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المحترمين السادة/ مساهمو شركة يقين المالية )يقين كابيتال( 

الســنوي  التقريــر  لكــم  يقــدم  أن  كابيتــال(  )يقيــن  الماليــة  يقيــن  شــركة  إدارة  مجلــس  يســر 
والحســابات الختاميــة ونتائــج أعمــال شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( )»الشــركة«( للعــام 

2021م. ديســمبر   31 فــي  المنتهــي 

العاديــة  العامــة غيــر  الجمعيــة  بتاريــخ 02 مــارس 2021م صــدر قــرار  أنــه  إلــى  وتجــدر اإلشــارة 
بالموافقــة علــى تعديــل النظــام األســاس للشــركة بتعديــل كيانهــا لتصبــح شــركة شــخص واحــد 
مســاهمة ســعودية مقفلــة، كمــا أنــه وبتاريــخ 01 ســبتمبر 2021م صــدر قــرار الجمعيــة العامــة 
العاديــة بالموافقــة علــى طــرح مــا نســبته %20 مــن أســهم الشــركة فــي الســوق المــوازي )نمــو( 
ويتــم حاليــًا إنهــاء اإلجــراءات الالزمــة مــع الجهــات المختصــة بهــذا الشــأن، كمــا أنــه وبتاريــخ 21 
ديســمبر 2021م صــدر قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتغييــر اســم الشــركة لتصبــح »شــركة 
يقيــن الماليــة« وكذلــك جعــل »يقيــن كابيتــال كعالمــة تجاريــة« وقــد عدلــت الشــركة ســجلها 

التجــاري والنظــام األساســي للشــركة.
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النشاطات الرئيسة للشركة

ُتعــد شــركة يقيــن كابيتــال مــن أبــرز الشــركات الماليــة المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة ومــن أوائــل البنــوك االســتثمارية المرخصــة التــي 
بدأت أنشطتها في مجال االستثمار وخدمات الوساطة وإدارة األصول وتتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في تقديم الخدمات المالية 

المتنوعــة لعمالئهــا كمــا يلــي:

التعامل: بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية.	 

الترتيب.	 

اإلدارة: إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ.	 

تقديم المشورة.	 

الحفظ. 	 

خدمــات الوســاطة – نالــت شــركة يقيــن كابيتــال التميــز بيــن البنــوك االســتثمارية فــي الســوق الســعودي خــالل فتــرة وجيــزة كمــا أنهــا فــي مركــز 
متقــدم بيــن شــركات الوســاطة فــي الســوق حيــث حــازت الشــركة علــى عــدة جوائــز فــي األعــوام الماضيــة وذلــك لحرصهــا الشــديد علــى تقديــم 
الخدمــات الماليــة وفقــًا ألعلــى المعاييــر. حيــث قامــت الشــركة خــالل عــام 2021 بتنفيــذ صفقــات لعمالءهــا فــي الســوق الســعودي بقيمــة 

تقــارب 104 مليــار ريــال ســعودي مــن خــالل 2.9 مليــون صفقــه.

إدارة األصول – تعد شركة يقين كابيتال من الشركات الرائدة في إدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ حيث توفر إدارة األصول 
بالشركة العديد من المنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، مع القدرة على التخطيط بما يفي بحاجة المستثمرين من ذوي المالءة 
الماليــة العاليــة ســواء كانــوا مؤسســات أو أفــرادًا، ومــا يتطلــع إليــه أولئــك المســتثمرون مــن أهــداف وطموحــات بعوائــد علــى المــدى القصيــر 
أو الطويــل. تقــوم إدارة األصــول بتقديــم حلــول اســتثمارية يتــم تصميمهــا بشــكل يالئــم أهــداف العميــل علــى أســاس التطبيــق العملــي 

للنظريــة الحديثــة لالســتثمار وذلــك باســتخدام أدوات التحليــل الحصريــة لتحليــل محافــظ األســهم والتقنيــات المتقدمــة إلدارة المحافــظ. 

واصلــت صناديــق شــركة يقيــن كابيتــال فــي تحقيــق أداءًا اســتثنائيًا فــي عــام 2021، علــى الرغــم مــن العديــد مــن التحديــات والتقلبــات التــي 
شــهدتها الســوق بســبب جائحــة كوفيــد - 19.

حيــث حقــق صنــدوق يقيــن للمرابحــة أداء متميــز بتحقيقــه لعائــد إيجابــي قــدره %1.77 لعــام 2021 مقابــل عائــد إيجابــي قــدره %0.82 مــن 
قبــل المؤشــر االسترشــادي للصنــدوق متفوقــًا علــى المؤشــر بمقــدار %0.95. فيمــا واصــل صنــدوق يقيــن لألســهم الســعوية بــأداءه المتميــز 
بتحقيقــه عائــدًا إيجابيــًا قــدره %30.00 فــي حيــن حقــق المؤشــر االسترشــادي للصنــدوق عائــدًا إيجابيــًا قــدره %28.56 متفوقــًا علــى األداء 
المؤشــر بمقــدار %1.44. فيمــا حافــظ صنــدوق يقيــن للطروحــات األوليــة علــى المركــز الثالــث بيــن صناديــق الطروحــات األوليــة المنافســة 
فــي عــام 2021 حيــث حقــق عائــد إيجابــي قــدره %22.74 مقارنــة بعائــد إيجابــي قــدره %11.49 مــن قبــل المؤشــر االسترشــادي للصنــدوق.

وخالل عام 2021 حصلت صناديق يقين كابتيل على جوائز ومنها:

 	International Finance Awards حصول صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي على افضل صندوق مرابحة لعام 2021 من

 	 International Finance لعــام 2021 مــن الســعودية  الســعودية علــى أفضــل صنــدوق لألســهم  يقيــن ألســهم  حصــول صنــدوق 
Awards

مجموعــة االســتثمار المصرفــي – تعــد يقيــن كابيتــال مــن أبــرز الشــركات الماليــة المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي مجــال االستشــارات 
الماليــة وترتيــب الصفقــات وتقديــم الحلــول االســتثمارية، حيــث تقــدم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات يأتــي فــي مقدمتهــا الطروحــات 
العامــة والخاصــة وحقــوق األولويــة، باإلضافــة إلــى االستشــارات الماليــة وإعــادة الهيكلــة وعمليــات تخفيــض رأس المــال وتقييــم الفــرص 
االســتثمارية، كمــا تقــدم المجموعــة كذلــك خدمــات االندمــاج واالســتحواذ وخدمــات االســتثمارات الخاصــة/ المباشــرة مــن خــالل اقتنــاص 

الفــرص االســتثمارية المجديــة. 
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حققــت الشــركة فــي عــام 2021م بفضــل هللا عــددًا مــن اإلنجــازات لمجموعــة االســتثمار المصرفــي، ومــا ذلــك إال اســتكمااًل للســمعة الجيــدة 
التــي حظيــت بهــا يقيــن كابيتــال ممثلــة فــي إدارة االســتثمار المصرفــي فــي الســنوات الســابقة ومنــذ تأسيســها، وفيمــا يلــي أهــم مــا حققتــه 

مجموعــة االســتثمار المصرفــي خــالل عــام 2021م.

تم االنتهاء بنجاح من زيادة رأس مال شركة الخليجية العامة للتأمين خالل طرح أسهم حقوق أولوية.	 

تم االنتهاء بنجاح من تخفيض ثم زيادة رأس مال شركة عبد المحسن الحكير خالل طرح أسهم حقوق أولوية.	 

تم االنتهاء بنجاح من زيادة رأس مال شركة ريدان الغذائية من خالل طرح أسهم حقوق أولوية.	 

تم االنتهاء بنجاح من زيادة رأس مال شركة صدر للخدمات اللوجيستية من خالل طرح أسهم حقوق أولوية.	 

تــم تعييــن يقيــن كابيتــال مستشــارًا ماليــًا ومديــرًا لالكتتــاب ومتعهــدًا بالتغطيــة لزيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة 	 
لــكل مــن الشــركات التاليــة: شــركة الكابــالت الســعودية، شــركة األنابيــب العربيــة، شــركة اتحــاد الخليــج األهليــة للتأميــن، شــركة األعمــال 

التطويريــة الغذائيــة، شــركة الناقــول )الســوق الموازيــة(.

تــم اإلدراج المباشــر بنجــاح لــكل مــن شــركة وطنــي للحديــد والصلــب، شــركة فــش فــاش، شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي، الشــركة الوطنيــة 	 
لصناعــة األســمدة الكيماويــة )موبــي(، شــركة الناقــول، شــركة إنمــاء الروابــي.

تــم بنجــاح طــرح أســهم كل مــن شــركتي تقــدم العالميــة والوســائل الصناعيــة لــإدراج فــي الســوق الموازيــة )تــم اإلدراج بنجــاح فــي ينايــر 	 
2022م(.

تــم الحصــول كذلــك علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة ألســهم كل مــن شــركة العبيــكان 	 
للزجــاج، وشــركة المركــز اآللــي لقطــع الغيــار.

تــم الحصــول كذلــك علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الطــرح والتســجيل فــي الســوق الموازيــة لــكل مــن شــركة جــاز العربيــة 	 
وشــركة ميــاه الجــوف الصحيــة )ميــاه حلــوة(.

تــم الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى عمليــة االندمــاج بيــن كل مــن شــركتي األهلــي تكافــل وشــركة الــدرع العربــي حيــث 	 
أن يقيــن كابيتــال هــي المستشــار المالــي لشــركة األهلــي تكافــل )الشــركة المســتحوذ عليهــا(.

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن طــرح ثانــي الفــرص االســتثمارية مــن خــالل منصــة يقيــن لتمويــل الملكيــة الجماعيــة )لشــركة الجســورة( عبــر جولتيــن 	 
تمويليتين بقيمة )10( ماليين ريال ســعودي.

تــم تقديــم عــدد مــن الملفــات إلــى كل مــن هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية لمجموعــة مــن الشــركات ألغــراض اإلدراج 	 
فــي الســوق الموازيــة.

تــم توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات الجديــدة مــع مجموعــة مــن الشــركات لتقديــم خدمــات استشــارات ماليــة وألغــراض مختلفــة، وســيتم 	 
العمــل علــى تنفيذهــا خــالل عــام 2022م.

ويســعى فريــق العمــل فــي إدارة الشــركة إلــى اســتكمال المســيرة وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات خــالل عــام 2022م لتحقيــق 
االســتفادة القصــوى مــن خبراتــه المتراكمــة، مــع اســتمرار تبنــي الســوق الموازيــة بهــدف دعــم ومســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
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األداء والنتائج المالية 

فيما يلي تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م.

1- المركز المالي 

1 يناير 2020م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021مإيضاح

)معاد تصنيفها، إيضاح 29()معاد تصنيفها، إيضاح 29(الموجودات

الموجودات المتداولة

533,73539,71257,555نقد وأرصدة لدى البنوك

22,667--مستحق من مؤسسة مالية

6255,301274,85983,896تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

76,4795.59113,572استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

83746,6955,627مستحق من أطراف ذات عالقة

935,04318.20111,508ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 330,932345.058194,825

الموجودات غير المتداولة

75.7585.9132,035استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

1053.93258.90659,581ممتلكات ومعدات، صافي

1110,8707,0157,225االستثمار العقاري

 70,56071,83468,841

401,492416.892263,666مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

1233,70322,3368,906ذمم دائنة ومستحقات

8129,389211,31086,784مستحق إلى أطراف ذات عالقة

134,7362,8943,105مخصص الزكاة

 167,828236,54098,795

المطلوبات غير المتداولة

1413,79810,2999,342منافع نهاية الخدمة للموظفين 

181,626246,839108,137مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

15150,000150,000150,000رأس المال

1615,9189,19625,119احتياطي نظامي

--)2,402(احتياطيات أخرى

)19,590(56,35010,857أرباح مبقاة

219,866170,053155,529مجموع حقوق الملكية

401,492416,892263,666مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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2- نتائج األعمال 

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021مإيضاح

)معاد تصنيفها، إيضاح 29(الدخل

51,01150,361عموالت على خدمات الوساطة

25,95217,745أتعاب إدارة ورسوم اشتراك في صناديق استثمارية مشتركة

52,46125,254إيرادات خدمات استشارية

مكاسب القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
193,0111,885بالصافي

132,43595,245

المصاريف

)35,944()42,287(رواتب ومافي حكمها

)6,698()8,336(8تكاليف تمويل

)4,640(8,9686مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

)9,161()12,711(20مصاريف عمومية وإدارية أخرى

)62,648()56,443(

69,78738,802ربح التشغيل

212,9892,000دخل آخر

72,77640,802الربح قبل الزكاة

)3,778()5,561(13الزكاة

67,21537,024ربح السنة

الخسارة الشاملة األخرى

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة:

