
 

 

 

 

 

 

 يقين كابيتال شركة 
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  )فالكم للخدمات املالية يقين كابيتالشركة 
 
 (سابقا

 مساهمة مقفلة( شخص واحد )شركة 

 القوائم املالية 

 م1202 ديسمبر  31في  ةاملنتهي للسنة املالية

 

 صفحة  الفهرس

 2-1   املستقل راجعاملتقرير 

 3      قائمة املركز املالي

 4     خرال  الشاملالدخل الربح أو الخسارة و  قائمة

 5      امللكية قائمة التغيرات في حقوق  

 6      التدفقات النقديةقائمة 

 43 – 7   إيضاحات حول القوائم املالية
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  )فالكم للخدمات املالية شركة يقين كابيتال
 
 (سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة 

      قائمة املركز املالي

 م 2021 ديسمبر  31 في كما

 ذلك(  خالفت السعودية ما لم يذكر )جميع املبالغ بآالف الرياال 

     

 
 
 إيضاح  

ديسمبر   31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020يناير   1 م 2020

    وجوداتامل
، إيضاح  هاتصنيف معاد)

29 ) 

، هاتصنيف معاد)

 (29إيضاح 

     تداولةاملوجودات امل

 57,555 39.712 33,735 5 كو نقد وأرصدة لدى البن
 22,667 - -  مستحق من مؤسسة مالية 

 83,896 274.859 255,301 6 مرابحة وتمويل هامشال على تمويل
 13,572 5.591 6,479 7 الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 5,627 6.695 374 8 عالقة اتمن أطراف ذ مستحق
 11,508 18.201 35,043 9 أخرى وذمم مدينة  ذمم مدينة تجارية

   330,932 345.058 194,825 

     

     تداولة املوجودات غير امل
 2,035 913.5 5.758 7 الربح أو الخسارة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 59,581 906.58 932.53 10 ممتلكات ومعدات، صافي
 7,225 7,015 10,870 11 االستثمار العقاري 

   70.560 83471. 68,841 
 263,666 416.892 401.492  مجموع املوجودات 

     
      امللكية املطلوبات وحقوق 

     تداولة املطلوبات امل
 8,906 22.336 33,703 12 ذمم دائنة ومستحقات

 86,784 211.310 129,389 8 عالقة اتف ذاطر أإلى  مستحق
 3,105 2.894 4,736 13 مخصص الزكاة

   167,828 236.540 98,795 
     
     ةتداولاملغير  اتطلوبامل

 9,342 10.299 13,798 14 منافع نهاية الخدمة للموظفين  
 108,137 246.839 181,626  مجموع املطلوبات 

     
     امللكيةحقوق 
 150.000 150.000 150.000 15 رأس املال

 25,119 969.1 15,918 16 احتياطي نظامي 
 - - (2,402)  ات أخرى احتياطي
 ( 19,590) 10.857 56,350  ةأرباح مبقا

 155,529 170.053 219,866  امللكية حقوق  مجموع
 263,666 416.892 401.492  امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  30إلى  1من  املرفقة تعتبر اإليضاحات
 
 .جزءا
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( للخدمات املالية)فالكم  شركة يقين كابيتال
 
 سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة 

   ر خال  الشامل الدخلو  الربح أو الخسارة قائمة

 م 2021 ديسمبر 31في  ةاملنتهي للسنة

 ذلك(  خالف)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

 إيضاح  
ديسمبر   31 

 م 2021
ديسمبر   31 

 م 2020

    الدخل
، إيضاح  هاتصنيف معاد) 

29 ) 
 50,361  51,011   عموالت على خدمات الوساطة 
 17,745  25,952   مشتركة  صناديق استثمارية فيأتعاب إدارة ورسوم اشتراك 
 25,254  52,461   إيرادات خدمات استشارية 

عادلة من خالل الربح أو ستثمارات بالقيمة الاال  القيمة العادلة من مكاسب
 1,885  3,011  19 بالصافي  الخسارة،

   132,435  95,245 
      املصاريف 
 ( 35,944)  (42,287)   حكمها  ومافي رواتب

 ( 6,698)  ( 8,336)  8 تكاليف تمويل 
 ( 4,640)  686  8,9 تحصيلها  في املشكوك الديون  مخصص

 ( 161,9)  (,71112)  20 مصاريف عمومية وإدارية أخرى 
   (62,648)  (56,443 ) 
      

 38,802  69,787   ربح التشغيل
 2,000  2,989  21 آخر  دخل
 40,802  72,776   الزكاة  قبل الربح
 ( 3,778)  (5,561)  13 الزكاة

 37,024  67,215   ربح السنة
      

      خرى ال  الشاملة الخسارة
  تصنيفها  يعاد لن بنود

 
      : الخسارة أو  الربح قائمة إلى الحقا

 -  (2,402)  14 إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفينخسارة 
 37,024  64,813   للسنةمجموع الدخل الشامل 

      
      ربحية السهم: 

 2.47  4.48  22 واملخفض ي األساس  ،سنةال ربح
 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.  30إلى  1من  املرفقةتعتبر اإليضاحات 
 
جزءا
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( )فالكم للخدمات املالية شركة يقين كابيتال
 
 سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة  

   امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 م 2021 ديسمبر 31في  ةاملنتهي للسنة

 ذلك(  خالف)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

 املجموع  أرباح مبقاه    احتياطيات أخرى   احتياطي نظامي   رأس املال  

 150.000  ( 29 إيضاح تصنيفها،)معاد  م2021  يناير  1
 

69.19 
 -  85710. 

 
170.053 

 67.215  67.215  -  -  -  ربح السنة

 (2.402)  -  (2,402)  -  -  األخرى  الشاملة الخسارة

 64.813  67.215  (2,402)  -  -  للسنةالدخل الشامل مجموع 

 -  (6.722)  -  6.722  -  االحتياطي النظامي   إلىاملحول 

 (15.000)  (15.000)  -  -  -  (17توزيعات األرباح )إيضاح 

 219.866  56.350  (2,402)  15.918  150.000     م2021  ديسمبر  31

 
 

         

 155.529  ( .59019)  -  25.119  150.000  ( 29 إيضاح تصنيفها،معاد )م 2020يناير   1

 -  19.625  -  ( 19.625)  -  النظامي  االحتياطي خالل منالخسائر املتراكمة  إطفاء

 37.024  37.024  -  -  -  ربح السنة 

 -  -  -  -  -  الدخل الشامل الخر

 37.024  37.024  -  -  -  للسنةمجموع الدخل الشامل 

 -  ( 3.702)  -  3.702  -    االحتياطي النظامي  إلىاملحول 

 ( 22.500)  ( 22.500)  -  -  -  (  17توزيعات األرباح )إيضاح 

 170.053  10.857  -  9.196  150.000  ( 29)معاد تصنيفها، إيضاح م 2020  ديسمبر  31

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  30إلى  1من  املرفقةتعتبر اإليضاحات 
 
 .   جزءا
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( )فالكم للخدمات املالية شركة يقين كابيتال
 
 سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة 

     قائمة التدفقات النقدية
 م 2021 ديسمبر 31في  ةاملنتهي للسنة

 ذلك(  خالف)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
 

 م 2020  م 2021  إيضاح  

     التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
)معاد تصنيفها، إيضاح  

29) 

 40,802  72,776   لسنةل قبل الزكاة الربح
      : والبنود الخرى  نقديةالبنود غير لتعديالت ل
 ,0472  1,823  .2010 عداتمتلكات و مماستهالك 
 210  294  11,20 عقارات استثمارية استهالك

عادلة من خالل الربح أو ستثمارات بالقيمة الاال  القيمة العادلة من مكاسب
 ( 1,885)  ( 3,011)  19 بالصافي  الخسارة،

 1,816  1,185  14   مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 
 6,698  8,336  8 تكاليف تمويل 
 4,640  ( 686)   تحصيلها  في املشكوك الديون  مخصص

      التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
 22,667  -   مالية  مؤسسة من مستحق
 ( 190,963)  19,558   مرابحة وتمويل هامشال على تمويل
 ( 27,963)  ( 7,993)   عالقة اتمن أطراف ذ مستحق

 ( 7,268)  (16,842)   أخرى ذمم مدينة و  ذمم مدينة تجارية

 13,210  11,367   الذمم الدائنة واملستحقات

 ( 135,989)  86,807   العمليات / )املستخدم في(  من صافي النقد
 ( 529)  (88)  14 املدفوعة منافع نهاية الخدمة للموظفين 

 ( 3,989)  ( 3,719)  31  زكاة مدفوعة

 ( 140,507)  83,000   النشطة التشغيلية/ )املستخدم في(  من صافي النقد
      

      التدفقات النقدية من النشطة االستثمارية 
 ( 1,372)  (998)  10 شراء ممتلكات ومعدات

 47,000  -   متحصالت من وديعة مرابحة قصيرة األجل 
 ( 9,238)  ( 8,369)    شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 15,226  10,647    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  من استبعاد متحصالت

 51,616  1,280   من النشطة االستثمارية صافي النقد
      

      النشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
 647,016  695,977   من طرف ذو عالقة مرابحات متحصالت من

 ( 522,490)  (777,898)   إلى طرف ذو عالقة مرابحات سداد 
 ( 6,478)  ( 8,336)    تكاليف تمويل مدفوعة

 118,048  (90,257)    النشطة التمويليةمن  / )املستخدم في( صافي النقد
      

 29,157  (5,977)     التغير في النقد وما يعادله صافي
 10,555  39,712   السنة في بداية  وما يعادلهنقد ال

 39,712  33,735  5 السنةفي نهاية  وما يعادلهنقد ال

      معلومات إضافية غير نقدية
  فالكم شركة من املستحق املبلغ مقابل املستحقة األرباح توزيعات مقاصة
 ( 22,500)  (15,000)  17  القابضة

 ( 330)  -  14 القابضة  فالكم شركة إلىنهاية الخدمة للموظفين   منافع تحويل

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 30إلى  1من  املرفقة تعتبر اإليضاحات
 
 جزءا



( )فالكم للخدمات املالية شركة يقين كابيتال
 
 سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة 

  إيضاحات حول القوائم املالية 

   م2021 ديسمبر  31في  يةاملنته للسنة

 ( ذلك خالف)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
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  معلومات عامة -1

ـــــال  ـــ ـــــين كابيتــ ـــ ـــــركة يقــ ـــ ـــــدمات شــ ـــ ـــــالكم للخــ ـــ ـــــة)فــ ـــ   املاليــ
 
ـــــابقا ـــ ـــــركة"( (ســ ـــ ـــــركة ) ،)"الشــ ـــ ـــــد شــ ـــ ـــــخص واحــ ـــ ـــــةشــ ـــ ـــــاهمة مقفلــ ـــ ـــــت  ،(مســ ـــ ـــــة تأسســ ـــ ـــــي اململكــ ـــ فــ

ــم  ــ ـــ ـــ ــوزاري رقــ ــ ـــ ـــ ــرار الــ ــ ـــ ـــ ــــب القــ ـــ ـــ ــعودية بموجــ ــ ـــ ـــ ــــة الســ ـــ ـــ ــاريخ  2631العربيــ ــ ـــ ـــ ــادر بتــ ــ ـــ ـــ ــان  10الصــ ــ ـــ ـــ ــــق 1427رمضــ ـــ ـــ ـــــ )املوافــ ـــ ـــ ــوبر  3هــ ــ ـــ ـــ ــل(. م2006أكتــ ــ ـــ ـــ  تعمــ

ــــــرقم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــادر بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاري الصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل التجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــب ال جــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــركة بموجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاريخ  1010226584الشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاض بتــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الريــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي مدينــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة  4فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ه 1427ذي الحجــ

 في اململكة العربية السعودية. فرعيها( من خالل م2006ديسمبر    25)املوافق 

يّ م،  2021ديسمبر   21هـ املوافق    1443جمادى األولى    17املنعقد في   العامة في اجتماع الجمعية  
ُ
ر اسم الشركة من "فالكم للخدمات املالية" إلى غ

 . لشركة ل والنظام األساس ي الشركة سجلها التجاري  عدلت، السنةنهاية وفي "يقين كابيتال". 

ولي الطرح األ من أسهم الشركة في السوق خالل    %20  طرح للشركة    العامةالجمعية  ، قررت  ه1443محرم    24، املوافق  م2021سبتمبر    01في  

ولي الطرح األ خضع  ي. و ه1443صفر    28  املوافق  م 2021أكتوبر    05في    ية سوق املالالبعدم االعتراض من هيئة  أولي  خطاب    استلمتعام. فقد  ال

   .عامال ولي الطرح األ بعد تقديم ملف  يةسوق املالالملوافقة نهائية من هيئة عام ال

 ومطلوبات هذه الفروع. ،وموجودات  ،نتائج لدى الشركة الفروع التالية في اململكة العربية السعودية، وتتضمن هذه القوائم املالية
 

 املدينة التاريخ )هجري( رقم السجل التجاري  م

 الخبر 24/9/1437 2051062669 1

 جدة  24/9/1437 4030290109 2

 يقع مقر الشركة الرئيس ي في العنوان التالي:

   )فالكم للخدمات املالية(شركة يقين كابيتال 

 884ب: .ص

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

 ملمارسة أنشطة أعمال األوراق املالية التالية:   ؛( من هيئة السوق املالية06020 - 37رقم حصلت الشركة على ترخيص )

 . بالتغطية  والتعهد ووكيل أصيل بصفة التعامل .1

 . وإدارتها املالية واملحافظ املشتركة  الصناديق إنشاء .2

 .تقديم خدمات الترتيبات .3

 . تقديم الخدمات االستشارية .4

 ألسهم الدولية. في اوالوساطة  ،وإدارة املحافظ ،االستثماريةتقديم خدمات الحفظ لألغراض املنسوبة إلى الصناديق  .5
 

 املهمة ملخص السياسات املحاسبية  -2

 اإلعداد  أسس 2-1

ا  املالية  القوائم  هذه  أعدت  من  املعتمدة  األخرى   واإلصدارات  واملعايير  السعودية،  العربية  اململكة  في  املعتمد  املالي  للتقرير  الدولي  اري للمع  وفق 

 . واملحاسبين  للمراجعين  السعودية الهيئة 

   االستمرارية  أساس املالية على    القوائمهذه    أعدت
 
باستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    ،التكلفة التاريخية  ملبدأ  وفقا

يمتومنافع نهاية الخدمة للموظفين، والتي    ،بالقيمة العادلة  املقاسةالخسارة  
ُ
 االئتمان من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة وحدة    ق

 امل
 
 ار الدولي للتقرير املالي.يلمعلتوقعة وفقا

 ميالدية. ديسمبر من كل سنة  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للشركة في 

 .ذلك  خالف يذكر مالمم، 2020 ديسمبر 31 في املنتهية للسنة بشكل منتظمحاسبية املسياسات الالشركة  تطبق



( )فالكم للخدمات املالية شركة يقين كابيتال
 
 سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة 

  إيضاحات حول القوائم املالية 

   م2021 ديسمبر  31في  يةاملنته للسنة

 ( ذلك خالف)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 
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 )تتمة( ةهمملخص السياسات املحاسبية امل -2

 النقد ومايعادله   2-2

التي تستحق خالل ثالثة أشهر  و جل عالية السيولة  األخرى قصيرة األ   وودائع املرابحات  ،البنوكلدى  و   ،يشمل النقد ومايعادله النقد في الصندوق 

 أو أقل من تاريخ الشراء. 

