســــــــــــــــــــــــــــــتخدام�أدوات�التحليــــــــــــــــــــــــــــــل�الحصــــــــــــــــــــــــــــــرية�لتحليــــــــــــــــــــــــــــــل�محــــــــــــــــــــــــــــــافظ�ا

 ا%حافظ.�

�7ــــــــــــــــــــي�عــــــــــــــــــــام�حققــــــــــــــــــــت�صــــــــــــــــــــناديق�فــــــــــــــــــــالكم�
ً
�متمnــــــــــــــــــــpا

ً
،�حيــــــــــــــــــــث�حقــــــــــــــــــــق�صــــــــــــــــــــندوق�فــــــــــــــــــــالكم�ل�ســــــــــــــــــــهم�الســــــــــــــــــــعودية�ا%ركـــــــــــــــــــــز�ا^ول�م2019للخــــــــــــــــــــدمات�ا%اليــــــــــــــــــــة�أداءا

̂ســــــــــــــــــــــهم�الســـــــــــــــــــــــعودية�ا%توافقــــــــــــــــــــــة�مـــــــــــــــــــــــع�أحكــــــــــــــــــــــام�الشـــــــــــــــــــــــريعة�بتحقيقــــــــــــــــــــــه  ع� بــــــــــــــــــــــnن�صـــــــــــــــــــــــناديق�ا
ً
�إيجابيــــــــــــــــــــــا

ً
%�7ــــــــــــــــــــــي�حـــــــــــــــــــــــnن�حقــــــــــــــــــــــق�ا%ؤشـــــــــــــــــــــــر�29.46قـــــــــــــــــــــــدره��ائـــــــــــــــــــــــدا

 اHسg=شــــــــــــــــــــادي�للصــــــــــــــــــــندوق�
ً
�إيجابيــــــــــــــــــــا

ً
�6.51قـــــــــــــــــــــدره��عائـــــــــــــــــــــدا

ً
حقـــــــــــــــــــــق�صــــــــــــــــــــندوق�فـــــــــــــــــــــالكم�للمرابحــــــــــــــــــــة�بالريـــــــــــــــــــــال�ا%ركــــــــــــــــــــز�ا^ول�بـــــــــــــــــــــnن�الصــــــــــــــــــــناديق�الXـــــــــــــــــــــ�8%.�أيضــــــــــــــــــــا

مقابــــــــــــــــــــل�عائــــــــــــــــــــد�إيجــــــــــــــــــــابي�قــــــــــــــــــــدره��م2019%�7ــــــــــــــــــــي�عــــــــــــــــــــام�2.94تحقيقــــــــــــــــــــه�لعائــــــــــــــــــــد�إيجــــــــــــــــــــابي�قــــــــــــــــــــدره�ب� مليــــــــــــــــــــون�ريــــــــــــــــــــال�ســــــــــــــــــــعودي�وأك�ــــــــــــــــــــ=�500يتجــــــــــــــــــــاوز�حجمهــــــــــــــــــــا�

ا%ركــــــــــــــــــــز�الثالــــــــــــــــــــث�بــــــــــــــــــــnن�صـــــــــــــــــــــناديق��%�مــــــــــــــــــــن�قبــــــــــــــــــــل�ا%ؤشــــــــــــــــــــر�اHسg=شــــــــــــــــــــادي�للصــــــــــــــــــــندوق.�7ـــــــــــــــــــــي�ا%قابــــــــــــــــــــل�حقــــــــــــــــــــق�صــــــــــــــــــــندوق�فــــــــــــــــــــالكم�للطروحـــــــــــــــــــــات�ا^وليــــــــــــــــــــة2.63

%�مــــــــــــــــــــن�قبــــــــــــــــــــل�1.73%�مقارنــــــــــــــــــــة�بعائــــــــــــــــــــد�إيجــــــــــــــــــــابي�قــــــــــــــــــــدره�18.17حيــــــــــــــــــــث�حقــــــــــــــــــــق�عائــــــــــــــــــــد�إيجــــــــــــــــــــابي�قــــــــــــــــــــدره��2019الطروحــــــــــــــــــــات�ا^وليــــــــــــــــــــة�ا%نافســــــــــــــــــــة�7ــــــــــــــــــــي�عــــــــــــــــــــام�

 ا%ؤشر�اHسg=شادي�للصندوق.�

�Tـــــــــــــــــدف�إ�ـــــــــــــــــى�لطـــــــــــــــــرح�صــــــــــــــــندوق�فـــــــــــــــــالكم�للـــــــــــــــــذهب�وهــــــــــــــــو�أول�صـــــــــــــــــندوق�عـــــــــــــــــام�مفتــــــــــــــــوح�مـــــــــــــــــن�نوعـــــــــــــــــه�يــــــــــــــــتم�طرحـــــــــــــــــه�7ـــــــــــــــــي�الســــــــــــــــوق�الســـــــــــــــــعودي،�و �تســــــــــــــــ�ى�فـــــــــــــــــالكم

تحقيـــــــــــــــق�نمـــــــــــــــو�و�مكاســـــــــــــــب�رأســـــــــــــــمالية�ع`ـــــــــــــــى�ا%ـــــــــــــــدى�الطويـــــــــــــــل�مـــــــــــــــن�خـــــــــــــــbل�اHســـــــــــــــتثمار�بشـــــــــــــــكل�غnـــــــــــــــ=�نشـــــــــــــــط�7ـــــــــــــــي�ســـــــــــــــلعة�الـــــــــــــــذهب.�يتمnـــــــــــــــ�pالصـــــــــــــــندوق�بالتكلفـــــــــــــــة�

  ا%نخفضة�والسيولة�والشفافية�العالية�وأنه�متوافق�مع�ا%عايn=�الشرعية.�
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�الشركات�ا%الية�ا% –مجموعة�اtستثمار�ا�صر#ي� �7ي�مجال�اH تعد�فالكم�من�أبرز ستشارات�ا%الية�وترتيب�الصفقات�وتقديم�رخصة�من�هيئة�السوق�ا%الية

ة�اHستشارات�ا%اليالحلول�اHستثمارية،�حيث��تقدم�مجموعة�متكاملة�من�الخدمات�يأتي�7ي�مقدمTUا�الطروحات�العامة�والخاصة�وحقوق�ا^ولوية،�باlضافة�إ�ى�

�ا% �رأس �تخفيض �وعمليات �الهيكلة �اHستثمارات�وإعادة �وخدمات �واHستحواذ �اHندماج �خدمات �كذلك �ا%جموعة �تقدم �كما �اHستثمارية، �الفرص �وتقييم ال

 الخاصة/�ا%باشرة�من�خbل�اقتناص�الفرص�اHستثمارية�ا%جدية.�

�من�اlنجازات�%جموعة�اHستثمار�ا%صر7ي،�وما�ذلك�إ�Hاستكما2019عام��حققت�الشركة�7ي
ً
�للسمعة�الجيدة�ال�8Xحظيت�£Tا�فالكم�ممثلةم�بفضل�هللا�عددا

ً
H7ي��

 إدارة�اHستثمار�ا%صر7ي�7ي�السنوات�السابقة�ومنذ�تأسيسها،�وفيما�ي`ي�أهم�ما�حققته�مجموعة�اHستثمار�ا%صر7ي:

�لتخفيض�رأس�مال�الشركة�ا^هلية�للتأمnن�التعاوني�وتم�إنجاز�ا%همة�7ي�الربع .1
ً
�ماليا

ً
 م.2019الثالث�من�عام��تم�تعيnن�فالكم�مستشارا

2. )� �للتنمية ̂حساء �ا �لشركة
ً
�ماليا

ً
�مستشارا �فالكم �تعيnن �من�Buy side Advisorتم �اHنTUاء �تم �وقد �السbم، �ومستشفى �طوارئيات 8Xشرك� �ع`ى �لbستحواذ (

�مو  �ع`ى �الحصول �تم �بينما �العام، �من ̂ول �ا �الربع �7ي �طوارئيات �شركة �7ي �حصة �ع`ى �باHستحواذ �ا^و�ى �ع`ى�العملية �اHستحواذ �عملية �ع`ى �الهيئة افقة

 م.2020مستشفى�السbم��7ي�الربع�الرابع،�ويتوقع�اHنTUاء�من�العملية�7ي�الربع�ا^ول�من�عام�

�لشركة�الجزيرة�تكافل�تعاوني�( .3
ً
�ماليا

ً
 ).Target(�لbستحواذ�ع`ى�شركة�سوليدرتي�السعودية� Acquirer)تم�تعيnن�فالكم�مستشارا

�بالتغطية�لزيادة�رأس�ا%ال�عن�طريق�إصدار�أسهم�حقوق�أولوية�لكل�من�الشركات�التالية:�تم�تعيnن�فالكم� .4
ً
�لbكتتاب�ومتعهدا

ً
�ومديرا

ً
�ماليا

ً
ركة�شمستشارا

�الشرك �(ثمار)، �الزرا¸ي �للتسويق �الوطنية �الشركة �العامة، �والعbقات �ل¹عbن �Tºامة �شركة �ل�سماك، �السعودية �الشركة �السعودية، �االكابbت لخليجية�ة

�02ودية�بتاريخ�العامة�للتأمnن�التعاوني،�شركة�الكثn=ي�القابضة،�وقد�تم�الحصول�ع`ى�موافقة�الهيئة�ع`ى�طرح�أسهم�حقوق�ا^ولوية�لشركة�الكابbت�السع

 م.2019ديسم<=�

 )�شركات��������.6تم�تقديم�طلبات�إدراج�مباشر�7ي�السوق�ا%وازية�للهيئة�وتداول�لعدد�( .5

 تم�تقديم�مل .6
ً
�لbكتتاب�ومتعهدا

ً
�ومديرا

ً
�ماليا

ً
الغطية،�ب�ف�للطرح�العام�ا^و�ي�7ي�السوق�الرئيسية�للهيئة�وتداول�لواحدة�من�الشركات�باعتبار�فالكم�مستشارا

 وجاري�العمل�للحصول�ع`ى�ا%وافقات�الbزمة.

�مت .7 �عقارية �مساهمة �لتطوير�مشروع �عرعر�(عرعر�هيلز) �تbل �صندوق �إطbق �من �اHنTUاء �ويعتم �لجنة��دع�=ة، �مع �بالتعاون �نوعه �من �ا^ول �الصندوق هذا

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

̂مور�ال .8 %نصة�اتقنية�lطbق�تم�الحصول�ع`ى�تصريح�تجربة�التقنية�ا%الية�من�الهيئة�lنشاء�منصة�تمويل�ا%لكية�الجماعية،�وجاري�العمل�ع`ى�اHنTUاء�من�ا

 لفرص�اHستثمارية�الجيدة.وطرح�ا

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

.
ً
bقد�تطول�قلي 

� �عام �خbل �فالكم 8Áتج� �أن �2020ويتوقع �أعbه، �ا%شار�إلTÂا �العمليات �ثمار�تلك �ع`ى�م �والعمل �العمليات �من �مزيد �ع`ى �للحصول �والس�ي �ا%سn=ة �استكمال مع

�شركات�من�3إ�ى�أن�تحقيق�اHستفادة�القصوى�من�خ<=اتنا�ا%g=اكمة،�مع�استمرار�تب�8Áالسوق�ا%وازية�£Tدف�دعم�ومساعدة�الشركات�الصغn=ة�وا%توسطة،�يشار�

،�وشركة�ثوب�ا^صيل،�وشركة�الكثn=ي�تشركة�أبو�معطي�للمكتبا�:�تم�انتقالها�إ�ى�السوق�الرئيسة�وÃيشركات�قامت�فالكم�بطرحها�7ي�السوق�ا%وازية��4أصل�

 القابضة.
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  ا=داء�والنتائج�ا�الية�

 .م2018وم�2019ديسم<=��31للسنة�ا%نTUية�7ي��عمال�الشركةأللشركة�ونتائج��فيما�ي`ي�تحليل�ا%ركز�ا%ا�ي

 ا�ركز�ا�اwي� )1(

  2018ديسم-,��31    2019ديسم-,��13        ا�وجودات

       موجودات�متداولة

 81.305   57,555    نقد�وأرصدة�لدى�البنوك

  -  22.667     أرصدة�لدى�مؤسسة�مالية

 144.161  83,896    تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�مرابحة

  14.972   13,572    استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خbل�قائمة�الدخل

  3.484   5,627    ذات�عbقة�مطلوب�من�أطراف

 9.429  11,508    موجودات�أخرى 

    194,825   253.351  

         موجودات�غ\,�متداولة

  34.879   2,035    استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خbل�الدخل�الشامل�اÆخر���

  64.906   66,806    ممتلكات�ومعدات،�صا7ي

      68,841    99,785  

  353.136  �  263,666      مجموع�ا�وجودات

        ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهم\ن

          مطلوبات�متداولة

  5.453    8,906     ذمم�دائنة�ومستحقات

  181.193    86,784      مطلوب�إ�ى�طرف�ذي�عbقة

  1.369    3,105      مخصص�الزكاة

   98,795  188,015 

            مطلوبات�غ\,�متداولة

  7.648    9,342      مكافأة�Trاية�الخدمة�للموظفnن

      9,342    7.648  

  195.663    108,137      مجموع�ا�طلوبات

            حقوق�ا�ساهم\ن

  150.000    150,000    رأس�ا%ال

  25.119    25,119     احتياطي�نظامي

 )12.589(  35    احتياطيات�أخرى 

  )5.057(    )19,625(      خسائر�مg=اكمة

  157.473    155,529     مجموع�حقوق�ا�ساهم\ن�

  353.136    263,666     ع�ا�طلوبات�وحقوق�ا�ساهم\نمجمو 
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 عمال�ا= نتائج� )2(

  ديسم-,�31للسنة�ا�نNOية�#ي�    

     2019    2018  

      ا�يرادات:

