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 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءا   29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 3ــ 

 الموحدة قائمة المركز المالي
 م2016ديسمبر  31كما في 

 
  

 
 إيضاح

 م2016  
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

 م2015  
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 
    الموجودات 

    
    متداولةالموجودات ال

 24،144 155,189  ونقدأرصدة لدى البنوك 
 47،809 ــ       6و 3 وديعة مرابحة

 30،533 28,106 4 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   

 1،205،794 1,267,634 5 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 50،681 116,960 6 مستحق من جهات ذات عالقةال

 ــ     229 19 بغرض التوزيعموجودات 

 1،358،961 1,568,118  مجموع موجودات متداولة
    
    متداولةالموجودات غير ال

 1،889 ــ     11 من المساهمين مستحقةزكاة وضريبة 
 23،465 43,495 7 ممتلكات ومعدات

 25،354 43,495  متداولةالموجودات غير المجموع 

 1،384،315 1,611,613  مجموع الموجودات

    
    المطلوبات وحقوق المساهمين

    
    متداولةالمطلوبات ال
 166،812 84,000 6 ذات عالقة اتمستحق لجهال

 ــ      14,000 10 تمويل قصير األجل وفقا  للشريعة
 54،556 95,768 8 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 153،602 327,440 9 عقود مرابحة قصيرة األجل
 ــ      20,330  الدفع توزيعات أرباح مستحقة

 1،889 ــ      11 لزكاة وضريبة الدخلمخصص ا
 376،859 541,538  مجموع المطلوبات المتداولة 

    
    متداولةالمطلوبات غير ال

 9،286 11,275  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 98،000 95,000 9 األجل ةطويل ةمرابح عقود

  83,158 10 تمويل طويل االجل وفقا  للشريعة

 107،286 189,433  ات غير المتداولةمجموع المطلوب

 484،145 730,971  مجموع المطلوبات
    

    حقوق المساهمين
 813،203 813,203 12 رأس المال

 16،820 23,933 14 احتياطي نظامي
 70،063 43,506  أرباح مبقاه

 84 ــ       أجنبية عمالتاحتياطي ترجمة 
 900،170 880,642  مجموع حقوق المساهمين

 1،384،315 1,611,613  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءا   29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 4ــ 

 الموحدة قائمة الدخل

 م2016ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 

 

 

 

 

 

 إيضاح

 م2016   

 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

 

 م2015   

 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

    

 60،736  51,405  15 إيرادات أتعاب

 66،840  96,542  5 للمتاجرةاستثمارات أرباح غير محققة من 

 48،061  40,226  5 للمتاجرةأرباح محققة من استثمارات 

 1،814  16,616   دخل توزيعات أرباح

 1،063  2,545   إيرادات من وديعة مرابحة

 178،514  207,334   مجموع إيرادات التشغيل

    

    مصروفات التشغيل

 (10،375) (7,773) 16 بيع وتسويق

 (100،211) (102,619) 17 عمومية وإدارية

 (110،586) (110,392)  مجموع مصروفات التشغيل

    

 67،928  96,942   صافي إيرادات التشغيل

 (4،618) (25,674)  وتمويل مصروفات مرابحة

 4  24   ايرادات اخرى

 63،314  71,292   مستمرةالعمليات الالدخل للسنة من 

    ات المتوقفةالعملي

 3،835  (160) 19 دخل من عمليات متوقفة / )خسارة(

 67،149  71,132   صافي الدخل للسنة

    

    من العمليات المستمرة األرباح للسهم

 81،320  81,320  12 القائمة )باآلالف( لعدد االسهمالعدد المرجح 

 0،84  1,19  18 ودي()باللاير السع للسنة إيرادات التشغيل من صافيالعائد 

 0،78  0,88  18 )باللاير السعودي( للسنة الدخل من صافيالعائد 

    

    متوقفةالعمليات الرباح للسهم بما في ذلك ألا

 0،83  0,87  18 )باللاير السعودي( الدخل للسنة من صافيالعائد 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءا   29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 5ــ 

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 م2016ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

  

 

 إيضاح

 م2016   

 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

 م2015   

 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

    األنشطة التشغيلية

 63،314  71,292   المستمرةعمليات الالدخل من 

 3،835  (160) 19 متوقفةالعمليات ال)الخسارة(/ الدخل من 

 67،149  71,132   صافي الدخل للسنة

    لية:تعديالت للبنود التا

 (67،492) (96,542) 5 للمتاجرةأرباح غير محققة من استثمارات 

 (48،585) (40,326) 5 للمتاجرةأرباح محققة من استثمارات 

 2،248  2,995  7 استهالك

 2،314  3,343   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (17)  594  4 (/ المحمل للسنةت)استردادا

 (4) (24)  لكات ومعداتمن استبعاد ممت ربح

 (44،387) (58,828)  المطلوبات التشغيلية غيل قبل التغيرات في الموجودات وخسارة التش

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (8،457) 1,831   ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 (20،199) (2,279)  مستحق من جهات ذات عالقةال

