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السادة /مساھمي شركة فالكم للخدمات المالية

المحترمين

يســــر مجلــــس إدارة شــــركة فــــالكم للخــــدمات الماليــــة أن يقــــدم لكــــم التقريــــر الســــنوي والحســــابات الختاميــــة ونتــــائج أعمــــال
شــــركة فــــالكم للخــــدمات الماليــــة )"الشــــركة"( وشــــركاتھا التابعــــة )"مجتمعــــين )المجموعــــة("( للعــــام المنتھــــي فــــي ٣١
ديسمبر ٢٠١٦م.

النشاطات الرئيسة للشركة
تعــــد فــــالكم مــــن أبــــرز الشــــركات الماليــــة المرخصــــة مــــن ھيئــــة الســــوق الماليــــة ومــــن أوائــــل البنــــوك االســــتثمارية
المرخصـــــة التـــــي بـــــدأت أنشـــــطتھا فـــــي مجـــــال االســـــتثمار وخـــــدمات الوســـــاطة وإدارة األصـــــول وتتمثـــــل النشـــــاطات
الرئيسة للشركة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة لعمالئھا كما يلي:
■
■
■
■
■

التعامل :بصفة أصيل ووكيل والتعھد بالتغطية.
الترتيب.
اإلدارة :إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ.
تقديم المشورة.
الحفظ.

خــــدمات الوســــاطة – نالــــت الشــــركة التميــــز بــــين البنــــوك االســـتثمارية فــــي الســــوق الســــعودي خــــالل فتــــرة وجيــــزة كمــــا
انھــــا فــــي مركــــز متقــــدم بــــين شــــركات الوســــاطة فــــي الســــوق حيــــث حــــازت الشــــركة علــــى عــــدة جــــوائز فــــي األعــــوام
الماضية وذلك لتفانيھا في تقديم أجود الخدمات المالية.
إدارة األصــــول – تعتبــــر فــــالكم مــــن الشــــركات الرائــــدة فــــي إدارة الصــــناديق االســــتثمارية وإدارة المحــــافظ حيــــث تــــوفر
إدارة األصـــول بالشـــركة العديـــد مـــن المنتجـــات المتوافقـــة مـــع الضـــوابط الشـــرعية ،مـــع القـــدرة علـــى التخطـــيط بمـــا يفـــي
بحاجــــة المســــتثمرين مــــن ذوي المــــالءة الماليــــة العاليــــة ســــواء كــــانوا مؤسســــات أو أفــــراد ومــــا يتطلــــع إليــــه أولئــــك
المســــتثمرون مــــن أھــــداف وطموحــــات بعوائــــد علــــى المــــدى القصــــير أو الطويــــل .تقــــوم إدارة األصــــول بتقــــديم حلــــول
اســـتثمارية يـــتم تصـــميمھا بشـــكل يالئـــم أھـــداف العميـــل علـــى أســـاس التطبيـــق العملـــي للنظريـــة الحديثـــة لالســـتثمار وذلـــك
باستخدام أدوات التحليل الحصرية لتحليل محافظ األسھم والتقنيات المتقدمة إلدارة المحافظ.
مجموعــــة االســــتثمار المصــــرفي – تعــــد فــــالكم مــــن أبــــرز الشــــركات الماليــــة المرخصــــة مــــن ھيئــــة الســــوق الماليــــة فــــي
مجــــال االستشــــارات الماليــــة وترتيــــب الصــــفقات ،حيــــث تقــــوم مجموعــــة االســــتثمار المصــــرفي بتقــــديم خــــدمات ترتيــــب
الصــــفقات وتقــــديم الحلــــول االســــتثمارية مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن الخــــدمات يــــأتي فــــي مقــــدمتھا الطروحــــات العامــــة
والخاصــــة وحقــــوق األولويــــة ،باإلضــــافة إلــــى االستشــــارات الماليــــة وإعــــادة الھيكلــــة وتقيــــيم الفــــرص االســــتثمارية ،كمــــا
تقــــدم المجموعــــة كــــذلك خــــدمات االنــــدماج واالســــتحواذ وخــــدمات االســــتثمارات الخاصــــة/المباشــــرة مــــن خــــالل تقصــــي
الفرص االستثمارية المجدية.
خــــالل عــــام ٢٠١٦م قامــــت فــــالكم مــــن خــــالل مجموعــــة االســــتثمار المصــــرفي ببــــدء العمــــل فــــي مشــــروع الطــــرح العــــام
لشـــركة تعمـــل فـــي قطـــاع حمايـــة البيئـــة ومعالجـــة النفايـــات ،وقـــد تـــم تعيـــين االستشـــاريين اآلخـــرين وجـــاري العمـــل علـــى
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إعـــداد ملـــف الطـــرح لتقديمـــه إلـــى ھيئـــة الســـوق الماليـــة والمتوقـــع لـــه الربـــع الثـــاني مـــن عـــام ٢٠١٧م ،كمـــا كـــان دخـــول
فـــالكم بقـــوة فـــي الســـوق الموازيـــة الـــذي تـــم إطالقھـــا فـــي الســـادس والعشـــرين مـــن شـــھر فبرايـــر مـــن عـــام ٢٠١٧م ،حيـــث
تـــم الحصـــول علـــى موافقـــة ھيئـــة الســـوق الماليـــة لطـــرح أســـھم أربـــع شـــركات لتكـــون ضـــمن أوائـــل الشـــركات المدرجـــة
وھــــي :شــــركة عبــــد ﷲ ســــعد محمــــد أبــــو معطــــي للمكتبــــات ،وشــــركة األعمــــال التطويريــــة الغذائيــــة ،وشــــركة رؤيــــا
لالســـتثمار العقـــاري ،باإلضـــافة إلـــى شـــركة ثـــوب األصـــيل التـــي تـــم التوقيـــع معھـــا فـــي الخـــامس مـــن شـــھر ينـــاير مـــن عـــام
٢٠١٧م ،وســــتنعكس نتــــائج ھــــذه العمليــــات علــــى القــــوائم الماليــــة لعــــام ٢٠١٧م بــــإذن ﷲ ،علمــــا ً بأنــــه تــــم االنتھــــاء مــــن
طـــــرح وإدراج شـــــركتي أبـــــو معطـــــي للمكتبـــــات وكـــــذلك شـــــركةاألعمال التطويريـــــة الغذائيـــــة ،والعمـــــل جـــــاري علـــــى
اإلعداد لطرح الشركتين األخرتين.
وإيمانـــا ً مـــن فـــالكم بأھميـــة الســـوق المـــوازي ،فـــإن فريـــق مجموعـــة االســـتثمار المصـــرفي يعمـــل بجـــد ألن يكـــون لفـــالكم
الســـبق والتميـــز فـــي الســـوق الموازيـــة ،وفـــي ســـبيل تحقيـــق ذلـــك تـــم توقيـــع عـــدد مـــن االتفاقيـــات مطلـــع عـــام ٢٠١٧م مـــع
عدة شركات إلدراجھا في السوق الموازي.
وفــــي عــــام ٢٠١٦م أيضــــا ً تــــم توقيــــع عــــدد مــــن االتفاقيــــات للعمــــل كمستشــــار مــــالي لعمليــــات تخفــــيض رأس المــــال لكــــل
مـــــن شـــــركتي األھليـــــة للتـــــأمين التعـــــاوني ،والشـــــركة الســـــعودية لألســـــماك ،باإلضـــــافة إلـــــى شـــــركة تھامـــــة لإلعـــــالن
والعالقـــات العامـــة التـــي تـــم التوقيـــع معھـــا فـــي األول مـــن شـــھر ينـــاير مـــن عـــام ٢٠١٧م ،ويتوقـــع االنتھـــاء مـــن جميـــع
العمليات في الربع الثاني من عام ٢٠١٧م.
ھــــذا ويقــــوم فريــــق العمــــل فــــي إدارة االســــتثمار المصــــرفي بدراســــة عــــدد مــــن الفــــرص االســــتثمارية لتأســــيس صــــناديق
ملكية خاصة ،وذلك استكماالً للنجاح الذي حققته فالكم من خالل استثمارھا في شركة النايفات للتمويل.
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األداء والنتائج المالية
فيمــــا يلــــي تحليــــل المركــــز المــــالي الموحــــد للشــــركة ونتــــائج اعمــــال الشــــركة الموحــــدة للســــنة المنتھيــــة فــــي  ٣١ديســــمبر
٢٠١٦م و٢٠١٥م.
) (١المركز المالي الموحد
٢٠١٦م
٢٥٣.٠٥٢
٣٦٩
٥٢٤.٤٥٤
١٢٣.٩٤٨
٧.٧٩٦
٢٨.١٢٦
٦.٧٩٩
٩٤٤.٥٤٤

٢٠١٥م
١٠٧.١٣٩
٣.٣٩٣
٤٤٤.٠٥٧
١٢٢.٩٥٧
٧.٤٣١
٥١.٤٨٤
٥٢.٦٥٥
٧٨٩.١١٦

استثمارات
ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
شھرة
مجموع الموجودات

٢٧٥.٣٤٣
١.٠٦٤.٤٣٢
٥.٢٥٥
١٠٦.٩٦٤
٤١.٨٢٧
١٢٠.٥٧٣
٢.٥٥٨.٩٣٨

٣٧١.٧٠٦
١.٢٦٠.٨٧٣
٢.٦٢٧
٧٧.١٣٩
٤١.٧١٥
١٢٠.٥٧٣
٢.٦٦٣.٧٤٩

التمويل اإلسالمي
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مخصص زكاة
مجموع المطلوبات المتداولة

٤٧٦.٩٦٩
٣٢.١٣٧
٩٣.٣٢٣
٦٠٢.٤٢٩

٥٨٤.٩٣٥
٢٣.٢٥٥
٧٣.٤٩٦
٦٨١.٦٨٦

التمويل اإلسالمي
مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات

٥٥٤.٥٦٦
١٤.٨٤٧
١.١٧١.٨٤٢

٦٣٩.٩٢٣
١٤.٧٩٢
١.٣٣٦.٤٠١

رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطات أخرى
أرباح مبقاة
صافي حقوق المساھمين
حقوق األقلية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

١.٠٥٠.٠٠٠٠
٢٤.٩٦٠
)(١٦.٢٤٥
١٥٣.٢٧٥
١.٢١١.٩٩٠
١٧٥.١٠٦
٢.٥٥٨.٩٣٨

١.٠٥٠.٠٠٠
٢٤.٤٤٠
)(٤٠.٠٢٠
١٤٨.٦٠٠
١.١٨٣.٠٢٠
١٤٤.٣٢٨
٢.٦٦٣.٧٤٩

بآالف الرياالت السعودية

نقد وما يعادله
استثمارات
ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
تمويل على الھامش وتمويل مرابحة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما وايراد مستحق
ذمم مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
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) (٢نتائج اعمال الموحدة
بآالف الرياالت السعودية

الدخل من التمويل اإلسالمي
عموالت على خدمات وساطة ،صافي
اتعاب إدارية من صناديق استثمارية
دخل من خدمات استشارية
الدخل من استثمارات ،صافي
حصة الشركة في صافي خسائر من شركات زميلة
مجموع اإليرادات
مصاريف رواتب ومزايا موظفين
تكلفة التمويل
مخصص االنخفاض الدائم في القيمة ،بالصافي
مصاريف عمومية وإدارية
مجموع المصاريف
الدخل من العمليات
إيرادات أخرى
الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية
الزكاة
الدخل قبل حقوق األقلية
حقوق األقلية
صافي الدخل للسنة

