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إيضاح
2014م

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

ريال سعـودي )باآلالف(
املوجودات املتداولة

 3153.75074�366نقد وأرصدة لدى البنوك 
 422�05944�567ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

 5708�946671�505استثمارات حمتفظ هبا للمتاجرة
 630�48245�806املستحق من جهات ذات عالقة

 �244 915�237836جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة 

4�10317�191زكاة وضريبة دخل مستحقة من املسامهني 
720�87219�608ممتلكات ومعدات 

24�97536�799جمموع املوجودات غري املتداولة 
940�212873�043جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املسامهني
املطلوبات املتداولة 

    ــ618�000املستحق جلهة ذات عالقة
 836�25615�926مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 94�1194�023خمصص زكاة وضريبة دخل
58�37519�949جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة 
8�1576�682مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

66�53226�631جمموع املطلوبات

حقوق املسامهني 
 10813�203813�203رأس املال

 1210�1054�375احتياطي نظامي
)10�623(    ــ10تكاليف إصدار رأس املال 

 50�28939�374أرباح مبقاة
8383احتياطي ترمجة عملة أجنبية

873�680846�412جمموع حقوق املسامهني
940�212873�043جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني

قائمة املركز املايل املوحدة
)كما يف 31 ديسمرب 2014م(
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قائمة الدخل املوحدة
)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م(

إيضاح
 2014م

ريال سعـودي )باآلالف(
 2013م

ريال سعـودي )باآلالف(
 32�087 1344�100إيرادات أتعاب 

 28�044 529�936أرباح غير محققة من استثمارات للمتاجرة 
 60�243 579�256أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة 

 5�310 4�238إيرادات توزيعات أرباح 
 19 650إيرادات من ودائع مرابحة 
 125�703 158�180مجموع إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل 
)11�362()11�838(14بيع وتسويق 

)71�825()89�040(15عمومية وإدارية

)83�187()100�878(مجموع مصروفات التشغيل 
 42�516 57�302صافي إيرادات التشغيل 

 800     ــإيرادات أخرى
 43�316 57�302صافي الدخل للسنة

األرباح للسهم 
 81�320 1081�320العدد المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

 0�52 160�70العائد من صافي إيرادات التشغيل للسنة )بالريال السعودي(
 0�53 160�70العائد من صافي الدخل للسنة )بالريال السعودي(



إيضاح
2014م

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

ريال سعـودي )باآلالف(
األنشطة التشغيلية
 43�316 57�302صافي الدخل للسنة

تعديالت مقابل البنود التالية:
)28�044()29�936(5أرباح غير محققة من استثمارات للمتاجرة

)60�243()79�256(5أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة
)5�310()4�238(إيرادات توزيعات أرباح

 2�612 72�283استهالك
 2�378 2�444مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 3�442 4822مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 5    ــخسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

)41�844()50�579(الخسارة من التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
 )36�545( 21�686ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

)5�650( 15�324المستحق من جهات ذات عالقة 
)415�833()705�829(5شراء استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 393�673 5795�580متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 7�657 4�238توزيعات أرباح تم استالمها 

 9�142 20�330مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
)89�400( 100�750النقد من/)المستخدم في( االنشطة التشغيلية

)956()969(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
)3�943()4�007(9زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

)94�299( 95�774صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1�432()3�547(7شراء ممتلكات ومعدات 

 3     ــمتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 
)1�429()3�547(صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

النشاط التمويلي
   ــ)12�843(11توزيعات ارباح مدفوعة

   ــ)12�843(صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

)95�728( 79�384صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه
)1(     ــصافي فرق تحويل العمالت االجنبية
 170�095 374�366النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 74�366 3153�750النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

معامالت اضافية غير نقدية 
     ــ 618�000اشتراك في وحدات صندوق لم يتم دفعها بعد 

 128�300 6440�832استثمار عيني في صندوق

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م(
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إيضاح

رأس املال
ريال سعودي

)باآلالف(

احتياطي
نظامي

ريال سعودي
  )باآلالف(

تكاليف إصدار
رأس املال

ريال سعودي
  )باآلالف(

أرباح مبقاة
ريال سعودي

  )باآلالف(

احتياطي ترمجة
عملة أجنبية 
ريال سعودي

  )باآلالف(

اجملموع
ريال سعودي

  )باآلالف(
 803�097  84 390)10�623(813�20343الرصيد في 31 ديسمبر 2012م

 43�316    ــ 43�316    ــ   ــ    ــصافي الدخل للسنة
    ــ    ــ)4�332(    ــ4�332    ــ12المحول الى االحتياطي النظامي 

)4�008(    ــ)4�008(    ــ    ــ    ــ9زكاة وضريبة دخل 
 4�008    ــ 4�008    ــ    ــ    ــ9زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين
)1()1(   ــ    ــ    ــ    ــاحتياطي ترجمة عملة اجنبية لشركة تابعة

 846�412  83 39�374)10�623(813�2034�375الرصيد في 31 ديسمبر 2013م

 57�302    ــ 57�302    ــ    ــ    ــصافي الدخل للسنة 
    ــ    ــ)5�730(    ــ5�730    ــ12المحول الى االحتياطي النظامي

)4�103(    ــ)4�103(    ــ    ــ    ــ9زكاة وضريبة دخل 
 4�103    ــ 4�103    ــ    ــ    ــ9زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين 

)17�191(    ــ)17�191(    ــ    ــ    ــ11زكاة وضريبة دخل تم استردادها من المساهمين 
    ــ    ــ)10�623( 10�623    ــ    ــتكاليف اصدار رأس المال

)12�843(    ــ)12�843(    ــ    ــ    ــ11توزيعات ارباح 
 873�680 83 50�289    ــ813�20310�105الرصيد في 31 ديسمبر 2014م

قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة
)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م(



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م

1 . نشاط الشركة

سجلت شركة اخلبري املالية )»الشركة« أو »الشركة االم«( كشركة 
مسامهة سعودية مقفلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل 
التجاري رقم 4030177445 املؤرخ يف 14 ربيع األول 1429هـ )املوافق 

22 مارس 2008م(0 مت تعديل السجل التجاري للشركة بتاريخ 14 
شوال 1430هـ املوافق )5 أكتوبر 2009م( ومبوجبه مت تعديل اسم 

الشركة من  شركة اخلبري للمتاجرة يف االستثمار والتمويل إىل 
شركة اخلبري املالية0 

مت تعديل السجل التجاري للشركة بتاريخ 7 شوال 1432هـ املوافق 
5 سبتمرب 2011م بزيادة رأس املال من 424�933�820 ريال سعودي 

)42�493�382 سهمًا قيمة كل سهم منها 10 ريال سعودي( إىل 
930ر813�202 ريال سعودي )81�320�293 سهمًا قيمة كل سهم 

منها 10 ريال سعودي(0 الشركة مملوكة بنسبة 98�50% ملسامهني 
سعوديني و1�50% ملسامهني أجانب )2013م: 98�50% ملسامهني 

سعوديني و 1�50% ملسامهني أجانب(0

وتزاول الشركة أعماهلا يف األنشطة التالية وفقًا لقرار هيئة السوق 
املالية رقم ح/ت/919 املؤرخ يف 3 ربيع الثاين 1429هـ )املوافق 9 

ابريل 2008م( والترخيص رقم 37 ــ 07074:

ب( اإلدارة أ( الترتيب   
د( احلفظ  ج( املشورة  

و( التعامل كوكيل هـ( االكتتاب، و 
وفيما يلي عنوان الشركة املسجل:

شركة اخلبري املالية 
طريق املدينة املنورة ص. ب. 128289

جدة 21362
اململكة العربية السعودية

ويشار إىل الشركة األم وشركتها التابعة جمتمعتني يف هذه القوام 
املالية املوحدة باسم »اجملموعة«0 لدى الشركة األم استثمار يف 

الشركة التابعة التالية:

شركة اخلبري الدولية ش.م.ب.)مقفلة(

اعتبارًا من 20 حمرم 1433هـ )املوافق 15 ديسمرب 2011م( اشترت 
شركة اخلبري املالية حصة بنسبة 99�99% يف شركة اخلبري الدولية 

ش م ب )مقفلة( )»اخلبري الدولية« أو »الشركة التابعة«(0 وقد 
مت شراء شركة اخلبري الدولية من خالل إصدار شركة اخلبري 

املالية أسهمًا بقيمة 388�3 مليون ريال سعودي0 وقد مت استكمال 
اإلجراءات النظامية لتحويل األسهم يف 15 ديسمرب 2011م0

إن شراء شركة اخلبري املالية حصة يف شركة اخلبري الدولية يعترب 
جتميعًا ملنشآت حتت سيطرة مشتركة باستخدام طريقة جتميع 

املنشآت0 ونتيجة للشراء فقد مت توحيد موجودات ومطلوبات 
شركة اخلبري الدولية يف شركة اخلبري املالية اعتبارًا من تاريخ 

الشراء )أي 20 حمرم 1433هـ املوافق 15 ديسمرب 2011م( بقيمها 
الدفترية .

عالوة على ذلك فإن الزيادة يف مثن الشراء الذي دفعته شركة 
اخلبري املالية على صايف املوجودات املقتناة نتيجة للشراء )الشهرة( 

مت إظهارها كخصم من حقوق املسامهني ومل يتم تسجيل أي 
شهرة جديدة كأصل مستقل يف قائمة املركز املايل املوحدة0

وقد مت تأسيس شركة اخلبري الدولية يف 15 ديسمرب 2008م يف 
مملكة البحرين وتسجيلها مبوجب السجل التجاري رقم 70609-1 

وتعمل مبوجب ترخيص منشأة أعمال استثمارية ـ الفئة 1 
)املبادئ اإلسالمية( الصادر عن مصرف البحرين املركزي يف 10 

نوفمرب 2008م0

ختضع شركة اخلبري الدولية لألنظمة الصادرة عن مصرف 
البحرين املركزي ويشرف عليها مستشار شرعي مت حتديد 

مهامه يف عقد تأسيس شركة اخلبري الدولية0 وتتضمن األنشطة 
الرئيسية لشركة اخلبري الدولية تقدمي اخلدمات االستشارية 

للصناديق وإدارة احملافظ االستثمارية اإلختيارية بصفة وكيل 
واالستثمار يف منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية 

وفقًا لرأي املستشار الشرعي لشركة اخلبري الدولية0
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2 . ملخص السياسات احملاسبية اهلامة

بيان االلتزام باملعايري 

تشمل هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لشركة اخلبري املالية 
وشركتها التابعة )»اجملموعة«(0 مت إعداد هذه القوائم املوحدة وفقًا 

ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية0

فيما يلي ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة  املتبعة لدى اجملموعة :

العرف احملاسيب 

أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية املعدل 
ليتضمن قياس االستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة بالقيمة العادلة0

عملة األنشطة التشغيلية والعرض 

مت عرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو األنشطة 
التشغيلية للشركة0 مت تقريب املعلومات املالية, اليت مت عرضها 

بالريال السعودي, ألقرب ألف0

أسس توحيد القوائم املالية

تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة موجودات ومطلوبات ونتائج 
أعمال الشركة وشركتها التابعة )انظر االيضاح 1(0 الشركة 

التابعة هي شركة متتلك فيها اجملموعة, بصورة مباشرة أو غري 
مباشرة, استثمارًا طويل األجل يتكون من حصة تزيد عن %50 

من رأس املال الذي حيق له التصويت أو متارس الشركة نفوذًا 
عليها0 يتم توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة 

اجملموعة عليها إىل حني انتهاء تلك السيطرة0 مت إعداد هذه 
القوائم املالية املوحدة بناًء على القوائم املالية املراجعة لكل 

من الشركة وشركتها التابعة0 يتم إعداد القوائم املالية للشركة 
التابعة لنفس الفترة اليت تعد فيها القوائم املالية للشركة األم 

باستخدام سياسات حماسبية متوافقة0 عند توحيد القوائم 
املالية مت استبعاد مجيع األرباح واخلسائر غري احملققة الناشئة 

عن املعامالت بني شركات اجملموعة0

إذا كانت السيطرة على املنشأة املستثمر فيها مؤقتة أو إذا كان 
سيتم تصفية املنشأة املستثمر فيها يف األجل القريب فإن املنشأة 

املستثمر فيها ال يتم توحيدها يف هذه القوائم املالية0 

إن قيمة احلصة غري املسيطرة ليست جوهرية بالنسبة للقوائم 
املالية املوحدة ولذا مل يتم تسجيلها بشكل مستقل يف هذه القوائم 

املالية املوحدة0

استعمال التقديرات

يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ احملاسبية 
املتعارف عليها استعمال بعض التقديرات واالفتراضات اليت 

تؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات املصرح عنها واالفصاح عن 
املوجودات واملطلوبات الطارئة كما يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ 
اإليرادات واملصروفات املصرح عنها خالل الفترة اليت أعدت عنها 

القوائم املالية0 ورغم أن هذه التقديرات قد أعدت بناء على 
أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الراهنة إال 

أن النتائج الفعلية قد ختتلف عن تلك التقديرات0

النقد وما يف حكمه

ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة، يتكون النقد وما يف 
حكمه من األرصدة لدى البنك والنقد يف الصندوق وإيداعات لدى 

مؤسسات مالية مدة استحقاقها 90 يومًا أو اقل.

الذمم املدينة

تسجل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصلي بعد خصم خمصص 
املبالغ املشكوك يف حتصيلها. يتم تكوين خمصص تقديري مقابل 

الديون املشكوك يف حتصيلها عندما يصبح من غري احملتمل 
حتصيل كامل املبلغ. يتم شطب الديون املعدومة حال تكبدها.

تاريخ املتاجرة

إن مجيع العمليات العادية اخلاصة بشراء وبيع موجودات مالية 
يتم قيدها أو إلغاء قيدها يف تاريخ املتاجرة )أي التاريخ الذي 

تلتزم فيه اجملموعة بشراء أو بيع املوجودات(0 إن عمليات الشراء 
أو البيع العادية هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب 

تسليم املوجودات ضمن اإلطار الزمين الذي حيدده عمومًا النظام 
أو العرف السائد يف السوق0



االستثمـارات

يف األساس يتم إثبات مجيع االستثمارات يف األوراق املالية 
بالتكلفة، باعتبارها القيمة العادلة للثمن املدفوع يف املقابل0 
إن مصروفات املعامالت املتعلقة باالستثمارات احملتفظ هبا 

للمتاجرة ال تتم إضافتها إىل التكلفة عند التسجيل األساسي 
ويتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة0

إن االستثمارات املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة، واليت 
تتكون من استثمارات يف حمفظة اختيارية قصرية األجل 

وصناديق تديرها اجملموعة، هي استثمارات يتم اقتناؤها بغرض 
بيعها أو إعادة شرائها يف األجل القصري0 تقاس األوراق املالية 