 18،300  (8,788)  حقة ومطلوبات اخرىمصروفات مست

 148،812  (82,812)  جهات ذات عالقة لمستحق 

 (807،834) (349,504)  شراء استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 427،063  360,432   متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 (286،702) (139,848)  العمليات لمستخدم فياالنقد 
    
 (1،185) (1,354)  فأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينمكا

 (4،119) (1,889)  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (292،006) (143,091)  المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد
    

    االنشطة االستثمارية

 (4،850) (23,025) 7 شراء ممتلكات ومعدات

 13  24   معداتمتحصالت من بيع ممتلكات و

 (1،709) 47,809  3 وديعة مرابحة

 (6،546) 24,808   االنشطة االستثمارية )المستخدم في( من /صافي النقد 
    

    االنشطة التمويلية

 251،602  170,838  9 عقود مرابحة

  97,158  10 تمويل متوافق مع الشريعة

 (36،557) (18,441) 13 توزيعات ارباح مدفوعة

 215،045  249,555   نشطة التمويلية األ لنقد منصافي ا
    

 (83،507) 131,272   في النقد وما في حكمه )النقص( / الزيادة صافي

 1  ــ       جنبية أ عمالتصافي الفرق في تحويل 

 107،650  24,144   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 24،144  155,416   ةالمستمر اتالعائد للعمليالنقد وما في حكمه 

 ــ       (227) 19 المتوقفة اتالنقد وما في حكمه العائد للعملي

 24،144  155,189   النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 ــ       ــ     19 المتوقفة اتالتدفقات النقدية من العملي

    ضافية غير نقدية إ لوماتمع

 166،812  84,000  6 ها بعدلم يتم سداد صندوقاشتراك في وحدات 

 365،200  ــ      6 صندوقاستثمار عيني في 

 ــ       64,000  6 بيع استثمار لم يتم استالمه بعد 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءا   29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 6ــ 

  الموحدةالمساهمين قائمة التغيرات في حقوق 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
  

 
 
 

 إيضاح

 
 

 رأس المــال
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 
 ـــياحتياط

 نظامــــــي
 لاير سعودي

 )باآلالف(  

 
 

 أرباح مبقاة
 لاير سعودي

 )باآلالف(  
 

احتياطي 
 تترجمة عمال

 أجنبية 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 
 

 المجمـــوع
 لاير سعودي

 ()باآلالف  
 

 873،680  83   50،289  10،105 813،203  م2015يناير  1الرصيد في 
 67،149  ــ  67،149  ــ      ــ       صافي الدخل للسنة

 ــ      ــ  (6،715) 6،715 ــ      14 محول إلى االحتياطي النظاميال
 (1،889) ــ  (1،889) ــ      ــ      11 زكاة وضريبة دخلال
 1،889  ــ  1،889  ــ      ــ      11 زكاة وضريبة دخل قابلة للسداد من قبل المساهمينال
 (4،103) ــ  (4،103) ــ      ــ      11 من المساهمين مسددةدخل زكاة وضريبة ال

 (36،557) ــ  (36،557) ــ      ــ      13 رباحأتوزيعات 
 1  1 ــ     ــ      ــ       جنبيةأ تالحركة في عمال

  ──────── ──────── ─────── ───────── ───────── 
 900،170  84 70،063  16،820 813،203  م2015ديسمبر  31الرصيد في 

  ════════ ════════ ═══════ ═════════ ═════════ 

 71،132  ــ  71،132  ــ      ــ       صافي الدخل للسنة
 ــ      ــ  (7،113) 7،113 ــ      14 محول إلى االحتياطي النظاميال
 ــ      ــ  ــ    ــ      ــ      11 زكاة وضريبة دخلال
 ــ      ــ  ــ    ــ      ــ      11 زكاة وضريبة دخل قابلة للسداد من قبل المساهمينلا
 (1،889) ــ  (1،889) ــ      ــ      11 من المساهمين مسددةزكاة وضريبة دخل ال

 (50،000) ــ  (50،000) ــ      ــ      8 مخصص آخر
 (38،771) ــ  (38،771) ــ      ــ      13 رباحأتوزيعات 

 ــ      (84) 84  ــ      ــ       الحركة في عمالت أجنبية
  ──────── ──────── ─────── ───────── ───────── 

 880,642  ــ  43,506  23,933 813,203  م2016ديسمبر  31الرصيد في 
  ════════ ════════ ═══════ ═════════ ═════════ 

 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 7ــ 
 

 الموحدة ماليةحول القوائم ال إيضاحات
 م2016ديسمبر  31
 
 نشاط الشركةـ  1
 

المملكة العربية  فيمسجلة شركة مساهمة سعودية مقفلة هي  (م"ألو "الشركة اأ "الشركة") الخبير الماليةشركة 
 مارس 22الموافق ) هـ1429 ربيع األول 14 في المؤرخ 4030177445السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

