
 

 
 
 
 

 

 



 

  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املالية
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  املسامهني يف شركة فالكم للخدمات املالية (شركة مسامهة سعودية مقفلة) السادةاملستقل إىل راجع املتقرير 
  تقرير حول مراجعة القوائم املالية

  
  رأينا

فالكم للخدمات بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل لشركة  تظهريف رأينا، أن القوائم املالية 
ا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً ءوأدا ٩٢٠١ديسمرب  ٣١("الشركة") كما يف  املالية ها املايل وتدفقا

عايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن وامل يف اململكة العربية السعوديةاملعتمدة  الدولية للتقرير املايل للمعايري
  .اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

 
  ما قمنا مبراجعته

  :ا يليالقوائم املالية للشركة مم تتألف
  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١قائمة املركز املايل كما يف.  
  التاريخ يف ذلكللسنة املنتهية االخر  الشاملوالدخل  الدخلقائمة. 
  التاريخ يف ذلكللسنة املنتهية  ملسامهنيالتغريات يف حقوق اقائمة.  
  التاريخ يف ذلكقائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية.  
 اليت تتضمن ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة. ،إيضاحات حول القوائم املالية  
 

  أساس الرأي
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه  وفقًا ملعايري املراجعة الدولية لقد قمنا مبراجعتنا

  .حول مراجعة القوائم املالية املراجعمسؤوليات قسم  ضمنلتفصيل  يف تقرير املعايري مت توضيحها
 

  .كأساس إلبداء رأينا  ةكافية ومناسبعليها   مت احلصولنعتقد أن أدلة املراجعة اليت 
 

  االستقالل
مبراجعتنا  املتعلقةاملعتمدة يف اململكة العربية السعودية  وآداب املهنةإننا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك 

 .قواعدللقوائم املالية، كما التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً هلذه ال
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 للخدمات املالية (شركة مسامهة سعودية مقفلة)املسامهني يف شركة فالكم  راجع املستقل إىل السادةاملتقرير 
  (تتمة)

  
  القوائم املالية عنحلوكمة  واملكلفنيمسؤوليات اإلدارة 

الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف  اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقًا للمعايري إن
 اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني

تتمكن من لاإلدارة ضرورية  تراهالرقابة الداخلي  نظاموعن والنظام األساسي للشركة  ومتطلبات نظام الشركات
  .أو خطأ غشعن  جتةاجلوهرية، سواًء كانت  التحريفاتخالية من إعداد قوائم مالية 

  
عند  –واإلفصاح يف أعماهلا قدرة الشركة على االستمرار  ية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييمعند إعداد القوائم املال

تصفية الشركة  تنو اإلدارةما مل واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب  ،الستمراريةعن األمور املتعلقة  - الضرورة 
اأو وقف    .حقيقي خبالف ذلكبديل  عدم وجودأو  عمليا

 
  اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة. عن مسؤول جملس اإلدارةإن 
 

  مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية
كيد معقول حولتتمثل   التحريفاتإذا كانت القوائم املالية ككل خالية من  ما أهدافنا يف احلصول على 

جتة عنوهرية، سواًء  اجل الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد املعقول راجع املغش أو خطأ، وإصدار تقرير  كانت 
اأن عملية املراجعة  ال يضمنمستوى عال من التأكيد، ولكنه   وفقًا ملعايري املراجعة الدولية اليت مت القيام 

 تنتج. ميكن أن عند وجودهجوهري  حتريفستكشف دائمًا عن  ،املعتمدة يف اململكة العربية السعودية
إذا كان من املتوقع إىل حد معقول أن  ، مبفردها أو يف جمموعها،جوهرية وتعدأو خطأ،  عن غش التحريفات

  على هذه القوائم املالية. بناءً  تؤثر على القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون
 

ا املراجعة عملية ويف إطار وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، منارس  اليت مت القيام 
  :ايضاً مبا يلينقوم املراجعة. كما  عملية خاللالشك املهين وحنافظ على املهين  احلكم

 
 أو خطأ، وتصميم  غشعن  جتةجوهرية يف القوائم املالية، سواًء كانت  حتريفات وجود حتديد وتقييم خماطر

 إلبداء كأساس  مناسبةو املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية  هذه ملواجهة مراجعةتنفيذ إجراءات و 
جتة اكتشافعدم  خماطررأينا. إن   عن اخلطأ املخاطر الناجتةيعد أكرب من  غشالعن  أي حتريفات جوهرية 

الرقابة  نظام أو جتاوز إفادات مضللةمتعمد أو على تواطؤ أو تزوير أو حذف  الغشحيث قد ينطوي 
 .الداخلي

  
 تصميم إجراءات مراجعة مالئمة  لغرضاملراجعة  بعمليةالرقابة الداخلية املتعلقة  احلصول على فهم ألنظمة

  الرقابة الداخلية للشركة. فعالية أنظمةللظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول 
 
  ذات  واالفصاحاتمعقولية التقديرات احملاسبية مدى السياسات احملاسبية املستخدمة و  مالءمةتقييم مدى

ا العالقة  اإلدارة. اليت قامت 
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  فالكم للخدمات املالية
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  قائمة املركز املايل
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 

 
  ديسمرب ٣١        

  ٢٠١٨    ٢٠١٩    إيضاحات    املوجودات
       موجودات متداولة

 ٨١٫٣٠٥   ٥٧٬٥٥٥  ٤  نقد وأرصدة لدى البنوك
  -   ٢٢٬٦٦٧     أرصدة لدى مؤسسة مالية

 ١٤٤٫١٦١  ٨٣٬٨٩٦  ٥  ومتويل مراحبة متويل على اهلامش
لقيمة العادلة من خالل    ١٤٫٩٧٢   ١٣٬٥٧٢  ٦  قائمة الدخلاستثمارات 

  ٣٫٤٨٤   ٥٬٦٢٧  ٧  عالقة أطراف ذويمطلوب من 
 ٩٫٤٢٩  ١١٬٥٠٨  ٨  موجودات أخرى

    ٢٥٣٫٣٥١   ١٩٤٬٨٢٥  
         موجودات غري متداولة

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  استثمارات 
  ٣٤٫٨٧٩   ٢٬٠٣٥  ٦     اآلخر

  ٦٤٫٩٠٦   ٦٦٬٨٠٦  ٩  ، صايفممتلكات ومعدات
      ٩٩٬٧٨٥    ٦٨٬٨٤١  

  ٣٥٣٫١٣٦     ٢٦٣٬٦٦٦      جمموع املوجودات
     

ت وحقوق          املسامهنياملطلو
ت           متداولة مطلو

  ٥٫٤٥٣    ٨٬٩٠٦   ١٠  ذمم دائنة ومستحقات
  ١٨١٫١٩٣    ٨٦٬٧٨٤    ٧  عالقة يمطلوب إىل طرف ذ

  ١٫٣٦٩    ٣٬١٠٥    ١١  خمصص الزكاة
    ١٨٨٬٠١٥  ٩٨٬٧٩٥ 

ت             متداولة غري مطلو
  ٧٫٦٤٨    ٩٬٣٤٢    ١٢  اية اخلدمة للموظفني مكافأة

      ٧٫٦٤٨    ٩٬٣٤٢  
ت   ١٩٥٫٦٦٣    ١٠٨٬١٣٧      جمموع املطلو
            حقوق املسامهني

  ١٥٠٫٠٠٠    ١٥٠٬٠٠٠   ١٣ رأس املال
  ٢٥٫١١٩    ٢٥٬١١٩     احتياطي نظامي

 )١٢٫٥٨٩(  ٣٥  ١٤  احتياطيات أخرى
  )٥٫٠٥٧(    )١٩٬٦٢٥(      خسائر مرتاكمة

  ١٥٧٫٤٧٣    ١٥٥٬٥٢٩     جمموع حقوق املسامهني 
ت وحقوق املسامهنيجمموع               ٣٥٣٫١٣٦    ٢٦٣٬٦٦٦     املطلو

   ١٥  التزامات حمتملة وارتباطات
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٤٤إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات يف الصفحات من رقم 
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  فالكم للخدمات املالية
   مقفلة)(شركة مسامهة سعودية 

  اآلخر الشامل الدخل والدخلقائمة 
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 

  
  ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف     
  ٨٢٠١    ٩٢٠١    إيضاحات 

      :اإليرادات
  ١٥٫١٤٤    ١٤٬٦٠٦     عموالت على خدمات الوساطة

  ١٠٫٣١١    ٢١٬٢١٢     استثماريةأتعاب إدارية ورسوم اشرتاك يف صناديق 
  ١٫١١٠    ١٠٬٦٠٥     إيرادات خدمات استشارية

لصايف ربح   ٧٫٧١٧    ٢٬٩٤١    ١٦  من استثمارات، 
    ٣٤٫٢٨٢    ٤٩٬٣٦٤  

       املصاريف:
  )٢٧٫٦٥١(    )٢٤٬٦٥٦(     ومكافآت ذات عالقةرواتب 

  )٨٫٥٤٣(    )٦٬٦٣٩(    ٧  التمويل اليفتك
  )١٤٫٥٨٠(    )٨٬٨٠٨(    ١٧  وإدارية أخرىمصاريف عمومية 

    )٥٠٫٧٧٤(    )٤٠٬١٠٣(  
           

  )١٦٫٤٩٢(    ٩٬٢٦١     من العمليات )اخلسارة( /لدخلا
           

  ٢٫٤٨١    ٣٬٠٨٤      إيرادات أخرى
  )١٤٫٠١١(    ١٢٬٣٤٥     قبل الزكاة )اخلسارة( /دخلال

  )١٫٣٦٩(    )٣٬١٤٧(    ١١  زكاة
  )١٥٫٣٨٠(    ٩٬١٩٨     ) للسنةاخلسارة( /دخلال

       األخرى )اخلسارة الشاملة( الشامل/ الدخل
لقيمة العادلة  تغيريات يف القيمة العادلة الستثمارات 

  )٤٫٣٣٩(   ٣٣    ٤١  خرآلا الشامل الدخلمن خالل 
  )٧١٩١٩٫(   ٩٬٢٣١     للسنة )الشاملة اخلسارة( الشامل/ دخلالجمموع 

       لسهم:ل) خسارة( ربح/
ل السعودي لسهمل) خسارة( ربح/   )٦٠٫٦(    ٠٫٦١    ٨١  لر

 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٤٤إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 فالكم للخدمات املالية
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  املسامهنيقائمة التغريات يف حقوق 
  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 

  اإليضاحات 

  

  رأس املال

  
احتياطي 

  نظامي

  
احتياطيات 

  أخرى

  

خسائر مرتاكمة 

  

موع   ا
  ١٥٧٫٤٧٣    )٥٫٠٥٧(    )١٢٫٥٨٩(    ٢٥٫١١٩    ١٥٠٫٠٠٠   ١٣  ٩٢٠١يناير  ١

    ٩٬١٩٨              ٩٬١٩٨     -    -    -     للسنةالربح 
لقيمة العادلة من خالل الدخل  صايف التغريات يف قيمة االستثمارات 

  ١٤  الشامل اآلخر
  

-  
  

-  
  

٣٣  
  

-       
  

٣٣  
  ٩٬٢٣١    ٩٬١٩٨     ٣٣    -    -     جمموع الدخل الشامل للسنة

ا يف القيمة املستبعدة احملاستثمارات  منحتويل احتياطي القيمة العادلة  تفظ 
    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  
-  

  
-  

  
١٢٬٥٩١  

  
)٢٣٬٧٦٦(  

  
)١١٬١٧٥(  

  ١٥٥٬٥٢٩    )١٩٬٦٢٥(    ٣٥    ٢٥٬١١٩    ١٥٠٬٠٠٠     ٩٢٠١ديسمرب  ٣١
            
  ٢٦٤٫٠٧٤    )٢٫٧٩٥(    )٨٫٢٥٠(    ٢٥٫١١٩    ٢٥٠٫٠٠٠     ٢٠١٨يناير  ١

  )٨٦٫٨٨٢(    ١٣٫١١٨    -    -    )١٠٠٫٠٠٠(   ١٣  االخنفاض يف رأس املال
  )١٥٫٣٨٠(    )١٥٫٣٨٠(    -    -    -     اخلسارة للسنة

لقيمة العادلة من خالل الدخل  صايف التغريات يف قيمة االستثمارات 
  ١٤  الشامل اآلخر

  
-  

  
-  

  
)٤٫٣٣٩(  

  
-  

  
)٤٫٣٣٩(  

  )١٩٫٧١٩(    )١٥٫٣٨٠(    )٤٫٣٣٩(    -   -   للسنة ةالشامل اخلسارة جمموع
  ١٥٧٫٤٧٣    )٥٫٠٥٧(    )١٢٫٥٨٩(    ٢٥٫١١٩    ١٥٠٫٠٠٠     ٢٠١٨ديسمرب  ٣١
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٤٤إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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  فالكم للخدمات املالية
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  قائمة التدفقات النقدية
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 

 
 ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف     
  ٢٠١٨    ٢٠١٩    إيضاحات 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
  )١٤٫٠١١(    ١٢٬٣٤٥     قبل الزكاة للسنة )اخلسارة( /دخلال

       :وأخرى تعديالت لبنود غري نقدية
  ٢٫٤٤٨    ٢٬٤٦٥    ٩٬١٧  استهالك
  ١٨٢    -     من بيع ممتلكات ومعدات خسارة

