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ر�ؤيتنا

اأن نكون ال�سريك الذي يقدم احللول ال�ستثمارية الناجعة من 

اأجل نتاج يتحدى الزمن.

ر�سالتنا

اأن نكون ال�سركة الختارة, ال�سركة التي يطمح اأ�سحاب 

الكفاءات العالية ف العمل لديها والتي يرغب كل م�ستثمر ف 

�سرائها.

قيُمنا

• ن�سع م�سلحة عمالئنا و�سركائنا اأوًل	

• نعمل دائما على توقع احتياجات عمالئنا ومتغريات 	

الأ�سواق التي نعمل فيها

• ن�سعى لتعظيم حقوق اللكية ل�ساهمينا	

• نفتخر بالكفاءة والهنية التي نعمل بها	

• ن�سجع الإبداع والبتكار والتطوير	
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خال�سة النتائج الالية

مقدمة

كانت البداية ف عام 2004م ف مدينة جدة بالملكة العربية ال�سعودية, حيث قام فريق من ال�سرفيني الحرتفني اللتزمني 

بتاأ�سي�ض �سركة ا�ست�سارية متخ�س�سة با�سم “اخلبري لال�ست�سارات الالية” لتقدمي النتجات واخلدمات ال�ست�سارية التوافقة 

مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية لل�سركات والوؤ�س�سات والأفراد اأ�سحاب الالءة الالية ف الملكة العربية ال�سعودية ودول 

جمل�ض التعاون اخلليجي. وبحلول العام 2006م, بداأت �سركة اخلبري بتطوير اأدوات ا�ستثمارية وتقدمي اخلدمات ال�سرفية 

ال�ستثمارية لعظم ال�سارف ال�سعودية, واأخذت بتو�سيع نطاق اأن�سطتها وتقدمي خدماتها لقاعدة اأكرب من العمالء ف الملكة 

العربية ال�سعودية والنطقة.

ف العام 2008, اجتذبت اخلبري لال�ست�سارات الالية بع�ض ابرز ال�سركات العائلية ورجال الأعمال الرموقني ف الملكة 

من خالل الكتتاب ف طرح خا�ض لأ�سهم �سركة م�ساهمة مالية مغلقة حتت م�سمى �سركة اخلبري الالية )“اخلبري”(, 

متخ�س�سة ف اإدارة الأ�سول وال�ست�سارات الالية باإ�سلوب بنوك التاجرة )Merchent Banking(براأ�سمال217 مليون دولر 

امريكي وقد ح�سلت ال�سركة على ترخي�ض رقم 37-07074 من هيئة ال�سوق الالية للتعامل ب�سفة اأ�سيل والتعهد بالتغطية, 

الإدارة , تقدمي ال�سورة, الرتتيب واحلفظ.

ومنذ ذلك احلني توا�سل اخلبري العمل على تو�سيع عملياتها ف النطقة وحول العامل, وتعزيز قدراتها على تقدمي اأف�سل 

الفر�ض ال�ستثمارية لعمالئها, ملتزمًة بالحافظة على قاعدة راأ�سمالية قوية, وبالإدارة الفعالة للمخاطر, وتوفري النتجات 

ال�ستثمارية البتكرة التوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة 

�الع�سو املنتدب �الرئي�س التنفيذي

يرتكز منوذج اأعمالنا على مبداأ تعظيم القيمة الراأ�سمالية ل�ساهمينا 

وم�ستثمرينا بتنمية الأ�سول حتت الإدارة وحتقيق العوائد الجزية على 

ال�ستثمارات.

ت�سعى اخلبري الالية اإىل ا�ستثمار راأ�سمالها واغتنام الفر�ض ال�ستثمارية 

الجزية مبا يحقق اأق�سى منفعة للم�ساهمني وال�ستثمرين, واإتاحة الفر�سة 

للعمالء ل�ساركتها ال�ستثمار عن طريق الحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة 

و�سناديقها ال�ستثمارية.

تعمل الأق�سام الختلفة باخلبري بالتن�سيق الوثيق ل�سمان اأعلى م�ستويات 

الكفاءة والأداء ف خمتلف مراحل ال�ستثمار:

• تختار اإدارة الأ�سول فر�ض ال�ستثمار الواعدة.	

• تقوم اإدارة تطوير النتجات على حتويل تلك الفر�ض اإىل حلول ومنتجات 	

ا�ستثمارية تنا�سب قاعدة عمالء ال�سركة. 

• يقوم ق�سم اإدارة راأ�ض الال بدعم تاأمني التمويل الطلوب لإبرام 	

ال�سفقات ال�ستثمارية الختارة.

• تقوم اإدارة تطوير الأعمال والطرح بطرح الفر�سة ال�ستثمارية على 	

العمالء وال�ستثمرين للم�ساركة فيها مع اخلبري من خالل �سناديق 

يديرها ق�سم اإدارة الأ�سول.

وقد حددت اخلبري جمموعة من العوامل والرتكزات الأ�سا�سية لتطبيق 

منوذج عملها بنجاح, اأهمها:

• جمع معلومات وافية عن ال�سوق	

• ا�ستخدام راأ�ض الال بكفاءة عالية	

• ابتكار وت�سميم النتجات واخلدمات	

• اإدارة ال�ستثمارات ومراقبة اأدائها بحر�ض ل�سمان ا�ستخدام راأ�ض الال 	

بكفاءة عالية واإدارة الخاطر بعناية و�سفافية, ل�سمان حتقيق اأعلى 

العوائد وزيادة القيمة الراأ�سمالية

• احلر�ض على اختيار فرق الإدارة الوؤهلة والوظفني التميزين بدرجة 	

عالية من الدراية والكفاءة واخلربة

• ال�سعي اإىل توحيد اأهداف موظفيها وم�ساهميها وعمالئها 	

منوذج اأعمالنا

 امل�سورة/

تطويراملنتجات
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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة

�الع�سو املنتدب �الرئي�س التنفيذي

ال�سادة / م�ساهمو �سركة اخلبري الالية         الحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,

يطيب لنا اأن نقدم لكم نتائج اأعمال �سركتكم �سركة اخلبري الالية عن العام 

النتهي ف 31 دي�سمرب 2012. وبالرغم من الظروف ال�سطربة التي متر بها 

النطقة, ا�ستطاعت �سركتكم حتقيق نتائج باهرة وهلل احلمد.

فقد منت اإيراداتنا مبعدل 66% لت�سل اإىل 107.3 مليون ريال �سعودي 

)مقابل 64.6 مليون ريال عام 2011( وهو ما يعك�ض منوًا قويًا ف اأعمالنا 

اجلديدة. وارتفع �ساف الأرباح مبعدل 62% لي�سل اإىل 31 مليون ريال 

�سعودي )مقابل 19.1 مليون ريال عام 2011(, وهو ما نتج ب�سكل رئي�ض عن 

ارتفاع الأ�سول حتت الإدارة, وارتفاع العائد على ال�ستثمار اإىل 13.6%, مما 

اأ�سهم ف الحافظة على هام�ض �ساف الأرباح عند 29%. عالوة على ذلك, 

حافظت ال�سركة على ا�ستثماراتها عند 561.1 مليون ريال )مقابل  559.5 

مليون ريال عام 2011(, با�ستثماراتها ف القطاع العقاري, واأ�سواق راأ�ض 

الال, والأوراق الالية الدعومة بالأ�سول, والأ�سهم غري الدرجة, بالإ�سافة 

اإىل ارتفاع قيمة اأ�سول هذه ال�ستثمارات.

وجاء اأداء قطاع اإدارة الأ�سول جيدًا ب�سفة خا�سة, مدفوعًا مببادرات 

الأعمال اجلديدة, فقد زاد جمموع الأ�سول حتت الإدارة مبعدل 17% لت�سل 

اإىل 1.64 مليار ريال �سعودي )مقابل نحو 1.4 مليار ريال عام 2011(, ومت 

اإطالق عدد من ال�سناديق ال�ستثمارية اجلديدة ف خمتلف فئات الأ�سول 

على ال�ستويني الحلي والعالي مما عزز مكانة ال�سركة وموقعها التناف�سي.

وقد اأطلقنا اأول منتجاتنا العالية ف ال�ستثمار العقاري بقيمة 125 مليون 

ريال �سعودي, اخلا�ض مب�سروع تطوير عقارات فاخرة ف و�سط لندن. 

وي�ساف هذا ال�ستثمار اإىل العديد من ال�ستثمارات العقارية التي قمنا بها 

ف ال�سنوات الأربع الا�سية من عمر ال�سركة. وبالإ�سافة اإىل ذلك, قمنا 

باإطالق اأول �سناديقنا الإقليمية لالأ�سهم اخلا�سة بقيمة اإجمالية بلغت 130 

مليون ريال �سعودي. ويوؤكد اإطالق هذا ال�سندوق التزام �سركتنا بتوفري 

فر�ض ال�ستثمار البديلة للم�ستثمرين الحليني ف اإطار ال�سرتاتيجية التي 

اأقرتها ال�سركة منذ العام 2010.

اإن تو�سع قاعدة عمالئنا ب�سكل كبري خالل العام 2012 وبزيادة و�سلت اإيل 

70%  تاأتي كنتاج لوا�سلة الهتمام بعمالئنا وفهم احتياجاتهم اخلا�سة, 

و�سن�ستمر باإذن اهلل ف طرح منتجات مالية تلبي احتياجاتهم ال�ستثمارية 

ال�ستقبلية حمليًا وعاليًا.

اأما من الناحية الإدارية فقد ات�سم عام 2012 با�ستحداث اإدارات مهمة 

لل�سركة لتواكب منوها وانت�سارها ال�سريعني. ولذلك مت ا�ستحداث وظيفة رئي�ض 

ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار لتطوير قدرات ال�سركة ال�ستثمارية. اإ�سافة اإىل ذلك 

قامت ال�سركة با�ستحداث وتعيني رئي�ٍسًا لإدارة الخاطر والإلتزام بحيث تكون 

من ال�سركات القليلة ف النطقة التي تويل هذه الناحية عناية خا�سة, وكذلك 

قامت ال�سركة باإعادة هيكلة الإدارة القانونية وا�ستحداث من�سب رئي�ض القطاع 

القانوين.

نحن ملتزمون اأي�سًا برعاية م�سالح العاملني لدينا, ل�سمان ولئهم على 

الدى الطويل لل�سركة. ومن هنا, فقد ركزنا جل اهتمامنا على تطوير فريق 

العمل من خالل التدريب وتعريف الوظف بقيَّم اخلبري وثقافتها. كما اأننا 

نعمل جاهدين للمحافظة على الركز الرموق الذي حظينا به على ال�ستويني 

الإقليمي والدويل حيث ح�سلت �سركة اخلبري الالية على جائزة اأف�سل �سركة 

لإدارة الحافظ الإ�سالمية من Islamic Business & Finance. وقد توج جناح 

ال�سركة بح�سولها على جائزة الركز الثاين كاأف�سل بيئة عمل ف قطاع 

اخلدمات الالية والتاأمني على م�ستوى الملكة ف عام 2011, والتي ي�سارك 

فيها الئات من ال�سركات ف الملكة.

اإننا ف اخلبري  عازمون على احلفاظ على نتائجنا الالية القوية وعلى 

توفري جمموعة مبتكرة من النتجات واخلدمات التي تلبي احتياجات قاعدة 

عمالئنا, و�سنوا�سل حت�سني اأدائنا بتوفيق من اهلل. كما واإننا متفائلون باإذن 

اهلل بالعام 2013 وباخلطط ال�سرتاتيجية وال�ستثمارية التي و�سعتها الإدارة 

حتت اإ�سراف وبدعم من جمل�ض اإدارة ال�سركة.

واللــه الوفــــق,

�سالح حممد بن لدن عمار اأحمد �سطا 

رئي�ض جمل�ض الإدارة الع�سو النتدب والرئي�ض التنفيذي 
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توؤكد اأبرز الوؤ�سرات الهامة ف العام 2012, اأن القت�ساد العالي كان ي�سري 

ببطء نحو الأف�سل, ويبدو مع بداية العام 2013 اأنه ما�ٍض ف طريق طويل 

من النمو البطيء. وقد تال�سى قدر كبري من الغمو�ض ال�سيا�سي مع اإمتام 

عمليات انتقال ال�سلطة ف القت�سادين الأكرب ف العامل, وهما الوليات 

التحدة وال�سني, ف الوقت الذي اأظهرت الوؤ�سرات القت�سادية فيهما 

عالمات وا�سحة على التح�سن. لكن اقت�ساديات العامل ما تزال حتيط 

بها الكثري من الخاطر ب�سبب التحديات ف منطقة اليورو, والتحديات 

الالية ف الوليات التحدة ومنها م�ساألة �سقف الديون, ف�ساًل عن 

التوترات اجليو�سيا�سية ف منطقة ال�سرق الأو�سط. وف اإطار روؤيتنا لالأداء 

القت�سادي خالل العام 2013, نتوقع اأن تت�سرف الوليات التحدة بحكمة 

وتعالج م�سكالتها الداخلية, ب�سكل اأ�سرع بكثري مما �سيفعله الأوروبيون ف 

م�ساعيهم لإيجاد حلول للم�ساكل التي تواجه منطقة اليورو.

وقد وا�سلت اقت�سادات دول جمل�ض التعاون اخلليجي منوها القوي, وكانت 

معظمها با�ستثناء الملكة العربية ال�سعودية تنتج من النفط ما يقارب اأق�سى  

طاقتها الكاملة ب�سبب قلة العرو�ض ف الأ�سواق. وَقّدَر �سندوق النقد الدويل 

منو الناجت الحلي الإجمايل لنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا عام 

2012 بن�سبة 5.3%, مع توقع اأن يفوق اأداء البلدان ال�سدرة للنفط اأداء تلك 

ال�ستوردة له مبراحل. ومن التوقع اأي�سًا اأن تكون زيادة الإنفاق احلكومي 

على البنية التحتية والقطاعات الجتماعية ف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

دافعًا لتحقيق اأداء اقت�سادي مميز, ما ميهد الطريق اأمام ال�سركات لتحقيق 

عائدات قوية ومنو ف الأرباح. لكن الخاطر اجليو�سيا�سية ف منطقة ال�سرق 

الأو�سط, قد ل تعزز اجلاذبية ال�ستثمارية لأ�سواق دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي ف العام 2013. 

اأما اأ�سعار الفائدة فبقيت منخف�سة طوال العام 2012, ويبدو اأنها �ستبقى 

كذلك على الأرجح لعامني مقبلني, ما يقود اإىل ا�ستمرار �سخ �سيولة فائ�سة 

ف اأ�سواق الأ�سهم مع �سعي ال�ستثمرين لتحقيق عائدات جمزية, وهو ما 

�سيدعم اأ�سواق الأ�سهم على م�ستوى العامل. ف القابل, من الرجح اأن يكون 

تباطوؤ منو اإيرادات ال�سركات ف ظل التحديات التي تواجه منطقة اليورو 

وكذلك تباطوؤ القت�ساد العالي م�سدر قلق لأ�سواق الأ�سهم ف ال�ستقبل 

النظور. ولذلك, فاإننا نتوقع اأن توا�سل اأ�سواق الأ�سهم اأداءها بالوترية التي 

كانت عليها ف العام 2012, مع تعر�سها لبع�ض  التقلبات خالل الأ�سهر الأوىل 

من 2013. وهو ما يجدر بال�ستثمرين ال�ستعداد لتوظيف اأموالهم ف الأ�سهم, 

ورمبا ف اأ�سهم الوليات التحدة اأكرث من اأوروبا, على الرغم من انخفا�ض 

تقييمات الأ�سهم الأوروبية.

كان اأداء العادن الثمينة باهتًا ف الن�سف الثاين من العام 2012. ومع ذلك, 

فاإننا نتوقع لهذه الفئة من الأ�سول اأن ُتظهر اأداًء قويًا على مدى ال�سنوات 

القبلة, نتيجة غمو�ض البيئة القت�سادية العالية وال�سيا�سات النقدية الفرطة 

ف الت�ساهل لكربى البنوك الركزية ف العامل. ومن الرجح اأن توا�سل البنوك 

الركزية ف جميع اأنحاء العامل مواقفها الرنة والت�ساهلة, ولذلك نرى اأن 

العادن الثمينة, التي تعترب اأهم اأدوات احلماية من الت�سخم وانخفا�ض 

العملة, �ستبقى من فئات الأ�سول الف�سلة والالذ الآمن.

اإن َتَدُخل ال�سارف الركزية ف اأ�سواق الديون ال�سيادية لأكرب الدول ف العام 

2012 كان اأمرًا اإيجابيًا بالن�سبة ل�ستثمارات الدخل الثابت, و�سي�ستمر هذا  

احلال على الدى الق�سري. ومع ذلك, فاإن العائدات ف هذه ال�سوق منخف�سة 

جدًا حاليًا بحيث ت�سكل عائقًا لأي �سعود حمتمل. بالإ�سافة اإىل ذلك, وعلى 

الرغم من التقلبات التوقعة ف ال�سندات ال�سيادية لبلدان اأوروبا الطرفية, 

فاإننا نتوقع اأن يكون التزام اأوروبا قويًا, كما كان دائمًا, بدعم هذه الفئة من 

الأ�سول, ما قد يقود اإىل انكما�ض العائدات على الدى الطويل. وما نف�سله ف 

مثل هذه البيئة ال�ستثمارية هو �سندات ال�سركات ذات العائدات الرتفعة.

ملحة عن الأ�سواق

َقّدَر �سند�ق النقد الد�يل منو الناجت املحلي

 الإجمايل ملنطقة ال�سرق الأ��سط 

��سمال اأفريقيا عام 2012 بن�سبة ٪5٫3



1617 اخلبري الالية    التقرير ال�سنوي 2012اخلبري الالية    التقرير ال�سنوي 2012

حمفظة ال�سركة �ال�سجل التاريخي

ملحة عن الإجنازات الت�سغيلية

19 ال�ستثمار العقاري 

19 الأ�سهم اخلا�سة  

20 الأ�سواق املالية 

21 تطوير املنتجات 

عملت اإدارة الأ�سول باخلبري ف العام 2012 على حت�سني قدراتها وتفعيل 

قطاعات اأعمالها وطرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات قاعدة عمالئها 

التنامية, كما قامت بتعيني عددًا من اخلرباء ف منا�سب اإدارية خمتلفة, 

وو�سعت حلوًل مبتكرًة اأتاحت لها القدرة على اجتذاب ال�ستثمرين 

ال�سرتاتيجيني ال�ستهدفني لدعم تو�سعة قطاعات اأعمالها ومتكينها من 

ال�ستفادة من الفر�ض ال�ستثمارية ال�ستجدة ف خمتلف الأ�سواق ال�ستهدفة. 

كما قامت اخلبري بتنويع ا�ستثماراتها ومنتجاتها جغرافيًا ف خمتلف فئات 

الأ�سول, واأن�ساأت ق�سمًا لتطوير النتجات, وهو ق�سم متخ�س�ض يتوىل تطوير 

جميع النتجات ال�ستثمارية.

ت�سعى اخلبري اإىل حتقيق عوائد جمزية لعمالئها وم�ستثمريها من 

ال�ستثمارات الختارة بعناية فائقة والوزعة على �سناديق ا�ستثمار متنوعة 

متوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.

تتيح �سناديق اخلبري للم�ستثمرين فر�ض ال�ستفادة من الأ�سواق ال�سعودية 

والإقليمية والعالية ف قطاعات الأ�سهم اخلا�سة والأ�سهم الدرجة ف ا�سواق 

الال, وال�سلع والعقارات, وتتعزز اإدارتنا ال�ساملة لكل من �سناديقنا بخرباتنا 

الوا�سعة ف تلك الأ�سواق وداريتنا العميقة بالقطاعات الجدية ا�ستثماريًا, 

والتي يرتكز عليها �سجلنا احلافل بالإجنازات من خالل اختيار الفر�ض 

التميزة وتطوير احللول ال�ستثمارية التي حتقق عوائد جمزية للم�ساهمني 

وال�ستثمرين.

ت�ستهدف �سناديقنا فئات الأ�سول التقليدية والبديلة مما يتيح للعمالء 

خيارات تتنا�سب مع خمتلف اأهدافهم ال�ستثمارية.