٢٠١٦م
٣٣٩.٠٤٦
٢١.٧٩٥
١٥.٢٣٢
١.٤١٦
)(٧.٦٤٧
)(٦.٦٠٦
٣٦٣.٢٣٦
)(١٠٢.٦٩٨
)(٧٥.٨١٥
)(٧٩.٤٦٤
)(٤٥.١٦٠
)(٣٠٣.١٣٧
٦٠.٠٩٩
٣.٧٩٨

٢٠١٥م
٢٩٥.٢١٢
٣٢.٣١٧
٢٤.٤٧٦
١٠.٧٧٣
٢.٥٦١
)(٨.٧٩٤
٣٥٦.٥٤٥
)(١٠٥.٤٠٥
)(٦٠.٧٢٨
)(٧٩.٠٨١
)(٤٩.٢٢٦
)(٢٩٤.٤٤٠
٦٢.١٠٥
٢٨.١٠١

٦٣,٨٩٧
)(٢٧.٩٢٤
٣٥.٩٧٣
)(٣٠.٧٧٨
٥.١٩٥

٩٠.٢٠٦
)(٢١.٩٦١
٦٨.٢٤٥
)(٢٥.٩٥١
٤٢.٢٩٤

) (٣المؤشرات والنسب المالية
٢٠١٦م

٢٠١٥م

نسبة السيولة

١.٥٧

١.١٦

نسبة العائد على األصول )(ROA

%٠.٢

%١.٦

نسبة العائد على حقوق الملكية )(ROE

%٠.٤

%٣.٦

الربح للحصة الواحدة )) – (EPS﷼ سعودي(

٠.٠٥

٠.٤

مـــــع المقارنـــــة بأعمـــــال الشـــــركة لعـــــام ٢٠١٥م  ،يتبـــــين مـــــن تحليـــــل المركـــــز المـــــالي ونتـــــائج أعمـــــال المجموعـــــة أن
موجــــودات المجموعــــة انخفضــــت حيــــث بلغــــت مــــا يقــــارب  ٢.٦مليــــار ﷼ ســــعودي مــــا نســــبته  ، %٤وزادت حقــــوق
المســــاھمين بمــــا يقــــارب  ٢٩مليــــون ﷼ لتبلــــغ  ١.٢١مليــــار ﷼ ســــعودي بزيــــادة مــــا نســــبته  .%٢انخفضــــت أربــــاح
عــــام ٢٠١٦م لتبلــــغ  ٥.٤مليــــون ﷼ ســــعودي بعــــد الزكــــاة وبمــــا يقــــارب  ٣٧مليــــون ﷼ ســــعودي بانخفــــاض مــــا نســــبته
 %٨٧والتــــي ترجــــع بشــــكل رئــــيس لزيــــادة مخصــــص التــــدني فــــي القيمــــة العادلــــة لالســــتثمارات المتاحــــة للبيــــع ،و
االنخفــــاض فــــي عمـــــوالت الوســــاطة و الـــــدخل مــــن خـــــدمات استشــــارية و األتعـــــاب اإلداريــــة ورســـــوم اشــــتراك فـــــي
الصــــناديق االســــتثمارية و الخســــائر مــــن االســــتثمارات خــــالل عــــام ٢٠١٦م والزيــــادة فــــي تكلفــــة التمويــــل ،وقــــد بلــــغ
نصــــيب الحصــــة الواحــــدة مــــن األربــــاح  ٠.٠٥﷼ ســــعودي ،كمــــا أنــــه ال يوجــــد اي مالحظــــات جوھريــــة مــــن المحاســــب
القانوني للشركة على قوائمھا المالية الموحدة .
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التحليل القطاعي لألعمال والتوزيع الجغرافي
فيما يلي تحليل ألنشطة الشركة وشركاتھا التابعة وفقا لقطاعات االعمال والتوزيع الجغرافي للعامين ٢٠١٦م و ٢٠١٥م.
الوساطة

مجموعة االستثمارات
البنكية

إدارة األصول

تمويل إسالمي

استثمارات وأخرى

المجموع

٢١.٧٩٥
١٤.١٣٠

١.٤١٦
٢.٢٦٠

١٥.٢٣٢
٢.٩٣٦

٧.٦٦٥
-

)(٨٤٤
-

١٢.٢٩٦
-

٣٣٩.٠٤٦
٢١١.٨٤٨
١٢٧.١٩٨
١.٨٢٢.٤٩٥
١.٠٩٧.٤٣٢

)(١٠.٤٥٥
٩٩.٨٨٧

٣٦٧.٠٣٤
٣٣١.٠٦١

)(١١٠.٣٤٢
٧٣٦.٤٤٣
٧٤.٤١٠

٣٥.٩٧٣
٢.٥٥٨.٩٣٨
١.١٧١.٨٤٢

٢٠١٦م

اإليرادات )شامل اإليرادات األخرى(
المصاريف )بما في ذلك الزكاة(
صافي الدخل قبل حقوق األقلية
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

٢٠١٥م

اإليرادات )شامل اإليرادات األخرى(
المصاريف )بما في ذلك الزكاة(
صافي الدخل قبل حقوق األقلية
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

٣٢.٣١٧
١٧.٩٨٠

١٠.٧٧٣
٣.٤٩٤

٢٤.٤٧٦
٤.٨٧٦

٢٩٥.٢١٢
١٨٧.٧٢٥

٢١.٨٦٨
١٠٢.٣٢٦

٣٨٤.٦٤٦
٣١٦.٤٠١

١٤.٣٣٧
-

٧.٢٧٩
-

١٩.٦٠٠
-

١٠٧.٤٨٧
١.٨٣٥.٩٠٤
١.٢٣٨.٠٣٩

)(٨٠.٤٥٨
٨٢٧.٨٤٥
٩٨.٣٦٢

٦٨.٢٤٥
٢.٦٦٣.٧٤٩
١.٣٣٦.٤٠١

فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في  ٣١ديسمبر وللسنتين المنتھيتين في ذلك التاريخ وفقا ً للقطاعات الجغرافية:
المملكة العربية السعودية

سلطنة عمُان

المجموع

اإليرادات )شامل اإليرادات األخرى(
المصاريف )بما في ذلك الزكاة(
صافي الدخل قبل حقوق األقلية
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

٣٦٥.٤٤٤
٣٢٩.٤١١
٣٦.٠٣٣
٢.٥٤٢.١١٨
١.١٧١.٧٠٣

١.٥٩٠
١.٦٥٠
)(٦٠
١٦.٨٢٠
١٣٩

٣٦٧.٠٣٤
٣٣١.٠٦١
٣٥.٩٧٣
٢.٥٥٨.٩٣٨
١.١٧١.٨٤٢

اإليرادات )شامل اإليرادات األخرى(
المصاريف )بما في ذلك الزكاة(
صافي الدخل قبل حقوق األقلية
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

٣٧٩.٤١٠
٣١٣.٣٧٩
٦٦.٠٣١
٢.٦٤٥.٠١٦
١.٣٣٤.٣٩١

٥.٢٣٦
٣.٠٢٢
٢.٢١٤
١٨.٧٣٣
٢.٠١٠

٣٨٤.٦٤٦
٣١٦.٤٠١
٦٨.٢٤٥
٢.٦٦٣.٧٤٩
١.٣٣٦.٤٠١

٢٠١٦م

٢٠١٥م
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سياسة توزيع األرباح
توزع الشركة األرباح السنوية وفقا ً لما يلي:
■

يتم تجنيب )تخصيص( ) (%١٠من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب
)التخصيص( متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال ،إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساھمين حاليا ً.

■

يقوم مجلس اإلدارة بتحليل المركز المالي الموحد للشركة وكفاية رأسمالھا والنمو المستقبلي المتوقع ،وللمجلس الحق بقرار توزيع
االرباح بنا ًء على التفويض الممنوح من مجلس إدارة الشركة.

فيما يتعلق بقرار توزيع االرباح عن العام المالي ٢٠١٦م من عدمه ،فإن ھذا القرار سيعلن عنه بشكل منفصل في وقت الحق ،وسيأخذ
بعين االعتبار مدى الحاجة لتمويل النمو المستقبلي العمال الشركة .وسيكون التوزيع بناءاً على موافقة مجلس اإلدارة بناءاً على التفويض
الممنوح من الجمعية العمومية
الجدول التالي ملخص لالرباح المبقاة لعام ٢٠١٦م:
بآالف الرياالت السعودية

المبلغ

صافي الربح عام ٢٠١٦م

٥.١٩٥

األرباح المبقاة من األعوام السابقة

١٤٨.٦٠٠

المجموع

١٥٣.٩٦٢

توزع كما يلي:
المحول الى االحتياطي النظامي

٥٢٠

صافي االرباح المبقاة

١٥٣.٢٧٥

خطط إعادة الھيكلة والتوسع ووقف العمليات
خالل عام ٢٠١٦م ،أصدر مجلس إدارة المجموعة قراراً يقضي بإنشاء شركة قابضة يتم تحويل بعض استثمارات المجموعة إليھا ،وذلك
بعد أخذ الموافقات واستيفاء الشروط النظامية وذلك لتعزيز وضع الشركة إيجابيا ً من ناحية امكانية التوسع دون التأثير على معدل الكفاءة
النسبية لرأس المال.
اســــتراتيجية الشــــركة تقــــوم علــــى العديــــد مــــن المبــــادرات وعلــــى التوســــع بفــــتح فــــروع جديــــدة وكــــان مجلــــس اإلدارة قــــد
وافــــق علــــى توصــــية اللجنــــة التنفيذيــــة تأجيــــل خطــــة التوســــع بــــالفروع األخــــرى لوقــــت الحــــق آخــــذين باالعتبــــار وضــــع
السوق السعودي.
امـــا فيمـــا يخـــص خطـــط التوســـع للشـــركات التابعـــة فقـــد قامـــت شـــركة النايفـــات للتمويـــل بزيـــادة فروعھـــا مـــن  ١١فـــرع
الى  ٢٢فرع خالل عام ٢٠١٥م لتغطي مُعظم مناطق المملكة ولم يتم فتح أي فروع في عام ٢٠١٦م.