لصايفبيع من  ربح   )٧٫٧١٧(    )٢٬٩٤١(   ١٦  استثمارات، 
اية اخلدمة للموظفني   ٢٫٢١٧    ٢٬١٧٨   ١٢  خمصص مزا 

  ٨٫٥٤٣    ٦٬٦٣٩     متويليةتكاليف 
ت التشغيلية:        التغريات يف املوجودات واملطلو

  -   )٢٢٬٦٦٧(     أرصدة لدى مؤسسات مالية
  )١١١(    -     لقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات

هلامش   )٦١٫٦٦٢(    ٦٠٬٢٦٥     ومتويل مراحبة متويل 
  )٣٩٫٠٩٥(    )١٬٧٠٢(     عالقة أطراف ذويمطلوب من 

  )١(    )٢٬٠٨١(     موجودات أخرى
  ٥٢٠    ٤٬٣٣٠     ذمم دائنة ومستحقات

اية اخلدمة املدفوعة للموظفني   )٢٫٧٧٩(    )٤٨٤(          ١٢  منافع 
  -    )١٬٤١١(   ١١  زكاة مدفوعة
  )١١١٬٤٦٦(    ٥٦٬٩٣٦     األنشطة التشغيلية )املستخدم يف( الناتج من/صايف النقد 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
  )٥٥٢(    )٤٬٣٦٥(   ٩  ممتلكات ومعدات شراء

  ١٨    -     متحصالت من بيع املمتلكات واملعدات
لقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  استثمارات شراء

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر    واستثمارات 
  

)١١٬١٢٧(  
  

)١٩٫٧٢٨(  
  ٢٩٫٠٦٢    ٣٧٬١٧١     متحصالت من بيع االستثمارات

  ٨٫٨٠٠    ٢١٬٦٧٩     األنشطة االستثمارية الناتج من صايف النقد
       التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 
  ٧٨٬٠٠٠    ٦٩٬٠٠٠     متحصالت نقدية من القروض

  )٩٬١٨١(    )١٦٨٬٧١٣(     سداد القروض 
  )٣٥٦(    )٢٬٦٥٢(     تكاليف متويلية مدفوعة

  ٦٨٬٤٦٣    )١٠٢٬٣٦٥(     األنشطة التمويلية الناتج من / (املستخدم يف)صايف النقد 
  )٣٤٫٢٠٣(    )٢٣٬٧٥٠(     يعادلهيف النقد وما  االخنفاضصايف 
  ٦٨٫٥٠٨    ٣٤٫٣٠٥     كما يف بداية السنة  يعادلهوما النقد 

اية السنة يعادلهالنقد وما    ٣٤٫٣٠٥    ١٠٬٥٥٥    ٤  يف 
       معلومات إضافية غري نقدية:

ا يف الدخل التغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات  احملتفظ 
  ١٤  الشامل االخر

  
٣٣  

  
)٤٫٣٣٩(  

اية اخلدمة للموظفني    ١٫٣٢٩    -     فالكم القابضة منحتويل منافع 
   ٨٦٫٨٨٢    -     مقاصة رصيد الطرف ذو العالقة مقابل االخنفاض يف رأس املال
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٤٤إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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   معلومات عامة - ١
يف اململكة العربية السعودية  )شركة مسامهة مقفلة(لكم للخدمات املالية ("الشركة") سست شركة فا

). ٢٠٠٦أكتوبر  ٣هـ (املوافق ١٤٢٧رمضان  ١٠الصادر بتاريخ  ٢٦٣١مبوجب القرار الوزاري رقم 
برقم يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجـل التجـاري الصادر  أنشطتهاوقد بدأت الشركة ممارسة 

ض  ١٠١٠٢٢٦٥٨٤ ) من ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٥هـ (املوافق ١٤٢٧ذي احلجة  ٤تاريخ بيف مدينة الر
  خالل فروعها الثالثة يف اململكة العربية السعودية.

 
لدى الشركة الفروع التالية يف اململكة العربية السعودية، وتتضمن هذه القوائم املالية نتائج وموجودات 

ت هذه الفروع.   ومطلو
 

رقم 
  املدينة  التاريخ (هجري)  رقم السجل التجاري  تسلسلي

  اخلرب  ٢٤/٩/١٤٣٧  ٢٠٥١٠٦٢٦٦٩  ١
  جدة  ٢٤/٩/١٤٣٧  ٤٠٣٠٢٩٠١٠٩  ٢

 
 :العنوان التايل يقع مقر الشركة الرئيسي يف

  
  فالكم للخدمات املالية

  ٨٨٤ص ب: 
ض    ١١٤٢١الر

  اململكة العربية السعودية
 

ملمارسة أنشطة أعمال  املالية) من هيئة السوق ٠٦٠٢٠ -  ٣٧ حصلت الشركة على ترخيص (رقم
 األوراق املالية التالية:

  
لتغطية. أصيلالتعامل بصفة  .١   ووكيل والتعهد 
  .املالية واحملافظ املشرتكةإدارة وإنشاء الصناديق  .٢
  تقدمي خدمات الرتتيبات. .٣
  تقدمي اخلدمات االستشارية. .٤
االستثمارية وإدارة احملافظ والوساطة تقدمي خدمات احلفظ لألغراض املنسوبة إىل الصناديق  .٥

  لألسهم الدولية.
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   ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - ٢
ه.  السياسات احملاسبية اهلامة املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أد

 
   أسس اإلعداد  ١- ٢

املعتمدة يف اململكة العربية السعودية  للتقارير املاليةمت إعداد هذه القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية 
 واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 
   السنة  لفيذ خالنمعيار جديد دخل حيز الت  )أ(

    "اإلجيار عقود" ١٦ رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار
 عقود -  ١٦ رقم التقارير املالية إلعداد الدويل املعيار الشركة طبقت ،٢٠١٩ يناير ١ من اعتبارًا
ا عقد حتديدها مت اليت العقود على املعيار تطبيق الشركة اختارت. اإلجيار  طبًقا إجيار سابًقا على أ
لتايل، ٤رقم  املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تفسريات وجلنة ١٧ رقم احملاسبة الدويل ملعيار  مل و
ا حتتوي مسبًقا حتديدهايتم  مل اليت العقود على املعيار بتطبيق الشركة تقم  املطبق إجيار عقد على على أ
مل يكن  .٤رقم  التقارير املالية إلعداد الدولية املعايري تفسريات وجلنة ١٧ رقم الدويل احملاسبة معيار على

ثري  لديها الشركة أن حيث اجلديد، املعيار تطبيق بسبب للشركة املالية القوائم علىكبري   هناك أي 
 الدويل احملاسيب املعيار ضمن سابًقا حسابه مت والذي ، ٢٠١٩ يناير ١ يف كما  جوهرية غري قائمة عقود
 .٤رقم  املالية التقارير إلعداد الدولية تفسريات املعايري وجلنة ١٧
 
   مل تدخل حيز التفيذ بعد  املعايري احملاسبية الصادرة ولكن  )ب(
 امعيارً أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية  - "عقود التأمني"  ١٧ملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ا

"عقود التأمني". هذا املعيار إلزامي للفرتة  ١٧املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم وهو جديًدا 
ثري كبري على ا ٢٠٢١يناير  ١احملاسبية يف أو بعد   .املالية للشركة لقوائمولكن ال يعترب له 

 
   مبدأ التكلفة التارخيية  )ج(

ستثناء قياس  املاليةمت إعداد هذه القوائم  على أساس مبدأ االستمرارية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية، 
لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة القيمة العادلة ل ا  أو القيمة العادلة من الستثمارات احملتفظ 

سات ستخدام أساس االستحقاق احملاسيب. يتم تطبيق السيا ،الدخل الشامل اآلخر واملشتقات خالل
ستثناء ما هو مذكور يف هذه القوائم املالية.   احملاسبية بشكل منتظم 

 
   يعادلهالنقد وما   ٢- ٢

عالية السيولة  لستثمارات قصرية األجاو لنقد يف الصندوق ولدى البنوك ا من يعادلهالنقد وما  يتكون
ريخ الشراء.واليت تُ    ستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من 
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   األدوات املالية  ٣- ٢
   املبدئي االعرتاف  )أ(

ت املالية عندما تصبح طرفًا يف األحكام التعاقدية  ثباتتقوم الشركة مبدئًيا  املوجودات املالية واملطلو
    لألداة املالية.

   التصنيف  )ب(
ا املالية يف فئات القياس التالية: الشركةتصنف     موجودا

لقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل املوجودات  -  أو من  اآلخر اليت سيتم قياسها الحقًا 
    خالل الربح أو اخلسارة)، 

لتكلفة املطفأة. املوجودات  -     اليت سيتم قياسها 
إلدارة املوجودات املالية والشروط التعاقدية للتدفقات يعتمد التصنيف على منوذج أعمال املنشأة 

    النقدية.
   القياسج) 
مل  املوجود املايل الذياملوجودات املالية بقيمتها العادلة. ويف حالة  الشركةاملبدئي، تقيس  األثباتعند 

قتناء  يتم قياسه لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، تضاف تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة 
لقيمة العادلة املوجود املايل قائمة من خالل . ويتم حتميل تكاليف معامالت املوجودات املالية املدرجة 

  .كمصاريف يف الربح أو اخلسارة  الدخل
 

    :القياس الالحق ألدوات الدين
نقدية. يوجد تدفقات  املوجودات اليت هلا إلدارة املوجودات وخصائص الشركةيعتمد على منوذج أعمال 

ا، وهي: الشركةثالث فئات قياس للتصنيف تستخدمها     يف تصنيف أدوات الدين اخلاصة 
ا لتحصيل التدفقات النقدية   أ) التعاقدية، حيث التكلفة املطفأة: املوجودات اليت يتم االحتفاظ 

لتكلفة تمثل فقط يف مدفوعات ألصل الدين و يتم قياس تلك التدفقات النقدية، واليت ت الربح، 
لتكلفة املطفأة واليت  املطفأة. يتم إثبات الربح أو اخلسارة من أداة الدين اليت يتم قياسها الحقًا 

األصل أو عندما  الغاء إثبات ال تشكل جزءًا من عالقة التحوط يف الربح أو اخلسارة عندما يتم
  طريقة العائد الفعلي. ستخدامتنخفض قيمته. يتم حساب الربح من هذه املوجودات املالية 

ا لتحصيل قائمة القيمة العادلة من خالل   ب) الدخل الشامل اآلخر: يتم قياس املوجودات احملتفظ 
ات ث تتمثل التدفقات النقدية للموجودالتدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات املالية، حي

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم فقط يف املدفوعات الرئيسية و   إثباتالربح، 
االخنفاض يف قيمة الربح  إثباتاحلركة يف القيمة الدفرتية من خالل الدخل الشامل اآلخر، عدا 

ح وخسائر صرف العمالت  أو اخلسارة، ويتم اثبات الربح من األداة املالية (اإليرادات) وأر
املوجودات املالية، تتم إعادة تصنيف الربح أو  إثباتاألجنبية يف الربح أو اخلسارة. عند إلغاء 

سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إىل الربح أو  املثبتةاخلسارة املرتاكمة 
ااخلسارة ويتم  ح / (اخلسائ إثبا   ر) األخرى.ضمن األر
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 معايريينطبق عليها : يتم قياس املوجودات اليت ال الربح أو اخلسارةالقيمة العادلة من خالل   ج)  
لقيمة العادلة من  امل اآلخرالدخل الشمن خالل لقيمة القيمة العادلة التكلفة املطفأة أو 

يتم اثبات الربح أو اخلسارة من استثمار الدين، الذي يتم قياسه الحقاً  .خالل الربح أو اخلسارة
لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة والذي ال يعترب جزءاً من عالقة التحوط، ضمن الربح 
ح / (اخلسائر) األخرى  لصايف يف قائمة الربح أو اخلسارة ضمن األر أو اخلسارة ويتم عرضه 

 تنشأ فيها. يف السنة اليت
  

    :حقوق امللكيةالقياس الالحق ألدوات 
لقيمة العادلة.  الشركةتقيس  عرض  الشركةإدارة  واختارتالحقًا مجيع االستثمارات يف حقوق امللكية 

ح وخسائر أ  يوجداستثمارات حقوق امللكية ضمن الدخل الشامل اآلخر، ال  علىالقيمة العادلة ر
ح وخسائر الحقه ألإعادة تصنيف  . إن االستثمار استبعادالقيمة العادلة ضمن الربح أو اخلسارة بعد ر

خسائر االخنفاض يف القيمة (وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة) من استثمارات حقوق امللكية 
لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم عرضها بشكل منفصل عن التغريات  املقاسة 

  األخرى يف القيمة العادلة.
 

ح من  يتم إثبات حق  إثبات عند ىخر كإيرادات أاالستثمارات يف الربح أو اخلسارة   هذهتوزيعات األر
  .الدفعات استالميف  الشركة

 
لقيمة العادلة من  إثباتيتم   خالل الربح أو اخلسارة يفالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية 

ح/ (اخلسائر) األخرى يف قائمة الربح أو اخلسارة   االقتضاء. حسباألر
 
   اليةقيمة املوجودات امل يف االخنفاض   د)

لتكلفة املطفأة والقيمة اخلبتقييم  الشركةتقوم  ا املالية املدرجة  سائر االئتمانية املتوقعة املتعلقة مبوجودا
سابقًا تستخدم  الشركةكانت .  اآلخر على أساس استطالع مستقبليالعادلة من خالل الدخل الشامل 
  منوذج اخلسارة االئتمانية املتكبدة.