  15.144    14,606     عموHت�ع`ى�خدمات�الوساطة

  10.311    21,212     أتعاب�إدارية�ورسوم�اشg=اك�7ي�صناديق�استثمارية

  1.110    10,605     استشارية�إيرادات�خدمات

  7.717    2,941      ربح�من�استثمارات،�بالصا7ي

    49,364    34.282  

       ا�صاريف:

  )27.651(    )24,656(     رواتب�ومكافآت�ذات�عbقة

  )8.543(    )6,639(      تكلفة�التمويل

  )14.580(    )8,808(      مصاريف�عمومية�وإدارية�أخرى 

    )40,103(    )50.774(  

  )16.492(    9,261     لدخل/�(الخسارة)�من�العملياتا

           

  2.481    3,084      إيرادات�أخرى 

  )14.011(    12,345     الدخل/�(الخسارة)�قبل�الزكاة

  )1.369(    )3,147(      زكاة

  )15.380(    9,198     الدخل/�(الخسارة)�للسنة

       الخسارة�الشاملة)�ا=خرى ( الدخل�الشامل/

قيمة�العادلة�Hستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خbل�تغيn=ات�7ي�ال

  )4.339(   33      الدخل�الشامل�اÆخر

  )19.719(   9,231     الشاملة)�للسنةالدخل�الشامل/�(الخسارة�مجموع�

       ربح/�(خسارة)�للسهم:

  )0.66(    0.61      ربح/�(خسارة)�للسهم�بالريال�السعودي
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 ا�ؤشرات�والنسب�ا�الية )3(

  م�2018  م2019  

  �1.35  1.97  نسبة�السيولة

  %)3%  )4 (ROA)نسبة�العائد�ع`ى�ا%وجودات�

  %)6%  )10 (ROE)نسبة�العائد�ع`ى�حقوق�ا%لكية�

  )0.66(  0.61  (ريال�سعودي) – (EPS)الربح�للحصة�الواحدة�

 

 �خر�خمس�سنواتا�ؤشرات� )4(

 البند 2015 2016 2017 2018 2019

 ا^صول� 2,663,749 2,558,938 380,075  353,136  263.666

 ا%طلوبات 1,336,401 1,171,842 116,001  195,663  108.137

 اlيرادات� 356,545 363,236 38,361  34,282  49.364

9.198 )15,380(  صا7ي�الدخل� 42,294 5,195 1,589 

  )PWCتقرير�مراجع�الحسابات�(

Taا�ا%ا�ي�وأدام�2019ديسم<=��31كما�7ي��)"الشركة"(ع�النواÐي�الجوهرية،�ا%ركز�ا%ا�ي�لشركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�أن�القوائم�ا%الية�تمثل�بصورة�عادلة،�من�جمي

�
ً
لعربية�اا%ملكة�ي�7للمعايn=�الدولية�للتقارير�ا%الية�ا%عتمدة�من�قبل�الهيئة�السعودية�للمحاسبيnن�القانونيnن�وتدفقاTºا�النقدية�للسنة�ا%نTUية�7ي�ذلك�التاريخ�وفقا

  .السعودية

حيـــــــــــــــــــث��انخفضـــــــــــــــــــت�الشـــــــــــــــــــركةأن�موجــــــــــــــــــودات��الشـــــــــــــــــــركةتحليــــــــــــــــــل�ا%ركـــــــــــــــــــز�ا%ـــــــــــــــــــا�ي�ونتــــــــــــــــــائج�أعمـــــــــــــــــــال�مـــــــــــــــــــن�يتبـــــــــــــــــــnن�،�م�2018مقارنــــــــــــــــــة�بأعمـــــــــــــــــــال�الشـــــــــــــــــــركة�لعــــــــــــــــــام�
اســــــــــــــــــتثمارات�الشــــــــــــــــــركة�بالقيمــــــــــــــــــة�العادلــــــــــــــــــة�مــــــــــــــــــن�خــــــــــــــــــbل�الــــــــــــــــــدخل�انخفــــــــــــــــــاض�بســــــــــــــــــبب�%�25ريــــــــــــــــــال�ســــــــــــــــــعودي�مــــــــــــــــــا�نســــــــــــــــــبته�مليــــــــــــــــــون��89بلغــــــــــــــــــت�مــــــــــــــــــا�يقــــــــــــــــــارب�

7ـــــــــــــــــي�التمويـــــــــــــــــل�ع`ـــــــــــــــــى��اHنخفـــــــــــــــــاضباlضـــــــــــــــــافة�ا�ـــــــــــــــــى��بيـــــــــــــــــع�الشـــــــــــــــــركة�اســـــــــــــــــتثمارها�7ـــــــــــــــــي�الشـــــــــــــــــركة�الســـــــــــــــــعودية�لصـــــــــــــــــناعة�الـــــــــــــــــورق%�بســـــــــــــــــبب�93بنســـــــــــــــــب��الشـــــــــــــــــامل
.�كمـــــــــــــــــا�تــــــــــــــــم�تخفـــــــــــــــــيض�مبلـــــــــــــــــغ�القـــــــــــــــــرض�ا%طلــــــــــــــــوب��إ�ـــــــــــــــــى�طـــــــــــــــــرف�ذي�عbقـــــــــــــــــة�بنســـــــــــــــــبة�الطلـــــــــــــــــب�نخفـــــــــــــــــاضH %�نتيجــــــــــــــــة�42الهــــــــــــــــامش�وتمويـــــــــــــــــل�مرابحـــــــــــــــــة�بنســـــــــــــــــبة�

�8ترجــــــــــــــــــــــع�بشــــــــــــــــــــــكل�رئــــــــــــــــــــــيس�والXــــــــــــــــــــــبعــــــــــــــــــــــد�الزكــــــــــــــــــــــاة��ســــــــــــــــــــــعودي�مليــــــــــــــــــــــون�ريــــــــــــــــــــــال��9.198بلغــــــــــــــــــــــتحصــــــــــــــــــــــلت�الشــــــــــــــــــــــركة�ع`ــــــــــــــــــــــى�أربــــــــــــــــــــــاح��م2019عــــــــــــــــــــــام��خــــــــــــــــــــــbل�.52%
7ـــــــــــــــــي�الســـــــــــــــــوق�الرئيÔـــــــــــــــــ�8Óأو�7ـــــــــــــــــي��الXـــــــــــــــــ�8حصـــــــــــــــــلت�علTÂـــــــــــــــــافـــــــــــــــــرص�ال�للعقـــــــــــــــــود�و نتيجـــــــــــــــــة��م2019خـــــــــــــــــbل�عـــــــــــــــــام��ستشـــــــــــــــــاريةاl خـــــــــــــــــدمات�الإيـــــــــــــــــرادات�7ـــــــــــــــــي��ل¹رتفـــــــــــــــــاع�

كمـــــــــــــــــــــا�أنـــــــــــــــــــــه��Hيوجـــــــــــــــــــــد�اي�.�ورســـــــــــــــــــــوم�ا^داءباlضـــــــــــــــــــــافة�ا�ـــــــــــــــــــــى�ارتفـــــــــــــــــــــاع�اlيـــــــــــــــــــــرادات�الناتجـــــــــــــــــــــة�مـــــــــــــــــــــن�إدارة�ا^صـــــــــــــــــــــول�و�ا^تعـــــــــــــــــــــاب�اlداريـــــــــــــــــــــة��،الســـــــــــــــــــــوق�ا%ـــــــــــــــــــــوازي 
  .من�ا%حاسب�القانوني�للشركة�ع`ى�قوائمها�ا%اليةجوهرية�مbحظات�

 

  تيجية�الشركة�والخطط�ا�ستقبليةااس?, 

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

  �.الشركة�قبل�من�خbل�الخدمات�ا%قدمة�منلهم�الخدمة��م�أع`ى�مستوياتتقديو ستثمار�ل¹ 

 Hا�7ي�أعمال�اTºا�وتعزيز�ريادTºي�تعمل�ع`ى�تطوير�أعمالها�وخدماÃق�والسو �يةلسوق�ا%االستثمار�وا^وراق�ا%الية�تحت�إشراف�ومتابعة�هيئة�منذ�تأســـيس�الشـــركة�و

  ة�السعودية�(تداول).ا%الي

 Hا� �السوقية�7ي�كافة�ا^نشطة �الريادي�7ي�السوق�السعودي�عن�طريق�زيادة�حصTUا ة�ال�8Xيستثمار تواصل�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�ا%حافظة�ع`ى�مركزها

�وتقديم�خدمات�متوافقة�مع�أحكام�الشـــريعة�اlسbمية�ذات�جودة�عالية�وقيمة�مضافة�ومبتكرة�لعم �لتلبية�حاجات�ا%ستثمرين�من�خbل�قنوات�تزاولها Tabا

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



                                     

  تقرير�مجلس�ا�دارة

  م2019لعام�

     

7 

 

̂عمال�باضافة�الوساطة�7ي�اHسهم�الدولية�والعمbت�اHجنبية�الفوركس.�   7ي�نشاط�التعامل�تخطط�الشركة�7ي�التوسع�7ي�ا

وترتيب�تمويل�الشركات�والخدمات�ا^ولية�كتتابات�Hت�الg=تيب�وا%شورة،�تخطط�الشركة�للمساهمة�7ي�زيادة�تطوير�أعمال�الدمج�واHستحواذ�واخدما�نشاطو7ي�

 lستشارية�ا%تعلقة�بذلكا.  

ستثمارية�جديدة.�إاطر�وتقديم�منتجات�إدارة�ا^صول،�فستس�ى�الشركة�لزيادة�حجم�ا^صول�ا%دارة�من�خbل�تحقيق�عوائد�متفوقة�حسب�ا%خ�نشاطأما�7ي�

تحقيق�ا�ى��Tدف�الذي�يعد�ا^ول�من�نوعه�7ي�ا%ملكة�العربية�السعودية�و والذي��هقامت�الشركة�بتأسيسالذي��(صندوق�فالكم�للذهب)مثل�الصندوق�الجديد�

 .وابط�الشريعة�اlسbميةضالتقيد�بلدى�مدير�الصندوق�مع�باlستثمار�7ي�الذهب��بعيدالعائد�مطلق�ومكاسب�رأس�مالية�ع`ى�ا%دى�

 سياسة�توزيع�ا=رباح

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

■ � �%10(�(تخصيص)�تجنيبيتم �لتكوين �الصافية ̂رباح �ا �من �ا) �وقف�هذا �العادية �العامة �نظامي،�ويجوز�للجمعية ��بيالتجنحتياطي م�ÖXبلغ�(التخصيص)

 ،�إن�هذا�اl الرأس�ا%%�من�30اHحتياطي�ا%ذكور�
ً
 �.حتياطي�غn=�قابل�للتوزيع�ع`ى�ا%ساهمnن�حاليا

 يوزع سوف كان ما إذا أقg=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�الجمعية�العموميةللجميع�الحق�بقرار�التوزيع�حسب�تفويض� H، أم أرباحا
ً
̂ساسلتو ا^دنى�الحد��علما ̂رباح�حسب�النظام�ا  .%5للشركة�هو��زيعات�ا

 .صدار�أي�قرار�عن�أي�توزيعات�أرباح�من�قبل�مجلس�اlدارة�وا%ساهمnنا،�لم�يتم�م�2019عام�خbل ■

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

  :م2019لعام��للخسائر�ا%g=اكةلجدول�التا�ي�ملخص�ا

  ا�بلغ  بآtف�الرياtت�السعودية

 9.198  م2019عام��الربحصا7ي�

  )23.766(  تحويل�احتياطي�القيمة�العادلة�من�استثمارات�ا%ستبعدة�ا%حتفظ�£Tا�7ي�القيمة�العادلة�من�خbل�الدخل�الشامل�اÆخر

 )14.568(  ا%جموع

   :توزع�كما�ي`ي

 )14.568(  خسائر�مg=اكمة

 ا�خاطر�الK$�تواجهها�الشركة�وسياسة�إدارة�ا�خاطر�ومراقبNOا

 خاطر�والعائد�وذلتقوم�إدارة�ا%خاطر�7ي�الشركة�بإدارة�ا%خاطر�ومراقبTUا�وتؤمن�اlدارة�الحلول�ا%ثالية�lدارة�هذه�ا%خاطر�من�خbل�التوازن�بnن�ا%
ً
مع��ك�تماشيا

  Hسg=اتيجية.أهداف�الشركة�ا

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

  مخاطر�اtئتمان

الشركة�7ي�حال�أخفق�عميل�^داة�مالية�7ي�الوفاء�بالpgاماته�التعاقدية�مما�يتسبب�7ي�إلحاق�خسارة�مالية�للطرف��لهامخاطر�اHئتمان�Ãي�مخاطر�تتعرض�
  ان�القيمة�الدفg=ية�للموجودات�ا%الية.�وتحلل�اlدارة�مخاطر�اHئتمان�7ي�الفئات�التالية:اÆخر.�يساوي�أق�ÖÓØتعرض�%خاطر�اHئتم
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  تحليل�جودة�اtئتمان
 يوضح�الجدول�التا�ي�تحليل�اHئتمان�للموجودات�ا%الية:

  
درجة�

  اtستثمار
غ\,�درجة�
  اtستثمار

غ\,�
  ا�جموع  مصنفة

          2019ديسم-,��31
          �اليةا�وجودات�ا

 80,222 - - 80,222  نقد�و�أرصدة�لدى�البنوك
تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�

 83,896 83,896 - -  مرابحة
اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�

القيمة�العادلة�من�خbل�قائمة�
 13,572 - - 13,572  الدخل�

اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�
القيمة�العادلة�من�خbل�الدخل�

 2,035 - - 2,035  مل�اÆخرالشا
 9,171 9,171 - -  موجودات�أخرى 

 188,896 93.067 - 95,829  ا%جموع

  تحليل�جودة�اtئتمان
 يوضح�الجدول�التا�ي�تحليل�اHئتمان�للموجودات�ا%الية:

 

  
درجة�
 اtستثمار

غ\,�درجة�
 اtستثمار

غ\,�
 ا�جموع مصنفة

          2018ديسم-,��31
          جودات�ا�اليةا�و 

 81,305 - - 81,305  نقد�و�أرصدة�لدى�البنوك
تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�

 144,161 144,161    مرابحة
اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�

القيمة�العادلة�من�خbل�قائمة�
 14,972 - - 14,972  الدخل�

Hستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�
القيمة�العادلة�من�خbل�

 34,879 - - 34,879  ل�الشامل�اÆخرالدخ
̂خرى   7,951 7,951 - -  ا%وجودات�ا

 283,268 152,112 - 131,156  ا%جموع

  
 

 :بالهامش�حسب�ا%نطقة�الجغرافية�كما�ي`ي ديسم<=،�كان�التعرض�%خاطر�اHئتمان�للذمم�ا%دينة�مقابل�تمويل�7٣١ي�
  

  
�31ديسم-,�  

2019 
�31ديسم-,�
2018 

 144,161 83,896    %ملكة�العربية�السعوديةا

  
  التعرض�%خاطر�اHئتمان�للذمم�ا%دينة�مقابل�تمويل�بالهامش�حسب�نوع�العميل�تتمثل�7ي�عمbء�أفراد�فقط.�كانديسم<=،��7٣١ي�
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  نقد�وأرصدة�لدى�البنك�وذمم�مدينة�أخرى 

̂خرى�ليست�يتم�إيداع�هذه�الفئات�لدى�البنوك�ال�8Xتتمتع�بتصنيف�ائتماني�جي د،�ومن�ثم�ف�H�89تخضع�%خاطر�ائتمانية�جوهرية.�الذمم�ا%دينة�ا

  جوهرية�و�Hتتعرض�%خاطر�ائتمانية�جوهرية.