المخاطر التي تواجھھا المجموعة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتھا
تقـــــوم إدارة المخـــــاطر فـــــي المجموعـــــة بـــــإدارة المخـــــاطر ومراقبتھـــــا وتـــــؤمن اإلدارة الحلـــــول المثاليـــــة إلدارة ھـــــذه
المخاطر من خالل التوازن بين المخاطر والعائد وذلك تماشيا ً مع أھداف المجموعة االستراتيجية.
تتمثل المخاطر الرئيسة التي تتعرض لھا المجموعة فيما يلي:مخاطر االئتمان
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ھـــي عبـــارة عـــن مخـــاطر تتعـــرض لھـــا المجموعـــة فـــي حـــال أخفـــق العميـــل ألداة ماليـــة فـــي الوفـــاء بالتزاماتـــه التعاقديـــة
ممــــا يتســــبب فــــي إلحــــاق خســــارة ماليــــة للطــــرف اآلخــــر .يســــاوي أقصــــى تعــــرض لمخــــاطر االئتمــــان القيمــــة الدفتريــــة
للموجودات المالية .وتحلل اإلدارة مخاطر االئتمان في التصنيفات التالية:
 .١الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
تتعـــرض الـــذمم المدينـــة للتمويـــل اإلســـالمي بصـــفة عامـــة إلـــى مخـــاطر ائتمـــان جوھريـــة .ولھـــذا ،فـــإن المجموعـــة قامـــت
بوضــــع اإلجــــراءات الخاصــــة بــــإدارة التعــــرض لمخــــاطر االئتمــــان بمــــا فــــي ذلــــك تقيــــيم مــــدى الجــــدارة االئتمانيــــة
واالعتمـــــادات الرســـــمية لالئتمـــــان وتخصـــــيص الســـــقوف االئتمانيـــــة والحصـــــول علـــــى الضـــــمانات مثـــــل الضـــــمانات
الشخصية .يستند قرار التمويل العام على المعايير األساسية التالية:
-

درجة ائتمان مزدوجة ،أي سمة )الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية( ونظام تقييم الطلبات .

-

الحد األدنى للدخل والحد األقصى لعبئ الديون للمقترض.

-

تاريخ سداد القروض مع المؤسسات المالية األخرى مصدره سمه.

-

شـــھادة الراتـــب مـــن صـــاحب العمـــل ،وكشـــف حســـاب آلخـــر ثالثـــة أشـــھر للبنـــك الـــذي يـــتم إيـــداع راتـــب العميـــل
به .

يقـــوم جميـــع العمـــالء بتـــوفير أوامـــر مســـتديمة إليـــداع األقســـاط الشـــھرية فـــي حســـاب المجموعـــة .إضـــافة إلـــى ذلـــك ،يقـــوم
العمـــالء بتـــوفير تفـــويض بالحســـم المباشـــر كطريقـــة ســـداد متاحـــة .تســـتقبل المجموعـــة دفعـــات عـــن طريـــق نظـــام ســـداد
أيضــــا ً .لــــدى المجموعــــة سياســــة تحصــــيل تــــم الموافقــــة عليھــــا ودليــــل إجــــراءات يؤســــس اســــتراتيجية تحصــــيل لمتابعــــة
العمالء المتعثرين .
تركـــزات مخـــاطر االئتمـــان ھـــي مخـــاطر المجموعـــة فـــي حـــال قامـــت باســـتثمار جميـــع موجوداتھـــا فـــي قطـــاع واحـــد .إن
استراتيجية المجموعة ھي لتمويل المواطنين السعوديين تحت الفئات التالية:
-

األفراد العاملين في بيئات عمل مضمونة.

-

الذين لديھم دخل ثابت مع وظيفة آمنة إلى حد كبير أو بفرص قليلة لخسارة عملھم .

-

موظفين قطاع خاص لشركات كبيرة مختارة.

يــــتم تنفيــــذ عمليــــات المجموعــــة بشــــكل رئيســــي فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية وتقــــوم المجموعــــة بتقــــديم تمــــويالت
لألفــــراد مــــن الحكومــــة والقطــــاع الخــــاص .وتــــدير المجموعــــة حــــاالت التعــــرض لمخــــاطر االئتمــــان مــــن خــــالل محاولــــة
تنويــــع نشــــاطاتھا الرئيســــية للتأكــــد مــــن عــــدم وجــــود تركــــزات للمخــــاطر لــــدى أفــــراد أو مجموعــــات مــــن العمــــالء فــــي
مواقع أو أعمال محددة.
إن االعتبــــار الرئيســــي عنــــد تقيــــيم االنخفــــاض فــــي القيمــــة يشــــتمل علــــى مــــا إذا كانــــت ھنــــاك أي مــــدفوعات تعاقديــــة
متــــأخرة ألكثــــر مــــن  ٩٠يومًــــا أو وجــــود صــــعوبات معروفــــة فــــي التــــدفقات النقديــــة لألطــــراف المقابلــــة أو انخفــــاض
التصــــنيف االئتمــــاني أو مخالفــــة الشــــروط األصــــلية للعقــــد .إن مخصــــص المجموعــــة الجمــــاعي مبنــــي علــــى احتماليــــة
حـــدوث تعثـــر محســـوبة علـــى معـــدالت تـــدفق المبـــالغ المتعثـــرة الفعليـــة خـــالل فتـــرة األربعـــة والعشـــرون شـــھر الماضـــية.
تــــرى إدارة المجموعــــة أن المخصصــــات كافيــــة للتصــــدي لمخــــاطر االئتمــــان .وبــــالنظر إلــــى النتــــائج التاريخيــــة لعمليــــات
الشــــطب الفعليــــة ،فھــــي أقــــل مــــن  ٪٢مــــن األرصــــدة المدينــــة .وتحمــــل المجموعــــة حاليًــــا مخصــــصً تراكمــــي يقــــدر
بحـــوالي  ٪٣مـــن األرصـــدة المدينـــة .باإلضـــافة إلـــى ذلـــك ،تحـــتفظ المجموعـــة فـــي إطـــار عملھـــا االعتيـــادي عنـــد تـــوفير
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التمويـــل بضـــمانات للحـــد مـــن مخـــاطر االئتمـــان المرتبطـــة بالـــذمم المدينـــة للتمويـــل اإلســـالمي .كمـــا فـــي تـــاريخ المركـــز
المــــالي ،لــــدى المجموعــــة ضــــمانات كافيــــة لتغطيــــة التعــــرض لمخــــاطر االئتمــــان بعــــد تســــجيل مخصصــــات االنخفــــاض
في القيمة.
 .٢نقد وأرصدة لدى البنك وذمم مدينة أخرى
يـــتم إيـــداع ھـــذه الفئـــات لـــدى بنـــوك ســـعودية تتمتـــع بتصـــنيف ائتمـــاني جيـــد ،ومـــن ثـــم فھـــي ال تخضـــع لمخـــاطر ائتمانيـــة
جوھرية .الذمم المدينة األخرى ليست جوھرية وال تتعرض لمخاطر ائتمانية جوھرية.
مخاطر معدل العموالت
تتمثـــل فـــي عـــدم التأكـــد مـــن اإليـــرادات المســـتقبلية نتيجـــة للزيـــادة فـــي أســـعار العمـــوالت .تنشـــأ الخطـــورة عنـــد وجـــود
تفــــاوت بــــين الموجــــودات والمطلوبــــات الخاضــــعة لتعــــديالت أســــعار العمــــوالت ضــــمن فتــــرة محــــددة .إن أھــــم مصــــدر
لھــــذه المخــــاطر بالمجموعــــة يتمثــــل فــــي الــــذمم المدينــــة للتمويــــل واالقتــــراض البنكــــي .إن معــــدل العمولــــة ثابــــت للــــذمم
المدينة للتمويل ولكن االقتراض البنكي يتعرض للزيادة بنا ًء على معدل العمولة في السوق.
ومـــن مجمـــل ھـــذه المطلوبـــات فـــإن مبلـــغ  ٤٩٤مليـــون ريــــال ســـعودي يســـتند إلـــى معـــدل متغيـــر ،ولـــذلك تغيـــرً ا بــــمئة
نقطة أساس في أسعار العمولة ،ستؤثر على ربحية المجموعة بحوالي  ٥مليون ريـال سعودي سنويا ً .
تراقب إدارة المجموعة التقلبات في أسعار العمولة بصفة منتظمة للتقليل من مخاطر معدالت الربح.
مخاطر السيولة
ھــــي مخــــاطر مواجھــــة المنشــــأة لصــــعوبات فــــي تــــأمين األمــــوال الالزمــــة للوفــــاء بالتعھــــدات المتعلقــــة بــــاألدوات الماليــــة.
وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.
تـــدار مخـــاطر الســـيولة مـــن خـــالل المتابعـــة المنتظمـــة بمـــا يضـــمن تـــوفر مـــا يكفـــي مـــن الســـيولة للوفـــاء بـــأي التزامـــات
مستقبلية للمجموعة .
ويســـعى مجلـــس اإلدارة إلـــى الحفـــاظ علـــى تـــوازن مـــا بـــين العوائـــد العاليـــة التـــي قـــد تكـــون ممكنـــة مـــع مســـتويات أعلـــى
مــــن التمويــــل البنكــــي ومــــا بــــين المزايــــا واألمــــان التــــي يوفرھــــا مركــــز مــــالي قــــوي .وفيمــــا يتعلــــق بھيكلــــة رأس المــــال
للمجموعــــة ،اإلدارة تراقــــب عــــن كثــــب االمتثــــال لألنظمــــة ولشــــروط التمويــــل البنكــــي؛ وكانــــت الشــــركة ملتزمــــة لتلــــك
المتطلبـــات كمـــا فـــي تـــاريخ المركـــز المـــالي .كـــان تقيـــيم اإلدارة لنســـبة اإلقـــراض كمـــا فـــي تـــاريخ المركـــز المـــالي علـــى
النحو التالي:

حقوق الملكية
التمويل البنكي
ھيكلة رأس المال
نسبة اإلقراض
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مخاطر العملة
ھــــي مخــــاطر التغيــــر فــــي قيمــــة األدوات الماليــــة بســــبب التغيــــرات فــــي أســــعار صــــرف العمــــالت األجنبيــــة .تقــــوم اإلدارة
بمراقبة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة ليست جوھرية.
مخاطر األسعار
ھــــي المخــــاطر المتعلقــــة بالتقلــــب فــــي قيمــــة األداة الماليــــة نتيجــــة للتغيــــرات فــــي أســــعار الســــوق ،ســــواء كانــــت تلــــك
التغيــــرات ناتجــــة عــــن عوامــــل خاصــــة بــــاألداة أو مُصــــدرھا أو عوامــــل تــــؤثر علــــى جميــــع األدوات المتداولــــة فــــي
السوق.
إن المجموعــــة معرضــــة لمخــــاطر الســــعر فيمــــا يتعلــــق باالســــتثمارات .تقــــوم المجموعــــة بالحــــد مــــن مخــــاطر الســــعر عــــن
طريــــق تنويــــع محفظــــة االســــتثمارات لــــديھا والمراقبــــة المســــتمرة للمســــتجدات فــــي أســــواق األســــھم وأســــواق المــــال
العالميـــة .كـــذلك تقـــوم المجموعـــة بتقيـــيم العوامـــل الرئيســـية المـــؤثرة فـــي أســـعار األســـھم ،بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء دراســـات
وتحليل لألداء المالي والتشغيلي للجھات المستثمر لديھا.
القيمة العادلة
ھـــي القيمـــة التـــي يـــتم بھـــا تبـــادل أصـــل أو تســـوية التـــزام بـــين أطـــراف ذات درايـــة ولـــديھم الرغبـــة فـــي ذلـــك وتـــتم وفـــق
شـــروط اعتياديـــة .وحيـــث أنـــه يـــتم تجميـــع األدوات الماليـــة لكـــل مـــن المجموعـــة وشـــركتھا التابعـــة علـــى أســـاس طريقـــة
التكلفــــة التاريخيــــة – فيمــــا عــــدا االســــتثمارات ،التــــي يــــتم قياســــھا بالقيمــــة العادلــــة – قــــد تنــــتج فروقــــات بــــين القيمــــة
الدفتريـــــة وتقـــــديرات القيمـــــة العادلـــــة .تعتقـــــد اإلدارة أن القيمـــــة العادلـــــة للموجـــــودات والمطلوبـــــات الماليـــــة ال تختلـــــف
بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية .

خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية
قامــــت إدارة الشــــركة بتعيــــين استشــــاري للعمــــل مــــع اإلدارة الماليــــة إلعــــداد خطــــة تحــــول إعــــداد الحســــابات والقــــوائم
الماليــــة مــــن معــــايير المحاســــبة الصــــادرة عــــن الھيئــــة الســــعودية للمحاســــبين القــــانونيين إلــــى المعــــايير الدوليــــة إلعــــداد
التقــــارير الماليــــة ،والتــــي تھــــدف إلــــى التأكــــد مــــن أن عمليــــة التحــــول ھــــذه تــــتم بكفــــاءة ويســــر بحيــــث تضــــمن التحــــول
الكامــــل مــــن اإلطــــار المحاســــبي الحــــالي الــــذي تحكمــــه معــــايير المحاســــبة الســــعودية إلــــى المعــــايير الدوليــــة إلعــــداد
التقــــارير الماليــــة ) (IFRSطبقــــا لنســــختھا المعتمــــدة مــــن قِبــــل الھيئــــة الســــعودية للمحاســــبين القــــانونيين وذلــــك عنــــد إعــــداد
القوائم المالية للشركة عن الفترات المالية التي تبدأ من أول يناير ٢٠١٨م.
تتضمن خطة التحول اإلجراءات الرئيسة اآلتية:
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إعـــداد مقتـــرح لخطـــة تحـــول إعـــداد الحســـابات والقـــوائم الماليـــة وعرضـــه علـــى الـــرئيس التنفيـــذي ولجنـــة المراجعـــة
لدراســـته واعتمـــاده ،ومـــن ثـــم رفعـــه لالعتمـــاد النھـــائي مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة واتخـــاذ االجـــراءات الالزمـــة لتنفيـــذ
عناصر خطة التحول وتوثيق ما يتم من إجراءات.
الحصــــول علــــى َت َف ُّھــــم شــــامل وتصــــور كامــــل للمعــــايير الدوليــــة إلعــــداد التقــــارير الماليــــة المعتمــــدة مــــن قِبــــل الھيئــــة
الســــعودية للمحاســــبين القــــانونيين وكــــذلك مــــن خــــالل إجــــراء العديــــد مــــن الجلســــات النقاشــــية واالســــتعانة بالمصــــادر
الفنية والتفسيرات واالرشادات التطبيقية من المصادر المعتمدة .
تحديد المعايير المرتبطة بنشاط الشركة والحصول على فھم أكبر بمتطلبات القياس واإلفصاح.
عنـــد اختيـــار السياســـات المحاســـبية مـــن بـــين البـــدائل المتاحـــة يـــتم األخـــذ فـــي االعتبـــار تقيـــيم أثـــر ھـــذه السياســـات
المحاسبية الجديدة على القوائم المالية والمؤشرات المالية.

تقرير مجلس اإلدارة
لعام ٢٠١٦م










مقارنــــة السياســــات والمعالجــــات المحاســــبية المُطبقــــة بالشــــركة مــــع متطلبــــات القيــــاس واالفصــــاح طبقــــا ً للمعــــايير
الدولية إلعداد التقارير المالية وتحديد الفجوة واالختالفات وتحديد متطلبات االلتزام بالسياسات الجديدة.
تحديد أي تعديالت قد تكون مطلوبة في األنظمة المحاسبية بالشركة للوفاء بمتطلبات القياس واإلفصاح.
تحليــــل البــــدائل واالســــتثناءات المتاحــــة فــــي المعــــايير الدوليــــة إلعــــداد التقــــارير الماليــــة وتفســــيراتھا واختيــــار األنســــب
بما يتماشى مع طبيعة نشاط الشركة وأنظمتھا المحاسبية وبما يكفل عرض أفضل للمعلومات المالية.
إعــــداد قائمــــة المركــــز المــــالي الموحــــد كمــــا فــــي  ٣١ديســــمبر ٢٠١٧م طبقــــا ً للمعــــايير الدوليــــة إلعــــداد التقــــارير
الماليـــة كمركـــز مـــالي افتتـــاحي فـــي تـــاريخ التحـــول وإلدراجـــه فيمـــا بعـــد كمعلومـــات مقارنـــة مـــع أول قـــوائم ماليـــة
فــــي عــــام ٢٠١٨م واستشــــارة مراجــــع الحســــابات فــــي أســــس اإلعــــداد وأســــاليب تطبيــــق المعــــايير الدوليــــة إلعــــداد
التقارير المالية.
إعــــداد إصــــدار مــــن القــــوائم الماليــــة الموحــــدة الربــــع ســــنوية خــــالل عــــام ٢٠١٧م طبقــــا ً للمعــــايير الدوليــــة إلعــــداد
التقـــارير الماليـــة )بـــالتوازي مـــع القـــوائم الربـــع ســـنوية المُعـــدة طبقـــا ً لمعـــايير المحاســـبة الســـعودية( الســـتخدامھا فيمـــا
بعــــد كأرقــــام للمقارنــــة للقــــوائم الماليــــة الموحــــدة خــــالل ٢٠١٨م واستشــــارة مراجــــع الحســــابات فــــي أ ُ ُسـ ْ
ـــس اإلعــــداد
وأساليب تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
عــــرض التطــــورات الجوھريــــة أوالً بــــأول علــــى الــــرئيس التنفيــــذي و لجنــــة المراجعــــة وإبالغھــــم بــــأي صــــعوبات أو
اختالفات في وجھات النظر بين أعضاء فريق العمل أو فريق العمل مع مراجع الحسابات إن وجد.

كــــذلك ســــتقوم شــــركة فــــالكم باالســــتثمار فــــي تطــــوير مواردھــــا الذاتيــــة والبشــــرية ،حيــــث تتضــــمن خطــــة التنفيــــذ تــــدريب
مــــوظفي الشــــركة مــــن ذوي العالقــــة وتطــــوير نظــــم المعلومــــات والبنيــــة التحتيــــة للنظــــام المــــالي بالشــــركة وشــــركاتھا
الفرعية لتتماشى مع متطلبات ھذا التغيير.

الشركات التابعة
اسم الشركة

رأس المال

الدولة محل التأسيس

النشاط الرئيس

المقر
الرئيس

)بآالف الرياالت السعودية(

نسبة ملكية
فالكم %

مسقط

سلطنة ُعمان

شركة فالكم للخدمات المالية -
ُعمان

٢١.٣٩٩

%٩٩.٩٨

إستثمار وخدمات مالية

المملكة العربية السعودية

شركة النايفات للتمويل

٦٠٠.٠٠٠

%٧٥.٨٥

التمويل

الرياض

شركة األمثل للتمويل

٢٠٠.٠٠٠

%٢٠

التمويل

الرياض

المملكة العربية السعودية

شركة فال الصناعية

٣.٠٠٠

%٣٧.٥٠

تطوير عقاري

الرياض

المملكة العربية السعودية

شركة ويفال العقارية

٥٠

%١٥

عقارات

الرياض

المملكة العربية السعودية

شركة قھوة البورصة

٥٠

%٩٠

خدمات وتشغيل
المقاھي

الرياض

المملكة العربية السعودية

مجلس اإلدارة
حســــب النظــــام األساســــي للشــــركة يتكــــون مجلــــس إدارة شــــركة فــــالكم للخــــدمات الماليــــة مــــن ســــبعة أعضــــاء ،وبحســــب
اإلطــار المرجعــي لحوكمــة الشــركة يُراعــى عنــد ترشــيح األعضــاء تمــتعھم بمھــارات مھنيــة وخبــرات ماليــة ومــؤھالت
مالئمــة وســمات شخصــية مناســبة ،وكــذلك التمتــع بقــدر عــال مــن الســمعة الحســنة والنزاھــة والكفــاءة وتحمُّــل
المسؤولية ،والقدرة على القيام بالواجبات والمسؤوليات كعضو مجلس اإلدارة.
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تقرير مجلس اإلدارة
لعام ٢٠١٦م

يبحــــث المجلــــس فــــي اجتماعاتــــه الموضــــوعات المدرجــــة فــــي جــــداول أعمالــــه التــــى يراھــــا مناســــبه ويــــتم توثيقھــــا
بالمحاضـــــر ،وتشـــــمل دون حصـــــر ھـــــذه الموضـــــوعات الموافقـــــة علـــــى اســـــتراتيجية الشـــــركة والميزانيـــــات التقديريـــــة
والسياســـــات التـــــي تحكـــــم عمليـــــات الشـــــركة واھـــــدافھا وسياســـــات إدارة المخـــــاطر ومراجعتھـــــا ومراقبتھـــــا .وتشـــــمل
اختصاصــــات المجلــــس التأكــــد مــــن وجــــود ھيكــــل تنظيمــــي واضــــح فــــي الشــــركة يســــتطيع مــــن خاللــــه إدارة أعمــــال
الشركة ،وتفويض الصالحيات بالشكل المالئم والمسؤوليات بحدود مستويات المخاطر المقبولة للشركة.
يتكون مجلس اإلدارة من السادة أالعضاء التالية أسمائھم:
االسم

مستقل/غير مستقل

تنفيذي /غير تنفيذي

الشيخ /فھد بن محمد بن صالح العذل )رئيس(

غير مستقل

غير تنفيذي

األستاذ /بدر بن فھد العذل )نائب الرئيس(

غير مستقل

غير تنفيذي

األستاذ /عبد العزيز بن محمد العذل )عضو(

مستقل

غير تنفيذي

األستاذ /عبد المحسن بن محمد الصالح )عضو(

مستقل

غير تنفيذي

األستاذ /أديب بن عبد الرحمن السويلم )عضو(*

غير مستقل

غير تنفيذي

األستاذ /عبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم )عضو(

غير مستقل

غير تنفيذي

األستاذ /علي بن عبد ﷲ النعيم )عضو(

مستقل

غير تنفيذي

* قام األستاذ /أديب بن عبد الرحمن السويلم باالستقالة من عضوية مجلس اإلدراة بشھر يونيو ٢٠١٦

سكرتير المجلس األستاذ /عدنان بن عبدﷲ الفوزان.
و قد عقد المجلس أربعة اجتماعات دورية خالل العام  ،٢٠١٦وتاليا ً سجل الحضور لالجتماعات:

األول

 ٢٨فبراير ٢٠١٦

الشيخ /فھد
بن محمد
بن صالح
العذل
)رئيس(


األستاذ/
عبد العزيز
بن محمد
العذل
)عضو(


األستاذ /عبد
المحسن بن
محمد
الصالح
)عضو(


األستاذ/
أديب بن
عبد الرحمن
السويلم
)عضو(*


األستاذ /عبد
المحسن بن
عبد الرحمن
السويلم
)عضو(


األستاذ/
بدر بن
فھد
العذل
)عضو(


األستاذ/
علي بن
عبد ﷲ
النعيم
)عضو(


الثاني

 ٢٤مارس ٢٠١٦















الثالث

 ٢٥ابريل ٢٠١٦















الرابع

 ٦نوفمبر ٢٠١٦







--







التاريخ

االجتماع

 : حاضر
 : غائب

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
-

فھد بن محمد العذل )رئيس مجلس اإلدارة(
ھو أحد أكبر رجال األعمال في المملكة العربية السعودية ،حيث أنه يتمتع بخبرة تتجاوز ثمان وثالثون عاما ً في
إدارة الشركات الم ساھمة وال شركات ذات الم سؤولية الم حدودة في مخت لف القطا عات ،و ھو المؤ سس ل كل من
شركة فال السعودية المحدودة وشركة فال العربية القابضة وشركة فالكم لل خدمات المال ية .ويعت بر األ ستاذ /ف ھد
العذل ،من كبار المستثمرين على المستوى الدولي وذلك في العد يد من الب نوك وال شركات التجار ية وال صناعية
القائمة ،و عدد من م شاريع الب حث والت طوير .ح صل ع لى شھادة الب كالوريوس في إدارة األع مال من جام عة
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تقرير مجلس اإلدارة
لعام ٢٠١٦م

والية بورتالند ،ثم أكمل تحصيله العلمي ونال شھادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سانتا كالرا بوالية
كاليفورنيا ،الواليات المتحدة )١٩٧٦م(.
-

بدر بن فھد العذل )عضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة(
األستاذ /بدر ال عذل بخ برة تت جاوز الث مان سنوات في اال ستثمارات البنك ية و االع مال التجار ية اال خرى و ھو
حاصل على البكالوريوس في إدارة األع مال من جام عة بورتال ند بوال ية أوري غان في تخ صص اإلدارة العا مة
عام )٢٠٠٧م(.