 
املبدئي للموجودات وعندما يطرأ  االعرتافأنه من املرجح أن يتم التأخر عن السداد عند  الشركةترى 

تغيري جوهري على خماطر االئتمان على أساس االستمرارية على مدى كل فرتة تقرير. مت تطوير منوذج 
أل خذ يف االعتبار أنه من املرجح أن يتم التأخر يف السداد واخلسارة من ذلك االخنفاض يف القيمة 

التأخر حيث تشري املعلومات السابقة للمجموعة إىل ذلك، ويتم تعديلهما حبيث يعكسان الناتج 
  .يالناتج احملل إمجايل املستقبلي املتوقع مبا يتضمن عوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل منو

 
ا القيمة احلالية (مبعدل الربح الفعلي) لنسبة ل لموجودات املالية، يتم حساب خسارة االئتمان على أ

    للفرق بني:
  التدفقات النقدية التعاقدية املطلوبة ملنشأة مبوجب العقد؛ و  أ.

  التدفقات النقدية اليت تتوقع املنشأة استالمها.  ب.
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    :للشركةفيما يلي تصنيف املوجودات املالية 
تتمثل يف املوجودات املالية حيث يتعرض العمالء ملخاطر منخفضة من التعثر يف السداد   عاملة: - ١

لتدفقات النقدية التعاقدية  .كما أن لديها قدرة قوية على الوفاء 
  

دة يف خماطر  تعتقد اإلدارة أن معلومات التأخر يف السداد هي األساس األنسب لتقييم الز
. وبناًء على خربات وحتليل اإلدارة، فإن األرصدة اليت تكون متأخرة السداد الشركةاالئتمان يف 

دة جوهرية يف خماطر االئتمان وتعترب عاملة. ٦٠ألقل من    يوماً ال تتسبب يف ز
  

مببلغ مساٍو خلسائر االئتمان املتوقعة  العاملة الشركة بقياس خمصص خسارة املوجودات املاليةتقوم 
لفرتة االثين عشر شهر، حيث يكون العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل أقل من اثين عشر شهراً. 

عشر ويتم قياس اخلسائر املتوقعة بعمرها اإلنتاجي املتوقع. تتمثل خسائر االئتمان لفرتة االثين 
جلزء املتوقع من خسائر االئتمان الناتج عن أحداث التأخر يف السداد يف القوائم املالية  شهرًا 

ريخ التقرير.   احملتمل خالل اثين عشر شهراً بعد 
  
ثرت من جودةوتتمثل يف املوجودات املالية  منخفضة األداء: - ٢ اليت  بشكل جوهري االئتمان اليت 

 .يوماً يف سداد املدفوعات / األقساط التعاقدية ٦٠ ألكثر من متأخراً  العميلتظهر إذا كان 
  

خمصص اخلسارة للموجودات املالية منخفضة األداء مببلغ مساٍو خلسائر االئتمان  الشركةتقيس 
 .على مدى العمر اإلنتاجي املتوقعة

 
صل مايل غري العاملة: وتتمثل يف املوجودات املالية متأخرة السداد. حيدث التأخر يف سداد أ - ٣

 يوماً بعد استحقاقها. ٩٠/ األقساط التعاقدية خالل  الدفعاتعندما يفشل العميل يف تسديد 
  

 خمصص اخلسارة للموجودات املالية غري العاملة مببلغ مساٍو خلسائر االئتمان املتوقعة الشركةتقيس 
 .على مدى العمر اإلنتاجي

    يتم شطب املوجودات املالية فقط عندما:
  تكون متأخرة السداد لسنتني على األقل، و  أ)

  .ال يوجد أي توقع معقول السرتدادها  ب)
 

يف ممارسة أنشطة اإلنفاذ يف حماولة السرتداد  الشركةعندما يتم شطب املوجودات املالية، تستمر 
السرتداد، وبعداملستحقة الذمم املدينة   املبالغ املسرتدة  إثباتالشطب، يتم  . عند القيام 

  يف قائمة الدخل/اخلسارة الشاملة. ىخر أ اتكإيراد
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 - ١٣  - 

ت املالية   )ـ(ه    واالستبعادالتصنيف والقياس  - املطلو
ستخدام طريقة العائد الفعلي. إن طريقة  لتكلفة املطفأة  ت املالية وقياسها الحقًا  يتم تصنيف املطلو

النقدية املستقبلية على مدى العمر املتوقع  الدفعاتالعائد الفعلي هي املعّدل الذي يتم به خصم 
  املبدئي. اإلثباتللمطلوب املايل إىل صايف القيمة الدفرتية عند 

 
) من قائمة املركز املايل فقط عند املطلوب املايل املطلوب املايل (أو جزء من ستبعاد الشركةتقوم 

ملطلوب املايل املذكور يف العقد أو عند إلغائه أو انقضائه.   إطفائه، أي عندما يتم الوفاء 
 

    األدوات املالية املشتقة وحماسبة التحوط  (و)
األدوات املالية  تلك. الربح هامش ملخاطر ضهاتعر  لتقليلاألدوات املالية املشتقة  الشركةتستخدم 

 اسهاإبرام عقد املشتقات، وبعد ذلك يعاد قي بتاريخالعادلة  لقيمةمبدئيا  ا االعرتافيتم  املشتقة
  وتقيد ،ملوجب القيمة تكون عندما وذلك مالية كموجودات  املشتقات وتقيد. العادلة لقيمة

ت   .لسالبالعادلة  القيمة تكون عندما مالية كمطلو
  

جتة عن  ح أو خسائر  مباشرة يف  مستخدمة كتحوط القيمة العادلة للمشتقات تغرياتتدرج أي أر
الذي يتم إثباته يف قائمة  قائمة الدخل الشامل، فيما عدا اجلزء الفّعال من حتّوطات التدفقات النقدية

  الدخل الشامل اآلخر.
 

ا التحوط  عملياتألغراض حماسبة التحوط، تصنف  واليت تغطي خماطر  النقديةحتوط التدفقات على أ
ا أو  النقديةيف التدفقات  التغريات ت مت إثبا سواًء كانت متعلقة خبطر ما مرتبط مبوجودات أو مطلو

ا. أجنبيةكبري أو خماطر عمالت معاملة يتوقع حدوثها بشكل     يف ارتباطات مؤكدة مل يتم إثبا
 

 الشركةتحوط اليت تود ال عملية وتوثيق بتخصيص رمسيةبصورة  الشركةالتحوط تقوم  عمليةعند بدء 
 يشتمل. التحوط بعملية املتعلقة املخاطر إدارة اسرتاتيجية أهداف وتوثيق ،احماسبة التحوط بشأ تطبيق
 ييماملنشأة يف تق وطريقةاملخاطر املتحوطة،  وطبيعة، املتحوط والبند التحوط، أداة حتديد على التوثيق
 للبند العادلة القيمة يف التغريات يف يتهاالعادلة ألداة التحوط عند تسو  يمةيف الق التغريات فعاليةمدى 
 املخاطر حتوط تكون ن يتوقع. املتحوطة ملخاطر املرتبطة النقدية التدفقات أو. له التحوط مت الذي
أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها  العادلة القيمة يف املقاصة تغريات حتقيق يف عاليةفاعلية  ذات هذه

ا كانت فعالة بشكل كبري خالل فرتات التقارير املالية اليت خصصت ف   .يهابشكل مستمر لتحديد أ
 
 فيذهاتن أو اؤهاإ أو يعهاأداة التحّوط أو ب نبة التحّوط وذلك عند انتهاء سر التوقف عن حماس يتم
لنسبة  ؤهلةم األداة تلك تعد مل عندما أو املتوقعة،  للعملياتحملاسبة حتّوط املخاطر. ويف ذلك الوقت، 
لربح أو اخلسارة املرتاكمة، املثبتة سابقًا ضمن حقوق  يتم امللكية، يف حقوق امللكية حلني االحتفاظ 

صايف الربح أو  حتويلاملتوقعة. ويف احلاالت اليت ال يتوقع حدوث املعاملة املتحوطة، يتم  العمليةحدوث 
  .للسنة قائمة الربح أو اخلسارة اخلسارة املرتاكمة، املثبتة ضمن حقوق امللكية، إىل
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 - ١٤  - 

   ومتويل مراحبة متويل على اهلامش   ٤- ٢
عندما يقوم  إلغاؤهاومتويل املراحبة عند دفع املبالغ للمقرتضني. ويتم  اهلامش لتمويل على االعرتافيتم 

ا بشكل  لسداد أو عند بيعها أو شطبها أو انتقال مجيع املخاطر واملكاسب املتعلقة  املقرتضون 
  جوهري إىل طرف آخر. يتم تقدمي هذه التسهيالت للعمالء لغرض االستثمارات واملتاجرة يف األسهم.

 
ا، إن ومتويل املراحبة بقيمة التمويل املقدَّ  التمويل على اهلامشيتم قيد  م للعمالء شامل األعباء املتعلقة 

وجدت، وتظهر خمصومًا منها أية خمصصات لتغطية خسائر االئتمان، إن وجدت. يتم عمل خمصص 
من حتصيل مجيع املبالغ  الشركةخسائر االئتمان عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 

ديسمرب  ٣١ومتويل املراحبة كما يف  اهلامش التمويل علىاملستحقة مبوجب الشروط األصلية. إن مجيع 
  .خالل سنة تستحق ٩٢٠١
  
   خدمات إدارة االستثمار  ٥- ٢

 حصةواليت تشمل إدارة صناديق استثمارية حمددة. تظهر  لعمالئهاخدمات استثمارية  الشركةتقدم 
ا  الشركة على من هذه الصناديق ضمن االستثمار يف صناديق استثمارية. ال تعامل املوجودات احملتفظ 

لتايل ال يتم إدراجها ضمن سبيل األمانة أو بصفة استئمانية   ، إن وجدت، كموجودات للشركة. و
  القوائم املالية.

  
ريخ السداد  ٦- ٢    حماسبة 

كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ السداد،   إثبات وإلغاء إثباتيتم 
مبعاجلة أي تغري  الشركةأي التاريخ الذي يتم فيه تسليم أو استالم املوجودات من الطرف اآلخر. تقوم 

ريخ التداول بنفس الطريقة اليت يتم فيها معاجلة  ريخ السداد و  املوجوداتيف القيمة العادلة بني 
املشرتاة. إن العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم 

  تسليم املوجودات خالل الفرتة الزمنية اليت تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها يف السوق.
  
   اخنفاض قيمة املوجودات غري املالية  ٧- ٢

الخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو  مراجعةيتم   التغرياتاملوجودات غري املالية فيما يتعلق 
خلسارة الناجتة عن  االعرتافقد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم  الدفرتيةيف الظروف إىل أن القيمة 

دة يف القيمة الدفرتية لألصل عن الق يمة القابلة لالسرتداد وهي االخنفاض يف القيمة، واليت متثل الز
قصًا تكاليف البيع أو  االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير االخنفاض  قيمةالقيمة العادلة لألصل 

فصلة وحمددة (وحدات يف القيمة، يتم جتميع املوجودات ألدىن حد ميكن أن يدر تدفقات نقدية من
واليت سبق أن حدث اخنفاض يف قيمتها بغرض  ةاملتداولاملوجودات غري  يتم مراجعة مدرة للنقد).

ريخ كل تقرير. إذا ما مت الحقًا عكس خسارة  احتمال عكس ذلك االخنفاض يف القيمة، وذلك يف 
دة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير املعدل  االخنفاض يف القيمة، عندئذ تتم ز

ا القابلة لالسرتداد، على أال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة االخنفاض يف لقيمته
عكس خسارة االخنفاض يف  إثباتقيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقد يف السنوات السابقة. يتم 

  .الربح أو اخلسارةكإيرادات يف   فوراً القيمة 
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 - ١٥  - 

   األجنبيةالعمالت  حتويل  ٨- ٢
   العملة الوظيفية وعملة العرض  )أ(

لر البنود يفتظهر    .للشركةالعملة الوظيفية  الذي يعتربدي و ل السعو القوائم املالية 
 
   معامالت وأرصدة  )ب(

ل السعودي  لعمالت األجنبية إىل الر أسعار الصرف  على أساسيتم حتويل املعامالت اليت تتم 
ريخ تلك املعامالت. يتم  ح وخسائر  قيدالسائدة يف  العملة األجنبية الناجتة عن تسوية تلك  فروقأر

لعملة األج ت النقدية  نبية على أساس أسعار املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلو
اية العام ضمن    .الربح أو اخلسارةصرف العمالت السائدة كما يف 

 
   العمليات األجنبية  )ج(

يت تكون عملتها تقّيد الفروقات الناجتة عن حتويل قائمة املركز املايل ونتائج الشركة التابعة األجنبية ال
ل السعودي إىل الر     يلي:ل السعودي كما الرئيسة غري الر

ت لكل قائمة مركز مايل بسعر الصرف  أ) عند اإلقفال يف  السائدة ُحتّول املوجودات واملطلو
  .املركز املايل قائمة ريخ

  ُحتّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل مبتوسط أسعار الصرف.  ب)
سعار الصرف   ج) ت حقوق امللكية  ا يف التواريخ الناشئة ُحتّول بنود حسا السائدة املعمول 

ا  .املتعلقة 
  

ل السعودي   تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويالت القوائم املالية للشركة التابعة األجنبية إىل الر
  كبند منفصل ضمن حقوق املسامهني ضمن "احتياطيات أخرى".