  �مخاطر�أسعار�العموtت

�خاطر�عندواق.�تنشأ�ا%تتمثل�مخاطر�أسعار�العموHت�7ي�التأثn=�ع`ى�اlيرادات�ا%ستقبلية�للمجموعة�نتيجة�للزيادة�7ي�أسعار�الفائدة��/�العمولة�7ي�اHس

دينة�وجود�تفاوت�بnن�ا%وجودات�وا%طلوبات�الخاضعة�لتعديbت�أسعار�الفائدة�ضمن�فg=ة�محددة.�إن�أهم�مصدر�لهذه�ا%خاطر�يتمثل�7ي�الذمم�ا%

̂سللتمويل�اlسbمي�للمجموعة�واHقg=اضات�البنكية.�يكون�سعر�العمولة�ثابتا�لتمويل�الذمم�ا%دينة�وا%طلوبات�ا عار�%الية�ولذلك��Hتوجد�مخاطر�

  عمولة�كما�7ي�تاريخ�قائمة�ا%ركز�ا%ا�ي.

  مخاطر�أسعار�العمولة

#ي�غضون�

 أشهر

  3-12�

    شهور 

اك�,�من�

    سنة

�tتحمل�

  ا�جموع    عمولة

                  2019ديسم-,��31

                  ا�وجودات

  80,222    33,222    -    -    47,000  نقد�و�أرصدة�لدى�البنوك

  83,896    -    -    83,896    -  ويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�مرابحةتم

  9,171    9,171    -    -    -  موجودات�أخرى 

اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�القيمة�

  13,572    13,572    -    -    -  العادلة�من�خbل�قائمة�الدخل

اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�القيمة�

  2,035    2,035    -    -    -  العادلة�خbل�الدخل�الشامل�اÆخر

  188,896    58,000    -    83,896    47,000  مجموع�ا�وجودات�ا�الية

  

  

  

#ي�غضون�

 أشهر

  

    ور شه�3-12

اك�,�من�

    سنة

�tتحمل�

  ا�جموع    عمولة

  8,906    8,906   -    - -  مستحقات�ومطلوبات�متداولة�أخرى 

̂جل   86,784    -    -    86,784   -  تمويل�مرابحة�قصn=�ا

  95,690    8,906    -    95,690    -  يةمجموع�ا�طلوبات�ا�ال

عدم�التطابق�ال?,اكمي�كنسبة�مؤية�

    من�إجماwي�ا�طلوبات

  

            144%  

  

  

  

  مخاطر�أسعار�العمولة

#ي�غضون�

 أشهر

  3-12�

    شهور 

اك�,�من�

    سنة

�tتحمل�

  ا�جموع    عمولة

                  2018ديسم-,��31

                  ا�وجودات

  81,305    34,305    -    -    047,00  نقد�و�أرصدة�لدى�البنوك

  144,161        -    144,161    -  تمويل�ع`ى�الهامش�وتمويل�مرابحة

  7,951    7,951    -    -    -  موجودات�أخرى 
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اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�القيمة�

  -  العادلة�من�خbل�قائمة�الدخل

  

-    -    14,972    14,972  

اHستثمارات�محتفظ�£Tا�ع`ى�القيمة�

  -  الشامل�اÆخرالعادلة�خbل�الدخل�

  

-    -    34,879    34,879  

  283,268    92,107    -    144,161    47,000  مجموع�ا�وجودات�ا�الية

  

  

  

  

#ي�غضون�

 أشهر

  

    هور ش�3-12

اك�,�من�

    سنة

�tتحمل�

  ا�جموع    عمولة

  5,453    5,453    -    - -  مستحقات�و�مطلوبات�متدوالة�أخرى 

̂جل   181,193    -    -    181,193   -  تمويل�مرابحة�قصn=�ا

  186,646    -    -    186,646    -  مجموع�ا�طلوبات�ا�الية

عدم�التطابق�ال?,اكمي�كنسبة�مؤية�

    من�مجموع�ا�طلوبات

  

            80%  

  

  مخاطر�السيولة

�قد�تنتج�مخاطر  السيولة�عن�عدم�قدرة��Ãي�مخاطر�تنشأ�عن�وجود�صعوبات�7ي�تأمnن�السيولة�الbزمة�%قابلة�اHرتباطات�ا%تعلقة�با%طلوب�ا%ا�ي.
  الشركة�ع`ى�بيع�أحد�ا%وجودات�ا%الية�بسرعة�وبقيمة�تقارب�قيمته�العادلة.

  تدار�مخاطر�السيولة�عن�طريق�التأكد�بشكل�دوري�من�توفر�سيولة�كافية�للوفاء�بأي�ارتباطات�مستقبلية�للشركة.

  
  اtجماwي    أقل�من�سنة  2019ديسيم-,��31

̂خرى�ا%ستحقات�و�ا%طلوبات�ا%   8,906    8,906  تدوالة�ا
̂جل   86,784    86,784  تمويل�مرابحة�قصn=�ا

  95,690    95,690  

  
        2018ديسيم-,��31

  5,453    5,453  مستحقات�و�مطلوبات�متدوالة�أخرى�
̂جل   181,193    181,193  تمويل�مرابحة�قصn=�ا

  186,646    186,646  

  

  

  

  

  

  



                                     

  تقرير�مجلس�ا�دارة

  م2019لعام�

     

11 

 

ن�ن�بnن�العوائد�ا%رتفعة�ال�8Xقد�تكون�محتملة�مع�مستويات�مرتفعة�من�التمويل�وا%مpnات�والضمان�ا%تاح�ميس�ى�مجلس�اlدارة�للحفاظ�ع`ى�التواز 
ثب�ويل�عن�كخbل�ا%ركز�السليم�لرأس�ا%ال.�وفيما�يتعلق�£Tيكل�رأس�ا%ال�الخاص�بالشركة،�تقوم�اlدارة�بمراقبة�اHلpgام�باللوائح�وضمانات�التم

  `ي:،�كان�تحليل�اlدارة�لنسبة�ا%ديونية�كما�ي2018و�2019ديسم<=��31بات�ا%نصوص�علTÂا�بتاريخ�هذه�القوائم�ا%الية.�كما�7يوكانت�ملpgمة�با%تطل

 

  
  
  

  

  مخاطر�العملة�

�ال �أسعار�صرف �تقلبات �بمراقبة �اlدارة �تقوم ̂جنبية. �ا �العمbت �أسعار�صرف �7ي �التغn=ات �بسبب �ا%الية �ا^دوات �قيمة �مخاطر�التغn=�7ي عمbت�Ãي
  وتعتقد�أن�مخاطر�العملة�ليست�جوهرية.

  مخاطر�ا=سعار

ها�ا^داة�ا%الية�للتقلبات�نتيجة�التغn=ات�7ي�أسعار�السوق،�سواء�كانت�تلك�التغn=ات�ناتجة�عن�عوامل�محددة�ل�داة�أو�ُمصدر Ãي�مخاطر�تعرض�قيمة�
  .أو�عوامل�تؤثر�ع`ى�جميع�ا^دوات�ا%تداولة�7ي�السوق 

�مع �الشركة �باl إن �يتعلق �%خاطر�السعر�فيما �مخاطر�السعر�عرضة �من �بالحد �الشركة �تقوم �لد�Tا�ستثمارات. �اHستثمارات �محفظة �تنويع �طريق ن
̂سهم�وأسواق�ا%ال�العا%ية.�كذلك�تقوم�الشركة�بتقييم�العوامل�الرئيسية�ا%ؤثرة�7ي�أسعار  ̂سهم،�وا%راقبة�ا%ستمرة�للمستجدات�7ي�أسواق�ا بما�7ي��ا

  ذلك�إجراء�دراسات�وتحليل�ل�داء�ا%ا�ي�والتشغي`ي�للجهات�ا%ستثمر�لد�Tا.

  شغيليةمخاطر�ت

� �ا%رتبطةا%تتمثل ̂سباب �ا �من �متنوعة �مجموعة �عن �الناتجة �أو�غn=�ا%باشرة �ا%باشرة �مخاطر�الخسارة �7ي �والتكنولوجيا خاطر�التشغيلية �بالعمليات
مخاطر�والعملة�و��Hئتمان�والسيولةوالبنية�التحتية�ال�8Xتدعم�أنشطة�الشركة�داخليا�أو�خارجيا�لدى�مزود�خدمة�الشركة�ومن�عوامل�خارجية�غn=�ا

  .مثل�تلك�الناشئة�عن�ا%تطلبات�القانونية�والتنظيمية�السوق 

 مخاطر�التشغيل�فئة�مخاطر�ممpnة�تديرها�الشركة�ضمن�مستويات�مقبولة�من�خbل�ممارسات�إدارة�مخاطر�تشغيلية�سليمة�تشكل�جزء�دتع
ً
من��ا

ا�رة�ا%خاطر�التشغيلية�هو�ضمان�التحكم�7ي�موارد�الشركة�من�خbل�حماية�موجوداTºا%سؤوليات�اليومية�ل¹دارة�ع`ى�جميع�ا%ستويات.�الهدف�من�إدا
  وتقليل�احتمال�الخسارة�ا%الية

ف�بالعمليات.�إدارة�ا%خاطر�التشغيلية�لها�هد نهج�إدارة�ا%خاطر�7ي�الشركة�تحديد�وتقييم�وإدارة�وتخفيف�ومراقبة�وقياس�ا%خاطر�ا%رتبطة يتضمن
�7ي� التقليل�إ�ى�أدنى�حد�منرئي�8ÓÔيتمثل�7ي� �العمل�العادي�(الخسائر�ا%توقعة)�وتجنب�أو�تقليل�احتمال�التعرض�سياقتأثn=�الخسائر�ال�8XتكبدTºا

  .لخسارة�كبn=ة�(غn=�متوقعة)

  القيمة�العادلة

 مها�الدفg=ية.،�تم�تقدير�القيم�العادلة�ل�دوات�ا%الية�للشركة�وقد�كانت�مقاربة�لقي٢٠١٨و��٢٠١٩ديسم<=��٣١كما�7ي�

شاركnن�7ي�السوق�7ي�تاريخ�قياس�ممعاملة�عادية�بnن�لبيع�أحد�ا^صول�أو�دفعه�لتحويل�الpgام�نتيجة�القيمة�العادلة�Ãي�السعر�الذي�يتم�استbمه�

̂ساس ̂ ال�8Xيمكن�للشركة�الوصول�إلTÂا�7ي�ذلك�التاريخ.�تعكس�القيمة�العادلو ا^ك�=�فائدة��ة�غيابه،�السوق أو�7ي�حال�ا  داء.ة�لbلpgام�مخاطر�عدم�ا

�مثل �الثالث، �الطرف �معلومات �استخدام �تم �إذا �التقييم. �وتعديbت �مbحظTUا ��Hيمكن 8Xال� �الهامة �ا%دخbت �بمراجعة �بانتظام �اlدارة أسعار� تقوم
Â�8تم�الحصول�علXدارة�تقوم�بتقييم�ا^دلة�الlلقياس�القيم�العادلة،�فإن�ا�،=nا�من�الوسيط�أو�خدمات�التسعTستنتاج�من��الطرف�الثالثHلدعم�ا

التسلسل�الهرمي��هذه�التقييمات�تفي�بمتطلبات�معايn=�الدولية�lعداد�التقارير�ا%الية�ا%عتمدة�7ي�ا%ملكة�العربية�السعودية،�بما�7ي�ذلك�ا%ستوى�7ي
�التقييمات. �هذه �تصنف �أن �يجب 8Xال� �العادلة �أ للقيمة �ل�صل �العادلة �القيمة �قياس �يمكن�عند 8Xال� �السوق �بيانات �الشركة �تستخدم و�اHلpgام،