بموجبه تم و (م2009أكتوبر  5)هـ الموافق 1430شوال  14ل السجل التجاري للشركة بتاريخ تم تعدي .(م2008
  .لماليةالخبير ا شركة إلى شركة الخبير للمتاجرة في االستثمار والتمويل تعديل اسم الشركة من

 
المال من م بزيادة رأس 2011سبتمبر  5هـ الموافق 1432شوال  7تم تعديل السجل التجاري للشركة بتاريخ 

 813.202.930إلى  لاير سعودي( 10 منها قيمة كل سهم سهما   42.493.382لاير سعودي ) 424.933.820
لمساهمين  %98.43الشركة مملوكة بنسبة  .لاير سعودي( 10 سهم منهاقيمة كل سهما   81.320.293لاير سعودي )

  (.الشيء س: نفم2015) أجانبلمساهمين  %1.57و سعوديين
 

ربيع الثاني  3المؤرخ في  919/تلقرار هيئة السوق المالية رقم ح/ وفقا   التالية في األنشطة أعمالهاشركة ال تزاول
 :07074ــ  37رقم  ترخيصالو (م2008ابريل  9الموافق )هـ 1429

 
 الترتيب أ(         

 دارةاإلب( 
 المشورةج( 

 د( الحفظ 
 و ،هـ( االكتتاب
 وكيلكالتعامل  ((و9(كأصيلو( التعامل 

 
 المسجل:عنوان الشركة وفيما يلي 

 
 الخبير المالية شركة 

 128289ص. ب. المنورة ق المدينة يطر
 جدة 

 المملكة العربية السعودية
 

كة األم لدى الشر ."باسم "المجموعةم المالية الموحدة ئفي هذه القوامجتمعتين الشركة األم وشركتها التابعة  إلىويشار 
 لتابعة التالية:في الشركة ا ا  استثمار

 
 )"شركة تابعة"( ش م ب )مقفلة( )سابقا( يةشركة الخبير الدول-سنابل لالستثمار ش م ب )مقفلة( شركة 

 
 15ي ف ش م ب )مقفلة( (الدوليةالخبير )"سنابل"( )سابقا  شركة  كة سنابل لالستثمار ش م ب)مقفلة(شرتأسست 
-عمل تحت شركة تجارية استثمارية وت 70609-1اري رقم في مملكة البحرين بموجب السجل التج م2008ديسمبر 

نوفمبر  10)المبادئ اإلسالمية( ورخصة صادرة عن مصرف البحرين المركزي )"المصرف المركزي"( في  1فئة 
من قبل مصرف البحرين المركزي ويشرف عليه مستشار الشريعة كما تم يتم تنظيم أنشطة الشركة التابعة . م2008

. وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة تقديم الخدمات االستشارية لصناديق ام االساسي للشركةتعريفه في النظ
ئها التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادة كوكيل، واالستثمار في االعمال المحافظ التقديري إدارةاالستثمار، و

 وفقا لرأي مستشار الشريعة اإلسالمية.
 

ـ )الموافق 1433حرم م 20اعتبارا  من   %99.99 علىقامت شركة الخبير المالية باالستحواذ  (م2011ديسمبر  15ه
لمالية ا من شركة الخبير أسهمالشركة التابعة من خالل اصدار  ىمن حقوق الملكية للشركة التابعة. تم االستحواذ عل

إن  .م2011ديسمبر  15األسهم في  حويللتتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية  .سعودي مليون لاير 388.3بمبلغ 
استخدام ب تحت سيطرة مشتركة لألعمالتجميعا  يعتبر  لالستثمارسنابل  شركة شراء شركة الخبير المالية حصة في

المالية  في شركة الخبير الشركة التابعةات ومطلوبات قد تم توحيد موجودفونتيجة للشراء  .المنشآتطريقة تجميع 
 .الدفترية بقيمهام( 2011ديسمبر  15هـ الموافق 1433محرم  20الشراء )أي  من تاريخاعتبارا  

 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 8ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2016ديسمبر  31
 
 )تتمة( ـ نشاط الشركة 1
 

 شركة الخبير الدولية )سابقا( ش م ب )مقفلة( )"الشركة التابعة"( )تتمة(-سنابل لالستثمار ش م ب )مقفلة( شركة 
م. وافق 2016ديسمبر  15من  ية عمليات الشركة التابعة اعتبارا  م قررت المجموعة تصف2016نوفمبر  24وفي 

ديسمبر  15للشركة في  لتصفية االختياريةم على ا2016 نوفمبر 17البحرين المركزي بموجب خطابه بتاريخ  مصرف
عينت الشركة مكتب المازن  جراء.قيد اإلالشركة التابعة  المتعلقة بتصفية القانونيةم وما زالت اإلجراءات 2016

  لالستشارات دبليو ال ال كجهة مصفية.
 