 
ريخ  ستخدام معدالت الصرف السارية يف  ح املستلمة من الشركة الزميلة  يتم حتويل توزيعات األر

  .الربح أو اخلسارةيل العملة يف إجراء املعاملة وتدرج فوارق حتو 
 

عندما يتم استبعاد أو بيع جزء من االستثمارات يف الشركات التابعة األجنبية، فإن فروق حتويل 
ا ضمن قائمة الدخل كجزء من الربح أو العمالت  ا ضمن حقوق املسامهني يتم اثبا اليت مت اثبا

  اخلسارة الناجتة عن االستبعاد أو البيع.
  
   تكاليف االقرتاض  ٩- ٢

خذ مباشرة إىل اقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات  العائدةإن تكاليف االقرتاض  لضرورة فرتة اليت 
، تضاف إىل تكلفة تلك املقصود منها أو بيعهاللغرض  لالستخدام زمنية طويلة لتصبح جاهزة

  كبري لالستخدام املقصود منها أو للبيع.  إىل حداملوجودات، إىل أن تصبح املوجودات جاهزة 
 

 يف الفرتة اليت يتم فيها تكبدها. الربح أو اخلسارةليف التمويل األخرى يف يتم إثبات مجيع تكا
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 - ١٦  - 

   الزكاة  ١٠- ٢
الربح أو الدخل. يتم حتميل خمصص الزكاة على ضريبة للزكاة وفقًا ألنظمة الزكاة و  الشركةختضع 
، اليت تصدرها املصلحة النهائية الزكوية طبو الر املستحقة مبوجب  الفروقات الزكويةيتم تسجيل . اخلسارة

  إن وجدت، عند حتديدها.
 

ستقطاع الضرائب، إن وجدت، عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة  الشركةتقوم 
  العربية السعودية مبوجب نظام الضريبة.

 
   خمصصات  ١١- ٢

نتيجة حلدث سابق،  أو متوقع حايل قانوينالتزام  الشركةلدى  عندما يكوناملخصصات  إثباتيتم 
  .يعتمد عليهااللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل  هذا وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية

 
   ممتلكات ومعدات  ٢١- ٢

لتكلفة بعد خصم االستهالك املرتاكم. حيمل االستهالك على املوجودات  واملعداتتظهر املمتلكات 
على اساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكاليف هذه املوجودات  الربح أو اخلسارةعلى قائمة 

   على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا كما يلي:
  سنة ٤٠- ٣  مبان وحتسينات على أراض مملوكة

  (العمر االفرتاضي أو مدة العقد، أيهما أقصر)    اين مستأجرةحتسينات على مب
ث وتركيبات   سنوات ٥- ٤      أ

  سنوات ٤  سيارات
 

ح واخلسائر من  الربح أو مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتدرج يف قائمة  االستبعاداتحتّدد األر
  .اخلسارة

 
 العادية اليت ال تزيد جوهر من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل واإلصالحاتُحتمل مصاريف الصيانة 

عند تكبدها. تتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم  الربح أو اخلسارةعلى قائمة 
  استبعاد املوجودات اليت مت استبداهلا.

 
   يةعقار استثمارات   ٣١- ٢

ا  يةالعقار االستثمارات  دة قيمتها الرأمسالية وليس  لغرضهي ممتلكات يتم االحتفاظ  جريها أو لز
لتكلفة بعد خصم االستهالك االستثمار العقاري ظهر ي. الشركةمن أجل استخدامها ألغراض 

لتكلفة.   املرتاكم، إن وجد، ما عدا األراضي اليت تظهر 
 

ح واخلسائر من  مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية، ويتم إدراجها  االستبعاداتيتم حتديد األر
  .الربح أو اخلسارةضمن قائمة 
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 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)
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   اتإيراد  ٤١- ٢
    على النحو التايل: الشركةيتم تصنيف إيرادات 

   املتوافق مع الشريعةالدخل من التمويل   .أ
   الوساطة ورسوم إدارة املوجودات)العقود مع العمالء (تتضمن دخل   .ب
ح إيراد توزيع  .ج    أر
   إيرادات / (خسائر) املتاجرة  .د
  إيرادات إجيار  .ه
 

   تتلخص السياسات احملاسبية ذات العالقة كما يلي:
   املتوافق مع الشريعةالدخل من التمويل   )أ

ستخدام  الربح أو اخلسارةبقائمة  املتوافق مع الشريعةاملدينة للتمويل  الذممالدخل من  اعرتافيتم 
  طريقة العائد الفعلي وطريقة معدل الربح الفعلي املعمول به على األرصدة القائمة على مدار فرتة العقد.

 
يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على تكاليف ورسوم املعاملة وإيرادات العمولة املستلمة واليت تعترب 

شتمل تكاليف املعاملة على تكاليف إضافية تنسب مباشرة جزءًا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. وت
    إىل شراء األصل املايل.

   (تتضمن دخل الوساطة وروسوم إدارة املوجودات) العقود مع العمالء  )ب
ستخدام النموذج التايل  ١٥رقم  للتقرير املايلإليرادات وفقًا للمعيار الدويل  العرتاف الشركةتقوم 

  املكون من مخس خطوات:
: حتديد العقد مع ١اخلطوة 
  العميل

حيث تنشأ يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بني طرفني أو أكثر 
ة النفاذ وحتدد معايري العقود كل على حدة بااللتزامات واحلقوق واج

ا.   واليت جيب الوفاء 
  

التزامات : حتديد ٢اخلطوة 
  األداء

نه وعد يف العقد يتم مبوجبه نقل بضاعة أو  يعرف التزام األداء 
  خدمات إىل العميل.

  
أن تستحقه مقابل حتويل  الشركةسعر املعاملة هو املقابل الذي تتوقع   : حتديد سعر املعاملة٣اخلطوة 

ستثناء املبالغ احملصلة  ا إىل العميل،  البضائع أو اخلدمات املصرح 
  لنيابة عن أطراف أخرى.

  
: ختصيص سعر ٤اخلطوة 
  املعاملة

لنسبة للعقود حيث يوجد أكثر من التزام أداء واحد، ختصص 
ملبلغ الذي ميثل مبلغ املقابل  الشركة سعر معاملة لكل التزام أداء 

موعة أن تكون مسؤولة عنه لتلبية التزامات االداء.   الذي تتوقع ا
  

اإليراد أو عندما تليب التزام األداء عن طريق نقل السلعة  الشركةحتقق   إليرادات االعرتاف: ٥اخلطوة 
  أو اخلدمة املوعودة إىل العميل مبوجب العقد.
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على اخلطوات اخلمس السابقة، فإن سياسة اثبات اإليرادات لكل مصدر من مصادر اإليرادات  بناءً 
   هي كما يلي:

    دخل الوساطة
لسعر املتفق عليه يف  صلةامالت ذات يتم إثبات دخل الوساطة عندما يتم تنفيذ املع نيابة عن العمالء 

لتزام أداء   الشركةعندما تقوم  الشركةالعقد مع العمالء، بعد خصم اخلصومات واحلسومات. يتم الوفاء 
  أي ارتباطات أخرى. للشركةالفوري لإليرادات، حيث لن يكون  االعرتافبتنفيذ املعاملة، مما يؤدي إىل 

 
    أتعاب إدارة املوجودات

بتة من صايف املوجودات املدارة ("بناء على  االعرتافيتم  تعاب إدارة املوجودات بناء على نسبة 
املوجودات") أو نسبة من عوائد صايف املوجودات ("بناء على العوائد") وختضع للشروط واألحكام 

مات اإليرادات من أتعاب اإلدارة إىل اخلد الشركةاملطبقة وعقود اخلدمات مع العمالء والصناديق. تعزو 
لنقل اخلدمات لتلك الفرتة. ومبا أن  الشركة، ألن األتعاب تتعلق حتديًدا جبهود السنةاملقدمة خالل 

أتعاب إدارة املوجودات غري خاضعة لالسرتداد، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس جوهري لإليرادات 
ا   سابقاً. املعرتف 

  
    على مديين عقود املراحبة اصةاخل تعموالالدخل 

يتم إثبات دخل العموالت اخلاصة لكافة األدوات املالية املرتبطة بعمولة خاصة (مديين عقود املراحبة) يف 
ستخدام معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي  قائمة الدخل لغرض خاص 

لضبط الدفعات أو املقبوضات النقدية املست قبلية املتوقعة من خالل العمر املتوقع لألصل املايل خيصم 
(أو فرتة أقصر، حسبما كان مالئما)، إىل القيمة الدفرتية لألصل املايل. عند احتساب معدل الفائدة 

بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ بعني االعتبار مجيع الشروط  الشركةالفعلي، تقوم 
  ولكن ليس خسائر االئتمان املستقبلية. التعاقدية لألداة املالية

 
ا بشأن املدفوعات أو  الشركةيتم تعديل القيمة الدفرتية للموجودات املالية إذا قامت  بتعديل تقديرا

املقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفرتية املعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم 
  تسجيل التغري يف القيمة الدفرتية كخسائر اخنفاض يف القيمة.

  
 الشركةلثالث"، حتتسب إذا اخنفضت القيمة االئتمانية للموجودات املالية، ومت اعتبارها ضمن "املستوى ا

إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلية على صايف التكلفة املطفأة للموجودات املالية. 
حتساب إيرادات  موعة  إذا تعافت املوجودات املالية ومل تعد منخفضة القيمة االئتمانية، تقوم ا

  الفوائد على أساس إمجايل.
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ألدوات املالية (مثل مديين خذ احتساب العائد الف علي بعني االعتبار كافة الشروط التعاقدية املتعلقة 
عقود املراحبة). ويشتمل االحتساب على كافة األتعاب والنقاط املدفوعة أو املستلمة أو تكاليف 
املعامالت وكذلك اخلصم أو العالوة اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل العمولة اخلاصة الفعلي. 

كاليف املعامالت هي تكاليف إضافية ميكن أن تنسب مباشرة إىل شراء أو إصدار أو بيع املوجودات ت
  املالية.

ح توزيع إيراد  )ج    أر
ح عند وجود حق  يتم إثبات إيراد توزيع ح للشركةاألر   .ستالم تلك األر

   إيرادات / (خسائر) املتاجرة  )د
ح واخلسائر من التغيريات يف القيم العادلة واستبعاد نتائج األنشطة التجارية كافة تشمل  األر

  االستثمارات.

   اإلجيارإيرادات   )ه
ستخدام طريقة القسط الثابت على  يتم اثبات اإليرادات اإلجيارية من عقود اإلجيار التشغيلي للعقار 

  مدار فرتة عقد اإلجيار.
 
ا لغرض البيع  ٥١- ٢    موجودات معاد اقتناؤها حمتفظ 

رى مقابل سداد التمويل ، خالل دورة أعماهلا العادية، بعض العقارات أو املوجودات األخلشركةا تقتين
ا لغرض البيعتعترب املستحق.  وتظهر مبدئيًا بقيمة الذمم املدينة أو  ،هذه املوجودات موجودات حمتفظ 

قصًا أي تكاليف للبيع عند حيازة هذه  لقيمة العادلة احلالية للموجودات املعنية، أيهما أقل، 
  املوجودات. وال يتم حتميل أي استهالك على هذه املوجودات.