-

عبدالعزيز بن محمد العذل )عضو مجلس اإلدارة(
يتمتع بخبرة تتجاوز ثالثين عاما ً في إدارة األعمال والشركات .حاصل على شھادة البكالوريوس في االقتصاد.

-

عبدالمحسن بن محمد الصالح )عضو مجلس اإلدارة(
يتمتع األستاذ /عبدالمحسن الصالح ،بخبرة أربعة وأربعون عاما ً في األعمال الحرة واالستثمار واالستشارات
واإلدارة وذلك من خالل عمله لدى بنك سامبا وسيتي بنك .حصل على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال
واالقتصاد من جامعة ويتير بوالية كالفورنيا عام ١٩٦٧م.

-

عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم )عضو مجلس اإلدارة(
يتمتع األستاذ /عبدالمحسن السويلم ،بخبرة تزيد عن عشرين عاما ً في القطاع المالي والمصرفي ،ومستشار مالي
واداري مرخص من قبل وزارة التجارة حاصل على البكالوريوس في الع لوم اإلدار ية من جام عة الم لك سعود
عام ١٩٩٢م كما أن األستاذ /عبدالمحسن السويلم ،يشغل اآلن منصب الرئيس التنفيذي والعضو المن تدب ل شركة
النايفات للتمويل.

-

علي بن عبدﷲ النعيم )عضو مجلس اإلدارة(
يتمتع األستاذ /علي النعيم ،بخبرة ثالث وثالثون سنة في وزارة الن قل ح يث كان ي شغل من صب وك يل ا لوزارة.
حاصل على البكالوريوس في الھندسة المدنية من جامعة الملك سعود عام ١٩٨١م.

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات أخرى
فيمــــا يلــــي ،تفاصــــيل عضــــوية أعضــــاء مجلــــس اإلدارة فــــي مجلــــس إدارات شــــركات أخــــرى كمــــا فــــي  ٣١ديســــمبر
:٢٠١٦
االسم

اسم الشركة

العضوية

الشيخ /فھد بن محمد بن صالح العذل
)رئيس(

شركة فال العربية القابضة

رئيس مجلس إدارة

شركة فال السعودية المحدودة

رئيس مجلس إدارة

شركة المخازن والخدمات المساندة

رئيس مجلس إدارة

شركة األمثل للتمويل والتأجير المحدودة

رئيس مجلس إدارة

شركة ديكتون السعودية المحدودة

رئيس مجلس إدارة

شركة الكادر العربي لتطوير التعليم

رئيس مجلس إدارة

شركة مدينة فال الصناعية

رئيس مجلس إدارة

مؤسسة البالد للتجارة واالقتصاد

نائب الرئيس والمدير التنفيذي

شركة فال العقارية

نائب الرئيس والعضو المنتدب

شركة فال العربية القابضة المحدودة

نائب أول للرئيس ونائب الرئيس التنفيذي

األستاذ /بدر بن فھد العذل )نائب
الرئيس(
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االسم

األستاذ /عبد العزيز بن محمد العذل
)عضو(
األستاذ /عبد المحسن بن محمد
الصالح )عضو(
األستاذ /عبد المحسن بن عبد الرحمن
السويلم )عضو(
األستاذ /علي بن عبد ﷲ النعيم
)عضو(

اسم الشركة

العضوية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(

عضو مجلس إدارة

شركة األمثل للتمويل

عضو مجلس إدارة

شركة ديتكون السعودية المحدودة

عضو مجلس إدارة

شركة القسي العالمية للمقاوالت

رئيس مجلس إدارة

مؤسسة النقد العربي السعودي

عضو مجلس إدارة

شركة شھية لألطعمة

عضو مجلس إدارة

شركة مصادر القابضة

رئيس مجلس اإلدارة

شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

عضو مجلس إدارة

شركة النايفات للتمويل

عضو مجلس إدارة

شركة المخازن والخدمات المساندة

عضو مجلس إدارة

شركة الخليج للصناعات المتكاملة

عضو مجلس إدارة

الشركة السعودية للمختبرات الخاصة )مطابقة(

عضو مجلس إدارة

شركة اليمامة لمنتجات العوازل

عضو مجلس إدارة

شركة األحماض الحيوية السعودية

عضو مجلس إدارة

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

عضو مجلس إدارة

شركة الطوب السعودي

عضو مجلس إدارة

لجان مجلس اإلدارة
عـــــدد اللجـــــان المنبثقـــــة عـــــن مجلـــــس اإلدارة أربعـــــة لجـــــان ،وأدنـــــاه تفصـــــيل باللجـــــان المنبثقـــــة عـــــن مجلـــــس االإدارة
وإختصاصھا ومھامھا وأعضاؤھا:
■

اللجنة التنفيذية

إن اللجنــــة التنفيذيــــة مســــؤولة أمــــام مجلــــس االدارة فــــي األمــــور الخاصــــة باإلشــــراف علــــى اإلدارة التنفيذيــــة للشــــركة
ومراجعــــة ومراقبــــة أعمــــال الشــــركة بصــــفة منتظمــــة وتقــــديم التوصــــيات الالزمــــة للمجلــــس عنــــد الحاجــــة إلــــى ذلــــك
واتخــــاذ القــــرارات المفوضــــة لھــــا مــــن مجلــــس اإلدارة .كمــــا يمكــــن ان تقــــوم اللجنــــة بنــــاء علــــى طلــــب المجلــــس بعمــــل
الدراسات والتوصيات الالزمة في األمور االستراتيجية.
لقـــد تـــم تشـــكيل اللجنـــة بموجـــب قـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة طبقـــا ألحكـــام القـــرار الصـــادر مـــن الجمعيـــة العامـــة للشـــركة
المادة ) ،(٢٥وتتكون اللجنة من رئيس وعضوين ،التالية أسماؤھم:
االسم
الشيخ /فھد بن محمد بن صالح العذل )رئيس(
األستاذ /عبد المحسن بن محمد الصالح )عضو(
األستاذ /معاذ الخصاونة )عضو(*
* اعتباراً من يونيو  ،٢٠١٦تم تعيين العضو األستاذ  /معاذ الخصاونة بدالً من األستاذ  /أديب بن عبد الرحمن السويلم

لم يعقد أي اجتماع خالل العام ٢٠١٦
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■

لجنة المراجعة

وتخـــتص لجنـــة المراجعـــة بـــالتحقق مـــن كفايـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بمـــا يحقـــق أھـــداف الشـــركة ومصـــالح المســـاھمين،
يحــــق لھــــا اإلطــــالع علــــى كافــــة المعلومــــات وكــــذلك دراســــة القــــوائم الماليــــة األوليــــة والســــنوية ،السياســــات المحاســــبية
واقتـــراح تعيـــين المحاســـب القـــانوني لكـــل عـــام مـــالي ،وبعـــد إطـــالع اللجنـــة علـــى نظـــام الرقابـــة المتمثـــل فـــي األنظمـــة
المعتمدة فإنھا تؤكد سالمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
تتشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية .وتتكون اللجنة من رئيس وعضوين ،التالية أسماؤھم:
االسم
األستاذ /بدر بن فھد العذل )رئيس(*
األستاذ /سليمان أحمد أبو تايه )عضو(**
األستاذ /علي بن عبد ﷲ النعيم )عضو(
* اعتباراً من يونيو  ،٢٠١٦تم تعيين العضو األستاذ  /بدر بن فھد العذل بدالً من األستاذ  /عطا البيوك
**اعتباراً من يونيو  ،٢٠١٦تم تعيين العضو األستاذ  /سليمان أحمد أبو تايه

وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل العام ٢٠١٦م ،وتاليا ً سجل الحضور لالجتماعات:
األستاذ /عطا البيوك
)رئيس(

األستاذ  /بدر بن
فھد العذل )رئيس(

األستاذ /علي بن
عبد ﷲ النعيم
)عضو(

األستاذ /سليمان
أحمد أبو تايه
)عضو(

األول

 ٢٠مارس ٢٠١٦







--

الثاني

 ٢٣أكتوبر ٢٠١٦

--







الثالث

 ١٨ديسمبر ٢٠١٦

--







الرابع

 ٢٥ديسمبر ٢٠١٦

--







االجتماع

التاريخ

 : حاضر
 : غائب
■

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتــــولى لجنــــة الترشــــيحات والمكافــــآت مھــــام تحديــــد حجــــم وكفــــاءة المجلــــس ورفــــع التوصــــيات بخصــــوص المرشــــحين
الجدد للمجلس وكذلك اإلطالع و توصية المكافأة السنوية للشركة وإعتماد آلية التوزيع.
ويــــتم اختيــــار أعضــــاء اللجنــــة ومــــدة عضــــويتھم مــــن قبــــل مجلــــس اإلدارة فــــي حــــين يــــتم اعتمــــاد أســــلوب عمــــل اللجنــــة
بموجـــب موافقـــة الجمعيـــة العامـــة للشـــركة علـــى توصـــيات مجلـــس اإلدارة .كمـــا تتـــولى اللجنـــة كـــل مـــا مـــن شـــأنه تقيـــيم
أداء المجلس ووضع الخطط المستقبلية لتطوير األداء .وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،التالية أسماؤھم:
االسم
األستاذ /عبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم )رئيس(
األستاذ /سليمان أحمد أبو تايه )عضو(
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األستاذ /عدنان الفوزان )عضو(
* اعتباراً من يونيو  ،٢٠١٦تم تعيين العضو األستاذ  /سليمان أحمد أبو تايه بدالً من األستاذ  /فھد المسبحي

وقد عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام ٢٠١٦م ،وتاليا ً سجل الحضور لالجتماعات:
األستاذ /عبد
المحسن بن عبد
الرحمن السويلم
)رئيس(

األستاذ /سليمان
أحمد أبو تايه
)عضو(

األستاذ /فھد
المسبحي )عضو(

األستاذ /عدنان
الفوزان )عضو(

األول

 ٤فبراير ٢٠١٦



--





الثاني

 ٢٨فبراير ٢٠١٦



--





الثالث

 ٢٤مارس ٢٠١٦



--





الرابع

 ١٧مايو ٢٠١٦



--





الخامس

 ٢٤مايو ٢٠١٦



--





السادس

 ١يونيو ٢٠١٦









السابع

 ١٦يونيو ٢٠١٦









الثامن

 ١٩يونيو ٢٠١٦









االجتماع

التاريخ

 : حاضر
 : غائب
■

اللجنة الشرعية
وتخــــتص اللجنــــة الشــــرعية فــــي وضــــع الضــــوابط الشــــرعية والنظــــر فــــي جميــــع األنشــــطة التــــي تزاولھــــا الشــــركة
والشركات التابعة لھا على كافة المستويات واإلجابة على التساؤالت الشرعية.