وباعتبارها قطاع جغرافي مستقل فقد تم عرض صافي موجودات الشركة التابعة وحصتها في نتائج السنة الحالية والسنة 
 السابقة بشكل مستقل كعمليات متوقفة من عمليات مستمرة.

 
 بية الهامةالسياسات المحاسملخص ـ  2
 

 االلتزام بالمعايير بيان 
هذه  تم إعداد .ية وشركتها التابعة )"المجموعة"(تشمل هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة الخبير المال

 .يها في المملكة العربية السعوديةالمتعارف عل وفقا  لمعايير المحاسبةالموحدة المالية  القوائم
 

نشأة استثمارية، وبالتالي فإنها ال توحد جميع المنشآت التي قد تسيطر عليها. إن كل من الموجودات الشركة متعتبر 
 ا  والتي تشكل جزء 1 اإليضاحكما هو مبين تفصيال في ـ والتدفقات النقدية للشركة التابعة  العملياتوالمطلوبات ونتائج 

لتي تم ااألخرى  الصناديقفإن ومع ذلك،  ائم المالية الموحدة.في هذه القو قد تم توحيدها ـ ال يتجزأ من عمليات الشركة
وُتقاس  اجرةللمت محتفظ بها قد تم تصنيفها كاستثماراتف، من وجهة نظر استثمارية، بشكل رئيسيعليها،  االستحواذ

 .5 اإليضاحفي  مبينبالقيمة العادلة كما هو 
 

 .ة لشركة الخبير المالية وشركتها التابعة )"المجموعة"(تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالي
 
 توحيد القوائم المالية اسأس

استثمارا  طويل األجل يتكون من حصة  مباشرة،بصورة مباشرة أو غير  المجموعة،لك فيها الشركة التابعة هي شركة تم
 عليها.  التصويت أو تمارس الشركة نفوذا   لصاحبهمن رأس المال الذي يحق  %50تزيد عن 

 
يتم توحيد الشركة التابعة اعتبارا  من تاريخ سيطرة المجموعة لمجموعة، وكة التابعة هي جزء ال يتجزأ من عمليات االشر

هذه القوائم المالية الموحدة بناء  على القوائم المالية المراجعة لكل من  إعدادعليها إلى حين انتهاء تلك السيطرة. تم 
القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة التي تعد فيها القوائم المالية للشركة األم  إعداد. يتم الشركة وشركتها التابعة

 األرباحو وفاتوالمصر األرصدة واإليرادات. عند توحيد القوائم المالية تم استبعاد جميع ثابتةباستخدام سياسات محاسبية 
 ركات المجموعة.والخسائر غير المحققة الناشئة عن المعامالت بين ش

 
إذا كانت السيطرة على المنشأة المستثمر فيها مؤقتة أو إذا كان سيتم تصفية المنشأة المستثمر فيها في األجل القريب فإن 

  .المنشأة المستثمر فيها ال يتم توحيدها في هذه القوائم المالية
 

 المجموعة:المتبعة لدى  اسبية الهامةفيما يلي ملخص السياسات المح
 
 لعرف المحاسبي ا

بالقيمة  لمتاجرةالمحتفظ بها لالمعدل ليتضمن قياس االستثمارات  وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة يةأعدت القوائم المال

 .العادلة
  

 عملة التشغيل والعرض 
لمعروضة ا األرقامب تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية للشركة. وقد تم تقري

 .باللاير السعودي إلى أقرب ألف صحيح
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 9ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ـ ملخص 2
 

 استعمال التقديرات
فتراضات التقديرات واال بعض مالوفقا  للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استع الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية

عن الموجودات والمطلوبات الطارئة كما في  واالفصاحتؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات المصرح عنها التي 
ورغم  .القوائم المالية عنهاتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت 

من علم باألحداث والتصرفات الراهنة إال أن النتائج الفعلية  دارةقد أعدت بناء على أفضل ما لدى اإل أن هذه التقديرات
 اإليضاح فيعداد القوائم المالية إتم االفصاح عن التقديرات الجوهرية المستخدمة في  .قد تختلف عن تلك التقديرات

27. 
 

 النقد وما في حكمه
 وإيداعات في الصندوق ك والنقدوما في حكمه من األرصدة لدى البنيتكون النقد  ،موحدةال غراض قائمة التدفقات النقديةأل

 .أو اقل يوما   90لدى مؤسسات مالية مدة استحقاقها 
 

 الذمم المدينة
مخصص  نتكوييتم  .تحصيلها المشكوك فيمبالغ المخصص بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم تسجل الذمم المدينة 
الديون  يتم شطب .ون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغتقديري مقابل الدي

 .المعدومة حال تكبدها
 

 تاريخ المتاجرةعلى أساس المحاسبة 
إن جميع العمليات العادية الخاصة بشراء وبيع موجودات مالية يتم قيدها أو إلغاء قيدها في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ 

تزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات(. إن عمليات الشراء أو البيع العادية هي عمليات شراء أو بيع الذي تل
 موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطار الزمني الذي يحدده عموما  النظام أو العرف السائد في السوق.