 
وبعد اإلثبات األويل هلا، يتم حتميل أي اخنفاض الحق يف القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع على 

. يتم إثبات أي مكاسب الحقة يف القيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه املوجودات الدخلقائمة 
ح/ خسائر عند االست   بعاد.حبيث ال تتجاوز ذلك االخنفاض املرتاكم هلا كدخل مع أي أر

 
   عقود إجيار  ٦١- ٢

  ٢٠١٩ يناير ١ من املطبقة السياسة
  

  اإلجيار التزامات/  االستخدام حق موجودات
  

. إجيار عقد يتضمن، أو العقد، كان  إذا ما بتقييم الشركة تقوم العقد، بداية يف األويل، اإلثبات عند
 من لفرتة حمدد أصل استخدام على السيطرة ينقل العقد إن كان إجيار عقد يتضمن، أو يعترب، العقد
 توجيه للشركة وميكن تعود للشركة املنافع معظم كانت  إذا السيطرة حتديد يتم. عوض مقابل يف الوقت

 .املوجودات هذه استخدام
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  املوجودات استخدام حق
لتكلفة  استخدام حق ويقيس التكلفة، منوذج الشركة تطبق     املوجودات 

  و القيمة؛ يف لإلخنفاض مرتاكمة خسائر وأي املرتاكم االستهالك منها خيصم- ١
  .االجيار لتعديالت اإلجيار عقود اللتزامات قياس إعادة ألي معدلة تكون- ٢
  

 كانت  إذا ذلك ومع. اإلجيار عقود مساو اللتزامات املوجودات استخدام حق سيكون عام، بشكل
 املصاريف من وغريها لالسرتداد القابلة غري الودائع املواقع، تكاليف جتهيز مثل اضافية تكاليف هناك

ملعاملالت،    .املوجودات استخدام حق قيمة على تضاف أن جيب املتعلقة 
  

    اإلجيار عقود التزامات
  .للمؤجر املتبقية الدفعات جلميع احلالية القيمة هو اإلجيار عقود التزام فإن األويل، االعرتاف عند

  
ريخ البدء      :طريق عن اإلجيار عقود التزامات الشركة تقيس املعيار، بتطبيق بعد 

دة  - ١    االجيار، عقود التزامات على العائد لتعكس الدفرتية القيمة ز
  و املقدم، االجيار وعات مدف لتعكس الدفرتية القيمة خفض  - ٢
  .اإلجيار عقود على تعديل أو تقييم إعادة أي لتعكس الدفرتية القيمة قياس إعادة  - ٣
  

    القيمة ومنخفضة األجل قصرية اإلجيار عقود
 على القيمة منخفضة األجل وعقود املوجودات قصرية اإلجيار بعقود املرتبطة املدفوعات إثبات يتم

 ترتاوح إجيار عقود هي األجل قصرية اإلجيار عقود. الدخل قائمة يف  كمصروف  الثابت القسط أساس
ا بني    .أقل أو شهراً  ١٢ مد

  
    ٢٠١٩ يناير ١ قبل املطبقة السياسة

  :التالية احملاسبية السياسة تطبيق مت مستأجرة، الشركة حيث ، ٢٠١٩ يناير ١ قبل
  

 كعقود  الشركة إىل األصل ملكية ومنافع خماطر كافة  مبوجبها تتحول مل واليت اإلجيار عقود تصنف
 يتم. تشغيلية إجيارات عقود الشركة تربمها اليت اإلجيار عقود تعترب كافة لذلك، ونتيجة. تشغيلية إجيارات
 الثابت القسط أساس الدخل على قائمة على التشغيلية اإلجيارات عقود مبوجب اليت الدفعات حتميل
  .اإلجيار فرتة مدى على

  
    احتياطي نظامي   ٢- ١٧

 مبلغ االحتياطي النظامي حتويلوفقا لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، يتعني على الشركة 
من رأس املال. ان هذا  %٣٠ على األقل ٪ من صايف الدخل حىت يبلغ هذا االحتياطي١٠بنسبة 

  االحتياطي غري قابل للتوزيع.
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    مصاريف   ١٨- ٢
ا مصاريف عمومية وإدارية تكاليفتصنف املصروفات، عدا    .املوظف والرسوم املالية على أ

  
    التزامات حمتملة وارتباطات ١٩- ٢

كيد وجود االلتزام من خالل أحداث املستقبلية أو  عندما يتم احملتملةيتم اإلفصاح عن االلتزامات 
ملوجودات احملتملة ، ولكن يتم  االلتزامحيث ال ميكن قياس مقدار  مبوثوقية معقولة. ال يتم االعرتاف 

  .الكشف عنها عندما يكون تدفق املنافع االقتصادية حمتمالً 
  
ح  ٠٢- ٢    توزيعات أر

ح يف القوائم املالية خالل  ح من قبل  السنةتدرج توزيعات األر اليت يتم فيها اعتماد توزيعات األر
  .مسامهي الشركة

  
   حماسبية مؤثرة وافرتاضاتتقديرات  - ٣

بعمل أحكام ، أن تقوم اإلدارة للتقارير املالية، طبقًا للمعايري الدولية يتطلب إعداد القوائم املالية
ت  وافرتاضاتوتقديرات  تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلو

والدخل واملصاريف. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات 
لتقديرات احملاسبية امل. يتم ةمستمر  األساسية بصورةواالفرتاضات  عّدلة يف الفرتة اليت يتم فيها االعرتاف 

ا التقديرات تعديل  .ويف أي فرتات تتأثر 
  
  نقد وأرصدة لدى البنوك - ٤

  إيضاح 
ديسمرب  ٣١  

٩٢٠١ 
ديسمرب  ٣١  

٨٢٠١ 
  ٤٣    ٤٣     نقد يف الصندوق
  ٣٤٫٢٦٢    ١٠٬٥١٢     نقد لدى البنوك
  ٣٤٬٣٠٥    ١٠٬٥٥٥     النقد وما يعادله

تاريخ استحقاق أقل بودائع قصرية األجل 
 ١- ٤  من ثالثة أشهر

  
٤٧٬٠٠٠  

  
٤٧٬٠٠٠  

      ٨١٫٣٠٥    ٥٧٫٥٥٥  
ل سعودي ( ٤٦ويشمل ذلك    ١- ٤ ل سعودي) فيما يتعلق  ٤٦: ٢٠١٨مليون ر مليون ر

 .بضمان مصريف
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   هلامش ومتويل املراحبةالتمويل   - ٥

  إيضاح 
ديسمرب  ٣١  

٩٢٠١ 
ديسمرب  ٣١  

٨٢٠١ 
  ٧١٬٢٦٢    ٧٠٬٦٠٨   ٣- ٥ ،١- ٥  هلامشالتمويل 

  ٧٢٬٨٩٩    ١٣٬٢٨٨   ٣- ٥ ،٢- ٥  ةمتويل املراحب
      ١٤٤٬١٦١    ٨٣٬٨٩٦  

  
للتعامل يف سوق األسهم احمللية.  حمددين اهلامش لعمالء على قراضإلتوفر الشركة تسهيالت ل  ١- ٥

حمفظة استثمارات العميل لضمان سداد مبلغ اإلقراض يف حالة  سيولةلدى الشركة خيار 
  عموالت.أو التخلف عن السداد. هذا اإلقراض ال يتحمل أي رسوم 

حمفظة  سيولةتوفر الشركة متويل املراحبة لشراء أسهم لفرتة حمدودة. لدى الشركة خيار   ٢- ٥
استثمارات العميل لضمان سداد مبلغ املراحبة. هذا التمويل حيمل هامش ربح متفق عليه 

  .مسبًقا
ا يت  ٣- ٥ اية العام على أ . مل يشرتط أي خمصص لالخنفاض يف عاملةم تصنيف مجيع األرصدة يف 

ريخ للتا حمفظة استثمارات العميل لضمان  سيولةوللشركة خيار  خلفلقيمة حيث ال يوجد 
  .السداد

  
  استثمارات - ٦

٩٢٠١    
 

 
 

 

  

القيمة العادلة من 
خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

القيمة العادلة   
من خالل 
  قائمة الدخل

  

موع   ا
  ٩٨٨    -    ٩٨٨   صندوق عرعر (املستوى الثاين) 

  ١٬٠٤٧    -    ١٬٠٤٧   (املستوى الثاين) لتمويلصندوق مراحبة 
        )ول(املستوى األالستثمار صناديق ا

صندوق فالكم املتداول لقطاع أسهم حقوق  -
  -   امللكية السعودية

  
٦٬٦٥٢  

  
٦٬٦٥٢  

صندوق فالكم املتداول لقطاع  -
ت   -   البرتوكيماو

  
٦٬٩٢٠  

  
٦٬٩٢٠  

  -  ١٣٬٥٧٢  ١٣٬٥٧٢ 
موع   ١٥٬٦٠٧    ١٣٬٥٧٢    ٢٬٠٣٥   ا



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٢٣  - 

 
٨٢٠١        

  

القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
  اآلخر

  
القيمة العادلة 
من خالل 
  قائمة الدخل

  

موع   ا
  ٣٨٫٠٩٣    ٤٫٢١٥    ٣٣٫٨٧٨   أسهم مدرجة (املستوى األول)

  ١٬٠٠١    -    ١٬٠٠١   صندوق مراحبة التمويلي (املستوى الثاين)
       

        )األولصناديق استثمارية (املستوى 
صندوق فالكم املتداول لقطاع أسهم حقوق  -

  -   امللكية السعودية
  

٣٫٩٠٢  
  

٣٫٩٠٢  
صندوق فالكم املتداول لقطاع  -

ت   -   البرتوكيماو
  

٦٫٨٥٥  
  

٦٫٨٥٥  
  -    ١٠٫٧٥٧    ١٠٫٧٥٧  
       

موع   ٤٩٫٨٥١    ١٤٫٩٧٢    ٣٤٫٨٧٩   ا
  
   عالقة طراف ذويهامة متعلقة أمور  - ٧

من خالل دورة أعماهلا اإلعتيادية مع أطرافها ذوي عالقة. تتكون األطراف ذوي العالقة تتعامل الشركة 
ا الزميلة.   الرئيسية من شركة فالكم القابضة وصناديق االستثمار اليت تديرها الشركة وشركا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٢٤  - 

  العالقة خالل السنة: طراف ذوياهلامة لألفيما يلي املعامالت  أ)
 

  ايضاح 
ديسمرب  ٣١  

٩٢٠١ 
ديسمرب  ٣١  

٨٢٠١ 
           الشركة األم: –أ) شركة فالكم القابضة 

  ٣٫٩٣٤    ٣٬٩٦٨     شركة فالكم القابضة ختصمصاريف 
           

           ب) شركات زميلة:
  ١٫٢٥٢    ٢٬١٠٢      إيرادات إجيار

ت    ٩٧    ٣٥     وجملداتإعال
  ٧٠    -      مصروفات أمن

            
            ج) صناديق االستثمار:

  ٨٫٨٢٩    ٢٠٬٧٠٨     أتعاب إدارة من صناديق استثمارية
  ٨٫٥٤٣    ٦٫٦٣٩     متويل * تكاليف
  ١٦٫٠٠٠    ١٬٠٠٠     اشرتاكات صناديق االستثماراترسوم 

           
           د) جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا:

هلامش  هال العذل (مسامهة يف شركة  –متويل 
   فالكم القابضة)

  
١٥٬٥٠٠  

  
 -  

  ٤٤٢٫٦    ٧٬٤٥١     تعويض موظفي اإلدارة العليا
واللجان املنبثقة  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

   منها
  

١٫١٢٤  
  

١٫١٤٥  
  

ريخ  قرر املوافقة على التسوية املقدمة من  ٢٠١٩ديسمرب  ١٥جملس إدارة شركة فالكم القابضة يف 
ا كمصروف ضمن القوائم املالية لشركة فالكم  لتسوية واإلعرتاف  قبل اهليئة العامة للزكاة والدخل 

ل سعودي. ٢٢٫١ة  مببلغ القابضة عوضا عن شركة فالكم للخدمات املالي مليون ر



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٢٥  - 

ل السعودي وهو صندوق مدار  ،٨٢٠١ و ٩٢٠١خالل عامي   * لر قام صندوق فالكم للمراحبة 
  ٪).٥: ٨٢٠١( %٤٫٥ نسبةتوسط من قبل الشركة، بربط مراحبات لدى الشركة مقابل عمولة مب

  
  :ا يليمبديسمرب  ٣١العالقة كما يف  أطراف ذويأرصدة    ب)

  

  إيضاح 
ديسمرب  ٣١  

٩٢٠١ 
ديسمرب  ٣١  

٨٢٠١ 
  ٢٫٤٣٩    ٢٬٨٨١     ذمم مدينة من شركة فال القابضة

  -     ١٬٩٧٣     شركة فالكم القابضة - ذمم مدينة 
  ٦٨٦    ٦٨٦     العربية الطبية املستشفىذمم مدينة من 

  ٢٤    ١٤     ذمم مدينة من شركة النايفات للتمويل
  ٦٣    ٦٣     ذمم مدينة من صندوق مراحبة فالكم

  ٢٢    ١٠     األمثال للتمويلذمم مدينة من شركة 
املخازن واخلدمات ذمم مدينة من شركة 

   املساندة
    

 -  
    

٢٥٠  
    ٣٫٤٨٤    ٥٬٦٢٧  

  ١٨١٫١٩٣    ٨٦٬٧٨٤     ودائع املراحبة - قروض 
  ٣٨١٣٫   ٢٤٩٤٬    ١- ٨  و ذمم مدينة أخرى أتعاب إدارة مستحقة

  
عضاء جملس اإلدارة واملد   ديسمرب مبا يلي: ٣١الرئيسيني كما يف  راءتتلخص األرصدة املتعلقة 

 

 
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١  

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١  

  ٦٠٠    ٦٢١  قروض موظفني
  ١٨٣٬٣    ٥٬١٢٥  اية اخلدمة للموظفني مكافأة

 
 وغري التنفيذيني الذين تقع عليهم مسؤولية التخطيط وتوجيه نيالتنفيذي راءاإلدارة هم املد نيموظف

  الشركة.ى على مستو  نشطةاألومراقبة 
 



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٢٦  - 

  موجودات أخرى - ٨

  إيضاح 
ديسمرب  ٣١  

٩٢٠١ 
ديسمرب  ٣١  

٨٢٠١ 
 ٥٫١٩٦ ٤٬٦٢٤ ١- ٨ عمولة وأتعاب مدينة

  ١٫١٨٢    ١٬٣٦٢      مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ١٫٨٤٠    ٩٩٠     قروض للموظفني

  ٢١١١٫    ٤٬٥٣٢     دفعات مقدمة وذمم مدينة
     ٩٫٤٢٩    ١١٬٥٠٨  

 
ل سعودي (مليون  ٤٫٤ يتضمن هذا مبلغ ١- ٨ ل سعودي) أتعاب إدارة مليون  ٤٣٫: ٨٢٠١ر ر

  عالقة. أطراف ذويمن و ذمم مدينة أخرى مستحقة 
  



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

- ٢٧ - 

  , صايفممتلكات ومعدات - ٩
 

٩٢٠١    
أراضي ومباين وحتسينات   

  * على أراضي مملوكة
حتسينات على   

  عقار مستأجر
  

ث وجتهيزات   أ
  

  سيارات
  

  أجهزة حاسب آيل
  

موع   ا
              التكلفة:

  ١١٦٫٣٥٠    ٢٧٫١١٨    ١١٤    ١٢٫٩٩٤    ٣٢٤    ٧٥٫٨٠٠    ٩٢٠١يناير  ١
  ٥٣٦٬٤    ٢٠٤    -    ٢٧    -    ٤٬١٣٤    إضافات خالل السنة

  -    -    -    -    -    -    استبعادات خالل السنة
  ٥١٢٠٬٧١    ٢٧٬٣٢٢    ١١٤    ١٣٬٠٢١    ٣٢٤    ٧٩٬٩٣٤    ٩٢٠١ديسمرب  ٣١
             

              االستهالك املرتاكم:
  ٥١٫٤٤٤    ٧٢٦٫٠٤    ٩٨    ٢٩١٢٫٦    ١٨٩    ١٢٫٤١٨    ٩٢٠١يناير  ١

  ٢٬٤٦٥    ٦٢٥    ٤    ١٧٨    ٨١    ١٬٥٧٧    االستهالك احململ للسنة
  -    -    -    -    -    -    استبعادات خالل السنة

  ٥٣٬٩٠٩    ٢٦٬٦٧٢    ١٠٢    ١٢٬٨٧٠    ٢٧٠    ١٣٬٩٩٥    ٩٢٠١ديسمرب  ٣١
             

              صايف القيمة الدفرتية يف:
  ٦٦٬٨٠٦    ٦٥٠    ١٢    ١٥١    ٥٤    ٦٥٬٩٣٩    ٩٢٠١ديسمرب  ٣١

 



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

- ٢٨ - 

٨٢٠١    

أراضي ومباين   
وحتسينات على 

  * أراضي مملوكة

  
حتسينات على 
  عقار مستأجر

  

ث وجتهيزات   أ

  

  سيارات

  

  أجهزة حاسب آيل

  

موع   ا

              التكلفة:
  ١١٦٫٣١٢    ٢٦٫٧١٧    ١١٤    ١٢٫٩٧٥    ٧٠٦    ٧٥٫٨٠٠    ٢٠١٨يناير  ١

  ٥٥٢    ٤٧٣    -    ٧٩    -    -    إضافات خالل السنة
  )٥١٤(    )٧٢(    -    )٦٠(    )٣٨٢(    -    استبعادات خالل السنة

  ١١٦٫٣٥٠    ٢٧٫١١٨    ١١٤    ١٢٫٩٩٤    ٣٢٤    ٧٥٫٨٠٠    ٢٠١٨ديسمرب  ٣١
             

              االستهالك املرتاكم:
  ٣١٠٤٩٫    ٤١٠٢٥٫    ٨٦    ٥٠٦١٢٫    ٢٨٣    ١١٫٠٢٥    ٢٠١٨يناير  ١

  ٢٫٤٤٨    ٧٠٤    ١٢    ٢١٨    ١٢١    ١٫٣٩٣    االستهالك احململ للسنة
  )٤٣١(    )٦٧(    -    )٢٣(    )٢١٥(    -    استبعادات خالل السنة

  ٥١٫٤٤٤    ٧٢٦٫٠٤    ٩٨    ٢٩١٢٫٦    ١٨٩    ١٢٫٤١٨    ٢٠١٨ديسمرب  ٣١
             

              صايف القيمة الدفرتية يف:

  ٦٤٫٩٠٦    ٧١١٫٠    ١٦    ٢٠٣    ١٣٥    ٦٣٫٣٨٢    ٢٠١٨ديسمرب  ٣١
 



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٢٩  - 

شركة ل من املبىن الرئيسي جزء تأجريالشركة بقامت املبىن الرئيسي بشكل كامل.  الشركة* متتلك 
 جيارالشركة ايرادات اال. تعترب (شركات زميلة)شركة املخازن واخلدمات املساندة النايفات للتمويل و 

ل سعودي ( ٢٢٫١٠ بسيطة نسبيًا وتبلغ إيرادات اإلجيار ل  ١٫٢٥٢: ٢٠١٨مليون ر مليون ر
   .سعودي)

 ذمم دائنة ومستحقات - ١٠
 ٨٢٠١ديسمرب  ٣١   ٩٢٠١ديسمرب  ٣١  

  ٢٫١٧٣    ٣٬٥١٧   مصاريف مستحقة
  ٣٫٢٨٠    ٥٬٣٨٩   دائنةذمم 

  ٥٫٤٥٣    ٨٬٩٠٦   
   الزكاة - ١١

ت الوعاء الزكوي ١- ١١    مكو
موعةمنفصلة  يإقرار زكو  ةتقدم الشرك ت الرئيسية للوعاء الزكوي عن ا شركة وفق لل. تتألف املكو

واالقرتاضات طويلة  السنةنظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق املسامهني واملخصصات يف بداية 
قصًا اخلصومات لصايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات  األجل والدخل الضرييب املقدر 

 واالستثمارات وبنود أخرى حمددة.
 ٨٢٠١ ديسمرب ٣١   ٩٢٠١ديسمرب  ٣١  
  -     ١٫٣٦٩   يناير ١

  ١٫٣٦٩    ٣٬١٤٧   خمصص للسنة
  -     )١٬٤١١(   املدفوعات خالل السنة

   ١٫٣٦٩    ٣٬١٠٥   ديسمرب ٣١
   طبو الر وضع    ٢- ١١

ا الزكوية إىل اهليئة العامة للزكاة والدخل حىت السنة املنتهية يف  رسال إقرارا ديسمرب  ٣١قامت الشركة 
 . ٢٠١١ إىل ٢٠٠٧ديسمرب  ٣١لسنوات املنتهية يف عن االزكوية  طبو الر  تسلمت، وقد ٨٢٠١

إدارة شركة  جملس حيث قرر .٢٠٢٠دفعت يف عام  ،مليون ٢٢٫١على دفع  يف وقت الحق  وافقت
ريخ  املوافقة على تلك التسوية املقدمة من قبل اهليئة العامة  ٢٠١٩ديسمرب  ١٥فالكم القابضة يف 
لتسوية  ا كمصروف ضمن القوائم املالية لشركة فالكم القابضة عوضا عن للزكاة والدخل  واإلعرتاف 

تلقت الشركة التقييم النهائي  ٢٠١٦إىل  ٢٠١٢ من السنوات عن .شركة فالكم للخدمات املالية
يف نة االستئناف األولية جل مناحلكم الصادر  بعدالعليا  االستئنافواستأنفت هذه التقييمات يف جلنة 

، قدمت ٢٠١٨و  ٢٠١٧ عن السنوات. اهليئة العامة للزكاة و الدخل، واليت أيدت قرار وقت سابق 
  .بعد ةالنهائي الربوطودفعت الزكاة لكنها مل تتلق  االقرارات الزكوية الشركة



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٠  - 

   اية اخلدمة للموظفني مكافأة    - ٢١

  
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١  

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١  

  ٦٫٨٨١    ٦٤٨٬٧   يناير ١
  ٢٫٢١٧    ٢٬١٧٨   للسنةخمصص 

  )٢٫٧٧٩(    )٤٨٤(   املدفوعات خالل السنة
  ١٫٣٢٩    -    فالكم القابضة ركةش من حمول
  ٧٫٦٤٨    ٩٬٣٤٢   ديسمرب ٣١
 

    :االفرتاضات االكتوارية الرئيسية

  
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١  

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١  

اية اخلدمة:أمكاف         ة 
 ٪٫٠٠٤   ٪٢٫٨٥   معدل اخلصم

 ٪٠٢٫٥   ٪٢٫٨٥   الرواتبمعدل منو 
 

  حتليل احلساسية لالفرتاضات االكتوارية
  التأثري على التزامات استحقاقات املوظفني    التغري االفرتاضي  

  
دة يف  ز
    االفرتاض

اخنفاض يف 
دة يف االفرتاض    االفرتاض     ز

اخنفاض يف 
  االفرتاض

اية اخلدمة:                 مكافأة 
  ٣٧٤٫٩٧٥    )٣٤٩٫٦٥٣(    ٪٠٫٥ -    ٪٠٫٥+   معدل اخلصم

  )٢٢٣٫٤٦٣(    ٢٣٦٫٠٠١    ٪٠٫٥ -    ٪٠٫٥+   معدل منو الرواتب
  

بتة. يف  يستند حتليل احلساسية إىل تغيري يف االفرتاض مع اإلبقاء على مجيع االفرتاضات األخرى
االفرتاضات مرتبطة. املمارسة العملية، من غري احملتمل أن حيدث هذا، وقد تكون التغيريات يف بعض 

(القيمة  عند حساب حساسية التزام املنافع احملددة لالفرتاضات االكتوارية اهلامة، مت تطبيق نفس الطريقة
اية فرتة التقرير) عند  استنادا اىلاحلالية اللتزام املنافع احملددة احملسوبة  طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة يف 

  .اية اخلدمة حساب مكآفات



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣١  - 

   رأس املال - ١٣
ل سعوديمليون  ١٥٠ رأس مال الشركة املصرح به واملدفوعيبلغ   ٣١( ٩٢٠١ديسمرب  ٣١ كما يف  ر

ل سعودي) مقسم  مليون ١٥٠: ٨٢٠١ديسمرب  ل  ١٠سهم بقيمة  مليىون ١٥ إىلر سعودي ر
  .للسهم الواحد

 
  :١٨٢٠و  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١فيما يلي قائمة املسامهني كما يف 

  أمساء املسامهني
النسبة 
  املئوية

  
  عدد األسهم

ل    لر رأس املال 
  السعودي

  ١٤٩٫٩٨٥٫٠٠٠    ١٤٫٩٩٨٫٥٠٠    ٪٩٩٫٩٩  شركة فالكم القابضة
  ١٥٫٠٠٠    ١٫٥٠٠    ٪٠٫٠١  فهد بن حممد بن صاحل العذلالشيخ/ 

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪١٠٠  
  

مليون من خالل مقاصة اخلسائر املرتاكمة  ١٠٠، خفضت الشركة رأس ماهلا ٢٠١٨خالل عام 
بعد احلصول على املوافقات املطلوبة من  ٢٠١٨أكتوبر  ١والرصيد لشركة فالكم القابضة كما يف 

 ٢٥املسامهني واجلهات الرقابية. مت احلصول على السجل التجاري احملدث الذي يعكس رأس املال يف 
  .٢٠١٨سمرب دي

 
  احتياطيات أخرى - ١٤

 

 

 /)حمقق (ربح
خسارة غري حمققة 
  من االستثمارات

٠١٩٢     
  )١٢٬٥٨٩(  يناير ١

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ٣٣  تغريات يف استثمارات 
ا يف القيمة  منحتويل احتياطي القيمة العادلة  استثمارات مستبعدة حمتفظ 

  ١٢٬٥٩١  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٣٥  
٨٢٠١     
  )٨٫٢٥٠(  يناير ١

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )٤٫٣٣٩(  تغريات يف استثمارات 
 )١٢٫٥٨٩(  



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٢  - 

 التزامات حمتملة وارتباطات - ١٥
 التزامات

ريخ قائمة املركز املايل.١١الزكاة (إيضاح ما عدا ما مت ذكره يف   )، ال توجد التزامات حمتملة يف 
 

لصايف - ١٦   ربح  من استثمارات، 
  

  
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١  

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١  

  ٣٫٥٣١    ٣٬٥٨٦   ربح حمقق من استثمارات
لقيمة  )غري حمققة(خسارة حمقق/  ربح من استثمارات 

  )٦٤٥(   العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
  

٤٫١٨٦  
   ٧٫٧١٧    ٢٬٩٤١  

 
   مصاريف عمومية وإدارية أخرى - ١٧

  ايضاح 
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١ 

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١ 

  ٦٫٨٩٢    ٣٬٣٤١    مرافق ومصاريف اتصاالت
  ٢٫٤٤٨    ٢٬٤٦٥  ٩  استهالك

  ٦٤٧    ٧٦٩    مصاريف قانونية ومهنية
إلجيار واملباين   ٨٤١    ٤٨٩    مصاريف متعلقة 

  ٣٦٨    ٣٩٠    مني
  ٢١٣    ٢٥٧    مصاريف تسويق

  ٧٠    -     حراسة وتكاليف أخرى
ء   ٥٧٥   ٥٥٠    مصاريف كهر
  ١٬٦٧١    ٦٢    خسائر تشغيلية 

  ٨٥٥    ٤٨٥    أخرى
   ١٤٫٥٨٠    ٨٬٨٠٨  

  
  
  
  
  



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٣  - 

   السهمخسارة  /رحبية  - ١٨
(اخلسارة) للسنة على املتوسط  /الدخلالسهم عن طريق قسمة صايف خسارة  /رحبية  احتسابمت 

مليون  ٢٣٫٣: ٠١٨٢سهم ( مليون ٫٠١٥ املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة البالغ عددها
  سهم).