تتكون اللجنة من رئيس وعضوين ،التالية أسماؤھم:
االسم
معالي الشيخ /عبد ﷲ بن سليمان المنيع )رئيس(
الدكتور /محمد بن علي القري )عضو(
األستاذ /عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة )عضو(
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وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل العام ٢٠١٦م ،وتاليا ً سجل الحضور لالجتماعات:
معالي الشيخ /عبد ﷲ بن
سليمان المنيع )رئيس(

الدكتور /محمد بن علي القري
)عضو(

األستاذ /عبدالرحمن بن
عبدالعزيز النفيسة
)عضو(

األول

 ٩فبراير ٢٠١٦







الثاني

 ٩مارس ٢٠١٦







الثالث

 ٢١مارس ٢٠١٦







الرابع

 ١٣يونيو ٢٠١٦







الخامس

 ١٠أكتوير ٢٠١٦







السادس

 ١٦نوفبر ٢٠١٦







السابع

 ٢٥ديسمبر ٢٠١٦







التاريخ

االجتماع

 : حاضر
 : غائب

تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين لشركة فالكم خالل عام ٢٠١٦م
■

التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

)بآالف الرياالت السعودية(

أعضاء
المجلس
التنفيذيين/
غير مستقلين

أعضاء المجلس
غير التنفيذيين/
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت
والتعويضات يضاف إليھم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ان لم
يكونوا من ضمنھم

الرواتب والتعويضات

٧٥٠

-

٣.٣٤٦

البدالت

٤٢٩

٧٢

٧١٢

المكافآت الدورية والسنوية

١٠٠

١.٢٠٠

١.٠٧٨

الخطط التحفيزية

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا
عينية أخرى تدفع بشكل
شھري أو سنوي

-

-

-

البيان

نظام الرقابة الداخلية في الشركة
إن إدارة الشــــركة مســــؤولة عــــن وضــــع وصــــيانة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة وكفايتــــه وفاعليتــــه .ويتضــــمن نظــــام الرقابــــة
الداخليــــة السياســــات واإلجــــراءات التــــي تــــم تصــــميمھا تحــــت إشــــراف مجلــــس اإلدارة لتحقيــــق األھــــداف االســــتراتيجية
للشركة .
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تقـــــوم إدارة المراجعـــــة الداخليـــــة بتقـــــديم تقريـــــر المراجعـــــة الـــــداخلي للجنـــــة المراجعـــــة التابعـــــة لمجلـــــس اإلدارة ورفـــــع
التقــــارير لھــــم بشــــأن فاعليــــة الضــــوابط الرقابيــــة الداخليــــة إلدارات الشــــركة وااللتــــزام بالمتطلبــــات النظاميــــة وسياســــات
وإجــــراءات الشــــركة المعتمــــدة .ويــــتم رفــــع التقــــارير التــــي تخــــص كافــــة المالحظــــات الجوھريــــة للمراجعــــة الداخليــــة إلــــى
لجنــــة المراجعــــة مــــن خــــالل تقــــارير النشــــاط الدوريــــة .وتقــــوم لجنــــة المراجعــــة بمراقبــــة كفايــــة وفاعليــــة نظــــام الرقابــــة
الداخلية للتأكد من معالجة المخاطر التي تم تحديدھا لحماية مصالح الشركة ومساھميھا.
تقــــوم كافــــة إدارات العمــــل فــــي الشــــركة بتنســــيق الجھــــود لتحســــين البيئــــة الرقابيــــة فــــي الشــــركة مــــن خــــالل مراجعــــة
وتســــھيل اإلجــــراءات لمنــــع وتصــــحيح أوجــــه القصــــور إن وجــــدت فــــي إجــــراءات اعمــــال إدارات الشــــركة ،وتوكــــل إلــــى
كــــل إدارة مــــن إدارات العمــــل ،تحــــت إشــــراف اإلدارة التنفيذيــــة العليــــا فــــي الشــــركة مھمــــة مراقبــــة عمليــــات التصــــحيح
التـــي تـــتم لمجـــاالت القصـــور فـــي إجـــراءات اعمـــال إدارات الشـــركة التـــي تـــم تحديـــدھا مـــن قبـــل سياســـات و إجـــراءات
العمل.
وتقـــــوم مجموعـــــة المطابقـــــة وااللتـــــزام و إدارة المخـــــاطر ،التـــــي تخضـــــع لمراجعـــــة دوريـــــة مســـــتقلة مـــــن قبـــــل إدارة
المراجعــــة الداخليــــة ،بــــأداء مھامھــــا ومســــؤولياتھا حســــب برنــــامج االلتــــزام الــــذي يحــــدد خطــــط عملھــــا مثــــل تطبيــــق
ومراجعة السياسات واإلجراءات المحددة وتقييم مخاطر واختبارات االلتزام واحاطة الموظفين بذلك.
تــــم تصــــميم نظــــام الرقابــــة الداخليــــة فــــي الشــــركة لتقــــديم قناعــــة معقولــــة لمجلــــس اإلدارة حــــول إدارة المخــــاطر لتحقيــــق
أھـــداف الشـــركة االســـتراتيجية .إن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة ،مھمـــا كـــان تصـــميمه جيـــدا ،يحتـــوي علـــى قيـــود ضـــمنية وقـــد
ال يســـتطيع منـــع أو اكتشـــاف كافـــة أوجـــه القصـــور فـــي نظـــام الرقابـــة الداخليـــة .إضـــافة لـــذلك ،فـــإن اعتمـــاد تقيـــيم فاعليـــة
النظــــام الحاليــــة للفتــــرات المســــتقبلية يخضــــع لــــبعض القيــــود كــــأن تصــــبح الضــــوابط الرقابيــــة غيــــر كافيــــة بســــبب تغ ُيــــر
الظروف أو مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات.
تتلقــــى لجنــــة المراجعــــة بشــــكل دوري تقــــارير مــــن إدارة المراجعــــة الداخليــــة حــــول فجــــوات الضــــوابط الداخليــــة ،وھــــذه
التقارير تؤكد أن المالحظات التي تم رفعھا بھذا الخصوص قد تمت معالجتھا بشكل سليم من قبل اإلدارة.
بنـــا ًء علـــى نتـــائج التقيـــيم المســـتمر للضـــوابط الداخليـــة الـــذي تقـــوم بـــه إدارة الشـــركة خـــالل الســـنة ،تـــرى إدارة الشـــركة
أن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة الحـــالي فـــي الشـــركة تـــم تصـــميمه بشـــكل كـــافي ويعمـــل بفاعليـــة وتـــتم مراقبتـــه بشـــكل مســـتمر،
كما تعمل إدارة الشركة بشكل متواصل على تحسين وتقوية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة
تراجــــع لجنــــة المراجعــــة باســــتمرار فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة فــــي الشــــركة ويــــتم احاطــــة المجلــــس بــــالخطوات
المتبعــــة بھــــذا الشــــأن باإلضــــافة إلــــى رفــــع تقريــــر ســــنوي شــــامل إلــــى مجلــــس اإلدارة لمســــاعدة المجلــــس فــــي تقييمــــه
لفاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة .وبعــــد إطــــالع اللجنــــة علــــى تقــــارير إجــــراءات الرقابــــة الداخليــــة فــــي الشــــركة وأھمھــــا
تقـــــارير التـــــدقيق الـــــداخلي وتقـــــارير مجموعـــــة المطابقـــــة وااللتـــــزام و إدارة المخـــــاطر واالجتمـــــاع بالمســـــؤولين فـــــي
اإلدارات المعنيـــــة ومناقشـــــتھم عـــــن محتويـــــات تلـــــك التقـــــارير الرقابيـــــة وأداء إداراتھـــــم ،فقـــــد أبـــــدت لجنـــــة المراجعـــــة
قناعتھـــا بـــأن الـــدورة الرقابيـــة الداخليـــة تعكـــس فاعليـــة إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة لـــدى الشـــركة .كمـــا إنھـــا فـــي تطـــور
مســــتمر بمــــا يلبــــي حاجــــة العمــــل المتزايــــدة واالســــتجابة لكافــــة المســــتجدات .وتــــرى اللجنــــة أنــــه ال يوجــــد أيــــة ثغــــرات
رقابية أو ضعف جوھري في أعمال الشركة يستوجب اإلفصاح عنه.
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
■

أعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو عالقة بھم

االسم

الشيخ /فھد بن محمد
بن صالح العذل
)رئيس(

األسھم في ١
يناير ٢٠١٦

٥.٠٠٠.٠٠٠

نسبة
التملك
%
٤.٧٦

نسبة
التغير
%

التغير في
األسھم

١٠.٠٠٠.٠٠٠

٩.٥٢

األسھم في ٣١
ديسمبر
٢٠١٦
١٥.٠٠٠.٠٠٠

نسبة
التملك
%
١٤.٢٩

إيضاحات

بعد انتقال كامل ملكية شركة
طوق الخليج لالستثمار بتاريخ
٢٠١٦/٠٨/١٥م

وباإلشارة الى اعضاء مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية اليوجد اي ملكية لالعضاء في أسھم شركة النايفات للتمويل.
■

المساھمون الرئيسيون وأي شخص ذو عالقة بھم

االسم

األسھم في ١
يناير ٢٠١٦

شركة طوق الخليج
لالستثمار

١٠.٠٠٠.٠٠٠

نسبة
التملك
%
٩.٥٢

التغير في
األسھم
١٠.٠٠٠.٠٠٠

نسبة
التغير
%

األسھم في
 ٣١ديسمبر
٢٠١٦

نسبة
التملك
%

١٠٠

-

-

إيضاحات

انتقلت الملكية للشيخ /فھد بن
محمد بن صالح العذل ،عدد
 ١٠.٠٠٠.٠٠٠سھم بتاريخ
٢٠١٦/٠٨/١٥م

التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفيذيين أو المساھمين
ال يوجــــد لــــدى الشــــركة علــــم عــــن أي ترتيبــــات أو اتفاقيــــات يقــــوم بموجبھــــا أي مــــن أعضــــاء مجلــــس االدارة أو أي مــــن
كبــــار التنفيــــذيين أو أي مــــن مســــاھمي الشــــركة بالتنــــازل عــــن مصــــالحه أو التنــــازل عــــن حقوقــــه فــــي األربــــاح أو التنــــازل
عن أي راتب أو تعويض.