احملتفظ هبا للمتاجرة الحقا بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي ربح 
او خسارة ناشئة عن التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل 

املوحدة يف الفترة اليت ينشأ فيها الربح أو تنشأ فيها اخلسارة0

يف حالة األوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية املنظمة، 
يتم حتديد القيمة العادلة على أساس أسعار السوق املتداولة عند 

اإلقفال يف تاريخ القوائم املالية0

يف حالة األوراق املالية اليت ال يوجد هلا أسعار متداولة يف 
السوق يتم تقدير القيمة العادلة بالرجوع إىل صايف قيمة األصل 

للصناديق والذي يعكس القيمة العادلة هلذه األوراق املالية0 

املمتلكات واملعدات

تسجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة خمصومًا منها االستهالك 
املتراكم وأي اخنفاض يف القيمة0 ال حيتسب استهالك لألرض 

واألعمال الرأمسالية حتت التنفيذ0 تستهلك تكلفة املمتلكات 
واملعدات ناقصًا قيمتها التقديرية املتبقية يف هناية مدة 

استعماهلا بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 
التقديرية للموجودات0 

تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات ملعرفة 
االخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف 

الظروف إىل احتمال عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية0 يف 
حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا جتاوزت قيمتها الدفترية 
القيمة التقديرية املمكن استردادها يتم عندئذ ختفيض قيمة 

املوجودات إىل قيمتها املمكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة, 
خمصومًا منها تكلفة بيعها, أو القيمة قيد االستعمال, أيهما أعلى0

حيتسب استهالك حتسينات العقارات املستأجرة/ املوجودات 
بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/ 

املوجودات أو مدة عقد اإلجيار, أيهما أقصر0

حتمل مصروفات اإلصالح والصيانة على الدخل, التحسينات اليت 
تزيد يف قيمة املوجودات أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية تتم 

رمسلتها0 تضاف األرباح واخلسائر من بيع املمتلكات واملعدات أو 
إيقافها عن العمل يف قائمة الدخل املوحدة0

االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية 
استرداد قيمتها

يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما إذا 
كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث اخنفاض يف قيمة 

أصل مايل معني0 يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة 
ناجتة عن االخنفاض يف القيمة تدرج يف قائمة الدخل املوحدة0 

يتم حتديد االخنفاض يف القيمة كالتايل:

يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة فإن االخنفاض  أ( 
يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة بعد خصم 

أي خسارة ناجتة عن االخنفاض يف القيمة سبق إدراجها يف 
قائمة الدخل املوحدة0

يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة فإن االخنفاض يف  ب( 
القيمة هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية 

للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة طبقًا لسعر السوق 
احلايل ملوجودات مالية مماثلة0

يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة فإن االخنفاض  ج( 
يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية املخصومة طبقًا لسعر الفائدة األصلي 

املطبق0

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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إلغاء قيد املوجودات واملطلوبات املالية 

املوجودات املالية

يتم إلغاء قيد املوجودات املالية )أو حسب مقتضى احلال، جزء 
من موجودات مالية أو جزء من جمموعة مماثلة من املوجودات 

املالية عند:

انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية الناتجة عن 	 
الموجودات المالية،

ان تكون المجموعة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على 	 
التدفقات النقدية من االصل وأن تكون اما )أ( أنها قد تنازلت 

عن كافة مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( أنها لم تحول فعلياً 
مخاطر ومنافع األصل ولم تحتفظ بها ولكنها تنازلت عن 

السيطرة على األصل، أو
أن تكون المجموعة قد احتفظت بحق الحصول على التدفقات 	 

النقدية مع االلتزام بدفعها بالكامل لجهة أخرى بدون تأخير 
جوهري بموجب ترتيبات »تحويل«0

وعندما تكون اجملموعة قد تنازلت عن حقوقها يف احلصول 
على التدفقات النقدية من أصل ما أو أبرمت ترتيبات حتويل ومل 
تتنازل عن كافة خماطر ومنافع األصل ومل تتنازل عن السيطرة 

على األصل، فإن األصل يتم تسجيله عندئذ يف حدود استمرارية 
عالقة اجملموعة يف األصل0 

املطلوبات املالية: 

يتم إلغاء قيد املطلوبات املالية عند الوفاء بااللتزام احملدد يف 
العقد أو الغائه أو انقضائه0

املقاصة

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتسجل بالصايف يف 
قائمة املركز املايل املوحدة عندما يكون هناك حق نظامي الزامي 

ملقاصة املبالغ املسجلة ويكون هناك نية لدى اجملموعة للمقاصة 
على أساس الصايف أو حتقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف آن 
واحد0يتم عرض االيرادات واملصروفات على اساس الصايف فقط 

عندما يكون مسموحًا به مبوجب معايري احملاسبة املتعارف عليها 

يف اململكة العربية السعودية او لألرباح واخلسائر الناشئة عن 
جمموعة من معامالت مماثلة .

املوجودات االئتمانية 

إن املوجودات احملتفظ هبا كأمانة أو بصفة ائتمانية ال تعترب 
موجودات للمجموعة وبالتايل ال يتم إدراجها يف القوائم املالية 

املوحدة0

املصروفات املستحقة واملطلوبات األخرى 

تسجل املطلوبات املستحقة مقابل املبالغ املطلوب سدادها يف 
املستقبل لقاء البضاعة أو اخلدمات اليت يتم احلصول عليها سواء 

مت تقدمي فاتورة هبا من قبل املورد أم مل يتم0

املخصصات 

حتتسب املخصصات عندما يكون لدى اجملموعة التزام )نظامي 
أو ضمين( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال نشوء 

تكاليف لسداد االلتزام ميكن قياسها بصورة يعتمد عليها0

الزكاة وضريبة الدخل 

حيتسب خمصص مقابل الزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة 
املالية املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية0 حيمل االلتزام 

على األرباح املبقاة0 بناء عليه, فإن مبالغ الزكاة وضريبة الدخل 
املستردة من قبل املسامهني تقيد حلساب األرباح املبقاة0 حتتسب 
املبالغ االضافية، إن وجدت، اليت قد تصبح مستحقة عند االنتهاء 

من الربط يف السنة اليت  يتم فيها اإلنتهاء من الربط الزكوي0

ونظرًا ألن املسامهني قد وافقوا على أن يسددوا للشركة أي 
التزامات ضريبية أو زكوية لذا مل يتم إجراء أي تعديالت يف 

القوائم املالية املوحدة الحتساب تأثريات ضريبة الدخل املؤجلة0

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

حتتسب املبالغ الواجبة الدفع مبقتضى نظام العمل السعودي 
والبحريين لتعويض املوظفني عن فترات خدماهتم املتجمعة كما 

يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة0 



تكاليف املعامالت

تكاليف املعامالت هي التكاليف اإلضافية املرتبطة بشكل مباشر 
بإصدار رأس املال0 حتتسب تكاليف معامالت إصدار األسهم 

كتخفيض من حقوق املسامهني0
معامالت بالعمالت األجنبية 

تسجل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي 
طبقا ألسعار الصرف السائدة يف تارvيخ إجراء املعاملة0 يعاد 

حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية 
بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة0 

تدرج األرباح واخلسائر من التسوية وترمجة معامالت العمالت 
األجنبية  يف قائمة الدخل املوحدة0

ترمجة العمالت األجنبية 
تترجم القوائم املالية للعمليات األجنبية إىل الريال السعودي 