  2018ديسم-,��31    2019ديسم-,��31 

  157.473    155,529  حقوق�ا%ساهمnن
  181.193    86,784  مستحق�Hطراف�ذو�عbقة

  8.66633    242,313  إجما�ي�هيكل�رأس�ا%ال

  ٪53.50    %35.81  نسبة�ا%ديونية
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خدمة�7ي�مbحظTUا�إ�ى�أق�ÖÓØحد�ممكن.�يتم�تصنيف�القيم�العادلة�إ�ى�مستويات�مختلفة�7ي�تسلسل�هرمي�للفيمة�العادلة�استنادا�إ�ى�ا%دخbت�ا%ست
 أساليب�التقييم�ع`ى�النحو�التا�ي:

̂سواق�النشطة�ل�صول�أو�ا%طلوبات�ا%ماثلة.ا%ستوى�ا^ول:�أسعار�السوق�ا%درجة�(غn=�ا •  %عدلة�)�7ي�ا

)�أو�وال�8Xيمكن�مbحظTUا�ل�صل�أو�اHلpgام،�إما�مباشرة�(أي�كأسعار�١ا%ستوى�الثاني:�ا%دخbت�بخbف�أسعار�السوق�ا%درجة�7ي�ا%ستوى� •
̂سعار).  بشكل�غn=�مباشر�(أي�مشتقة�من�ا

 .و�اHلpgام�ال�H�8Xتستند�إ�ى�بيانات�السوق�ال�8Xيمكن�مbحظTUا�(ا%دخbت�غn=�القابلة�للمbحظة)ا%ستوى�الثالث:�ا%دخbت�ل�صل�أ •

�فس �العادلة، �للقيمة �الهرمي �التسلسل �من �مختلفة �مستويات �7ي �تقع �أو�اHلpgام �ل�صل �العادلة �القيمة �لقياس �ا%ستخدمة �ا%دخbت �كانت يتم�إذا
للقياس�باكمله.� 7ي�نفس�ا%ستوى�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�باعتباره�أدنى�مستوى�إدخال�وهو�مهم�تصنيف�قياس�القيمة�العادلة�بالكامل

.=nلها�التغيb�8حدث�خXة�التقرير�ال=gاية�فTrن�مستويات�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�7ي�nت�بbف�الشركة�بالتحوي=gتع  

  :ع`ى�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�٢٠١٨و��٢٠١٩ديسم<=��٣١ات�ا%الية�بقيمها�العادلة�كما�7ي�يعرض�الجدول�أدناه�ا%وجودات�ا%الية�واHلpgام

  القيمة�العادلة      

  ا%جموع    ا%ستوى�الثالث    ا%ستوى�الثاني    ا%ستوى�ا^ول     القيمة�الدفg=ية  

                    2019ديسم<=��31
موجودات�مالية�تقاس�

  بالتكلفة�ا%طفأة
                  

د�و�أرصدة�لدى�نق
  80,222    80,222    -    -    80,222  البنوك

تمويل�ع`ى�الهامش�
  83,896    83,896    -    -   83,896  وتمويل�مرابحة
  9.171    9.171    -    -    9.171  موجودات�أخرى 

موجودات�مالية�تقاس�
  -    -    -    -    -  بالقيمة�العادلة

استثمارات�محتفظ�£Tا�
بالقيمة�العادلة�من�

  13,572    -    -    13,572    13,572  ل�خbل�قائمة�الدخ
استثمارات�محتفظ�£Tا�

بالقيمة�العادلة�من�
خbل�قائمة�الدخل�

  2,035    -    2,035    -    2,035  الشامل

  188,896    13,572    2,035    173,289    188,896  

  

مطلوبات�مالية�تقاس�
  بالتكلفة�ا%طفأة

                  

مستحقات�و�مطلوبات�
  8,906    8,906    -    -    8,906  متداولة�أخرى 

�=nتمويل�مرابحة�قص
̂جل   86,784    86,784    -    -    86,784  ا

  95,690    -    -    95,690    95,690  
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  القيمة�العادلة      

  
القيمة�
  الدفg=ية

  
  ا%ستوى�ا^ول 

  
  اlجما�ي    ا%ستوى�الثالث    ا%ستوى�الثاني

                    2018ديسم<=��31
موجودات�مالية�تقاس�

                    ةبالتكلفة�ا%طفأ
نقد�و�أرصدة�لدى�

  81,305    81,305   -   -    81,305  البنوك
تمويل�ع`ى�الهامش�

  144,161    144,161    -    -   144,161  وتمويل�مرابحة
  7,951    7,951    -    -    7,951  موجودات�أخرى 

موجودات�مالية�تقاس�
  -    -              بالقيمة�العادلة

استثمارات�محتفظ�
£Tا�بالقيمة�العادلة�

bل�قائمة�من�خ
  14,972    -    -    14,972    14,972  الدخل�

استثمارات�محتفظ�
£Tا�بالقيمة�العادلة�

من�خbل�قائمة�
  34,879    -    1,001    33,878    34,879  الدخل�الشامل

  283,286    48,850    1,001    233,417    283,286  

  

                    مطلوبات�مالية�
مستحقات�ومطلوبات�

  5,453    5,453       -    5,453  متداولة�أخرى�
�=nتمويل�مرابحة�قص

̂جل   181,193    181,193        -    181,193  ا

  186,646    -    -    186,646    186,646  

  

�٣١ة�7ي�التغيn=.�خbل�السنوات�ا%نTUي حدث�خbلها Trاية�فg=ة�التقرير�ال8X للقيمة�العادلة�7ي�يويbت�بnن�مستويات�التسلسل�الهرمبالتح تعg=ف�الشركة
 .،لم�تكن�هناك�تحويbت�إ�ى�أو�خارج�قياسات�القيمة�العادلة�من�ا%ستوى�الثالث�٢٠١٨و��٢٠١٩ديسم<=�

تلف�ية.��Hتخئم�ا%ال�Hتختلف�القيم�العادلة�ل�دوات�ا%الية�للمركز�ا%ا�ي�غn=�ا%قاسة�بالقيمة�العادلة�بشكل�كبn=�عن�القيم�الدفg=ية�ا%درجة�7ي�القوا
̂رصد ̂خرى�ا%درجةالقيم�العادلة�للنقد�وا درجة�7ي�بالتكلفة�ا%طفأة،�اختbفا�كبn=ا�عن�القيم�الدفg=ية�ا% ة�لدى�الشركة،�وتمويل�بالهامش،�وا^صول�ا

̂سعار�ا%تعاقد�علTÂا،�وير  �ى�قصر�جع�ذلك�إالقوائم�ا%الية�نظرا�Hن�معدHت�عمولة�السوق�الحالية�ل�دوات�ا%الية�ا%ماثلة�Ãي��Hتختلف�كثn=ا�عن�ا
%قابل�لطرف�اة�ا^داة�ا%الية.��Hيتوفر�سوق�نشط�لهذه�ا^دوات�وتعpgم�الشركة�تحقيق�القيمة�الدفg=ية�لهذه�ا^دوات�ا%الية�من�خbل�التسوية�مع�امد

  .7ي�وقت�استحقاقها

  

  

  



                                     

  تقرير�مجلس�ا�دارة

  م2019لعام�

     

14 

 

  أساليب�التقييم�العادل�

  وى�الثاني�يوضح�الجدول�التا�ي�أساليب�التقييم�ا%ستخدمة�7ي�قياس�القيم�العادلة�من�ا%ست

  

  ا�دخ_ت�غ\,ملحوظة  أساليب�التقييم  النوع
بالقيمة�العادلة�من� استثمارات�محتفظ�£Tا

  للتمويل ندوق�مرابحةص�-خbل�قائمة�الدخل�
  القيمة�العادلة�لصا7ي�ا%وجودات

  
̂سهم�حقوق�ا%لكية�   القيمة�العادلة�

  
من�خbل� بالقيمة�العادلة £Tا استثمارات�محتفظ

  �قائمة�الدخل
  صندوق�عرعر�هيلز

̂سهم�حقوق�ا%لكية  القيمة�العادلة�لصا7ي�ا%وجودات   القيمة�العادلة�

  مجلس�ا�دارة

̂ساس�للشركة�يتكون�مجلس�إدارة�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�من�  ترشيح عند أعضاء،�وبحسب�اlطار�ا%رج�ي�لحوكمة�الشركة�ُيرا¸ى�ستةحسب�النظام�ا

̂عضاء ل والكفاءة والpçاهة الحسنة من�السمعة عال بقدر التمتع�وكذلك مناسبة، شخصية وسمات مbئمة ومؤهbت مالية هنية�وخ<=اتم بمهارات تمتعهم ا  وتحمُّ

  .�إدارة مجلس كعضو بالواجبات�وا%سؤوليات القيام ع`ى والقدرة ا%سؤولية،

�أعمال �جداول �7ي �ا%درجة �ا%وضوعات �اجتماعاته �7ي �ا%جلس �يراهيبحث ÖXال� �مناسبةه �با%حاضر�ا �توثيقها �وتشملويتم ،�� �اسg=اتيجية��حصر دون �ع`ى ا%وافقة

تشمل�اختصاصات�ا%جلس�و كما�.�هدافها�وسياسات�إدارة�ا%خاطر�ومراجعTUا�ومراقبTUاأو �الشركة�وا%pnانيات�التقديرية�والسياسات�ال�8Xتحكم�عمليات�الشركة

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

  ا%خاطر�ا%قبولة�للشركة.�

̂ يتكون�مجلس�اlدارة�من�السادة�   هم:عضاء�التالية�أسماؤ ا

  العضو  تنفيذي�/�غn=�تنفيذي مستقل�/�غn=�مستقل

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

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

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

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

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

 =n̂ستاذ/�معاذ�الخصاونة  تنفيذي�  مستقل�غ   ا
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  والخ<=ات: وا%ؤهbت والسابقة الحالية الوظائفاlدارة�و  نبذة�عن�أعضاء�مجلسفيما�ي`ي�

  الخ-,ات  ا�ؤه_ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

1  

  ا=ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل

  (الرئيس)

  

نائــــــــــــــــــــــــــــــــــب�أول�للــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس�

ونائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ا%ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير�

جموعـــــــــــــــــــة�م��-التنفيـــــــــــــــــــذي�

ركات�فـــــــــــــــــال�العربيـــــــــــــــــة�شــــــــــــــــ

  القابضة�ا%حدودة

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوريوس�7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�إدارة�

̂عمــــــــــــــــــــــــــال�مــــــــــــــــــــــــــن�جامعــــــــــــــــــــــــــة� ا

بورتbنـــــــــــــــــد�بوHيـــــــــــــــــة�أوريغـــــــــــــــــان�

7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�تخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص�اlدارة�

  م)2007العامة�عام�(

  

̂ســــــــــتاذ/�بــــــــــدر�العــــــــــذل�بخ<ــــــــــ=ة�تزيــــــــــد�عــــــــــن�أحــــــــــد�عشــــــــــر�  يتمتــــــــــع�ا
ً
7ــــــــــي��عامــــــــــا

اlدارة�واHســــــــــــــــــــــــتثمارات�البنكيــــــــــــــــــــــــة،�شـــــــــــــــــــــــــغل�خbلهــــــــــــــــــــــــا�العديــــــــــــــــــــــــد�مـــــــــــــــــــــــــن�

  ا%ناصب�مTëا:

أول�للـرئيس�ونائــب�ا%ـدير�التنفيـذي�وعضــو�مجلـس�إدارة�شـركة�فــال�نائـب� •

 %ملكة�العربية�السعودية�وخارجهاا –العربية�القابضة�

%ملكـــــة�العربيـــــة�ا –نائـــــب�رئـــــيس�مجلـــــس�اlدارة�بشـــــركة�فـــــالكم�القابضـــــة� •

 السعودية

̂مثل •  %ملكة�العربية�السعوديةا –رئيس�مجلس�اlدارة�بشركة�ا

%ملكة�العربيـة�ا –ديتكون�السعودية�ا%حدودة��عضو�مجلس�إدارة�بشركة •

 السعودية

 رئيس�مجلس�إدارة�شركة�البbد�كتاليست •

�–نائـــب�رئـــيس�مجلـــس�اlدارة�بالشـــركة�الوطنيـــة�للرعايـــة�الطبيـــة�(رعايـــة)� •

 ا%ملكة�العربية�السعودية

ا%ملكـة��–عضو�مجلس�إدارة�بشركة�البbد�ل�نابيب�الخرسانية�ا%حـدودة� •

 وديةالعربية�السع

عضو�مجلـس�إدارة�بالشـركة�السـعودية�الخليجيـة�الهيدروليكيـة�ا%حـدودة� •

 ا%ملكة�العربية�السعودية –

 –مــــــان�ع –عضــــــو�مجلــــــس�إدارة�بشــــــركة�الكــــــادر�العربــــــي�لتطــــــوير�التعلــــــيم� •

̂ردن  ا

رئـــــيس�مجلــــــس�اlدارة�بشــــــركة�ا%ركــــــز�العربـــــي�للقلــــــب�والجراحــــــة�الخاصــــــة� •

�(8ìا%ركز�العربي�الط)– ̂ر  – عمان  دنا

%ملكــة�العربيــة�ا –عضــو�مجلــس�إدارة�بشــركة�التصــنيع�وخــدمات�الطاقــة� •

 السعودية

ا%ملكـة��–نائب�رئيس�مجلـس�اlدارة�بشـركة�ا%خـازن�والخـدمات�ا%سـاندة� •

  العربية�السعودية.

2  

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

  (نائب�الرئيس)

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس�التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــذي�

والعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ا%نتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب�

 lدارة�وعضــــــــــــــــــــو�مجلــــــــــــــــــــس�ا

7ـــــــــــــــــــــي�شـــــــــــــــــــــركة�النايفـــــــــــــــــــــات�

 للتمويل.