وتعتمد اخلبري على نهج ال�ساركة ف ال�ستثمار وتوحيد م�ساحلها مع م�سالح 

ال�ستثمرين, والراقبة ال�ستمرة لالأ�سواق ل�ستك�ساف الفر�ض الوؤاتية وتطوير 

حلول ومنتجات ا�ستثمارية مبتكرة لتلبية الحتياجات ال�ستثمارية للعمالء 

من ال�سركات والوؤ�س�سات والأفراد.

تتميـز اإدارة الأ�سـول ف اخلبري بتنوع منتجاتها ال�ستثمارية ف الأ�سواق 

الحلية والإقليمية والعالية, وت�سعى دائمًا اإىل تلبية احتياجات ال�ستثمرين 

التنوعة بتاأ�سي�ض واإدارة �سناديق الأوراق الالية, واإدارة الحافظ اخلا�سة ف 

ال�سوق ال�سعودية والأ�سواق الأخرى, وتقدمي ال�سورة الالية لعمالئها.

تتوزع اإدارة الأ�سول ف اخلبري على ثالثة قطاعات اأعمال هي ال�ستثمار 

العقاري, واأ�سواق الال, والأ�سهم اخلا�سة, وتتيح من خالل �سناديقها 

فر�سًا منا�سبة للم�ستثمرين ف الأ�سواق الختلفة. وتقوم هذه القطاعات على 

الأعمال التالية:

• تاأ�سي�ض واإدارة �سناديق الأوراق الالية. 	

• اإدارة حمافظ العمالء اخلا�سة.	

اأبرز الإجنازات يف العام 2012 

�سهدت الأ�سول الُدارة منوًا ملحوظًا بحلول نهاية العام الايل 2012 لت�سل 

اإىل 1.64 مليار ريـال �سعودي, اأي بزيادة قدرها 14% مقارنًة بالعام الايل 

2011. حيث اأ�سهمت قطاعات اأعمال اإدارة الأ�سول الثالثة )ال�ستثمار 

العقاري, واأ�سواق الال, والأ�سهم اخلا�سة(, لأول مرة منذ تاأ�سي�ض ال�سركة 

ف هذا النمو. ونتيجة لذلك قامت ال�سركة بتاأ�سي�ض برنامج لإدارة الحافظ 

اخلا�سة بالتعاون مع ال�سعودي الفرن�سي كابيتال. ومن الإجنازات التي 

جتدر الإ�سارة اإليها الإنتهاء من طرح جمموعة من ال�سناديق العقارية ذات 

الطرح اخلا�ض واأول �سندوق لالأ�سهم اخلا�سة والتوافقه مع مبادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية.

وتخطط ال�سركة لطرح خم�سة منتجات ا�ستثمارية جديدة ت�سم �سندوقني 

لال�ستثمار العقاري و�سندوق لال�ستثمار ف الأ�سهم اخلا�سة, و�سندوق 

لال�ستثمار ف الأ�سهم ال�سعودية, وبرنامج اإدارة الحافظ اخلا�سة. بالإ�سافة 

ملحة عن الإجنازات الت�سغيلية

اإدارة الأ�سول
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اإىل الرتكيز على التعريف ال�ستمر بقدرات اخلبري ف القطاعات الثالثة 

لإدارة الأ�سول من خالل تنظيم الندوات والعرو�ض لعمالء ال�سركة احلاليني 

والرتقبني.

الإيرادات ال�صنوية لقطاع اإدارة الأ�صول

)األف ريال �سعودي(
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ال�ستثمار العقاري

يركز قطاع ال�ستثمار العقاري لدى اخلبري على اإيجاد فر�ض ا�ستثمارية 

متميزة تقوم على الأبحاث والدرا�سات لختلف الأ�سواق, والتابعة ال�ستمرة 

لحتياجات العمالء مبا يتيح القدرة على ابتكار احللول ال�ستثمارية وتوظيف 

الأ�سول بال�سكل الالئم .

الدرا�سة ال�ستفي�سة والإلام بال�سوق الحلية هي مفاتيح جناحنا. و�سغلنا 

ال�ساغل هو فهم احتياجات عمالئنا بهدف ا�ستنباط وت�سميم ا�سرتاتيجيات 

ال�ستثمار و�ُسبل توظيف الأ�سول التي حتقق اأهدافهم. نحن نبتكر احللول 

ال�ستثمارية النا�سبة لعمالئنا من خالل احت�ساب ودرا�سة العوائد والخاطر 

ذات العالقة, وكذلك فيما يخ�ض القطاعات ال�ستثمارية والنطاق اجلغراف 

الف�سل لديهم.

تعتمد ال�سركة اأ�سلوب ِفـرق العمل التخ�س�سة. حيث تعمل ِفـرق ال�ستثمار 

كمجموعات ريادية تنتهج فل�سفة وا�سحة خا�سة بكل عميل و�سندوق. ويتوىل 

كل فريق م�سوؤولية اإدارة ا�ستثمار معني ب�سكل �سامل وتام, مبا ف ذلك 

عمليات ال�ستحواذ والتطوير والإدارة ال�ستمرة لالأ�سول والتخارج. ويعد كل 

فريق م�سوؤوًل ب�سكل مبا�سر عن الأداء. وبف�سل هذا النهج متكنت ال�سركة من 

اأن ت�سمن التوافق ال�سرتاتيجي الطلق مع الأهداف ال�ستثمارية لعمالئها.

اأبرز الإجنازات يف العام 2012 

�سهد عام 2012 اإن�ساء �سناديق ا�ستثمار عقارية جديدة, فقد مت النتهاء 

من طرح �سندوق اخلبري العقاري ال�سكني لو�سط لندن1, وهو �سندوق 

ا�ستثمار عقاري طرح خا�ض مغلق متوافق مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية, 

يقوم ال�سندوق بتطوير م�ساريع �سكنية متعددة ف مواقع متميزة ف و�سط 

مدينة لندن, بالملكة التحدة. كما مت اأي�سًا الإنتهاء من طرح �سندوق اخلبري 

للتطوير العقاري ال�سكني 1 )“م�ساكن 1”(, وهو �سندوق ا�ستثمار عقاري 

�سكني طرح خا�ض مغلق متوافق مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. ويقوم 

ال�سندوق بتطوير م�ساريع عقارية �سكنية بالملكة العربية ال�سعودية. عالوة 

على موا�سلة العمل على اإدارة ال�سناديق القائمة.

وتخطط ال�سركة للتخارج خالل عام 2013 من ال�ساريع التي ي�ستمل عليها 

�سندوق تطوير الأرا�سي 1 و�سندوق تطوير الأرا�سي 2 وحتقيق العوائد 

التوقعة للم�ستثمرين. وف نف�ض الوقت تنفيذ الإ�سرتاتيجيات العتمدة 

لتح�سني اأداء الحفظة, وزيادة �ساف الدخل للم�ستثمرين, والتو�سع ف 

فئات الأ�سول والتنويع اجلغراف ل�ستثمارات الحفظة العقارية, من خالل 

ال�ستثمار ف دول متقدمة مثل الوليات التحدة الأمريكية. كما �ست�ستمر 

اخلبري لكت�ساب م�سداقية عالية بالدخول ف �سراكات اإ�سرتاتيجية مع 

�سركاء عاليني متخ�س�سني, وموا�سلة الرتكيز على التعريف مبنتجات 

وخدمات اخلبري وقدراتها من خالل ال�ساركة ف الوؤمترات والفعاليات 

العقارية الحلية والإقليمية والعالية.

الأ�سهم اخلا�سة

يقوم قطاع الأ�سهم اخلا�سة بالعمل على ال�ستحواذ ومتلك ح�س�ض اغلبية 

ف �سركات رائدة ف الملكة العربية ال�سعودية واخلليج وال�سرق الأو�سط, 

والرتكيز على ال�سركات التي تتميز بالربحية. وقد قام فريق الأ�سهم 

اخلا�سة بزيادة تركيزه على ال�سفقات ذات القيمة الأكرب والقدرة الأف�سل 

ف احل�سول على ت�سهيالت متويل وحتقيق معدل م�ساعف اأعلى عند 

التخارج.

يدر�ض الفريق متلك ال�سركات ذات النتجات واخلدمات البتكرة, والراكز 

الرائدة ف الأ�سواق, وفرق الإدارة القوية القادرة على زيادة قيمة ا�ستثمارات 

ال�ساهمني. كذلك يجب اأن تكون ال�سركة ال�ستهدفة قادرة على ال�ستمرار 

ف حتقيق قيمة م�سافة بفعل الركز القوي ف الأ�سواق لنتجاتها اأو تقنياتها 

اأو �سبكات التوزيع العائدة لها اأو عملياتها الإنتاجية اأو ا�سمها التجاري؛ واأن 

تتميز با�سرتاتيجية عمل وا�سحة وجمالت منو متعددة, وح�سة متزايدة من 

ال�سوق؛ واأن تكون عوامل منوها ف القطاع الذي تن�سط فيها عوامل اأ�سا�سية 

وقوية؛ واأن تكون هناك حوافز اأ�سا�سية لفريق اإدارتها وبرامج م�ساركة ف 

ال�ستثمار؛ واأن تتهياأ لها فر�ض التخارج من خالل التملك ال�سرتاتيجي اأو 

الطرح الأول لالكتتاب العام ف اأ�سهمها.

يقوم قطاع الأ�سهم اخلا�سة بو�سع اخلطط ال�ستثمارية ومن ثم هيكلتها 

واإدارتها بناًء على ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار التالية:

• �سراء ح�س�ض اأغلبية ف ال�سركات العائلية. وتكون ال�سركات ال�ستهدفة 	

ف غالب الأحيان ف مواجهة حتديات تتعلق بالإدارة اأو بحاجة اإىل 

التطوير. ومن خالل خرباتنا ف اإدارة ال�سركات, وبالتعاون الوثيق 

مع �سركائنا ال�سرتاتيجيني ف ال�ستثمار وكبار الدراء التنفيذيني ف 

ال�سركات ال�ستحوذ عليها, فاإننا نهدف اإىل تنمية هذه ال�سركات وتهيئة 

 لحة عن الجنازات الت�سغيلية
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ا�سرتاتيجية التخارج الأمثل لها من خالل بيعها اأو طرحها لالكتتاب 

العام ف غ�سون 3 – 5 �سنوات من تاريخ ال�سراكة.

• �سراء ح�س�ض ل ت�سكل اأغلبية ف �سركات عاملة وناجحة ترغب ببيع 	

جزًء من اأ�سهمها عن طريق طرحها لالكتتاب العام. ويلجاأ ق�سم 

الأ�سهم اخلا�سة اإىل هذه الإ�سرتاتيجية لال�ستحواذ على ح�سة اأقلية 

ف ال�سركات العائلية ال�ستهدفة والدخول ف �سراكة مع مالكيها بهدف 

قيادة عملية الكتتاب العام و�سمان جناح اإجراءاتها )على ال�سعيد 

الداخلي لل�سركة وكذلك اخلارجي مع ال�ستثمرين واجلهات التنظيمية( 

مبا ي�سمن التخارج الأمثل منها عرب الكتتاب العام.

• وتكملة لهذه ال�سرتاتيجيات, ي�سعى ق�سم الأ�سهم اخلا�سة اإىل الدخول 	

ف �سراكات اأو ح�س�ض )ملكية(  م�ستهدفة �سركات دولية كربى ذات 

م�سالح جتارية ف الملكة العربية ال�سعودية بهدف اإن�ساء حتالفات قوية 

قادرة على �سراء ن�سب قد ت�سل اإىل 100% من ال�سركات ال�ستهدفة ف 

الملكة العربية ال�سعودية وباقي دول النطقة. كما ت�سعى اخلبري اأي�سًا 

اإىل ا�ستثمار قدراتها الت�سغيلية ف اإدارة ال�سركات �سمن حمافظها 

وال�ستفادة من عائداتها وتوظيفها ف ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية مبتكرة 

ت�ستهدف ال�ستحواذ على ال�سركات التعرثة والتي تتمتع بقاعدة اأعمال 

متينة لكنها تواجه اأو�ساعًا ت�سغيلية �سعبة وموؤقتة.

اأبرز الإجنازات للعام املايل 2012

كان من اأبرز اإجنازات اخلبري لعام 2012م  اإبرام اأول �سفقة م�ساهمة خا�سة 

والنتهاء من طرح اأول �سندوق لالأ�سهم اخلا�سة كطرح خا�ض متوافق مع 

مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 130 مليون ريـال �سعودي.

وباإذن اهلل ت�سعى اخلبري لال�ستفادة من قدراتها على اإبرام ال�سفقات 

ال�ستثمارية وزيادة حجم ا�ستثماراتها البا�سرة واإبرام �سفقة اأ�سهم خا�سة 

اإ�سافية مبا يتوافق مع ال�سرتاتيجيات العتمدة.

الأ�سواق املالية

يتوىل قطاع اأ�سواق الال اإدارة ال�ستثمارات التوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 

ف قطاعات ال�سلع والدخل الثابت والأ�سهم من خالل جمموعة من الحافظ 

اخلا�سة وال�سناديق. وتكفل هذه الأدوات ال�ستثمارية تلبية احتياجات 

عمالئنا للتنويع واإدارة ال�سيولة وحتقيق اأف�سل العوائد.

تغطي منتجات اأ�سواق الال قطاعات الأ�سهم الحلية والإقليمية والعالية, 

وال�سلع, والأوراق الالية.

ا�سرتاتيجياتنا واأدواتنا ال�ستثمارية التطورة تعك�ض خربتنا العميقة ف 

حتليل دورات الأ�سواق الحلية والإقليمية والعالية. وفيما يتعلق بالأ�سهم 

الدرجة, فاإننا ننتهج ا�سرتاتيجية فعالة لإدارة الحافظ اخلا�سة ترتكز على 

�سا�سي والتقني. بينما ت�ستفيد حمفظة ال�ستثمار ف ال�سلع لدينا 
ُ
التحليل الأ

من عالقاتنا ال�سرتاتيجية مع اأبرز مديري �سناديق ال�سلع العالية. 

وبالإ�سافة اإىل تركيزنا على موائمة تطوير منتجاتنا مع ا�سرتاتيجية ال�سركة 

للنمو, حر�سنا اأي�سًا على التح�سني التدريجي للعمليات الداخلية بهدف 

تنظيمها وحت�سني جودة منتجاتنا ال�ستثمارية. اإ�سافة اإىل ذلك قامت 

ال�سركة بتوقيع عقد تعاون مع �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ف خدمات 

الو�ساطة ف خمتلف الأ�سواق الالية  لت�سهيل العمليات التعددة مبختلف 

العمالت. 

اأبرز الإجنازات يف العام املايل 2012 

�سهد عام 2012 العديد من الإجنازات منها بدء العمل على تنفيذ برنامج 

اإدارة الحافظ اخلا�سة, وتوقيع عقد تعاون مع ال�سعودي الفرن�سي كابيتال 

ل�ستخدام البنية التحتية خلدمات الو�ساطة بهدف اإدارة حمافظ العمالء 

اخلا�سة, كذلك احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق الالية على تاأ�سي�ض اأول 

�سندوق اأ�سهم �سعودي كطرح عام.

وبهدف تاأهيل اخلبري لدخول �سوق ال�ستثمارات العالية, قمنا بو�سع نظام 

داخلي لت�سهيل ت�سنيف �سناديقنا ال�ستثمارية من قبل وكالت الت�سنيف 

الدولية. وهذا النظام ف طور التجربة حاليًا, و�سيتم تطبيقه ف ال�سنوات 

القادمة باإذن اهلل.

وتخطط ال�سركة خالل عام 2013 اإىل طرح �سندوق الأ�سهم ال�سعودي, وهو 

�سندوق عام ي�ستثمر ف �سوق الأ�سهم ال�سعودي من خالل اأ�سهم ال�سركات 

التوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. كذلك بناء �سجل اأداء مميز 

للمحافظ اخلا�سة وال�سناديق ف خمتلف فئات الأ�سول لتو�سيع قاعدة 

العمالء وتنمية حجم الأ�سول ال�ستثمرة, بالإ�سافة اإىل م�ساركة اإدارة 

تطويرالنتجات ف طرح منتجات ا�ستثمارية جديدة قادرة على حتقيق عوائد 

جمزية وبناء �سجل اأداء مميز.

تطوير املنتجات

�سعيًا لإر�ساء قاعدة عمالء اخلبري وتنميتها والحتفاظ بوترية النمو بال�سكل 

الذي يتنا�سب مع اآليات ال�سوق واحتياجات ال�ستثمرين, قامت ال�سركة 

بتاأ�سي�ض اإدارة متخ�س�سة لتطوير منتجاتها. 

اإن الهمة الرئي�سية لإدارة تطوير النتجات هي تنمية وتنويع حمفظة منتجات 

ال�سركة من خالل طرح حلول ا�ستثمارية مبتكرة تدار من قبل مديري 

حمافظ اأكفاء لتحقيق عوائد تتنا�سب مع الخاطر ذات العالقة وجتذب 

قاعدة عمالء متميزة وتعزز من قيمة ال�سركة.

وت�سرف هذه الإدارة على جميع جمال�ض الإدارة اخلا�سة بال�سناديق من 

خالل التن�سيق بني الأع�ساء ومدراء ال�سناديق والتاأكد من اجناز الهام 

ذات العالقة ف الوقت وبال�سكل الطلوب. كما وتقوم الإدارة بتجهيز التقارير 

الف�سلة اخلا�سة باأداء ال�سناديق والتاأكد من اإر�سالها للم�ستثمرين ب�سكل 

دوري. 

يقوم على دعم الإدارة موظفون متخ�س�سون ف جمالت تاأ�سي�ض ال�سناديق 

ال�ستثمارية والتحاليل الالية والأبحاث القت�سادية والت�سويق وقوانني 

ال�ستثمار ذات العالقة. 

اأبرز الإجنازات يف العام 2012

 حققت اإدارة تطوير النتجات خالل عام 2012 اإجنازات عديدة من اأهمها 

هيكلة عملية تطوير النتجات, حيث مت تعديل اإجراءات عملية اإطالق 

النتجات اجلديدة بال�سكل الذي ي�سمن تاأ�سي�سها باجلودة والوقت الطلوبني 

ومبا يعزز ال�ستفادة من كفاءات ال�سركة التوفرة وبناء كفاءات جديدة. 

كذلك ت�سكيل جلنة لتطوير النتجات من اأع�ساء يعتربون ركائز اإدارية ف 

ال�سركة يقومون بالبت ف النتجات واحللول ال�ستثمارية اجلديدة ومراجعة 

اأداء النتجات الطروحة. ومتيز عمل الإدارة هذا العام باإ�سدار العديد من 

ال�سناديق الإ�ستثمارية ذات الطرح اخلا�ض والعام تغطي جميع قطاعات 

الأ�سول.

  

 لحة عن الجنازات الت�سغيلية
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 لحة عن الجنازات الت�سغيلية

دعم عمالئنا باملنتجات ال�ستثمارية املنا�سبة التي 

تعظم من كفاءة حمافظهم ال�ستثمارية

ال�ست�سارات املالية

نحن ف اخلبري نطمح لأن نكون ال�ست�سار الف�سل لعمالئنا من الهيئات 

احلكومية وال�سركات العائلية والوؤ�س�سات الكبرية منها وال�سغرية.

نفخر باأننا منتلك خربة ل ت�ساهى ف تنفيذ ال�سفقات الالية, مقرونة 

بنطاٍق وا�سٍع من الهارات والعارف التخ�س�سة, مما ميكننا من اإدارة 

ال�سفقات العقدة بكفاءة عالية و�سمن اإطار زمني منا�سب.

لتقدمي ال�سورة النا�سبة لعمالئنا, فاإننا نقوم بتقدمي خدماتنا �سمن ثالث 

عّدت لتوافق احتياجات خمتلف العمالء, على النحو التايل:
ُ
فئات اأ

الدمج �ال�ستحواذ

اإن موقعنا ف جدة, البوابة التجارية للحرمني ال�سريفني, هو من اأهم 

العوامل التي طالا مّكنتنا من تقدمي ال�سورة اإىل عمالئنا على عدٍد متزايد 

من �سفقات الدمج وال�ستحواذ العابرة للحدود, اأما ف نطاق الملكة 

العربية ال�سعودية, فنحن نفخر بخربتنا الفريدة ف معاجلة اجلوانب 

التعددة ل�سفقات الدمج وال�ستحواذ, دون اإغفال العتبارات الجتماعية 

والثقافية الرتبطة مبثل هذه ال�سفقات ف الملكة.