المدفوعات النظامية للجھات الحكومية
بلغت المدفوعات للجھات الحكومية خالل العام ٢٠١٦م كما يلي:
البيان

المبلغ )آالف الرياالت السعودية(

الزكاة والضريبة

٨.٠٩٦

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٤.٧٥٨

التأشيرات واالقامات

٢٩٤

المجموع

١٣.١٤٨
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القروض على الشركة والشركات التابعة
ضــــمن نشــــاط الشــــركة والشــــركات التابعــــة االعتيــــادي ،يــــتم االقتــــراض مــــن البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة وأدنــــاه كشــــف
بجميع القروض على الشركة والشركات التابعة:

الشركة/الشركة التابعة

مبلغ القرض
األصلي

اسم الجھة
المانحة

تاريخ االتفاقية

مدة
القر
ض

)بآالف الرياالت السعودية(

المبلغ المتبقي
من القرض

المسدد خالل
٢٠١٦

)بآالف الرياالت السعودية(

)بآالف الرياالت السعودية(

)بالشھور(

شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل

١٤.٦١٢
٢٥.٠٠٠
٥٢.٤٠٠
٦٠.٠٠٠
١٠.٠٠٠
٥٠.٠٠٠
٨.٩٩٧
٥٢.٩٩٨
٤٢.٢٠٠
٢٣.٠٠٠
١٠.٠٠٠
٥٥.٩٩٧
٢٥.٠٠٠
١٦.٩٩٩

شركة النايفات للتمويل

٥.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

١٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٣٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٤٥.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٣٥.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٤٠.٠٠٠
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بنك البالد
بنك البالد
بنك البالد
بنك البالد
بنك البالد
بنك البالد
الراجحي
الراجحي
الراجحي
الراجحي
الراجحي
الراجحي
الراجحي
الراجحي
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني

اغسطس ٢٠١٤
نوفمبر ٢٠١٤
ديسمبر٢٠١٤
مايو ٢٠١٥
سبتمبر ٢٠١٥
اكتوبر ٢٠١٥
فبراير ٢٠١٣
نوفمبر ٢٠١٣
ديسمبر ٢٠١٤
مارس ٢٠١١٥
يونيو ٢٠١٥
اغسطس ٢٠١٥
مارس ٢٠١٦
يونيو ٢٠١٦

٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٣٦
٣٦
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨

١٠.٣٨٧
١١.٩٦٤
٢٧.٣٣٢
٣٧.٦٢٠
٧.٠٦٢
٣٥.٤٥٣
٢٢.٢٩٩
١٤.٠٢٠
٦.٧١١
٣٨.٧٧٠
٢٠.٧٩٢
١٥.٤٣٥

٦.١٧٠
٦.١١٧
١٢.٦٨٧
١٤.١٥٦
٢.٣٥١
١١.٦٤٩
٥٢٥
١٧.٠٠٠
١٠.٢٤٠
٥.٠٤٠
٢.١٥٨
١٣.٠٦٢
٤.٢٠٧
١.٥٦٣

يوليو ٢٠١٣

٤٨

٧٢٩

١.٢٥٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

يوليو ٢٠١٣

٤٨

١.٤٥٨

٢.٥٠٠

مايو ٢٠١٤

٤٨

١٠.٦٢٥

٧.٥٠٠

اغسطس ٢٠١٤

٤٨

١٨.٧٥٠

١١.٢٥٠

يونيو ٢٠١٤

٤٨

٢١.٨٧٥

٨.٧٥٠

يوليو ٢٠١٥

٤٨

٢٥.٨٣٣

١٠.٠٠٠

تقرير مجلس اإلدارة
لعام ٢٠١٦م

الشركة/الشركة التابعة

مبلغ القرض
األصلي

اسم الجھة
المانحة

تاريخ االتفاقية

مدة
القر
ض

)بآالف الرياالت السعودية(

المبلغ المتبقي
من القرض

المسدد خالل
٢٠١٦

)بآالف الرياالت السعودية(

)بآالف الرياالت السعودية(

)بالشھور(

بنك
االمارات دبي
الوطني

فبراير ٢٠١٣

٣٦

-

١.٦٦٦

شركة النايفات للتمويل

٧٥.٠٠٠

بنك االمارات
دبي الوطني

سبتمبر ٢٠١٥

٣٦

٤٣.٧٥٠

٢٥.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٥٠.٠٠٠

بنك الخليج الدولي

اغسطس ٢٠١٢

٤٨

شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل

٥٠.٠٠٠
٥٠.٠٠٠
١٥٠.٠٠٠

نوفمبر ٢٠١٢
يناير ٢٠١٥
يوليو ٢٠١٥

٤٨
٤٨
٤٨

شركة النايفات للتمويل

٢٩.١٩٠

شركة النايفات للتمويل

٧٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٢٢.٦١٧

شركة النايفات للتمويل

٥٨.٢٧٢

شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل

٩.١٦٨
٦٣.١٣٧
١٠٤.٥١٢
٣٨.٥١٩
٦٧.٤٥٧
٢٤.٢٤٧
٦٩.٤٣٢
٢٢.٩٣٩
١٠٨.٦٧٩
٥٣.٣٠٨
٤٩.٣٢٩
٥٠.٠٠٠
٥٠.٠٠٠
٥٠.٠٠٠
٥٠.٠٠٠

شركة األمثل
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية

٢٦.٠٠٠
٢٠.٦٤٣
٢٠.٤٤٢
٢٠.٠٩٦
١٢.٠٥٧
٢٨.٠٠٠
٣٠.٠٠٠
٢٠.٠٠٠

شركة النايفات للتمويل

٣٠.٠٠٠
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-

بنك الخليج الدولي
بنك الخليج الدولي
بنك الخليج الدولي
بنك البحرين
اغسطس ٢٠١٣
الوطني
بنك البحرين
مارس ٢٠١٦
الوطني
البنك األھلي
سبتمبر ٢٠١٤
التجاري
البنك األھلي
نوفمبر ٢٠١٤
التجاري

٤٨

٥٢.٥٠٠

١٧.٥٠٠

٤٨

٩.٤٦٨

٦.٨٠٣

٤٨

٢٦.٤٦١

١٥.٠٠٥

فبراير ٢٠١٢
ابريل ٢٠١٣
ديسمبر ٢٠١٣
ديسمبر ٢٠١٣
ابريل ٢٠١٤
يوليو ٢٠١٤
يناير ٢٠١٥
ابريل ٢٠١٥
ابريل ٢٠١٥
مايو ٢٠١٥
سبتمبر ٢٠١٥
فبراير ٢٠١٦
يونيو ٢٠١٦
اغسطس ٢٠١٦
سبتمبر ٢٠١٦

٤٨
٤٨
٣٦
٣٦
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨
٤٨

١.٣٠٤
٢.٢١١
٩.٥٢٧
٢٢.٢٣٣
٨.٩٢٢
٣٦.٠٦٤
١٣.٣٧٧
٦٣.٣٦١
٣٣.٣١٥
٣٣.٦٢٠
٣٧.٦٥٤
٤٣.٥٩٤
٤٥.٦٧٤
٤٦.٧١٤

٣٧٣
١٤.٠٠٤
٣١.١٢٧
٩.١٢٨
٧.٠٠٩
٦.٦٤٠
١٧.٤٠٩
٥.٧٣٧
٢٧.١٨٩
١٣.٣٢٨
١٢.٥٥٩
١٢.٣٤٥
٦.٤٠٥
٤.٣٢٥
٣.٢٨٥

مايو ٢٠١٢
ديسمبر ٢٠١٥
ديسمبر ٢٠١٥
ديسمبر ٢٠١٥
ديسمبر ٢٠١٥
يناير ٢٠١٦
يناير ٢٠١٦
يناير ٢٠١٦

٦٠
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣

٢.٦٠٠
-

٥.٢٠٠
٢٠.٦٤٣
٢٠.٤٤٢
٢٠.٠٩٦
١٢.٠٥٧
٢٨.٠٠٠
٣٠.٠٠٠
٢٠.٠٠٠

البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك األول
البنك السعودي
الفرنسي
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول

٣٦

٢٦.٠٤١
٩٦.٨٧٥

٨.٣٣٣

-

١٠.٤١٦
١٢.٥٠٠
٣٧.٥٠٠
٦.٤٨٦

تقرير مجلس اإلدارة
لعام ٢٠١٦م

الشركة/الشركة التابعة

مبلغ القرض
األصلي

اسم الجھة
المانحة

مدة
القر
ض

تاريخ االتفاقية

)بآالف الرياالت السعودية(

المبلغ المتبقي
من القرض

المسدد خالل
٢٠١٦

)بآالف الرياالت السعودية(

)بآالف الرياالت السعودية(

)بالشھور(

فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية
فالكم للخدمات المالية

٢٠.٥٩٩
٢٠.٨١٢
٢٠.٢٥٦
١٢.١٥٣
١٨.٢٢٠
٢٠.١٥٤
٣٠.٢٤٦
٢٠.٧٧٩
٢١.٠٠٩
٢٠.٤٥٣
١٢.٢٧١
٢٥.٤٨٥
٢١.٠٢٨
٢١.٢٦٦
٢٠.٧٢٤
١٢.٤٥٩
٢٥.٨٩٤
٢١.٣٠٧
٢١.٥٤٨
٢١.٠٤٥
٢٥.٠٠٠
٢٦.١٥٧

إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول
إدارة األصول

٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣

مارس ٢٠١٦
مارس ٢٠١٦
مارس ٢٠١٦
مارس ٢٠١٦
ابريل ٢٠١٦
ابريل ٢٠١٦
ابريل ٢٠١٦
مايو ٢٠١٦
مايو ٢٠١٦
يونيو ٢٠١٦
يونيو ٢٠١٦
يونيو ٢٠١٦
اغسطس ٢٠١٦
اغسطس ٢٠١٦
اغسطس ٢٠١٦
سبتمبر ٢٠١٦
اكتوبر ٢٠١٦
نوفمبر ٢٠١٦
نوفمبر ٢٠١٦
ديسمبر ٢٠١٦
ديسمبر ٢٠١٦
ديسمبر ٢٠١٦

٢٠.٥٩٩
٢٠.٨١٢
٢٠.٢٥٦
١٢.١٥٣
١٨.٢٢٠
٢٠.١٥٤
٣٠.٢٤٦
٢٠.٧٧٩
٢١.٠٠٩
٢٠.٤٥٣
١٢.٢٧١
٢٥.٤٨٥
٢١.٠٢٨
٢١.٢٦٦
٢٠.٧٢٤
١٢.٤٥٩
٢٥.٨٩٤
٢١.٣٠٧
٢١.٥٤٨
٢١.٠٤٥
-

٢٥.٠٠٠
٢٦.١٥٧

العقوبات والجزاءات
تعرضـــت الشـــركة للعقوبـــات والجـــزاءات التاليـــة خـــالل عـــام ٢٠١٦م وھـــي مرتبطـــة بأعمـــال تشـــغيلية ولـــيس لھـــا تـــأثير
جوھري ،وفيما يلي ملخص بھا:
الجھة