  

مــــــرخص�مــــــن�وزارة�التجـــــــارة� •

%زاولــة�اHستشــارات�اHداريــة��

منــذ�عــام��245تــرخيص�رقــم�

 م2003

مــــــرخص�مــــــن�وزارة�التجـــــــارة� •

%زاولــــــة�اHستشــــــارات�ا%اليــــــة�

منــذ�عــام��130تــرخيص�رقــم�

 م1997

بكــــــــــــــــالوريوس�7ــــــــــــــــي�العلــــــــــــــــوم� •

اlدارية�جامعة�ا%لك�سـعود�

  م1992

̂ســــــــــــــــــــــتاذ/�عبدا%حســــــــــــــــــــــن،�بمايزيــــــــــــــــــــــد�عــــــــــــــــــــــن�ي �مــــــــــــــــــــــن��25تمتــــــــــــــــــــــع�ا
ً
عامــــــــــــــــــــــا

̂عمـــــــــــــــــال� -اHئتمـــــــــــــــــان�–الخ<ــــــــــــــــ=ة�7ـــــــــــــــــي�مجــــــــــــــــال�اHســـــــــــــــــg=اتيجيات�وتطــــــــــــــــوير�ا

قطاعــــــــــــــــــــات�الطباعــــــــــــــــــــة�+�اHتصــــــــــــــــــــاHت�+�ا%ــــــــــــــــــــواد�الغذائيــــــــــــــــــــة�� التســــــــــــــــــــويق

 دمات�استثمارية.خ�-اHعمال�اللوجستية�واستشارات�تمويل�

  شغل�خbلها�العديد�من�ا%نصب�مTëا:

 رة�شركة�الخزف�السعودي�عضو�مجلس�إدا •

 عضو�مجلس�إدارة�شركة�تصنيع�مواد�التعبئة�والتغليف�(فيبكو) •

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

3  

  ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�محمد�الصالح

  (عضو)

رئـــــــــــــــــــــــيس�مجلـــــــــــــــــــــــس�اlدارة�

ومالـــــــــــــــك�شـــــــــــــــركة�مصـــــــــــــــادر�

  القابضة.

بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوريوس�7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�إدارة�

̂عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال�واHقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد،� ا

تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة�الوHيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�ا%

̂مريكية.   ا

̂ســـــــــــــــــــتاذ/�عبدا%حســـــــــــــــــــن�الصـــــــــــــــــــالح،�بمايزيـــــــــــــــــــد�عـــــــــــــــــــن�خمســـــــــــــــــــة� يتمتـــــــــــــــــــع�ا

̂عمــــــــــــــــــــال�الحــــــــــــــــــــرة�واHســــــــــــــــــــتثمار�واHستشــــــــــــــــــــارات� �7ــــــــــــــــــــي�ا
ً
وأربعــــــــــــــــــــون�عامــــــــــــــــــــا

  واlدارة�شغل�خbلها�العديد�من�ا%ناصب�مTëا:

 رئيس�مجلس�إدارة�الشركة�السعودية�للصادرات�الصناعية. •

 ندة.عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا%خازن�والخدمات�ا%سا •

رئيس�مجلس�إدارة�شركة�تصنيع�مـواد�التعبئـة�والتغليـف�(فيبكـو)،�عضـو� •

 مجلس�إدارة�بنك�باركل�pnالسعودية.
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4  

  ا=ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�ا�فرج

  (عضو)

العضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ا%نتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب�

للشــــــــــــــــــــــــــــــركة�الســــــــــــــــــــــــــــــعودية�

  للطباعة�والتغليف.

بكالوريوس�علـوم�إداريـة�مـن� •

جامعة�ا%لك�عبدالعزيز�عام�

 م.1986

سياســــات�النقديــــة�برنــــامج�ال •

والبنـــــوك�7ـــــي�الـــــدول�الناميـــــة�

 جامعة�هارفرد. –

�–برنـــــــــــــــــــامج�إدارة�البنـــــــــــــــــــوك� •

�–معهــــــــــد�اlدارة�اlيرلنــــــــــدي�

 دبلن�إيرلندا.

الرقابــــــــــــــــــة�ع`ــــــــــــــــــى�البنــــــــــــــــــوك�� •

البنــك�اHحتيــاطي��–الدوليـة�

 يويورك.ن –الفيدرا�ي�

بنـــــــــك��–الرقابــــــــة�ا%صــــــــرفية� •

 –اHحتيـــــــــــــــــــــــاط�الفيـــــــــــــــــــــــدرا�ي�

 واشنطن.

الgـــــــــــــــــــــــــــ=اخيص�ا%صـــــــــــــــــــــــــــرفية� •

�–لتطـــــــــــــــــــورات�الرقابيــــــــــــــــــــة�وا

�–معهـــــــــــد�اHســـــــــــتقرار�ا%ـــــــــــا�ي�

 بازل�سويسرا.

أساســــــــــيات�التحليــــــــــل�ا%ــــــــــا�ي� •

�–والتطــورات�ا%صــاحبة�لــه�

ا%ركــــــــــــز�الــــــــــــدو�ي�للدراســــــــــــات�

 –النقديـــــــــــــــــــــــة�وا%صـــــــــــــــــــــــرفية�

 جنيف�سويسرا.

�–اHنـــــــــــــــدماج�واHســـــــــــــــتحواذ� •

ا%ركــــــــــــز�الــــــــــــدو�ي�للدراســــــــــــات�

 –النقديـــــــــــــــــــــــة�وا%صـــــــــــــــــــــــرفية�

 جنيف�سويسرا.

رقابــــة�السياســــة�النقديــــة�وال •

البنــــك�ا%ركــــزي��–ا%صــــرفية�

�8ÓÔاريس�فرنسا.ب –الفرن 

الخــــــــــــــــــــــــــــــدمات�ا%صــــــــــــــــــــــــــــــرفية� •

̂وســط� الخاصــة�7ــي�الشــرق�ا

ر�هولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينج�اأي.�أي.� –

  ليمتد.

̂ســـتاذ/�فهـــد،�بمايزيـــد�عـــن� • �مـــن�الخ<ـــ=ة�7ـــي�مجـــال�اlدارة��30يتمتـــع�ا
ً
عامـــا

التنفيذية�والرقابة�البنكية�والتدقيق�وا%راجعة،�شغل�خbلها�العديـد�مـن�

  ا%ناصب�مTëا:

مـدير�إدارة�اlشــراف�البنكــي�بمؤسســة�النقــد�العربــي�الســعودي�حXــ�Öالعــام� •

 م.2012

 عضو�لجنة�مجموعة�العشرين�(فريق�عمل�اlفصاح�وضوابط�السوق). •

 م.2006-1997عضو�لجنة�بازل�للرقابة�ا%صرفية� •

 م.2010-2005عضو�مجلس�إدارة�بنك�التنمية�اHجتماعية� •

 م.2012-2007ال<=يد�السعودي�عضو�مجلس�إدارة�مؤسسة� •

-2006عضـو�مجلـس�إدارة�الشـركة�السـعودية�ا%غربيـة�لbسـتثمار�اlنمــائي� •

 م.2012

 م.2010نك�التنمية�اHجتماعية�ح�ÖXب –عضو�لجنة�ا%راجعة� •

 م.2010ؤسسة�ال<=يد�السعودي�ح�ÖXم –عضو�لجنة�ا%راجعة� •

لــــــدول�عضــــــو�لجنــــــة�اlشــــــراف�والرقابــــــة�بــــــدول�مجلــــــس�التعــــــاون�الخليïــــــي� •

 م.2012-1988الخليج�العربية�

-1991عضــــو�لجنــــة�اlشــــراف�والرقابــــة�ع`ــــى�ا%صــــارف�7ــــي�الــــدول�العربيــــة� •

 م.2012

 عضو�فريق�العمل�ا%نبثق�من�لجنة�اlشراف�والرقابة�العربية. •

 م.2009-2006عضو�مجموعة�التنسيق�الدولية�بازل� •

 م.2012-2009عضو�مجموعة�تطبيق�ا%عايn=�الدولية�بازل� •

مجلــــس�الخــــدمات�ا%صــــرفية��–جنــــة�الشــــفافية�وضــــوابط�الســــوق�عضـــو�ل •

 مالpnيا. –اlسbمية�كواH%بور�

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

ودي�ســـععضــو�7ـــي�اللجنــة�ا%شـــg=كة�ا%شـــكلة�بــnن�مؤسســـة�النقــد�العربـــي�ال •

 وهيئة�السوق�ا%الية.

 السعودي.�ؤسسة�النقد�العربيم –عضو�لجنة�اlشراف�ا%صر7ي� •

العضــــــو�ا%نتــــــدب�للشــــــركة�الســــــعودية�للطباعــــــة�والتغليــــــف�منــــــذ�ديســــــم<=� •

  ح�ÖXاÆن.�٢٠١٧

5  

  ا=ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل

  (عضو)

رئـــــــــــــــــيس�الـــــــــــــــــدائرة�ا%اليـــــــــــــــــة�

فـــــــــــــــــــــــــــالكم��7ــــــــــــــــــــــــــي�شــــــــــــــــــــــــــركة

  القابضة�

حاصــــــــــــــــــــــــل�ع`ــــــــــــــــــــــــى�درجــــــــــــــــــــــــة� •

البكــــــالوريوس�7ــــــي�ا%حاســــــبة�

  من�جامعة�عَمان�ا^هلية.

�7ــــــــــــــ
ً
ي�ا%جــــــــــــــال�ا%ــــــــــــــا�ي�والرقابــــــــــــــة�خ<ــــــــــــــ=ة�تزيــــــــــــــد�عــــــــــــــن�ســــــــــــــبعة�عشــــــــــــــر�عامــــــــــــــا

  واHستشارات�ا%الية�شغل�خbلها�العديد�من�ا%ناصب�مTëا:

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

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

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

وس�كـــــوبرز�7ــــــي�قطـــــر�و�ا%ملكــــــة�رئـــــيس�فريـــــق�تــــــدقيق�بمكتـــــب�برايســــــواترها •

 العربية�السعودية�

  مدقق�خارòي�بمكتب�ارنست�ويونغ� •

6  

  ا=ستاذ/�معاذ�الخصاونة

  (عضو)

�–الــــــــــــــــــــــــرئيس�التنفيــــــــــــــــــــــــذي�

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم�

  للخدمات�ا%الية

ماجســـــــــــــــــــــــــــــــتn=�إدارة�أعمـــــــــــــــــــــــــــــــال�

)MBA( ن�جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دالهاوزي.

بكـــــــــــــــــــــالوريوس�7ــــــــــــــــــــــي�العلــــــــــــــــــــــوم�

ا%اليــــــــــــــــــــــة�وا%صــــــــــــــــــــــرفية�مــــــــــــــــــــــن�

  جامعة�سانت�ماري.

يــه�خ<ــ=ة�واســعة�7ــي�مجــال�اHستشــارات�ا%اليــة�واHســتثمار�ا%صــر7ي.�انضــم�لد

م�بعـــد�أن�كـــان�يعمـــل�كمستشـــار�2008لفريـــق�العمـــل�7ـــي�شـــركة�فـــالكم�ســـنة�

�يقــوم�باlشــراف�ع`ــى�أعمـال�شــركة�فــالكم�7ــي�
ً
لـدى�ديلويــت�كنــدا،�وهــو�حاليـا

مجـــــــال�تقـــــــديم�خـــــــدمات�اHســـــــتثمار�ا%صـــــــر7ي،�إدارة�ا^صـــــــول،�اlســـــــتثمارات�

̂وراق�ا%اليـــة.�كمـــا�أنـــه�عضـــو�مجلـــس�إدارة�7ـــي�عـــدد�مـــن�ال خاصـــة،�وتـــداول�ا

  الشركات.
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  :�ع`ى�النحو�التا�ي�(سجل�الحضور)،�م2019اجتماعات�خbل�العام��أربعة�اlدارة�مجلس�قد�عقد�و 

  التاريخ  اtجتماع

ا=ستاذ/�
بدر�بن�فهد�

العذل�
  (الرئيس)

ا=ستاذ/�عبد�
ا�حسن�بن�

عبد�الرحمن�
السويلم�

ائب�(ن
  الرئيس)

ا=ستاذ/�عبد�
ا�حسن�
  الصالح�

ا=ستاذ/�فهد�
بن�إبراهيم�

  ا�فرج

ا=ستاذ/�
محمد�

إبراهيم�أبو�
  جبل

ا=ستاذ/�معاذ�
  الخصاونة�

 � � � � � �  م2019مارس��24  ا^ول 
 � � � � � �  م2019إبريل��14  الثاني

 � � � � � �  م2019أغسطس��29  الثالث
 � � � � � �  م2019أكتوبر��27  الرابع

  :�حاضر��

  لم�يحضر:���

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

   شركات�أخرى �إداراتمجالس�عضوية�أعضاء�مجلس�ا�دارة�#ي�

  م:2019ديسم<=��31كما�7ي��أو�من�مدير�Tا إدارات�شركات�أخرى �مجالسفيما�ي`ي،�تفاصيل�عضوية�أعضاء�مجلس�اlدارة�7ي�

  اtسم م
كون�عضو�مجلس�ا�دارة�عضو�#ي�مجالس�أسماء�الشركات�الK$�ي

  إدار�Nا�الحالية�أو�من�مدير�Nا

داخل/�خارج�

  ا�ملكة

الكيان�القانوني�(مساهمة�مدرجة�

مساهمة�غ\,�مدرجة�/�ذات��/

  مسؤولية�محدودة�..�إلخ..).