-)2,402(14خسارة إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين

64,81337,024مجموع الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم:

224.482.47ربح السنة، األساسي والمخفض
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3- المؤشرات والنسب المالية

2020م2021م

1.971.46نسبة السيولة

)ROA( 9%17نسبة العائد على الموجودات%

)ROE( 22%31نسبة العائد على حقوق الملكية%

4.482.47الربح للحصة الواحدة )EPS( – )ريال سعودي(

4- المؤشرات آلخر خمس سنوات

2021 2020 2019 2018 2017 البند

401,492 416,892 263,666 353,136 380,075 األصول 

181,626 246,839 108,137 195,663 116,001 المطلوبات

132,435 95,245 49,364 34,282 38,361 اإليرادات 

67,215 37,024 9,198 )15,380( 1,589 صافي الدخل 

8

تقرير مجلس اإلدارة 2021



))BDO( تقرير مراجع الحسابات ) الدكتور محمد العمري وشركاه

أن القوائــم الماليــة تمثــل بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي لشــركة يقيــن كابيتــال )فالكــم للخدمــات الماليــة ســابًقا( 
)»الشــركة«( كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة 

للتقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

مقارنــة بأعمــال الشــركة لعــام 2020م، يتبيــن مــن تحليــل المركــز المالــي ونتائــج أعمــال الشــركة أن موجــودات الشــركة انخفضــت حيــث بلغــت 
مــا يقــارب 401 مليــون ريــال ســعودي مــا نســبته %4 بســبب انخفــاض التمويــل علــى الهامــش وتمويــل مرابحــة بنســب %7 نتيجــة لمحاولــة 
اإلدارة تخفيــف المخاطــر باإلضافــة الــى اإلنخفــاض فــي حجــم التــداوالت اليوميــة فــي نصــف الســنة األخيــر باإلضافــة الــى االرتفــاع فــي 
اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل المتداولــة وغيــر المتداولــة بنســبة %6. انخفــض مطلــوب مــن طــرف ذي عالقــة 
بنســبة %94 نتيجــة تســوية الرصيــد مــع شــركة فالكــم القابضــة )الشــركة األم(. أمــا بالنســبة للمطلوبــات فقــد تــم تخفيــض المســتحق إلــى 
أطــراف ذات عالقــة بنســبة %39 نتيجــة الســدادات خــالل الســنة. خــالل عــام 2021م حصلــت الشــركة علــى أربــاح بلغــت 67 مليــون ريــال 
ســعودي بعــد الــزكاة والتــي ترجــع بشــكل رئيــس لإرتفــاع فــي اإليــرادات خــالل عــام 2021م وخاصىــة اإليــرادات مــن خدمــات استشــارية بنســبة 
%108 نتيجــة للعقــود والفــرص التــي حصلــت عليهــا فــي الســوق الرئيســي أو فــي الســوق المــوازي. و ارتفــاع اإليــرادات الناتجــة عــن أتعــاب 
إدارة ورســوم اشــتراك فــي صناديــق اســتثمارية مشــتركة بنســبة %46 نتيجــة ارتفــاع األصــول تحــت اإلدارة. كمــا أنــه ال يوجــد اي مالحظــات 

جوهريــة مــن المحاســب القانونــي للشــركة علــى قوائمهــا الماليــة.

استراتيجية الشركة والخطط المستقبلية

اســتراتيجية الشــركة تقــوم علــى العديــد مــن المبــادرات والتركيــز علــى تطويــر األعمــال الحاليــة مــن خــالل البحــث عــن فــرص اســتثمارية جديــدة 
واســتقطاب عمــالء جــدد لالســتثمار وتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة لهــم مــن خــالل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة. 

منــذ تأســـــيس الشـــــركة وهــي تعمــل علــى تطويــر أعمالهــا وخدماتهــا وتعزيــز ريادتهــا فــي أعمــال االســتثمار واألوراق الماليــة تحــت إشــراف 
ومتابعــة هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

كافــة  فــي  الســوقية  زيــادة حصتهــا  عــن طريــق  الســعودي  الســوق  فــي  الريــادي  علــى مركزهــا  المحافظــة  الماليــة  يقيــن  تواصــل شــركة 
األنشــطة االســتثمارية التــي تزاولهــا وتقديــم خدمــات متوافقــة مــع أحــكام الشـــــريعة اإلســالمية ذات جــودة عاليــة وقيمــة مضافــة ومبتكــرة 
الذكيــة وتطويــر  الهواتــف  عبــر تطبيقــات  المتنوعــة وذلــك  التــداول والمنتجــات  خــالل قنــوات  مــن  المســتثمرين  لتلبيــة حاجــات  لعمالئهــا 

الحاليــة. التــداول  شاشــات 

في نشاط التعامل تخطط الشركة في التوسع في األعمال من خالل تطوير منصات التداول واضافة الوساطة في االسهم الدولية. 

وفــي نشــاط خدمــات الترتيــب والمشــورة، تخطــط الشــركة للمســاهمة فــي زيــادة تطويــر أعمــال الدمــج واالســتحواذ واالكتتابــات األوليــة 
وترتيــب تمويــل الشــركات والخدمــات اإلستشــارية المتعلقــة بذلــك.

أمــا فــي نشــاط إدارة األصــول، فستســعى الشــركة لزيــادة حجــم األصــول المــدارة مــن خــالل تحقيــق عوائــد متفوقــة حســب المخاطــر وتقديــم 
منتجات إســتثمارية جديدة. 
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سياسة توزيع األرباح

توزع الشركة األرباح السنوية وفقًا لما يلي:

يتــم تجنيــب )تخصيــص( )%10( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب 	 
)التخصيــص( متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور %30 مــن رأس المــال، إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين حاليــًا. 

يقــوم مجلــس اإلدارة بتحليــل المركــز المالــي للشــركة وكفايــة رأســمالها والنمــو المســتقبلي المتوقــع، وفــي ضــوء ذلــك يقــدم مجلــس 	 
اإلدارة مقترحــًا إذا مــا كان ســوف يــوزع أرباحــا أم ال، لجميــع المســاهمين الحــق بقــرار التوزيــع حســب تفويــض الجمعيــة العموميــة علمــًا 

بــأن الحــد األدنــى لتوزيعــات األربــاح حســب النظــام األســاس للشــركة هــو 5%.

وافق المســاهم خالل اجتماع الحمعيــة العمومية فــي 21 ديســمبر 2021 على توزيع 15مليون ريــال سعودي. و قــد قامت اإلدارة 	 
بعملية مقاصة توزيعات األربــاح المســتحقة مقابل الرصيد المســتحق لشركة فالكم القابضة. 

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

الجدول التالي ملخص لألرباح مبقاه لعام 2021م:

المبلغبآالف الرياالت السعودية

11,0857 يناير 2021

67,215الدخل للسنة

)6,722(المحول إلى االحتياطي النظامي

)15,000(توزيعات أرباح

3156,350 ديسمبر 2021
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 المخاطر التي تواجهها الشركة
وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها

تقــوم إدارة المخاطــر فــي الشــركة بــإدارة المخاطــر ومراقبتهــا وتؤمــن اإلدارة الحلــول المثاليــة إلدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل التــوازن بيــن 
المخاطــر والعائــد وذلــك تماشــيًا مــع أهــداف الشــركة االســتراتيجية.

تعتبــر إدارة المخاطــر الفعالــة ذات أهميــة قصــوى للشــركة. وتتضمــن هــذه المخاطــر: مخاطــر الســوق )بمــا فــي ذلــك مخاطــر صــرف العمــالت 
األجنبيــة ومخاطــر الســعر ومخاطــر أســعار العمــوالت( ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية. علــى الشــركة أن تضمــن 

بــأن تتــم رســملتها بشــكل متحفــظ نســبًة إلــى مســتويات المخاطــر، باإلضافــة إلــى المتطلبــات والمؤشــرات الخارجيــة.

تشــتمل األدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي علــى النقــد وأرصــدة لــدى البنــوك وتمويــل علــى الهامــش وتمويــل مرابحــة 
والموجــودات األخــرى واالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل )متداولــة( واالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 
الدخــل )غيــر متداولــة( والذمــم الدائنــة والمســتحقات والمطلــوب إلــى طــرف ذي عالقــة )تمويــل المرابحــة قصيــر األجــل(. إن طــرق اإلثبــات 

المطبقــة والخاصــة بهــذه البنــود تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن السياســة المحاســبية لــكل منهــا.

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإثبــات الصافــي بالقوائــم الماليــة عندمــا يكــون لــدى الشــركة حــق قانونيــا فــي 
إجــراء المقاصــة والنيــة إمــا للتســوية علــى أســاس الصافــي أو إثبــات الموجــودات والمطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

تتمثل المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتغير نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

تقرير مجلس اإلدارة 2021
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مخاطر أسعار العموالت

تتمثل مخاطر أسعار العموالت في التأثير على األرباح المستقبلية للشركة الناتج عن الزيادة في أسعار الفائدة / العمولة في االسواق. 
تنشــأ المخاطــر عنــد وجــود تفــاوت بيــن الموجــودات والمطلوبــات الخاضعــة لتعديــالت أســعار الفائــدة ضمــن فتــرة محــددة. أهــم مصــدر لهــذه 
المخاطــر هــو االقتراضــات البنكيــة للشــركة. يكــون ســعر العمولــة ثابتــا لتمويــل الذمــم المدينــة والمطلوبــات الماليــة ولذلــك ال توجــد مخاطــر 

ألســعار العمولــة كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

المجموعال تحمل عمولةأكثر من سنة12-3 شهرخالل 3 أشهرمخاطر أسعار العمولة

31 ديسمبر 2021م

الموجودات

33,73533,735---نقد وأرصدة لدى البنوك

255,301--255,301-تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

32,90332,903---موجودات أخرى

6,4796,479---استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - متداولة

5,7585,758---استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- غير متداولة

78,875334,176-255,301-مجموع الموجودات المالية

5,7085,708---ذمم دائنة ومستحقات 

129,389--129,389-مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل المرابحة قصير األجل(

5,708135,097-129,389-مجموع المطلوبات المالية

المجموعال تحمل عمولةأكثر من سنة12-3 شهرخالل 3 أشهرمخاطر أسعار العمولة

31 ديسمبر 2020م 

الموجودات

39,71239,712---نقد وأرصدة لدى البنوك

274,859--274,859-تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

16,56716,567---ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

5,5915,591---استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- متداولة

5,9135,913---استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- غير متداولة

67,783342,642-274,859-مجموع الموجودات المالية

4,8874.887---ذمم دائنة ومستحقات 

211,310--211,310-مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل المرابحة قصير األجل(

4,887216,197-211,310-مجموع المطلوبات المالية
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مخاطر العملة

هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تقــوم اإلدارة بمراقبــة تقلبــات أســعار 
صــرف العمــالت وتعتقــد أن مخاطــر العملــة ليســت جوهريــة.

مخاطر السعر

هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أســعار الســوق، ســواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة 
لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

تنويــع محفظــة  عــن طريــق  الســعر  مــن مخاطــر  بالحــد  الشــركة  تقــوم  باالســتثمارات.  يتعلــق  الســعر فيمــا  لمخاطــر  الشــركة معرضــة  إن 
االســتثمارات لديهــا والمراقبــة المســتمرة للمســتجدات فــي أســواق المــال المحليــة وأســواق المــال العالميــة. كذلــك تقــوم الشــركة بتقييــم 
العوامــل الرئيســية المؤثــرة فــي أســعار األســهم، بمــا فــي ذلــك إجــراء دراســات وتحليــل لــألداء المالــي والتشــغيلي للجهــات المســتثمر لديهــا.

مخاطر االئتمان

تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان نتيجة عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته التعاقدية عند استحقاقها، فيما يتعلق بما يلي:

التمويل على الهامش وتمويل المرابحة 	 

مطلوب من أطراف ذات عالقة	 

النقد في البنوك	 

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تعــرض الشــركة لخســارة ماليــة نتيجــة إلخفــاق العميــل أو الطــرف المقابــل ألداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه 
قيمــة  انخفــاض  خســائر  بلغــت  بهــا.  الخاصــة  االئتمــان  لمخاطــر  األقصــى  الحــد  الماليــة  للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  تمثــل  التعاقديــة. 

الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة فــي 31 ديســمبر 2021م الريــال الســعودي )ال شــيء(.

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر فشــل أحــد أطــراف األداة الماليــة فــي الوفــاء بالتزامــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة. تنشــأ 
مخاطــر االئتمــان مــن النقــد ومايعادلــه وكذلــك التعرضــات االئتمانيــة للذمــم التجاريــة المدينــة واألرصــدة المســتحقة مــن األطــراف ذات 

العالقــة. تــدار مخاطــر االئتمــان علــى أســاس المجموعــة.