باستخدام سعر الصرف السائد يف تاريخ كل قائمة مركز مايل 
موحدة0 فيما يتعلق باملوجودات واملطلوبات، أما فيما يتعلق 

باإليرادات واملصروفات واألرباح واخلسائر فيستخدم متوسط 
سعر الصرف لكل فترة0 تتم ترمجة عناصر حقوق امللكية, خالف 

األرباح املبقاة, بالسعر السائد يف تاريخ حدوث كل عنصر0 تسجل 
تعديالت الترمجة كعنصر مستقل يف حقوق املسامهني0

حتقق اإليرادات
األتعاب الثابتة اليت يتم احلصول عليها مبوجب اتفاقيات 

اخلدمات املالية غري قابلة للرد0 وتسجل يف البداية كإيرادات غري 
مكتسبة والحقا يتم اكتساهبا عند استيفاء املراحل املتعلقة هبا أو 

إهناء االتفاقية من قبل العميل0

تسجل  أتعاب النجاح عندما يتم تقدمي التمويل املتعلق هبا 
للعميل بنجاح0 

تسجل أتعاب اإلدارة واحلفظ على أساس التحقق الزمين0 
يسجل دخل التمويل من ودائع املراحبة  على أساس التحقق 

الزمين0 
تسجل اإليرادات من توزيعات األرباح عند ثبوت احلق يف استالم 

توزيعات األرباح0

املصروفات

مصروفات البيع والتوزيع هي تلك املصروفات اليت تتعلق 
مبصروفات التسويق0 تصنف مجيع املصروفات األخرى 

كمصروفات عمومية وإدارية0 

قطاعات  التشغيل 

القطاع هو جزء حمدد من اجملموعة يزاول عمله يف توريد 
منتجات أو تقدمي خدمات )قطاع أعمال( أو توريد املنتجات 

وتقدمي اخلدمات يف منطقة اقتصادية معينة )قطاع جغرايف( 
وخيضع ملخاطر ومنافع ختتلف عن خماطر ومنافع القطاعات 
األخرى0 ونظرًا ألن اجملموعة تزاول مجيع أعماهلا يف اململكة 

العربية السعودية ومملكة البحرين، فإن التقارير يتم إعدادها 
على أساس جغرايف أيضا0 تعتمد اجملموعة طريقة اعداد التقارير 

املالية للقطاعات على أساس قطاعات العمل0 يتم حتديد قطاعات 
االعمال على أساس إدارة اجملموعة وأنظمة التقارير الداخلية0

3 . النقد وما يف حكمه

ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة فإن النقد وما يف 
حكمه كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة يتكون مما يلي:

 2014م
ريال سعــودي 

)باآلالف(
2013م

ريال سعــودي 
)باآلالف(

107.65074�366نقد لدى البنوك 
    ــ46�100ودائع مراحبة لدى مؤسسة مالية 

153�75074�366

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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4 . ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2014م

ريال سعــودي )باآلالف(
2013م

ريال سعــودي )باآلالف(
 6�010 6�010ذمم مدينة من مراحبة سلعية )أنظر اإليضاح »أ« أدناه(

 6�487 7�152ذمم مدينة جتارية، إمجايل 
)10�164()10�986(خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها )انظر االيضاح »ب« أدناه(

 2�333 2�176ذمم مدينة، صايف 
 10�357 10�357تأمني نقدي )االيضاحان 9 و22(

 25�000    ــدفعة مقدمة لشراء استثمار
 2�807 4�782دفعات مقدمة إىل املوردين 

 2�766 2�505مبالغ مدفوعة مقدما 
 1�304 2�239ذمم مدينة أخرى

22�059 44�567 

يتعلق إمجايل الذمم املدينة من املراحبة السلعية بوديعة شركة  أ( 
اخلبري الدولية لدى اركابيتا بنك يب اس سي )»البنك«( واليت 

استحقت يف 26 مارس 2012م0 قدم اركابيتا )»البنك«( خطة 
اعادة هيكلة يف سنة 2013م واليت مت اعتمادها من دائين 

البنك وحمكمة االفالس االمريكية بتاريخ 11 يونيو2013م 
والبنك رمسيا مل يعد ينطبق عليه الفصل احلادي عشر  

بتاريخ 17 سبتمرب 2013م. ووفقا خلطة اعادة اهليكلة فقد مت 
حتويل اصول البنك اىل شركة آر ايه القابضة  وهي شركة مت 

تأسيسها حديثا يف جزر الكاميان لالحتفاظ هبذه االصول 
نيابة عن بعض دائين البنك. اصدرت شركة آر ايه القابضة 
ادوات الدين وحقوق ملكية اىل هؤالء الدائنني حسب نسبة 

مطالباهتم. 

وقد سعت شركة اخلبري الدولية لدفع هذا املبلغ وطالبت بوضعها 
يف قائمة املطلوبات لدى البنك مببلغ 1�59 مليون دوالر أمريكي 

)اي 5�98 مليون ريال سعودي(. وخالل السنة املنتهية يف 31 
ديسمرب 2013م حصلت شركة اخلبري الدولية على قرار بإستالم 

نسبة قدرها 7�7%  من الذمم املدينة من مراحبة السلعية  وبالتايل 
فقد قررت إدارة الشركة تسجيل خسارة اخنفاض  يف القيمة مببلغ 

5�53 مليون ريال سعودي.

ب( كما يف 31 ديسمرب 2014م, اخنفضت قيمة ذمم مببلغ 10�99 
مليون ريال سعودي )2013م: 10�16 مليون ريال سعودي(0 

كانت احلركة يف خمصص االخنفاض يف قيمة الذمم املدينة 
كالتايل:

2014م
ريال سعــودي 

)باآلالف(
2013م

ريال سعــودي 
)باآلالف(

 6�767 10�164يف 1 يناير 
 3�442 822احململ للسنة )اإليضاح 14(

)45(   ــاملبالغ املشطوبة
 10�164 10�986يف 31 ديسمرب

كما يف 31 ديسمرب 2014م و31 ديسمرب 2013م مجيع ارصدة الذمم 
املدينة اليت مل تنخفض قيمتها جتاوزت تاريخ استحقاقها ألكثر من 

120 يومًا. 

بناء على اخلربة السابقة, من املتوقع, أن يتم حتصيل مجيع 
الذمم املدينة اليت مل تنخفض قيمتها0 ليس من املمارسة املتبعة 
لدى اجملموعة احلصول على ضمانات مقابل الذمم املدينة ولذا 

فإن الغالبية العظمى منها بدون ضمان0



5 . استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
    2014م

ريال سعــودي )باآلالف(
   2013م

ريال سعــودي )باآلالف(
520�127 701�326استثمارات يف صناديق تديرها شركة اخلبري املالية )أنظر اإليضاح “أ” ادناه(

 4�786ــأسهم متداولة 
   ــ     7�620صناديق تدار يف اخلارج

 146�592     ــأخرى )أنظر االيضاح “ب” ادناه(
708�946 671�505 

كانت احلركة يف االستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب :
    2014م

ريال سعــودي )باآلالف(
   2013م

ريال سعــودي )باآلالف(
 561�058 671�505يف 1 يناير 

 544�133 1�164�661اضافات خالل السنة 
)521�973()1�236�412(استثمارات مباعة خالل السنة

 28�044 29�936أرباح غري حمققة
 60�243 79�256أرباح حمققة

 671�505 708�946يف 31 ديسمرب 

أ(  مت تقييم االستثمار يف الصناديق اليت تديرها شركة اخلبري 
املالية وفقا لتقييمات صايف قيمة األصول اليت مت احلصول 