 الدوات املالية  2-3

   الولي ثباتاإل (أ )

  الشركة تثبت
 
ا تصبح  عندما املالية واملطلوبات املالية املوجودات أوليا

 
 . املالية لألداة التعاقدية األحكام في طرف

 التصنيف  (ب)

 : التالية  القياس فئات في املالية موجوداتها  الشركة تصنف

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل الخر أو من خالل تقاس التي  املالية املوجودات •
 
 .)الخسارة أو الربحالحقا

 بالتكلفة املطفأة.تقاس التي  املوجودات املالية •

 .النقدية للتدفقات التعاقدية والشروط املالية املوجودات إلدارة املنشأة أعمال نموذج على التصنيف يعتمد

 القياس (ت)

الربح أو  العادلة من خالل    بالقيمة  الذي لم ُيقاساملالي    األصل  ةفي حالواملبدئي، تقيس الشركة املوجودات املالية بقيمتها العادلة.    ثباتاإل  عند

 .الخر والدخل الشامل الربح أو الخسارةفي قائمة  كمصروف تحملو  ،املالي األصل املعاملة املتعلقة مباشرة باقتناء  تكاليف تضاف ،الخسارة

 :املالية للموجوداتالالحق  القياس

ثالث فئات قياس تستخدمها الشركة    يوجد.  وجوداتللم  ةالنقدي  اتالتدفق  على نموذج أعمال الشركة إلدارة املوجودات وخصائص  ذلك  يعتمد

 في تصنيف أدوات الدين الخاصة بها، وهي:

فقط في   النقدية التدفقات تلك تمثلتبها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث حتفظ املطفأة: املوجودات التي ي التكلفة .1

 بالتكلفة املطفأة والتي ال  تقاس أو الخسارة من أداة الدين التي  الربحيثبت مدفوعات ألصل الدين والربح، بالتكلفة املطفأة. 
 
الحقا

 من عالقة التحوط في قائمة 
 
األصل أو عندما تنخفض قيمته.   إثبات يلغىعندما  الشامل   والدخلأو الخسارة  الربحتشكل جزءا

 من هذه املوجودات املالية باستخدام طريقة العائد الفعلي. الربح حسب ي
املوجودات املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع تقاس العادلة من خالل الدخل الشامل الخر:  القيمة .2

القيمة العادلة من خالل املوجودات املالية، حيث تتمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط في املدفوعات الرئيسية والربح، ب

أو  مة الربحائفي ق  الهبوط إثبات باستثناءالحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل الخر، تثبت الدخل الشامل الخر. 

. عند إلغاء الربح أو الخسارةالربح من األداة املالية )اإليرادات( وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في قائمة  ثبتوي الخسارة،

 ضمن الدخل الشامل الخر من حقوق امللكية إلى  يعاد املوجودات املالية،  إثبات
 
تصنيف الربح أو الخسارة املتراكمة املثبتة سابقا

 ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. تثبت و  الخر دخل الشاملالربح أو الخسارة والقائمة 

املوجودات التي ال ينطبق عليها معايير التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة بالقيمة  تقاس : الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  القيمة .3

الربح أو الخسارة من استثمار الدين، الذي  يثبت. الربح أو الخسارةمن خالل الدخل الشامل الخر بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 بالقيمة العادلة من خالل  يقاس
 
 من عالقة التحوط،   دوالذي ال يع الربح أو الخسارةالحقا

 
  يعرضو  الربح أو الخسارةقائمة  فيجزءا

 / )الخسائر( األخرى في السنة التي تنشأ فيها. املكاسب ضمن  الربح أو الخسارةبالصافي في قائمة 
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 الدوات املالية )تتمة(  2-3

  : امللكية حقوق  لدوات الالحق القياس
  الشركة تقيس

 
وخسائر القيمة العادلة على   أرباحإدارة الشركة عرض  اختارتحيث   .العادلة بالقيمة امللكية حقوق  في االستثمارات جميع الحقا

  الربح أو الخسارةقائمة    فيوخسائر القيمة العادلة    ملكاسبيوجد إعادة تصنيف الحقه    الفاستثمارات حقوق امللكية ضمن الدخل الشامل الخر،  

إثباتبعد   إن خسائر    إلغاء  القيمة )وعكس خسائر    الهبوطاالستثمار.  القيمة( من استثمارات حقوق   الهبوطفي  بالقيمة    في  املقاسة  امللكية 

 عرض بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. تالعادلة من خالل الدخل الشامل الخر ال 

 حق الشركة في استالم الدفعات. إثباتكإيرادات أخرى عند  الربح أو الخسارةتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة  تثبت

الربح )الخسائر( األخرى في قائمة    /املكاسبفي    الربح أو الخسارةالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل    تثبت

 .حسب االقتضاء ،أو الخسارة
  املالية املوجودات قيمة في الهبوط)ث(  

  الخر   الشامل  الدخل  خالل  من العادلة   والقيمة  املطفأة  بالتكلفة  املدرجة  املالية   بموجوداتها  املتعلقة  املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  الشركة   ُتقّييم

 تستخدم نموذج الخسارة االئتمانية املتكبدة )إن وجدت(
 
 . على أساس استطالع مستقبلي. كانت الشركة سابقا

مخاطر االئتمان على    فيتغيير جوهري    كان هناك  وما إذاللموجودات    األولي  ثباتاإلالسداد عند    في  التعثر  احتمال  في الحسبان الشركة    تأخذ

وّ على مدى كل فترة تقرير.    االستمراريةأساس  
ُ
القيمة    الهبوطر نموذج  ط التعثر    الحسبان في    األخذمع  في  من  ت  التي اشتقالسداد    فياحتمال 

ومعدل نمو    ،التضخم  :عوامل االقتصاد الكلي مثل  والتي تشمل  ةاملتوقع  ة املستقبلي  النتائج  تعكسبحيث    ؛ُعدلتالبيانات التاريخية للشركة و 

 .مالياإلج الناتج املحلي

 : بين  للفرق ( الفعلي الربح)بمعدل  الحالية القيمة أنها على االئتمان  خسارةُتحسب  املالية، للموجودات بالنسبة
 

  .العقد بموجب ملنشأة املطلوبة  التعاقدية النقدية التدفقات (أ

 . استالمها املنشأة تتوقع التي  النقدية التدفقات (ب

 : للشركة املالية املوجودات تصنيف يلي فيما

 :  عاملة -1

  النقدية  بالتدفقات الوفاء على قوية قدرة لديها أن  كما السداد في التعثر من منخفضة ملخاطر العمالء يتعرض حيث املالية املوجودات في تتمثل

 .التعاقدية
 

 اإلدارة،   وتحليل  خبرات  على  وبناء  . الشركة  في  االئتمان   مخاطر  في  الزيادة  لتقييم  األنسب  األساس  هي  السداد  في  التأخر  معلومات  أن   اإلدارة  تعتقد

  60 من ألقل السداد متأخرة تكون  التي  األرصدة فإن 
 
 .عاملة وتعتبر   االئتمان  مخاطر في جوهرية  زيادة في تتسبب ال يوما

 الشركة مخصص خسارة املوجودات املالية العاملة بمبلغ مساو  لخسائر االئتمان املتوقعة لفترة االثني عشر شهر   تقيس
 
يكون العمر   حيث،  ا

. و 
 
قاس الخسائر املتوقعة بعمرها اإلنتاجي املتوقع. تتمثل خسائر االئتمان لفترة االثني عشر  تُ اإلنتاجي املتوقع لألصل أقل من اثني عشر شهرا

 بعد تاريشه 
 
 بالجزء املتوقع من خسائر االئتمان الناتج عن أحداث التأخر في السداد في القوائم املالية املحتمل خالل اثني عشر شهرا

 
 خ التقرير. را
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 )تتمة( الدوات املالية  2-3
 

 :  األداء منخفضة -2

   العميل  كان   إذا   تظهر   التي  جوهري   بشكل  االئتمان  جودة  من تأثرت  التي   املالية   املوجودات   في  تتمثل
 
   60  من  ألكثر   متأخرا

 
  املدفوعات   سداد في  يوما

 . التعاقدية األقساط /

 .العمر مدى على املتوقعة االئتمان  لخسائر مساو   بمبلغ  األداء منخفضة  املالية للموجودات الخسارة مخصص الشركة تقيس

 :  العاملة غير -3

 التعاقدية   األقساط/    الدفعات  سداد  في  العميل  يفشل  عندما  مالي  أصل  سداد  في  التأخر  يحدث.  السداد  متأخرة  املالية  املوجودات  في  تمثلت

  90 خالل
 
 .استحقاقها بعد يوما

 .العمر مدى على املتوقعة االئتمان  لخسائر مساو   بمبلغ العاملة غير املالية للموجودات الخسارة مخصص الشركة تقيس

 :عندما فقط املالية املوجودات شطب يتم

 .األقل على لسنتين  السداد متأخرة تكون  (أ

 ال يوجد أي توقع معقول الستردادها.  (ب
 

   عندما
ُ
شطب املوجودات املالية، تستمر الشركة في ممارسة أنشطة اإلنفاذ في محاولة السترداد الذمم املدينة املستحقة. عند االسترداد، وبعد  ت

 .الخر والدخل الشامل الربح أو الخسارة املبالغ املستردة كإيرادات أخرى في قائمة تثبت الشطب، 

 

  وإلغاء اإلثبات  والقياس التصنيف - املالية املطلوبات (ج
   وتقاس  املالية  املطلوبات  تصنف

 
 تحسم به   الذي  املعّدل  هي  الفعلي  العائد  طريقة  إن .  الفعلي  العائد  طريقة  باستخدام  املطفأة  بالتكلفة  الحقا

 .األولي ثباتاإل عند الدفترية القيمة صافي إلى املالي للمطلوب املتوقع العمر مدى على املستقبلية النقدية الدفعات

 ء في العقد أو انقضا  املحدداملالي    باملطلوباملالي( من قائمة املركز املالي فقط عند الوفاء    االلتزاماملالي )أو جزء من    االلتزام   إثباتالشركة    تلغي

 .أجله

 مرابحة  وتمويل هامشال على تمويل 2-4
 

أو انتقال جميع املخاطر    ،أو شطبها  ،بيعها  بعدأو    ،وتلغى بعد السداد.  للمتمولينوتمويل املرابحة عند دفع املبالغ    هامشالتمويل على الثبت  ي

 هذه التسهيالت للعمالء لغرض االستثمارات واملتاجرة في األسهم. تقدم واملكاسب املتعلقة بها بشكل جوهري إلى طرف آخر. 

القيد  يُ  على  املر   هامشالتمويل   وتمويل 
 
شامال للعمالء  م  املقدَّ التمويل  بقيمة  وتظهر    ابحة  وجدت،  إن  به،  املتعلقة    األعباء 

 
أية  محسوما منها 

مخصص خسائر االئتمان عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من عد  مخصصات لتغطية خسائر االئتمان، إن وجدت. ي 

املبالغ املستحقة بموجب الشروط األصل  ال   التمويلعمليات  جميع    تستحقية.  تحصيل جميع  ديسمبر    31في    كماوتمويل املرابحة    هامشعلى 

 خالل سنة.  م2021
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 الصول  إدارة خدمات 2-5

استثمارية    تقدم خدمات  محددة.    لعمالئهاالشركة  استثمارية  صناديق  إدارة  تشمل  حصةو والتي    ضمن  الصناديق  هذه  من  الشركة تظهر 

 ضمنتدرج    ال   وبالتالي.  للشركة  كموجودات  وجدت،  إن   األمانة،  سبيل على  بها   املحتفظ  املوجودات  تعامل  ال.  استثمارية  صناديق  في  االستثمار

 . املالية القوائم
 تاريخ السداد محاسبة 2-6

م الذي التاريخ أي السداد، بتاريخ  املالية املوجودات وبيع بشراء املتعلقة االعتيادية العمليات كافة ُتثبت وتلغى
ّ
سل
ُ
  من  املوجودات تستلم فيه أو  ت

  إن.  املشتراة  املوجودات  تعالج فيها  التي   الطريقة  بنفس  التداول   وتاريخ  السداد  تاريخ  بين   العادلة  القيمة  في  تغير  أي  الشركة  تعالج.  الخر  الطرف

  عليها   تنص  التي   الزمنية  الفترة  خالل   املوجودات  تسليم  تتطلب  التي   العمليات  هي  املالية  املوجودات  وبيع  بشراء  املتعلقة  االعتيادية  العمليات

 .السوق  في عليها املتعارف تلك أو األنظمة

  املالية  غير  املوجودات قيمة هبوط 2-7
 ر يالدفترية قد تكون غ  مةیاألحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن الق  ريعندما تش  متهایفي ق  بالهبوطفيما يتعلق    ةیاملال  رياملوجودات غ  ُتراجع

في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي    الهبوطالخسارة الناتجة عن    تثبتقابلة لالسترداد.  

 تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير  
 
جمع املوجودات ألدنى حد يمكن في القيمة، تُ   الهبوطالقيمة العادلة لألصل ناقصا

 بغرض   قيمتها   في  هبوط  حدث  أن  سبق  والتي   املتداولة  ر يغ  املوجودات  ُتراجع(.  النقد  توليددات  أن يدر تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وح

 .تقرير كل  تاريخ في وذلك القيمة، في الهبوط ذلك عكس احتمال

عكس  القيمة  الهبوط خسارة  ت  إذا     في 
 
عندئذ  الحقا أو    ُتزاد،  لألصل  الدفترية  القابلة    النقد  توليد  وحدةالقيمة  لقيمتها  املعدل  التقدير  إلى 

في السنوات السابقة.   النقد  توليد  وحدةفي قيمة ذلك األصل أو    الهبوطخسارة    تثبتلالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم  

 كإيرادات في قائمة الهبوطعكس خسارة  تثبت
 
 . الخر الشامل الدخل الربح أو الخسارة و في القيمة فورا

 

  العمالت الجنبية ترجمة 2-8
 العرض وعملة الوظيفية العملة (أ)

 القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.  تعرض

 رصدة األ و  عامالتامل (ب)

 مكاسب  ُتثبتبالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك املعامالت.    تجرى املعامالت التي    ُتحول 

ية وخسائر فروق العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنب

 . الشامل الدخلالربح أو الخسارة و على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية العام ضمن قائمة  

 التمويل  تكاليف 2-9

بالضرورة فترة زمنية طويلة    تتطلبالتي    ، وهي املوجوداتهاإنتاج  أو  ائها،إنش  أو  املؤهلة،   املوجودات  اقتناء  إلى  مباشرة   العائدة  التمويل  تكاليف  إن 

كبير   حد  إلى  جاهزة  املوجودات  تصبح  أن  إلى  املوجودات،  تلك  تكلفة  إلى  تضاف  بيعها،  أو  منها  املقصود  للغرض  لالستخدام  جاهزة  لتصبح 

 ام املقصود منها أو للبيع. لالستخد

 تكبدها. تفي السنة التي  الخر الشامل الدخل قائمة في  األخرى  التمويل تكاليف جميعُتثبت 
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 الزكاة  2-10

 ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل.    تخضع
 
 ُتحتسب .  الخر  الربح أو الخسارة والدخل الشاملمخصص الزكاة على قائمة    ُيحملالشركة للزكاة وفقا

 ، إن وجدت، عند تحديدها. هيئة الزكاة والضريبة والجماركاملستحقة بموجب الربوط الزكوية النهائية التي تصدرها  املبالغ اإلضافية

 . الضريبة نظام بموجب السعودية  العربية اململكة في مقيمة  غير أطراف مع محددة معامالت عن وجدت، إن  الضرائب، الشركة تستقطع

  مخصصات  2-11
 حاجة إلى تدفق خارج   هناكمن املحتمل أن يكون  نتيجة لحدث سابق، و   متوقعاملخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو  ُتثبت  

 . موثوق ي بشكل املبلغ تقدير وإمكانية االلتزام، هذا لتسوية ملواردمن ا

  ومعدات  ممتلكات 2-12
 بالتكلفة    واملعداتاملمتلكات    تظهر

 
 ، الخر  والدخل الشامل  املوجودات على الربح أو الخسارةعلى  االستهالك املتراكم. يحمل االستهالك    ناقصا

   :يلي كما لها املقدرة اإلنتاجية األعمار مدى  على املوجودات هذه تكاليف لتوزيع ؛الثابت القسط طريقةباستخدام 

 
 
 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل الخروالخسائر من االستبعادات بمقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتدرج في قائمة  املكاسب حددتُ 

  الشامل  الدخلو   الربح أو الخسارة  قائمة   على  لألصل  املقدر  اإلنتاجي  العمر  من  جوهريا  تزيد  ال   التي   العادية  واإلصالحات  الصيانة  مصاريف  حملتُ 

 . ستبدلةاملوجودات املتستبعد ة، إن وجدت، و همالتجديدات والتحسينات امل ُترسملعند تكبدها.  االخر

 العقاري  االستثمار  2-31

 من استخدامه في  رأس املال    إلنماءإيرادات إيجار أو  لكسب  محتفظ به    هو عقاراالستثمار العقاري  
 
 ر العقاري االستثما  أغراض الشركة. يدرج بدال

 االستهالك املتراكم، إن وجد، باستثناء األراض ي التي تدرج بالتكلفة.
 
  بالتكلفة ناقصا

 .الخر الربح أو الخسارة والدخل الشاملوالخسائر من االستبعادات بمقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتدرج في قائمة  املكاسب حددتُ 

  يراداتاإل  2-14
 :التالي النحو على الشركة  إيرادات تصنيف يتم

 ( املوجودات إدارة ورسوم ، واالستثمارات املصرفية، الوساطة دخل)تتضمن  العمالء مع العقود (أ

 اح    رباأل  اتتوزيع دخل (ب

 / )خسائر( املتاجرة  دخل

 سنة  40-3 وتحسينات على أراض مملوكة  يمبان

 ( أقل)العمر االفتراض ي أو مدة العقد، أيهما  مستأجرة  مباني على تحسينات

 سنوات  5-4 وتركيبات أثاث

 سنوات  5 سيارات 

 سنوات  4 آلي  حاسب أجهزة
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 )تتمة( يراداتاإل  2-14

 :يلي كما العالقة ذات املحاسبية السياسات تتلخص
 

  ( املوجودات إدارة ورسوم ، واالستثمارات املصرفية، الوساطة دخلتتضمن ) العمالء مع العقود (أ
   إليراداتاالشركة  ُتثبت

 
  :خطوات خمس من املكون  التالي النموذج باستخدام 15 املالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

 العميل  مع العقد تحديد: 1 الخطوة

 

 واجبة  والحقوق   االلتزامات  تنشأ  حيث  أكثر  أو  طرفين   بين   اتفاق  أنه  على  العقدُيعّرف  

 . بها الوفاء يجب والتي  حدة على كل  العقود معايير وتحدد النفاذ
   

 . العميل إلى خدمات أو بضاعة نقل بموجبه يحصل العقد في وعد بأنه األداء التزام يعرف  األداء التزامات تحديد: 2 الخطوة
   

 املعاملة سعر تحديد: 3 الخطوة

 

 أو  البضائع  تحويل  مقابل   تستحقه  أن   الشركة  تتوقع  الذي  املقابل   هو  املعاملة  سعر

 . أخرى  أطراف عن بالنيابة املحصلة املبالغ باستثناء العميل، إلى بها املصرح الخدمات
   

 املعاملة سعر  تخصيص: 4 الخطوة

 

للعقود حيث يوجد أكثر من التزام أداء واحد، تخصص الشركة سعر معاملة لكل    بالنسبة

تتوقع   الذي  املقابل  مبلغ  يمثل  الذي  باملبلغ  أداء  عنه  الشركةالتزام  تكون مسؤولة    ؛أن 

 لتلبية التزامات االداء. 
   

 اإليرادات  إثبات: 5 الخطوة

 

طريق    اإليراد   الشركة  تثبت عن  األداء  التزام  تلبي  عندما  الخدمة   تحويلأو  أو  السلعة 

 إلى العميل بموجب العقد. املتعهد بها

 

  

 : يلي كما هي اإليرادات مصادر من مصدر لكل اإليرادات ثباتإ سياسة فإن  السابقة، الخمس الخطوات على بناء  

 الوساطة  دخل

الحسومات.  حساب  بعد  صلة نيابة عن العمالء بالسعر املتفق عليه في العقد مع العمالء،  الاملعامالت ذات  تنفذ  دخل الوساطة عندما    يثبت

 .أخرى  ارتباطات أي للشركة يكون  لن حيث ،باإليرادالفوري  ثباتاإلتنفيذ املعاملة، مما يؤدي إلى بعد  الشركة وفاءيثبت 

 الصول  إدارة أتعاب

)"بناء   األصول بناء على نسبة ثابتة من صافي املوجودات املدارة )"بناء على املوجودات"( أو نسبة من عوائد صافي    األصول أتعاب إدارة    إثبات  يتم

والصناديق.   العمالء  مع  الخدمات  وعقود  املطبقة  واألحكام  للشروط  وتخضع  العوائد"(  إلى   تنسبعلى  اإلدارة  أتعاب  من  اإليرادات  الشركة 

ا بجهود الشركة لنقل الخدمات لتلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة    ؛املقدمة خالل السنةالخدمات   غير خاضعة    األصول ألن األتعاب تتعلق تحديد 

. املثبتةلالسترداد، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس جوهري لإليرادات 
 
 سابقا
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 )تتمة( يراداتاإل  2-14

  على مديني عقود املرابحة  الخاصة العموالت دخل
  الشامل   الدخلو   الربح أو الخسارة  قائمة  في(  املرابحة  عقود)مديني    خاصة   بعمولة  املرتبطة  املالية  األدوات  لكافة  الخاصة  العموالت   دخل ثبت  ي

الذي    الخر املعدل  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  الفعلي.  الفائدة  معدل  باستخدام  خاص  املستقبلية  الدفعات  يحسملغرض  املقدرة    النقدية 

احتساب معدل الفائدة    عنداملالي.    لألصلخالل العمر املتوقع لألصل املالي )أو فترة أقصر، حسبما كان مالئما(، إلى القيمة الدفترية    واملقبوضات

 االئتمان  خسائر  ليس  ولكن  املالية  لألداة  التعاقدية  الشروط  جميع  في الحسبان الشركة التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ    ُتقدّر ،  الفعلي

 . املستقبلية

  على  املعدلة  الدفترية  القيمةتحسب  .  املقبوضات  أو  املدفوعات  بشأن   تقديراتها  الشركة   عدلت  إذا   املالية  للموجودات  الدفترية  القيمة  تعدل

 . القيمة في انخفاض كخسائر الدفترية القيمة في التغير ل ّج وي األصلي الفعلي الفائدة معدل أساس

   املالية  للموجودات  االئتمانية  القيمة  انخفضت  إذا
 
ضمن "املستوى الثالث"، تحتسب الشركة إيرادات الفوائد من خالل تطبيق ُعدت  و   ،الحقا

  تحسب ، معدل الفائدة الفعلية على صافي التكلفة املطفأة للموجودات املالية. إذا تعافت املوجودات املالية ولم تعد منخفضة القيمة االئتمانية

 إيرادات الفوائد على أساس إجمالي.  الشركة

 

 كافة   على  الحساب  ويشتمل(.  املرابحة   عقود)مديني    املالية  باألدوات  املتعلقة  التعاقدية  الشروط  كافة  في الحسبان لفعلي  العائد ا  حساب  يأخذ

 ال يتجزأ من معدل العمولة الخاصة الفعلي.    تعدم أو العالوة التي  حسوكذلك ال  املستلمةة  املعامل  تكاليف   أو  املدفوعة  والنقاط  األتعاب
 
جزءا

 . هابيع أو ها،إصدار  أو ،املالية املوجودات شراء إلى مباشرة تنسب أن  يمكن إضافية تكاليف هيلة تكاليف املعام

 رباحاأل  اتتوزيع دخل (ب

 . األرباح تلك باستالم للشركة حق وجود عند رباحاأل  اتتوزيع دخلثبت ي

  / )خسائر( املتاجرة  دخل (ج
 والخسائر من التغييرات في القيم العادلة واستبعاد االستثمارات.  املكاسبنتائج األنشطة التجارية كافة  تشمل

 خرآ دخل

  اإليجار  إيرادات
 القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار. على أساسللعقار  ةالتشغيلي اإليجار عقود من اإليجار إيراداتتثبت 

 إيجار عقود 2-15
 اإليجار  التزامات/  االستخدام حق موجودات

  إيجار يحتوي على  أو    عقد إيجار  العقدويكون  .  إيجاريحتوي على  أو    عقد إيجار  إذا كان   العقد  الشركة  ُتقيم  العقد،  بداية  في  ،املبدئي  ثباتاإل  عند

  للشركة  تعود  املنافع  معظم  كانت  إذا   السيطرة  تحدد.  عوض  مقابلزمنية  السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة    الحق في  كان العقد ينقل  إذا

 .املوجودات هذه استخدام  توجيه للشركة ويمكن
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 ة )تتمة(همملخص السياسات املحاسبية امل .2

 )تتمة( إيجار  عقود 2-15

  ستخداماال  حقموجودات 

 :بالتكلفة املوجودات استخدام حق ويقيس التكلفة، نموذج الشركة تطبق
 .القيمة في نخفاضلال  متراكمة خسائر وأي تراكماملستهالك اال  م منهاحسي (أ

 .يجارألي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار لتعديالت اإل  تكون معدلة  (ب
 

 ستخدام  اال حق  موجودات  عام، سيكون    بشكل
 
ضافية مثل تكاليف تجهيز  إاللتزامات عقود اإليجار. ومع ذلك إذا كانت هناك تكاليف    مساويا

  .املوجودات استخدام حق قيمة على تضاف أن  يجب ،باملعاملةوغيرها من املصاريف املتعلقة  ،الودائع غير القابلة لالستردادو املواقع، 

  اإليجار  عقود التزامات
 .للمؤجر املتبقية الدفعات لجميع الحالية القيمة هو اإليجار عقود التزام فإن  ،األولي اإلثبات عند

 :طريق عن اإليجار عقود التزامات الشركة تقيس املعيار، بتطبيق البدء تاريخ بعد
 .االيجار عقود التزامات على  العائد لتعكس ؛الدفترية القيمة زيادة -1

 .املقدم يجاراإل  دفعات لتعكس ؛الدفترية القيمة خفض -2

 .اإليجار عقود على تعديل أو تقييم إعادة أي لتعكس  ؛الدفترية القيمة قياس إعادة -3

  القيمة  ومنخفضة الجل قصيرة اإليجار  عقود
الربح أو    في قائمة    منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف   اإليجاراملرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود    الدفعاتتثبت  

  12 بين  مدتها تتراوح إيجار عقود هي األجل قصيرة اإليجار عقود . الخر الشامل الدخلو  الخسارة
 
   .أقل أو شهرا

 نظامي ال حتياطيال ا 2-16

 يجوز .  االحتياطي النظامي  إلى  % من ربح السنة10  تحويل  الشركة  على  يتعين   ،ولوائح الشركة  السعودية  العربية  اململكة  في   الشركات  لنظام  وفقا

 على األقل من رأس املال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. %30يبلغ هذا االحتياطي  عندما التحويلا هذ إيقافللشركة 

 مصاريف  2-17

 على أنها مصاريف عمومية وإدارية.  التمويل وتكاليفاملوظف  تكاليفاملصروفات، عدا  تصنف

 وارتباطات  محتملة التزامات 2-18

بموثوقية معقولة.    االلتزام  مبلغوجود االلتزام من خالل أحداث املستقبلية أو حيث ال يمكن قياس  من  تأكد  العن االلتزامات املحتملة عند    يفصح

.  يفصحاملوجودات املحتملة، ولكن  إثباتال يتم 
 
 عنها عندما يكون تدفق املنافع االقتصادية محتمال

 أرباح  توزيعات 2-19

 الشركة. مساهمتوزيعات األرباح من قبل يعتمد فيها توزيعات األرباح في القوائم املالية خالل السنة التي تدرج 
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 ة هماملحاسبية امل والتعديالت التقديرات . 3

   املالية،  القوائم  إعداد  يتطلب
 
السياسات    اإلدارة  تضع  أن   املالي،  للتقرير  الدولي  اريللمع  وفقا تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام 

التقديرات راجع  واملصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ت  ،والدخل  ،واملطلوبات  ،املحاسبية واملبالغ امل جلة للموجودات

 التقديرات وفي أي سنوات تتأثر بها.  تعدل فيها التقديرات املحاسبية املعّدلة في السنة التي تثبت واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. 