تســّوى اإليــرادات بشــكل رئيســي نقــًدا، وبالتالــي فــإن مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة ضئيلــة للغايــة. كمــا تســتلم اإليــرادات مقدًمــا، ممــا يــؤدي 
إلــى انخفــاض مخاطــر االئتمــان. بالنســبة للذمــم المدينــة األخــرى، تقييــم الشــركة جــودة االئتمــان للعميــل، مــع األخــذ فــي الحســبان مركــزه 

المالــي والخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى. ُتعيــن حــدود المخاطــر الفرديــة.

بالنســبة للبنــوك والمؤسســات الماليــة، تقبــل األطــراف المصنفــة بشــكل مســتقل مــع الحــد األدنــى مــن التصنيــف A2 لذلــك، فــإن الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى النقــد ومــا يعادلــه ليســت جوهريــة.

احتفظــت الشــركة بالنقــد ومــا يعادلــه فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات الســمعة الطيبــة، وبالتالــي فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
للنقــد ومــا يعادلــه كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م بلغــت ال شــئ )31 ديســمبر 2020م: ال شــيء(. كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م بلــغ الرصيــد 
النقــدي 33.7 مليــون ريــال ســعودي. بالنســبة للبنــوك والمؤسســات الماليــة، تقبــل األطــراف المصنفــة بشــكل مســتقل مــع الحــد األدنــى 

.A2 مــن التصنيــف
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التصنيفات االئتمانية للبنوك التي تحتفظ فيها الشركة بالنقد كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

التصنيف االئتماني

A233,73539,712

33,73539,712

تظهــر الذمــم المدينــة األخــرى صافيــة مــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. تطبــق الشــركة النهــج المبســط للمعيــار الدولــي للتقاريــر 
المالية 9 لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة 
التجاريــة بنــاًء علــى خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة واأليــام التــي تجــاوز تاريــخ االســتحقاق. ُيفتــرض حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر 
االئتمــان إذا تأخــر المديــن عــن ســداد دفعــة تعاقديــة بأكثــر مــن 90 يوًمــا. يحــدث التقصيــر فــي األصــل المالــي عندمــا يفشــل الطــرف المقابــل 

فــي ســداد مدفوعــات تعاقديــة فــي غضــون 180 يوًمــا مــن تاريــخ اســتحقاقها.

ال توجــد تركيــزات كبيــرة لمخاطــر االئتمــان، ســواء مــن خــالل التعــرض للعمــالء األفــراد وقطاعــات صناعيــة محــددة. إن طبيعــة أعمــال الشــركة 
ال تعرضهــا لمخاطــر تركــز االئتمــان. فيمــا يتعلــق بالمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة بمبلــغ 374 ألــف ريــال ســعودي. المبلــغ مســتحق عنــد 
الطلــب وليــس لــدى اإلدارة أي قلــق بشــأن إمكانيــة اســترداد هــذا الرصيــد. ومــن ثــم، لــم تحمــل أي مخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة 

علــى هــذه الذمــم المدينــة

وتحلل اإلدارة مخاطر االئتمان في الفئات التالية:

تحليل جودة االئتمان

يبين الجدول التالي مجموعات تحليل االئتمان للموجودات المالية:

درجة التصنيف 31 ديسمبر 2021م
االستثماري

درجة التصنيف 
المجموعغير مصنفةغير االستثماري

الموجودات المالية

33,735--33,735نقد وأرصدة لدى البنوك

255,301255,301--تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

6,479--6,479استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- متداولة

5,758--5,758استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- غير متداولة

32,90332,903--ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

288,204334,176-45,972المجموع

درجة التصنيف 31 ديسمبر 2020م
االستثماري

درجة التصنيف 
المجموعغير مصنفةغير االستثماري

الموجودات المالية

39,712--39,712نقد وأرصدة لدى البنوك

274,859274,859--تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

5,591--5,591استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- متداولة

5,913--5,913استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- غير متداولة

16,56716,567--ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

291,426342,642-51,216المجموع
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تعرض مخاطر االئتمان للذمم المدينة مقابل التمويل على الهامش حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

255,301274,859المملكة العربية السعودية

التعــرض لمخاطــر االئتمــان للذمــم المدينــة مقابــل تمويــل بالهامــش حســب نــوع العميــل تتمثــل فــي عمــالء التجزئــة فقــط كمــا فــي 31 
و2020م. 2021م  ديســمبر 

مخاطر السيولة

المرتبطــة بااللتزامــات  مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي مواجهــة الشــركة صعوبــة فــي توفيــر الســيولة للوفــاء بااللتزامــات 
بالمطلوبــات الماليــة. قــد تنجــم مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة الشــركة علــى بيــع إحــدى الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه 

العادلــة.

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

الموجودات

33,73539,712نقد وأرصدة لدى البنوك

255,301274,859تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

6,4795,591استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3746,695مستحق من أطراف ذات عالقة

35,04318,201ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

330,932345,058

فيما يلي المبالغ التي يتوقع استردادها أو تسويتها لمدة ال تزيد عن 12 شهًرا وتلك التي تزيد عن 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير.

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

المطلوبات

33,70322,336ذمم دائنة ومستحقات

129,389211,310مستحق إلى طرف ذو عالقة

4,7362,894مخصص الزكاة

167,828236,540
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ُتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة على أساس منتظم لتوفر أموال كافية للوفاء بالتزامات الشركة المستقبلية.

المجموعأقل من سنة31 ديسمبر 2021م

5,7085,708ذمم دائنة ومستحقات

129,389129,389مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل مرابحة قصير األجل(

135,097135,097

المجموعأقل من سنة31 ديسمبر 2020م

4,8874,887ذمم دائنة ومستحقات

211,310211,310مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل مرابحة قصير األجل(

216,197216,197

يســعى مجلــس اإلدارة للحفــاظ علــى التــوازن بيــن العوائــد المرتفعــة التــي قــد تكــون محتملــة مــع مســتويات مرتفعــة مــن التمويــل والمميــزات 
والضمان المتاح من خالل المركز السليم لرأس المال. وفيما يتعلق بهيكل رأس مال الشركة، تراقب اإلدارة االلتزام باألنظمة وضمانات 
التمويل عن كثب وكانت ملتزمة بالمتطلبات المنصوص عليها بتاريخ هذه القوائم المالية. كما في31 ديســمبر 2021م و 2020م، كان 

تحليل اإلدارة لنســبة المديونية كما يلي:

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

219,866170,053حقوق الملكية

129,389211,310مستحق إلى طرف ذو عالقة

349,255381,363مجموع هيكل رأس المال

%55.41%37.05نسبة المديونية

يحســب إجمالــي رأس المــال علــى أنــه »حقــوق ملكيــة« كمــا هــو موضــح فــي قائمــة المركــز المالــي زائــدًا صافــي الديــن. تتمثــل أهــداف الشــركة 
عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة قدرتهــا علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، بحيــث يمكنهــا االســتمرار فــي توفيــر عائــدات ومزايــا للمســاهمين 

واآلخرين.

مــن أجــل الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، يجــوز للشــركة تعديــل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة للمســاهمين أو بيــع األصــول 
لتقليــل الديــون.

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021مإدارة رأس المال

129,389211,310إجمالي القروض

401,492416,892إجمالي الموجودات

%50.7%32.2نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات
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مخاطر تشغيلية

مخاطر التشــغيل هي مخاطر الخســارة المباشــرة أو غير المباشــرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األســباب المرتبطة بالعمليات والتقنية 
والبنيــة التحتيــة التــي تدعــم أنشــطة الشــركة داخليــًا أو خارجيــًا لــدى مــزود خدمــة الشــركة ومــن عوامــل خارجيــة بخــالف االئتمــان والســيولة 

والعملــة و الســوق المخاطــر مثــل تلــك الناشــئة عــن المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة.

تعــد مخاطــر التشــغيل فئــة مخاطــر مميــزة تديرهــا الشــركة ضمــن مســتويات مقبولــة مــن خــالل ممارســات إدارة مخاطــر التشــغيل الســليمة. 
تشــكل جزءَا من المســؤوليات اليومية لإدارة على جميع المســتويات. الهدف من إدارة المخاطر التشــغيلية هو ضمان التحكم في موارد 

الشــركة مــن خــالل حمايــة موجوداتهــا وتقليــل احتمــال الخســارة الماليــة.

يتضمــن نهــج إدارة المخاطــر فــي الشــركة تحديــد وتقييــم وإدارة وتخفيــف ومراقبــة وقيــاس المخاطــر المرتبطــة بالعمليــات. تهــدف إدارة 
مخاطــر التشــغيل إلــى تقليــل تأثيــر الخســائر التــي تكبدتهــا فــي ســياق األعمــال العاديــة )الخســائر المتوقعــة( وتجنــب أو تقليــل احتمــال التعــرض 

لخســارة كبيــرة )غيــر متوقعــة(.

مخاطر أسعار األسهم

إن اســتثمارات الشــركة المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي األســهم معرضــة لمخاطــر األســعار الناشــئة عــن عــدم التأكــد بشــأن القيمــة العادلــة 
لصناديق االســتثمار. تدير الشــركة مخاطر أســعار األســهم من خالل التنويع ووضع حدود لالســتثمارات. في الجدول أدناه مبين بالتفصيل 

التعــرض لالســتثمار وتأثيــره علــى حقــوق الملكيــة مــع نســبة التغيــر فــي أســعار األســهم.

الحساسية31 ديسمبر 2021ماألسواق

النسبةصافي الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

+/- %1+/- 12,23730المملكة العربية السعودية

الحساسية31 ديسمبر 2020ماألسواق

النسبةصافي الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

+/- %1+/- 11,50419المملكة العربية السعودية
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القيمة العادلة لألداة المالية

كما في 31 ديسمبر 2021م و 2020م، تم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة لتقريب قيمتها الدفترية. 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع إحــدى الموجــودات أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة عاديــة بيــن المشــاركين فــي 
الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي رأس المــال أو، فــي حالــة عــدم وجــوده، الســوق األكثــر فائــدة التــي يمكــن للشــركة الوصــول إليهــا فــي ذاك 

التاريــخ. تعكــس القيمــة العادلــة لاللتــزام مخاطــر عــدم األداء.

تراجع اإلدارة بانتظام المدخالت المهمة التي ال يمكن مالحظتها وتعديالت التقييم. إذا اســتخدمت معلومات الطرف اآلخر، مثل أســعار 
الوســيط أو خدمــات التســعير، لقيــاس القيــم العادلــة، فــإن اإلدارة تقّيــم األدلــة التــي تحصــل عليهــا مــن األطــراف األخــرى لدعــم االســتنتاج 
مــن هــذه التقييمــات تفــي بمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بمــا فــي ذلــك المســتوى 

فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة التــي يجــب أن تصنــف هــذه التقييمــات.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام، تســتخدم الشــركة بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن. تصنــف 
القيــم العادلــة إلــى مســتويات مختلفــة فــي تسلســل هرمــي للقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى المدخــالت المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم علــى 

النحــو التالــي:

المستوى األول: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة ( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.

المســتوى الثانــي: المدخــالت بخــالف أســعار الســوق المدرجــة فــي المســتوى األول والتــي يمكــن مالحظتهــا لألصــل أو االلتــزام، إمــا مباشــرة 
)أي كأســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )أي مشــتقة مــن األســعار(.

المستوى الثالث: المدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.

إذا كانــت المدخــالت المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام تقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 
العادلــة، فتصنــف قيــاس القيمــة العادلــة بالكامــل فــي نفــس المســتوى مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة باعتبــاره أدنــى مســتوى 
إدخــال وهــو مهــم للقيــاس بأكملــه. تعتــرف الشــركة بالتحويــالت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر 

التــي حــدث خاللهــا التغييــر. 