 
 المنشأة االستثمارية

/ تثمرالمستزويد  بغرض أكثرعلى تمويل من أحد المستثمرين أو  تحصللتي )أ( االستثمارية هي المنشأة ا المنشأة
 التمويلالهدف هو استثمار  بأن لمستثمرينا / لمستثمرتجاه ااستثمار)ب( تلتزم  إدارةبخدمات  اآلخرين المستثمرين

 جميع وتقييم أداء قياس)ج(  معا كالهما أو ودخل االستثمار المال رأس قيمة في االرتفاععوائد من  والحصول على
 .العادلة القيمة أساس على جوهري بشكل استثماراتها

 
اراتها المنشأة االستثمارية احتساب استثم على ويتوجباالستثمارية".  المنشأة“ وخصائصتعريف  المجموعةعلى  ينطبق

 بغرضليها ع االستحواذ تموارية أساسيا  من عمليات المنشأة االستثمءا  ال تشكل جز التي والزميلةفي الشركات التابعة 
  قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة. وتحمل على االستثمار،

 
 محتفظ بها للمتاجرةاستثمـارات 

 تاجرة ما يلي:مالتسجيل األّولي. وتتضمن االستثمارات المحتفظ بها لل عندالمجموعة استثماراتها  تصّنف
 

  هذه الموجودات  يتم اقتناء. األجل القريبشرائها في  إعادةأو /وا بغرض بيعه اقتناؤهاتم ياالستثمارات التي
 القصير.األجل في األسعار على  تحقيق الربح الناتج عن التقلباتفي األساس بغرض 

 
 زء أساس أنها ج ىهذه الموجودات المالية عند التسجيل األّولي علتم تحديد . بعض الصناديقفي  استثمارات

المخاطر  دارةالقيمة العادلة، وفقا  إلبالمالية التي تتم إدارتها وتقييم أدائها  من مجموعة من الموجودات
 واالستراتيجيات االستثمارية للمجموعة.

 
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ـ ملخص 2
 

 ة(محتفظ بها للمتاجرة )تتماستثمـارات 
ليف جميع يتم تسجيل تكا في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. مبدئيا   محتفظ بها للمتاجرةالاالستثمارات تسجيل 

ادلة وتدرج األرباح الع القيمة على أساس الحقا   هذه االستثماراتوتقاس الربح أو الخسارة.  ضمنالمعامالت مباشرة 
 .ت فيهاالتي نشأ للفترةقائمة الدخل الموحدة ضمن العادلة  ر في القيمةيالتغأو الخسائر الناتجة عن 

 
ظمة، يتم تحديد القيمة العادلة على أساس أسعار تاألوراق المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية المن في حال

 .التقريرعند اإلقفال في تاريخ  في السوق المتداولةعروض الصرف 
 

وع إلى العادلة بالرج للقيمة معقول تقدير تحديد يتم، لها أسعار متداولة في السوق يسلاألوراق المالية التي  في حال
 صافي قيمة األصل للصناديق الذي يعكس القيمة العادلة لهذه األوراق المالية. 

 

 الممتلكات والمعدات
هالك ال يحتسب است .مةتسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما  منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القي

 ستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصا  قيمتها التقديرية المتبقية في نهايةتُ  .واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذلألرض 
  .مدة استعمالها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات

 
ي عندما تشير األحداث أو التغيرات ف قيمتهاالمعدات لمعرفة االنخفاض في تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات و

ها قيمتفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت و .الدفتريةقيمتها الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد 
اعتبارها الممكن استردادها ب تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها عندئذ الدفترية القيمة التقديرية الممكن استردادها يتم

 .أيهما أعلى ـ االستعمالأو القيمة قيد  بيعها،مخصوما  منها تكلفة  العادلة، القيمة
 

 ينات/ى مدى العمر اإلنتاجي للتحسبطريقة القسط الثابت عل األصولتحسينات العقارات المستأجرة/ يحتسب استهالك
 .أيهما أقصرـ  اإليجارأو مدة عقد  لألصول

 
التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات أو تطيل أعمارها أما  الدخل،مصروفات اإلصالح والصيانة على  تحمل

مة أو إيقافها عن العمل في قائ تلكات والمعداتممن بيع الم تضاف األرباح والخسائر .تتم رسملتهافبصورة جوهرية 
 .الدخل الموحدة

 
 وائم المالية.القعداد إمر في نهاية فترة ألمار االنتاجية وتعديلها إذا اقتضى اعألتتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وا