تتاألف خدمات الدمج وال�ستحواذ ف اخلبري على مايلي:

• �سفقات الدمج	

• �سفقات البيع	

• �سفقات ال�ستحواذ	

• ال�سفقات العابرة للحدود	

• ال�ساريع ال�سرتكة	

التمويل

تتمتع اخلبري ب�سجٍل حافل بالنجاحات ف تقدمي ال�سورة للعمالء حول 

اأف�سل �سبل تغطية احتياجات التمويل, �سواء فيما يتعلق بتاأمني احل�سول 

على القرو�ض ال�سرفية اأو تاأمني احل�سول على روؤو�ض الأموال من خالل 

عمليات الطرح اخلا�ض. يتمتع فريق العمل ف اخلبري بفهم عميق لتطلبات 

تقييم الفر�ض ال�ستثمارية, كما اأننا نتمتع بعالقات متينة مع جمموعة 

وا�سعة من المولني وال�ستثمرين ف الملكة, الأمران اللذان ميكنان اخلبري 

من تقدمي اأف�سل م�سورة فيما يتعلق بتاأمني التمويل الالزم.

وت�سمل اخلدمات التي نقدمها ف جمال التمويل:

• الطروحات اخلا�سة لزيادة راأ�ض الال	

• ترتيب احل�سول على القرو�ض من البنوك	

ال�ست�سارات املالية لل�سركات

يقدم فريقنا الخت�ض ف ال�ست�سارات الالية لل�سركات حلوًل �ساملة تركز 

على تنمية اأعمال العمالء وحتقيق القيمة ال�سافة على ا�ستثماراتهم.

وت�سمل خدماتنا ف جمال ال�ست�سارات الالية لل�سركات:

• اإعادة هيكلة ال�سركات	

• اإعادة هيكلة راأ�ض الال	

• ح�ساب تكلفة راأ�ض الال	

• اإدارة ال�سيولة	

• �سيا�سة توزيع الأرباح	

• ترتيبات زيادة راأ�ض الال	

اأبرز الإجنازات يف العام 2012

يف جمال الدمج �ال�ستحواذ

قامت اإدارة ال�ست�سارات الالية ف عام 2012 بتقدمي ال�سورة لجموعة من 

العمالء على عدد من �سفقات البيع وال�سراء.

ففي عمليات البيع, كان من ابرز العمالء جمموعة اإقليمية لالأغذية لبيع 

ح�سة من اأ�سهمها ل�ستثمر ا�سرتاتيجي, بالإ�سافة اإىل �سركة متخ�س�سة ف 

توزيع النتجات الطبية لبيع ح�سة اأغلبية من اأ�سهمها ل�ستثمر ا�سرتاتيجي.

وف عمليات ال�سراء كان من ابرز العمالء جمموعة ا�ستثمارية �سعودية 

كربى ل�سراء ح�سة اأغلبية ف �سركة حملية لال�ستثمار العقاري, بالإ�سافة 

اإىل �سركة مدرجة ف ال�سوق ال�سعودية وتعمل ف جمال ال�ستثمار ال�سناعي 

ل�سراء ح�سة ف �سركة متخ�س�سة لت�سنيع مواد البناء.

يف جمال التمويل �ال�ست�سارات

كان من ابرز عمالء الإدارة �سركة اأجنبية تقع ف �سبه القارة الهندية 

وتعمل ف جمال الطاقة لتمكينها من اإعادة جدولة ديونها, كذلك العمل مع 

م�سرف جتاري �سعودي فيما يتعلق باإجراء مراجعة وتقييم لحفظة الأ�سول 

ال�سندة.
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عناية فائقة باأعلى معايري التوا�سل مع امل�ستثمرين 

يتوىل فريق تطوير الأعمال والطرح ب�سكل اأ�سا�سي القيام بطرح منتجات 

ال�سركة ال�ستثمارية ف الملكة العربية ال�سعودية وباقي دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي, وتقع حتت م�سئولياته تقدمي الدعم لديري اأق�سام اأدارة الأ�سول 

لتمكينهم من اختيار وحتديد الفر�ض النا�سبة لختلف فئات الأ�سول.

اأبرز الإجنازات يف العام 2012

جنح فريق تطوير الأعمال ف جتاوز الأهداف ال�سرتاتيجية الحددة له 

عام 2012م حيث ارتفعت ن�سبة الكتتابات ف �سناديق اخلبري الختلفة 

بن�سبة 140%, كما ات�سعت قاعدة عمالء ال�سركة بن�سبة تفوق 70% عن العام 

ال�سابق, كذلك ارتفاع ن�سبة �سريحة �سيدات الأعمال التي ا�سحت ت�سكل ركنًا 

اأ�سا�سيًا ف ال�سرائح ال�ستهدفة.

 

تطوير الأعمال �الطرح

يهتم فريق تطوير الأعمال والطرح بتعزيز عالقات ال�سركة وتو�سيع قاعدة 

م�ستثمريها من موؤ�س�سات واأفراد من ذوي الرثوات واأ�سحاب الالءة الالية 

العالية, وتزويدهم مبا تطرحه ال�سركة من النتجات وال�سفقات اجلديدة, 

وكذلك التوا�سل معهم ب�ساأن ا�ستثماراتهم ف �سناديق اخلبري, عالوة على 

تقدمي تقارير لهوؤلء ال�ستثمرين حول التطورات اجلارية ف اأ�سواق ال�ستثمار 

الحلية والقليمية والدولية والناخات والفر�ض ال�ستثمارية التاحة ف خمتلف 

الأ�سواق. وبهدف حت�سني قدرات الفريق على تلبية احتياجات ال�ستثمرين, 

قامت ال�سركة ب�سم عددًا من الخت�سا�سيني من ذوي الوؤهالت العالية 

والكفاءات واخلربات الطويلة لدى موؤ�س�سات مالية كربى.  

يوؤدي فريق تطوير الأعمال دورًا حموريًا ف متكني اخلبري من ابتكار وتطوير 

منتجات وا�ستثمارات تلبي تطلعات ال�ستثمرين وتكوين الزيج الالئم والتنوع 

بح�سب فئات الأ�سول والقطاعات والناطق اجلغرافية والعمالت. ولالرتقاء 

باخلدمات القدمة للعمالء ي�سعى الفريق اإىل تطوير مهامه من خالل اعتبار 

الهام الإر�سادية جزًء من خدماته القدمة للم�ستثمرين مبا يتوافق مع 

حمافظ ا�ستثماراتهم التنوعة, اإىل جانب تقدمي معلومات متخ�س�سة حول 

ال�سوؤون القت�سادية وكيفية توزيع اأ�سولهم ال�ستثمارية. وقد قامت ال�سركة 

با�ستخدام نظام عالقات العمالء للم�ساعدة على رفع كفاءة م�سئويل عالقات 

العمالء ف التعامل مع ال�ستثمرين والرتكيز على تلبية احتياجاتهم وتاأمني 

احللول ال�ستثمارية التي تتنا�سب مع متطلباتهم

وقد ا�ستطاعت ال�سركة ومنذ تاأ�سي�سها ك�سب ثقة م�ستثمريها وم�ساهميها 

على حد �سواء, حيث تويل عناية فائقة لو�سع اأعلى معايري التوا�سل مع 

ال�ستثمرين, من خالل تزويدهم بتقارير دورية ومنتظمة ومف�سلة تو�سح 

اأداء ا�ستثماراتهم وال�ستجدات التعلقة بها, عالوة على مراجعة الحفظة 

ال�ستثمارية بانتظام واإجراء درا�سات حتليلية لكل م�ستثمر ح�سب احلاجة. 

ويحظى فريق تطوير الأعمال والطرح مب�ساندة جميع اإدارات واأق�سام 

ال�سركة, حيث تت�سافر جهود اجلميع لالرتقاء وتقدمي اأف�سل اخلدمات 

للم�ستثمرين والإجابة على ا�ستف�ساراتهم وتلبية جميع احتياجاتهم ب�سرعة 

قيا�سية وكفاءة تامة.
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�سوابط احلوكمة الإدارية

�سوابط احلوكمة الإدارية

تلتزم اخلبري مبعايري احلوكمة الإدارية الدولية التعارف عليها وتويل اأهمية 

كبرية ل�سالمة الإجراءات وال�سفافية وال�ساءلة ومراعاة القوانني وال�سروط 

الرقابية ومبادئ الإن�ساف وال�سوؤولية الجتماعية. وين�ض النظام الداخلي 

لل�سركة على الأ�س�ض التي تنظم اجلوانب التالية:

• الإدارة والإ�سراف على العمليات	

• ت�سجيع اتخاذ القرارات الأخالقية وال�سوؤولة	

• الحافظة على �سالمة التقارير الالية	

• تقدمي الإف�ساحات التوازنة ف مواعيدها القررة	

• العرتاف باحلقوق ال�سروعة جلميع الأطراف العنية	

• التعرف على الخاطر واإدارتها	

• ت�سجيع حت�سني الأداء وتقدمي الكافاآت بعدالة وم�سوؤولية.	

يتاألف اإطار احلوكمة الإدارية ف اخلبري من قواعد ال�سلوك الهني وبيان 

ال�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات الت�سغيلية وال�سوابط الداخلية وُنظم 

اإدارة الخاطر واإجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي واللتزام, والت�سال 

الفّعال وال�سفافية.

قواعد ال�سلوك املهني

و�سعت اخلبري قواعد لل�سلوك الهني حتدد �سلوكيات اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

واأع�ساء الإدارة التنفيذية والوظفني, والتاأكد من اأن الإجراءات والت�سرفات 

وال�سلوكيات مقرتنة مببادئ اأخالقية وقانونية وب�سفافية تامة.

ال�سرتاتيجية �الأهداف

دعمًا للنمو والتطور ال�ستمرين لل�سركة, وف �سوء التغريات ف ظروف 

ال�سوق العالية والإقليمية, حددت ا�سرتاتيجية ال�سركة بو�سوح اأهداف تنمية 

الإيرادات والأرباح وتطوير اأعمال ومنتجات جديدة والتنويع اجلغراف 

ل�ستثماراتها وكذلك الكفاءات الهنية الالزمة لتحقيق ذلك.

رقابة اللتزام

تعتمد اخلبري �سيا�سات واإجراءات �ساملة ل�سمان اللتزام التام بلوائح 

هيئة ال�سوق الالية والأنظمة والقوانني التي ت�سدرها ال�سلطات الرقابية 

والإ�سرافية ف الأ�سواق التي متار�ض فيها ال�سركة اأن�سطتها. وتتوىل جلنة 

رقابة اللتزام م�سوؤولية التاأكد من التقيد بالقوانني واللتزام بال�سروط 

القانونية والإدارية.

الإف�ساح �ال�سفافية

تعتمد ال�سركة �سيا�سة ات�سالت وعالقات عامة تتما�سى مع متطلبات 

ال�سلطات الرقابية والإ�سرافية ل�سمان التاأكد من اأن عمليات الإف�ساح تتميز 

بالإن�ساف وال�سفافية وال�سمولية. وت�سمل قنوات الت�سالت والعالقات 

العامة جمعية عمومية �سنوية للم�ساهمني والتقرير ال�سنوي واحل�سابات 

ال�سنوية وتقارير ال�ستثمار الدورية وموقع ال�سركة الإلكرتوين وت�ساريح 

�سحفية واإعالنات ف ال�سحف ون�سرات اإخبارية للموظفني.

التبليغ عن الأن�سطة امل�سكوك فيها

تقع على جميع موظفي اخلبري م�سئولية اإبالغ الإدارة باأية خمالفات فعلية اأو 

متوقعة, وقد قامت اخلبري باإنتهاج �سيا�سة يجري مبوجبها تقدمي التقارير 

ال�سرية ف حالة ال�سك ف حدوث اإخالل بقواعد ال�سلوك الهني لدى ال�سركة, 

والهدف من هذه ال�سيا�سة ت�سجيع الوظفني على الإبالغ عن اأي ممار�سات 

خاطئة, ولعب دور فاعل ف العمليات اليومية ورفع م�ساركة الوظفني 

والحافظة على بيئة عمل احرتافية, عالوة على قيا�ض مدى وعي الوظفني 

بالقوانني واللوائح العمول بها, ف ظل طماأنة الوظفني باأن خماوفهم توؤخذ 

على حممل اجلد.
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يتاألف جمل�ض اإدارة اخلبري من �سخ�سيات قيادية بارزة ف قطاع 

الأعمال, حيث ي�ساهمون ف جناح ال�سركة من خالل ت�سخري 

خرباتهم و�سبكة عالقاتهم ف خدمة اأعمالها.

وكما هو مبني ف كتيب الإدارة الر�سيدة لل�سركة, يجتمع اأع�ساء 

جمل�ض الإدارة ب�سكل دوري. ويوؤدون دورًا حموريًا وحيويًا ف حتديد 

التوجه ال�سرتاتيجي لل�سركة و�سمان تنفيذه, وذلك ف اإطار من 

ال�سوابط واحلوافز, وي�سمل ذلك جلان الجل�ض الثالث الدائمة: 

اللجنة التنفيذية , وجلنة الراجعة, وجلنة الرت�سيحات والكافاآت.

تعك�ض تركيبة جمل�ض الإدارة توازنًا بني الأع�ساء التنفيذيني 

وال�ستقلني, بحيث ل تقل ن�سبة الأع�ساء ال�ستقلني عن الثلث, وميثل 

ع�سو واحد فقط الأع�ساء التنفيذيني.

اأع�ساء جمل�س الإدارة

�ســـــــالح حممد بــــــن لدن

رئي�ض جمل�ض الإدارة

ع�سو اللجنة التنفيذية

رئي�ض جمل�ض الإدارة, رجل اأعمال وقيادي خم�سرم ذو باع طويل ف خمتلف 

قطاعات الأعمال وي�سغل منا�سب قيادية ف العديد من ال�سركات كرئي�ض اأو 

ع�سو جمل�ض اإدارة, مبا ف ذلك جمموعة بن لدن ال�سعودية, و�سركة هوتا 

هيغرفيلد ال�سعودية الحدودة )Huta Hegerfeld Saudi Ltd Co(, و�سركة 

ال�سهم, ومدينة جازان القت�سادية, وغريها.

حا�سل على بكالوريو�ض ف اإدارة الأعمال من كلية بورموث الدولية ف الملكة 

التحدة.

عمار اأحمد �سطا

الع�سو النتدب والرئي�ض التنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية

موؤ�س�ض �سركة اخلبري الالية.  لديه اأكرث من 22 �سنة خربة ف اإدارة الأ�سول 

والقطاع الايل. تبواأ منا�سب قيادية عديدة ف عدد من البنوك الرائدة 

ف الملكة العربية ال�سعودية كالبنك الأهلي التجاري وجمموعة الربكة 

لال�ستثمار والتطوير اإ�سافة اإىل بنك التنمية الإ�سالمي.

حائز على �سهادة بكالوريو�ض ف الهند�سة الكهربائية والاج�ستري ف 

التخطيط القت�سادي الايل من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية ف الوليات 

.)CFA( التحدة الأمريكية.  وهو اأي�سا حملل مايل معتمد

جمل�س الإدارة

عبد اهلل �سعيد بن زقر

)ع�سو غري م�ستقل(

رجل اأعمال وقيادي خم�سرم ي�سغل منا�سب قيادية ف العديد من ال�سركات 

كرئي�ض اأو ع�سو جمل�ض اإدارة, مثل �سركة بن زقر, وجمموعة رباعيات, 

و�سركة اآ�سكو ASCO, وموؤ�س�سة BFSA, وغريها.

حا�سل على �سهادات جامعية من كلية �سيفورد وجامعة مان�س�سرت.

حممد نواف بابقي

)ع�سو غري م�ستقل(

ع�سو جلنة املراجعة

مدير تنفيذي متمر�ض ي�سغل من�سب نائب الع�سو النتدب لل�سوؤون 

ال�سرتاتيجية والتنفيذ لدى جمموعة باحمدان, و�سغل �سابقًا من�سب رئي�ض 

اإدارة �سوؤون الوظفني لدى �سركة �سارة القاب�سة.

حا�سل على بكالوريو�ض ف هند�سة البيئة والبنى التحتية, وعلى ماج�ستري 

ف اإدارة البنى التحتية والهند�سة الأمنية من جامعة جورج ماي�سون ف 

فريجينيا.

ع�سو جلنة الرت�سيحات �املكافاآت 

م�ساعد بن حممد الدري�س

)ع�سو غري م�ستقل(

رجل اأعمال خم�سرم قام بتطوير وتو�سيع جمموعة �سركات عائلية ف 

 )ALTCO( قطاعات اأعمال متنوعة. كما اأنه ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة

جمموعة الدري�ض لل�سناعة والتجارة ودارة ال�سالم للتطوير وال�ستثمار.

رئي�س اللجنة التنفيذية

اأمين اإ�سماعيل اأبو دا�د

)ع�سو غري  م�ستقل(

رجل اأعمال وقيادي خم�سرم وع�سو جمل�ض اإدارة ف العديد من ال�سركات, 

مبا ف ذلك جمموعة اأبو داود, و�سركة هلفيتيكا اأراب جرنال, وبنك اخلري. 

 كما ي�سغل من�سب رئي�ض جمل�ض اإدارة األباين ويلث ماجنمنت 

Alpine Wealth Management( لإدارة الرثوات. ِ(

حا�سل على بكالوريو�ض ف الهند�سة اليكانيكية من جامعة اأريزونا.

ع�سو اللجنة التنفيذية
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�سعد حممد العظم

)ع�سو م�ستقل(

الوؤ�س�ض ال�سريك والرئي�ض التنفيذي ل�سركة العظم لال�ست�سارات الالية 

.)Crowe Howarth( الع�سو ف جمموعة كرو هورواث الدولية

حا�سل على بكالوريو�ض ف الهند�سة ال�سناعية من جامعة اللك �سعود, 

وماج�ستري اإدارة اأعمال ف العلوم الالية والإدارة الدولية من كلية الدرا�سات 

العليا الأمريكية لالإدارة الدولية ف اأريزونا.

�ان عبد الرحيم كامل

)ع�سو م�ستقل(

م�ست�سار وخبري ف اأ�سواق الال الإ�سالمية, يعمل حاليًا م�ست�سارًا للجنة 

الأوراق الالية ف ماليزيا. عمل �سابقًا لدى بنك اإ�سالم ماليزيا, و�سغل قبلها 

 من�سب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اأبرار دي�سكاونت بريهاد

)Abrar Discounts Berhard(. وهو اأ�ستاذ حما�سر ف جمالت ال�سكوك 

واإدارة ال�سيولة واخلزينة وغريها من الوا�سيع الالية الإ�سالمية ذات ال�سلة.

در�ض علم الإح�ساء ف معهد مارا للتكنولوجيا, بالإ�سافة اإىل عدد من برامج 

التطوير الهني ف جامعة هارفرد ف تخ�س�ض اإعداد الإدارات العليا, وف 

العهد الدويل للدرا�سات الإ�سالمية وال�سرفية والقت�سادية IIBE ف قرب�ض.

رئي�س جلنة الرت�سيحات �املكافاآت 

جمل�ض الدارة

ع�سو جلنة املراجعة

عبد القادر توما�س

)ع�سو م�ستقل(

 Shape for Economic( رئي�ض موؤ�س�سة �سيب لال�ست�سارات القت�سادية

Consultancy( وخبري دويل  ف التمويل الإ�سالمي. �سغل منا�سب رفيعة ف 

العديد من الوؤ�س�سات, حيث كان النا�سر والرئي�ض التنفيذي للمجلة الأمريكية 

للتمويل الإ�سالمي, وع�سو اللجنة الإدارية لجموعة غايدن�ض فاينن�سال 

)Guidance Financial Goup(، والقائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي لوحدة 
اخلدمات ال�سرفية ال�ستثمارية الإ�سالمية لدى البنك التحد الكويتي.

حا�سل على بكالوريو�ض ف الدرا�سات العربية والإ�سالمية من جامعة 

�سيكاغو, وماج�ستري ف القانون والدبلوما�سية من كلية فليت�سر للقانون 

والدبلوما�سية.