يعــرض الجــدول أدنــاه الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بقيمهــا العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م و31 ديســمبر 2020م بنــاء 
علــى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة:

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2021م
القيمة العادلة

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

33.73533.735--33.735نقد وأرصدة لدى البنوك

255.301255.301--255.301تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

32.90332.903--32.903ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

6.479--6.4796.479استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- متداولة 

3.6252.1335.758-5.758استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- غير متداولة

334.1766.4793.625324.072334.176
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القيمة الدفترية
القيمة العادلة

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

5,7085,708--5.708ذمم دائنة ومستحقات

129,389129,389--129.389مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل المرابحة قصير األجل(

135,097--135,097135,097

تثبــت الشــركة التحويــالت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر التــي حــدث خاللهــا التغييــر. خــالل 
الســنوات المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 2021م و2020م،لــم تكــن هنــاك تحويــالت إلــى أو خــارج قياســات القيمــة العادلــة للمســتوى األول 

الثالــث. الثانــي والمســتوى  والمســتوى 

ال تختلــف القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة للمركــز المالــي غيــر المقاســة بالقيمــة العادلــة بشــكل كبيــر عــن القيــم الدفتريــة المدرجــة فــي 
القوائــم الماليــة. ال تختلــف القيــم العادلــة للنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك، وتمويــل علــى الهامــش، والذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى المدرجــة 
بالتكلفــة المطفــأة، اختالفــا كبيــرًا عــن القيــم الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة نظــرًا ألن معــدالت عمولــة الســوق الحاليــة لــألدوات 
الماليــة المماثلــة ال تختلــف كثيــرًا عــن األســعار المتعاقــد عليهــا، ويرجــع ذلــك إلــى قصــر مــدة األداة الماليــة. ال يتوفــر ســوق نشــط لهــذه 
األدوات وتعتــزم الشــركة تحقيــق القيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات الماليــة مــن خــالل التســوية مــع الطــرف المقابــل فــي وقــت اســتحقاقها.

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2020م
القيمة العادلة

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

39,71239,712--39,712نقد وأرصدة لدى البنوك

274,859274,859--274,859تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

16,56716,567--16,567ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- 
5,591--5,5915,591متداولة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- غير 
3,8332,0805,913-5,913متداولة

342,6425,5913,833333,218342,642

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2020م 
القيمة العادلة

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

4,8874,887--4,887ذمم دائنة ومستحقات

211,310211,310--211,310مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل المرابحة قصير األجل(

216,197--216,197216,197
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أساليب التقييم العادل

يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى الثالث:

مدخالت غير قابلة للمالحظةأساليب التقييمالوصف

القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكيةالقيمة العادلة لصافي الموجوداتاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – صندوق مرابحة للتمويل

القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكيةالقيمة العادلة لصافي الموجوداتاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – صندوق عرعر هيلز

إدارة مخاطر رأس المال

الهــدف مــن إدارة رأس المــال هــو حمايــة قــدرة الشــركة علــى البقــاء منشــأة مســتمرة، بحيــث يمكنهــا االســتمرار فــي توفيــر عوائــد كافيــة 
للمســاهم مــن خــالل تســعير المنتجــات والخدمــات بمــا يتناســب مــع مســتوى المخاطــر. إن سياســة الشــركة هــي الحفــاظ علــى قاعــدة رأس 
المــال الكافيــة للحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين، والدائنيــن، والســوق، ودعــم التطويــر المســتقبلي للشــركة. تغطــي قاعــدة رأس مــال الشــركة 
بمــا فيــه الكفايــة جميــع المخاطــر الماديــة التــي تلبــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات رأس المــال وتعتــزم الشــركة الحفــاظ علــى نســبة رأس مــال 

جيــدة لتلبيــة نمــو األعمــال فــي المستقبـــل. 

الحد األدنى لرأس المال وإجمالي نسبة رأس المال 

وفقــًا للمــادة 74 )ب( مــن قواعــد كفايــة رأس المــال )القواعــد( الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، فيمــا يلــي إفصاحــات قاعــدة رأس المــال 
ومتطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال وإجمالــي نســبة رأس المــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م و31 ديســمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

قاعدة رأس المال:

219.866170.053الشريحة األولى لرأس المال

219.866170.053مجموع قاعدة رأس المال

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

106,949105,385مخاطر االئتمان

1.040897مخــاطر السوق

14.11114.111مخاطر التشغيل

122.100120.393مجموع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

مجموع نسبة رأس المال

1.801.41نسبة الشريحة األولى لرأس المال )زمني(

1.801.41مجموع معدل رأس المال )زمني(

97.76649.660الفائض في رأس المال
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مجلس اإلدارة

حســب النظــام األســاس للشــركة يتكــون مجلــس إدارة شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( مــن ســتة أعضــاء، ووفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة 
العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 24 ينايــر 2021م القاضــي بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الجديــدة التــي تبــدأ بتاريــخ 1442/06/27هـــ 
الموافــق 2021/02/09م ولمــدة ثــالث ســنوات، وبحســب اإلطــار المرجعــي لحوكمــة الشــركة ُيراعــى عنــد ترشــيح األعضــاء تمتعهــم بمهــارات 
مهنيــة وخبــرات ماليــة ومؤهــالت مالئمــة وســمات شــخصية مناســبة، وكذلــك التمتــع بقــدر عــال مــن الســمعة الحســنة والنزاهــة والكفــاءة 

ــل المســؤولية، والقــدرة علــى القيــام بالواجبــات والمســؤوليات كعضــو مجلــس إدارة.  وتحمُّ

يبحــث المجلــس فــي اجتماعاتــه الموضوعــات المدرجــة فــي جــداول أعمالــه التــى يراهــا مناســبة ويتــم توثيقهــا بالمحاضــر، وتشــمل دون حصــر 
الموافقــة علــى اســتراتيجية الشــركة والميزانيــات التقديريــة والسياســات التــي تحكــم عمليــات الشــركة وأهدافهــا وسياســات إدارة المخاطــر 
ومراجعتهــا ومراقبتهــا. كمــا وتشــمل اختصاصــات المجلــس التأكــد مــن وجــود هيــكل تنظيمــي واضــح فــي الشــركة يمكــن مــن خاللــه إدارة 

أعمــال الشــركة، وتفويــض الصالحيــات بالشــكل المالئــم والمســؤوليات بحــدود مســتويات المخاطــر المقبولــة للشــركة. 

يتكون مجلس اإلدارة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:

إيضاحات مستقل / غير مستقل تنفيذي / غير تنفيذي العضو

استمرار العضوية من الدورة 
السابقة

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

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

مستقل غير تنفيذي  األستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج

غير مستقل غير تنفيذي  األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل 

غير مستقل تنفيذي  األستاذ/ معاذ الخصاونة

انضم لعضوية المجلس في 
دورته الجديدة. غير مستقل غير تنفيذي  األستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين

فيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخبرات:

الخبراتالمؤهالتالوظائف الحاليةاالسمم

1
األستاذ/ عبدالمحسن بن 

محمد الصالح
)الرئيس(

رئيس مجلس اإلدارة ومالك 
شركة مصادر القابضة.

بكالوريوس في إدارة 
األعمال واالقتصاد، الواليات 

المتحدة األمريكية.

يتمتع األستاذ/ عبدالمحسن الصالح، بمايزيد عن ستة 
وأربعون عامًا في األعمال الحرة واالستثمار واالستشارات 

واإلدارة شغل خاللها العديد من المناصب منها:

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات 	 
الصناعية.

عضو مجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة.	 
رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة 	 

والتغليف )فيبكو(، عضو مجلس إدارة بنك باركليز 
السعودية.

مستشار البنك السعودي األمريكي.	 
نائب الرئيس سيتي بنك السعودية.	 
رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة سيتي بنك.	 
رئيس قسم الشركات سيتي بنك السعودية.	 
عضو اللجنة السعودية األمريكية المشتركة للتعاون 	 

االقتصادي.
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2
األستاذ/ عبدالمحسن بن 

عبدالرحمن السويلم
)نائب الرئيس(

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب وعضو مجلس 

اإلدارة في شركة النايفات 
للتمويل )شركة مساهمة 

مدرجة(.

مرخص من وزارة 	 
التجارة لمزاولة 

االستشارات االدارية 
ترخيص رقم 245 منذ 

عام 2003م
مرخص من وزارة 	 

التجارة لمزاولة 
االستشارات المالية 

ترخيص رقم 130 منذ 
عام 1997م

بكالوريوس في العلوم 	 
اإلدارية جامعة الملك 

سعود 1992م

يتمتع األستاذ/ عبدالمحسن، بمايزيد عن 27 عامًا من 
الخبرة في مجال االستراتيجيات وتطوير األعمال – االئتمان-

التسويق قطاعات الطباعة + االتصاالت + المواد الغذائية 
االعمال اللوجستية واستشارات تمويل - خدمات استثمارية.

شغل خاللها العديد من المناصب منها:

عضو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي 	 
عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 	 

)فيبكو(
عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب.	 

3
األستاذ/ فهد بن إبراهيم 

المفرج
)عضو(

العضو المنتدب للشركة 
السعودية للطباعة 

والتغليف.

بكالوريوس علوم إدارية 	 
من جامعة الملك 

عبدالعزيز عام 1986م.
برنامج السياسات 	 

النقدية والبنوك في 
الدول النامية – جامعة 

هارفرد.
برنامج إدارة البنوك – 	 

معهد اإلدارة اإليرلندي 
– دبلن إيرلندا.

 الرقابة على البنوك 	 
الدولية – البنك 

االحتياطي الفيدرالي – 
نيويورك.

الرقابة المصرفية – 	 
بنك االحتياط الفيدرالي 

– واشنطن.
التراخيص المصرفية 	 

والتطورات الرقابية – 
معهد االستقرار المالي 

– بازل سويسرا.
أساسيات التحليل 	 

المالي والتطورات 
المصاحبة له – المركز 

الدولي للدراسات 
النقدية والمصرفية – 

جنيف سويسرا.
االندماج واالستحواذ 	 

– المركز الدولي 
للدراسات النقدية 

والمصرفية – جنيف 
سويسرا.

السياسة النقدية 	 
والرقابة المصرفية – 

البنك المركزي الفرنسي 
– باريس فرنسا.

الخدمات المصرفية 	 
الخاصة في الشرق 

األوسط – أي. أي. ار 
هولدينج ليمتد.

يتمتع األستاذ/ فهد، بمايزيد عن 31 عامًا من الخبرة 	 
في مجال اإلدارة التنفيذية والرقابة البنكية والتدقيق 

والمراجعة، شغل خاللها العديد من المناصب منها:
مدير إدارة اإلشراف البنكي بمؤسسة النقد العربي 	 

السعودي حتى العام 2012م.
عضو لجنة مجموعة العشرين )فريق عمل اإلفصاح 	 

وضوابط السوق(.
عضو لجنة بازل للرقابة المصرفية 1997-2006م.	 
عضو مجلس إدارة بنك التنمية 	 

االجتماعية 2005-2010م.
عضو مجلس إدارة مؤسسة البريد 	 

السعودي 2007-2012م.
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المغربية 	 

لالستثمار اإلنمائي 2006-2012م.
عضو لجنة المراجعة – بنك التنمية االجتماعية حتى 	 

2010م.
عضو لجنة المراجعة – مؤسسة البريد السعودي حتى 	 

2010م.
عضو لجنة اإلشراف والرقابة بدول مجلس التعاون 	 

الخليجي لدول الخليج العربية 1988-2012م.
عضو لجنة اإلشراف والرقابة على المصارف في الدول 	 

العربية 1991-2012م.
عضو فريق العمل المنبثق من لجنة اإلشراف والرقابة 	 

العربية.
عضو مجموعة التنسيق الدولية بازل 2006-2009م.	 
عضو مجموعة تطبيق المعايير الدولية 	 

بازل 2009-2012م.
عضو لجنة الشفافية وضوابط السوق – مجلس 	 

الخدمات المصرفية اإلسالمية كوااللمبور – ماليزيا.
عضو لجنة الريال – مؤسسة النقد العربي السعودي.	 
عضو في اللجنة المشتركة المشكلة بين مؤسسة النقد 	 

العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
عضو لجنة اإلشراف المصرفي – مؤسسة النقد العربي 	 

السعودي.
العضو المنتدب للشركة السعودية للطباعة والتغليف 	 

منذ ديسمبر 2017 حتى اآلن.
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4
األستاذ/ سلمان بن 

عبدالعزيز بن شهيوين
)عضو(

المدير التنفيذي لهيئة 	 
تركة خادم الحرمين 

الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز “رحمه 

هللا”.
عضو مجلس 	 

إدارة شركة يقين 
المالية)يقين كابيتال( 

)فالكم الخدمات 
المالية(.

عضو اللجنة التنفيذية 	 
بشركة شركة يقين 

المالية )يقين كابيتال( 
)فالكم الخدمات 

المالية(.
عضو مجلس إدارة 	 

شركة فالكم القابضة.
عضو لجنة الترشيحات 	 

والمكافآت بشركة 
فالكم القابضة.

بكالوريوس في 	 
علوم الشريعة من 

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود بالمملكة 

العربية السعودية عام 
1400هـ.

المرتبة الخامسة عشر بمنصب مدير عام اإلدارة العامة 	 
للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الداخلية.

شغل المرتبة الرابعة عشر بمنصب مدير عام إدارة 	 
شؤون الوافدين بوزارة الداخلية.

5
األستاذ/ محمد إبراهيم 

أبوجبل
)عضو(

رئيس الدائرة المالية في 
شركة فالكم القابضة 

حاصل على درجة 	 
البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة 
عَمان األهلية.