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها
على احتمال حدوث  ا  موضوعي لتحديد ما إذا كان هناك دليال  ة موحدة مالي إعداد كل قوائميتم إجراء تقييم في تاريخ 

في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة و .قيمة أصل مالي معين انخفاض في
 يتم تحديد االنخفاض في القيمة كالتالي: .تدرج في قائمة الدخل الموحدة

 
ادلة عفإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة ال ،في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة (أ

 .بعد خصم أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل الموحدة
 

فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  ،في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة (ب
 .جودات مالية مماثلةللتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقا  لسعر السوق الحالي لمو

 
فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة  ،في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة (ج

 .بقا  لسعر الفائدة األصلي المطبقالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة ط
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016مبر ديس 31
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ـ ملخص 2
 

 إلغاء قيد الموجودات والمطلوبات المالية 
 

 :الموجودات المالية
مجموعة مماثلة من  جزء من جزء من موجودات مالية أو ،)أو حسب مقتضى الحال ماليةالموجودات اليتم إلغاء قيد 

 :عند (الموجودات المالية
 

  األصلول على التدفقات النقدية الناتجة عن الحصحقوق انتهاء، 

 قد ها نأن تكون اما )أ( أوصل ألعلى التدفقات النقدية من ا ان تكون المجموعة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول
لكنها و ولم تحتفظ بهامخاطر ومنافع األصللل تحول فعليا  ، أو )ب( أنها لم األصلللتنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

 األصل، أو السيطرة علىتنازلت عن 

 لجهة  بالكامل دفعهابلتزام االمع صل ألمن االتدفقات النقدية حق الحصول على قد احتفظت بالمجموعة  أن تكون
 ."تحويل"بموجب ترتيبات  جوهريأخرى بدون تأخير 

 
تحويل  مت ترتيباتقد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من أصل ما أو أبرالمجموعة  تكونوعندما 

عن السيطرة على األصل، فإن األصل يتم تسجيله عندئذ في  ولم تتنازلعن كافة مخاطر ومنافع األصل  ولم تتنازل
  .األصلبالمجموعة  عالقة يةحدود استمرار

 
 : ةالمطلوبات المالي

 .أو انقضائه الغائهو وفاء بااللتزام المحدد في العقد أعند ال المطلوبات الماليةيتم إلغاء قيد 
 

 المقاصة
صافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون هناك حق بال وتسجلتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

 تحقيقعلى أساس الصافي أو  للمقاصة المجموعةويكون هناك نية لدى  المسجلةلمقاصة المبالغ  الزامينظامي 
يتم عرض االيرادات والمصروفات على اساس الصافي فقط عندما يكون . احدالموجودات وتسوية المطلوبات في آن و

مسموحا  به بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية او لألرباح والخسائر الناشئة عن 
 مماثلة.مجموعة من معامالت 

 
 موجودات محتفظ بها للتوزيع وعمالت متوقفة

 
ها على ما استبعادها او تصنيفكان عنصر من المجموعة والتي يتم ا إذا ة متوقفةياالستبعاد كعمل مجموعةيتم تصنيف 

 و محتفظ بها للتوزيعانه 

 للعمليات و المنطقة الجغرافيةألألعمال  مستقال   ا  رئيسا  خط تمثل، 

 أو للعمليات فيةو المنطقة الجغراأواحدة الستبعاد خط رئيسي مستقل لألعمال  من خطة منسقة ا  تمثل جزء، 

 مقتناة حصريا  بغرض إعادة البيع. هي شركة تابعة 

  لزكاة/خسارة بعد ا وأبلغ واحد كربح مالعمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة وتعرض كيتم استثناء 

  .لمتوقفة في قائمة الدخل الموحدةمن العمليات اضريبة الدخل 
 
للبيع فظ بها ايير التصنيف على انه محتمع العمليةتستوفي  او عندمأاالستبعاد  دعنمتوقفة  كعملية العملية تصنيفيتم 
 كانت في وقت سابق.إذا 

 
لية قد ن العمأنه يتم إعادة عرض قائمة الدخل الموحدة المقارنة كما لو فإ ،عندما يتم تصنيف العملية كعملية متوقفة

 (.19 اإليضاح)المقارنة توقفت من بداية سنة 
 
ات األخرى حول اإليضاحتتضمن جميع  الموحدة.القوائم المالية  حول 19 اإليضاحم افصاحات إضافية في تم تقدي

 لعمليات المستمرة ما لم يذكر خالف ذلك.الية الموحدة بشكل رئيسي مبالغ االقوائم الم
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 بية الهامة )تتمة(السياسات المحاس ـ ملخص 2

 
 بخالف الشهرةانخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة 

 جية،خارسواء كانت داخلية أو  دالئل،بتقييم ما إذا كانت توجد موحدة تقوم المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي 
ممكن ه يتم تقدير المبالغ العلى حدوث انخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة. وفي حال وجود مثل هذه الدالئل فإن