  السياسات  تطبيق  في  الحكممورس    حيث  أو  للشركة  املالية  للقوائم  جوهرية  املختلفة  والتقديرات  االفتراضات  فيها  تكون   التي   املجاالت  يلي  فيما

 :املحاسبية

 والنفقات  املطلوبات مخصص

في  ت ضدها  قانونية  دعاوى  الشركة   أحكاماإلدارة    وتصدر  .االعتيادية  أعمالها   سياق تلقى 
 
دعوى   ا أي  نجاح  احتمال  يخص    وضع عند    فيما 

املحتمل للمنافع االقتصادية. ويعتمد التوقيت والتكلفة   الخارج  مقدار التدفق  وكذلك. إن وقت انتهاء الدعاوى القانونية غير محدد،  املخصصات

 للنظام.  املتبعةفي نهاية املطاف على اإلجراءات القانونية 
 
 وفقا

   غير املالية املوجودات هبوط

أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من قيمتها    للموجوداتفي القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية    الهبوطيحدث  

ا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات املتاحة من معام ا تكاليف البيع وقيمة االستخدام. تستند القيمة العادلة ناقص  الت البيع العادلة ناقص 

ا التكاليف اإلضافية امل  .  املوجودات  الستبعادلزمة التي تتم على أسس تجارية ملوجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقص 

  ذلك كان  إذا ،يستند حساب قيمة االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية املخصومة
 
. التدفقات النقدية مستمدة من املوازنة للسنوات ممكنا

الق بها    ،ادمةالخمس  تلتزم  التي لم  الهيكلة  امل   ،بعد  الشركةوال تشمل أنشطة إعادة  التي من شأنها تعزيز أداء  همأو االستثمارات املستقبلية  ة 

النقد التي يتم اختبارها. يعتبر املبلغ القابل لالسترداد أكثر حساسية ملعدل الخصم املستخدم في نموذج التدفقات النقدية   توليدلوحدة    املوجود

 املخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء. 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  مطلوبات

تزام املنافع املحددة للموظفين ومنافع مابعد انتهاء الخدمة األخرى باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع اليحدد  

م والزيادات املستقبلية في الرواتب ومعدالت الوفيات. حسافتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل. تتضمن تحديد معدل ال

التزام املنافع املحدد  و  التقييم، واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن  لتعقيد   
 
في هذه االفتراضات.   أكثر حساسيةنظرا للتغيرات 

 االفتراضات في تاريخ كل تقرير.  تراجع

 للممتلكات واملعدات   اإلنتاجية االقتصاديةالعمار 
 

االستخدام   في  بعد النظرهذه التقديرات  حدد  هالك. تُ ساال   حسابألغراض    واملعداتاألعمار اإلنتاجية املتقية للممتلكات    إدارة الشركة  ُتقدر

   تراجع  .لألصلاملتوقع  
 
متوافقة مع النمط  وفترته  للتأكد من أن طريقة االستهالك    ؛الشركة األعمار اإلنتاجية املقدرة وطريقة االستهالك دوريا

 .فع االقتصادية من هذه املوجوداتاملتوقع للمنا

 مخصص الزكاة 

  تربط زكاة الشركة بالضرورة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق ببعض البنود التي ال يمكن تحديد معاملتها بشكل نهائي حتى  حسابضمن يت

لبعض هذه  لنهائي  ا  الربط  قد يؤدي    ذات الصلة أو، حسب االقتضاء، من خالل عملية قانونية رسمية.    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع  

 البنود إلى أرباح و خسائر جوهرية و/أو تدفقات نقدية. 
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 )تتمة( التقديرات والتعديالت املحاسبية املهمة . 3

 والذمم املدينة الخرى   قيمة الذمم املدينة التجارية  هبوطخسائر 

االئتمان    ةر خسامخصص  قّدر  . يُ العمر  مدى  على  املتوقعة   االئتمان   خسارة  يساوي   بمبلغ  التجارية  املدينة  للذمم  الخسارة  مخصص  الشركة  قيست

  الحالي   املالي   الوضع  وتحليل  السداد  عن   تعثر املدين  الخبرة التاريخية عن  إلى  بالرجوع  مصفوفةعلى الذمم املدينة التجارية باستخدام    املتوقعة

ا  تعديله  مع  للمدين،   االتجاه   من  كل   وتقييم  املدينون   فيها  يعمل  التي   للصناعة   العامة  االقتصادية  والظروف  باملدينين،  الخاصة  للعوامل  وفق 

  .التقرير تاريخ في للظروف املتوقع االتجاه وكذلك الحالي

 .فردي أساس  على معين  مدين لتقييم حاجة هناك تكن لم ما جماعي بشكل املدينة التجارية الذمم عادة تّقيم

 

 واملعدلة اعتماد املعايير الجديدة  .4

 املعايير الجديدة   4-1

م أو بعدها، وليس لديها أي 1202يناير    1والتعديالت ألول مرة، والتي تكون سارية في الفترات السنوية التي تبدأ في  طبقت الشركة بعض املعايير  

 آخر صادر وغير ساري بعد.ل أو تعدي ،أو تفسير ، معيارتأثير جوهري على القوائم املالية. لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي 
 

،  4املالي للتقرير الدولي  املعيار و ، 39، واملعيار الدولي للمحاسبة 9، واملعيار الدولي للتقرير املالي 7الدولي للتقرير املالي التعديالت على  املعيار 

 تصحيح قياس سعر الفائدة – املرحلة الثانية : 16املالي للتقرير واملعيار الدولي 

 من  التعديالت  توفر
 
  من  خال    شبه  بديل  فائدة  بسعرالبنوك    بين  معروضاملالي عند استبدال سعر فائدة    التقرير آثار  تتناول   عفاءاتاإل   عددا

 : التالية  العملية الوسائل التعديالت تشمل. املخاطر

، التصحيحعملية تتطلب تغيرات تعاقدية، أو تغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها  وسيلة •
 
معالجتها كتغيرات في   ليتم مباشرة

 سعر الفائدة املتقلب، بما يعادل حركة سعر الفائدة في السوق. 

سعر الفائدة بين البنوك للتحوط من التخصيصات وتوثيق التحوط دون قطع عالقة   تصحيحالتصاريح التي يتطلبها  تغيرات •

 التحوط. 

سعر   أداة تصنيفتحديد بشكل منفصل عندما يتم لاملتطلبات القابلة ل تلبيةضطرار إلى إعفاء مؤقت للمنشآت من اال  توفير •

 الفائدة الخال  من املخاطر كتحوط ملكون املخاطر.

  أصبحت  إذا  ةتنوي الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات املستقبليحيث   لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية للشركة.  يكن  لم

 . للتطبيق قابلة

 

 م2021يونيو  30بعد  19-بشأن امتيازات اإليجار املتعلقة بكوفيد  -  16تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  

تعديل على املعيار الدولي    -  19-بكوفيد  ةم، أصدر مجلس املعايير الدولية للمحاسبة تعديالت بشأن امتيازات اإليجار املتعلق2020مايو    28في  

محاسبة تعديل   بشأن  16التعديالت إعفاء املستأجرين من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم    توفر"عقود اإليجار".    16للتقرير املالي رقم  

يختار املستأجر تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار   ال   قد  عملية،  كوسيلة.  19-  كوفيد  جائحة  مناإليجار المتيازات اإليجار الناشئة مباشرة    عقد

بكوفيد اإليجار.    من  19-املتعلق  لعقد  تعديل  يعد  أي    باملحاسبةهذا االختيار    يختارالذي    املستأجر  يقوماملؤجر  اإليجار   دفعاتفي    تغيرعن 

  يكنإذا لم  ،  16الدولي للتقرير املالي رقم    املعيار بموجب   التي يفسر بها التغيير  الطريقة    بنفس  19-الناتجة عن امتياز اإليجار املتعلق بكوفيد  

 لعقد اإليجار
 
 .التغيير تعديال
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 .اعتماد املعايير الجديدة واملعدلة )تتمة(4

 )تتمة( املعايير الجديدة 4-1

 )تتمة( م2021يونيو  30بعد  19-بشأن امتيازات اإليجار املتعلقة بكوفيد  -  16تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي 

 31 في ، قام مجلس املعايير الدولية للمحاسبة19-كوفيد جائحة تأثير استمرار مع ولكنم، 20201 يونيو 30 حتى  التعديل تطبيق املقرر  من كان 

أبريل    1م. ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في  2022يونيو    30بتمديد فترة تطبيق الوسيلة العملية حتى    م2021  مارس

بعد  م2022 ذلك،  هأو  ومع  بكوفيد  تتلَق   لم.  متعلقة  إيجار  امتيازات    قابلة   أصبحت  إذا  العملية  الوسيلة  لتطبيق  تخطط  لكنها،  19-الشركة 

 . التطبيق  من بها  املسموح الفترة لخال للتطبيق

 

   وغير سارية بعدمعايير صادرة  4-2

 بعد: التالية الصادرة وغير الساريةلم تطبق الشركة املعايير الجديدة واملعدلة 

 : م 2022 يناير 1 في تبدأ التي  للفترة سارية التالية التعديالت

 . (37 لمحاسبةلعيار الدولي امل)تعديالت على  تكلفة إتمام العقد –غير املجدية  العقود •

 . (16 لمحاسبةلعيار الدولي امل علىاملقصود )تعديالت  خدامقبل االست املتحصالتواملعدات:  املمتلكات •

  ،16، و 9، و1ار الدولي للتقرير املالي ي)تعديالت على املعم 2020-م2018ار الدولي للتقرير املالي يالتحسينات السنوية على املع •

 . ( 41 لمحاسبةل عيار الدولي ملاو 

 (. 3اإلشارات إلى اإلطار العام املفاهيمي )تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  •

 : م 2023يناير  1التعديالت التالية سارية للفترة التي تبدأ في 

 (. 2املالي للتقرير الدولي للمعيار  املمارسة بيانو  1لمحاسبة  ل عيار الدولي امل على)تعديالت   املحاسبية السياسات عن اإلفصاح •

 . (8 لمحاسبةلعيار الدولي  )تعديالت على امل تعريف التقديرات املحاسبية •

 . (12  لمحاسبةلعيار الدولي ملا )تعديالت على  ن معاملة واحدةعاملتعلقة باملوجودات واملطلوبات الناتجة  الدخل املؤجلةضرائب  •
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 البنوك لدى وأرصدة نقد .5

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31   

 43  46   نقد في الصندوق 

 39.669  33.689   نقد لدى البنوك

 39.712  33.735   يعادله  نقد ومالدى البنوك /  وأرصدة نقد 

 

 

 مرابحة  وتمويل هامشال على تمويل .6

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31  إيضاح  

  3-6,  1-6 هامش تمويل على ال
255,301 

 269.902 

 4.957  -  3-6,  2-6 تمويل مرابحة

   255,301  274.859 
 
 
 

  خيار   الشركة  لدى.  الشركة عن طريق    ةلتداول في سوق األسهم املحليللعمالء مختارين    هامشعلى ال   تمويللل  تسهيالت  الشركة  توفر       6-1

أو   عموالت  أي  التمويل  هذا  يحمل  ال.  التعثر  حالة  في  هامشال  على  التمويل  قيمة  سداد  لضمان  ؛للعميل  االستثمارات  محفظة  تسييل

 رسوم. 