حاصل على شهادة 	 
)CME-1(_المؤهل 

العام لألوراق المالية_
هيئة السوق المالية 

السعودية.

خبرة تزيد عن ثمانية عشر عامًا في المجال المالي والرقابة 
واالستشارات المالية شغل خاللها العديد من المناصب 

منها:

عضو مجلس اإلدارة في شركة األمثل للتمويل من 	 
2019م حتى اآلن

عضو لجنة االئتمان والمخاطر-في شركة األمثل 	 
للتمويل من 2016 حتى اآلن

عضو لجنة المراجعة-في شركة األمثل للتمويل من 	 
2013 حتى اآلن

رئيس الدائرة المالية يشركة فالكم القابضة من 2017 	 
حتى اآلن

رئيس الدائرة المالية بشركة فالكم للخدمات المالية من 	 
2012 حتى 2017

رئيس لجنة المراجعة -في فالكم للخدمات المالية 	 
وشركاؤها ش.م.ع.م – عمان من 2012 حتى 2018

نائب رئيس مجلس االإدارة -في فالكم للخدمات 	 
المالية وشركاؤها ش.م.ع.م – عمان من 2012 حتى 

2018
مدير المحاسبة المالية بشركة فالكم للخدمات المالية 	 

من 2007 حتى 2012
عضو مجلس اإلدارة-في المركز العربي الطبي من 	 

2017 حتى 2020
رئيس لجنة المراجعة -في المركز العربي الطبي من 	 

2017 حتى 2020
عضو اللجنة التنفيذية -في المركز العربي الطبي من 	 

2017 حتى 2020
مدقق أول خارجي، في برايس وترهاوس كوبرز – قطر 	 

و المملكة العربية السعودية من 2004 حتى 2007 
كمستشار ومدقق حسابات خارجي في إرنست ويونغ 

-عمان-االردن من 2003 حتى 2004
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األستاذ/ معاذ الخصاونة6
)عضو(

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب وعضو مجلس 
اإلدارة في شركة يقين 

المالية )يقين كابيتال( )فالكم 
الخدمات المالية(

شهادة البكالوريوس 	 
في كل من العلوم 
المالية والمصرفية 

وكذلك في نظم 
المعلومات من جامعة 

سانت ماري، كندا – 
عام 2003م.

شهادة الماجستير 	 
في إدارة األعمال من 

جامعة دالهاوسي، كندا 
– عام 2005م. 

شهادة التعليم 	 
التنفيذي في األسهم 

الخاصة واالستثمار 
الجريء من جامعة 
هارفارد لألعمال، 
الواليات المتحدة 
األمريكية – عام 

2013م.
الشهادة العامة 	 

للتعامل في األوراق 
 ،)CME1( المالية

هيئة السوق المالية، 
المملكة العربية 

السعودية – عام 
2011م.

شهادة زمالة المراجع 	 
 )CIA( الداخلي المعتمد

معهد المدققين 
الداخليين المعتمدين 

)IIA(، الواليات المتحدة 
– عام 2007م.

شهادة مدقق نظم 	 
معلومات معتمد 

)CISA( جمعية 
ضبط وتدقيق نظم 

 ،)ISACA( المعلومات
الواليات المتحدة – عام 

2007م.
شهادة مراقب تقييم 	 

ذاتي )CCSA( معهد 
المدققين الداخليين 

 ،)IAA( المعتمدين
الواليات المتحدة – عام 

.2006

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في شركة يقين 	 
المالية )يقين كابيتال( )فالكم الخدمات المالية(- شركة 
مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الخدمات المالية - 

منذ 2016م وحتى الوقت الحالي. 
عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة اإلئتمان والمخاطر 	 

في شركة األمثل للتمويل – شركة مساهمة مقفلة 
تعمل في قطاع التمويل - منذ 2014م وحتى الوقت 

الحالي.
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر 	 

في شركة بيرين – شركة مساهمة مقفلة تعمل في 
قطاع المياه المعبأه – منذ سبتمبر 2020م وحتى 

أكتوبر 2021.
رئيس مجلس إدارة عدد من الصناديق الخاضعة 	 

ألنظمة هيئة السوق المالية وتعمل في قطاع 
االستثمار منذ 2016م وحتى الوقت الحالي:

صندوق يقين المتداول لألسهم السعودية - - 
صندوق عام متداول مفتوح

صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات - - 
صندوق عام متداول

صندوق يقين للطروحات األولية - صندوق عام - 
مفتوح 

صندوق يقين لألسهم السعودية - صندوق عام - 
مفتوح 

صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي - - 
صندوق عام مفتوح 

صندوق يقين للتمويل بالمرابحة - صندوق عام - 
مفتوح 

صندوق يقين للذهب - صندوق سلع عام مفتوح - 
صندوق يقين عرعر هيلز - صندوق عقاري خاص - 

مغلق  
رئيس مجموعة اإلستثمار المصرفي في شركة فالكم 	 

للخدمات المالية - شركة مساهمة مقفلة تعمل في 
قطاع الخدمات المالية - من 2012م وحتى 2016م.

مدير في مجموعة االستثمار المصرفي في شركة 	 
فالكم للخدمات المالية - شركة مساهمة مقفلة 

تعمل في قطاع الخدمات المالية - من 2008م وحتى 
2012م.

مستشار في شركة ديلويت كندا - شركة مهنية تعمل 	 
في قطاع اإلستشارات والمحاسبة والتدقيق - من 

2007م وحتى 2008م.
محلل عالقات العمالء في آيم ترايمارك )انفسكو( - 	 

شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع إدارة األصول 
- من 2005م وحتى 2006م.

رئيس الشركة في أتالنتك بزنس كونسالتانتس - شركة 	 
ذات مسؤولية محدودة - تعمل في قطاع االستشارات 

اإلدارية - من 2003م وحتى 2005م.
نائب رئيس مجلس المديرين وعضو مجلس المديرين 	 

وعضو في لجنة الترشيحات والمكافات في المركز 
العربي الطبي – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل 

في القطاع الصحي والمستشفيات - من 2016م وحتى 
2019م.
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وقد عقد مجلس اإلدارة سبعة اجتماعات خالل عام 2021م، على النحو التالي )سجل الحضور(: 

التاريخاالجتماع
األستاذ/ عبد المحسن 

الصالح
)الرئيس(

األستاذ/ عبد المحسن 
بن عبد الرحمن 

السويلم
)نائب الرئيس(

األستاذ/ فهد 
بن إبراهيم 

المفرج

األستاذ/ سلمان 
بن عبدالعزيز بن 

شهيوين*

األستاذ/ محمد 
إبراهيم أبو جبل

األستاذ/ معاذ 
الخصاونة 

03- ينايراألول

08- فبرايرالثاني

31 مارسالثالث

21 يونيوالرابع

04 أغسطسالخامس

27 أكتوبرالسادس

03 نوفمبرالسابع

 : حاضر

 : لم يحضر

-: ال ينطبق

سكرتير المجلس األستاذ/ تركي العروان. 

* انضم األستاذ/ سلمان بن شهيوين لعضوية المجلس في دورته الحالية التي بدأت بتاريخ 1442/06/27هـ الموافق 2021/02/09م.

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات أخرى 

فيما يلي، تفاصيل عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات أخرى أو من مديريها كما في 31 ديسمبر 2021م:

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في االسمم
مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل/ 
خارج 

المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة / 
ذات مسؤولية محدودة(

األستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح1
)الرئيس(

1. مساهمة مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين التعاوني.. 1

2. ذات مسؤولية محدودةداخلرئيس مجلس اإلدارة ومالك شركة مصادر القابضة.. 2

األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم2
)نائب الرئيس(

1. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة.. 1

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة في . 2
2. مساهمة مدرجةداخلشركة النايفات للتمويل.

3. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة الشركة التكاملية الخليجية للصناعة.. 3

4. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات.. 4

األستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج3
)عضو(

1. مساهمة مدرجةداخلعضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية.. 1

2. مساهمة مدرجةداخلعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.. 2

3. مساهمة مدرجةداخلالعضو المنتدب للشركة السعودية للطباعة والتغليف.. 3

األستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين4
)عضو(

1. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(.. 1

2. مساهمة غير مدرجةداخلعضو اللجنة التنفيذية بشركة يقين المالية )يقين كابيتال(.. 2

3. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة.. 3

4. مساهمة غير مدرجةداخلعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة فالكم القابضة.. 4

األستاذ/ محمد إبراهيم أبوجبل5
1. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة االمثل للتمويل.. 1)عضو(

األستاذ/ معاذ الخصاونة6
)عضو(

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة في . 1
1. مساهمة غير مدرجةداخلشركة يقين المالية )يقين كابيتال(.

2. مساهمة غير مدرجةداخلعضو مجلس إدارة شركة االمثل للتمويل.. 2
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لجان مجلس اإلدارة

عدد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة أربع لجان، وأدناه تفصيل باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها ومهامها وأعضائها: 

اللجنة التنفيذية	 

إن اللجنــة التنفيذيــة مســؤولة أمــام مجلــس االدارة فــي األمــور الخاصــة باإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومراجعــة ومراقبــة أعمــال 
الشــركة بصفــة منتظمــة وتقديــم التوصيــات الالزمــة للمجلــس عنــد الحاجــة إلــى ذلــك واتخــاذ القــرارات المفوضــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة. 

كمــا يمكــن أن تقــوم اللجنــة بنــاء علــى طلــب المجلــس بعمــل الدراســات والتوصيــات الالزمــة فــي األمــور االســتراتيجية.

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب قرار من مجلس اإلدارة، وتتكون اللجنة من رئيس وثالثة أعضاء، التالية أسماؤهم:

الخبراتالمؤهالتالوظائف الحاليةاالسمم

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح )الرئيس(1

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم )عضو(2

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج* )عضو(3

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ معاذ الخصاونة )عضو(4

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين * )عضو(5

* بتاريــخ 09 فبرايــر 2021م قــرر مجلــس اإلدارة إعــادة تشــكيل اللجنــة ونتــج عــن ذلــك خــروج األســتاذ/ فهــد المفــرج مــن العضويــة وانضمــام األســتاذ/ ســلمان بــن شــهيوين عضــوًا 

فــي اللجنــة.

و قد عقدت اللجنة التنفيذية خمسة اجتماعات خالل العام 2021م، وكان الحضور على النحو التالي: 

األستاذ/ سلمان بن شهيوين*األستاذ/ معاذ الخصاونةاألستاذ/ فهد المفرج*األستاذ/ عبدالمحسن السويلماألستاذ/ عبدالمحسن الصالحالتاريخاالجتماع

-03 ينايراألول

31- مارسالثاني

21- يونيوالثالث

27- أكتوبرالرابع

03- نوفمبرالخامس

 : حاضر

 : لم يحضر

-: ال ينطبق.

* بتاريــخ 09 فبرايــر 2021م قــرر مجلــس اإلدارة إعــادة تشــكيل اللجنــة ونتــج عــن ذلــك خــروج األســتاذ/ فهــد المفــرج مــن العضويــة وانضمــام األســتاذ/ ســلمان بــن شــهيوين عضــوًا 

فــي اللجنــة.
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لجنة المراجعة 	 

تختــص لجنــة المراجعــة بالتحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة بمــا يحقــق أهــداف الشــركة ومصالــح المســاهمين، كمــا يحــق لهــا اإلطــالع 
علــى كافــة المعلومــات وكذلــك دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية والسياســات المحاســبية واقتــراح تعييــن المحاســب القانونــي لــكل 
عــام مالــي، وبعــد إطــالع اللجنــة علــى نظــام الرقابــة المتمثــل فــي األنظمــة المعتمــدة فإنهــا تؤكــد ســالمة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة 

فــي الشــركة. 

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

الخبراتالمؤهالتالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج 1
تم ذكرها في السابق)الرئيس(

2

األستاذ/ سليمان أبو تايه*
)عضو(

رئيس المجموعة المالية – شركة 
فال القابضة – المملكة العربية 

السعودية

بكالوريوس المحاسبة من 	 
الجامعة األردنية – المملكة 

األردنية الهاشمية، 1998.
شهادة المحاسب القانوني 	 

المعتمد CPA من الواليات 
المتحدة األمريكية، 2004.