اللجنة التنفيذية

تتمثل مهمة اللجنة التنفيذية, العينة من قبل جمل�ض الإدارة, ف م�ساعدة 

الجل�ض على ال�سطالع مب�سوؤولياته فيما يتعلق مبراجعة واإقرار �سيا�سات 

ال�ستثمار لدى اخلبري وا�سرتاتيجياتها ومعامالتها, ومراقبة الأداء الايل 

لل�سركة واأداء ا�ستثمارات ال�سركة. كما تتوىل اللجنة اأي�سًا الإ�سراف على 

راأ�سمال ال�سركة ومواردها الالية. وتتكون اللجنة التنفيذية من كل من:

رئي�ض اللجنةعبد اهلل �سعيد بن زقر

ع�سو )رئي�ض جمل�ض الإدارة(�سالح حممد بن لدن

ع�سو )الع�سو النتدب والرئي�ض التنفيذي(عمار اأحمد �سطا

ع�سو اأمين ا�سماعيل ابو داود

جلنة الرت�سيحات �املكافاآت

ت�ساند جلنة الرت�سيحات والكافاآت جمل�ض الإدارة ف القيام مب�سوؤولياته 

الرقابية فيما يخ�ض ا�ستقاللية اأع�ساء الجل�ض و�سالمة �سيا�سة الأجور 

والكافاآت ف ال�سركة. وتتكون جلنة الرت�سيح والكافاآت من كل من:

رئي�ض اللجنة )م�ستقل(�سعد حممد العظم

ع�سو )م�ستقل(م�ساعد حممد الدري�ض

ع�سو )م�ستقل(مروان كتبي

جلنة املراجعة

تتوىل جلنة الراجعة والتدقيق م�سوؤولية م�ساندة جمل�ض الإدارة ف 

ال�سطالع مب�سوؤولياته الرقابية فيما يخ�ض �سالمة البيانات الالية, واأهلية 

وا�ستقاللية الدقق اخلارجي, واأداء ق�سم التدقيق الداخلي لدى اخلبري 

الالية. تتكون جلنة الراجعة من كل من:

رئي�ض اللجنة )م�ستقل(�سالح ح�سني 

ع�سو )م�ستقل(عبد القادر هيوارد توما�ض

ع�سو )م�ستقل(حممد نواف بابقي

جلان جمل�س الإدارة 



الهيكل التنظيمي

�سكرتارية جمل�ض الإدارة

قطاع اإدارة الأ�سولنائب الرئي�ض التنفيذي

اإدارة ال�ست�سارات الالية

اإدارة الت�سالت

الأ�سهم اخلا�سة

اإدارة راأ�ض الال

ال�ستثمار العقاري

ال�سوؤون القانونيةقطاع ال�سوؤون القانونية

اإدارة اجلودة

رقابة اللتزام واحلوكمة

الرقابة الداخلية

خماطر ال�سوق والعمليات

قطاع الالية والحا�سبة
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جلان الإدارة

جلان الإدارة

جلنة الخاطر وال�ستثمار

جلنة خماطر الأ�سول واخل�سوم

جلنة خماطر اأ�سواق الال

جلنة اإدارة الخاطر

جلنة تطوير النتجات

جلنة رقابة اللتزام

جلنة الوارد الب�سرية

تتمتع كوادرنا بالهارات الحرتافية والعرفة العميقة بالأ�سواق, وهي اليزات 

ال�سرورية لتقدمي نتاج يتحدى الزمن, حيث يتمتع موظفونا مبوؤهالت تعليمية 

ومهنية وباحرتافية فائقة. وت�سم كوادر اخلبري مزيجًا فريدًا من الهنيني من 

ذوي الخت�سا�سات واخلربات الختلفة والكوادر الوطنية والعالية التنوعة, 

مما ي�سكل منهم فريق عمل متكامل قادر على تفهم الطبيعة التميزة 

والتنوعة لعمالئنا وتلبية خمتلف متطلباتهم على اأكمل وجه.

ف بداية عام 2012 كان عدد الهنيني بال�سركة  72 موظفًا متخ�س�سًا ينتمون 

اإىل اأكرث من ع�سرة ثقافات خمتلفة. وباعتبار �سركة اخلبري �سركة تهتم 

بالكوادر الوطنية فقد ركزت ال�سركة على التطوير ال�ستمر لربنامج توطني 

الوظائف والذي بداأته منذ عدة �سنوات وذلك عرب تطبيق برنامج متكامل 

ل�ستقطاب وتدريب اخلريجني ال�سعوديني اجلدد. ومن هنا فقد و�سلت ن�سبة 

ال�سعودة ف ال�سركة اإىل 57% اأي بزيادة 2% عن العام 2011.

وحر�سًا على الحافظة على  مركز الريادة والرتبة التميزة التي حازتها ال�سركة 

عام 2011 وهي الرتبة الثانية كاأف�سل بيئة للعمل على م�ستوى الملكة للقطاعني 

الايل والـتاأمني, قامت اخلبري بابتكار وتطوير عدد من الربامج التاأهيلية على 

النحو التايل:

نظام التقييم الإداري 360 درجة: مت تطبيق الربنامج ف الإدارة العليا   •
على اأن  ي�ستكمل ف باقي القطاعات خالل ال�سنوات القليلة القادمة باإذن 

اهلل وبواقع 11%  من موظفي ال�سركة ف كل عام.

 ”Blue Ocean Strategy“ ”التدريب على ا�سرتاتيجية “الحيط الأزرق  •
من اأجل م�ساعدة مديري الإدارات على حت�سني اأدائهم ف التخطيط 

ال�سرتاتيجي وقد اعتمدت ال�سركة على هذه النهجية على يد خرباء 

عاليني متخ�س�سني ف هذا الجال.

اعتماد برنامج مكثف من الدورات التاأهيلية ل�سريحة كبرية من الوظفني   •
مبا يعادل 37.5% من الإجمايل, ومن اأهم الوا�سيع التي مت التدريب 

عليها خدمة العمالء وتطبيق مبداأ العمل بروح الفريق الواحد.

تدريب تاأهيلي على مبادئ وثقافة العمل ف اخلبري موجه لكافة اللتحقني   •
اجلدد ف ال�سركة.

قامت بعقد دورات تدريبية لكافة من�سوبي ال�سركة على برنامج مكافحة   •
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك التزامًا  مع متطلبات لوائح هيئة 

ال�سوق الالية.

بالإ�سافة اإىل برامج التدريب الهني, قامت ال�سركة بتدريب وتاأهيل   •
حوايل 18% من من�سوبي ال�سركة ف جمال الإنقاذ وال�سعافات الأولية.

ومن اأجل الرتقاء بولء وانتماء من�سوبي ال�سركة وحت�سني ظروف العمل,  

قامت ال�سركة با�ستحداث وظائف جديدة لتابعة وت�سهيل تنفيذ الطلبات 

اخلا�سة بالوظفني والتعلقة بالعمل اأو باأمورهم ال�سخ�سية وعالقتهم مع 

الإدارة.

كما قامت ال�سركة بتطوير ق�سم الأر�سيف بحيث اأ�ستحدث جهازًا متخ�س�سًا 

ف الأر�سيف اإ�سافة اإىل تطبيق نظام الكرتوين متخ�س�ض لت�سهيل العمليات 

وتفعيل الرقابة.

كوادرنا املحرتفة
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املخاطر �رقابة اللتزام

من الجنازات الهمة التي حتققت ف عام 2012م,ا�ستحداث قطاع الخاطر 

ورقابة اللتزام. بدمج اإدارة رقابة اللتزام مع اإدارة الخاطر ال�ستحدثة ف 

قطاع واحد. كما قامت ال�سركة بتعيني رئي�سًا لهذا القطاع والذي با�سر مهامه 

ف الربع الأخري من عام 2012م. و�سوف ي�سم قطاع الخاطر ورقابة اللتزام 

ف هيكله التنظيمي الإدارات التالية: 

1 - اإدارة رقابة اللتزام واحلوكمة.

2 - اإدارة الرقابة الداخلية.

3 - اإدارة خماطر ال�سوق والعمليات. 

وقد �سهد عام 2012م, بف�سل اهلل وتوفيقه, ا�ستمرار تطور رقابة اللتزام 

واحلوكمة باخلبري حيث كان لها دورًا مهمًا ف اإدارة الخاطر الرقابية 

والأمور ذات ال�سلة بالتقيد بالأنظمة والقواعد, باعتبار اأن احلوكمة ال�سليمة 

لل�سركة عن�سرًا هامًا للحفاظ على ا�ستثمارات ال�ساهمني والعمالء. وحتقيقًا 

لهذا الغر�ض, مت خالل عام 2012م ترجمة دليل احلوكمة اإىل اللغة العربية 

ليكون مبتناول جميع الوظفني.

لقد ا�ستمرت ال�سركة ف رفع الوعي باللتزام بقواعد ال�سلوك الهني, على 

غرار ال�سنوات ال�سابقة, وقامت بتنظيم حما�سرات خا�سة لوظفي ال�سركة 

لناق�سة الرتتيبات الواقية من ت�سرب العلومات ال�سرية وموا�سيع اأخرى 

مرتبطة باللتزام للموظفني اجلدد. كما قامت الإدارة بتنظيم دورات 

تدريبية خا�سة بعملية غ�سل الأموال جلميع موظفي ال�سركة.

وقامت الإدارة بال�ستعانة ب�سركة ا�ست�سارية لعمل فح�ض مبدئي لعمليات 

ال�سركة وذلك للتاأكد من مطابقتها لقوانني هيئة ال�سوق الالية. ومن اأجل 

تطوير نظام الخاطر واللتزام, وقعت ال�سركة عقدًا مع �سركة ا�ست�سارية 

اأخرى لو�سع الأطر العامة والربامج وال�سيا�سات الالزمة للمتابعة ال�ستمرة 

لخاطر العمليات واللتزام والتوقع تطبيقها باإذن اهلل ف الن�سف الأول من 

عام 2013م. كما مت التعاقد مع �سركة متخ�س�سة لراجعة وحتديث دليل 

ال�سيا�سات والإجراءات لجمل اأق�سام واإدارات اخلبري والتوقع النتهاء من 

هذا ال�سروع ف الربع الأخري من عام 2013م.

ال�سوؤ�ن القانونية

يعترب قطاع ال�سوؤون القانونية اأحد اأهم القطاعات ال�ساندة لل�سركة فهو 

يقوم بدور حموري ل�سمان �سالمة اأعمالها ومنتجاتها وحماية حقوقها 

وحقوق عمالئها داخليًا وخارجيًا, وكذلك �سمان تطبيق اأف�سل المار�سات 

القانونية, ونورد هنا موجزًا لبع�ض مهام ال�سوؤون القانونية على �سبيل الثال 

ل احل�سر, فهي تتوىل تقدمي ال�ست�سارات الدقيقة فيما يخ�ض ال�سوؤون 

القانونية لأعمال واأن�سطة ال�سركة ال�ستثمارية والإدارية, الإ�سراف على �سري 

النازعات والت�سويات ومبا�سرة الدعاوي اأمام الحاكم مبختلف درجاتها واأي 

جهات اأخرى ذات اخت�سا�سات قانونية, اإعداد الدرا�سات القانونية التي 

تهم ال�سركة, �سياغة التفاقيات التي تعقد بني ال�سركة واجلهات الأخرى. 

كما اأن من مهام الإدارة القانونية عقد الندوات الدورية لوظفي ال�سركة 

لتعريفهم بالت�سريعات  وما ي�ستجد منها وم�ساعدتهم على تطبيقها, حتديث 

لوائح احلوكمة وفقًا للم�ستجدات. ويندرج حتت مظلة الإدارة القانونية اإدارة 

اجلودة وهي اإدارة متخ�س�سة ف تدقيق ومراجعة كافة الوثائق وال�ستندات 

والرا�سالت والإ�سدارات وكل ما يتعلق بالتعريف مبنتجات ال�سركة باللغتني 

العربية والإجنليزية.

مت تعزيز الإدارة القانونية بال�سركة ف العام 2012م من خالل تعيني رئي�ض 

مكلف لها, وت�سمل الهام الوكلة اإليه اإعادة هيكلة الإدارة القانونية وحت�سني 

اأدائها مبا يخدم م�سلحة اإدارات الأعمال بال�سركة على اأكمل وجه وف اأق�سر 

وقت, وتي�سري اإجراءات العقود وتنظيم ال�سائل القانونية.

عّدت ف العام 2012م و�سُتنفذ خالل 
ُ
وياأتي هذا التعيني ف اإطار خطة طموحة اأ

العام 2013م باإذن اهلل بزيادة القدرة ال�ستيعابية لتغطية احتياجات العمل 

اخلا�سة بال�سركة لدى الإدارة القانونية بق�سد اإن�ساء اإطار عمل قانوين متني 

لل�سركة.

ملحة عن القطاعات الرقابية �امل�ساندة

املالية �املحا�سبة

تقوم اإدارة ال�سوؤون الالية لدى اخلبري بعدد من العمليات اجلوهرية 

اأهمها:

	 التخطيط الايل واإعداد التقارير الدورية.
	 الرقابة الالية وحماية اأ�سول ال�سركة.

	 الدفوعات والت�سجيل وحفظ الدفاتر الحا�سبية.
	 متابعة ملف الزكاة وال�سرائب.

"	 التن�سيق مع جهات عديدة خارجية من �سمنها الراجع اخلارجي      
    وهيئة ال�سوق الالية.

توا�سل الإدارة مراقبة تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سركة ب�سكل �سهري 

للتاأكد من توافق الأداء الايل الفعلي مع خطة العمل لكل ن�ساط من اأن�سطة 

ال�سركة الختلفة. ونتيجة لذلك يتم ر�سد اأي انحرافات عن اخلطة ف وقت 

مبكر مع ال�ساركة ف اقرتاح الإجراءات الت�سحيحية النا�سبة ومتابعة 

تنفيذها.

جنحت ال�سركة وللمرة الأوىل ف تاريخها ف تاأمني ت�سهيالت ائتمانية بقيمة 

اإجمالية وقدرها 68 مليون ريال من م�سرفني حمليني بارزين. وت�ساعد مثل 

هذه الت�سهيالت اخلبري ف ت�سريع وترية النمو والتو�سع ال�ستقبلي.

جنحت اإدارة ال�سوؤون الالية اأي�سًا ف تنفيذ واإدارة م�سروع ترقيم ومطابقة 

الأ�سول الثابتة بال�سركة وحتقيق تطابقًا بن�سبة 100% مع حد اأدنى من 

ال�سطب ل يتجاوز 10% فقط من اليزانية العتمدة لذلك.

متيَّز العام 2012م باأنه مل ي�سهد ر�سدًا لأي خماطر عالية اأو متو�سطة من 

قبل هيئة ال�سوق الالية اأو من قبل الراجعني اخلارجيني اأو الداخليني. وهذا 

الإجناز دليل وا�سح على ا�ستفادة ال�سركة من المار�سات التي مت اإقرارها 

وتطبيقها ف ال�سنوات الا�سية ومن عمليات التح�سني والتطوير ال�ستمرة 

للحوكمة ونظام الرقابة الداخلي.

من الإجنازات البارزة الأخرى جناح التكامل الت�سغيلي بعد دمج �سركة 

“اخلبري الدويل” �سمن اإطار عمل اخلبري ب�سال�سة بعد ا�ستحواذ الأخرية 
عليها.

وبهدف تعزيز قدرات الإدارة وبنيتها التحتية, تلقى 60% من موظفيها تدريبًا 

خارجيًا, بالإ�سافة اإىل التدريب الداخلي على العمل الفعلي, ما عزز كثريًا من 

اأداء الإدارة وكفاءتها.

التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي ق�سم م�ستقل تابع للجنة الراجعة التابعة لجل�ض الإدارة 

والوؤلفة من ثالثة من اأع�ساء جمل�ض الإدارة. وجتتمع اللجنة مرة على الأقل 

كل ثالثة اأ�سهر وتقدم تقاريرها لجل�ض الإدارة مبا�سرة. ويقوم ق�سم التدقيق 

الداخلي باإعداد خطة �سنوية للتدقيق والراجعة, ويقدمها للجنة الراجعة 

للموافقة عليها متهيدًا لعتمادها من الع�سو النتدب والرئي�ض التنفيذي.

يتم تنفيذ خطة الراجعة العتمدة على مدار ال�سنة وتطبيق  جميع تو�سياتها, 

ويتم اطالع جلنة الراجعة والإدارة التنفيذية العليا وجمل�ض الإدارة على 

م�ستجدات تنفيذ اخلطة, كما يتم توزيع حما�سر الجتماعات الر�سمية للجنة 

الراجعة على جميع اأع�ساء جمل�ض الإدارة.

ا�ستمل التدقيق الداخلي للعام 2012 على مراجعة عمليات تطوير الأعمال 

والطرح, والأ�سواق الالية, واإدارة الأ�سول, وال�ستثمارات العقارية, وتقنية 

العلومات, واإدارة الوارد الب�سرية, و�سوابط احلوكمة الإدارية. كما يقوم 

ق�سم التدقيق الداخلي باإجراء مراجعات اأو ا�ستق�ساءات خا�سة عند 

احلاجة.

الت�سالت

يعترب عام 2012م بالن�سبة للعالقات العامة والإعالم ف اخلبري اجل�سر الذي 

انطلقت من خالله ال�سركة نحو اآفاق النت�سار اإقليميًا وعاليًا. فبالإ�سافة 

اإىل اجلوائز العالية التي ح�سدتها ال�سركة, ال�سيء الذي اأ�سبح معه ا�سمها 

معروفًا ومطلوبًا لدى العديد من و�سائل الإعالم ال�سحفية الحلية والإقليمية 

والدولية مما عزز ا�سم ال�سركة ور�سخ قواعدها على جميع ال�ستويات.

لقد �سهد عام 2012م نقلة نوعية متيزت بتكثيف التغطية الإعالمية 

لإجنازات ال�سركة ف اأكرث من 50 و�سيلة اإعالمية مطبوعة واإلكرتونية 

حملية ودولية وذلك عرب م�ساركات وندوات �سحفية قام بها الع�سو النتدب 

والرئي�ض التنفيذي ونائبه ومدراء قطاع اإدارة الأ�سول والتي كان اآخرها 

الندوة ال�سحفية التي عقدت ف مدينة دبي وا�ستقطبت اإىل جانب من ح�سر 

�سحافيي رويرتز وداو جونز. اإ�سافة اإىل ذلك مت الرتكيز على القالت 
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القت�سادية التي تتمحور حول منتجات ال�سركة حيث ولأول مرة بتاريخ 

ال�سركة ا�ستطاعت الو�سول اإىل الجالت العالية التخ�س�سة الوا�سعة 

 .ALT ASSETS وجملة PERE النت�سار مثل جملة

 اإ�سافة اإىل ذلك, بداأت ال�سركة ف ال�ستفادة من الوقع ال�سرتاتيجي 

لركزها الرئي�سي عرب و�سع العالمة التجارية ف اأماكن جذب وا�سحة, 

كما اأ�سدرت ال�سركة التقرير القت�سادي الن�سف ال�سنوي الذي يبني موقف 

 ال�سركة من الأحداث والتغريات القت�سادية الحلية والعالية.

واأطلقت ال�سركة ف اأول �سبتمرب 2012م, الوقع الإلكرتوين الطور والذي 

ا�ستقطب ف اأ�سابيعه الأوىل ما يزيد عن 1200 زائرًا مما يوؤكد تزايد الإقبال 

على اأخبار ال�سركة وم�ستجداتها.

اجلد�ل التايل يو�سح املقابالت �امل�ساركات الإعالمية التي متت مع  م�سئويل 

ال�سركة خالل عام 2012م:  

موؤمترات مقابلة 

تلفزيونية

مقابلة 

�سحفية

خرب 

�سحفي

امل�ساركون

1 16 3 52 الع�سو النتدب 

والرئي�ض التنفيذي

1 2 3 29 رئي�ض ق�سم/اإدارة

23 تقارير اقت�سادية

3 النتائج الالية لل�سركة

2 18 6 107 املجموع

تقنية املعلومات

لعبت اإدارة تقنية العلومات دورًا حموريًا ف دعم جناحات اخلبري على 

ال�ستويني الت�سغيلي وال�سرتاتيجي. وت�سمل مهام الإدارة حت�سني اإدارة 

الأ�سول العلوماتية احل�سا�سة وتعزيز كفاءة وفعالية الت�سالت مع العمالء 

الداخليني واخلارجيني. وكان للق�سم ف ال�سنوات الأخرية دور حموري ف 

اإدارة و�سيانة البنية التحتية التقنية لدى اخلبري, ما يدعم قدرات ال�سركة ف 

تطوير وتقدمي منتجاتها وخدماتها واإجراءات اأعمالها.