1  
  ا=ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل

  (الرئيس)

نائــــــــــــــــــب�أول�للــــــــــــــــــرئيس�ونائـــــــــــــــــــب�ا%ــــــــــــــــــدير�التنفيـــــــــــــــــــذي�وعضــــــــــــــــــو�مجلـــــــــــــــــــس�

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

  السعودية�وخارجها

  ذات�مسؤولية�محدودة داخل

̂مثـــــــــــــــــــــــــل %ملكـــــــــــــــــــــــــة�العربيـــــــــــــــــــــــــة�ا –رئــــــــــــــــــــــــيس�مجلـــــــــــــــــــــــــس�اlدارة�بشـــــــــــــــــــــــــركة�ا

  السعودية
  مساهمة�غn=�مدرجة  داخل

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

 ا%ملكة�العربية�السعودية
  درجةمساهمة�غn=�م  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�

  دية%ملكة�العربية�السعو ا –الطبية�(رعاية)�
  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

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

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

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

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

�–طاقـــــــــــــــــــــة�عضـــــــــــــــــــــو�مجلـــــــــــــــــــــس�إدارة�بشـــــــــــــــــــــركة�التصـــــــــــــــــــــنيع�وخـــــــــــــــــــــدمات�ال

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

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

 %ملكة�العربية�السعوديةا –ا%ساندة�

  داخل

  مساهمة�غn=�مدرجة
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  اtسم م
كون�عضو�مجلس�ا�دارة�عضو�#ي�مجالس�أسماء�الشركات�الK$�ي

  إدار�Nا�الحالية�أو�من�مدير�Nا

داخل/�خارج�

  ا�ملكة

الكيان�القانوني�(مساهمة�مدرجة�

مساهمة�غ\,�مدرجة�/�ذات��/

  مسؤولية�محدودة�..�إلخ..).

2  

ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�عبدالرحمن�

  السويلم

  (نائب�الرئيس)

  مساهمة�غn=�مدرجة  داخل .عضو�مجلس�إدارة�شركة�فالكم�القابضة�

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

 النايفات�للتمويل.
  مساهمة�غn=�مدرجة  داخل

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

  مدرجةغn=�همة��مسا  داخل  عضو�مجلس�إدارة�الشركة�التكاملية�الخليجية�للصناعة

3  
  ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�محمد�الصالح

  (عضو)

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

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

4  
  ا=ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�ا�فرج

  (عضو)

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

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

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

5  
  ا=ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل

  (عضو)

 ̂   غn=�مدرجةمساهمة� داخل مثل�للتمويل.عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا

.8ì̂ردن عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا%ركز�العربي�الط   مساهمة�غn=�مدرجة  ا

6  
  ا=ستاذ/�معاذ�الخصاونة

  (عضو)

̂مثل�للتمويل.  عضو�مجلس�إدارة�شركة�ا
  داخل

  مساهمة�غn=�مدرجة

  لجان�مجلس�ا�دارة

  %نبثقة�عن�مجلس�اlدارة�واختصاصاTºا�ومهامها�وأعضاTaا:��عدد�اللجان�ا%نبثقة�عن�مجلس�اlدارة�أربع�لجان،�وأدناه�تفصيل�باللجان�ا

 

  اللجنة�التنفيذية ■

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

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

̂مور�اHسg=اتيجية.   الدراسات�والتوصيات�الbزمة�7ي�ا

  ؤهم:،�التالية�أسماأعضاء�وثbثةبموجب�قرار�من�مجلس�اlدارة،�وتتكون�اللجنة�من�رئيس��التنفيذية�تم�تشكيل�اللجنة

  الخ-,ات  ا�ؤه_ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

  تم�ذكرها�7ي�السابق  ا=ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل�(الرئيس)  1

  تم�ذكرها�7ي�السابق  (عضو)عبدا�حسن�بن�عبدالرحمن�السويلم��ا=ستاذ/  2

  تم�ذكرها�7ي�السابق  ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�محمد�الصالح�(عضو)  3

  تم�ذكرها�7ي�السابق  (عضو)�نةا=ستاذ/�معاذ�الخصاو   4

  

  :�ع`ى�النحو�التا�ي�كان�الحضور ،�و م2019خbل�العام��أربعة�اجتماعات�التنفيذيةو�قد�عقدت�اللجنة�

  التاريخ  اtجتماع
  ا=ستاذ/�بدر�العذل

ا=ستاذ/�عبدا�حسن�
  السويلم

ا=ستاذ/�عبدا�حسن�
  الصالح

  ا=ستاذ/�معاذ�الخصاونة

 � �  � �  م2019مارس��24  ا^ول 
 � � � �  م2019إبريل��14  الثاني

 � � � �  م2019أغسطس��29  الثالث
 � � � �  م2019نوفم<=��19  الرابع

  :�حاضر� �

 لم�يحضر:�� �
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  لجنة�ا�راجعة� ■

�`ى�كافة�ا%علومات�وكذلكيحق�لها�اlطbع�عكما�،�بالتحقق�من�كفاية�نظام�الرقابة�الداخلية�بما�يحقق�أهداف�الشركة�ومصالح�ا%ساهمnن�لجنة�ا%راجعةتختص�

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

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

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

  الخ-,ات  ا�ؤه_ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

1  
  ا=ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�ا�فرج�

  تم�ذكرها�7ي�السابق  (الرئيس)

2  

  ا=ستاذ/�سليمان�أبو�تايه

  (عضو)

رئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس�ا%جموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�

ركة�فـــــــــــــــــال�شــــــــــــــــ –ا%اليــــــــــــــــة�

ا%ملكـــــــــــــــــــــــــــة��–القابضــــــــــــــــــــــــــة�

 العربية�السعودية.�

  

  

بكالوريوس�ا%حاسبة� •

̂ردنية� �–من�الجامعة�ا

̂ردنية� ا%ملكة�ا

 .1998الهاشمية،��

شهادة�ا%حاسب� •

�CPAالقانوني�ا%عتمد�

من�الوHيات�ا%تحدة�

̂مريكية،�   .2004ا

� CME-1شهادة� •

ا%ملكة�العربية�

  2009السعودية�

̂ول�للمح • لل�ا%ستوى�ا

ا%ا�ي�ا%عتمد�من�معهد�

ا%حللnن�ا%اليية�

̂مريكي��  .2010ا

ؤسســــــــــــــــة�%ا-ا%اليــــــــــــــــة�والخزينــــــــــــــــة��:�رئــــــــــــــــيس2019 –م�2012 •

ضـــــــو�ع�-وائتمـــــــان�الصـــــــادراتاHســـــــتثمار�لتـــــــأمnن��اlســـــــbمية

  مجموعة�البنك�اlسbمي�للتنمية�

ي�شــــــــــركة�فــــــــــالكم�7ــــــــــ��-lدارة�ا%اليــــــــــة�ا:�مــــــــــدير��2006-2012 •

  للخدمات�ا%الية�

  نك�البbد�ب –دة�ا%حاسبة�اlدارية�مدير�وح�2004-2006 •
̂عمال��2003-2004   .رنست�ويونغا –خدمات�مخاطر�ا

  

3  
  (عضو)ا=ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل�

 تم�ذكرها�7ي�السابق

  

  

  وكان�الحضور�ع`ى�النحو�التا�ي:،�م2019اجتماعات�خbل�العام��خمسة�ا%راجعة�عقدت�لجنةقد�و 

  ا=ستاذ/�محمد�أبو�جبل  سليمان�أبو�تايه�ا=ستاذ/�  فهد�ا�فرج� / ا=ستاذ  التاريخ  اtجتماع
  �  �  �  م2019مارس��12  ا^ول 
  � � �  م2019مايو��12  الثاني
 � � �  م2019مايو��22  الثالث
 � � �  م2019يوليو��04  الرابع

 � � �  م2019سبتم<=��25  الخامس

  :�حاضر��

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

�و  �اlطbع �وكذلك �للمجلس �الجدد �ا%رشحnن �بخصوص �التوصيات �ورفع �ا%جلس �وكفاءة �حجم �تحديد �مهام �وا%كافآت �الg=شيحات �لجنة بتوزيع��توصيةالتتو�ى

  ية�التوزيع�من�عدمها.آلعتماد�االسنوية�للشركة�و �ا%كافآت

�nن�يتم�اعتماد�أسلوب�عمل�اللجنة�بموجب�موافقة�الجمعية�العامة�للشركة�ويتم�اختيار�أعضاء�اللجنة�ومدة�عضويTUم�من�قبل�مجلس�اlدارة�7ي�ح ع`ى�بناًء
� �من �اللجنة �وتتكون �لتطوير�ا^داء. �ا%ستقبلية �الخطط �ووضع �ا%جلس �أداء �تقييم �شأنه �من �ما �كل �اللجنة �تتو�ى �كما �اlدارة. �مجلس �وعضوينتوصيات ،�رئيس

  التالية�أسماؤهم:

  الخ-,ات  ؤه_تا�  الوظائف�الحالية  اtسم م

1  
عبدا�حســــــــــــــــــــــــــن�بــــــــــــــــــــــــــن�عبــــــــــــــــــــــــــدالرحمن�الســــــــــــــــــــــــــويلم��ا=ســــــــــــــــــــــــــتاذ/

  تم�ذكرها�7ي�السابق  (الرئيس)

2  
  (عضو)ا=ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل�

  تم�ذكرها�7ي�السابق

3  
  (عضو)ا=ستاذ/�محمد�إبراهيم�أبوجبل�

 تم�ذكرها�7ي�السابق

  

  وكان�الحضور�ع`ى�النحو�التا�ي:،�م2019خbل�العام�ن�nاجتماع�الg=شيحات�وا%كافآت�جنةعقدت�لقد�و 

  التاريخ  اtجتماع
ا=ستاذ/�عبدا�حسن�

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

 �  � �  م2019ف<=اير��21  ا^ول 

 �  �  �  م2019ديسم<=��18  الثاني

  :�حاضر��

  لم�يحضر:���

  لجنة�ا�خاطر ■

دارة�شراف�ع`ى�الوحدة�اlدارية�ا%عنية�باتكون�مهمة�اl رئيس�اHلpgام�والعمليات،�و �إ�ىإدارة�الشركة�باHضافة�تتكون�لجنة�ا%خاطر�من�اثنnن�من�أعضاء�مجلس�

�وإداريا�برئيس�اHلpgام�والعمليات�للش� .اHلpgام�وإدارة�ا%خاطر إدارة بمدير مناطة ا%خاطر�بشركة�فالكم
ً
�اlدارة�ركة�وترفعوتتبع�ادارة�اHلpgام�وإدارة�ا%خاطر�فنيا

  مجلس�إدارة�الشركة.�ة�من�تقارير�دورية�للجنة�ا%خاطر�ا%نبثق

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

  الخ-,ات  ا�ؤه_ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

1  
ا=ستاذ/�عبدا�حسن�بن�محمد�الصالح�

  )(رئيس

  تم�ذكرها�7ي�السابق

2  
ا=ستاذ/�فهد�بن�إبراهيم�ا�فرج��

  (عضو)

  تم�ذكرها�7ي�السابق

3  

ا=ســـــــــــــــــــــــــــــتاذ/�بـــــــــــــــــــــــــــــدر�بـــــــــــــــــــــــــــــن�ســـــــــــــــــــــــــــــليمان�

 عضو)(�الصليع

  

lلgــــــــــــــــــــــــــــــــــــــpام�رئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس�ا

بشـــــــــــــــــــــــركة��والعمليـــــــــــــــــــــــات

فـــــــــــــــــــــــــــــالكم�للخـــــــــــــــــــــــــــــدمات�

  ا%الية.

حاصل�ع`ى�درجة�البكالوريوس�من�جامعـة�ا%لـك�فهـد� •

 للبg=ول�وا%عادن.

ســـــــــتn=�التنفيـــــــــذي�7ـــــــــي�إدارة�حاصـــــــــل�ع`ـــــــــى�درجـــــــــة�ا%اج •

̂عمال�من�جامعة�اليمامة.  ا

̂عمـــــال�مــــــن� • حاصـــــل�ع`ـــــى�درجـــــة�ا%اجســـــتn=�7ـــــي�إدارة�ا

  .(HFU) الجامعة�ا^%انية

̂ستاذ/�بدر،�بمايزيد�عن� �من�الخ<ـ=ة�7ـي��17يتمتع�ا
ً
عاما

مجــال�ا%طابقــة�واHلgــpام�وإدارة�ا%خــاطر�،�شــغل�خbلهــا�

  .واللجان�العديد�من�ا%ناصب
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  م،�وكان�الحضور�ع`ى�النحو�التا�ي:2019خbل�العام��نnاجتماععقدت�لجنة�ا%خاطر��وقد

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

 �  �  �  م2019مارس��20  ا^ول 

 �  �  �  م2019مايو��23  الثاني

  :�حاضر��

  :�لم�يحضر��

 ية�الشرع�الهيئة�الشرعية ■

وضـــــــــــــــــــــع�الضـــــــــــــــــــــوابط�الشـــــــــــــــــــــرعية�والنظـــــــــــــــــــــر�7ـــــــــــــــــــــي�جميـــــــــــــــــــــع�ا^نشـــــــــــــــــــــطة�الXـــــــــــــــــــــ�8تزاولهـــــــــــــــــــــا�الشـــــــــــــــــــــركة�ع`ـــــــــــــــــــــى�كافـــــــــــــــــــــة�ا%ســـــــــــــــــــــتويات�بالشـــــــــــــــــــــرعية��الهيئـــــــــــــــــــــةتخـــــــــــــــــــــتص�

  واlجابة�ع`ى�التساؤHت�الشرعية.�

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

  ا�ؤه_ت  الوظائف�الحالية  اtسم م

1  
 نيع�(رئيس)معاwي�الشيخ/�عبد�هللا�بن�سليمان�ا�

  مستشار�بالديوان�ا%لكي •

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

  السعودية

 ماجستn=�فقه.

2  
  الدكتور/�محمد�بن�عiي�القري�(عضو)

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

  وعضو�خبn=�بمجمع�الفقه�اlسbمي�الدو�ي

  دكتوراه�7ي�اHقتصاد.

عبدالرحمن�بن�عبدالعزيز�النفيسة�(أم\ن�وعضو�الهيئة��/تور الدك  3

  الشرعية)

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

  .الشرعية�بشركة�فالكم�القابضة

  دكتوراه�اقتصاد�إسbمي.