عليها من مدراء الصندوق بناء على القوائم املالية املراجعة 
للصناديق أو معامالت السوق احلديثة للوحدات يف تلك 

الصناديق، ويتم تسجيل الربح او اخلسارة غري احملققة يف 
قائمة الدخل املوحدة0

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م

 ب( ميثل هذا البند دفعة مقدمة مقابل استثمار يف صندوق 
سيتم تأسيسه من قبل الشركة. وقد بدا الصندوق اعماله 

خالل السنة وبالتايل فقد مت حتويل املبلغ اىل »استثمارات يف 
صناديق تديرها شركة اخلبري املالية« حتت بند »استثمارات 

حمتفظ هبا للمتاجرة«. 
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6 . املعامالت واألرصدة مع اجلهات ذات عالقة

فيما يلي تفاصيل املعامالت الرئيسية اليت متت مع اجلهات ذات 
العالقة واالرصدة الناشئة عنها خالل السنة :

الرصيد يف 31 ديسمرب مبلغ املعاملة 

طبيعة املعاملةاجلهــة ذات العالقة
 2014م

ريال سعودي
 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(

2014م
ريال سعودي

 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(
صناديق مشتركة 

تديرها شركة اخلبري 
املالية 

استثمارات مقتناة /مباعة من اجملموعة وربح/
خسارة/حمققة /غري حمققة منها

34�607 132�596 701�326666�719

أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك مت ختفيضها 
باملبالغ اليت مت استالمها

)9�599(31�184 24�07033�669 

6�4121�337 1�337 5�075مصروفات 

فيما يلي حصص الوحدات يف شركة اخلبري املالية واخلبري الدولية كما يف 31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2013م يف الصناديق املدارة من 
قبل شركة اخلبري املالية على النحو التايل :

2013م2014م
اخلبري 
املالية 

اخلبري 
اخلبري املجموعة الدولية

املالية
اخلبري 
اجملموعة الدولية

100%41%59%ــــــصندوق اخلبري لتطوير االراضي1
1%  ــ1%18٪    ــ18٪صندوق اخلبري العقاري 1
100%  ــ100%100٪    ــ100٪صندوق اخلبري العقاري 2

100%  ــ100%    ــ    ــ    ــصندوق اخلبري للسلع العاملية
100%  ــ100%85٪    ــ85٪صندوق اخلبري لألسهم اخلليجية

  ــ  ــ  ــ38٪26٪12٪صندوق اخلبري للدخل العقاري االمريكي
25%16%9%    ــ    ــ    ــصندوق اخلبري للملكية اخلاصة الصناعي1
90%69%21%65٪43٪22٪صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الصناعي2

15%15%  ــ8٪8٪    ــصندوق اخلبري للسيولة ـ حصني
100%  ــ100%79٪    ــ79٪صندوق اخلبري لالسهم السعودية

   ــ  ــ  ــ100٪79٪21٪صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الطيب 1
   ــ  ــ  ــ100٪50٪50٪صندوق اخلبري للشركات الصغرية واملتوسطة 1
   ــ  ــ  ــ20٪10٪10٪صندوق اخلبري للفرص االستثمارية العقاري1
   ــ  ــ  ــ86٪43٪43٪صندوق اخلبري للتطوير العقاري السكين 2 

ومبا ان سيطرة اجملموعة على الصناديق مؤقتة وان االستثمار  
يف الصناديق سيتم تصفيته يف املستقبل القريب فلم يتم توحيد 

الصناديق يف هذه القوائم املالية.



بيع استثمارات يف اسهم شركات  واستثمارات 
يف اراضي )كوحدات، مت اكتساهبا كثمن بيع، يف 

صندوق مشترك ميتلك تلك االستثمارات(

440�832 128�300-   10�800 

  -  - 19�749 69�000ربح من املعامالت اعاله
30�48245�806املستحق من جهات ذات عالقة 

  ــ18�000    ــ 18�000اشتراك يف وحدات يف صندوق مل يتم دفعه بعد

  ــ18�000املستحق جلهة ذات عالقة

أتعاب أعضاء اإلدارة العليا
تتكون اإلدارة العليا من اعضاء جملس إدارة الشركة وشركتها 

التابعة من كبار موظفي إدارة الشركة الذين لديهم صالحيات 
ومسئوليات ختطيط وتوجيه  وضبط أنشطة اجملموعة واالشراف 

عليها0 وفيما يلي أتعاب كبار موظفي اإلدارة:

2014م 
ريال سعـودي )باآلالف(

2013م 
ريال سعـودي )باآلالف(

13�896 17�123رواتب ومزايا أخرى قصرية األجل 
732 685مكافآت وظيفية 

17�808 14�628

7 . ممتلكات ومعدات 
فيما يلي تقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض احتساب االستهالك:

25 سنةمباين
سنتان إىل 4 سنوات حتسينات عقارات مستأجرة 

3 سنوات إىل 5 سنوات معدات مكتبية وحاسب آيل
4 سنواتأثاث وجتهيزات 

5 سنواتسيارات

الرصيد يف 31 ديسمرب مبلغ املعاملة 

طبيعة املعاملةاجلهــة ذات العالقة
 2014م

ريال سعودي
 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(

2014م
ريال سعودي

 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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ريال سعودي
مبانيأراضي)باآلالف(

تحسينات 
عقارات 

مستأجرة

معدات 
مكتبية 

وحاسب آلي
أثاث 

سياراتوتجهيزات
أعمال رأسمالية 

تحت التنفيذ 
)انظر االيضاح أ - أدناه(

المجموع
 2014م

المجموع
2013م

التكلفة 
 37�01735�617   ــ1�101266 6�96614�2343�90710�543يف بداية السنة

 1�432 121001�0283�547 32�404    ــ    ــإضافات
)32()62(   ــ   ــ   ــ)62(   ــ    ــ    ــاستبعادات

 37�017  40�502 1�1133661�028 6�96614�2343�91012�885يف هناية السنة
االستهالك :

 14�821 17�409   ــ4�3243�7228�2261�000137   ــيف بداية السنة
االستهالك احململ للسنة 

 2�612 2�283   ــ4252 468711�650   ــ)االيضاح 15(
)24()62(   ــ  ــ   ــ)62(   ــ   ــ   ــاملتعلق باالستبعادات

 17�409  19�630    ــ1�042189 4�7923�7939�814   ــيف هناية السنة
صاىف القيمة الدفترية :

 711771�02820�872 6�9669�4421173�071يف 31 ديسمرب 2014م
 19�608ــ   ــ101129 6�9669�9101852�317يف 31 ديسمرب 2013م

8 . مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م 

ريال سعـودي )باآلالف(
 7�423 12�074مستحق الدفع مقابل خدمات 

 8�503 24�182مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
36�256 15�926 

أ( تتعلق االعمال الرأمسالية حتت التنفيذ بصورة رئيسية 
بالتحسينات على العقارات املستأجرة حتت التنفيذ وسيتم 

حتويلها اىل جمموعة املوجودات ذات الصلة عند اإلنتهاء من 
تنفيذ االعمال.