ونتيجة التغريات التي طراأت على مناخ الأعمال ف العام 2012, توجب على 

ق�سم اإدارة تقنية العلومات اأن يرتقي اإىل م�ستوى ال�ستفادة الق�سوى من 

البنية التحتية احلالية لتكنولوجيا العلومات, وقد ركز الق�سم على ما يلي:

1 - بناء الأر�سيف العام لل�سركة وجتهيزه مبعدات الراقبة والتحكم والأمن 

واإعداد دليل ونظام خا�ض للتعامل مع الأر�سيف.

2 - البدء بتطبيق نظام اإدارة الوثائق, والقرر اإجنازه ف العام 2013.

3 - درا�سة نظم اإدارة الوارد الب�سرية التوافرة بدقة وعناية والفا�سلة 

بينها, واختيار “نظام اأوراكل لإدارة الوارد الب�سرية” ليحل حمل 

النظام القدمي. ومن القرر اإجناز عمليات التخ�سي�ض والتنفيذ للنظام 

اجلديد خالل العام 2013 باإذن اهلل.

4 - يجري اإعداد “مركز بيانات �سركة اخلبري الدويل” ف البحرين ليكون 

مبثابة مركز حماية من الكوارث, ومن القرر اكتمال ال�سروع ف الربع 

الأول من العام 2013 باإذن اهلل.

5 - النتقال من نظام �سبكات الهاتف التقليدية اإىل النظام الرقمي.

لحة عن القطاعات الرقابية والن�ساندة

م�سوؤ�لية ال�سركة الجتماعية
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اإن اخلبري حري�سة على اأن يكون لها دورًا اإيجابيًا ف تنمية اأجيال ال�ستقبل. 

ولذلك �ساهمت خالل العام 2012م ف عدة برامج تثقيفية على النحو التايل:

ا�ست�سافة جمموعة من الطالب 

حر�سًا من ال�سركة على القيام مب�سئولياتها الجتماعية ولعب دورا فعاًل ف 

تنمية قدرات ومواهب ال�سباب ال�ساعد على ال�ستويني الحلي والعالي, قامت 

اخلبري با�ست�سافة جمموعة من الطالب ال�سعوديني وغري ال�سعوديني , عرب 

برنامج الركز ال�سعودي الإ�سباين لالأبحاث الالية والقت�سادية والوؤ�س�ض 

 Instituto de( من كل من جامعة اللك عبدالعزيز وجامعة الإ�سبانية العريقة

Empresa Business School(, وتقدمي ور�سة عمل عن التمويل الإ�سالمي 

واأهم ميزاته مما �ساهم ف ت�سليط ال�سوء على جناعة ال�سرفية الإ�سالمية 

ف خدمة القت�ساد الحلي والدويل.

امل�ساركة يف جلنة اختيار اأف�سل »م�سر�ع متويل غري 

ربوي اأ� تقليدي«

�ساهمت ال�سركة, عرب الع�سو النتدب والرئي�ض التنفيذي عمار �سطا, كع�سو 

 Instituto de( ف جلنة التحكيم للم�سابقة التي اأعدتها اجلامعة الإ�سبانية

Empresa Business School( بالتعاون مع جامعة اللك عبد العزيز 

لختيار اأف�سل م�سروع متويل غري ربوي اأو تقليدي يقوم باإعداده طالب 

اجلامعتني بهدف تنمية الوعي ال�سرف اخلا�ض بالنتجات ال�سرفية 

الإ�سالمية , التي ت�سعى اخلبري اإىل اإبراز �سماتها  ف الجتمع الدويل. �سارك 

ف ال�سابقة اأكرث من 10.000 �ساب و�سابه من 40 دولة تناف�سوا فيما يقارب 

من الـ 60 م�سروعًا. قامت اللجنة باختيار اف�سل 11 م�سروعًا حيث مت توجيه 

الدعوة لأ�سحاب هذه ال�ساريع لالن�سمام اإىل منتدى التمويل الجتماعي 

الذي عقد يوم 15 اكتوبر 2012م ف مدريد, ثم مت اختيار اف�سل 3 م�ساريع 

منها وقام الأ�ستاذ عمار �سطا بت�سليم اجلائزة للفائز بالرتبة الأوىل.

رعاية طالب فل�سطينيني للدرا�سة يف جامعات 

بريطانية عريقة

 حر�سًا من اخلبري على تقدمي العون اإىل الطالب التفوقني من ال�سعب 

الفل�سطيني, فقد تكفلت بنفقات طالب فل�سطيني للدرا�سة خالل فرتة 

ال�سيف بجامعة اأوك�سفورد. حيث ح�سل الطالب على منحٍة درا�سية كاملة 

تغطي تذاكر الطريان والإقامة والأن�سطة والوجبات والكتب والر�سوم 

م�سوؤ�لية ال�سركة الجتماعية

املراجعة املالية

الدرا�سية. ويتم اختيار الطلبة لهذة النحة الدرا�سية بناء على تزكية من 

مدار�سهم باعتبارهم من الأوائل والتميزين ف التح�سيل الدرا�سي. و�سمل 

الربنامج الذي ا�ستمر ثالثة اأ�سابيع دورات واأن�سطة ثقافية واجتماعية 

للطالب, مثل زيارة مدينة لندن وح�سور م�سرحية ل�سك�سبري وزيارة الواقع 

ال�سهرية ف اأوك�سفورد وحدائق ال�سعادة ف ق�سر بلينيم. و�سارك الطالب ف 

 ريا�سي, وزاروا خمترب جامعة اأوك�سفورد الخت�ض ببحث النمو العرف 
ٍ
يوم

لدى الأطفال, وا�ستمعوا اإىل حما�سرين زائرين حتدثوا ف موا�سيع متنوعة.

�سارك ف هذا الربنامج طالب وطالبات من عّدة اأقطار عربية واأجنبية, 

منها الملكة العربية ال�سعودية وتون�ض وتركيا وم�سر والوليات التحدة 

الأمريكية والهند وبولندا واأ�سرتاليا وكازاخ�ستان والإمارات العربية التحدة.
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املراجعة املالية 

املوؤ�سرات املالية الأ�سا�سية

20122011التغري )%(

6510765%اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية )مليون ريال �سعودي(

623119%�ساف الدخل )مليون دولر اأمريكي(

954.6%العائد على متو�سط حقوق ال�ساهمني )%(

954.6%العائد على متو�سط الوجودات )%(

2930)2%(هام�ض �ساف الدخل )%(

5819778%اإجمايل الوجودات )مليون ريال �سعودي(

حققت ال�سركة وهلل احلمد منًوا قوًيا ف �ساف الدخل, بزيادة بلغت 62% من 

19 مليون ريال �سعودي للعام الايل 2011, اإىل 31 مليون ريال �سعودي للعام 

الايل 2012. وبلغ العائد على متو�سط حقوق ال�ساهمني 5% للعام 2012, 

مقارنة بن�سبة 4.6% للعام الايل 2011, بينما ا�ستمر حت�سن هام�ض �ساف 

الدخل, وموؤ�سرات الكفاءة والإنتاجية.

وا�سلت قطاعات اأعمال ال�سركة التنوعة دعم النمو ال�ستدام لالإيرادات, 

وحققت ال�سركة اإيرادات ت�سغيلية بقيمة 107 مليون ريال �سعودي, اأي مبعدل 

منو بن�سبة 65% مقارنة باإيرادات ت�سغيلية �سنوية للعام الايل 2011. 

وتوا�سل �سركة اخلبري الرتكيز على ربحية اأعمالها, وقدا�ستطاعت ف عام 

2012 ان تزيد من العائد على متو�سط حقوق ال�ساهمني لت�سل اإىل %5 .

وبالنظر اإىل منوذج اأعمال ال�سركة, فاإننا جند متيزها مبركز �سيولة جيد ف 

ميزانيتها العمومية, حيث بلغ النقد وما ف حكمه 21% من اإجمايل الوجودات 

كما ف 31 دي�سمرب 2012. 

قطاعات الأعمال املتنوعة

منت اإيرادات ال�سركة من 65 مليون ريال �سعودي ف العام الايل 2011 اإىل 

107 مليون ريال �سعودي ف العام الايل 2012, اأي مبعدل منو بن�سبة %65.

وكانت م�ساهمة اإدارة الأ�سول اإىل اإجمايل الإيرادات 25% حمققة بذلك 

ن�سبة منو لإيراداتها ت�سل اإىل 254%, حيث ارتفعت اإيرادات الإدارة من 7.5 

مليون ريال اإىل 26.8 مليون ريال بنهاية العام الايل 2012.

ويعزى هذا النمو ف ايرادات اإدارة الأ�سول اإىل زيادة وتنويع قائمة 

ال�سناديق خالل العام 2012.

الربحية 

منا �ساف الدخل من 19 مليون ريال �سعودي ف العام الايل 2011, اإىل 31 

مليون ريال �سعودي ف العام الايل 2012, اأي بزيادة بن�سبة 62%. وحتتوي 

الأق�سام ال�سابقة من هذا التقرير على و�سف تف�سيلي للعوامل الرئي�سية التي 

اأ�سهمت ف حتقيق هذه الزيادة. كذلك حققت �سركة اخلبري منًوا ف العائد 

على متو�سط حقوق ال�ساهمني, وهوام�ض �ساف الأرباح, وموؤ�سرات الربحية 

الأخرى, ما يوؤكد ا�ستمرار منو اأرباح ال�سركة.

لدعم منو �سركة اخلبري, قامت ال�سركة بزيادة عدد موظفيها مما اأدى اإىل 

بلوغ تكاليف الوظفني كن�سبة لالإيرادات 41%, اأي برتاجع جيد مقارنة بن�سبة 

48% ف العام الايل 2011. متثل الزيادة ف الإيرادات لكل موظف التح�سن 

التوا�سل ف الإنتاجية على مدى الفرتة.

كما ارتفع اإجمايل الوجودات من 778 مليون ريال �سعودي كما ف 31 دي�سمرب 

2011, اإىل 819 مليون ريال �سعودي كما ف 31 دي�سمرب2012, نتيجة للنمو 

الكبري ف حجم الأن�سطة ال�سرفية ال�ستثمارية التي اأجنزتها ال�سركة خالل 

ال�سنة.

حمفظة ا�ستثمارات متنوعة

حافظت �سركة اخلبري على اإ�ستقرار توزيع حمفظة ا�ستثماراتها جغرافًيا 

بني الناطق بالإ�سافة اىل اأوروبا. فقد بلغت ن�سبة ال�ستثمارات ف اأمريكا 

17% من الحفظة )العام الايل 2011 : 66%(؛ وف ال�سرق الأو�سط واآ�سيا 

72% )العام الايل 2011 : 66%(؛ وف اأوروبا 1% )العام الايل 2011 : %0(. 

ومتتاز الحفظة بتنوع جغراف جيد بني الدول الواقعة ف كل من هذه الناطق 

اجلغرافية.
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تقرير الرقابة ال�سرعية

تقرير دار املراجعة ال�سرعية
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تقرير دار املراجعة ال�سرعية“تتمة”

القوائم املالية
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نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة الركز الايل الوحدة الرفقة ل�سركة اخلبري الالية )�سركة 

م�ساهمة �سعودية مقفلة( )“ال�سركة”( و�سركتها التابعة )“الجموعة”( 

كما ف 31 دي�سمرب 2012 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغريات ف 

حقوق ال�ساهمني الوحدة لل�سنة النتهية ف ذلك التاريخ. اإن هذه القوائم 

الالية الوحدة من م�سوؤولية جمل�ض اإدارة ال�سركة وقد مت اإعدادها من قبلهم 

وفًقا لن�ض الادة 123 من نظام ال�سركات وقدمت لنا مع كافة العلومات 

والبيانات التي طلبناها. اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأينا حول هذه القوائم 

الالية الوحدة ا�ستناًدا اإىل اأعمال الراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا 

وفًقا لعايري الراجعة التعارف عليها ف الملكة العربية ال�سعودية والتي 

تتطلب اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال الراجعة للح�سول على قناعة معقولة 

باأن القوائم الالية خالية من الأخطاء اجلوهرية. ت�ستمل الراجعة على 

فح�ض الأدلة, على اأ�سا�ض العينة, الوؤيدة للمبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها 

القوائم الالية. كما ت�ستمل على تقييم البادئ الحا�سبية التبعة والتقديرات 

الهامة الطبقة من قبل الإدارة وتقييم العر�ض العام للقوائم الالية. نعتقد 

اأن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من اإبداء الراأي حول 

القوائم الالية الوحدة.

راأي مطلق

ف راأينا, اإن القوام الالية الوحدة ككل:

1( تظهر بعدل, من كافة النواحي اجلوهرية, الركز الايل للمجموعة كما ف 

31 دي�سمرب 2012 ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة النتهية ف ذلك 

التاريخ وفًقا لعايري الحا�سبة التعارف عليها ف الملكة العربية ال�سعودية.

2( تتفق مع متطلبات نظام ال�سركة والنظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق 

باإعداد وعر�ض القوائم الالية الوحدة.

 عن اإرن�ست وينغ

 اأحمد ابراهيم ر�سا

 حما�سب قانوين

ترخي�ض رقم 356 

 17 ربيع الثاين 1434هـ

 27 فرباير 2013م

جدة

تقرير مراجعي احل�سابات اإلى ال�سادة امل�ساهمني يف

�سركة اخلبري املالية )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(
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قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب 2012 

 20122011

ريـال �سعودي  )بالآلف(ريـال �سعودي  )بالآلف(اإي�ساح

املوجودات

الوجودات التداولة

3151.09527.818نقد واأر�سدة لدى البنوك

319.000121.854اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

413.81111.264ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدًما

5561.058559.493ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

640.15623.843ال�ستحق من جهات ذات عالقة

785.120744.272جمموع الوجودات التداولة

املوجودات غري املتدا�لة

713.18310.335زكاة م�ستحقة من ال�ساهمني وموجودات اأخرى

820.79623.614ممتلكات ومعدات

33.97933.949جمموع املوجودات غري املتدا�لة

819.099778.221جمموع املوجودات

املطلوبات �حقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتدا�لة

96.784919مبالغ م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

103.9581.070خم�س�ض الزكاة و�سريبة الدخل

10.7421.989جمموع الطلوبات التداولة

املطلوبات غري املتدا�لة

5.2604.356مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

16.0026.345جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

11813.203813.203راأ�ض الال

-1243احتياطي نظامي

)10.623()10.623(11تكاليف اإ�سدار راأ�ض الال

)30.610(390)اأرباح مبقاة/خ�سائر مرتاكمة(

)94(84احتياطي ترجمة عملة اأجنبية

803.097771.876جمموع حقوق امل�ساهمني

819.099778.221جمموع املطلوبات �حقوق امل�ساهمني

قائمة الدخل املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 20122011

ريـال �سعودي )بالآلف(ريـال �سعودي )بالآلف(اإي�ساح

1329٫65011.534اإيرادات اأتعاب

549٫29947.332اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات للمتاجرة

)8.093(520٫703اأرباح/)خ�سائر( حمققة من ا�ستثمارات للمتاجرة

6٫93113.702دخل توزيعات اأرباح

759121اإيرادات من �دائع مرابحات

107٫34264.596جمموع اإيرادات الت�سغيل

م�سروفات الت�سغيل

)4.986()10٫031(14بيع وت�سويق

)40.482()66٫274(15عمومية واإدارية

)45.468()76٫305(جمموع م�سر�فات الت�سغيل

31٫03719.128�سايف اإيرادات الت�سغيل

638اإيرادات اأخرى

)20(         -م�سروفات اأخرى

31٫04319.146�ساف اإيرادات ال�سنة

الأرباح لل�سهم

1181٫32054.939العدد الرجح لعدد الأ�سهم القائمة )بالآلف(

160٫380.35العائد ل�ساف اإيرادات الت�سغيل لل�سنة )بالريـال ال�سعودي(

160٫380.35العائد ل�ساف الإيرادات لل�سنة )بالريـال ال�سعودي(
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 

20122011

ريـال �سعودي  )بالآلف(ريـال �سعودي  )بالآلف(اإي�ساح

5.322-5متح�سالت من ت�سفية �سند�ق

4٫15213.702توزيعات اأرباح مت ا�ستالمها

)7.028(5٫865م�سر�فات م�ستحقة �مطلوبات اأخرى

28٫3249.952نقد من العمليات

)544()841(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)1.384()1٫070(10زكاة ��سريبة دخل مدفوعة

26٫4138.024�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)2.883()610(8�سراء ممتلكات �معدات

668متح�سالت من بيع ممتلكات �معدات

  102.771-اقتناء �سركة تابعة، بعد خ�سم النقد املتك�سب

99.896)544(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/من الأن�سطة ال�ستثمارية

25٫869107.920�سايف الزيادة يف النقد �ما يف حكمه

)87(178�سايف ترجمة العمالت الأجنبية

3144٫04836.215النقد �ما يف حكمه يف بداية ال�سنة

3170٫095144.048النقد �ما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

معامالت رئي�سية غري نقدية

388.269-11زيادة يف راأ�س املال لقتناء �سركة تابعة

30.673-الزيادة يف الثمن لقتناء �سركة تابعة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة “تتمة”

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 

 20122011

ريـال �سعودي )بالآلف(ريـال �سعودي )بالآلف(اإي�ساح

الأن�سطة الت�سغيلية

31٫04319.146�ساف الدخل لل�سنة

ت�سويات لـ:

)47.332()49٫299(5اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات

8.093)20٫703(5اأرباح )خ�سائر حمققة من ا�ستثمارات

)13.702()6٫931(دخل توزيعات اأرباح

83٫3682.734ا�ستهالك

1٫7451.498خم�س�ض مكافاأة نهاية خدمة للموظفني

44٫2161.012خم�س�ض ديون م�سكوك ف حت�سيلها

20)6()اأرباح(/خ�سائر من بيع ممتلكات ومعدات

 -71٫110موجودات غري ملمو�سة مت �سطبها

 -42٫924ذمم مدينة اأخرى مت �سطبها

)28.531()32٫533(اخل�سارة من الت�سغيل قبل التغريات ف الوجودات والطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات �املطلوبات الت�سغيلية

)5.624(35٫624�دائع لدى موؤ�س�سات مالية �موؤ�س�سات اأخرى

)3.167()6٫908(ذمم مدينة �مبالغ مدفوعة مقدًما

)22.912()16٫313(امل�ستحق من جهات ذات عالقة

)79.696()519٫196(5�سراء ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

5587٫633137.886املتح�سالت من بيع ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 

راأ�س املال
احتياطي 

نظامي

تكلفة معاملة 

اإ�سدار راأ�س 

املال

)خ�سائر 

مرتاكمة(/ 

اأرباح مبقاة

احتياطي 

ترجمة عملة 

اأجنبية

املجموع

اإي�ساح
ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

395.228-)19.083()10.623(424.934الر�سيد يف 1 يناير 2011 

388.269---12388.269اإ�سدار اأ�سهم راأ�ض الال

19.146-19.146--�ساف الربح لل�سنة

)30.673(-)30.673(--�سهرة  من اقتناء �سركة تابعة

)94()94(---احتياطي ترجمة عملة اأجنبية ل�سركة تابعة

)1.070(-)1.070(--10الزكاة و�سريبة الدخل

1.070-1.070--7الزكاة و�سريبة الدخل ال�سرتدة من ال�ساهمني

771.876)94()30.610()10.623(813.203الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011

31.043-31.043--�ساف الربح لل�سنة

)43(43الحول اإىل الحتياطي النظامي

178178---احتياطي ترجمة عملة اأجنبية ل�سركة تابعة

)3.958(-)3.958(--10الزكاة و�سريبة الدخل

3.958-3.958--7الزكاة و�سريبة الدخل ال�سرتدة من ال�ساهمني

39084803.097)10.623(813.20343الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

ت�سكل الإي�ساحات الرفقة من 1 اإىل 25 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم الالية الوحدة.

1- ن�ساط ال�سركة

�سركة اخلبري الالية )“اخلبري الالية”, اأو “ال�سركة”, اأو “ال�سركة 

الأم”(, �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 

4030177445 الوؤرخ ف 14 ربيع الأول 1429هـ )الوافق 22 مار�س 2008م(. 

وقد مت تعديل ال�سجل التجاري لل�سركة ف 14 �سوال 1430هـ )الوافق 5 

اأكتوبر 2009م( حيث مت مبوجبه تغيري ا�سم ال�سركة من �سركة اخلبري 

للمتاجرة ف ال�ستثمار والتمويل اإىل �سركة اخلبري الالية.