  :�ع`ى�النحو�التا�ي�(سجل�الحضور)،�م2019اجتماعات�خbل�العام��عشرة�الشرعية�الهيئةعقدت�وقد�

 tالتاريخ  جتماعا  
معاwي�الشيخ/�عبد�هللا�بن�

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

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

 � � � م2019مارس��07  ا^ول 
 �  �  �  م2019إبريل��01  الثاني

 �  �  � م2019إبريل��07  الثالث�
 �  � � م2019مايو��13  الرابع

 �  �  � م2019نيو�يو �25  الخامس
 �  �  � م2019يوليو��24  السادس

 �  �  � م2019سبتم<=��19  السابع
 � � �  م2019أكتوبر��24  الثامن
 � � �  م2019أكتوبر��27  التاسع
 � � �  م2019ديسم<=��19  العاشر

  :�حاضر��

  لم�يحضر:���
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  م�2019لشركة�فالكم�خ_ل�عام�تعويضات�ومكافآت�أعضاء�ا�جلس�وكبار�التنفيذي\ن

 �التعويضات�وا�كافآت�=عضاء�مجلس�ا�دارة�وكبار�التنفيذي\ن ■

 
ً
bن�()�مــــــــــــــــــن�نظـــــــــــــــــــام�الشــــــــــــــــــركات�76ا%ـــــــــــــــــــادة�(ب�عمــــــــــــــــــn̂ســـــــــــــــــــاسمــــــــــــــــــن�النظـــــــــــــــــــام��)44)�و�(20وا%ـــــــــــــــــــادت يـــــــــــــــــــتم�صـــــــــــــــــــرف��مجلــــــــــــــــــس�اlدارة`ــــــــــــــــــى�قـــــــــــــــــــرار�ع�بنـــــــــــــــــــاءً للشــــــــــــــــــركة�و��ا

  �كل�إجتماع.حضور�ريال�سعودي�ل�عضاء�عن��3.000مبلغ�

  

  البيان

 tف�الرياtت�السعودية)(بآ  

أعضاء�

ا�جلس�

�/التنفيذي\ن

  غ\,�مستقل\ن

أعضاء�ا�جلس�

غ\,�التنفيذي\ن/�

  ا�ستقل\ن

خمسة�من�كبار�التنفيذي\ن�ممن�تلقوا�أعiى�ا�كافآت�والتعويضات�

  ن�لم�يكونوا�من�ضم Nمإيضاف�إل�Nم�الرئيس�التنفيذي�وا�دير�ا�اwي�

  3,852  -  -  الرواتب�والتعويضات

  905  -  -  البدHت

  1,108  888  121  ا%كافآت�الدورية�والسنوية

  -  -  -  الخطط�التحفpnية

أي�تعويضات�أو�مزايا�عينية�

أخرى�تدفع�بشكل�شهري�أو�

  سنوي 

-  -  -  

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

 نظام�الرقابة�الداخلية�#ي�الشركة

نظام�الرقابة�الداخلية�وكفايته�وفاعليته.�ويتضمن�نظام�الرقابة�الداخلية�السياسات�واlجراءات�ال�8Xتم�تصميمها��تطوير لة�عن�وضع�و إن�إدارة�الشركة�مسؤو 

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

� �العا%ية �الشركات �إحدى �مع �بالتعاقد �الشركة �ا%ملكقامت �7ي �بالعمل �لها �وا%رخص �السعودية �العربية �ا%راجعة�ة �بأعمال �لتقوم �ا%راجعة �مجال �7ي وا%ختصة

� �مهام �تتلخص �حيث �الداخليةالداخلية، �تقرير��بتقديم�ا%راجعة ��ي`الداخا%راجعة �ا%راجعة �للجنة �من �التقارير�لها%نبثقة �ورفع �اlدارة �فاعلية�امجلس �بشأن

حظات�pgام�با%تطلبات�النظامية�وسياسات�وإجراءات�الشركة�ا%عتمدة.�ويتم�رفع�التقارير�ال�8Xتخص�كافة�ا%b واHلlدارات�الشركة��الضوابط�الرقابية�الداخلية

تأكد�من�لجنة�ا%راجعة�من�خbل�تقارير�النشاط�الدورية.�وتقوم�لجنة�ا%راجعة�بمراقبة�كفاية�وفاعلية�نظام�الرقابة�الداخلية�لل�إ�ىالجوهرية�للمراجعة�الداخلية�

  ة�ا%خاطر�ال�8Xتم�تحديدها�لحماية�مصالح�الشركة�ومساهمTÂا.�معالج

إن�وجدت�7ي��7ي�الشركة�بتنسيق�الجهود�لتحسnن�البيئة�الرقابية�7ي�الشركة�من�خbل�مراجعة�وتسهيل�اlجراءات�%نع�وتصحيح�أوجه�القصور �اlداراتتقوم�كافة�

�8مهمة�مراقبة�عمليات�التصحيح�ال��X،�تحت�إشراف�اlدارة�التنفيذية�العليا�7ي�الشركةالشركة�اتإدار من��إدارةكل��إ�ىوتوكل��عمال�إدارات�الشركة،أإجراءات�

  .إجراءات�العملسياسات�و ال�8Xتم�تحديدها�من�قبل�عمال�إدارات�الشركة�أإجراءات�تتم�%جاHت�القصور�7ي�

Hلpgام�،�بأداء�مهامها�ومسؤولياTºا�حسب�برنامج�اا%راجع�الداخ`يية�مستقلة�من�قبل�ال�8Xتخضع�%راجعة�دور و ،�و�إدارة�ا%خاطر�اHلpgاما%طابقة�و إدارة�وتقوم��

  .حاطة�ا%وظفnن�بذلكإالذي�يحدد�خطط�عملها�مثل�تطبيق�ومراجعة�السياسات�واlجراءات�ا%حددة�وتقييم�مخاطر�واختبارات�اHلpgام�و 

�إن�نظام�الرقابة�تم�تصميم�نظام�الرقابة�الداخلية�7ي�الشركة�لتقديم�قناعة�معق ولة�%جلس�اlدارة�حول�إدارة�ا%خاطر�لتحقيق�أهداف�الشركة�اHسg=اتيجية.
ضافة�لذلك،�فإن�الداخلية،�مهما�كان�تصميمه�جيدا،�يحتوي�ع`ى�قيود�ضمنية�وقد��Hيستطيع�منع�أو�اكتشاف�كافة�أوجه�القصور�7ي�نظام�الرقابة�الداخلية.�إ

�الح �النظام �فاعلية �تقييم �اعتماد �القيود �لبعض �يخضع �ا%ستقبلية �للفg=ات �اHلpgام�كالية �أو�مدى �تغnُ=�الظروف �بسبب �غn=�كافية �الرقابية �الضوابط �تصبح أن
  .بالسياسات�واlجراءات
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رفعها�£Tذا�الخصوص��حول�فجوات�الضوابط�الداخلية،�وهذه�التقارير�تؤكد�أن�ا%bحظات�ال�8Xتم�ا%راجع�الداخ`يتتلقى�لجنة�ا%راجعة�بشكل�دوري�تقارير�من�

  .قد�تمت�معالجTUا�بشكل�سليم�من�قبل�اlدارة

شركة�تم�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�تحسnن�وتقوية�نظام�الرقابة�الداخلية�7ي�الشركة.إدارة�الشركة��شكل�مستمر،�كما�تعمل�تصميمه�بشكل�كا7ي�ويعمل�بفاعلية�وتتم�مراقبته�ب

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

امل�شرفع�تقرير�سنوي��إ�ىا%تبعة�£Tذا�الشأن�باlضافة��تراجع�لجنة�ا%راجعة�باستمرار�فاعلية�نظام�الرقابة�الداخلية�7ي�الشركة�ويتم�احاطة�ا%جلس�بالخطوات

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

ء�رقابية�وأداواHجتماع�با%سؤولnن�7ي�اlدارات�ا%عنية�ومناقشTUم�عن�محتويات�تلك�التقارير�الدارة�ا%خاطر�ا%طابقة�واHلpgام�و�إ�إدارة�التدقيق�الداخ`ي�وتقارير 

ما�يل�8ìبTrا�7ي�تطور�مستمر�أ،�فقد�أبدت�لجنة�ا%راجعة�قناعTUا�بأن�الدورة�الرقابية�الداخلية�تعكس�فاعلية�إجراءات�الرقابة�الداخلية�لدى�الشركة.�كما�إداراTºم

  lفصاح�عنه.جة�العمل�ا%pgايدة�واHستجابة�لكافة�ا%ستجدات.�وترى�اللجنة�أنه��Hيوجد�أية�ثغرات�رقابية�أو�ضعف�جوهري�7ي�أعمال�الشركة�يستوجب�احا

  �العامةالجمعيات�

  وكان�الحضور�من�أعضاء�مجلس�اlدارة�كاÆتي:�م2019خbل�عام��اجتماع�واحد�للجمعية�العامةتم�عقد�

ا=ستاذ/�

اذ�مع

 الخصاونة

ا=ستاذ/�

محمد�

إبراهيم�أبو�

  جبل

ا=ستاذ/�فهد�

بن�إبراهيم�

  ا�فرج

ا=ستاذ/�

عبد�

ا�حسن�

بن�محمد�

  الصالح

ا=ستاذ/�عبد�

ا�حسن�بن�عبد�

الرحمن�السويلم�

  (نائب�الرئيس)

ا=ستاذ/�بدر�بن�

فهد�العذل�

  (الرئيس)

  الجمعيات�العامة

ية�الجمعية�العامة�العادية�الثان � � � � � �

 م.14/05/2019عشر�بتاريخ�

  :�حاضر�����

  لم�يحضر:������

  مصالح�أعضاء�مجلس�ا�دارة�

 أعضاء�مجلس�ا�دارة�وأي�شخص�ذو�ع_قة�¡Nم

̂حقية�7ي�التصويت�تعود�^شخاص�(عدا�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�وكبار�التنفيذيnن� ■ ̂سهم�ذات�ا ة�Tم)�أبلغوا�الشركوأقربا�Haيوجد�أي�مصلحة�7ي�فئة�ا

 .م�2019،�وأي�تغيn=�7ي�تلك�الحقوق�خbل�عام�بتلك�الحقوق 

̂عضاء�مجلس�إدارة�الشركة�وكبار�التنفيذيnن�وأقرباTaم��Hيوجد�أي�مصلحة�أو  ■ (حسب�تعريف�تعميم�الهيئة��أوراق�مالية�تعاقدية�أوحقوق�اكتتاب�تعود�

 .م2019ة�خbل�عام�7ي�أسهم�أو�أدوات�دين�الشرك�)م31/10/2018بتاريخ��3/6�/6970/18رقم�ص/
 

 لbسg=داد.قابلة���Hيوجد�أي�شراء�أو�إلغاء�من�جانب�الشركة�^ي�أدوات�دين ■
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 و�كبار�التنفيذي\ن�أو�ا�ساهم\نلس�ا�دارة�أالتنازل�عن�ا�صالح�من�قبل�أعضاء�مج

ل�ة�أو�أي�من�كبار�التنفيذيnن�أو�أي�من�مساهم�8الشركة�بالتناز �Hيوجد�لدى�الشركة�علم�عن�أي�ترتيبات�أو�اتفاقيات�يقوم�بموجTýا�أي�من�أعضاء�مجلس�اHدار 

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

  .�Hيوجد�أي�أسهم�خزينة�محتفظ�£Tا�من�قبل�الشركة

 ا�دفوعات�النظامية�للجهات�الحكومية

  كما�ي`ي:م�2019بلغت�ا%دفوعات�للجهات�الحكومية�خbل�العام�

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

 2,595  الزكاة�والضريبة

 2,068  ا%ؤسسة�العامة�للتأمينات�اHجتماعية

  95  التأشn=ات�واHقامات

  4,758  ا%جموع

  عiى�الشركة��ا�رابحات

إدارة�ا^صـــــــــــــــــول�7ـــــــــــــــــي�الشـــــــــــــــــركة�يكـــــــــــــــــون�عـــــــــــــــــن�طريـــــــــــــــــق��عـــــــــــــــــادةو ا%ؤسســـــــــــــــــات�ا%اليـــــــــــــــــة�إبـــــــــــــــــرام�عقـــــــــــــــــود�مرابحـــــــــــــــــة�مـــــــــــــــــع�ضـــــــــــــــــمن�نشـــــــــــــــــاط�الشـــــــــــــــــركة�اHعتيـــــــــــــــــادي،�يـــــــــــــــــتم�

  ع`ى�الشركة:ا�رابحة�وأدناه�كشف�بجميع�

  الشركة

ا�رابحة�مبلغ�
  ا=صiي

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

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

  ا�رابحة
  (بالشهور)

ا�بلغ�ا�تبقي�
  ا�رابحةمن�

(بآtف�
الرياtت�

  السعودية)

ا�سدد�خ_ل�
  م2019

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

 - - 3 2019يناير�� إدارة�ا^صول   13,343 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019يناير�� إدارة�ا^صول   16,460 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019مارس�� إدارة�ا^صول   41,135 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019س�مار � إدارة�ا^صول   31,087 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019مارس�� إدارة�ا^صول   24,139 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أبريل�� إدارة�ا^صول   14,380 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أبريل�� إدارة�ا^صول   26,111 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أبريل�� إدارة�ا^صول   7,255 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019مايو�� إدارة�ا^صول   7,283 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أبريل�� إدارة�ا^صول   13,577 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أغسطس�� إدارة�ا^صول   26,947 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019يونيو�� إدارة�ا^صول   31,752 فالكم�للخدمات�ا%الية

 - - 3  2019يونيو�� إدارة�ا^صول   20,000 ا%اليةفالكم�للخدمات�
 - - 3  2019يوليه�� إدارة�ا^صول   24,648 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019يوليه�� إدارة�ا^صول   6,673 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019يوليه�� إدارة�ا^صول   13,748 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019يوليه�� إدارة�ا^صول   26,644 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أغسطس�� إدارة�ا^صول   7,389 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أغسطس�� إدارة�ا^صول   2,410 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019سبتم<=�� إدارة�ا^صول   35,000 فالكم�للخدمات�ا%الية
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  الشركة