9 . الزكاة وضريبة الدخل 

احململ للسنة
2014م 

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
 3�872 3�918الزكاة 

 136 185ضريبة الدخل
4�103 4�008 

الزكاة

يستند خمصص الزكاة إىل ما يلي : 
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
 801�438 805�314حقوق املسامهني

 8�625 11�097املخصصات والتعديالت األخرى
)701�117()720�275(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

96�136 108�946 

 45�949 60�579حصة املسامهني السعوديني من الدخل املعدل للسنة
 154�895 156�715الوعاء الزكوي

2014م 
ريال سعـودي )باآلالف(

2013م 
ريال سعـودي )باآلالف(

 3�880 3�887يف 1 يناير 
 3�9183�872املبلغ احململ للسنة

)3�865()3�871(املبالغ املدفوعة خالل السنة 
 3�887 3�934يف 31 ديسمرب  

تعود الفروقات بني النتائج املالية والنتائج الزكوية بشكل رئيسي إىل بعض التعديالت اليت متت وفقًا لألنظمة املالية ذات الصلة0

احلركة يف املخصص خالل السنة 
فيما يلي احلركة يف خمصص الزكاة خالل السنة:

ضريبة الدخل

تستند ضريبة الدخل احململة للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 
2014م و2013م إىل الدخل املعدل اخلاضع للضريبة والذي مت 

احتسابه على ذلك اجلزء من حقوق املسامهني اململوكة للمساهم 
األجنيب0 تتعلق التعديالت الضريبية اهلامة اليت متت على صايف 

الدخل احملاسيب باالستهالك ومكافأة هناية اخلدمة للموظفني 
وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلها0

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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احلركة يف املخصص خالل السنة

فيما يلي احلركة يف خمصص ضريبة الدخل للسنة:
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
 78 136يف 1 يناير 

 136 185املبلغ احململ للسنة احلالية
)78()136(املبالغ املدفوعة خالل السنة 

 136 185يف 31 ديسمرب  

الوضع الزكوي
 يف السنوات السابقة استلمت الشركة االم من مصلحة الزكاة 

والدخل الربط املتعلق باإلقرار الزكوي املقدم عن الفترة املنتهية 
يف 31 ديسمرب 2008م والذي طالبت فيه املصلحة بالتزام إضايف 
مببلغ 10�357 مليون ريال سعودي0 قدمت الشركة اعتراض على 
هذا الربط0 خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م، اصدرت 

جلنة االعتراض االبتدائية قرارها بتأييد معاجلة املصلحة . 
قدمت الشركة استئناف لدى الشركة االستئنافية ضد قرار جلنة 

االعتراض االبتدائية هبذا الشأن وقدمت ضمان بنكي لاللتزام 
املتنازع عليه مببلغ 10�357 مليون ريال سعودي )انظر االيضاحني 

4 و 22(.

استلمت الشركة االم أيضًا الربط لسنة 2009م والذي طالبت فيه 
املصلحة بالتزام اضايف مببلغ 3�585 مليون ريال سعودي. قدمت 

الشركة اعتراض لدى جلنة االعتراض االبتدائية على ربط املصلحة. 

إن إدارة الشركة االم على ثقة من أن نتيجة االعتراض ستكون لصاحل 
الشركة ولذا مل يتم تكوين خمصص مقابل االلتزام اإلضايف يف هذه 

القوائم املالية املوحدة0 مل يتم بعد إجراء الربوط للسنوات املنتهية يف 
31 ديسمرب 2010م اىل 31 ديسمرب 2013م من قبل املصلحة0

10 . رأس املال

يتكون رأس مال الشركة البالغ 813�202�930 ريال سعودي من 
81�320�293 سهمًا قيمة كل سهم منها 10 ريال سعودي0 

 وخالل سنة 2010م زادت شركة اخلبري املالية رأمساهلا من 424�9 
مليون ريال سعودي إىل 813�2 مليون ريال سعودي من خالل 

إصدار 38�826�911 سهمًا إضافيًا، القيمة االمسية للسهم 10 
ريال سعودي0 مت استكمال اإلجراءات النظامية لزيادة رأس مال 

الشركة خالل سنة 2011م0 
بلغت تكاليف املعامالت اليت انفقتها شركة اخلبري املالية 10�6 

مليون ريال سعودي إلصدار رأس املال 424�9 مليون ريال سعودي 
يف سنة 2008م . وقد مت ادراج هذا املبلغ يف قائمة التغريات 

يف حقوق املسامهني املوحدة حتت بند مستقل0وخالل السنة 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م مت تسوية تكاليف املعامالت مقابل 

توزيعات أرباح مستحقة الدفع )انظر االيضاح 11(.

بلغت تكاليف املعامالت اليت انفقتها شركة اخلبري الدولية إلصدار 
رأس املال يف سنة 2008م مبلغ 10�6 مليون ريال سعودي0 وقد 

متت إضافة هذه التكاليف  يف قائمة التغريات يف حقوق املسامهني 
املوحدة حتت بند االرباح املبقاة . 

11 . توزيعات ارباح

اقترح جملس إدارة الشركة توزيعات ارباح قدرها 0�50 ريال 
سعودي للسهم الواحد مببلغ امجايل 40�66 مليون ريال سعودي 

ميثل 5% من راس مال الشركة .متت املوافقة على توزيعات االرباح 
من املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية.

مت توزيع مبلغ 12�84 مليون ريال سعودي على املسامهني  بعد 
خصم زكاة وضريبة دخل مستحقة على املسامهني مببلغ 17�19 

مليون ريال سعودي وتكاليف معاملة )نشأت من اصدار راس 
املال األساسي للشركة( مببلغ 10�62 مليون ريال سعودي )انظر 

االيضاح 10(. 



12 . احتياطي نظامي

وفقا ألحكام نظام الشركات السعودي جيب على الشركة حتويل 

10% من صايف دخلها يف كل سنة إىل االحتياطي النظامي )بعد 
خصم اخلسائر املرحلة( حىت يبلغ االحتياطي نصف رأس مال 

الشركة املدفوع، علما بأن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع. 

13 . إيرادات أتعاب 
2014م 

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
1�015903أتعاب استشارية 

43�08531�184أتعاب إدارة وحفظ واكتتاب
44�10032�087

14 . مصروفات بيع وتسويق 
2014م

 ريال سعــودي )باآلالف(
  2013م 

ريال سعــودي )باآلالف(
5�7005�463رواتب ومزايا

2�7651�440حوافز مبيعات
8223�442خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها )اإليضاح 4(

2�5511�017أخرى
11�83811�362

15 . مصروفات عمومية وإدارية
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
60�54350�707رواتب ومكافآت 

1�562627إجيار ومصروفات متعلقة باملباين
2�2832�612استهالك )االيضاح 7(

3�5403�299سفر ألغراض العمل
12�1447�577أتعاب قانونية واستشارية 

2�7002�211اتصاالت 
608518لوازم مكتبية 

628449خدمات عامة 
356403تأمني
4�6763�422أخرى

89�04071�825

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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16 . رحبية السهم

مت احتساب األرباح للسهم من صايف دخل التشغيل للسنة بقسمة 
صايف دخل التشغيل على متوسط العدد املرجح لألسهم املصدرة 

خالل السنة0 

مت احتساب رحبية السهم من صايف الدخل بقسمة صايف الدخل 
على املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة خالل السنة0

17 . إدارة املخاطر 

تنطوي أنشطة اجملموعة على خماطر ولكن هذه املخاطر تدار من 
خالل عملية حتديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر ختضع 

لضوابط احلد من املخاطر وضوابط أخرى0 إن عملية إدارة 
املخاطر هي يف غاية األمهية للمجموعة لضمان استمرار رحبية 

اجملموعة وكل فرد يف اجملموعة مسئول عن املخاطر اليت تتعرض 
هلا اجملموعة فيما يتعلق مبسئولياته أو مسئولياهتا0 إن اجملموعة 