 ؛ للعميل  االستثمارات  محفظة  تسييل  خيار  الشركة  لدى.  الشركة شراء أسهم لفترة محددة عن طريق  ؛ لتمويل مرابحة  الشركة  توفر 6-2

في  املرابح  تمويل  قيمة  سداد  لضمان     عليه  متفق  ربح  هامش  التمويل  هذا  يحمل.  التعثر  حالةة 
 
عام    .مسبقا تم    م2021خالل   ،

 . هاوتسديد استحقاق جميع عقود تمويل املرابحة مع العمالء

لتعثر عن ل  تاريخ  ال يوجدالقيمة حيث  في    نخفاضال ل  مخصص  أي لم يشترط  .  عاملة  أنها   علىلسنة  ا  نهاية  في  األرصدة  جميع  تصنف 6-3

 .السداد لضمان  العميل استثمارات محفظة تسييل خيار الشركةولدى  ،السداد
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات .7

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31  

 (29)معاد تصنيفها، إيضاح      

      و الخسارةأالعادلة من خالل الربح لقيمة با

      ولة امتد

 3.521  2.205   )املستوى األول(  سهم السعوديةم املتداول لأل فالكصندوق 

 2.070  4.274   )املستوى األول( صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات

 5.591  6.479   املجموع

      غير متداول 

 3.833  .6253   )املستوى الثاني( صندوق فالكم للذهب

 988  988   )املستوى الثالث( صندوق فالكم عرعر هيلز

 1.092  .1451   )املستوى الثالث( صندوق فالكم للتمويل باملرابحة

 913.5  758.5   املجموع

 11.504  12.237  مجموع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 

 : فيما يلي حركة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31   

  
   

 (29)معاد تصنيفها، إيضاح 

  االفتتاحي  الرصيد
 11.504  15.607 

  ضافات اإل 
 3698.  9.238 

متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  الخسارة 

 
(10,647) 

 
(15,226 ) 

الربح أو مكاسب محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  الخسارة 

 
3,132 

 
1,316 

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  )خسائر( / مكاسب غير محققة

 569  ( 121)  ، بالصافي الربح أو الخسارة

 11.504  12.237   املجموع
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 عالقة  ذات أطرافتعامالت مع  .8

  التي  االستثمار  صناديقو   ،القابضة  فالكمشركة    هي  الرئيسية  األطرافالعالقة.    اتذ  األطراف  معسياق األعمال العادية،    في  ،الشركة  تتعامل

  الشركات   لهذه  الرئيسيين   املالكو   ،العلياوموظفي اإلدارة    ،الشركة  إدارة   مجلس  في  التنفيذيين   األعضاءو   ،لها  التابعة  الشركاتو   الشركة  تديرها

 عالقة.  ذات أطراف تعتبرالتي 

 

 :خالل السنة العالقة اتذ  ألطراف ا مع ةهمامل املعامالت فيما يلي (أ

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31  إيضاح 

      : الم الشركة – القابضة فالكم شركة( أ

 ( 4.292)  ( 885)   مصاريف تخص شركة فالكم القابضة

 ( 22.500)  (15.000)  17 مقاصة  –توزيعات أرباح 

 ( 330)  -  14 تحويل إلى منافع نهاية الخدمة للموظفين

 -  1.384   يجاراإل  دخل

 ( 22.054)  -   زكاة مدفوعة 

      

      زميلة  شركات( ب

 2.000  1.605  10 يجاراإل  دخل

 95  66   إعالنات ومجلدات 

 224  221   عموالت على خدمات الوساطة  

      

      صناديق االستثمار ( ج

 16.660  25.589   من الصناديق االستثمارية أتعاب اإلدارة من 

 6.698  8.336   (*) تكاليف التمويل

 99  363   رسوم اشتراكات من الصناديق االستثمارية

      

        العليامجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ( د

 ( 9.965)  (14.913)   العلياموظفي اإلدارة تعويض 

 ( 2.612)  )3.149(   املنبثقة منها مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

 

 الشركة   لدىمرابحات  صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي، وهو صندوق مدار من قبل الشركة،    ربط  ،م 2020و    م2021عامي    خالل  )*( 

 %(. 4.5: م2020) %4.5 نسبة بمتوسط عمولة مقابل
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 ذات عالقة )تتمة( أطراف تعامالت مع  .8
 

 : يلي كماديسمبر   31في  كماالعالقة  اتذ األطراف أرصدة

 إيضاح 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31
      

 3.379  3.379  شركة فال القابضة ذمم مدينة من 

 396  274  املخازن والخدمات املساندة شركة ذمم مدينة من 

 63  63  مرابحة بالريال السعودي للصندوق فالكم ذمم مدينة من 

 -  37  للتمويل النايفاتشركة ذمم مدينة من 

 6.186  -  القابضة شركة فالكم ذمم مدينة من 

 686  -  الطبية  العربية املستشفىمدينة من  ذمم

 50  -  للتمويل األمثلشركة ذمم مدينة من 

 ( 4.065)  ( 3.379) 1-8 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  374  6.695 

      

مرابحة بالريال للصندوق فالكم  –ودائع املرابحة  -قروض 

 129.389   السعودي

 

211.310 

 9.500  15.772  1-9                   أتعاب اإلدارة املستحقة والذمم املدينة األخرى 

   اإلدارة  حملت  ،م2020عام    خالل  8-1
 
  وذمم  القابضة  فال  شركة  من  مدينة لذمم  األجل  طويل  املستحق  الرصيد  مقابل%  100  بنسبة  مخصصا

ومع ذلك، تم استرداد كامل   .التوالي  على  سعودي   ريال  مليون   0.686  و   سعودي  ريال  مليون   3.379  البالغة  الطبية   العربية  املستشفى  من  مدينة

   م.2021القابضة مستحق في العام الحالي  م واليزال املبلغ املخصص مقابل شركة فال2021خالل عام  املستشفى العربية الطبيةاملبلغ من 

 بما يلي: الرئيسيين  واملدراءمجلس اإلدارة  بأعضاء املتعلقة األرصدة تتلخص

 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

 3.246  3.924 للموظفين الخدمة نهاية منافع

  ها، وتوجيه  ، األنشطةهم هؤالء األشخاص، بما في ذلك املديرين التنفيذيين، الذين لديهم السلطة واملسؤولية لتخطيط    العليا  اإلدارة  موظفي

 . على مستوى الشركة تهاومراقب
 

  أخرى ذمم مدينة و مدينة تجارية  ذمم .9
 إيضاح 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31
      

 6.866  16.552  دفعات مقدمة وذمم مدينة

 9.737  16.351 1-9 عموالت وأتعاب مدينة

 مدفوعة  مصاريف
 
 1.636  1.472  مقدما

 537  1.243  حسنة  قروض للموظفين 

 ( 575)  (575)   تحصيلها  في مشكوك ديون  مخصص

  35.043  18,201 

مدينة أخرى   وذمممليون ريال سعودي( أتعاب إدارة مستحقة  9.5م: 2020مليون ريال سعودي )  15.8 مبلغالرصيد  هذا يتضمن 9-1

 .عالقة ذات  أطراف منمستحقة 
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 ، صافي ومعدات  ممتلكات .10

  مبانيو  أراض ي 

 على وتحسينات

 *  مملوكة أراض ي

تحسينات على  

 سيارات وتركيبات أثاث ةمستأجر  مباني

 حاسب أجهزة

 م 2021 املجموع آلي

       التكلفة: 

عاد  م – م2021يناير  1

 657.112 28.293 114 13.260 324 70,666 تصنيفها 

 998 741 - 61 - 196 ضافات إ

إلى عقارات   تحويالت

 ( 5,640) - - - - ( 5,640) ( 11استثمارية )إيضاح 

 108.015 29.034 114 13.321 324 65.222 م 2021ديسمبر  31

       

       الك املتراكم:  هاالست

عاد  م –م 2021يناير  1

 751.53 27.243 114 13.007 324 063.13 تصنيفها 

 1,823 515 - 101 - .2071 خالل السنة  املحمل

تحويالت إلى عقارات  

 ( 11استثمارية )إيضاح 

(1,491 ) 

- - - - 

(1,491 ) 

 54.083 27.758 114 13.108 324 12.779 م 2021ديسمبر  31

       

كما   القيمة الدفتريةصافي 

 : في

      

 53.932 1.276 - 213 - 52.443 م 2021ديسمبر   31
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 )تتمة( ، صافي. ممتلكات ومعدات10  

مباني  و أراض ي  

وتحسينات على 

 *  أراض ي مملوكة

تحسينات على  

 سيارات وتركيباتأثاث  ةمستأجر  مباني

أجهزة حاسب 

 م 0202 املجموع آلي

       التكلفة: 

 285.111 27.322 114 13.021 324 504.70 عاد تصنيفها م - م0202يناير  1

 1.372 971 - 239 - 162 ضافاتإ

معاد   -م0202ديسمبر  31

 657.112 28.293 114 13.260 324 666.70 تصنيفها 

       

       الك املتراكم:  هاالست

 704.51 26.672 102 12.870 270 790.11   عاد تصنيفهام - م0202يناير  1

 .0472 571 12 137 54 .2731 خالل السنة  املحمل

معاد   -م2020ديسمبر  31

 751.53 27.243 114 13.007 324 063.13 تصنيفها 

       

       :كما في  القيمة الدفتريةصافي 

)معاد   – م2020ديسمبر   31

 906.58 1.050 - 253 - 603.57 ( 29تصنيفها، إيضاح 

 

 العقاري  ستثمار اال  .11
   

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31
     التكلفة 

 9,430  9,430  الرصيد االفتتاحي  

 -  5,640  ( 10من ممتلكات ومعدات )إيضاح  تحويالت

 9,430  15,070   الرصيد الختامي 

     

     االستهالك املتراكم:  

 2,205  2,415   الرصيد االفتتاحي  

 -  1,491  ( 10تحويالت من ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 210  294  خالل السنة  املحمل

 2,415  4,200  الرصيد الختامي 

 7,015  10,870  القيمة الدفتريةصافي 
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 )تتمة( االستثمار العقاري  .11

  الشركة جزء  أجرتالرئيس ي بشكل كامل.    املقرالشركة    تملك
 
  ، النايفات للتمويل  وشركةمن املبنى الرئيس ي لشركة فالكم القابضة )الشركة األم(،  ا

الشركة ".  عقاري   استثمار، لذلك تم تصنيف هذا الجزء املؤجر إلى "  (أطراف ذات عالقة)ويرهاوس لوجستيك    وشركةوشركة األمثل للتمويل،  

 (.سعودي ريال مليون  2م:  2020مليون ريال سعودي ) 2.99 اإليجار يبلغ دخل

 

   مستحقاتو  دائنة ذمم .12
   

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31
      

 7.819  10.946  حوافز مبيعات مستحقة 

 2.242  6.119   مصاريف مستحقة 

 4.887  5.708  ذمم دائنة 

 1.870  5.123  مكافآت املوظفين املستحقة 

 2.336  2.858   مصاريف مستحقة ملجلس اإلدارة 

 2.015  2.504  ضريبة القيمة املضافة املستحقة  

 1.026  228  تكاليف تمويل مستحقة 

 141  217  أخرى 

  33.703  22.336 

 

 

   الزكاة . 13

 مكونات الوعاء الزكوي     13-1

السنةو   ،املساهم  حقوق   من  الدخل  وضريبة  الزكاة  نظام  وفق  للشركة  الزكوي   للوعاء  الرئيسية  املكونات  تألفت بداية  في   ،املخصصات 

   املقدر  الضريبي   والدخل   ،األجل  طويلة  االقتراضاتو 
 
  أخرى   وبنود  ،االستثماراتو   واملعدات،  للممتلكات  الدفترية  القيمة  لصافي  الخصومات  ناقصا

 .محددة
   

 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31
      

 3.105  2.894  يناير  1كما في 

 3.778  5.561   السنة خالل املخصص

 ( 3.989)  ( 3.719)  السنة  خالل املدفوع

 2.894  4.736  ديسمبر   31كما في 
 

 وضع الربوط     13-2

ا  م،  2021  عام  فيم.  2020  ديسمبر  31  في  املنتهية  السنةحتى  العامة للزكاة والدخل    للهيئة  الزكوية  إقراراتها قدمت الشركة   أصبحت الهيئة جزء 

ا. املنشأةوالجمارك  والضريبة من هيئة الزكاة 
 
 حديث
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 الزكاة  )تتمة(  . 13

 وضع الربوط )تتمة(    13-2

 م 2011 إلى م2007 من للسنوات (أ

  إضافية زكاةربطت  الربوط، تلك وفيم.  2011م إلى 2007ديسمبر  31الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوط زكوية للسنوات املنتهية في  أصدرت

ا  ذلك  ويرجع سعودي ريال مليون  46 بمبلغ  الربوط هذه ضد الشركة استأنفت. الزكوي  وعاءال من االستثمارات محسب السماح عدم إلى أساس 

  كجزء. والدخل للزكاة العامة الهيئة قرار أيد والذي سابق، وقت  في األولية االستئناف لجنة عن الصادر الحكم بعد العليا االستئناف لجنة في

 في ودفعها مليون  22.1 دفع على الشركة وافقت لذلك،. والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى املبلغ بنفس بنكي ضمان قدمت  االستئناف، عملية من

 للزكاة العامة الهيئة من املقدمة  التسوية على املوافقة م2019  ديسمبر 15 في القابضة فالكم شركة إدارة مجلس قرر  حيث م2020 عام

  القابضة فالكم لشركة املالية القوائم في كمصروف   وإثباتها والدخل
 
  املالية للخدمات فالكمكابيتال ) يقين عن   عوضا

 
كجزء من خطة   ،(سابقا

 . م 2017إعادة الهيكلة املنفذة في عام 
 

  م 2016 إلى م2012 من للسنوات (ب
م مطالبة الشركة بتسوية التزام 2016م إلى  2012أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطها الزكوية النهائية لألعوام من    ،م2019عام    خالل

 مليون ريال سعودي عن السنوات املذكورة أعاله. قدمت الشركة اعتراض  9.4زكوي إضافي بمبلغ  
 
بعد    العليا  االستئناف  لجنةضد هذه الربوط في    ا

قررت شركة فالكم القابضة )الشركة   عن لجنة االستئناف األولية في وقت سابق، والذي أيد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل.الحكم الصادر  

حدد موعد لعقد جلسة من  يحتى الن لم  و   األم( تحمل أي مطالبات بعد القرار النهائي من األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

 ملناقشة اعتراض الشركة.  الزكوية والضريبية والجمركيةامة للجان األمانة الع
 

  م 2018 إلى م2017 من للسنوات (ت
م مطالبة الشركة بتسوية التزام زكوي  2018م و  2017م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطها الزكوية النهائية لعامي  2020عام  خالل  

ماليين ريال سعودي عن السنوات املذكورة أعاله. قبلت الشركة معالجة الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق ببعض البنود    3إضافي بمبلغ  

ا ضد االلتزامات الزكوية    0.8الزكاة املستحقة البالغة    ودفعت
 
اإلضافية املتبقية. قبلت الهيئة العامة للزكاة   مليون ريال سعودي وقدمت استئناف

 م. 2018م و 2017والدخل دعوى الشركة وأصدرت الربوط املعدلة مع عدم وجود التزامات زكوية إضافية لعامي 
 

على الشركة    هيئة الزكاة والضريبة والجماركركة األم( بتحمل أي مبالغ زكاة إضافية في املستقبل تفرضها  تعهدت شركة فالكم القابضة )الش

 فيما يتعلق بالسنوات السابقة وحتى تاريخ اإلدراج. 
 