ا�رابحة�مبلغ�
  ا=صiي

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

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

  ا�رابحة
  (بالشهور)

ا�بلغ�ا�تبقي�
  ا�رابحةمن�

(بآtف�
الرياtت�

  السعودية)

ا�سدد�خ_ل�
  م2019

(بآtف�الرياtت�
  السعودية)

 - - 3  2019أكتوبر�� ل إدارة�ا^صو   20,259 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أكتوبر�� إدارة�ا^صول   24,991 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أكتوبر�� إدارة�ا^صول   13,936 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019أكتوبر�� إدارة�ا^صول   6,000 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  �2019نوفم<= � إدارة�ا^صول   27,523 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019نوفم<=�� إدارة�ا^صول   2,448 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019سبتم<=�� إدارة�ا^صول   35,429 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019ديسم<=�� إدارة�ا^صول   10,000 فالكم�للخدمات�ا%الية
 - - 3  2019ديسم<=�� إدارة�ا^صول   5,000 فالكم�للخدمات�ا%الية
 -  15,291 3  2020يناير�� إدارة�ا^صول   15,291 فالكم�للخدمات�ا%الية
 -  20,537 3  2020يناير�� إدارة�ا^صول   20,537 فالكم�للخدمات�ا%الية
 -  14,103 3  2020يناير�� إدارة�ا^صول   14,103 فالكم�للخدمات�ا%الية
 -  27,853 3  2020ف<=اير�� إدارة�ا^صول   27,853 فالكم�للخدمات�ا%الية
  -  5,000 3  2020مارس�� إدارة�ا^صول   5,000 فالكم�للخدمات�ا%الية
  -  4,000 3  2020مارس�� إدارة�ا^صول   4,000 فالكم�للخدمات�ا%الية

  2019الغرامات�ا�فروضة�عiى�الشركة�خ_ل�العام�

�لنظـــــــــــــــــام�الســـــــــــــــــوق�ا%اليـــــــــــــــــة�ولوئحـــــــــــــــــة�التنفيذيـــــــــــــــــة�الصـــــــــــــــــادرة�عـــــــــــــــــ
ً
��،�لـــــــــــــــــم2019عـــــــــــــــــام��ن�الجهـــــــــــــــــات�الرقابيـــــــــــــــــة�واlشـــــــــــــــــرافية��و7ـــــــــــــــــيتـــــــــــــــــزاول�الشـــــــــــــــــركة�أنشـــــــــــــــــطTUا�وفقـــــــــــــــــا

  �رقابية�أخرى.�أي�جهة�و أتفرض�هيئة�السوق�ا%الية�غرامات�ع`ى�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�

  القيود�عiى�الشركة�

  الجهة
  التاريخ�

  القيد
ا�بلغ�(بآtف�الرياtت�

  السعودية)

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

̂ســـــــــــــــــــــــاس�للشـــــــــــــــــــــــركة�وأحكـــــــــــــــــــــــام�نظـــــــــــــــــــــــام�الشـــــــــــــــــــــــركات�الســـــــــــــــــــــــعودي،�فـــــــــــــــــــــــإن�ع`ـــــــــــــــــــــــى�الشـــــــــــــــــــــــركة�أن�تجنـــــــــــــــــــــــب �للنظـــــــــــــــــــــــام�ا
ً
مـــــــــــــــــــــــن�صـــــــــــــــــــــــا7ي�%���10(تخصـــــــــــــــــــــــيص)�*طبقـــــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــال�الشــــــــــــــــــــركة.�إن�هــــــــــــــــــــذا��رأس�%�مــــــــــــــــــــن30الــــــــــــــــــــدخل،�بعــــــــــــــــــــد�تغطيــــــــــــــــــــة�الخســــــــــــــــــــائر�ا%g=اكمــــــــــــــــــــة،�لتكــــــــــــــــــــوين�احتيــــــــــــــــــــاطي�نظــــــــــــــــــــامي�حXــــــــــــــــــــ�Öيبلــــــــــــــــــــغ�هــــــــــــــــــــذا�اHحتيــــــــــــــــــــاطي�
.اHحتياطي�غn=�قابل�للتوزي

ً
  ع�ع`ى�ا%ساهمnن�حاليا

  
 الشركات�التابعة�

  

بالريـــــــــــــــــــــــــــــال�رأس�ا%ـــــــــــــــــــــــــــــال�  اسم�الشركة�
  السعودي

  ا%قر�الرئي8ÓÔ  الغرض  نسبة�ا%لكية

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم�
ل¹ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمارات�

  الخاصة�التجارية

حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ�أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول� 99%  50,000
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندوق�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكم�

  للملكية�الخاص�

  الرياض�

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة�مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندة�
  الناشئة�التجارية

اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول�حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ�  100% 10,000
  صندوق�نساند�

  الرياض�

̂غراض�خاصة�(   )�و�Hتزاول�أنشطة�تجارية.SPVsالشركات�التابعة�Ãي�شركات�أنشاTºا�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية�
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  عام_ت�مع�أطراف�ذات�ع_قة�وا��الصفقات�الجوهرية�وتضارب�ا�صالح

�بأحكام�ا%ادة�رقم�(
ً
b1)�الفقرة�رقم�(71عمX�8تنص�ع`ى�أنه�"�)�من�نظام�الشركات�ال H دارة�مجلس�لعضو �يكون �أن�يجوزlأو �مباشرة�مصلحة�أي�ا� =nي�7مباشرة�غ�

̂عمال  �العادية،�العامة�الجمعية�من�بg=خيص�إH �الشركة�لحساب�تتم�ال�8Xوالعقود�ا
ً
�أن�اlدارة�مجلس�عضو �وع`ى�ا%ختصة،�الجهة�تضعها�ال�8Xللضوابط�ووفقا

̂عمال�7ي�مباشرة�غn= �أو �رةمباش�مصلحة�من�له�بما�ا%جلس�يبلغ �عضو ال�لهذا�يجوز �وH .�اHجتماع�محضر �7ي�التبليغ�هذا�ويثبت�الشركة،�لحساب�تتم�ال�8Xوالعقود�ا

�ا%ساهمnن�وجمعيات�اlدارة�مجلس�7ي�الشأن�هذا�7ي�يصدر �الذي�القرار �ع`ى�التصويت�7ي�اHشg=اك �عند�العادية�العامة�الجمعية�اlدارة�مجلس�رئيس�ويبلغ.

̂عمال�عن�نعقادهاا �الشركة�حسابات�مراجع�من�خاص�تقرير �التبليغ�ويرافق�فTÂا،�مباشرة�غn= �أو �مباشرة�مصلحة�ا%جلس�أعضاء�̂حد�يكون �ال�8Xوالعقود�ا

  ".الخارòي

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

  ما�ورد�7ي�اlيضاح�أدناه:

̂خرى.� ̂سس�ال�8Xتتم�£Tا�الصفقات�ا ̂طراف�ذات�العbقة�قد�تمت�بنفس�الشروط�وا   إن�جميع�العقود�والصفقات�ال�8Xأم<=مTUا�الشركة�مع�ا

ن�ريال�سعودي)�ثbثمائة�و�تسعة�وثbثو �339.900بلغ�اجما�ي�التعاقد�(قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�ا%خازن�والخدمات�ا%ساندة�%دة�سنة�وقد��العقد: –

 لفالكم.��م�مربع�7ي�ا%ب�ÖÁالرئيس645جار�ألف�و�تسعمائة�ريال�سعودي�تخص�إي

̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل.��   العضو:�ا

  لخدمات�ا%الية.ا%صلحة:�نائب�رئيس�مجلس�إدارة�شركة�ا%خازن�والخدمات�ا%ساندة�ورئيس�مجلس�إدارة�فالكم�ل

 

ريال�سعودي)�خمسمائة�وستة�وخمسون�ألف��417.000قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�فال�العربية�القابضة�%دة�سنة�وقد�بلغ�اجما�ي�التعاقد�(�العقد: –

 لفالكم.��م�مربع�7ي�ا%ب�ÖÁالرئيس�695جار�ريال�سعودي�تخص�إي

̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�العذل.�   العضو:�ا

  أول�رئيس�مجلس�إدارة�فال�العربية�القابضة�ورئيس�مجلس�إدارة�فالكم�للخدمات�ا%الية.�ا%صلحة:�نائب

 

�(�العقد: – �التعاقد �اجما�ي �بلغ �وقد �سنة �%دة �للتمويل �النايفات �شركة �مع �بالتعاقد �الشركة �ريال��188.000قامت �ألف �وثمانون �وثمان �مائة �سعودي) ريال

 لفالكم.��سئي7ي�ا%ب�ÖÁالر �م�مربع�800سعودي�تخص�إيجار�

̂ستاذ/�عبد�ا%حسن�السويلم.   العضو:�ا

  ا%صلحة:�عضو�مجلس�إدارة�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية،�عضو�مجلس�إدارة�والعضو�ا%نتدب�لشركة�النايفات�للتمويل.

 

ودي)�ستون�ألف�ريال�سعودي�تخص�إيجار�ريال�سع�60.000قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�النايفات�للتمويل�%دة�سنة�وقد�بلغ�اجما�ي�التعاقد�(�العقد: –

 لفالكم.��سم�مربع�7ي�ا%ب�ÖÁالرئي�217خازن�م

̂ستاذ/�عبد�ا%حسن�السويلم.   العضو:�ا

  ا%صلحة:�عضو�مجلس�إدارة�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية،�عضو�مجلس�إدارة�والعضو�ا%نتدب�لشركة�النايفات�للتمويل.

  

ريال�سعودي)�سبعمائة�وواحد�ألف�ومائتان��701.250النايفات�للتمويل�%دة�سنة�وقد�بلغ�اجما�ي�التعاقد�(�قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�العقد: –

 .م�مربع�7ي�ا%ب�ÖÁالرئيس�لفالكم1275وخمسون�ريال�سعودي�تخص�إيجار��

̂ستاذ/�عبد�ا%حسن�السويلم.   العضو:�ا

  لس�إدارة�والعضو�ا%نتدب�لشركة�النايفات�للتمويل.ا%صلحة:�عضو�مجلس�إدارة�شركة�فالكم�للخدمات�ا%الية،�عضو�مج
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̂مثل�للتمويل�%دة�سنة�وقد�بلغ�اجما�ي�التعاقد�(�العقد: – ريال�سعودي)�إثنا�عشر�ألف�ريال�سعودي�تخص�إيجار��12.000قامت�الشركة�بالتعاقد�مع�شركة�ا

 م�مربع�7ي�ا%ب�ÖÁالرئي�8ÓÔلفالكم.�4مخازن�

̂ستاذ/�بدر�بن�فهد�الع   ذل.��العضو:�ا

̂مثل�للتمويل�ورئيس�مجلس�إدارة�فالكم�للخدمات�ا%الية.   ا%صلحة:�رئيس�مجلس�إدارة�شركة�ا

�90ة�بمبلــغ�(قامـت�الشـركة�بالتعاقــد�مـع�مؤسســة�فـال�اlعbميــة�للقيـام�بــبعض�أعمـال�الدعايــة�و�اlعـbن�و�طباعــة�ال<=وشـورات�لشــركة�فـالكم�للخــدمات�ا%اليـ –

 ألف�ريال�سعودي).�

مليــون�ريــال)��15.5جمــا�ي�التعاقــد�(إ̂ســهم�7ــي�الســوق�الســعودي�وقــد�بلــغ�وتمويلهــا�بالهــامش�لللمتــاجرة�7ــي�ا�،د�العــذلهــة�بالتعاقــد�مــع�هــ�bبنــت�فمــت�الشــركقا –

 %.T£4.75امش�ربح�سنوي�

̂منيـة�للقيــام�قامـت�الشـركة�بالتعاقـد�مـع�شـركة�فـال�ال – ̂منيـة�لشـركة�فـالكم�للخـدمات�ا%سـعودية�للحراسـات�ا ̂عمـال�ا ألـف�ريـال�ســعودي)��420اليـة�بمبلـغ�(با
 أربعمائة�وعشرون�ألف�ريال�سعودي.�

  كما�ي`ي:�تقوم�الشركة�من�خbل�دورة�أعمالها�اHعتيادية�بالتعامل�مع�أطراف�ذات�عbقةكما�

  من�العمليات�ا�عتيادية��معام_ت�مع�أطراف�ذات�ع_قة  أ)

  بما�ي`ي:�م�2019ديسم<= �731ي��ةTيUا%ننة�̂طراف�ذات�العbقة�وا%درجة�ضمن�القوائم�ا%الية�للستتمثل�اlيرادات�(ا%صروفات)�ا%تعلقة�با%عامbت�مع�ا

������������ 
  م2019

 (بآtف�الرياtت�السعودية)

 20,708 أتعاب�إدارة�الصناديق�اHستثمارية�

 1,000 اشg=اكات�صناديق�اHستثمارات

 6.639 نفقات�تمويل*

  15.500  فالكم�القابضة)شركة�7ي��مساهم(�عذله�bال –�تمويل�بالهامش

 7,451 تعويض�اlدارة�العليا

  1.124  واللجان�ا%نبثقة�مTëا�مكافآت�أعضاء�مجلس�اlدارة

  3.968  شركة�فالكم�القابضة�تخصصاريف�م

  1.605  إيرادات�إيجار

  35  إعbنات�ومجلدات

�متوسط�لدى�الشركة�مقابل�السعودي،�وهو�صندوق�مدار�من�قبل�الشركة،�بربط�مرابحاتقام�صندوق�فالكم�للمرابحة�بالريـال��م�2019عامخbل��(*)

  %��4.5نسبةبعمولة�

  

  

  

  

  

  

  