مت تعديل ال�سجل التجاري لل�سركة بتاريخ 7 �سوال 1432هـ, الوافق 5 

�سبتمرب 2011م, بزيادة راأ�ض الال من 424.933.820 ريـال �سعودي 

)42.493.382 �سهم قيمة كل �سهم منها 10 ريـال �سعودي( اإىل 

813.202.930 ريـال �سعودي )81.320.293 �سهم قيمة كل �سهم منها 

10 ريـال �سعودي(. وال�سركة مملوكة بن�سبة 98.50% ل�ساهمني �سعوديني 

و1.50% ل�ساهمني اأجانب )2011: 98.50% ل�ساهمني �سعوديني و%1.50 

ل�ساهمني اأجانب(.

تزاول ال�سركة اأعمالها ف الأن�سطة التالية وفًقا لقرار هيئة ال�سوق الالية رقم 

ح/�ض/919 ال�سادر بتاريخ 3 ربيع الثاين 1429هـ )الوافق 9 اأبريل 2008( 

وترخي�ض رقم 37-07074:

ج( ال�ست�سارات   ب( الإدارة   اأ( الرتتيب  

هـ( الكتتاب د( احلفظ  

وفيما يلي عنوان ال�سركة ال�سجل:

�سركة اخلبري الالية. طريق الدينة, �ض.ب 128289 . جدة, الملكة العربية 

ال�سعودية

وي�سار ف هذه القوائم الالية الوحدة اإىل ال�سركة الأم و�سركتها التابعة 

ومتلك ال�سركة الأم ا�ستثماًرا ف ال�سركة التابعة  جمتمعتني بـ“الجموعة”. 

التالية:

�سركة اخلبري الد�لية �س.م.ب.)مقفلة(

اعتباًرا من 20 حمرم 1433هـ )الوافق 15 دي�سمرب 2011م(, ا�سرتت �سركة  

اخلبري الالية ح�سة بن�سبة 99.99% )2011: ل �سيء( ف �سركة اخلبري 

الدويل �ض.م.ب. )مقفلة( )“اخلبري الدويل”, اأو “ال�سركة التابعة”(. وقد 

مت �سداد قيمة �سراء اخلبري الدويل من خالل اإ�سدار اأ�سهم بقيمة 388.3 

مليون ريـال �سعودي. ومت ا�ستكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية بتاريخ 

15 دي�سمرب 2011.

اإن �سراء �سركة اخلبري الالية ح�سة ف �سركة اخلبري الدويل يعترب �سًما 

لأعمال تخ�سع ل�سيطرة نف�ض ال�ساهمني با�ستخدام طريقة جتميع حقوق 

اللكية. ونتيجًة لل�سراء, فقد مت توحيد موجودات ومطلوبات �سركة اخلبري 

الدويل مع موجودات ومطلوبات �سركة اخلبري الالية اعتباًرا من تاريخ 

ال�سراء )اأي 20 حمرم 1433هـ الوافق 15 دي�سمرب 2011م( بقيمتها 

الدفرتية, وتعك�ض قائمة الدخل الوحدة نتائج �سركة اخلبري الدويل للفرتة 

من 15 دي�سمرب 2011 اإىل 31 دي�سمرب 2011.

بالإ�سافة اإىل ذلك, فقد يظهر الفرق الإيجابي بني قيمة ال�سراء التي دفعتها 

اخلبري الالية وبني قيمة �ساف موجودات �سركة اخلبري الدويل نتيجة لل�سراء 

)ال�سهرة( كخ�سم من حقوق ال�ساهمني, ومل يتم العرتاف باأي �سهرة 

جديدة كموجود م�ستقل ف قائمة الركز الايل الوحدة.

تاأ�س�ست �سركة اخلبري الدويل ف 15 دي�سمرب 2008 ف مملكة البحرين 

مبوجب �سجل جتاري رقم 70609-1, وهي متار�ض ن�ساطها مبوجب ترخي�ض 

من�ساأة اأعمال ا�ستثمارية - الفئة 1 )مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية( �سادر من 

م�سرف البحرين الركزي ف 10 نوفمرب 2008.

تخ�سع اأن�سطة �سركة اخلبري الدويل لرقابة واإ�سراف م�سرف البحرين 

الركزي وت�سرف عليها هيئة رقابة �سرعية مت حتديد مهامها ف النظام 

الأ�سا�سي ل�سركة اخلبرية الدويل. وت�سمل اأن�سطة اخلبري الدويل الرئي�سية 

تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية ل�سناديق ال�ستثمار, واإدارة الحافظ 

ال�ستثمارية كوكيل, وال�ستثمار ف النتجات التي ترى هيئة الرقابة ال�سرعية 

اأنها متوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2012 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”

31 دي�سمرب 2012 

2- ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اللتزام باملعايري

ت�سمل هذه القوائم الالية الوحدة القوائم الالية ل�سركة اخلبري الالية 

و�سركتها التابعة )الجموعة(. وقد مت اإعداد هذه القوائم الالية الوحدة وفًقا 

لعايري الحا�سبة التعارف عليها ف الملكة العربية ال�سعودية.

فيما يلي ملخ�ض لل�سيا�سات الحا�سبية الهامة التي تتبعها الجموعة:

العرف املحا�سبي

مت اإعداد القوائم الالية الوحدة وفًقا لبداأ التكلفة التاريخية العدل ليت�سمن 

قيا�ض ال�ستثمارات التاحة للبيع بالقيمة العادلة.

عملة الت�سغيل �العر�س

مت عر�ض هذه القوائم الالية الوحدة بالريـال ال�سعودي وهو العملة الت�سغيلية 

لل�سركة. وقد مت تقريب الأرقام الالية العرو�سة بالريـال ال�سعودي اإىل اأقرب 

األف ريـال.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية

تت�سمن هذه القوائم الالية الوحدة موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال 

ال�سركة و�سركتها التابعة )اأنظر الإي�ساح 1(. وال�سركة التابعة هي �سركة 

متتلك فيها الجموعة, ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة, ا�ستثماًرا طويل 

الأجل يتكون من ح�سة ل تقل عن 50% من راأ�ض الال الذي يحق له الت�سويت 

و/اأو يكون لل�سركة حق ال�سيطرة عليه. وقد مت اإعداد القوائم الالية الوحدة 

على اأ�سا�ض القوائم الالية الراجعة لكل من ال�سركة و�سركتها التابعة. 

ومت اإعداد القوائم الالية لل�سركة التابعة لنف�ض فرتة اإعداد القوائم الالية 

لل�سركة الأم باتباع �سيا�سات حما�سبية متوافقة. كما مت عند توحيد القائمة 

الالية ال�ستبعاد التام جلميع الأر�سدة بني �سركتي الجموعة, والدخل 

وال�ساريف, والأرباح واخل�سائر غري الحققة النا�سئة عن العامالت بني 

�سركتي الجموعة.

اإذا كانت ال�سيطرة على الن�ساأة ال�ستثمر فيها موؤقتة, اأو اإذا كان �سيتم 

ت�سفية الن�ساأة ال�ستثمر فيها ف الدى القريب, ل يتم ف تلك احلالة توحيد 

الن�ساأة ال�ستثمر فيها ف هذه القوائم الالية.

متثل حقوق الأقلية ذلك اجلزء من الأرباح اأو اخل�سائر و�ساف الوجودات 

غري الملوكة للمجموعة, وقد مت عر�سها ف قائمة الدخل الوحدة و�سمن 

حقوق ال�ساهمني ف قائمة الركز الايل الوحدة ب�سكل م�ستقل عن حقوق 

ال�ساهمني ف ال�سركة الأم.

اإن قيمة حقوق الأقلية لي�ست جوهرية بالن�سبة للقوائم الالية الوحدة, ولذلك 

مل يتم العرتاف بها ب�سكل منف�سل ف هذه القوائم الالية الوحدة.

ا�ستعمال التقديرات

يتطلب اإعداد القوائم الالية الوحدة وفقًا للمبادئ الحا�سبية التعارف عليها 

ا�ستعمال بع�ض التقديرات والفرتا�سات التي توؤثر على قيم الوجودات 

والطلوبات ال�سرح عنها والإف�ساحات عن الوجودات والطلوبات الطارئة 

كما ف تاريخ القوائم الالية ومبالغ الإيرادات وال�سروفات ال�سرح عنها 

خالل الفرتة التي اأعدت لها القوائم الالية. ورغم اأن هذه التقديرات قد 

اأعدت بناء على اأف�سل ما لدى الإدارة من علم بالأحداث والت�سرفات 

الراهنة اإل اأن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

النقد �ما يف حكمه

لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية الوحدة, يتكون “النقد وما ف حكمه” من 

الأر�سدة لدى البنوك والنقد ف ال�سندوق واإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

اأخرى لدد ا�ستحقاق اأ�سلية 90 يوًما اأو اأقل.

الذمم املدينة

ت�سجل الذمم الدينة مببلغ الفاتورة الأ�سلي بعد خ�سم خم�س�ض البالغ 

ال�سكوك ف حت�سيلها. ويتم جتنيب خم�س�ض تقديري مقابل الديون 

ال�سكوك ف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري الحتمل حت�سيل كامل البلغ. 

ويتم �سطب الديون العدومة حال تكبدها.

املحا�سبة على اأ�سا�س تاريخ املتاجرة

اإن جميع العمليات العادية ل�سراء وبيع موجودات مالية يتم قيدها اأو اإلغاء 

قيودها ف تاريخ التاجرة )اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو 

بيع الوجودات(. واإن عمليات ال�سراء والبيع العادية هي عمليات �سراء وبيع 

موجودات مالية تتطلب ت�سليم الوجودات �سمن الإطار الزمني الذي يحدده 

عمومًا النظام اأو العرف ال�سائد ف ال�سوق.

ال�ستثمارات

ف البداية يتم اإثبات جميع ال�ستثمارات ف الأوراق الالية ح�سب التكلفة, 

باعتبارها القيمة العادلة للثمن الدفوع ف القابل. اإن م�سروفات العامالت 

التعلقة بال�ستثمارات الحتفظ بها للمتاجرة ل تتم اإ�سافتها اإىل التكلفة عند 

الت�سجيل الأويل ويتم حتميلها على قائمة الدخل الوحدة.

تتكون ال�ستثمارات الحتفظ بها للمتاجرة من ا�ستثمارات ف حمفظة 

اختيارية ق�سرية الأجل و�سناديق تديرها ال�سركة, ويتم ال�ستحواذ عليها 

ب�سكل رئي�سي لأغرا�ض بيعها اأو اإعادة �سرائها ف الأجل الق�سري. وتقا�ض 

بالتايل الأوراق الالية الحتفظ بها للتداول بالقيمة العادلة ويتم اإدراج اأي 

اأرباح اأو خ�سائر نا�سئة عن التغري ف القيمة العادلة ف قائمة الدخل الوحدة 

ف الفرتة التي تن�ساأ فيها تلك الأرباح اأو اخل�سائر.

ف حالة الأوراق الالية التي يتم تداولها ف الأ�سواق الالية الفتوحة, يتم 

حتديد القيمة العادلة على اأ�سا�ض اأ�سعار ال�سراء العرو�سة ف ال�سوق عند 

الإقفال ف تاريخ القوائم الالية.

ف حالة الأوراق الالية التي ل يوجد لها اأ�سعار معرو�سة ف ال�سوق, يتم 

حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع اإىل �ساف قيمة الأ�سل التعلق 

بها الذي يعك�ض القيمة العادلة لتلك الأوراق الالية.

املمتلكات �املعدات

ت�سجل المتلكات والعدات بالتكلفة خم�سومًا منها ال�ستهالك الرتاكم واأي 

انخفا�ض ف القيمة. ول يحت�سب ا�ستهالك لالأر�ض

الملوكة. ت�ستهلك تكلفة المتلكات والعدات ناق�سًا قيمتها التقديرية التبقية 

ف نهاية مدة ا�ستعمالها بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية 

التقديرية للموجودات.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والعدات لعرفة النخفا�ض ف 

القيمة عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات ف الظروف اإىل احتمال عدم 

اإمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية. وف حالة وجود اأي موؤ�سر على ذلك واإذا 

جتاوزت القيمة الدفرتية القيمة التقديرية المكن ا�سرتدادها يتم تخفي�ض 

قيمة الوجودات اإىل قيمتها المكن ا�سرتدادها باعتبارها قيمتها العادلة, 

خم�سوًما منها تكلفة بيعها, اأو القيمة قيد ال�ستعمال, اأيهما اأعلى, يتم اإطفاء 

حت�سينات العقارات ال�ستاأجرة/الوجودات بطريقة الق�سط الثابت على مدى 

العمر الإنتاجي للتح�سينات/الوجودات اأو مدة عقد الإيجار, اأيهما اأق�سر.

يتم حتويل م�سروفات الإ�سالح وال�سيانة على الدخل. اأما التح�سينات التي 

تزيد ف قيمة الوجودات ذات العالقة اأو تطيل اأعمارها ب�سورة جوهرية فتتم 

ر�سملتها. وت�ساف الأرباح واخل�سائر من بيع المتلكات والعدات اأو اإيقافها 

عن العمل ف قائمة الدخل الوحدة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”

31 دي�سمرب 2012 
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النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية �عدم اإمكانية ا�سرتداد قيمتها

يتم اإجراء تقييم ف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما اإذا كان هناك 

دليل مو�سوعي على احتمال حدوث انخفا�ض ف قيمة اأ�سل مايل معني. وف 

حالة وجود مثل هذا الدليل, فاإن اأي خ�سارة ناجتة عن النخفا�ض ف القيمة 

تدرج ف قائمة الدخل الوحدة. ويتحدد النخفا�ض ف القيمة على الوجه 

التايل:

اأ( ف حالة الوجودات الدرجة بالقيمة العادلة, فاإن النخفا�ض ف القيمة 

هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة بعد خ�سم اأي خ�سارة ناجتة عن 

النخفا�ض ف القيمة �سبق اإدراجها ف قائمة الدخل الوحدة؛

ب( ف حالة الوجودات الدرجة بالتكلفة, فاإن النخفا�ض ف القيمة 

هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

ال�ستقبلية الخ�سومة طبقًا ل�سعر ال�سوق احلايل لوجودات مالية 

مماثلة؛

ج( ف حالة الوجودات الدرجة بالتكلفة الطفاأة, فاإن النخفا�ض ف القيمة 

هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

الخ�سومة طبقًا ل�سعر العمولة الأ�سلي العمول به.

اإلغاء قيد املوجودات �املطلوبات املالية

املوجودات املالية

يتم اإلغاء قيد اأية موجودات مالية )اأو ح�سب مقت�سى احلال جزء من 

موجودات مالية اأو جزء من جمموعة مماثلة من الوجودات الالية( ف اأي 

من احلالت التالية:

انق�ساء احلقوق ف احل�سول على التدفقات النقدية من الوجودات؛ 

تنازل الجموعة عن حقوقها ف احل�سول على التدفقات النقدية من الأ�سل, 

واأن تكون اإما )اأ( اأنها قد تنازلت عموًما عن كافة خماطر ومنافع الأ�سل, اأو 

)ب( اأنها مل تتنازل فعلًيا عن خماطر ومنافع الأ�سل ومل حتتفظ بها ولكنها 

تنازلت عن ال�سيطرة على الأ�سل؛ اأو

اأن تكون الجموعة قد احتفظت بحق احل�سول على التدفقات النقدية من 

الأ�سل, ولكن مع حتمل الجموعة التزام دفعها بالكامل جلهة اأخرى بدون 

تاأخري كبري مبوجب ترتيبات “حتويل”.

عندما تكون الجموعة قد تنازلت عن حقوقها ف احل�سول على التدفقات 

النقدية من اأ�سل ما اأو اأبرمت ترتيبات حتويل ومل تتنازل عن كافة خماطر 

ومنافع الأ�سل ومل تتنازل عن ال�سيطرة على الأ�سل, فاإن الأ�سل يتم ت�سجيله 

عندئذ ف حدود ا�ستمرار م�ساركة الجموعة ف الأ�سل.

املطلوبات املالية

يتم اإلغاء اإثبات قيد التزام مايل عند الوفاء باللتزام الحدد ف العقد اأو 

اإلغائه اأو انق�سائه.

الت�سوية

تتم ت�سوية الوجودات والطلوبات الالية وت�سجل بقيمتها ال�سافية ف قائمة 

الركز الايل عندما يكون هناك حق نظامي قابل للتنفيذ بت�سوية البالغ 

ال�سجلة ويكون هناك نية لدى الجموعة لل�سداد على اأ�سا�ض القيمة ال�سافية, 

اأو ت�سييل الوجودات و�سداد الطلوبات ف اآن واحد.
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املوجودات الئتمانية

الوجودات الحتفظ بها كاأمانة اأو ب�سفة ائتمانية ل تعترب موجودات 

للمجموعة وبالتايل ل يتم اإدراجها ف القوائم الالية الوحدة.

املبالغ امل�ستحقة �املطلوبات الأخرى

ت�سجل الطلوبات مقابل البالغ الطلوب �سدادها ف ال�ستقبل لقاء الب�ساعة اأو 

اخلدمات التي يتم احل�سول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل الورد 

اأم مل يتم.

املخ�س�سات

حتت�سب الخ�س�سات عندما يكون لدى الجموعة التزام )نظامي اأو حكمي( 

نا�سئ عن حدث �سابق, ويكون هناك احتمال لن�سوء تكاليف ل�سداد هذا 

اللتزام وميكن قيا�سها ب�سورة يعتمد عليها.

الزكاة ��سريبة الدخل

يتم جتنيب خم�س�سات الزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة الالية العمول 

بها ف الملكة العربية ال�سعودية. ويتم حتميل اللتزام على الأرباح البقاة/  

)اخل�سائر الرتاكمة(. وبناء عليه, فاإن مبالغ الزكاة و�سريبة الدخل القابلة 

لال�سرتداد من قبل ال�ساهمني تقيد قيًدا دائًنا اإىل ح�ساب الأرباح البقاة/  

)اخل�سائر الرتاكمة(. ويتم ت�سمني البالغ الإ�سافية, اإن وجدت, والتي ميكن 

اأن ت�سبح م�ستحقة عند الربط ال�سريبي النهائي, ف ال�سنة التي يتم فيها 

ح�ساب الربط ال�سريبي النهائي.

ونظرًا لأن ال�ساهمني قد وافقوا على اأن ي�سددوا لل�سركة مقابل اأي التزامات 

�سريبية اأو زكوية, لذا مل يتم اإجراء اأي ت�سويات ف القوائم الالية الوحدة 

لحت�ساب تاأثريات �سرائب الدخل الوؤجلة.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

حتت�سب البالغ الواجبة الدفع مبقت�سى نظام العمل والعمال ال�سعودي 

لتعوي�ض الوظفني عن فرتات خدماتهم التجمعة كما ف تاريخ قائمة الركز 

الايل الوحدة.

تكاليف اإ�سدار اأ�سهم راأ�س املال

تكاليف العامالت هي التكاليف الإ�سافية العائدة مبا�سرة اإىل اإ�سدار 

اأ�سهم راأ�ض الال. ويتم احت�ساب تكاليف اإ�سدار الأ�سهم بح�سمها من حقوق 

ال�ساهمني.

معامالت العمالت الأجنبية

ت�سجل العامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريـال ال�سعودي طبقًا 

لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة ف تاريخ اإجراء العاملة. ويعاد حتويل الوجودات 

والطلوبات النقدية ال�سجلة بالعمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

ف تاريخ قائمة الركز الايل. وتدرج الأرباح واخل�سائر من الت�سوية وترجمة 

معامالت العمالت الأجنبية ف قائمة الركز الايل الوحدة.
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ترجمة العمالت الأجنبية

ترتجم القوائم الالية للعمليات الأجنبية اإىل الريـال ال�سعودي با�ستخدام 

�سعر ال�سرف ال�سائد ف تاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة فيما يتعلق 

بالوجودات والطلوبات, اأما فيما يتعلق بالإيرادات وال�سروفات والأرباح 

واخل�سائر فيتم ا�ستخدام متو�سط �سعر ال�سرف لكل فرتة. وتتم ترجمة 

عنا�سر حقوق اللكية, عدا الأرباح البقاة, بال�سعر ال�سائد ف تاريخ حدوث 

كل عن�سر. وت�سجل تعديالت الرتجمة كعن�سر م�ستقل من حقوق ال�ساهمني.