 للموظفين الخدمة نهاية منافع .14
   

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

     

 9.342  10.299  يناير   1كما في 

 1.816  1.185   لسنةلاملخصص 

 ( 529)  (88)  السنة  خالل املدفوع

 ( 330)  -  املحول إلى شركة فالكم القابضة 

 -  2.402  خسائر إعادة القياس 

 10.299  13.798  ديسمبر   31كما في 
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  .14
 

 الرئيسية االكتوارية االفتراضات   14-1

   

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

     منافع نهاية الخدمة: 

 %08.1  %2.30    حسممعدل ال

 %08.1  %2.30   معدل نمو الرواتب 

 

 االكتوارية لالفتراضات  الحساسية تحليل 14-2

 الثر على منافع نهاية الخدمة للموظفين    

 
  في/ )االنخفاض(  الزيادة

 االفتراض

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

     : الخدمة نهاية منافع

 ( 398)  ( 483) %0.5+  م حس معدل ال

 - 0.5%  516  426 

 306  513  %0.5+  معدل نمو الرواتب 

 - 0.5%  (485)  (290 ) 

      

 يحدث  أن   املحتمل  غير  من   العملية،  املمارسة  في.  ثابتة تغيير في االفتراض مع اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى   علىتحليل الحساسية    يستند

 نفس طبقت    املهمة،   االكتوارية  لالفتراضات  املحددة  املنافع  التزام  حساسية  حساب  عند.  مرتبطة  االفتراضات  بعض  في  التغييرات  تكون   وقد  هذا،

 الخدمة  نهاية  منافعاملتوقعة في نهاية فترة التقرير( عند حساب    االئتمان  وحدة  بطريقة)القيمة الحالية اللتزام املنافع املحددة املحسوبة   الطريقة

 للموظفين. 

 

 املال  رأس .15

(  سعودي  ريال  مليون   150م: 2020ديسمبر    31م )2021ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في   150رأس مال الشركة املصرح به واملدفوع    يبلغ

 .الواحد للسهم سعودي ريال 10 بقيمة سهم مليون  15 إلى مقسم
 

 م: 2020م و 2021ديسمبر  31كما في  املساهم بياناتيلي  فيما

 امللكية نسبة  املساهم  اسم

 

  السهم  عدد
  املال رأس 

 السعودي  بالريال
      م 2021ديسمبر   31

 15.000.000  15.000.000 %100  شركة فالكم القابضة 

       م 2020ديسمبر   31

 15.000.000  15.000.000  %100  شركة فالكم القابضة 
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   النظامي االحتياطي .16

ا الخسائر املتراكمة، عن طريق   إطفاءلنظام الشركات في اململكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل مبلغ احتياطي نظامي، بعد    وفق 

ن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. بناء  على توصية  إعلى األقل من رأس املال.    %30% من صافي الدخل حتى يبلغ هذا االحتياطي  10تخصيص  

بتاريخ  مجلس ا بتاريخ  2020سبتمبر    29إلدارة  تم إطفاء   ،م 2020ديسمبر    15م وموافقة املساهم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

 م. 2020مليون ريال سعودي مقابل االحتياطي النظامي خالل  19.625م والبالغة 2019ديسمبر   31الخسائر املتراكمة كما في 
 

 الرباح   توزيعات .17

م:  2020)  الواحد  مللسه   سعودي  ريال  0.1بمبلغ    أرباحعلى توزيع    م2021ديسمبر    21السنوي في    امةاملساهم خالل اجتماع الجمعية الع  وافق

 مقاصة توزيعات األرباح املستحقة مقابل الرصيد    اإلدارة  عملت(.  سعودي  ريال  مليون   22.5م:  2020)   سعودي  ريال  مليون   15  بقيمة(  0.15
 
الحقا

 املستحق لشركة فالكم القابضة األم. 

 االلتزامات املحتملة واالرتباطات  .18

 م. 2020 وم  2021 ديسمبر  31 في كما محتملة التزامات توجد ال( الزكاة، 12في )إيضاح   ذكر ما باستثناء

 . م 2020م و 2021  برديسم 31 في  كما  رأسمالية ارتباطاتيكن هناك  لم
 

 صافي ،الخسارة أو   الربح خالل من العادلة بالقيمة االستثماراتالعادلة من  القيمة مكاسب .19

   

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

    

)معاد تصنيفها، إيضاح 

29) 

مكاسب محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 1.316  3.132  الربح أو الخسارة 

)خسائر( / مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة  

 (121)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي

 

569 

  3.011  1.885 

 دارية أخرى إعمومية و  مصاريف .20
 إيضاح 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

 3.448  5.405  مرافق ومصاريف اتصاالت

 2,047  1,823 10 عداتمو  متلكاتماستهالك 

 210  294 11 استهالك عقارات استثمارية

 813  1.754  رسوم قانونية ومهنية 

 465  886   كهرباء 

 446  614  املصاريف املتعلقة باإليجار واملباني

 450  392  تأمين

 440  274  مصاريف تسويق 

 446  -  خسائر تشغيلية

 396  1,269  أخرى 

  12,711  9,161 
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 الخرى   يراداتاإل  .21

إيرادات    يتضمن   الشركة جزء  أّجرت  حيث  كامل،بالالرئيس ي    املقر تملك الشركة  و الرئيس ي.    املقرملبنى  يجار  اإل الرصيد 
 
النايفات   همنا لشركة 

 (. عالقة أطراف ذات)  ويرهاوس لوجستيك شركةو للتمويل 
 

 السهم   ربحية .22

  31سهم )  مليون   15عددها    والبالغ  السنةعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل    للفترة  ربحربحية السهم عن طريق قسمة    ُحسبت

 (. سهم  مليون  15:  م 2020 ديسمبر
  

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

 2.47  4.48  األساس ي واملخفض ،السنة ربح

 العمالء   حسابات . 23

  م 2021ديسمبر   31كما في   في البنك السعودي الفرنس ي والبالغة  بها املحتفظ هذه الحسابات حسابات عمالء الوساطة في األسهم املحلية    تشمل

( من الئحة  71وفقا ألحكام املادة )  املاليةج هذه الحسابات ضمن القوائم  تدر مليون ريال سعودي(. لم    428م:  2020مليون ريال سعودي )  375

 )املعروفة    املالية  السوق   مؤسسات"
 
-83-1"( بموجب القرار الصادر عن مجلس هيئة السوق املالية برقم )لهم  املرخص"األشخاص    باسم  سابقا

بتاريخ  0052  )21/5/1426( املوافق     ، م(2005يونيو    28هـ 
 
/    ووفقا م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادرة  املالية  السوق  هيئة  بتاريخ    30للوائح 

 هـ.2/6/1424
 

 املخاطر وإدارة املالية الدوات  .24
في ذلك مخاطر صرف العمالت األجنبية   تعد  الفعالة ذات أهمية قصوى للشركة. وتتضمن هذه املخاطر: مخاطر السوق )بما  إدارة املخاطر 

  هالشركة أن تضمن بأن ومخاطر التشغيل. على ا  ،ومخاطر السيولة  ،ومخاطر أسعار العموالت( ومخاطر االئتمان   ،ومخاطر السعر  ،بشكل رئيس ي 

 إلى مستويات املخاطر، باإلضافة إلى املتطلبات رسملت 
 
 الخارجية.  واملعاييربشكل متحفظ نسبة

  ، وذمم تجارية مدينة  مرابحة،  وتمويل  ،هامشال  على  وتمويل  ،البنوك  لدى  وأرصدة  ،النقد  على  املالي  املركز  قائمة  في  املدرجة  املالية  األدوات  تشتمل

واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   ،متداولة  –  الخسارة  أو  الربحبالقيمة العادلة من خالل قائمة    واستثمارات  ،وذمم مدينة أخرى 

اإل  يإلى طرف ذ  ستحقوامل  ستحقات،مو   ،دائنة  ذممو   ،غير متداولة  –  الخسارة  أو  الربح إن طرق  املرابحة قصير األجل(.  )تمويل    ثبات عالقة 

 عنها ضمن السياسة املحاسبية لكل منها. أفصح  املطبقة والخاصة بهذه البنود 

 إما   والنية  املقاصة  إجراء  في  قانوني  حق  الشركة  لدى  يكون   عندما  املالية  بالقوائم  الصافي  إثباتو   املالية  واملطلوبات  املوجودات  بين   املقاصةتجرى  

 .الوقت نفس في واملطلوبات املوجودات إثبات أو الصافي أساس على للتسوية
 

 السوق  مخاطر  24-1

  قيمة األداة املالية للتغير نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تعرضالسوق هي مخاطر  مخاطر

 ةالعمول أسعار  مخاطر  (أ 
/ العمولة في االسواق. تنشأ املخاطر    الفائدة  أسعار  في  الزيادة  عن  الناتج  للشركةاملستقبلية    األرباحمخاطر أسعار العموالت في التأثير على    تتمثل

  االقتراضات   هوعند وجود تفاوت بين املوجودات واملطلوبات الخاضعة لتعديالت أسعار الفائدة ضمن فترة محددة. أهم مصدر لهذه املخاطر  

 قائمة  تاريخ  في  كما  العمولةالبنكية للشركة. يكون سعر العمولة ثابتا لتمويل الذمم املدينة واملطلوبات املالية ولذلك ال توجد مخاطر ألسعار  

 . املالي املركز
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 )تتمة( الدوات املالية وإدارة املخاطر .24

 )تتمة( السوق  مخاطر  24-1

 )تتمة( مخاطر أسعار العمولة ( أ

 شهر 12-3  أشهر 3 خالل العمولة أسعار  مخاطر 

 

  أكثر  من سنة 
  تحمل ال 

 املجموع  عمولة

          م    2021ديسمبر   31

          املوجودات

 33.735  33.735  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك

 255.301  -  -  255.301  - تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

 32.903  32.903  -  -  - موجودات أخرى 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 6.479  6.479  -  -  - متداولة -أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 5.758  5.758  -  -  - غير متداولة -أو الخسارة

 334.176  78.875  -  255.301  - املالية املوجودات مجموع
 

 .7085  .7085  -  -  - ذمم دائنة ومستحقات 

مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل املرابحة  

 129.389  -  -  129.389  - قصير األجل(

 135.097  .7085  -  129.389  - املالية  املطلوباتمجموع 
 

 شهر 12-3  أشهر 3 خالل مخاطر أسعار العمولة

 

  سنة من أكثر  
  تحمل ال 

 املجموع  عمولة

              م2020ديسمبر   31

          املوجودات

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

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

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

خالل الربح استثمارات بالقيمة العادلة من 

 متداولة -أو الخسارة

- 

 

-  - 

 5,591  5,591 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 غير متداولة -أو الخسارة

- 

 

-  - 

 5,913  5,913 

 342,642  67,783  -  274,859  - مجموع املوجودات املالية
 

 4.887  4.887  -  -  - ذمم دائنة ومستحقات 

طرف ذو عالقة )تمويل املرابحة  مستحق إلى 

 قصير األجل(

- 

 211.310  -  -  211.310 

 216,197  4.887  -  211.310  - املالية  املطلوباتمجموع 
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 )تتمة( الدوات املالية وإدارة املخاطر .24

 )تتمة( السوق  مخاطر  24-1

  العملة  مخاطر  (أ
اإلدارة تقلبات أسعار صرف    تراقباملالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.    اةفي قيمة األد  التقلبمخاطر    هيالعملة    مخاطر

 العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة ليست جوهرية.
 

  السعر مخاطر  (ب
  عوامل  عن  ناتجة   التغيرات  تلك  كانت  سواء   السوق،  أسعار  في  التغيرات  نتيجة   للتقلبات  املالية  األداة   قيمة  تعرض  مخاطر   هيالسعر    مخاطر

 .السوق  في املتداولة األدوات جميع على تؤثر عوامل أو ُمصدرها أو لألداة محددة

من مخاطر السعر عن طريق تنويع محفظة االستثمارات لديها  على الحد الشركة تعمل. باستثماراتها فيما يتعلق  السعرالشركة ملخاطر  تتعرض

العوامل الرئيسية املؤثرة في أسعار األسهم    تراقب  ذلك،   إلى  باإلضافةواملراقبة املستمرة للمستجدات في أسواق األسهم وأسواق املال العاملية.  