لفة القيمة العادلة ناقص تكيمثل المبلغ الممكن استرداده  في القيمة. االنخفاضاستردادها من الموجودات لتحديد مدى 
 على.أيهما ـ أوالقيمة الممكن استردادها  البيع

 
رداده. رية أعلى من المبلغ الممكن استتعتبر قيمة الموجودات غير المتداولة على أنها قد انخفضت إذا كانت القيمة الدفت

في القيمة تقوم المجموعة بمقارنة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة مع التدفقات النقدية  االنخفاضلتحديد 
التقديرية غير المخصومة المتحصل عليها من استخدام الموجودات. إذا تجاوزت القيمة الدفترية التدفقات النقدية غير 

ومة التي يتم الحصول عليها من الموجودات تقوم المجموعة بتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المخص
المستقبلية التي يتم الحصول عليها من الموجودات. تعتبر الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 من االنخفاض في القيمة. التقديرية المستقبلية من الموجودات خسارة
 

 الموجودات االئتمانية 
الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية ال تعتبر موجودات للمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم إن 

 .المالية الموحدة
 

 والمطلوبات األخرى  المصروفات المستحقة
حصول ع أو الخدمات التي يتم الئوب سدادها في المستقبل لقاء البضامقابل المبالغ المطلالمستحقة تسجل المطلوبات 

 .عليها سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لم يتم
 

 المخصصات 
عن حدث سابق ويكون هناك احتمال  التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ المجموعةتحتسب المخصصات عندما يكون لدى 

 .ن قياسها بصورة يعتمد عليهانشوء تكاليف لسداد االلتزام يمك
 

 الزكاة وضريبة الدخل 
يحمل  .ها في المملكة العربية السعوديةالمعمول ب المالية يحتسب مخصص مقابل الزكاة وضريبة الدخل وفقا  لألنظمة

حساب ل تقيد المساهمينمن قبل  المستردةفإن مبالغ الزكاة وضريبة الدخل  عليه،بناء  .االلتزام على األرباح المبقاة
م يت لتياالنتهاء من الربط في السنة ان وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند إ ،يةضافاالمبالغ التحتسب  .األرباح المبقاة

 .من الربط الزكوي االنتهاءفيها 
 

ت ة لذا لم يتم إجراء أي تعديالية أو زكويضريب التزاماتأي  للمجموعةقد وافقوا على أن يسددوا  المساهمينونظرا  ألن 
 .الحتساب تأثيرات ضريبة الدخل المؤجلة الموحدة في القوائم المالية

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

عويض الموظفين لت البحرينينظام العمل و المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى نظام العمل السعودي يتم تكوين مخصص مقابل
  .الموحدة لماليا عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز

 
 العمالت األجنبية بمعامالت 

 .تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير السعودي طبقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة
مركز لالمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة االنقدية يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 

 .الموحدة الدخلفي قائمة  األجنبيةتدرج األرباح والخسائر من التسوية وترجمة معامالت العمالت  .الموحدة المالي
 

 ترجمة العمالت األجنبية 
ل قائمة مركز ك تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ

يستخدم ف إليرادات والمصروفات واألرباح والخسائرأما فيما يتعلق با ،لموجودات والمطلوباتفيما يتعلق با .موحدة مالي
اريخ بالسعر السائد في ت المبقاة،خالف األرباح  الملكية،تتم ترجمة عناصر حقوق  .متوسط سعر الصرف لكل فترة

 .ساهمينالمحقوق  فيتسجل تعديالت الترجمة كعنصر مستقل  .حدوث كل عنصر



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 13ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ـ ملخص 2
 

 تحقق اإليرادات
ية كإيرادات وتسجل في البدا .غير قابلة للرداتفاقيات الخدمات المالية  بموجباألتعاب الثابتة التي يتم الحصول عليها 

 .بها استيفاء المراحل المتعلقةتم اكتسابها عند غير مكتسبة والحقا ي
 

  .بنجاح التمويل المتعلق بها للعميل تقديمعندما يتم أتعاب النجاح  تسجل
 

  تناسبي مع الوقت.والحفظ على أساس  دارةتسجل أتعاب اإل
 

 .تسجل اإليرادات من توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح
 

 ابحةالمرعقود 
نادا  است على مدى مدة العقد على اساس تناسبي مع الوقت د المرابـحةقوع منالمصروفات  /يتم احتســاب االيرادات 

المدفوع  لثمنلوهي القيمة العادلة  بالتكلفة،د المرابـحة و. وتقدر قيمة االستثمارات في عقالقائمةالمبالغ الرئـيسية لى إ
   القيمـة.خسائر انخفـاض في أي  ناقصا  المستحق الربح  زائدا  
 

 المصروفات
األخرى  تصنف جميع المصروفات .مصروفات البيع والتوزيع هي تلك المصروفات التي تتعلق بمصروفات التسويق