التاريخ

العقوبة أو الجزاء

المبلغ

ھيئة السوق المالية

٢٠١٦/٠٨/٢١

غرامات مالية

٢٠

ھيئة السوق المالية

٢٠١٦/٠٦/١٦

غرامات مالية

٨٠

ھيئة السوق المالية

٢٠١٦/٠٥/٢٣

غرامات مالية

٢٠

)بآالف الرياالت السعودية(

القيود على الشركة
الجھة

التاريخ
منذ بداية إنشاء الشركة

القيد
إحتياطي نظامي *

المبلغ

فالكم للخدمات المالية
*طبقــــا ً للنظــــام األساســــي للشــــركة وأحكــــام نظــــام الشــــركات الســــعودي ،فــــإن علــــى الشــــركة أن تجنــــب )تخصــــيص(  ٪١٠مــــن صــــافي الــــدخل ،بعــــد تغطيــــة الخســــائر
المتراكمة ،لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ ھذا االحتياطي نصف رأس مال الشركة .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساھمين حاليا ً.
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٥٢٠

)بآالف الرياالت السعودية(

تقرير مجلس اإلدارة
لعام ٢٠١٦م

الصفقات الجوھرية وتضارب المصالح و المعامالت مع أطراف ذات عالقة
عمـــالً بأحكـــام المـــادة رقـــم ) (٧١الفقـــرة رقـــم ) (١مـــن نظـــام الشـــركات والمـــادة  ٢٤مـــن النظـــام األساســـي للشـــركة التـــي
تــــنص علــــى أنــــه " ال يجــــوز أن يكــــون لعضــــو مجلــــس اإلدارة أي مصــــلحة مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة فــــي األعمــــال

والعقـــود التـــي تـــتم لحســـاب الشـــركة إال بتـــرخيص مســـبق مـــن الجمعيـــة العامـــة العاديـــة يجـــدد كـــل ســـنة .وعلـــى عضـــو
مجلــــس اإلدارة أن يبلــــغ المجلــــس بمــــا لــــه مــــن مصــــلحة مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة فــــي األعمــــال والعقــــود التــــي تــــتم
لحســـاب الشـــركة ،ويثبـــت ھـــذا التبليـــغ فـــي محضـــر االجتمـــاع .وال يجـــوز لھـــذا العضـــو االشـــتراك فـــي التصـــويت علـــى
القـــرار الـــذي يصـــدر فـــي ھـــذا الشـــأن فـــي مجلـــس اإلدارة وجمعيـــات المســـاھمين .ويبلـــغ رئـــيس مجلـــس اإلدارة الجمعيـــة
العامــــة العاديــــة عنــــد انعقادھــــا عــــن األعمــــال والعقــــود التــــي يكــــون ألحــــد أعضــــاء المجلــــس مصــــلحة مباشــــرة أو غيــــر
مباشرة فيھا ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي"
لــــم تبــــرم الشــــركة أي صــــفقات ھامــــة فيھــــا مصــــالح جوھريــــة مــــع أي مــــن أعضــــاء مجلــــس اإلدارة أو الــــرئيس التنفيــــذي
أو المدير المالي أو أي شخص ذو عالقة بالشركة عدا عما ورد في اإليضاح أدناه:
–

قامـــت الشـــركة بالتعاقـــد مـــع شـــركة المخـــازن والخـــدمات المســـاندة لمـــدة ســـنة وقـــد بلـــغ اجمـــالي التعاقـــد )٣٣٩.٩٠٠
﷼ ســـــعودي( ثالثمائـــــة و تســـــعة وثالثـــــون ألـــــف و تســـــعمائة ﷼ ســـــعودي تخـــــص إيجـــــار  ٦٤٥م مربـــــع فـــــي
المبنى الرئيسي لفالكم.

–

قامــــت الشــــركة بالتعاقــــد مــــع شــــركة فــــال القابضــــة لمــــدة ســــنة وقــــد بلــــغ اجمــــالي التعاقــــد ) ٥٥٦.٠٠٠﷼ ســــعودي(
خمسمائة وستة وخمسون ألف ﷼ سعودي تخص إيجار  ٦٩٥م مربع في المبنى الرئيسي لفالكم.

–

قامــــت الشــــركة بالتعاقــــد مــــع شــــركة النايفــــات للتمويــــل لمــــدة ســــنة وقــــد بلــــغ اجمــــالي التعاقــــد ) ١٨٨.٠٠٠﷼
سعودي( مائة وثمان وثمانون ألف ﷼ سعودي تخص إيجار  ٢٣٥م مربع في المبنى الرئيسي لفالكم.

–

قامـــــت الشـــــركة بالتعاقـــــد مـــــع شـــــركة النايفـــــات للتمويـــــل لمـــــدة ســـــنة وقـــــد بلـــــغ اجمـــــالي التعاقـــــد ) ٦٠.٠٠٠﷼
سعودي( ستون ألف ﷼ سعودي تخص إيجار مخازن  ٢١٧م مربع في المبنى الرئيسي لفالكم.

–

قامـــت الشـــركة وأطـــراف أخـــرى ذوي عالقـــة بتوقيـــع اتفاقيـــة مـــع شـــركة مدينـــة فـــال الصـــناعية المحـــدودة )الشـــركة
المطــــوّ رة وشــــركة زميلــــة( ،لتطــــوير مدينــــة صــــناعية خاصــــة علــــى أرض مملوكــــة مــــن قبــــل الشــــركة واألطــــراف
األخـــــرى ذوي العالقـــــة علـــــى أن تقـــــوم الشـــــركة المطـــــوّ رة بتحميـــــل كافـــــة النفقـــــات والتكـــــاليف المباشـــــرة وغيـــــر
المباشــــرة المتعلقــــة بتطــــوير المدينــــة الصــــناعية الخاصــــة مضــــافا ً إليھــــا أتعــــاب إدارة بنســــبة  ٪٧.٥علــــى مــــالك
األرض بحسب نسبة ملكيتھم في األرض التي تمتلك فيھا شركة فالكم للخدمات المالية ما نسبته .٪١٢.٥٣

–

بلغــــت األعمــــال الرأســــمالية تحــــت التنفيــــذ كمــــا فــــي  ٣١ديســــمبر ٢٠١٦م والبــــالغ ) ٤١.٨٢٧ألــــف ﷼ ســــعودي(
ويمثـــل ھـــذا المبلـــغ حصـــة الشـــركة مـــن النفقـــات والتكـــاليف المحمّلـــة مـــن قبـــل الشـــركة المطـــوّ رة حتـــى  ٣١ديســـمبر
٢٠١٦م .تظھــــر األرض التــــي يــــتم تطويرھــــا تحــــت حســــاب االســــتثمار ضــــمن بنــــد اســــتثمار عقــــاري بمبلــــغ ١٤٥
مليون ﷼ سعودي.

–

اســــــتثمار عقــــــاري يتمثــــــل فــــــي ارض مقتنــــــاة بھــــــدف تحقيــــــق ايــــــراد او ربــــــح رأســــــمالي و تبلــــــغ قيمتھــــــا
 ١٤٥.٦٠٠.٠٠٠﷼ ســــــعودي :إن ھــــــذه األرض مملوكــــــة ملكيــــــة مشــــــتركة بــــــين الشــــــركة وطــــــرف ذو عالقــــــة.
علمـــا ً بـــأن حصـــة الشـــركة مســـجلة باســـم رئـــيس مجلـــس اإلدارة والـــذي قـــدّم للشـــركة إقـــراراً بملكيـــة الشـــركة لھـــذه
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الحصــــة ولــــم يــــتم االنتھــــاء مــــن اإلجــــراءات النظاميــــة الخاصــــة بنقــــل ملكيــــة األرض باســــم الشــــركة كمــــا فــــي ٣١
ديسمبر ٢٠١٦م.
–

قامــــت الشــــركة بالتعاقــــد مــــع شــــركة النايفــــات للتمويــــل لمــــدة ســــنة وقــــد بلــــغ اجمــــالي التعاقــــد ) ٥٠٠.٠٠٠﷼
ســــعودي( خمســــمائة ألــــف ﷼ ســــعودي تخــــص إيجــــار الجــــزء الشــــرقي مــــن مبنــــى فــــرع شــــركة النايفــــات للتمويــــل
بطريق الملك عبد ﷲ.

–

قامـــت الشـــركة بالتعاقـــد مـــع مؤسســـة فـــال للحراســـات األمنيـــة لمـــدة ســـنة للقيـــام بأعمـــال الحراســـات األمنيـــة لشـــركة
فالكم للخدمات المالية بمبلغ ) ١.٣٣٤ألف ﷼ سعودي(.

–

قامــــت الشــــركة بالتعاقــــد مــــع شــــركة فــــال ميــــديا للقيــــام بأعمــــال الدعايــــة و اإلعــــالن و طباعــــة البروشــــورات لشــــركة
فالكم للخدمات المالية بمبلغ ) ١٩٧ألف ﷼ سعودي(.
كما تقوم الشركة من خالل دورة أعمالھا االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة.
أ( معامالت مع أطراف ذات عالقة من العمليات اإلعتيادية
تتمثل اإليرادات )المصروفات( المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م بما يلي:
٢٠١٦م
)بآالف الرياالت السعودية(

أتعاب إدارة الصناديق االستثمارية
اشتراكات صناديق االستثمارات
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
نفقات تمويل *
تعويض اإلدارة العليا
)*(

١٥.٠٧٦
١٥٦
١.٧٨٥
٥.٧٩٦
٢٢.٥٣٣

خالل عام ٢٠١٦م قام صندوق فالكم للمرابحة بالريـال السعودي ،وھو صندوق مدار من قبل الشركة ،بربط مرابحات لدى الشركة مقابل متوسط عمولة بنسبة . %٥

ب( أرصدة أطراف ذات عالقة
تتمثل أرصدة أطراف ذات عالقة في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦المتعلقة بالمعامالت أعاله والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة بما يلي:
٢٠١٦م
)بآالف الرياالت السعودية(

أتعاب إدارة صناديق واشتراكات
ذمم مدينة من شركات شقيقة

٣.١٢٤
٧.٧٩٦

تتلخص األرصدة المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م بما يلي:
٢٠١٦م
)بآالف الرياالت السعودية(

قروض الموظفين التنفيذيون
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ،المستحقة
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موظفو اإلدارة التنفيذيون ،ھم المدراء الذين تقع عليھم مسؤولية التخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة سوا ًء بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة.

إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة وفقا للمعلومات المتاحة له وحسب معرفته التامة بما يلي:
■
■
■
■

أنه تم إعداد السجالت المحاسبية بالشكل الصحيح لعام ٢٠١٦م.
أن نظام الرقابة الداخلية أعد وفقا ً ألسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
أنه ال يوجد أدنى شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.
ال يوجــــد أي عقــــد كانــــت الشــــركة طرفــــا ً فيــــه وتوجــــد أو كانــــت توجــــد فيــــه مصــــلحة جوھريــــة ألي مــــن رئــــيس
وأعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة أو للــــرئيس التنفيــــذي أو للمــــدير المــــالي أو ألي شــــخص ذي عالقــــة مباشــــرة بــــأي
مـــنھم عـــدا مـــا ورد ضـــمن ھـــذا التقريـــر وفـــي اإليضـــاح رقـــم ) (٨فـــي القـــوائم الماليـــة الموحـــدة الخـــاص بالمعـــامالت
مع األطراف ذات العالقة.

 ---------------------نھاية التقرير-----------------------
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