 
ت العمالء - ١٩    حسا

ت عمالء الوساطة يف األسهم احمللية والدولية  ت حسا البنك السعودي  املودعة يفتشمل هذه احلسا
ل مليون ٢١٦ والبالغةالفرنسي  ل مليون  ١٦٧: ٨٢٠١( ٩٢٠١ديسمرب  ٣١سعودي كما يف  ر ر

ت مل يتم إدراج سعودي).   الئحة من )٧١(ملادة ا ألحكام القوائم املالية وفقا ضمنهذه احلسا
) ٢٠٠٥- ٨٣- ١الصادر عن جملس هيئة السوق املالية برقم ( مبوجب القرار"األشخاص املرخص هلم" 

ملرسوم  )٢٠٠٥يونيو  ٢٨(هـ املوافق  ٢١/٥/١٤٢٦بتاريخ  ووفقا للوائح هيئة السوق املالية الصادرة 
  .هـ٢/٦/١٤٢٤ بتاريخ ٣٠امللكي رقم م / 

 
   خماطر اإلئتمان - ٢٠

لتزاماته  هلاخماطر االئتمان هي خماطر تتعرض  الشركة يف حال أخفق عميل ألداة مالية يف الوفاء 
التعاقدية مما يتسبب يف إحلاق خسارة مالية للطرف اآلخر. يساوي أقصى تعرض ملخاطر االئتمان 

  ية:القيمة الدفرتية للموجودات املالية. وحتلل اإلدارة خماطر االئتمان يف الفئات التال
  



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٤  - 

  حتليل جودة االئتمان
 :يوضح اجلدول التايل حتليل االئتمان للموجودات املالية

 

  
 التصنيف درجة

  ياالستثمار 
التصنيف  درجة  

موع    غري مصنفة    ياالستثمار غري    ا
                ٢٠١٩ديسمرب  ٣١

                املوجودات املالية
  ٨٠٬٢٢٢    -    -    ٨٠٬٢٢٢  نقد و أرصدة لدى البنوك

  ٨٣٬٨٩٦    ٨٣٬٨٩٦    -    -  على اهلامش ومتويل مراحبةمتويل 
ا على  االستثمارات حمتفظ 

 القيمة العادلة من خالل
  ١٣٬٥٧٢    -    -    ١٣٬٥٧٢  الدخل  قائمة

ا علىا  الستثمارات حمتفظ 
القيمة العادلة من خالل 

  ٢٬٠٣٥    -    -    ٢٬٠٣٥  الدخل الشامل اآلخر
  ٩٬١٧١    ٩٬١٧١    -    -  أخرى موجودات

موع   ١٨٨٬٨٩٦    ٩٣٬٠٦٧    -    ٩٥٬٨٢٩  ا

  

  
  

 التصنيف درجة
  ياالستثمار 

  

التصنيف  درجة
موع    غري مصنفة    ياالستثمار غري    ا

                ٢٠١٨ديسمرب  ٣١
                املوجودات املالية

  ٨١٬٣٠٥    -    -    ٨١٬٣٠٥  نقد و أرصدة لدى البنوك
  ١٤٤٬١٦١    ١٤٤٬١٦١          على اهلامش ومتويل مراحبةمتويل 

ا على  االستثمارات حمتفظ 
 القيمة العادلة من خالل

  ١٤٬٩٧٢    -    -    ١٤٬٩٧٢  الدخل  قائمة
ا على  الستثمارات حمتفظ 
القيمة العادلة من خالل 

  ٣٤٬٨٧٩    -    -    ٣٤٬٨٧٩  الدخل الشامل اآلخر
  ٧٬٩٥١    ٧٬٩٥١    -    -  األخرى وجوداتامل

موع   ٢٨٣٬٢٦٨    ١٥٢٬١١٢    -    ١٣١٬١٥٦  ا



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٥  - 

هلامش حسب املنطقة  ديسمرب، كان التعرض ملخاطر االئتمان للذمم املدينة مقابل متويل ٣١يف 
 :اجلغرافية كما يلي

  

  
ديسمرب  ٣١  

٢٠١٩    
ديسمرب  ٣١

٢٠١٨  

  ١٤٤٬١٦١    ٨٣٬٨٩٦    اململكة العربية السعودية
  
العميل حسب نوع  هلامش التعرض ملخاطر االئتمان للذمم املدينة مقابل متويل كانديسمرب،   ٣١يف 

  .الء أفراد فقطمعيف مثل تت
  

   نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة أخرى - ٢١
يتم إيداع هذه الفئات لدى البنوك اليت تتمتع بتصنيف ائتماين جيد، ومن مث فهي ال ختضع ملخاطر 

  املدينة األخرى ليست جوهرية وال تتعرض ملخاطر ائتمانية جوهرية.ائتمانية جوهرية. الذمم 
 
تتمثل خماطر أسعار العموالت يف التأثري على اإليرادات املستقبلية  خماطر أسعار العموالت ١- ١٢

دة يف أسعار الفائدة يف االسواق. تنشأ املخاطر عند وجود العمولة  /  للمجموعة نتيجة للز
ت اخلاضعة لتعديالت أسعار الفائدة ضمن فرتة حمددة. إن  تفاوت بني املوجودات واملطلو
أهم مصدر هلذه املخاطر يتمثل يف الذمم املدينة للتمويل اإلسالمي للمجموعة واالقرتاضات 

بتا لتمويل الذمم املدينة واملط ت املالية ولذلك ال توجد البنكية. يكون سعر العمولة  لو
ريخ قائمة املركز املايل.   خماطر ألسعار عمولة كما يف 

  

  خماطر أسعار العمولة
يف غضون 

 أشهر
  ١٢- ٣ 

    شهور
اكثر من 

    سنة
ال حتمل 

موع    عمولة   ا
                  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١

                  املوجودات
  ٨٠٬٢٢٢    ٣٣٬٢٢٢    -     -     ٤٧٬٠٠٠  نقد و أرصدة لدى البنوك

  ٨٣٬٨٩٦    -     -     ٨٣٬٨٩٦    -   ومتويل مراحبة متويل على اهلامش
  ٩٬١٧١    ٩٬١٧١    -     -     -   أخرى موجودات

ا على  القيمة االستثمارات حمتفظ 
  ١٣٬٥٧٢    ١٣٬٥٧٢    -     -     -   قائمة الدخلالعادلة من خالل 

ا علىا القيمة  الستثمارات حمتفظ 
  ٢٬٠٣٥    ٢٬٠٣٥    -     -     -   الشامل اآلخرالعادلة خالل الدخل 

  ١٨٨٬٨٩٦    ٥٨٬٠٠٠    -     ٨٣٬٨٩٦    ٤٧٬٠٠٠  املوجودات املالية جمموع



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٦  - 

  

  
يف غضون 

 أشهر
  ١٢- ٣ 

    شهور
اكثر من 

    سنة
ال حتمل 

موع    عمولة   ا
ت متد   ٨٬٩٠٦    ٨٬٩٠٦   -     -  -   ولة أخرىامستحقات ومطلو

  ٨٦٬٧٨٤    -     -    ٨٦٬٧٨٤    -  متويل مراحبة قصري األجل

ت املاليةجمموع    ٩٥٬٦٩٠    ٨٬٩٠٦    -    ٩٥٬٦٩٠    -  املطلو

عدم التطابق الرتاكمي كنسبة مؤية 
تإمن      مجايل املطلو

  

            ١٤٤%  
  

  خماطر أسعار العمولة
يف غضون 

 أشهر
  ١٢- ٣ 

    شهور
اكثر من 

    سنة
ال حتمل 

موع    عمولة   ا
                  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١

                  املوجودات
  ٨١٬٣٠٥    ٣٤٬٣٠٥    -     -     ٤٧٬٠٠٠  نقد و أرصدة لدى البنوك

  ١٤٤٬١٦١        -     ١٤٤٬١٦١    -   ومتويل مراحبة متويل على اهلامش
  ٧٬٩٥١    ٧٬٩٥١    -     -     -   أخرى موجودات

ا على  القيمة االستثمارات حمتفظ 
  -   قائمة الدخلالعادلة من خالل 

  
 -     -    ١٤٬٩٧٢    ١٤٬٩٧٢  

ا ا القيمة  علىالستثمارات حمتفظ 
  -   العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

  
 -     -    ٣٤٬٨٧٩    ٣٤٬٨٧٩  

  ٢٨٣٬٢٦٨    ٩٢٬١٠٧    -     ١٤٤٬١٦١    ٤٧٬٠٠٠  جمموع املوجودات املالية
  

  
يف غضون 

 أشهر
  ١٢- ٣ 

    شهور
اكثر من 

    سنة
ال حتمل 

موع    عمولة   ا
ت متدوالة أخرى   ٥٬٤٥٣    ٥٬٤٥٣    -     -  -   مستحقات و مطلو

  ١٨١٬١٩٣    -     -     ١٨١٬١٩٣    -  متويل مراحبة قصري األجل

ت املاليةجمموع    ١٨٦٬٦٤٦    -     -     ١٨١٬١٩٣    -  املطلو

عدم التطابق الرتاكمي كنسبة مؤية من 
ت جمموع     املطلو

  

 -     -     -    ٨٠%  



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٣٧  - 

مني السيولة الالزمة ملقابلة  خماطر السيولة ٢- ١٢ ت يف  هي خماطر تنشأ عن وجود صعو
ملطلوب املايل. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم قدرة الشركة على بيع  االرتباطات املتعلقة 

  أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.

ي ارتباطات مستقبلية تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من  توفر سيولة كافية للوفاء 
  للشركة.

  
  االمجايل    أقل من سنة  ٢٠١٩ديسيمرب  ٣١

ت املتدوالة األخرى    ٨٬٩٠٦    ٨٬٩٠٦  املستحقات و املطلو
  ٨٦٬٧٨٤    ٨٦٬٧٨٤  متويل مراحبة قصري األجل

  ٩٥٬٦٩٠    ٩٥٬٦٩٠  
  

        ٢٠١٨ديسيمرب  ٣١
ت    ٥٬٤٥٣    ٥٬٤٥٣  متدوالة أخرى مستحقات و مطلو
  ١٨١٬١٩٣    ١٨١٬١٩٣  متويل مراحبة قصري األجل

  ١٨٦٬٦٤٦    ١٨٦٬٦٤٦  

ت مرتفعة  العوائدتوازن بني اليسعى جملس اإلدارة للحفاظ على  املرتفعة اليت قد تكون حمتملة مع مستو
يكل رأس املال  من التمويل واملميزات والضمان املتاح من خالل املركز السليم لرأس املال. وفيما يتعلق 
ت التمويل عن كثب وكانت ملتزمة  للوائح وضما لشركة، تقوم اإلدارة مبراقبة االلتزام  اخلاص 

، كان حتليل ٨٢٠١و ٩٢٠١ديسمرب  ٣١ليها بتاريخ هذه القوائم املالية. كما يفملتطلبات املنصوص ع
    اإلدارة لنسبة املديونية كما يلي:

 
  
  
٢

١
 -
٢
٢  

 
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١  

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١  

  ١٥٧٫٤٧٣    ١٥٥٬٥٢٩  حقوق املسامهني
  ١٨١٫١٩٣    ٨٦٬٧٨٤  عالقة وف ذاطر مستحق ال

  ٣٣٨٫٦٦٦    ٣٢٤٢٬٣١  إمجايل هيكل رأس املال
  ٪٥٣٫٥٠    %٣٥٫٨١  نسبة املديونية
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   خماطر العملة  ٣- ١٢
هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم 

  .جوهرية ليستاإلدارة مبراقبة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن خماطر العملة 
  
  خماطر السعر  ٤- ١٢

السوق، سواء كانت تلك هي خماطر تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة التغريات يف أسعار 
جتة عن عوامل حمددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على مجيع األدوات املتداولة يف  التغريات 

  السوق.

الستثمارات. تقوم  الشركةإن  حلد من خماطر السعر عن  الشركةمعرضة ملخاطر السعر فيما يتعلق 
ملستمرة للمستجدات يف أسواق األسهم وأسواق املال طريق تنويع حمفظة االستثمارات لديها واملراقبة ا

العاملية. كذلك تقوم الشركة بتقييم العوامل الرئيسية املؤثرة يف أسعار األسهم، مبا يف ذلك إجراء دراسات 
  .وحتليل لألداء املايل والتشغيلي للجهات املستثمر لديها

  تشغيليةخماطر    ٥- ٢١
اخلسارة املباشرة أو غري املباشرة الناجتة عن جمموعة متنوعة من تتمثل خماطر التشغيلية يف خماطر 

لعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية اليت تدعم أنشطة الشركة داخليا أو خارجيا  األسباب املرتبطة
السوق مثل تلك  خماطرلدى مزود خدمة الشركة ومن عوامل خارجية غري االئتمان والسيولة والعملة و 

  .املتطلبات القانونية والتنظيمية الناشئة عن
ت مقبولة من خالل ممارسات إدارة  تعترب خماطر التشغيل فئة خماطر مميزة تديرها الشركة ضمن مستو
ت. اهلدف من  خماطر تشغيلية سليمة تشكل جزء من املسؤوليات اليومية لإلدارة على مجيع املستو

ا وتقليل احتمال إدارة املخاطر التشغيلية هو ضمان التحكم يف مو  ارد الشركة من خالل محاية موجودا
  اخلسارة املالية

 ج إدارة املخاطر يف الشركة حتديد وتقييم وإدارة وختفيف ومراقبة وقياس املخاطر املرتبطة يتضمن
اخلسائر ثري  لعمليات. إدارة املخاطر التشغيلية هلا هدف رئيسي يتمثل يف التقليل إىل أدىن حد من

ا يف جمرى العمل العادي (اخلسائر املتوقعة) وجتنب أو تقليل احتمال التعرض خلسارة كبرية  اليت تكبد
  .(غري متوقعة) كبرية

 القيمة العادلة  ٦- ٢١
وقد كانت مت تقدير القيم العادلة لألدوات املالية للشركة  ،٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف 

 قيمها الدفرتية.ل مقاربة
بني  نظاميةالتزام يف معاملة  سويةدفع لتأو بيع أصل مقابل القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه 

ة اليت ميكن اريخ القياس يف رأس املال أو، يف حالة عدم وجوده، السوق األكثر فائدبتمشاركي السوق 
 للشركة الوصول إليها يف ذاك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام خماطر عدم األداء.
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نتظام مبراجعة املدخالت اهلامة اليت ال ميكن مالحظتها وتعديالت التقييم. إذا مت  تقوم اإلدارة 
التسعري، لقياس القيم العادلة، فإن أسعار الوسيط أو خدمات  استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل

اإلدارة تقوم بتقييم األدلة اليت مت احلصول عليها من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج من هذه التقييمات 
تفي مبتطلبات معايري الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك 

عند قياس القيمة  رمي للقيمة العادلة اليت جيب أن تصنف هذه التقييمات.املستوى يف التسلسل اهل
ت السوق اليت ميكن مالحظتها إىل أقصى حد ممكن.  العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم الشركة بيا
ت خمتلفة يف تسلسل هرمي للفيمة العادلة استنادا إىل املدخالت  يتم تصنيف القيم العادلة إىل مستو

 خدمة يف أساليب التقييم على النحو التايل:املست

  ت املستوى األول: أسعار السوق املدرجة (غري املعدلة ) يف األسواق النشطة لألصول أو املطلو
 املماثلة.