شهادة CME-1 المملكة 	 
العربية السعودية 2009

المستوى األول للمحلل 	 
المالي المعتمد من معهد 

المحللين الماليين األمريكي 
.2010

2012م – 2019: رئيس 	 
المالية والخزينة -المؤسسة 
اإلسالمية لتأمين االستثمار 

وائتمان الصادرات- عضو 
مجموعة البنك اإلسالمي 

للتنمية 
2006-2012: مدير اإلدارة 	 

المالية - في شركة فالكم 
للخدمات المالية 

2004-2006 مدير وحدة 	 
المحاسبة اإلدارية – بنك 

البالد 
2003-2004 خدمات مخاطر 	 

األعمال – ارنست ويونغ

3

مستشار إداري وخبير تنظيم األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن السماعيل**
)ترخيص رقم 100( وعضوًا في 

عدد من اللجان المتخصصة.

بكالوريوس في اإلدارة 	 
تخصص فرعي محاسبة.

ماجستير إدارة أعمال من 	 
أوستن تكساس الواليات 
المتحدة األمريكية 1980م

خبرة عملية بدأت في عام 
1963م شغل خاللها العديد من 

المناصب:

معهد اإلدارة العامة منذ 	 
عام 1963م وحتى عام 

1981م.
األمانة العامة لمجلس 	 

التعاون لدول الخليج العربية 
منذ عام 1981م وحتى عام 

2002م.

األستاذ/ محمد إبراهيم أبوجبل4
تم ذكرها في السابق)عضو(

* بتاريخ 06 أكتوبر 2021م تقدم األستاذ/ سليمان أبو تايه، باستقالته من عضوية اللجنة.

** بتاريخ 21 ديسمبر 2021م صدر قرار الجمعية العامة بتعيين األستاذ/ صالح السماعيل، عضوًا في لجنة المراجعة بدياًل للعضو المستقيل.
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وقد عقدت لجنة المراجعة عشرة اجتماعات خالل العام 2021م، وكان الحضور على النحو التالي:

األستاذ/ صالح السماعيل**األستاذ/ محمد أبو جبلاألستاذ/ سليمان أبو تايه* األستاذ / فهد المفرجالتاريخاالجتماع

-07 ينايراألول

-04 فبرايرالثاني

-18 فبرايرالثالث

-22 مارسالرابع

-28 مارسالخامس

-22 يونيوالسادس

-26 يوليوالسابع

-10- أكتوبرالثامن

-21- أكتوبرالتاسع

-25- نوفمبرالعاشر

 : حاضر

 : لم يحضر

- : ال ينطبق.

* بتاريخ 06 أكتوبر 2021م تقدم األستاذ/ سليمان أبو تايه، باستقالته من عضوية اللجنة.

** بتاريخ 21 ديسمبر 2021م صدر قرار الجمعية العامة بتعيين األستاذ/ صالح السماعيل، عضوًا في لجنة المراجعة بدياًل للعضو المستقيل.

لجنة الترشيحات والمكافآت 	 

تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مهــام تحديــد حجــم وكفــاءة المجلــس ورفــع التوصيــات بخصــوص المرشــحين الجــدد للمجلــس وكذلــك 
اإلطــالع والتوصيــة بتوزيــع المكافــآت الســنوية للشــركة واعتمــاد آليــة التوزيــع مــن عدمهــا.

ويتــم اختيــار أعضــاء اللجنــة ومــدة عضويتهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي حيــن يتــم اعتمــاد أســلوب عمــل اللجنــة بموجــب موافقــة الجمعيــة 
العامــة للشــركة بنــاًء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة. كمــا تتولــى اللجنــة كل مــا مــن شــأنه تقييــم أداء المجلــس ووضــع الخطــط المســتقبلية 

لتطويــر األداء. وتتكــون اللجنــة مــن رئيــس وعضويــن، التاليــة أســماؤهم:

الخبراتالمؤهالتالوظائف الحاليةاالسمم

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم )الرئيس(1

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح )عضو(2

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ محمد إبراهيم أبوجبل )عضو(3

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالثة اجتماعات خالل العام 2021م، وكان الحضور على النحو التالي:

األستاذ/ محمد أبو جبلاألستاذ/ عبدالمحسن الصالحاألستاذ/ عبدالمحسن السويلمالتاريخاالجتماع

14 ينايراألول

31 مارسالثاني

05 أغسطسالثالث

 : حاضر

 : لم يحضر

- : ال ينطبق.
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لجنة المخاطر	 

تتكــون لجنــة المخاطــر مــن اثنيــن مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة باالضافــة إلــى رئيــس المخاطــر والعمليــات، وتكــون مهمــة اإلشــراف علــى 
الوحــدة اإلداريــة المعنيــة بــادارة المخاطــر بشــركة فالكــم مناطــة برئيــس المخاطــر والعمليــات. وتتبــع ادارة االلتــزام فنيــًا إلــى لجنــة المخاطــر 

المنبثقــة مــن مجلــس إدارة الشــركة وإداريــا إلــى الرئيــس التنفيــذي.

ويتم اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم من قبل مجلس اإلدارة وتتكون اللجنة من رئيس وعضوين، التالية أسماؤهم:

الخبراتالمؤهالتالوظائف الحاليةاالسمم

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح. )رئيس(1

تم ذكرها في السابقاألستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج )عضو(2

3

رئيس المخاطر والعمليات األستاذ/ بدر بن سليمان الصليع )عضو(
بشركة يقين المالية )يقين 
كابيتال( )فالكم الخدمات 

المالية(

حاصل على درجة 	 
البكالوريوس من جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن.

حاصل على درجة الماجستير 	 
التنفيذي في إدارة األعمال 

من جامعة اليمامة.
حاصل على درجة الماجستير 	 

في إدارة األعمال من 
.)HFU( الجامعة األلمانية

يتمتع األستاذ/ بدر، بمايزيد 
عن 17 عامًا من الخبرة في 

مجال المطابقة وااللتزام وإدارة 
المخاطر، شغل خاللها العديد من 

المناصب واللجان.

وقد عقدت لجنة المخاطر اجتماعين خالل العام 2021م، وكان الحضور على النحو التالي:

األستاذ/ بدر الصليعاألستاذ/ فهد المفرجاألستاذ/ عبدالمحسن الصالحالتاريخاالجتماع

29 مارساألول

29 ديسمبرالثاني

 : حاضر

 : لم يحضر
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الهيئة الشرعية الشرعية 	 

تختــص الهيئــة الشــرعية بوضــع الضوابــط الشــرعية والنظــر فــي جميــع األنشــطة التــي تزاولهــا الشــركة علــى كافــة المســتويات واإلجابــة علــى 
التســاؤالت الشــرعية. 

تتكون اللجنة من رئيس وعضوين، التالية أسماؤهم:

المؤهالتالوظائف الحاليةاالسمم

معالي الشيخ/ عبد هللا بن سليمان المنيع )رئيس(1
مستشار بالديوان الملكي	 
رئيس وعضو العديد من الهيئات الشرعية داخل وخارج السعودية	 

ماجستير فقه

عضو العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية وعضو 	 الدكتور/ محمد بن علي القري )عضو(2
دكتوراه في االقتصادخبير بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة3
)أمين وعضو الهيئة الشرعية(

عضو الهيئة الشرعية بعدد من الشركات ومدير اإلدارة الشرعية 	 
دكتوراه اقتصاد إسالميبشركة فالكم القابضة.

وقد عقدت الهيئة الشرعية اثنا عشر اجتماعًا خالل العام 2021م، على النحو التالي )سجل الحضور(: 

 معالي الشيخ/التاريخاالجتماع
عبد هللا بن سليمان المنيع )رئيس(

 الدكتور/
محمد بن علي القري 

 األستاذ/
عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة 

17 ينايراألول

10 فبرايرالثاني

15 مارسالثالث 

08 ابريلالرابع

22 مايوالخامس

01 يونيوالسادس

01 يوليوالسابع

26 يوليو الثامن

16 أغسطسالتاسع

30 سبتمبرالعاشر

11 نوفمبرالحادي عشر

09 ديسمبرالثاني عشر

 : حاضر

 : لم يحضر
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تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين لشركة يقين المالية )يقين كابيتال( )فالكم 
الخدمات المالية( خالل عام 2021م

التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 	 

عمــاًل بالمــادة )76( مــن نظــام الشــركات والمادتيــن )20( و )44( مــن النظــام األســاس للشــركة و بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة يتــم صــرف 
مبلــغ 3,000 ريــال ســعودي لألعضــاء عــن حضــور كل إجتمــاع. 

أعضاء المجلس المستقلين أعضاء المجلس غير التنفيذيين أعضاء المجلس التنفيذيين*  البيان
)بآالف الرياالت السعودية(

42 57 21 بدل حضور جلسات المجلس 

69 72 15 بدل حضور جلسات اللجان

1,115 1,164 350 المكافآت الدورية والسنوية

- - - الخطط التحفيزية

- - - أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

1,226 1,293 386 المجموع

* بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة.

** الجــدول أعــاله يشــمل فقــط أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضوياتهــم فــي اللجــان. تجــدر اإلشــارة إلــى أن العضــو المســتقل فــي لجنــة المراجعــة )األســتاذ/ ســليمان أبــو تايــه( ليــس 

عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة وقــد حصــل علــى مبلــغ 15,000 ريــال ســعودي بــدل حضــور )3,000 ريــال ســعودي عــن كل إجتمــاع( و 38,082 ريــال ســعودي بــدل عضويتــه فــي اللجنــة 
بنــاءًا علــى السياســة المعتمــدة لــدى الشــركة.

*** ال يوجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدرة عن حقوقه.

 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم البيان )بآالف الرياالت السعودية(

4,019 الرواتب واألجور

1,224 البدالت

9,670 المكافآت الدورية والسنوية

- الخطط التحفيزية

- العموالت

- أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

14,913 المجموع
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نظام الرقابة الداخلية في الشركة

إن إدارة الشــركة مســؤولة عــن وضــع وتطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة وكفايتــه وفاعليتــه. ويتضمــن نظــام الرقابــة الداخليــة السياســات 
واإلجــراءات التــي تــم تصميمهــا تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة.

قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع إحــدى الشــركات العالميــة والمرخــص لهــا بالعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمختصــة فــي مجــال 
المراجعــة  للجنــة  الداخلــي  المراجعــة  الداخليــة بتقديــم تقريــر  المراجعــة  تتلخــص مهــام  الداخليــة، حيــث  المراجعــة  بأعمــال  لتقــوم  المراجعــة 
المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ورفــع التقاريــر لهــا بشــأن فاعليــة الضوابــط الرقابيــة الداخليــة إلدارات الشــركة وااللتــزام بالمتطلبــات النظاميــة 
وسياســات وإجــراءات الشــركة المعتمــدة. ويتــم رفــع التقاريــر التــي تخــص كافــة المالحظــات الجوهريــة للمراجعــة الداخليــة إلــى لجنــة المراجعــة 
مــن خــالل تقاريــر النشــاط الدوريــة. وتقــوم لجنــة المراجعــة بمراقبــة كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن معالجــة المخاطــر التــي 

تــم تحديدهــا لحمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها. 

تقــوم كافــة اإلدارات فــي الشــركة بتنســيق الجهــود لتحســين البيئــة الرقابيــة فــي الشــركة مــن خــالل مراجعــة وتســهيل اإلجــراءات لمنــع 
وتصحيــح أوجــه القصــور إن وجــدت فــي إجــراءات أعمــال إدارات الشــركة، وتــوكل إلــى كل إدارة مــن إدارات الشــركة، تحــت إشــراف اإلدارة 
التنفيذيــة العليــا فــي الشــركة مهمــة مراقبــة عمليــات التصحيــح التــي تتــم لمجــاالت القصــور فــي إجــراءات أعمــال إدارات الشــركة التــي تــم 

تحديدهــا مــن قبــل سياســات وإجــراءات العمــل.

بــأداء مهامهــا  الداخلــي،  المراجــع  قبــل  مــن  لمراجعــة دوريــة مســتقلة  تخضــع  والتــي  المخاطــر،  وإدارة  وااللتــزام  المطابقــة  إدارة  وتقــوم   
ومســؤولياتها حســب برنامــج االلتــزام الــذي يحــدد خطــط عملهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:  تطبيــق ومراجعــة السياســات واإلجــراءات 

المحــددة وتقييــم مخاطــر واختبــارات االلتــزام وإحاطــة الموظفيــن بذلــك.

تــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة لتقديــم قناعــة معقولــة لمجلــس اإلدارة حــول إدارة المخاطــر لتحقيــق أهــداف الشــركة 
االســتراتيجية. إن نظــام الرقابــة الداخليــة، مهمــا كان تصميمــه جيــدا، يحتــوي علــى قيــود ضمنيــة وقــد ال يســتطيع منــع أو اكتشــاف كافــة 
أوجــه القصــور فــي نظــام الرقابــة الداخليــة. إضافــة لذلــك، فــإن اعتمــاد تقييــم فاعليــة النظــام الحاليــة للفتــرات المســتقبلية يخضــع لبعــض 

القيــود كأن تصبــح الضوابــط الرقابيــة غيــر كافيــة بســبب تغُيــر الظــروف أو مــدى االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات.