معرضة ملخاطر أسعار العمولة وخماطر االئتمان وخماطر السوق 
وخماطر السيولة0

خماطر أسعار العمولة 

تنشأ خماطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار 
العمولة اخلاصة على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة 
العادلة لألدوات املالية0 اجملموعة غري معرضة ملخاطر اسعار 

العمولة نظرًا ألن عمولتها اخلاصة اليت تدفع على املوجودات 
ذات معدالت ثابتة0

خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي خماطر إخفاق طرف يف أداة مالية يف الوفاء 
بالتزام ما والتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية0 

اجملموعة معرضة ملخاطر االئتمان على أرصدهتا لدى البنوك 
واإليداعات لدى املؤسسات املالية والذمم املدينة واملستحق من 

جهات ذات عالقة0

تعمل اجملموعة على احلد من خماطر االئتمان عن طريق مراقبة 
التعرض لالئتمان واحلد من املعامالت مع جهات معينة يتم 

التعامل معها والقيام باستمرار بتقييم مالئة اجلهات اليت يتم 
التعامل معها0 وفيما يتعلق جبميع فئات املوجودات املالية اليت 
حتتفظ هبا اجملموعة فإن أقصى تعرض ملخاطر االئتمان هو 

القيمة الدفترية كما مت اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل 
املوحدة0

خماطر السيولة 

خماطر السيولة هي خماطرة مواجهة منشأة ما صعوبة يف توفري 
األموال ملقابلة التزاماهتا املرتبطة باملطلوبات املالية0 تتم مراقبة 
احتياجات السيولة بصورة منتظمة وتعمل اإلدارة على التأكد من 

توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات حال نشوئها0

إن مجيع املطلوبات املالية لدى اجملموعة القائمة كما يف 31 
ديسمرب 2014م و31 ديسمرب 2013م يستحق سدادها خالل اثين 

عشر شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة0

خماطر السوق 

خماطر السوق هي خماطر تأثري التقلبات يف أسعار السوق 
مثل سعر الفائدة وأسعار األسهم  على دخل اجملموعة أو قيمة 

موجوداهتا من األدوات املالية0 إن الغرض من إدارة خماطر السوق 
هو إدارة التعرض ملخاطر السوق واحلد منها واالبقاء عليها ضمن 

حدود مقبولة ويف نفس الوقت حتقيق أقصى عائد من املخاطر0

استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة 

صناديق مدارة من اجملموعة وحمافظ اختيارية وصناديق مدارة 
يف اخلارج واستثمارات أخرى

لدى اجملموعة كما يف 31 ديسمرب 2014م و2013م استثمار يف 
صناديق تدار من قبل اجملموعة وحمفظة اختيارية وصناديق 
تدار يف اخلارج واستثمارات أخرى مببلغ 708�95 مليون ريال 

سعودي و520�13 مليون ريال سعودي، على التوايل، مت تصنيفها 
يف القوائم املالية املوحدة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة0 تتم 

مراقبة خماطر السوق على هذه االستثمارات على أساس كل 
استثمار على حدة0 إن تغريًا بنسبة 10% )2013م: 10%( يف صايف 

قيمة أصول الصندوق قد يزيد أو ينقص صايف دخل اجملموعة 



مببلغ 70�89 مليون ريال سعودي )2013م: 52�01 مليون ريال 
سعودي( 0

خماطر أسعار األسهم

خماطر أسعار األسهم هي خماطر اخنفاض القيمة العادلة لألسهم 
نتيجة للتقلبات يف مستوى مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على 

حدة0 اجملموعة غري معرضة ملخاطر اسعار االسهم كما يف 31 
ديسمرب 2014م )2013م:4�8 مليون ريال سعودي( حيث اهنا ال 

حتتفظ باستثمارات يف االسهم املتداولة. 

خماطر العملة

خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات 
أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت اجملموعة بشكل 
رئيسي بالريال السعودي والدينار البحريين والدوالر االمريكي 

وعليه فان اجملموعة غري معرضة ملخاطر صرف عمالت أجنبية 

كبرية0 اسعار صرف الريال السعودي والدينار البحريين ثابتة 
مقابل الدوالر االمريكي.

18 . متطلبات رأس املال النظامية ومعدل كفاية رأس املال

إن أهداف الشركة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات 
رأس املال اليت تضعها هيئة السوق املالية حلماية قدرة الشركة 

على االستمرار يف مزاولة عملها وللحفاظ على قاعدة رأمسالية 
قوية.

وخالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م قدمت هيئة السوق 
املالية قواعد احترازية  جديدة )»القواعد«( طبقا لقرارها رقم 

1ــ 40 ــ 2012 بتاريخ 1434/2/17هـ املوافق 2012/12/30م.تنص 
القواعد بأن الشخص املفوض جيب أن ميتلك قاعدة رأمسالية 
بشكل مستمر واليت تتوافق مع ما ال يقل عن جمموع متطلبات 

راس املال كما هو مبني يف اجلزء الثالث من القواعد االحترازية.

فيما يلي تفاصيل احلد األدىن من متطلبات رأس املال
2014م 

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م 

ريال سعـودي )باآلالف(
قاعدة رأس املال

873�597785�822معيار رأس املال 1
8383معيار رأس املال 2

873�680785�905جمموع قاعدة رأس املال
احلد األدىن من متطلبات رأس املال

88�972137�377خماطر اإلئتمان
117�46384�567خماطر السوق 

20�43719�073خماطر التشغيل
226�872241�017جمموع احلد األدىن من رأس املال املطلوب

معدل كفاية رأس املال
3�853�26إمجايل معدل رأس املال "وقت"

646�808544�888الفائض من رأس املال

19 . معلومات القطاعات

متشيًا مع التقارير املالية الداخلية للمجموعة فقد وافق جملس 

إدارة الشركة على حتديد قطاعات األعمال املتعلقة بأنشطة 
اجملموعة0 يتم التصريح عن املعامالت بني قطاعات األعمال 

على أسس جتارية0

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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تقوم اجملموعة بوضع احللول وتطويرها وهيكلتها وتنفيذها 
ملساعدة العمالء يف حتقيق أهدافهم من خالل أمثل الطرق 

للحصول على أو ختصيص رأس املال0 تشمل اجملموعة قطاعات 
االعمال الرئيسية التالية:

إدارة رأس املال

يستخدم قطاع إدارة رأس املال إمكانيات قائمة املركز املايل 
املوحدة للمجموعة ويهدف إىل تأسيس معامالت مرحبة سواء 

عن طريق االستثمار املباشر يف منتجات مؤسسات مالية أخرى أو 
عن طريق االستثمار املشترك مع عمالء ذوي إمكانيات كبرية يف 

منتجات اجملموعة و/ أو صناديق مشتركة0

فيما يلي إيرادات التشغيل للمجموعة وصايف إيرادات التشغيل حسب قطاع االعمال والقطاع اجلغرايف :

قطاعات األعمال
إدارة رأس املال 

ريال سعودي 
)باآلالف(

إدارة املوجودات 
ريال سعودي 

)باآلالف(
أخرى 

ريال سعودي 
)باآلالف(

اجملموع
ريال سعودي 

)باآلالف(
كما يف 31 ديسمرب 2014م

158�180 3�616 112�67141�893دخل التشغيل 
57�302)67�891(104�75220�441صايف دخل التشغيل 

إدارة رأس املال 
ريال سعودي 

)باآلالف(
إدارة املوجودات

ريال سعودي 
)باآلالف(

أخرى 
ريال سعودي 

)باآلالف(
اجملموع

ريال سعودي 
)باآلالف(

كما يف 31 ديسمرب 2013م
125�703 1�913 91�97831�812دخل التشغيل 

42�516)57�635(84�92115�230صايف دخل التشغيل 

متثل اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين عمليات شركة اخلبري املالية وشركة اخلبري الدويل على التوايل0