 . هافيواملالي للجهات املستثمر  التشغيلي األداءبما في ذلك تحليل  ،والسندات

 

 االئتمان  مخاطر  24-2

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

 املرابحة التمويل على الهامش وتمويل  •

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  •

 النقد في البنوك •

دية. مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية نتيجة إلخفاق العميل أو الطرف املقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاق

ف بها  ر تمثل القيمة الدفترية للموجودات املالية الحد األقص ى ملخاطر االئتمان الخاصة بها. بلغت خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية املعت

 الريال السعودي )ال ش يء(  م2021ديسمبر  31في بيان الربح أو الخسارة في 

االئتمان    مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف األداة املالية في الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد الطرف الخر خسارة مالية. تنشأ مخاطر

ذمم التجارية املدينة واألرصدة املستحقة من األطراف ذات العالقة. تدار مخاطر االئتمان  من النقد ومايعادله وكذلك التعرضات االئتمانية لل

 .على أساس املجموعة

ا ، وبالتالي فإن مخاطر االئتمان ذات الصلة ضئيلة للغاية. كماتسّوى   ا ، مما يؤدي إلى انخفاض  تستلم    اإليرادات بشكل رئيس ي نقد  اإليرادات مقدم 

با للذمم املدينة األخرى ،  مخاطر االئتمان.  في    تقييم لنسبة  للعميل ، مع األخذ  مركزه املالي والخبرة السابقة   الحسبان الشركة جودة االئتمان 

 
ُ
 .عين حدود املخاطر الفرديةوعوامل أخرى. ت

لذلك ، فإن الخسائر االئتمانية   2A األطراف املصنفة بشكل مستقل مع الحد األدنى من التصنيف  تقبل  بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية ،

 .املتوقعة على النقد وما يعادله ليست جوهرية
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 )تتمة( الدوات املالية وإدارة املخاطر .24

 )تتمة( االئتمان مخاطر  24-2

للنق املالية ذات السمعة الطيبة ، وبالتالي فإن الخسائر االئتمانية املتوقعة  البنوك واملؤسسات  في  بالنقد وما يعادله  د وما احتفظت الشركة 

مليون ريال  33.7بلغ الرصيد النقدي م 2021ديسمبر  31كما في : ال ش يء(. م 2020ديسمبر  31بلغت ال ش ئ ) م2021ديسمبر   31يعادله كما في 

 . 2A  األطراف املصنفة بشكل مستقل مع الحد األدنى من التصنيف تقبلسعودي. بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية ، 

 :ديسمبر هي كما يلي  31التصنيفات االئتمانية للبنوك التي تحتفظ فيها الشركة بالنقد كما في 
  

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  ديسمبر  31

     التصنيف االئتماني 

2A   33,735  39,712 

   33,735  39,712 

املالية  الخسائر االئتمانية املتوقعةتظهر الذمم املدينة األخرى صافية من مخصص   للتقارير  الدولي  للمعيار  النهج املبسط    9. تطبق الشركة 

االئتمانية املتوقعة ، يتم تجميع الذمم املدينة التجارية بناء  على  لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على الذمم املدينة التجارية. لقياس الخسائر  

ن سداد خصائص مخاطر االئتمان املشتركة واأليام التي تجاوز تاريخ االستحقاق. ُيفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر املدين ع

ا. يحدث التقصير في األصل املال  90دفعة تعاقدية بأكثر من   ا   180ي عندما يفشل الطرف املقابل في سداد مدفوعات تعاقدية في غضون  يوم  يوم 

 من تاريخ استحقاقها. 

محددة. إن طبيعة أعمال الشركة ال تعرضها  صناعية  ال توجد تركيزات كبيرة ملخاطر االئتمان ، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد وقطاعات  

ألف ريال سعودي. املبلغ مستحق عند الطلب وليس لدى اإلدارة   374ذات عالقة بمبلغ   أطراف املستحق من  فيما يتعلق بملخاطر تركز االئتمان.  

 الذمم املدينةه  أي قلق بشأن إمكانية استرداد هذا الرصيد. ومن ثم ، لم تحمل أي مخصصات خسائر االئتمان املتوقعة على هذ

 : التالية الفئات في االئتمان  مخاطر اإلدارة وتحلل 

 االئتمان  جودة حليلت

 مجموعات تحليل االئتمان للموجودات املالية:  التالي الجدول  يبين 

 

 م    2021ديسمبر   31
  التصنيف درجة

  االستثماري 
  التصنيف درجة
 املجموع  مصنفة غير   االستثماري  غير 

        املالية املوجودات

 33,735  -  -  33,735 نقد وأرصدة لدى البنوك

 255,301  255,301  -  - الهامش وتمويل مرابحةتمويل على 

  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 6,479  -  -  6,479 متداولة

  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5,758  -  -  5,758 غير متداولة 

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

 334,176  288,204  -  45,972 املجموع
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 )تتمة( الدوات املالية وإدارة املخاطر .24

 )تتمة( االئتمان مخاطر  24-2
 

 م    2020ديسمبر   31
درجة التصنيف  

  االستثماري 
درجة التصنيف  
 املجموع  غير مصنفة  غير االستثماري 

        املالية املوجودات

 39,712  -  -  39,712 وأرصدة لدى البنوكنقد 

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

  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5,591  -  -  5,591 متداولة

  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5,913  -  -  5,913 غير متداولة 

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

 342,642  291,426  -  51,216 املجموع
 

 :يلي كما الجغرافية املنطقة حسب  هامشال على التمويلتعرض مخاطر االئتمان للذمم املدينة مقابل 

 

و    م2021ديسمبر    31فقط كما في    التجزئةحسب نوع العميل تتمثل في عمالء    هامشالتعرض ملخاطر االئتمان للذمم املدينة مقابل تمويل بال

 . م 2020

 
 

 السيولة مخاطر  24-3

 قد .  ةاملالي  باملطلوبات  بااللتزامات  ملرتبطةا  بااللتزاماتللوفاء    توفير السيولةفي    صعوبة  الشركة  مواجهة  في  املتمثلة  املخاطر  هيالسيولة    مخاطر

 املوجودات املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.  إحدىمخاطر السيولة عن عدم قدرة الشركة على بيع  تنجم

ا وتلك التي تزيد عن  12فيما يلي املبالغ التي يتوقع استردادها أو تسويتها ملدة ال تزيد عن  ا بعد تاريخ التقرير. 12شهر   شهر 

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31    

       

       املوجودات

 39,712  33,735    البنوكنقد وأرصدة لدى 

 274,859  255,301    تمويل على الهامش وتمويل مرابحة

 5,591  6,479    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 6,695  374    مستحق من أطراف ذات عالقة

 18,201  35,043    ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

    330,932  345,058 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31    

 274.859  255.301    اململكة العربية السعودية 
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 )تتمة( الدوات املالية وإدارة املخاطر .24

 )تتمة( السيولة مخاطر  24-3

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31    

       

       املطلوبات 

 22,336  33,703    ذمم دائنة ومستحقات

 211,310  129,389    مستحق إلى طرف ذو عالقة

 2,894  4,736    مخصص الزكاة

    167,828  236,540 
 

 ُتدار مخاطر السيولة من خالل املراقبة على أساس منتظم لتوفر أموال كافية للوفاء بالتزامات الشركة املستقبلية. 

 املجموع  أقل من سنة     م 2021ديسمبر   31

       

 5,708  5,708    ذمم دائنة ومستحقات

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

    135,097  135,097 

 

 املجموع  أقل من سنة     م 2020ديسمبر   31

       

 4,887  4,887    ذمم دائنة ومستحقات

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

    216,197  216,197 

ح  مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العوائد املرتفعة التي قد تكون محتملة مع مستويات مرتفعة من التمويل واملميزات والضمان املتا  يسعى

اإلدارة االلتزام باألنظمة وضمانات التمويل عن كثب وكانت   تراقبالشركة،    مالمن خالل املركز السليم لرأس املال. وفيما يتعلق بهيكل رأس  

 : يلي كما املديونية لنسبة اإلدارة تحليل كان  ،م2020م و 2021ديسمبر   31ملتزمة باملتطلبات املنصوص عليها بتاريخ هذه القوائم املالية. كما في

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31    

       

 170.053  219.866    امللكية حقوق 

 211.310  129.389    مستحق إلى طرف ذو عالقة

 381.363  349.255    مجموع هيكل رأس املال 

 %55.41  %37.05    نسبة املديونية 
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 ()تتمة الدوات املالية وإدارة املخاطر.  24

 السيولة )تتمة( مخاطر  24-3

 املركز املالي زائد  قائمةإجمالي رأس املال على أنه "حقوق ملكية" كما هو موضح في  حسب  ي
 
صافي الدين. تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس    ا

 .املال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة ، بحيث يمكنها االستمرار في توفير عائدات ومزايا للمساهمين والخرين

 على هيكل رأس املال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة للمساهمين أو بيع األصول لتقليل الديون.من أجل الحفاظ  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31    إدارة رأس املال

       

 211,310  129,389    إجمالي القروض 

 416,892  401,492    إجمالي املوجودات 

 %50.7  %32.2    نسبة الديون إلى إجمالي املوجودات

 

  تشغيل ال مخاطر  24-4
والبنية    والتقنية   بالعمليات مخاطر الخسارة املباشرة أو غير املباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب املرتبطة  هيالتشغيل    مخاطر

 لدى مزود خدمة الشركة ومن عوامل خارجية  
 
 أو خارجيا

 
االئتمان والسيولة والعملة و السوق   بخالف التحتية التي تدعم أنشطة الشركة داخليا

 .الناشئة عن املتطلبات القانونية والتنظيميةمثل تلك  راملخاط

  تشكل   .سليمةال  تشغيلالمخاطر التشغيل فئة مخاطر مميزة تديرها الشركة ضمن مستويات مقبولة من خالل ممارسات إدارة مخاطر    تعد

 جزء
َ
  خالل   من  الشركة  موارد  في  التحكم  ضمان   هو  التشغيلية  املخاطر  إدارة  من  الهدف.  املستويات  جميع  على  لإلدارة  اليومية  املسؤوليات  من  ا

 . املالية الخسارة احتمال وتقليل  موجوداتها حماية

التشغيل  خاطر م إدارة تهدف . بالعمليات املرتبطة املخاطر وقياس ومراقبة وتخفيف وإدارة وتقييم تحديد  الشركة  في املخاطر إدارة نهج  يتضمن

 .)الخسائر املتوقعة( وتجنب أو تقليل احتمال التعرض لخسارة كبيرة )غير متوقعة(   ةالعادي  لاعماأل   سياق تقليل تأثير الخسائر التي تكبدتها في    إلى

 أسعار السهم  مخاطر  24-5

عدم   عن  الناشئة  األسعار  ملخاطر  معرضة  األسهم  في  املدرجة  وغير  املدرجة  الشركة  استثمارات  لصناديق    التأكدإن  العادلة  القيمة  بشأن 

التعرض لالستثمار    مبين بالتفصيل  في الجدول أدناه   االستثمار. تدير الشركة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود لالستثمارات.

 ه على حقوق امللكية مع نسبة التغير في أسعار األسهم. وتأثير 

 الحساسية   م 2021ديسمبر   31 السواق

 النسبة  صافي الربح      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 %1-+/  30-+/  12,237 اململكة العربية السعودية 

 

 الحساسية   م 2020ديسمبر   31 السواق

 النسبة  صافي الربح      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 % 1-+/  19-+/  11,504 اململكة العربية السعودية 
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 العادلة لألدوات املالية  القيمة .25

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

تاريخ    فيالعادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع إحدى املوجودات أو دفعه لتحويل التزام في معاملة عادية بين املشاركين في السوق    القيمة

لة لاللتزام القياس في رأس املال أو، في حالة عدم وجوده، السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليها في ذاك التاريخ. تعكس القيمة العاد

 مخاطر عدم األداء. 

  أو الوسيط أسعار مثل الخر،  الطرف معلومات متاستخد إذا. التقييم وتعديالت مالحظتها يمكن ال التي  املهمة املدخالت بانتظام اإلدارة تراجع

 تفي  التقييمات  هذه من  االستنتاج لدعم خرى األ  األطراف  من عليها تحصل التي األدلة متقيّ  اإلدارة  فإن العادلة، القيم لقياس التسعير، خدمات

  يجب  التي   العادلة   للقيمة  الهرمي  التسلسل  في  املستوى   ذلك  في  بما  السعودية،   العربية  اململكة   في  املعتمد  املالي  للتقرير  الدولي  املعيار   بمتطلبات

 . التقييمات هذه تصنف أن 

 العادلة  القيم  تصنف.   ممكن  حد   أقص ى   إلى  مالحظتها  يمكن  التي   السوق   بيانات  الشركة  تستخدمقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام،    عند

  العادلة للقيمة هرمي تسلسل في مختلفة مستويات إلى
 
 :التالي النحو على  التقييم أساليب في املستخدمة املدخالت إلى استنادا

 

 أسعار السوق املدرجة )غير املعدلة ( في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة.  املستوى الول: 

مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )أي كأسعار( أو   : املدخالت بخالف أسعار السوق املدرجة في املستوى األول والتي يمكناملستوى الثاني 

 بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 

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

  تصنف ف  العادلة،   للقيمة  الهرمي  التسلسل  من  مختلفة  مستويات  في  تقع  االلتزام   أو   لألصل  العادلة   القيمة  لقياس  املستخدمة  املدخالت  كانت  إذا

بأكمله.    للقياس مهم  وهو  إدخال  مستوى   أدنى  باعتباره  العادلة   للقيمة  الهرمي  التسلسل  من  املستوى   نفس  في  بالكامل  العادلة  القيمة  قياس

 تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.  