تتلقــى لجنــة المراجعــة بشــكل دوري تقاريــر مــن المراجــع الداخلــي حــول فجــوات الضوابــط الداخليــة، وهــذه التقاريــر تؤكــد أن المالحظــات التــي 
تــم رفعهــا بهــذا الخصــوص قــد تمــت معالجتهــا بشــكل ســليم مــن قبــل اإلدارة.

بناًء على نتائج التقييم المســتمر للضوابط الداخلية الذي تقوم به إدارة الشــركة خالل الســنة، ترى إدارة الشــركة أن نظام الرقابة الداخلية 
الحالــي فــي الشــركة تــم تصميمــه بشــكل كافــي ويعمــل بفاعليــة وتتــم مراقبتــه بشــكل مســتمر، كمــا تعمــل إدارة الشــركة بشــكل متواصــل 

علــى تحســين وتقويــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

تراجــع لجنــة المراجعــة باســتمرار فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة ويتــم احاطــة المجلــس بالخطــوات المتبعــة بهــذا الشــأن باإلضافــة 
إلــى رفــع تقريــر ســنوي شــامل إلــى مجلــس اإلدارة لمســاعدة المجلــس فــي تقييمــه لفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة. وبعــد إطــالع اللجنــة علــى 
تقاريــر إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وأهمهــا تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتقاريــر إدارة المطابقــة وااللتــزام وإدارة المخاطــر واالجتمــاع 
بالمســؤولين فــي اإلدارات المعنيــة ومناقشــتهم عــن محتويــات تلــك التقاريــر الرقابيــة وأداء إداراتهــم، فقــد أبــدت لجنــة المراجعــة قناعتهــا بــأن 
الــدورة الرقابيــة الداخليــة تعكــس فاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة. كمــا أنهــا فــي تطــور مســتمر بمــا يلبــي حاجــة العمــل المتزايــدة 
واالستجابة لكافة المستجدات. وترى اللجنة أنه ال يوجد أية ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة يستوجب اإلفصاح عنه.
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الجمعيات العامة 

تم عقد أربعة اجتماعات للجمعية العامة خالل عام 2021م وكان الحضور من أعضاء مجلس اإلدارة كاآلتي:

األستاذ/سلمان 
بن عبدالعزيز بن 

شهيوين*

األستاذ/ معاذ 
الخصاونة

األستاذ/ محمد 
إبراهيم أبو جبل

األستاذ/ فهد بن 
إبراهيم المفرج

األستاذ/ عبد المحسن 
بن عبد الرحمن السويلم

)نائب الرئيس(

األستاذ/ عبد المحسن 
بن محمد الصالح 

)الرئيس(

الجمعيات العامة
وتاريخ انعقادها

-     
جمعية عامة عادية

بتاريخ 24 يناير

     
جمعية عامة غير عادية

بتاريخ 02 مارس

     
جمعية عامة عادية

بتاريخ 01 سبتمبر

     
جمعية عامة غير عادية

بتاريخ 21 ديسمبر

  : حاضر 

 : لم يحضر 

 - : ال ينطبق

* انضم األستاذ/ سلمان بن شهيوين لعضوية المجلس في دورته الحالية التي بدأت بتاريخ 1442/06/27هـ )الموافق 2021/02/09م(. 

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو عالقة بهم:

ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 	 
وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل عام 2021م. 

ال يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أوحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشــركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم )حســب 	 
تعريف تعميم الهيئة رقم ص/3/6 /18/6970 بتاريخ 2018/10/31م( في أسهم أو أدوات دين الشركة خالل عام 2021م.

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

التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين

ال يوجــد لــدى الشــركة علــم عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيــات يقــوم بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس االدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أو أي مــن 
مســاهمي الشــركة بالتنــازل عــن مصالحــه أو التنــازل عــن حقوقــه فــي األربــاح أو التنــازل عــن أي راتــب أو تعويــض.

ال يوجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
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المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

بلغت المدفوعات للجهات الحكومية خالل العام 2021م كما يلي:

المبلغ )آالف الرياالت السعودية(البيان

21,980الزكاة والضريبة

2,286المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

207التأشيرات واالقامات

24,473المجموع
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المرابحات على الشركة 

ضمــن نشــاط الشــركة االعتيــادي، يتــم إبــرام عقــود مرابحــة مــع المؤسســات الماليــة وعــادة يكــون عــن طريــق إدارة األصــول فــي الشــركة 
وأدنــاه كشــف بجميــع إتفاقيــات المرابحــة:

الشركة
مبلغ المرابحة األصلي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

إسم الجهة 
تاريخ اإلتفاقيةالمانحة

مدة 
المرابحة

)بالشهور(

المبلغ المتبقي 
من المرابحة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

المسدد خالل 
2021م

)بآالف الرياالت 
السعودية(

18,000-3ديسمبر 2020إدارة األصول18,000شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

5,000-3ديسمبر 2020إدارة األصول5,000شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

16,160-3ديسمبر 2020إدارة األصول16,160شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,000-3ديسمبر 2020إدارة األصول6,000شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

21,599-3ديسمبر 2020إدارة األصول21,599شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

5,081-3ديسمبر 2020إدارة األصول5,081شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

14,823-3ديسمبر 2020إدارة األصول14,823شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,137-3ديسمبر 2020إدارة األصول6,137شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,109-3ديسمبر 2020إدارة األصول7,109شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

50,569-3ديسمبر 2020إدارة األصول50,569شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,141-3ديسمبر 2020إدارة األصول6,141شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

40,475-3ديسمبر 2020إدارة األصول40,475شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,109-3ديسمبر 2020إدارة األصول7,109شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,107-3ديسمبر 2020إدارة األصول7,107شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

15,000-3يناير 2021إدارة األصول15,000شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,069-3فبراير 2021إدارة األصول6,069شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

21,844-3فبراير 2021إدارة األصول21,844شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

5,139-3فبراير 2021إدارة األصول5,139شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

14,992-3فبراير 2021إدارة األصول14,992شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,207-3مارس 2021إدارة األصول6,207شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

51,144-3مارس 2021إدارة األصول51,144شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,190-3مارس 2021إدارة األصول7,190شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

54,336-3مارس 2021إدارة األصول54,336شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,188-3مارس 2021إدارة األصول7,188شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

15,167-3ابريل 2021إدارة األصول15,167شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

22,087-3مايو 2021إدارة األصول22,087شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

5,199-3مايو 2021إدارة األصول5,199شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

15,175-3يونيو 2021إدارة األصول15,175شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,278-3يونيو 2021إدارة األصول6,278شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,272-3يونيو 2021إدارة األصول7,272شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

51,726-3يونيو 2021إدارة األصول51,726شركة يقين المالية )يقين كابيتال(
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الشركة
مبلغ المرابحة األصلي

)بآالف الرياالت 
السعودية(

إسم الجهة 
تاريخ اإلتفاقيةالمانحة

مدة 
المرابحة

)بالشهور(

المبلغ المتبقي 
من المرابحة

)بآالف الرياالت 
السعودية(

المسدد خالل 
2021م

)بآالف الرياالت 
السعودية(

54,954-3يونيو 2021إدارة األصول54,954شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,163-3يونيو 2021إدارة األصول6,163شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,286-3يوليو 2021إدارة األصول7,286شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

15,339-3يوليو 2021إدارة األصول15,339شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

22,341-3أغسطس 2021إدارة األصول22,341شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

5,261-3أغسطس 2021إدارة األصول5,261شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

15,348-3سبتمبر 2021إدارة األصول15,348شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,349-3سبتمبر 2021إدارة األصول6,349شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

55,579-3سبتمبر 2021إدارة األصول55,579شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

7,359-3سبتمبر 2021إدارة األصول7,359شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

6,235-3سبتمبر 2021إدارة األصول6,235شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

52,359-3سبتمبر 2021إدارة األصول52,359شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

-36,423ديسمبر 2021إدارة األصول6,423شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

-356,211ديسمبر 2021إدارة األصول56,211شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

-37,445ديسمبر 2021إدارة األصول7,445شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

-36,310ديسمبر 2021إدارة األصول6,310شركة يقين المالية )يقين كابيتال(

-353,001ديسمبر 2021إدارة األصول53,001شركة يقين المالية )يقين كابيتال(
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الغرامات المفروضة على الشركة خالل العام 2021

تزاول الشــركة أنشــطتها وفقًا لنظام الســوق المالية ولوئحة التنفيذية الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشــرافية  وفي عام 2021، تلقت  
شــركة يقين المالية )يقين كابيتال( مخالفات من هيئة الســوق المالية بدون فرض أي غرامات مالية وتتلخص المخالفات بالتالي:   

سبل عالجها وتفادي وقوعها في مبلغ المخالفةتفاصيل المخالفةالجهة الموقعة للمخالفة
المستقبل

قامت الشركة بتاريخ 28 ديسمبر 2020م من خالل وسيطها عن هيئة السوق المالية
طريق الخطاء بتنفيذ صفقة عن طريق الخطاء ال تنطوي على 
تغيير في الملكية الحقيقية لها على صندوق فالكم المتداول 

لقطاع البتروكيماويات و رمزه )9401( حيث ان طرفي الصفقة 
)المشتري و البائع( هي محفظة فالكم للبتروكيماويات مما ادى 
الى ارتفاع سعر الوحدة عن اخر سعر اغالق تم تسجيله مما خلق 

انطباع غير صحيح بشان سعر الوحدة.

سيتم اإللتزام بالعناية والحرص ومراجعة ال يوجد
االوامر والتأكد منها قبل أدخالها على 

السوق.

تم تعيين أمين حفظ لصندوق “فالكم المتداول لألسهم هيئة السوق المالية
السعودية” و “فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات”، ولكن لم 
يتم نقل أصول الصندوق ألمين الحفظ مما أدى إلى عدم إمكانية 
أمين الحفظ من القيام بتولي مهام حفظ أصول الصندوق، لوجود 
مشكلة في اختبارات النقل بين امين الحفظ شركة وشركة السوق 

المالية )تداول(.

تعمل شركة فالكم حاليًا كأمين حفظ ال يوجد
للصناديق نظرًا للعوائق التقنية التي واجهها 
أمين الحفظ وتم عقد عدد من اإلجتماعات 

مع الفريق المسؤول عن الحفظ وسيتم 
اإلنتهاء من اإلختبارات ثم القيام بنقل 

األصول وسيتم تصحيح األمر وحل المشكلة 
الربع األول من سنة 2022م.

لم تقم الشركة بتقديم البيانات المالية عن شهر سبتمبر 2021م هيئة السوق المالية
وذلك خالل عشر أيام عمل بعد نهاية كل شهر حيث تم إرسال 

القرير في اليوم الحادي عشر.

سيتم اإللتزام والتأكد من إرسال البيانات ال يوجد
المالية خالل 10 أيام عمل بعد نهاية كل 

شهر.
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القيود على الشركة 

المبلغ )بآالف الرياالت السعودية(القيدالتاريخ الجهة

6,722إحتياطي نظامي *منذ بداية إنشاء الشركة شركة يقين المالية )يقين كابيتال( )فالكم للخدمات المالية سابقُا(

* طبقــًا للنظــام األســاس للشــركة وأحــكام نظــام الشــركات الســعودي، فــإن علــى الشــركة أن تجنــب )تخصيــص( 10 % مــن صافــي الدخــل، بعــد تغطيــة الخســائر المتراكمــة، لتكويــن 

احتياطــي نظامــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي %30 مــن رأس مــال الشــركة. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين حاليــًا. 

الشركات التابعة 

المقر الرئيسيالغرضنسبة الملكيةرأس المال بالريال السعودياسم الشركة 

الرياض حفظ اصول صندوق نساند %10,000100شركة مساندة الناشئة التجارية

الشركات التابعة هي شركات أنشاتها شركة يقين المالية )يقين كابيتال( ألغراض خاصة )SPVs( وال تزاول أنشطة تجارية.
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آثار كوفيد - 19

تســببت جائحــة كوفيــد19- الــذي انتشــر بســرعة فــي عــام 2020م فــي عــدد كبيــر مــن الحــاالت. وأثــرت اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا علــى 
األنشــطة االقتصاديــة. ولقــد اتخــذت اإلدارة العديــد مــن إجــراءات الســالمة والصحــة للموظفيــن )مثــل التباعــد االجتماعــي والعمــل مــن 

المنــزل(.