 واليت ميكن مالحظتها األول  املستوى الثاين: املدخالت خبالف أسعار السوق املدرجة يف املستوى
 (أي كأسعار) أو بشكل غري مباشر (أي مشتقة من األسعار). لألصل أو االلتزام، إما مباشرة

  ت السوق اليت ميكن املستوى الثالث: املدخالت لألصل أو االلتزام اليت ال تستند إىل بيا
 مالحظتها (املدخالت غري القابلة للمالحظة).

ت خمتلفة من إذا كانت املدخالت املستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع يف  مستو
لكامل يف نفس املستوى من  التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة، فسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة 

عتباره أدىن مستوى إدخال وهو مهم كمله. تعرتف الشركة  التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة  للقياس 
ت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة يف  اية فرتة التقرير اليت حدث خالهلا لتحويالت بني مستو

 التغيري.
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ه امل و  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١املالية بقيمها العادلة كما يف  االلتزاماتو املالية  وجوداتيعرض اجلدول أد
  :على التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ٢٠١٨

  
  القيمة العادلة      
موع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى األول    القيمة الدفرتية     ا

                    ٢٠١٩ديسمرب  ٣١
 تقاسموجودات مالية 

  املطفأةلتكلفة 
                  

نقد و أرصدة لدى 
  ٨٠٬٢٢٢    ٨٠٬٢٢٢    -     -     ٨٠٬٢٢٢  البنوك
على اهلامش متويل 

  ٨٣٬٨٩٦    ٨٣٬٨٩٦    -     -    ٨٣٬٨٩٦  ومتويل مراحبة
  ٩٫١٧١    ٩٫١٧١    -     -     ٩٫١٧١  موجودات أخرى

موجودات مالية تقاس 
  -     -     -     -     -   لقيمة العادلة

ا  استثمارات حمتفظ 
لقيمة العادلة من 

  ١٣٬٥٧٢    -     -     ١٣٬٥٧٢    ١٣٬٥٧٢  خالل قائمة الدخل 
ا  استثمارات حمتفظ 
لقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل 
  ٢٬٠٣٥    -     ٢٬٠٣٥    -     ٢٬٠٣٥  الشامل

  ١٨٨٬٨٩٦    ١٧٣٬٢٨٩    ٢٬٠٣٥    ١٣٬٥٧٢    ١٨٨٬٨٩٦  

  
ت مالية  تقاس مطلو

  املطفأةلتكلفة 
                  

ت  مستحقات و مطلو
  ٨٬٩٠٦    ٨٬٩٠٦    -    -    ٨٬٩٠٦  ولة أخرى امتد

متويل مراحبة قصري 
  ٨٦٬٧٨٤    ٨٦٬٧٨٤    -    -    ٨٦٬٧٨٤  األجل

  ٩٥٬٦٩٠    ٩٥٬٦٩٠    -    -    ٩٥٬٦٩٠  
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  القيمة العادلة      
  موعا    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى األول    القيمة الدفرتية  
                    ٢٠١٨ديسمرب  ٣١

تقاس موجودات مالية 
                    املطفأةلتكلفة 

نقد و أرصدة لدى 
  ٨١٬٣٠٥    ٨١٬٣٠٥    -    -    ٨١٬٣٠٥  البنوك

على اهلامش متويل 
  ١٤٤٬١٦١    ١٤٤٬١٦١    -    -   ١٤٤٬١٦١  ومتويل مراحبة

  ٧٬٩٥١    ٧٬٩٥١    -    -    ٧٬٩٥١  موجودات أخرى
موجودات مالية تقاس 

                    لقيمة العادلة
ا  استثمارات حمتفظ 
لقيمة العادلة من 

  ١٤٬٩٧٢    -    -    ١٤٬٩٧٢    ١٤٬٩٧٢  خالل قائمة الدخل 
ا  استثمارات حمتفظ 
لقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل 
  ٣٤٬٨٧٩    -    ١٬٠٠١    ٣٣٬٨٧٨    ٣٤٬٨٧٩  الشامل

  ٢٨٣٬٢٨٦    ٢٣٣٬٤١٧    ١٬٠٠١    ٤٨٬٨٥٠    ٢٨٣٬٢٨٦  
  

ت مالية  لتكلفة املطفأةمطلو                 تقاس 
ت  مستحقات ومطلو

  ٥٬٤٥٣    ٥٬٤٥٣    -    -    ٥٬٤٥٣  متداولة أخرى 
مراحبة قصري متويل 

  ١٨١٬١٩٣    ١٨١٬١٩٣    -    -    ١٨١٬١٩٣  األجل

  ١٨٦٬٦٤٦    ١٨٦٬٦٤٦    -    -    ١٨٦٬٦٤٦  
  

ت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة يف تعرتف الشركة  اية فرتة التقرير اليت لتحويالت بني مستو
،مل تكن هناك  ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١التغيري. خالل السنوات املنتهية يف  حدث خالهلا

 .حتويالت إىل أو خارج قياسات القيمة العادلة من املستوى الثالث
 

لقيمة العادلة بشكل كبري عن القيم  ال ختتلف القيم العادلة لألدوات املالية للمركز املايل غري املقاسة 
هلامش، شركةئم املالية. ال ختتلف القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى الالدفرتية املدرجة يف القوا ، ومتويل 

لتكلفة املطفأة، اختالفا كبريا عن القيم الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية  واألصول األخرى املدرجة
عن األسعار املتعاقد  نظرا الن معدالت عمولة السوق احلالية لألدوات املالية املماثلة هي ال ختتلف كثريا

عليها، ويرجع ذلك إىل قصر مدة األداة املالية. ال يتوفر سوق نشط هلذه األدوات وتعتزم الشركة حتقيق 
  .القيمة الدفرتية هلذه األدوات املالية من خالل التسوية مع الطرف املقابل يف وقت استحقاقها
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    أساليب التقييم العادل    ٧- ٢١
  يوضح اجلدول التايل أساليب التقييم املستخدمة يف قياس القيم العادلة من املستوى الثاين 

  
  املدخالت غريملحوظة  أساليب التقييم  النوع

ا لقيمة العادلة  استثمارات حمتفظ 
صندوق  -من خالل قائمة الدخل 

  للتمويل مراحبة

  القيمة العادلة لصايف املوجودات
  

القيمة العادلة ألسهم حقوق 
  امللكية 

  
 لقيمة العادلة ا استثمارات حمتفظ

  خالل قائمة الدخل من 
  صندوق عرعر هيلز

القيمة العادلة ألسهم حقوق   القيمة العادلة لصايف املوجودات
  امللكية

  
   احتياطي نظامي - ٢٢

نظامي، الالحتياطي امبلغ  حتويلالعربية السعودية، يتعني على الشركة  اململكةنظام الشركات يف لوفقا 
. ان هذا املالمن رأس  %٣٠ على األقل ٪ من صايف الدخل حىت يبلغ هذا االحتياطي١٠بنسبة 

  .غري قابل للتوزيع االحتياطي
  

   إدارة خماطر رأس املال - ٢٣
اهلدف من إدارة رأس املال هو محاية قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، حبيث ميكنها 
االستمرار يف توفري عوائد كافية للمساهم من خالل تسعري املنتجات واخلدمات مبا يتناسب مع مستوى 

املستثمرين  هي احلفاظ على قاعدة رأس املال الكافية للحفاظ على ثقة الشركةاملخاطرة. إن سياسة 
للشركة. تغطي قاعدة رأس مال الشركة مبا فيه الكفاية مجيع  والدائنني والسوق ودعم التطوير املستقبلي

املخاطر املادية اليت تليب احلد األدىن من متطلبات رأس املال وتعتزم الشركة احلفاظ على نسبة رأس مال 
وع إىل إيضاح رقم ــال، يرجى الرجـية رأس املل. ملعرفة عمل كفاـجيدة لتلبية منو األعمال يف املستقب

١- ٢٣.  
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الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٤٣  - 

   احلد األدىن لرأس املال وإمجايل نسبة رأس املال   ١- ٣٢
(ب) من قواعد كفاية رأس املال (القواعد) الصادرة عن هيئة السوق املالية، فيما يلي  ٧٤وفقًا للمادة 

 ٣١إفصاحات قاعدة رأس املال ومتطلبات احلد األدىن لرأس املال وإمجايل نسبة رأس املال كما يف 
   :٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمرب 

 
ديسمرب  ٣١
٩٢٠١  

ديسمرب  ٣١  
٨٢٠١  

     املال:قاعدة رأس 
  ٤٧٣١٥٧٫    ١٥٥٬٤٩٤  الشرحية األوىل لرأس املال
  -     ٣٥  الشرحية الثانية لرأس املال

  ٤٧٣١٥٧٫    ١٥٥٬٥٢٩  قاعدة رأس املال إمجايل

     رأس املال: ملتطلبات احلد األدىن
  ٩٧٧٫٠٩    ٣٦١٬٦٥  خماطر االئتمان
  ٧٦٨    ٢٬١٧٣  خمــاطر السوق

  ١٤٫٩٢٥    ١٠٬٠٢٦  املخاطر التشغيلية
  ٩٢٩٢٫٧   ٧٧٬٥٦٠  جمموع متطلب احلد األدىن رأس املال

     جمموع  نسبة رأس املال
  ١٫٧٠    ٢٬٠١  نسبة الشرحية األوىل لرأس املال (زمين)

  ١٫٧٠    ٢٬٠١  جمموع معدل رأس املال (زمين)
  ١٦٤٫٦٨    ٧٧٬٩٦٩  الفائض يف رأس املال

 
من  مطلوبمت استخراج املعلومات الواردة أعاله من مناذج كفاية رأس املال السنوي كما هو   )أ(

   .٨٢٠١و ٩٢٠١ديسمرب  ٣١يف كما هيئة السوق املالية  
) ٤تتكون قاعدة رأس املال من الشرحية األوىل والشرحية الثانية من رأس املال وفقًا للمادتني (  )ب(

السوق  خاطرملال و امل) من القواعد على التوايل. مت احتساب احلد األدىن ملتطلبات رأس ٥و(
   عد.وفقاً للمتطلبات احملددة يف اجلزء الثالث من القوا يةالتشغيلاملخاطر االئتمان و  وخماطر

القواعد، وجيب أّال تقل نسبة كفاية  كما حتددهرأس مال كاٍف   احلفاظ علىالشركة  ينبغي على  )ج(
   .)١(رأس املال عن 

إلفصاح تقوم  )د( الكفاية  الثالثة من قواعد السنوي عن املعلومات املطلوبة مبوجب الركيزة الشركة 
هذه  ال ختضعولكن  )www.falcom.com.sa(على موقع الشركة االلكرتوين  املالية

ت املستقل املعلومات للفحص أو املراجعة من ِقبل  للشركة. مراجع احلسا



  فالكم للخدمات املالية
 (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  القوائم املاليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) الف الر   (مجيع املبالغ 
 

 - ٤٤  - 

  أحداث الحقة  - ٢٤
جي جديد ( كيد وجود فريوس  وانتشر يف مجيع أحناء الصني  ٢٠٢٠) يف أوائل عام ١٩- كوفيدمت 

ت يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. تعترب الشركة أن  القارية وما وراءها، مما تسبب يف اضطرا
. نظرًا ألن الوضع متغري وسريع التطور، فإننا ركز املايلاملقائمة هذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف 

 املمكن تقدمي تقدير كمي للتأثري احملتمل هلذا التفشي على الشركة. ال نعترب أنه من
 

   املاليةاعتماد القوائم  - ٢٥
 ٢٩ه (١٤٤١شعبان  ٥ مت اعتماد إصدار القوائم املالية املرفقة من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ

 ).٢٠٢٠مارس 
 