على التسلسل    بناء  م2020  ديسمبر  31وم  2021  ديسمبر  31  في  كما  العادلة  بقيمها  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  أدناه  الجدول   يعرض

 الهرمي للقيمة العادلة: 
 القيمة العادلة    

 م    2021ديسمبر   31
 القيمة
  الدفترية

 املستوى 
 الول 

 

 
  املستوى 
  الثاني 

  املستوى 
 املجموع  الثالث

          املطفأة بالتكلفة املقاسة املالية املوجودات

 33.735  33.735  -  -  33.735 نقد وأرصدة لدى البنوك

 255.301  255.301  -  -  255.301 وتمويل مرابحة هامشتمويل على ال

 32.903  32.903  -  -  32.903 أخرى ذمم مدينة ذمم مدينة تجارية و 

          العادلة بالقيمةاملوجودات املالية املقاسة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 6.479  -  -  6.479  6.479 متداولة  -أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 5.758  2.133  3.625  -  5.758 غير متداولة -أو الخسارة

 334.176  6.479  3.625  324.072  334.176 
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 لألدوات املالية )تتمة(القيمة العادلة  .25
 

 القيمة العادلة    

 

 القيمة

  الدفترية

 املستوى 

 الول 

 

 

  املستوى 

  الثاني 

  املستوى 

 املجموع  الثالث

          املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة املطلوبات

 5.708  5.708  -  -  5.708 ذمم دائنة ومستحقات

املرابحة  مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل 

 129.389  129.389  -  -  129.389 قصير األجل(

 135.097  -  -  135.097  135.097 

. خالل السنوات املنتهية  التغيير خاللها  حدث التي   التقرير  فترة   نهاية في   العادلة   للقيمة  الهرمي  التسلسل  مستويات  بين  التحويالت الشركة  تثبت

 .الثالث  املستوى و   الثاني  واملستوى   األول   للمستوى ،لم تكن هناك تحويالت إلى أو خارج قياسات القيمة العادلة    م2020و   م2021ديسمبر    31في  

فترية املدرجة في القوائم املالية. ال  تختلف القيم العادلة لألدوات املالية للمركز املالي غير املقاسة بالقيمة العادلة بشكل كبير عن القيم الد  ال

 اختالفا   املطفأة،  بالتكلفة املدرجة  واألخرى   التجارية  املدينة  والذمم،  هامشتختلف القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك، وتمويل على ال

 
 
 أل نظر   املالية  القوائم  في  املدرجة  الدفترية  القيم  عن   كبيرا

 
   تختلف  ال  املماثلة  املالية  لألدوات  الحالية  السوق   عمولة   معدالت  ن ا

 
  األسعار   عن  كثيرا

  األدوات  لهذه  الدفترية  القيمة  تحقيق  الشركة  وتعتزم   األدوات  لهذه  نشط  سوق   يتوفر  ال .  املالية   األداة  مدة  قصر  إلى  ذلك  ويرجع  عليها،  املتعاقد

 .استحقاقها وقت في املقابل الطرف مع التسوية خالل من املالية
 

 العادل  التقييم أساليب       25-1

 القيمة العادلة    

     م2020ديسمبر   31
 القيمة
  الدفترية

 املستوى 
 الول 

 

 
املستوى  
  الثاني 

املستوى  
 املجموع  الثالث

          املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة

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

 274,859  274,859  -  -  274,859 وتمويل مرابحة هامشتمويل على ال

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

          العادلة بالقيمةاملوجودات املالية املقاسة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 5,591  -  -  5,591  5,591 متداولة  -أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 5,913  2,080  3,833  -  5,913 غير متداولة -أو الخسارة

 342,642  5,591  3,833  333,218  342,642 
          

          املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة املطلوبات

 4.887  4.887  -  -  4.887 ذمم دائنة ومستحقات

مستحق إلى طرف ذو عالقة )تمويل املرابحة  

 211.310  211.310  -  -  211.310 قصير األجل(

 216.197  -  -  216.197  216.197 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات املالية .25

 )تتمة(  العادل التقييم أساليب       25-1

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

 دخالت غير قابلة للمالحظةم التقييم أساليب  الوصف
    

  – الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

  للتمويل  رابحةمصندوق 

  لصافي العادلة القيمة

 املوجودات

  حقوق  ألسهم العادلة القيمة

 امللكية 

  – الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

  هيلز  عرعر صندوق 

  لصافي العادلة القيمة

 املوجودات

  حقوق  ألسهم العادلة القيمة

 امللكية 

 

 املال رأس مخاطر  إدارة .26

من إدارة رأس املال هو حماية قدرة الشركة على البقاء منشأة مستمرة، بحيث يمكنها االستمرار في توفير عوائد كافية للمساهم من خالل    الهدف

تسعير املنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى املخاطر. إن سياسة الشركة هي الحفاظ على قاعدة رأس املال الكافية للحفاظ على ثقة  

ن، والدائنين، والسوق، ودعم التطوير املستقبلي للشركة. تغطي قاعدة رأس مال الشركة بما فيه الكفاية جميع املخاطر املادية التي املستثمري

كفاية تلبي الحد األدنى من متطلبات رأس املال وتعتزم الشركة الحفاظ على نسبة رأس مال جيدة لتلبية نمو األعمال في املستقبـل. ملعرفة عمل  

 . 1-26املـال، يرجى الرجــوع إلى إيضاح رقم رأس 

 الحد الدنى لرأس املال وإجمالي نسبة رأس املال   26-1

 
 
)ب( من قواعد كفاية رأس املال )القواعد( الصادرة عن هيئة السوق املالية، فيما يلي إفصاحات قاعدة رأس املال ومتطلبات   74للمادة    وفقا

 م: 2020ديسمبر  31م و2021 ديسمبر  31الحد األدنى لرأس املال وإجمالي نسبة رأس املال كما في 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 

    رأس املال:قاعدة 

 170.053  219.866 الشريحة األولى لرأس املال

 170.053  219.866 املال  رأس قاعدة مجموع
    

    :املال رأس  ملتطلبات الدنى الحد

 105,385  106,949 مخاطر االئتمان

 897  1.040 مخــاطر السوق 

 14.111  14.111 مخاطر التشغيل 

 393.120  100.122 املال رأس ملتطلبات الدنى الحد مجموع

 
 

  

    املال  رأس نسبة  مجموع

 .411  .801 نسبة الشريحة األولى لرأس املال )زمني(

 .411  .801 مجموع معدل رأس املال )زمني(

 660.49  766.97 الفائض في رأس املال 
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 إدارة مخاطر رأس املال )تتمة( .26

 )تتمة( الحد الدنى لرأس املال وإجمالي نسبة رأس املال  26-1

في    تاستخرج (أ) املالية كما  الواردة أعاله من نماذج كفاية رأس املال كما هو مطلوب من هيئة السوق    و م  2021  ديسمبر  31املعلومات 

 م. 2020

  املال  رأس  من  الثانية  والشريحة  األولى  الشريحة  من   املال  رأس  قاعدة   تتكون  (ب)
 
  الحد ُحسب  .  التوالي  على القواعد  من(  5)و(  4)  للمادتين   وفقا

  التشغيلية ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق  وملخاطر املال رأس ملتطلبات األدنى
 
 .القواعد من الثالث الجزء في املحددة للمتطلبات وفقا

  ويجب القواعد، تحدده كما كاف   مال رأس على الحفاظ الشركة على ينبغي (ج)
ّ
 (.1) عن املال رأس كفاية نسبة تقل أال

 

  الشركة    تفصح
 
بموجب  سنويا املطلوبة  املعلومات  الشركة    الثالثة   الركيزة عن  موقع  على  املالية  الكفاية  قواعد  من 

بل  )www.yaqeen.saand  www.falcom.com.sa( ونيلكتراإل راجع املستقل امل ولكن ال تخضع هذه املعلومات للفحص أو املراجعة من ق 

 للشركة. 

 

 املعلومات القطاعية .27

 ملنتجات   تنظم  الشركة فأن  ،لألغراض اإلدارية
 
 قطاعات كما يلى:  أربعةولديها  وخدماتها هاوحدات األعمال طبقا

 الوساطة  •

 االستثمارية  املصرفيةاملجموعة  •

 األصول  إدارة •

 وغيرها  االستثمارات •

 أي قطاعات تشغيلية لتشكيل قطاعات التشغيل املذكورة أعاله. تجمع لم 

ل  يراقب حدات األعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص و مجلس اإلدارة، املنوط له اتخاذ القرارات، النتائج التشغيلية 

 األداء القطاعي على أساس الربح أو الخسارة ويقاس بشكل منتظم مع الربح أو الخسارة في القوائم املالية. قييم .  ياملوارد وتقيم األداء

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yaqeen.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 املعلومات القطاعية )تتمة( .27

 الوساطة  
املجموعة املصرفية 

 إدارة الصول  االستثمارية 

  تاالستثمارا

 املجموع وغيرها 

 في ةاملنتهي للسنة

      م2021   ديسمبر  31 

 132,435 3,011 25,952 52,461 51,011 يردات إ

 (49,206) (22,831) ( 5,938) (12,146) (8,291) مصروفات 

 (2,117) (2,091) ( 2) ( 9) (15) ات طفاءإو  اتاستهالك

 ( 8,336) - - - ( 8,336) تكاليف التمويل 

 (5,561) ( 5,537) ( 2) ( 13) ( 9) زكاة

 67,215 (27,448) 20,010 40,293 34,360 ربح / )خسارة( القطاع
 

      م 2021 ديسمبر  31 في كما

 401,492 116,972 16,351 12,868 255,301 موجودات  

 181,626 181,626 - - - مطلوبات

 

 الوساطة  
املجموعة املصرفية 

 إدارة الصول  االستثمارية 

  تاالستثمارا

 املجموع وغيرها 

 للسنة املنتهية في

      م2020ديسمبر    31 

 95,245 2,070 14,439 28,375 50,361 إيردات 

 (45,488) (27,969) ( 3,223) (4.547) (9,749) مصروفات 

 (2,257) (2,147) ( 4) ( 3) ( 103) استهالكات وإطفاءات 

 (6,698) - ( 237) - (6,461) تكاليف التمويل 

 ( 3,778) ( 3,762) - (14) ( 2) زكاة

 34,046 23,811 10,975 (31,808) 37,024 

      

      م 2020ديسمبر  31كما في 

 416,892 128,284 9,766 3,983 274,859 موجودات  

 246,839 246,839 - - - مطلوبات

 

 

 

 



( )فالكم للخدمات املالية شركة يقين كابيتال
 
 سابقا

 مقفلة(  مساهمةشخص واحد )شركة 

  إيضاحات حول القوائم املالية 

   م2021 ديسمبر  31في  يةاملنته للسنة

 ( ذلك خالف)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

- 41 - 

 

 19-كوفيد  تأثير  .28

انتشر    19-كوفيد  جائحة  بتتسب اتخا  التي   اإلجراءات  وأثرت.  الحاالت  من  كبير  عدد  فيم  2020  عام  في  بسرعةالذي   األنشطة  على  ذهاتم 

 (.املنزل  من والعمل االجتماعي التباعد)مثل  للموظفين  والصحة السالمة إجراءات من العديد اإلدارة اتخذت ولقد. االقتصادية 

 تأثي  هناك  أن   اإلدارة  تعتقد
 
   را

 
تحصيل من  ال. باإلضافة إلى ذلك، قيمت الشركة أن هناك مخاطر ضئيلة على  19-كوفيد  من  الشركة  على  ضئيال

ا  وأكثرها  الطرق   بأفضل  العمليات  ملواصلة  جهدها  قصارى   الشركة  ستبذل.  1:1ألن سياسة التمويل للعمالء هي    هامشالتمويل على ال   دون   أمان 

 .للخطر موظفيها وسالمة صحة تعريض
 

 

 السنة السابقةأرقام  وإعادة تبويب إعادة تصنيف  .29

 كما هو موضح أدناه:  سنة السابقةللبالغ املتصنيف بعض أعيد 

 

 م 2020  يناير  1 التصنيف  إعادة م 2020  يناير  1 إيضاح  

 

) كما تم التقرير   

 )
 
  عنها سابقا

 ) معاد تصنيفها( 

     

     املاليقائمة املركز 

الدخل الشامل القيمة العادلة من خالل باالستثمارات 

 - ( .0352) 2,035 أ الخر 

  الخسارةأو القيمة العادلة من خالل الربح باالستثمارات 

 2,035 2,035 - أ )غير متداولة(  –
     

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

 7,225 7,225 - ب عقارات استثمارية
     

     قائمة التغيرات في حقوق امللكية

 - ( 35) 35 أ احتياطيات أخرى 

 (19,590) 35 ( 19,625) أ أرباح مبقاة
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 )تتمة( أرقام السنة السابقةوإعادة تبويب إعادة تصنيف  .29

 

 م2020 ديسمبر  31 التصنيف إعادة م2020ديسمبر  31 إيضاح 

  

) كما تم التقرير 

)
 
  عنها سابقا

 معاد تصنيفها() 

الدخل الشامل القيمة العادلة من خالل باالستثمارات 

 - (2.080) 2.080 أ الخر 

 الخسارةأو القيمة العادلة من خالل الربح باالستثمارات 

 5.913 2.080 3.833 أ )غير متداولة( –
     

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

 7,015 7,015 - ب عقارات استثمارية

     

     قائمة التغيرات في حقوق امللكية

 - (80) 80 أ احتياطيات أخرى 

 10,857 76 10.781 أ أرباح مبقاة

 9.196 4 9.192 أ نظامي احتياطي

 

     الخر الشامل الدخل و  الخسارة أو  الربح قائمة

مكاسب  القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة 

 1.885 45 1.840 أ الربح أو الخسارة، صافي العادلة من خالل

 - (45) 45 أ الدخل الشامل الخر

     

     النقدية التدفقات قائمة

 40.802 45 40.757 أ للسنةالربح قبل الزكاة 

مكاسب  القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة 

 (1.885) (45) (1.840) أ العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي
     

 2,047 (210) 2,257 ب استهالك ممتلكات ومعدات

 210 210 - ب استهالك عقارات استثمارية
 

الشركة تصنيف استثماراتها في الصناديق من القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر إلى القيمة  أعادتخالل العام،  -أ

 أعادت حقوق امللكية. ونتيجة لذلك،  استثماراتالعادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث لم تستوف  معايير تصنيف 
 
الشركة أيضا

الستثمارات واملتعلقة بالقياس الالحق من االحتياطيات األخرى إلى األرباح تصنيف أثر احتياطيات القيمة العادلة املتعلقة بهذه ا

 .املبقاة
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 )تتمة( إعادة تصنيف وإعادة تبويب أرقام السنة السابقة .29

 

 الجزء الخاص بها من رصيد املمتلكات واملعدات إلى عقارات استثمارية بأثر رجعي. الشركة تصنيف  أعادتخالل العام،  -ب
ُ
جزء ر ُج أ

 كممتلكات ومعدات( 
 
وشركة  ،النايفات للتمويل وشركةلشركة فالكم القابضة )الشركة األم(، من املبنى اململوك )املصنف سابقا

. عقاري  استثمارتصنيف هذا الجزء املؤجر إلى أعيد ، لذلك (أطراف ذات عالقة) ويرهاوس لوجيستيك وشركةاألمثل للتمويل، 

 تصنيف أثر أعادتونتيجة لذلك، 
 
 .العقاري  االستثمارالتكلفة واالستهالك على  الشركة أيضا

 

 لتتماش ى مع عرض السنة الحالية. قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الخربعض املبالغ للسنة السابقة في  تبويبأعيد باإلضافة إلى ذلك، 

 

 القوائم املالية  اعتماد .30

 هـ(.1443 رجب 23 م )املوافق 2022 فبراير 24 مجلس إدارة الشركة القوائم املالية املرفقة بتاريخ  تمداع

 