القطاعات اجلغرافية
اململكة العربية السعودية 

ريال سعــودي )باآلالف(
مملكة البحرين

ريال سعــودي )باآلالف(
املجموع

ريال سعــودي )باآلالف(
كما يف 31 ديسمرب 2014م

96�44861�732158�180دخل التشغيل 
2�42454�87857�302صايف دخل التشغيل 

إدارة املوجودات

يتيح قطاع إدارة املوجودات فرصًا استثمارية من خالل حمفظة 
كبرية ومتنامية لصناديق عامة وخاصة يف جماالت العقارات 
وأسواق رأس املال0 ويقدم القطاع إدارة الصناديق االختيارية 

واحملافظ0 ويقدم قطاع إدارة املوجودات حلول إدارة استثمارات 
للمؤسسات واألشخاص من أصحاب األموال الكبرية من خالل 

صناديق مشتركة0

أخرى 

تتضمن اخلدمات األخرى االستشارات والترتيب واالكتتاب 
التأسيسي0



اململكة العربية السعودية 
ريال سعــودي )باآلالف(

مملكة البحرين
ريال سعــودي )باآلالف(

املجموع
ريال سعــودي )باآلالف(

كما يف 31 ديسمرب 2013م
86�33639�367125�703دخل التشغيل 

13�05129�46542�516صايف دخل التشغيل 

20 . القيمة العادلة لألدوات املالية

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة أصل أو سداد التزام 
بني طرفني بعلمهما وملء إراداهتما يف معاملة تتم على أسس 
جتارية0 تتكون املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما يف 

حكمه  وذمم مدينة  واستثمارات حمتفظ هبا للمتاجرة واملستحق 
من جهات ذات عالقة وتتكون املطلوبات املالية من ذمم دائنة 

واملستحق جلهة ذات عالقة0 ال ختتلف القيم العادلة لألدوات 
املالية اختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفترية0

مت احلصول على القيمة العادلة لالستثمارات يف الصناديق اليت 
تديرها اجملموعة من صايف قيمة األصول اليت مت اإلفصاح عنها 

يف القوائم املالية املراجعة لتلك الصناديق أو معلومات صايف قيمة 
األصول اليت يقدمها مدراء الصناديق يف اخلارج أو معامالت 

مبيعات جديدة  .وفيما يتعلق بالصناديق العقارية فإن القيمة 
العادلة لالستثمارات العقارية املشار إليها تستند إىل التقييم األقل 

املقدم من اثنني من خرباء التثمني املستقلني وفقًا ملذكرة الطرح 
اخلاص بتلك الصناديق0

21 . املوجودات احملتفظ بها بصفة ائتمانية 

حتتفظ اجملموعة مبوجودات بالنيابة عن عمالئها0 ونظرًا ألن 
اجملموعة حتتفظ هبذه املوجودات بصفة ائتمانية لذا مل يتم إدراج 

هذه املوجودات يف قائمة املركز املايل املوحدة0 حتتفظ اجملموعة 
كما يف 31 ديسمرب 2014م مبوجودات مبوجب اتفاقية إدارة مببلغ 

2�588 مليون ريال سعودي )2013م: 1�805 مليون ريال سعودي( 
بالنيابة عن وملصلحة عمالئها0

حيتفظ بامللكية القانونية للموجودات املتعلقة بالصناديق اليت 
تديرها شركة اخلبري املالية من خالل منشآت ذات أغراض 

خاصة0 ونظرًا ألن حصة ملكية شركة اخلبري املالية يف هذه 
املنشآت ذات األغراض اخلاصة حيتفظ هبا بصفة ائتمانية، 

لذا فإن املعلومات املالية واحلصة يف نتائج هذه املنشآت مل يتم 
إدراجها يف هذه القوائم املالية املوحدة0

22 . ارتباطات رأمسالية والتزامات طارئة

مت تقدمي بعض املطالبات من قبل أطراف خارجية لدى  أ( 
احملكمة ضد الشركة األم يف دورة األعمال العادية. تتوقع 
إدارة اجملموعة أن تكون نتيجة هذه املطالبات لصاحلها 
ولذلك مل يتم تكوين خمصص هلا يف هذه القوائم املالية 

املوحدة فيما يتعلق هبذه املطالبات.

حتتفظ الشركة األم هبامش نقدي مقداره 10�357 مليون  ب( 
ريال سعودي لدى احد البنوك احمللية مقابل ضمان مت إصدارة 

لصاحل مصلحة الزكاة والدخل )اإليضاحان 4 و9(.

اعتمد جملس اإلدارة مصروفات رأمسالية مستقبلية مببلغ   ج( 
14�9 مليون ريال سعودي )2013م: 11�7 مليون ريال  سعودي( 

فيما يتعلق بالتحسينات على العقارات املستأجرة حتت 
التنفيذ.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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23 . عقود اإلجيار التشغيلي 
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
450450خالل سنة

4�5004�050من سنة إىل مخس سنوات
8�7009�600فوق مخس سنوات

13�65014�100

24 . املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

اخنفاض قيمة الذمم املدينة

يتم تقدير املبالغ القابلة للتحصيل من الذمم املدينة عندما 
يصبح من غري احملتمل حتصيل كامل املبلغ0 يف حالة املبالغ 

الكبرية يف حد ذاهتا يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ 
على حدة تبعا لطول الفترة اليت مضت على استحقاقها0 إضافة 

لذلك فإن اجملموعة تأخذ أيضًا يف االعتبار مشورة قانونية 
لتحديد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها يف حالة املبالغ 

الكبرية واليت تتعلق بالدعاوي القضائية اليت تقوم اجملموعة 
برفعها0 ويف حالة احلاجة لتكوين خمصص أكرب بناًء على مشورة 

قانونية فإن اجملموعة تقوم بتسجيل املخصص األكرب0

أما املبالغ اليت ليست كبرية يف حد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد 
استحقاقها فيتم تقييمها وتكوين املخصص تبعًا لطول الفترة 

اليت مضت على موعد استحقاقها0

بلغ إمجايل الذمم املدينة، كما يف تاريخ قائمة املركز املايل 
املوحدة، 13�2 مليون ريال سعودي )2013م: 12�5 مليون ريال 

سعودي( وبلغ خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها 11 مليون 
ريال سعودي )2013م: 10�2 مليون ريال سعودي(0 أي فرق بني 

املبالغ اليت يتم حتصيلها فعليًا يف الفترات املستقبلية واملبالغ 
املتوقعة يدرج يف قائمة الدخل املوحدة لتلك الفترات0

25 . اعتماد جملس اإلدارة

أعتمد جملس إدارة الشركة القوائم املالية املوحدة بتاريخ            
3 مجادى األول 1436هـ )املوافق 22 فرباير 2015م(0    

26 . أرقام املقارنة 

أعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض 
يف السنة احلالية . ولكن ال يوجد تأثري يف إعادة التصنيف على 

قائمة الدخل املوحدة أو قائمة التغريات يف حقوق املسامهني 
املوحدة0

افصاح الركيزة الثالثة

وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية,  مت حتضري تقرير االفصاح عن 
الركيزة الثالثة من قبل الشركة لعام 2014 والذي مت املوافقة عليه 

من قبل جملس اإلدارة. مت حتميل نسخة عن هذا التقرير على 
موقع الشركة اإللكتروين. 
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