العرتاف بالإيرادات

الأتعاب الثابتة التي يتم احل�سول عليها مبوجب اتفاقيات اخلدمات الالية 

لي�ست قابلة لال�سرتداد. وت�سجل ف البداية كاإيرادات غري مكت�سبة, ثم يتم 

فيما بعد ت�سجيلها كاإيرادات مكت�سبة عند ا�ستيفاء الراحل التعلقة بها اأو 

اإنهاء التفاقية من قبل العميل.

ت�سجل اأتعاب النجاح عندما يتم توفري التمويل التعلق بها للعميل.

ت�سجل اأتعاب الإدارة واحلفظ على اأ�سا�ض التحقق الزمني.

ي�سجل دخل التمويل من ودائع الرابحة على اأ�سا�ض التحقق الزمني.

ت�سجل الإيرادات من توزيعات الأرباح عند ثبوت احلق ف ا�ستالم توزيعات 

الأرباح.

امل�سر�فات

م�سروفات البيع والت�سويق هي تلك ال�سروفات التي تتعلق حتديدا 

مب�سروفات الت�سويق. وت�سنف جميع ال�سروفات الأخرى كم�سروفات 

عمومية واإدارية.

قطاع الت�سغيل

القطاع هو جزء متميز من الجموعة يزاول عمله ف توريد منتجات اأو 

تقدمي خدمات )قطاع اأعمال( اأو توريد النتجات وتقدمي اخلدمات ف 

و�سط اقت�سادي معني( قطاع جغراف ويخ�سع لخاطر ومنافع تختلف 

عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى. ونظرًا لأن الجموعة تزاول جميع 

اأعمالها ف الملكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين, فقد قدمت تقارير 

ا. وت�ستند ال�سيغة الأ�سا�سية للمجموعة لإعداد التقارير الالية  جغرافية اأي�سً

للقطاعات على اأ�سا�ض قطاعات الأعمال ويتم حتديد قطاعات الأعمال على 

اأ�سا�ض اإدارة الجموعة وهيكل العملية الحا�سبية الداخلية للمجموعة.
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3- النقد �ما يف حكمه

لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية الوحدة, يتكون النقد وما ف حكمه ف تاريخ قائمة الركز الايل الوحدة مما يلي:

2011 2012  

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

27.818 151٫095 نقد واأر�سدة لدى البنوك

121.854 19٫000 ودائع لدى موؤ�س�سات مالية

)5.624( - ا: ودائع ا�ستحقاقها الأ�سلي اأكرث من ثالثة اأ�سهر ناق�سً

144.048 170٫095

متثل الودائع لدى الوؤ�س�سات الالية الأموال الودعة لدى الوؤ�س�سات الالية ف 

ودائع مرابحة اإ�سالمية. ويتم اإيداع الودائع لفرتات متفاوتة ترتاوح ما بني 

�سهر اإىل ثالثة اأ�سهر )2011: �سهر اإىل �ستة اأ�سهر(. وبلغ متو�سط العائد من 

الودائع ق�سرية الأجل %0.7 )2011: %0.62(.

4- ذمم مدينة �مبالغ مدفوعة مقدًما

2011 2012  

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

- 6٫441 ذمم مدينة للمرابحة على ال�سلع )اأنظر الإي�ساح “اأ” اأدناه(

7.854 8٫230 ذمم مدينة, اإجمايل

)2.662( )6٫767( خم�س�ض ديون م�سكوك ف حت�سيلها )اأنظر الإي�ساح “ب” اأدناه( 

5.192 7٫904 ذمم مدينة, �ساف

865 700 دفعة مقدمة اإىل الوردين

1.071 1٫140 مبالغ مدفوعة مقدًما

4.136 4٫067 ذمم مدينة اأخرى

11.264 13٫811
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2011 2012

ريـال �سعودي 

)بالآلف(
ريـال �سعودي )بالآلف(

1.650 2٫662 يف 1 يناير

1.012 4٫216 الحمل لل�سنة )الإي�ساح 14(

- )111( البالغ ال�سطوبة

2.662 6٫767 يف 31 دي�سمرب

كما ف 31 دي�سمرب, كانت اأعمال الذمم الدينة التي مل تنخف�ض قيمتها كما يلي:

ا�ستحقت �لكن مل تنخف�س قيمتها

> 120 يوًما 90 > 120 يوًما 60 > 90 يوًما 30 > 60 يوًما > 30 يوًما مل تتجا�ز موعد ا�ستحقاقها 

�مل تنخف�س قيمتها
املجموع

ريـال �سعودي 

)بالآلف(
ريـال �سعودي )بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(
ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

7٫716 - - 94 94 - 7٫904 2012

3.962 - - 1.130 100 - 5.192 2011

من التوقع, بناء على اخلربة ال�سابقة, اأن يتم ا�سرتداد جميع الذمم 

الدينة التي مل تنخف�ض قيمتها. ولي�ض من المار�سة التبعة لدى 

الجموعة احل�سول على �سمانات مقابل الذمم الدينة, ولذا فاإن 

الغالبية العظمى منها بدون �سمان.

اأ( تتعلق الذمم الدينة الإجمالية للمرابحة على ال�سلع بوديعة ل�سركة اخلبري 

ا�ستحقت ف 26  الدويل لدى بنك اآركابيتا �ض.م.ب.)مقفلة( )“البنك”( 

مار�س 2012. وكان البنك قد تقدم بق�سايا اإفال�ض مبوجب الف�سل احلادي 

ع�سر يف 19 مار�س 2012 يجري حالًيا النظر فيها اأمام حمكمة الإفال�ض 

الأمريكية لق�ساء جنوب نيويورك. وقد طلبت �سركة اخلبري الدويل اأمر دفع 

وتقدمت بقائمة مطالباتها على البنك والبالغة قيمتها 1.6 مليون دولر 

اأمريكي )اأي ما يعادل 6 مليون ريـال �سعودي(. وبانتظار القرار النهائي ف 

دعوى الإفال�ض القدمة من البنك, قررت �سركة اخلبري الدويل العرتاف 

بخ�سارة انخفا�ض ف القيمة قدرها 3.22 مليون ريـال �سعودي عن ذمم 

الرابحة الدينة, والأرباح ال�ستحقة, والأتعاب القانونية الدفوعة ف الق�سية 

الرفوعة �سد البنك.

)ب( كما ف 31 دي�سمرب 2012, انخف�ست قيمة ذمم مدينة قدرها 7.4 

مليون ريـال �سعودي )2011: 2.7 مليون ريـال �سعودي(. وكانت احلركة ف 

خم�س�ض النخفا�ض ف قيمة الذمم الدينة كما يلي:
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5- ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

2011 2012

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

 

431.403 534٫123 ا�ستثمارات ف �سناديق تديرها �سركة اخلبري الالية

67.313 - حمفظة ا�ستثمارية

28.004 6٫049 اأ�سهم متداولة

24.295 20٫886 �سناديق تدار ف اخلارج

8.478 - ا�ستثمارات اأخرى

559.493 561٫058

كانت احلركة ف ال�ستثمارات الحتفظ بها للمتاجرة خالل ال�سنة النتهية ف 31 دي�سمرب كما يلي:

2011 2012  

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

 

327.436 559٫493 الر�سيد يف 1 يناير

256.330 - ا�ستثمارات مقتناة عند �سراء �سركة تابعة

79.696 519٫196 الإ�سافات خالل ال�سنة

)137.886( )587٫633( ال�ستثمارات الباعة خالل ال�سنة

)5.322( -
ا�ستثمارات متت ت�سفيتها خالل ال�سنة )اأنظر الإي�ساح “اأ” 

اأدناه(

)8.093( 20٫703 اأرباح / )خ�سائر( حمققة

47.332 49٫299 اأرباح غري حمققة

559.493 561٫058 الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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كانت الوحدات التي متلكها �سركة اخلبري الالية و�سركة اخلبري الدويل كما ف 31 دي�سمرب 2012 ف ال�سناديق التي تديرها ال�سركة, كما يلي:

2011 2012

املجموعة اخلبري الد�يل اخلبري املالية املجموعة اخلبري الد�يل اخلبري املالية

%49 %13 %36 %49 %13 %36 �سندوق تطوير الأرا�سي 1

%11 %11 - %2 %2 - �سندوق تطوير الأرا�سي 2

%48 - %48 %48 - %48 �سندوق العقارات الثابتة 1

%100 %1 %99 %100 %1 %99 �سندوق العقارات الثابتة 2

%95 %63 %32 %100 %66 %34 �سندوق ال�سلع العالية

%100 - %100 %100 - %100 �سندوق الأ�سهم اخلليجية

- - - %53 %27 %26 �سندوق التطوير العقاري ال�سكني 1 - م�ساكن 1

- - - %90 %76 %14 �سندوق اأ�سهم ال�سركات ال�سناعية اخلا�سة

- - - %99.9 %99.9 - �سندوق ال�سيولة-“ح�سني”

- - - %33.6 %33.6 - �سندوق و�سط لندن ال�سكني 1

الإي�ساح )اأ(:

)اأ( يف 31 دي�سمرب 2011, متت ت�سفية �سندوق �سدارة والذي كانت تديره 

�سركة اخلبري الالية.

)ب( مت تقييم ال�ستثمار ف ال�سناديق التي تديرها �سركة اخلبري الالية 

وفًقا  لتقييمات �ساف الوجودات والتي مت احل�سول عليها من مدير 

ال�سندوق بناًء على القوائم الالية الراجعة لل�سناديق, ومت حتميل الأرباح/

)اخل�سائر( غري الحققة على قائمة الدخل الوحدة.
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6- املعامالت مع اجلهات ذات العالقة �اأر�سدتها

فيما يلي تفا�سيل العامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

الر�سيد يف 31 دي�سمرب مبلغ املعاملة خالل ال�سنة طبيعة املعاملة اجلهة ذات العالقة

2011 2012 2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

431.403 534.123 132.975 102.720

ا�ستثمارات مقتناة/مباعة من الجموعة واأرباح / 

خ�سائر / حمققة / غري حمققة منها

�سناديق م�سرتكة تديرها 

�سركة اخلبري الالية

3.574 18.943 2.667 15.369

اأتعاب اإدارة وحفظ ور�سوم ا�سرتاك مت تخفي�سها 

مبقدار البالغ التي مت ا�ستالمها

453 2.221 428 1.768 م�سروفات ما قبل التاأ�سي�ض

19.816 5.992 - -

متح�سالت م�ستحقة من ت�سفية الوحدات ف 

ال�سندوق وبيعها

- - - 128.000

بيع ا�ستثمارات ف اأ�سهم �سركات �سناعات 

حتويلية )ولقاء قيمة البيع, مت احل�سول على 

وحدات ف �سندوق ا�ستثمار م�سرتك ميلك تلك 

ال�ستثمارات ف �سركات ال�سناعات التحويلية(

- - - 19.630

اأرباح غري حمققة على العاملة الذكورة اأعاله 

)اإىل مدى ا�ستثمار �سركة اخلبري الالية ف 

ال�سندوق كما ف 31 دي�سمرب 2012(

- 13.000 - 2.181

اأرباح حمققة على العاملة الذكورة اأعاله )نا�سئة 

نتيجة بيع وحدات ف ال�سندوق ل�ساهم ف �سركة 

اخلبري الالية(

23.843 40.156

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”
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ر�اتب �مزايا �مكافاآت كبار موظفي الإدارة 

تتكون الإدارة العليا للمجموعة من اأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار موظفي 

الإدارة الذين يتولون �سالحيات وم�سوؤوليات تخطيط وتوجيه اأن�سطة 

الجموعة والإ�سراف عليها. وفيما يلي اأتعاب كبار موظفي الإدارة:

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

8.694 10.053 رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية الأجل

1.054 1.090 مكافاأة نهاية اخلدمة

9.748 11.143

 7- الزكاة امل�ستحقة من امل�ساهمني �موجودات اأخرى

2011 2012  

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

9.225 13.183 الزكاة ال�سددة نيابة عن ال�ساهمني

1.110 - الوجودات غري اللمو�سة )اأنظر الإي�ساح اأدناه والإي�ساح 15(

10.335 13.183

متثل الوجودات غري اللمو�سة التكلفة التي مت تكبدها ف اإجراء درا�سات 

ال�سوق, واإعداد خطط العمل ودرا�سات اجلوى لالأعمال الرتقبة. ولكن 

مل تكن هناك اأي منافع اقت�سادية اأخرى اأكيدة اأو ثابتة, وبالتايل قررت 

الإدارة �سطبها.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”

31 دي�سمرب 2012 

8- ممتلكات �معدات

فيما يلي تقديرات الأعمار الإنتاجية لفئات الوجودات الرئي�سية:

�سنوات �سنوات

4 اأثات وجتهيزات 25 مباين 

5 �سيارات 4-2 حت�سينات عقارات م�ستاأجرة

5-3 معدات مكتبية وحا�سب اآيل

املجموع

2011

املجموع

2012

اأعمال 

راأ�سمالية 

حتت 

التنفيذ

�سيارات
اأثاث 

�جتهيزات

معدات مكتبية 

�حا�سب اآيل

حت�سينات 

عقارات 

م�ستاأجرة

مباين اأرا�سي

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

التكلفة

29.322 35.480 57 350 1.193 8.940 3.740 14.234 6.966 ف بداية ال�سنة

3.390 - - - - - - - -

موجودات مقتناة 

من �سراء �سركة 

تابعة

2.883 610 - - 7 550 53 - - اإ�سافات  

)115( )473( - )167( )164( )142( - - - ا�ستبعادات

- - )57( - - 57 - - - حتويالت 

35.480 35.617 - 183 1.036 9.405 3.793 14.234 6.966 ف نهاية ال�سنة

- - - - -

ال�ستهالك  الرتاكم

6.826 11.866 - 180 953 4.700 2.645 3.388 - ف بداية ال�سنة

2.393

-  - - - - - - -

التعلق بالوجودات 

القتناة من �سراء 

�سركة تابعة

2.734 3.368 - 60 182 1.982 676 468 - ال�ستهالك

)87( )413( - )145( )145( )123( - - - التعلق بال�ستبعاد

11.866 14.821 - 95 990 6.559 3.321 3.856 - ف نهاية ال�سنة

�ساف القيمة 

الدفرتية

20.796 - 88 46 2.846 472 10.378 6.966 يف 31 دي�سمرب 2011

23.614 57 170 240 4.240 1.095 10.846 6.966 يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”
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9- مبالغ م�ستحقة الدفع �مطلوبات اأخرى

2011 2012  

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

250 4٫891 ال�ستحق الدفع مقابل خدمات

669 1٫893 مبالغ م�ستحقة الدفع وذمم دائنة اأخرى

919 6٫784

10- الزكاة ��سريبة الدخل

مبلغ الزكاة و�سريبة الدخل الحمل لل�سنة

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

1.031 3.880 الزكاة

39 78  �سريبة الدخل

1.070 3.958

الزكاة

ي�ستند الخ�س�ض اإىل ما يلي:

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(  

412.419 801.005 حقوق ال�ساهمني

6.156 6.795 الخ�س�سات والتعديالت الأخرى

)394.452( )686.595( القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

24.123 121.205

17.100 34.019 ح�سة ال�ساهمني ال�سعوديني من الدخل العدل لل�سنة

41.223 155.224 الوعاء الزكوي

تعود الفروقات بني النتائج الالية والنتائج الزكوية ب�سكل رئي�سي اإىل بع�ض 

التعديالت التي متت وفًقا لالأنظمة الالية ذات ال�سلة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”

31 دي�سمرب 2012 

احلركة يف املخ�س�س خالل ال�سنة

فيما يلي احلركة ف خم�س�ض الزكاة خالل ال�سنة:

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

1.354 1.031 ف بداية ال�سنة

1.031 3.880 الخ�س�ض خالل ال�سنة

)1.354( )1.031( البالغ الدفوعة خالل ال�سنة

1.031 3.880 ف نهاية ال�سنة

�سريبة الدخل

ت�ستند �سريبة الدخل الحملة لل�سنة النتهية ف 31 دي�سمرب2012 اإىل الدخل 

العدل اخلا�سع لل�سريبة والذي مت احت�سابه على ذلك اجلزء من الأ�سهم 

الملوك للم�ساهم الأجنبي. وتتعلق التعديالت ال�سريبية الهامة التي متت 

على �ساف الدخل الحا�سبي بال�ستهالك, ومكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني, 

وخم�س�ض الديون ال�سكوك ف حت�سيلها.

احلركة يف املخ�س�س خالل ال�سنة

فيما يلي احلركة ف خم�س�ض �سريبة الدخل خالل ال�سنة:

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

30 39 ف بداية ال�سنة

39 78 الخ�س�ض خالل ال�سنة

)30( )39( البالغ الدفوعة خالل ال�سنة

39 78 ف نهاية ال�سنة

الو�سع الزكوي

ت�سلمت ال�سركة من م�سلحة الزكاة والدخل الربط للفرتة النتهية ف 31 

دي�سمرب 2009 والذي طالبت فيه ال�سلحة بالتزام اإ�ساف مببلغ 10.4 

مليون ريـال �سعودي. وقد تقدمت ال�سركة باعرتا�ض على هذا الربط. وخالل 

ال�سنة, تلقت اإدارة ال�سركة الربط ال�سريبي للعام 2009 والذي ا�ستمل على 

التزام اإ�ساف بقيمة 3.85 مليون ريـال �سعودي. وتقدمت ال�سركة باعرتا�ض 

على الربط ال�سادر من م�سلحة الزكاة والدخل. واإدارة ال�سركة وم�ست�ساري 

الزكاة على ثقة من اأن نتيجة العرتا�سني �سوف تكون ل�سالح ال�سركة, 

ولذلك مل يتم جتنيب خم�س�ض فيما يتعلق بهذه البالغ الإ�سافية ف القوائم 

الالية الوحدة. ومل يتم حتى الآن اإعداد الربط ال�سريبي لل�سنتني النتهيتني 

يف 31 دي�سمرب 2011 و31 دي�سمرب 2012.

11- راأ�س املال

يبلغ راأ�سمال ال�سركة 813.202.930 ريـال �سعودي يتكون من 

81.320.293 �سهم )2011: 813.202.930 ريـال �سعودي يتكون من 

81.320.293 �سهم( قيمة كل �سهم 10 ريـال �سعودي.

خالل العام 2010, قامت �سركة اخلبري الالية بزيادة راأ�سمالها من 424.9 

مليون ريـال �سعودي اإىل 813.2 مليون ريـال �سعودي من خالل اإ�سدار 

38.826.911 �سهم اإ�سافية بقيمة 10 ريـال �سعودي لل�سهم الواحد. ومت 

اإجناز الإجراءات النظامية فيما يتعلق بزيادة راأ�سمال ال�سركة خالل العام 

.2011

بلغت تكاليف معامالت جمع راأ�ض الال البالغ 424.9 مليون ريـال �سعودي 

التي اأنفقتها �سركة اخلبري الالية 10.6 مليون ريـال �سعودي. وقد مت 

الإف�ساح عن هذه التكاليف ف قائمة التغريات ف حقوق ال�ساهمني حتت 

عنوان م�ستقل.

بلغت تكاليف العامالت التي مت حتميلها على �سركة اخلبري الدويل من 

جمع راأ�سمال �سركة اخلبري الدويل ف العام 2009 مبلغ 10.6 مليون ريـال 

�سعودي, وقد متت اإ�سافة هذه التكاليف حتت بند اخل�سائر الرتاكمة كما ف 

31 دي�سمرب 2011.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”
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12- احتياطي نظامي

وفقا لأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي, يجب على ال�سركة حتويل 10% كحد 

اأدنى من �ساف دخلها ال�سنوي )بعد ح�سم اخل�سائر الحملة من الفرتات 

ال�سابقة( اإىل الحتياطي النظامي اإىل اأن ت�سل قيمة هذا الحتياطي اإىل ما 

ي�ساوي 50% من راأ�سمال ال�سركة الدفوع. وهذا الحتياطي غري متاح للتوزيع.