تعتقــد اإلدارة أن هنــاك تأثيــرًا ضئيــاًل علــى الشــركة مــن كوفيــد- 19. باإلضافــة إلــى ذلــك، قيمــت الشــركة أن هنــاك مخاطــر ضئيلــة علــى 
التحصيــل مــن التمويــل علــى الهامــش ألن سياســة التمويــل للعمــالء هــي 1:1. ســتبذل الشــركة قصــارى جهدهــا لمواصلــة العمليــات بأفضــل 

الطــرق وأكثرهــا أماًنــا دون تعريــض صحــة وســالمة موظفيهــا للخطــر.
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 الصفقات الجوهرية وتضارب
المصالح والمعامالت مع أطراف ذات عالقة 

عمــاًل بأحــكام المــادة رقــم )71( الفقــرة رقــم )1( مــن نظــام الشــركات التــي تنــص علــى أنــه »اليجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي 
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إال بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة، ووفقــًا 
للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة، وعلــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة، ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع. وال يجــوز لهــذا العضــو االشــتراك فــي التصويــت 
علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن فــي مجلــس اإلدارة وجمعيــات المســاهمين. ويبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العاديــة 
عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء المجلــس مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا، ويرافــق التبليــغ تقريــر خــاص 

مــن مراجــع حســابات الشــركة الخارجــي«.

لــم تبــرم الشــركة خــالل عــام 2021 أي صفقــات هامــة فيهــا مصالــح جوهريــة مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو 
المديــر المالــي أو أي شــخص ذو عالقــة بالشــركة عــدا مــا ورد فــي اإليضــاح أدنــاه:

بهــا  تتــم  التــي  الشــروط واألســس  بنفــس  العالقــة قــد تمــت  الشــركة مــع األطــراف ذات  التــي أمبرمتهــا  العقــود والصفقــات  إن جميــع 
األخــرى.  الصفقــات 

العقد: قامت الشركة بالتعاقد مع شركة النايفات للتمويل )شركة مساهمة مدرجة( لمدة سنة وقد بلغ اجمالي التعاقد )197,000 	 
ريــال ســعودي( مائــة وســبعة وتســعون ألــف ريــال ســعودي تخــص إيجــار 235 م مربــع واســتخدام مرافــق فــي المبنــى الرئيســي لشــركة 

يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(. 

العضو: األستاذ/ عبد المحسن السويلم.

المصلحــة: عضــو مجلــس إدارة شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(، عضــو مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لشــركة النايفــات للتمويــل 
)شــركة مســاهمة مدرجــة(.

العقــد: قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة النايفــات للتمويــل )شــركة مســاهمة مدرجــة( لمــدة ســنة وقــد بلــغ اجمالــي التعاقــد )63،000 	 
ريــال ســعودي( ثالثــة وســتون ألــف ريــال ســعودي تخــص إيجــار مخــازن 217 م مربــع واســتخدام مرافــق فــي المبنــى الرئيســي لشــركة 

يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(. 

العضو: األستاذ/ عبد المحسن السويلم.

المصلحــة: عضــو مجلــس إدارة شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(، عضــو مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لشــركة النايفــات للتمويــل 
)شــركة مســاهمة مدرجــة(.

العقد: قامت الشركة بالتعاقد مع شركة النايفات للتمويل )شركة مساهمة مدرجة( لمدة سنة وقد بلغ اجمالي التعاقد )855,250 	 
ريال ســعودي( ثمانمائة وخمســة وخمســون ألف ومائتان وخمســون ريال ســعودي تخص إيجار 1275 متر مربع واســتخدام مرافق في 

المبنى الرئيس شركة يقين المالية )يقين كابيتال(.

العضو: األستاذ/ عبد المحسن السويلم.

المصلحــة: عضــو مجلــس إدارة شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(، عضــو مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لشــركة النايفــات للتمويــل 
)شــركة مســاهمة مدرجــة(.
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العقــد: قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة األمثــل للتمويــل لمــدة ســنة وقــد بلــغ اجمالــي التعاقــد )12،000 ريــال ســعودي( إثنــا عشــر 	 
ألــف ريــال ســعودي تخــص إيجــار مخــازن 4 م مربــع فــي المبنــى الرئيســي لشــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(.

العضو: األستاذ/ معاذ الخصاونة.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال( والعضو المنتدب، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويل

العضو: األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويل

العقــد: قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة فالكــم القابضــة لمــدة ســنة وقــد بلــغ اجمالــي التعاقــد )1,836,900 ريــال ســعودي( مليــون 	 
و ثمانمائــة وســتة وثالثــون ألفــا وتســعمائة ريــال ســعودي تخــص إيجــار الطابــق الثالــث بمســاحة 1,413 متــر مربــع فــي المبنــى الرئيســي 

لشــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(.

العضو: األستاذ/ عبدالمحسن السويلم.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة

العضو: األستاذ/ سلمان بن شهيوين.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة 

العضو: األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، رئيس الدائرة المالية في شركة فالكم القابضة

العقــد: قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة بيريــن للقيــام بتوريــد قواريــر الميــاه المعبــأه لشــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( بمبلــغ 	 
)5,796 ريــال ســعودي( خمســة أالف وســبعمائة وســتة وتســعون ريــال ســعودي. 

العضو: األستاذ/ معاذ الخصاونة. 

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال( والعضو المنتدب، عضو مجلس إدارة في شركة بيرين سابقا.

العقــد: قامــت شــركة النايفــات للتمويــل )شــركة مســاهمة مدرجــة( بالتعامــل مــن خــالل حســاب اســتثماري لشــراء و بيــع الســلع حســب 	 
الشــريعة اإلســالمية وقــد بلــغ اجمالــي العمــوالت وأتعــاب اإلدارة التــي حصلــت عليهــا شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( مبلــغ ) 
ريــال ســعودي حيــث بلغــت  ألفــا وأربعمائــة وســبعة وثمانــون  ريــال ســعودي( مليونــان وخمســمائة وســبعة وخمســون   2,557,487
اإليداعــات مــن قبــل شــركة النايفــات للتمويــل )شــركة مســاهمة مدرجــة( خــالل عــام 2021 فــي الحســاب الخــاص مبلــغ 38 مليــون ريــال 

ســعودي .

العضو: األستاذ/ عبد المحسن السويلم.

المصلحــة: عضــو مجلــس إدارة شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(، عضــو مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لشــركة النايفــات للتمويــل 
)شــركة مســاهمة مدرجــة(.

العقــد: قامــت شــركة األمثــل للتمويــل بالتعامــل مــن خــالل حســاب اســتثماري لشــراء و بيــع وحــدات فــي صناديــق اســتثمارية متداولــة 	 
وقــد بلــغ اجمالــي العمــوالت )221,122 ريــال ســعودي( مائتــان وواحــد وعشــرون ومائــة واثنيــن وعشــرون ريــال ســعودي، حيــث بلغــت 

حجــم التــداوالت مــن قبــل شــركة األمثــل للتمويــل خــالل عــام 2021 فــي الحســاب الخــاص مبلــغ 842,269,405 ريــال ســعودي .

العضو: األستاذ/ معاذ الخصاونة.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال( والعضو المنتدب، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويل

العضو: األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويل
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العقــد: قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع شــركة النايفــات للتمويــل )شــركة مســاهمة مدرجــة( لمــدة ســنة وقــد بلــغ اجمالــي التعاقــد )10,000 	 
ريال ســعودي( عشــرة آالف ريال ســعودي تخص إيجار جزء من غرفة الخوادم الخاصة بفرع شــركة النايفات للتمويل )شــركة مســاهمة 

مدرجــة( فــي طريــق الملــك عبــدهللا فــي مدينــة الريــاض. 

العضو: األستاذ/ عبد المحسن السويلم.

المصلحــة: عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال(، عضــو مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لشــركة النايفــات 
مدرجــة(. )شــركة مســاهمة  للتمويــل 

العقــد: بلغــت التعامــالت بيــن الشــركة وشــركة فالكــم القابضــة )الشــركة األم( مبلــغ )885,042 ريــال ســعودي( ثمانمائــة وخمســة 	 
وثمانيــن ألــف و إثنيــن و أربعيــن ريــال ســعودي.

العضو: األستاذ/ عبد المحسن السويلم.

المصلحة: عضو مجلس إدارة في شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، عضو مجلس إدارة في شركة فالكم القابضة.

العضو: األستاذ/ سلمان بن شهيوين.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة 

العضو: األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل.

المصلحة: عضو مجلس إدارة في شركة يقين المالية )يقين كابيتال(، ورئيس الدائرة المالية في شركة فالكم القابضة.

العقــد: قامــت الشــركة بتوقيــع عقــود مرابحــة مــع صنــدوق فالكــم للمرابحــة بالريــال الســعودي. بلغــت قيمــة المرابحــات كمــا فــي 31 	 
ديســمبر 2021 مبلــغ 129,389,129 مائــة وتســعة وعشــرون مليــون و ثالثمائــة وتســعة وثمانيــن ألفــا و مائــة وتســعة وعشــرون ريــال 
ســعودي، بلغــت تكاليــف التمويــل خــالل عــام 2021 )8,335,871 ريــال ســعودي( ثمانيــة مالييــن و ثالثمائــة و خمســة وثالثيــن ألفــا و 

ثمانمائــة وواحــد وســبعون ريــال ســعودي.

العضو: األستاذ/ معاذ الخصاونة.

المصلحــة: عضــو مجلــس إدارة شــركة يقيــن الماليــة )يقيــن كابيتــال( والعضــو المنتــدب، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق فالكــم للمرابحــة 
بالريــال الســعودي
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كما تقوم الشركة من خالل دورة أعمالها االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة كما يلي:

أ( معامالت مع أطراف ذات عالقة من العمليات اإلعتيادية 

تتمثــل اإليــرادات )المصروفــات( المتعلقــة بالمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة والمدرجــة ضمــن القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021م بمــا يلــي:

2021م
)بآالف الرياالت السعودية(

أ( شركة فالكم القابضة – الشركة األم:

)885(مصاريف تخص شركة فالكم القابضة

)15,000(توزيعات أرباح – مقاصة 

1,384دخل اإليجار

ب( شركات زميلة

1,605دخل اإليجار

66إعالنات ومجلدات

221عموالت على خدمات الوساطة 

ج( صناديق االستثمار

25,589أتعاب اإلدارة من من الصناديق االستثمارية

8,336تكاليف التمويل )*(

363رسوم اشتراكات من الصناديق االستثمارية

)*( خالل عام 2021م قام صندوق يقين للمرابحة بالريـال السعودي، وهو صندوق مدار من قبل الشركة، بربط مرابحات لدى الشركة مقابل متوسط عمولة بنسبة 4.5% 

تتلخص األرصدة المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2020م بما يلي:

2021م
)بآالف الرياالت السعودية(

3,149مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه، المستحقة 

14,913تعويض موظفي اإلدارة العليا

3,924منافع نهاية الخدمة

ب( أرصدة أطراف ذات عالقة

تتمثل أرصدة أطراف ذات عالقة في 31 ديسمبر 2020م المتعلقة بالمعامالت أعاله والمتضمنة في القوائم المالية بما يلي:

2021م
)بآالف الرياالت السعودية(

15,772أتعاب إدارة صناديق واشتراكات

374ذمم مدينة من شركات شقيقة

129,389قروض - ودائع المرابحة
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عادة تصنيف وإعادة تبويب أرقام السنة السابقة

أعيد تصنيف بعض المبالغ للسنة السابقة كما هو موضح أدناه:

إيضاح
1 يناير 2020م

إعادة التصنيف
1 يناير 2020م

)معاد تصنيفها()كما تم التقرير عنها سابقًا(

قائمة المركز المالي

-)2.035(2,035أاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

2,0352,035-أاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – )غير متداولة(

59,581)7,225(66,806بممتلكات ومعدات، صافي 

7,2257,225-بعقارات استثمارية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

-)35(35أاحتياطيات أخرى

)19,590(35)19,625(أأرباح مبقاة

إيضاح
31 ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

31 ديسمبر 
2020م

) معاد تصنيفها() كما تم التقرير عنها سابقًا(

-)2,080(2,080أاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

3,8332,0805,913أاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – )غير متداولة(

58,906)7,015(65,921بممتلكات ومعدات، صافي 

7,0157,015-بعقارات استثمارية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

-)80(80أاحتياطيات أخرى

10,7817610,857أأرباح مبقاة

9,19249,196أاحتياطي نظامي

قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر

مكاسب القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
1,840451,885أالخسارة، صافي

-)45(45أالدخل الشامل اآلخر
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شركة يقين المالية (يقين كابيتال)
(فالكــم للخدمــــــات المـــاليـة ســــابقـًا)

أســــــــــاســــــــنا ثـقـتــــــكـم
أساسنا ثقتكم


	_Hlk93584393
	_Hlk93582799
	_Hlk93582091