13- اإيرادات اأتعاب

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

3.468 1.802 اأتعاب ا�ست�سارية

8.066 27.848 اأتعاب اإدارة وحفظ واكتتاب

11.534 29.650

14- م�سر�فات بيع �ت�سويق

2011 2012

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

3.516 5.246 رواتب ومزايا 

1.012 4.216

خم�س�ض ديون م�سكوك ف 

حت�سيلها )الإي�ساح 4(

458 569 اأخرى

4.986 10.031

15- م�سر�فات عمومية �اإدارية

2011 2012

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

27.790 39.169 رواتب ومكافاآت

413 640 اإيجار وم�سروفات متعلقة بالباين

2.734 3.368 ا�ستهالك )اأنظر الإي�ساح 8(

2.409 2.485 �سفر لأغرا�ض العمل

3.360 11.118 اأتعاب قانونية وا�ست�سارية

1.006 2.990 ات�سالت

224 614 لوازم مكتبية

315 551 منافع عامة

258 391 تاأمني

- 1.110

موجودات غري ملمو�سة مت �سطبها 

)اأنظر الإي�ساح 7(

1.973 3.838 اأخرى

40.482 66.274

16- ربحية ال�سهم

مت احت�ساب الأرباح لل�سهم من �ساف دخل الت�سغيل لل�سنة بق�سمة �ساف دخل 

الت�سغيل على متو�سط العدد الرجح لالأ�سهم ال�سدرة خالل ال�سنة )اأنظر 

الإي�ساح 11(.

مت احت�ساب الأرباح لل�سهم من �ساف الدخل بق�سمة �ساف الدخل على 

التو�سط الرجح لعدد الأ�سهم ال�سادرة خالل ال�سنة )اأنظر الإي�ساح 11(.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”

31 دي�سمرب 2012 

17- اإدارة املخاطر

تنطوي اأن�سطة الجموعة على خماطر ولكن هذه الخاطر تدار من خالل 

عملية حتديد وقيا�ض ومراقبة م�ستمرة للمخاطر تخ�سع ل�سوابط احلد 

من الخاطر و�سوابط اأخرى. اإن عملية اإدارة الخاطر هي ف غاية الأهمية 

لل�سركة ل�سمان ا�ستمرار ربحية الجموعة وكل فرد ف الجموعة م�سوؤول عن 

التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق مب�سوؤولياته اأو م�سوؤولياتها. والجموعة معر�سة 

لخاطر اأ�سعار العمولة وخماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة.

خماطر اأ�سعار العمولة

خماطر اأ�سعار العمولة هي الخاطر النا�سئة عن احتمال تاأثري التغيريات 

ف اأ�سعار العمولت اخلا�سة على التدفقات النقدية ال�ستقبلية اأو على القيم 

العادلة لالأدوات الالية. وين�ساأ تعر�ض ال�سركة لخاطر اأ�سعار العمولت 

اخلا�سة عن ودائع الرابحة ق�سرية الأجل.

اإن ح�سول تغيري ف اأ�سعار العمولة بالريـال ال�سعودي مبعدل 10 نقاط اأ�سا�ض 

كما ف تاريخ اإعداد القوائم الالية من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل نتيجة �سافية 

بالزيادة / )النخفا�ض( بقيمة 1.9 مليون ريـال �سعودي )2011: ل �سيء(.

خماطر الئتمان

خماطر الئتمان هي خماطر اإخفاق طرف ف اأداة مالية ف الوفاء بالتزام ما 

والت�سبب ف تكبد الطرف الآخر خ�سارة مالية.

الجموعة معر�سة لخاطر الئتمان على اأر�سدتها لدى البنوك والإيداعات 

لدى الوؤ�س�سات الالية والذمم الدينة وال�ستحق من جهات ذات عالقة.

تعمل الجموعة على احلد من خماطر الئتمان عن طريق مراقبة التعر�ض 

لالئتمان واحلد من العامالت مع جهات معينة يتم التعامل معها والقيام 

با�ستمرار بتقييم مالءة اجلهات التي يتم التعامل معها. وفيما يتعلق بجميع 

فئات الوجودات الالية التي حتتفظ بها الجموعة, فاإن اأق�سى تعر�ض 

لخاطر الئتمان هو القيمة الدفرتية كما مت الإف�ساح عنها ف قائمة الركز 

الايل الوحدة.

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطرة مواجهة من�ساأة ما �سعوبة ف توفري الأموال 

لقابلة التزاماتها الرتبطة بالطلوبات الالية. وتتم مراقبة احتياجات 

ال�سيولة ب�سورة منتظمة وتعمل الإدارة على التاأكد من توفر اأموال كافية 

لقابلة اأي التزامات حال ن�سوئها.

ي�ستحق �سداد جميع الطلوبات الالية للمجموعة ف 31 دي�سمرب 2012 خالل 

12 �سهرًا  )2011: خالل 12 �سهًرا( من تاريخ قائمة الركز الايل الوحدة.

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر تاأثري التقلبات ف اأ�سعار ال�سوق مثل �سعر الفائدة 

واأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية على دخل الجموعة اأو قيمة 

موجوداتها من الأدوات الالية. والغر�ض من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة 

التعر�ض لخاطر ال�سوق والتحكم به ليبقى �سمن موؤ�سرات مقبولة وف نف�ض 

الوقت حتقيق اأق�سى عائد من الخاطر.

ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

�سناديق تدار من قبل ال�سركة وحمافظ اختيارية و�سناديق تدار ف اخلارج 

وا�ستثمارات اأخرى بلغت ا�ستثمارات الجموعة كما ف 31 دي�سمرب 2012 و31 

دي�سمرب 2011 ف �سناديق تدار من قبل ال�سركة وحمفظة اختيارية و�سناديق 

تدار ف اخلارج وا�ستثمارات اأخرى 555 مليون ريـال �سعودي و531.5 مليون 

ريـال �سعودي على التوايل, وقد مت ت�سنيفها ف القوائم الالية الوحدة 

على اأنها حمتفظ بها للمتاجرة. وتتم مراقبة خماطر ال�سوق على هذه 

ال�ستثمارات على اأ�سا�ض كل ا�ستثمار على حدة . وميكن اأن يوؤدي اأي تغري 

بن�سبة 10% )2011: 10%( ف �ساف قيمة موجودات ال�سندوق اإىل زيادة 

اأو تخفي�ض �ساف دخل الجموعة مببلغ 55.5 مليون ريـال �سعودي )2011: 

53.2 مليون ريـال �سعودي( )اأنظر الإي�ساح 5(.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة “تتمة”
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خماطر اأ�سعار الأ�سهم

خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة 

للتقلبات ف م�ستوى موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة. وحتتفظ 

الجموعة با�ستثمار ف الأ�سهم الدرجة التداولة ف ال�سوق بقيمة �سفر 

)2011: 28 مليون ريـال �سعودي(. وهذه الأ�سهم مدرجة ف �سوق الأ�سهم 

ال�سعودي )تداول( ف الملكة العربية ال�سعودية.

ميكن اأن يوؤدي اأي تغري بن�سبة 10% )2011: 10%( ف اأ�سعار الأ�سهم, مع 

ثبات جميع التغريات الأخرى على ما هي عليه, اإىل زيادة اأو تخفي�ض �ساف 

دخل ال�سركة مببلغ 0.6 مليون ريـال �سعودي )2011: 2.8 مليون ريـال 

�سعودي( )اأنظر الإي�ساح 5(.

تعمل الجموعة على احلد من خماطر اأ�سعار الأ�سهم من خالل مراقبة 

التطورات ف اأ�سواق الأ�سهم.

خماطر العملة

خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة اأداة مالية ب�سبب تقلبات اأ�سعار 

�سرف العمالت الأجنبية.

تتم معامالت الجموعة ب�سورة رئي�سية بالريـال ال�سعودي, وعليه فاإن 

الجموعة غري معر�سة لخاطر �سرف عمالت اأجنبية كبرية اإل فيما يتعلق 

بعمليات �سركة اأجنبية تابعة.

18- اإدارة راأ�س املال

اإن اأهداف ال�سركة من اإدارة راأ�ض الال هي اللتزام مبتطلبات راأ�ض الال 

التي ت�سعها هيئة ال�سوق الالية حلماية قدرة ال�سركة على ال�ستمرار ف 

مزاولة عملها وللحفاظ على قاعدة راأ�سمالية قوية.

تقوم ال�سركة مبراقبة كفاية راأ�سمالها با�ستخدام الن�سب والأوزان الرجحة 

التي ت�سعها هيئة ال�سوق الالية. وت�ستخدم هذه الن�سب لقيا�ض كفاية راأ�ض 

الال عن طريق مقارنة راأ�سمال الجموعة ال�ستوف للمتطلبات بالوجودات 

واللتزامات ال�سمولة ف قائمة مركزها الايل على اأ�سا�ض مبلغ مرجح يعك�ض 

خماطرها الن�سبية. وت�سرتط هيئة ال�سوق الالية الحتفاظ ب�ساف راأ�سمال 

اأكرب من اأو ي�ساوي احلد الأدنى ل�ساف راأ�ض الال الطلوب.

اإن احلد الأدنى الطلوب من راأ�ض الال هو البلغ الأكرب من اأي مما يلي: )1( 

50 مليون ريـال, اأو )2( ن�سبة 5% من جمموع الإيرادات ال�سرح بها لفرتة 

الثني ع�سر �سهًرا ال�سابقة اأو قيمة الإيرادات ال�سهرية العدلة على اأ�سا�ض 

�سنوي لآخر �سهر, اأو )3( 10% من اإجمايل الديونية, زائد قيمة جتاوز 

الر�سيد ال�ساف ال�ستحق لل�سركة من اأي طرف واحد لن�سبة 50% من البلغ 

الأكرب من البالغ الذكورة اآنًفا. 

تقوم ال�سركة باحت�ساب �ساف راأ�ض الال عن طريق تعديل حقوق ال�ساهمني 

مقابل بنود متثل: )1( بنودًا ل ميكن حتويلها فورًا اإىل نقد, و)2( اأعباء 

خماطر �سوق, و)3( مراكز ق�سرية الأجل بدون �سمان.

2011 2012

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

ريـال �سعودي 

)بالآلف(

263.803 324.713 �ساف راأ�سمال �سركة اخلبري الالية

50.000 50.000 احلد الأدنى الطلوب ل�ساف راأ�ض الال

19- معلومات القطاعات

مت�سيًا مع عملية اإعداد التقارير الالية الداخلية للمجموعة, فقد وافق جمل�ض 

الإدارة على قطاعات الأعمال فيما يتعلق باأن�سطة الجموعة. ويتم الت�سريح 

عن العامالت بني قطاعات الأعمال ب�سكل م�ستقل عن بع�سها البع�ض.

تقوم الجموعة بتطوير وهيكلة وتنفيذ احللول ل�ساعدة العمالء ف حتقيق 

اأهدافهم من خالل اأمثل الطرق حل�سولهم على راأ�ض الال وتخ�سي�سه. 

وت�سم الجموعة قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية.
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اأخرى

تت�سمن اخلدمات الأخرى ال�ست�سارات والرتتيب والكتتاب والبنية التحتية.

فيما يلي اإيرادات الت�سغيل لل�سركة و�ساف اإيرادات الت�سغيل بح�سب كل من قطاعات الأعمال والقطاعات اجلغرافية:

املجموع اأخرى اإدارة الأ�سول اإدارة راأ�س املال

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

كما ف 31 دي�سمرب 2012

107.342 3.500 26.856 76.986 اإيرادات الت�سغيل

31.037 )47.011( 8.135 69.913 �ساف اإيرادات الت�سغيل

كما ف 31 دي�سمرب 2011

64.596 4.273 7.570 52.753 اإيرادات الت�سغيل

19.128 )29.840( )2.398( 51.366 �ساف اإيرادات الت�سغيل

متثل الملكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين عمليات �سركة اخلبري الالية و�سركة اخلبري الدويل على التوايل.

املجموع مملكة البحرين
اململكة العربية 

ال�سعودية

ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف( ريـال �سعودي )بالآلف(

كما ف 31 دي�سمرب 2012

107.342 20.776 86.566 اإيرادات الت�سغيل

31.037 8.181 22.856 �ساف اإيرادات الت�سغيل

كما ف 31 دي�سمرب 2011

64.596 5.938 58.658 اإيرادات الت�سغيل

19.128 5.317 13.811 �ساف اإيرادات الت�سغيل

اإدارة راأ�س املال

ي�ستخدم قطاع اإدارة راأ�ض الال اإمكانيات قائمة الركز الايل الوحدة 

للمجموعة ويهدف اإىل اإيجاد معامالت مربحة �سواء عن طريق ال�ستثمار 

مبا�سرة ف منتجات موؤ�س�سات مالية اأخرى اأو عن طريق ال�ستثمار ال�سرتك 

مع عمالء ذوي اإمكانيات كبرية ف منتجات الجموعة و/اأو �سناديق م�سرتكة.

اإدارة املوجودات

يتيح قطاع اإدارة الوجودات فر�سًا ا�ستثمارية من خالل حمفظة كبري 

ومتنامية ل�سناديق عامة وخا�سة ف جمالت العقارات واأ�سواق راأ�ض الال. 

ا اإدارة ال�سناديق الختيارية والحافظ ال�ستثمارية.  ويقدم القطاع اأي�سً

ويقدم قطاع 

اإدارة الأ�سول حلوًل لإدارة ا�ستثمارات الوؤ�س�سات والأفراد من اأ�سحاب 20-
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20- القيم العادلة لالأد�ات املالية

القيمة العادلة هي البلغ الذي ميكن مبادلة اأ�سل اأو �سداد التزام به بني 

طرفني بعلمهما ومبلء اإراداتهما ف معاملة تتم علىاأ�س�ض م�ستقلة. وتتكون 

الوجودات الالية للمجموعة من النقد وما ف حكمه واإيداعات لدى موؤ�س�سات 

مالية وذمم مدينة وا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة, وال�ستحق من جهات 

ذات عالقة. ول تختلف القيمة العادلة لالأدوات الالية جوهرًيا عن قيمتها 

الدفرتية.

مت احل�سول على القيمة العادلة لال�ستثمارات ف ال�سناديق التي تديرها 

ال�سركة من �ساف قيمة الوجودات التي مت الإف�ساح عنها ف القوائم الالية 

الراجعة لتلك ال�سناديق او �ساف قيمة الوجودات التي يقدمها مدراء 

ال�سناديق اخلارجيني. وفيما يتعلق بال�سناديق العقارية, فاإن القيمة العادلة 

لال�ستثمارات العقارية ال�سار اإليها ت�ستند اإىل التقييم الأقل القدم من اثنني 

من خرباء التقييم ال�ستقلني وفقًا لذكرة الطرح اخلا�ض لتلك ال�سناديق.

21- املوجودات املحتفظ بها ب�سفة ائتمانية

حتتفظ الجموعة مبوجودات بالنيابة عن عمالئها. ونظرًا لأن الجموعة 

حتتفظ بهذه الوجودات ب�سفة ائتمانية, لذا مل يتم اإدراج هذه الوجودات 

ف قائمة الركز الايل الوحدة. وكما ف 31 دي�سمرب 2012 حتتفظ الجموعة 

مبوجودات حتت الإدارة بقيمة 1.116 مليون ريـال �سعودي )2011: 943 

مليون ريـال �سعودي( نيابة عن عمالئها ولنفعتهم.

22- اللتزامات الراأ�سمالية

وافق جمل�ض الإدارة على م�سروفات راأ�سمالية م�ستقبلية بقيمة 5.1 مليون 

ريـال �سعودي )2011: 3.6 مليون ريـال �سعودي(.

23-  امل�سادر الرئي�سية لعدم يقني التقديرات

انخفا�س قيمة الذمم املدينة

يتم تقدير البالغ القابلة للتح�سيل من الذمم الدينة عندما ي�سبح من غري 

الحتمل حت�سيل كامل البلغ. وف حالة البالغ الكبرية ف حد ذاتها يتم اإجراء 

هذا التقدير على اأ�سا�ض كل مبلغ على حدة تبعا لطول الفرتة التي م�ست على 

ا�ستحقاقها. وبالإ�سافة اإىل ذلك تاأخذ الجموعة ف العتبار م�سورة الحامي 

لتحديد الخ�س�ض مقابل الديون ال�سكوك ف حت�سيلها ف حالة البالغ 

الكبرية ف حد ذاتها. وي�سمل الخ�س�ض ف هذه احلالة الدعاوى الق�سائية 

التي تقوم الجموعة برفعها, وف حالة احلاجة لتكوين خم�س�ض اأكرب بناًء 

على م�سورة الحامي, فاإن الجموعة تقوم بت�سجيل خم�س�ض اأكرب.

اأما البالغ غري الكبرية ف حد ذاتها ولكنها جتاوزت موعد ا�ستحقاقها, فيتم 

تقييمها ب�سكل اإجمايل وتكوين الخ�س�ض تبًعا لطول الفرتة التي م�ست على 

موعد ا�ستحقاقها.

بلغ اإجمايل الذمم الدينة, كما ف تاريخ قائمة الركز الايل الوحدة, 22.7 

مليون ريـال �سعودي )2011: 7.9 مليون ريـال �سعودي(, وبلغ خم�س�ض 

الديون ال�سكوك ف حت�سيلها 7.4 مليون ريـال �سعودي )2011: 2.7 مليون 

ريـال �سعودي(. ويتم العرتاف باأي فرق بني البالغ التي يتم حت�سيلها 

فعلًيا ف الفرتات ال�ستقبلية والبالغ التوقعة ف قائمة الدخل الوحدة لتلك 

الفرتات.

24- موافقة جمل�س الإدارة

وافق جمل�ض الإدارة على القوائم الالية الوحدة بتاريخ 15 ربيع الثاين 

1434هـ )الوافق 25 فرباير 2013(.

25- اأرقام املقارنة

متت اإعادة ت�سنيف بع�ض اأرقام ال�سنة ال�سابقة مبا يتوافق مع عر�ض اأرقام 

ال�سنة احلالية.
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�شركة اخلبري املالية

�ص.ب 128289, جدة 21362, اململكة العربية ال�سعودية
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�سجل جتاري رقم: 4030177445
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يحتوي هذا التقرير ال�سنوي على معلومات معينة تتوقع اخلبري حدوثها, بناًء على معلومات واعتقادات وافرتا�سات لديها حول الوقائع والبيانات 

ف الوقت احلا�سر. وعندما تظهر ف هذا التقرير كلمات مثل » نتوقع«, اأو » نعتقد«, اأو »نرى«, اأو »نظن«, اأو كلمات اأو عبارات حتمل معان م�سابهة, 

فاإن تلك الكلمات ت�سري اإىل معلومات متوقعة. والتي ميكن ان ت�ستمل على �سبيل الثال ل احل�سر على معلومات تتعلق بخطط اأو ا�سرتاتيجية اأو 

اأهداف اخلبري, اأو الأداء القت�سادي اأو الحتمالت القت�سادية ف ال�ستقبل, اأو الناخ القت�سادي ف دولة معينة اأو منطقة معينة اأو ف العامل 

ب�سفة عامة, اأو التاأثري الحتمل على الأداء ال�ستقبلي خلطط احتمالية معينة, والفرتا�سات التي تبني عليها اأي من تلك العلومات. علمًا باأن 

هذه العلومات بحد بذاتها قد تكون عر�سة لوقائع غري موؤكدة اأو م�سروطة اأو خماطر ذات طبيعة حمددة اأو عامة, وقد تكون كثريًا منها خارجة 

عن اإرادة اخلبري و�سيطرتها. واأي معلومات متوقعة هي معلومات فر�سية وهي بطبيعتها تنبوؤات لا قد يكون, وبالتايل فيمكن ان نتوقع عدم تاأكيد 

دقة واحدًا اأو اأكرث من تلك الفرتا�سات التي بنيت عليها, وف القابل احتمال اأن تقع اأحداث اأو ظروف غري واردة اأو متوقعة. كما اأنه من الحتمل 

ان تاأتي النتائج والأحداث الفعلية خمتلفة عن اخلطط والهداف والتوقعات والتقديرات والنوايا الواردة ف تلك العلومات التوقعة, وميكن ان 

تكون تلك الختالفات جوهرية. ولذلك ل يجب اعتبار هذا التقرير ال�سنوي على اأنه تعهد من �سركة اخلبري باإجناز وحتقيق اخلطط والأهداف 

والتوقعات والنوايا الواردة ف تلك العلومات التوقعة, وبالتايل يتوجب اأن ل يتم العتماد عليه ب�سكل حا�سم ونهائي. ول تنوي اخلبري حتديث هذه 

العلومات التوقعة, لكنها حتتفظ بحقها الطلق ف ذلك.