  .كمصروفات عمومية وإدارية
 

 التشغيل قطاعات 
منتجات الو توريد أ( أعمال )قطاع من المجموعة يزاول عمله في توريد منتجات أو تقديم خدمات محددالقطاع هو جزء 

خاطر ومنافع )قطاع جغرافي( ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن م ةمعين ةاقتصادي منطقةفي خدمات التقديم و
فإن  ،أعمالها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرينن المجموعة تزاول جميع أل ونظرا   .القطاعات األخرى

 ساسأ التقارير المالية للقطاعات على تعتمد المجموعة طريقة اعداد .أيضا غرافيالتقارير يتم إعدادها على أساس ج
 .التقارير الداخلية ونظامالمجموعة  إدارةاس على أس االعماليتم تحديد قطاعات  .قطاعات العمل

 
 ـ وديعة مرابحة 3
 

عها لدى صندوق يدار وتم ايدا .(%4.25 :م2015ديسمبر  31) %4.25وديعة المرابحة  على الربحتبلغ نسبة 
 المجموعة.سطة ابو
 
 مدفوعة مقدما   مدينة ومبالغـ ذمم  4

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 

 5،873  ــ      (أدناه "أ" اإليضاحذمم مدينة من مرابحة سلعية )أنظر 
 6،557  6.342  (أدناه "ب" اإليضاحأنظر ) ذمم مدينة، إجمالي

 (10،969) (6.034) (أدناه "ج" اإليضاحأنظر مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )

 1،461  308  ذمم مدينة، صافي
 9،884  7,772  وموجودات اخرى دفعات مقدمة إلى الموردين

 ــ     (5,000) (أدناه "د" اإليضاحأنظر مخصص انخفاض في القيمة )

 9،884  2,772  أخرى، صافي موجوداتللموردين و مبالغ مدفوعة مقدما
  14،208  14,208  (25و 11ان اإليضاحتأمين نقدي )

 2،356  2,286  مبالغ مدفوعة مقدما  
 2،624  8,532  ذمم مدينة اخرى

  28,106  30،533 

 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 14ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31

 
 دما  ـ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مق 4

مليون لاير سعودي ومخصص  5.53بمبلغ  يةذمم مدينة من مرابحة سلع قامت المجموعة بشطبالل الفترة، خ (أ
 بها.االنخفاض في القيمة المتعلق 

 
قد رصدة الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها أجميع  كانت م2015ديسمبر  31م و2016ديسمبر  31كما في  (ب

أن يتم تحصيل جميع  المتوقعمن  السابقة،على الخبرة  بناء  ويوما .  120 استحقاقها ألكثر منمواعيد تجاوزت 
ليس من الممارسة المتبعة لدى المجموعة الحصول على ضمانات مقابل  .الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها

 .الذمم المدينة ولذا فإن الغالبية العظمى منها بدون ضمان
 
 قيمة الذمم المدينة كالتالي: كانت الحركة في مخصص االنخفاض في  (ج

 
 م2016   

 لاير سعــودي
 )باآلالف(  
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 10،986  10,969  يناير  1في 
 (17) 594  (16 اإليضاح)للسنة )استردادات( المحمل/ 

 ــ      (5,529) "أ"( اإليضاحالمشطوب خالل السنة )

 10،969  6,034  ديسمبر 31في 

 
مليون لاير  5وموجودات أخرى بمبلغ  لمبالغ المدفوعة مقدما  للموردينخفضت المجموعة بعض ا ،خالل السنة د( 

 م: ال شيء(.2015سعودي )
 
 ـ استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 5
 

 م2016     
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 

 978،110  1,267,634  المجموعةا استثمارات في صناديق تديره

 484  ــ       أسهم متداولة 

 227،200  ــ       (أدناه "أ" اإليضاحأنظر خرى )أ

  1,267,634  1،205،794 

 
  



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 15ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 
 )تتمة( ـ استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 5
 

 يلي:كما  ديسمبر 31ستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة خالل السنة المنتهية في كانت الحركة في اال
 

 م2016     
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 

 708،946  1,205,794  يناير 1في 

 1،173،034  349,504  اضافات خالل السنة

 (792،263) (424,532) مباعة خالل السنةاستثمارات 

  1,130,766  1،089،717 

   :ةمحقق غيرمكاسب 

 66،840  96,542  غير محققة من عمليات مستمرة  مكاسب

 652  ــ       غير محققة من عمليات متوقفةمكاسب 

  96,542  67،492 

   :مكاسب محققة

 48،061  40,226  محققة من عمليات مستمرة مكاسب 

 524  100  قفةمحققة من عمليات متومكاسب 

  40,326  48،585 

 1،205،794  1,267,634  ديسمبر 31في 

 
من خالل  واالكتتاب في الصندوق صندوق جديد في وحدات بتأسيس م2015 شهر ديسمبرفي  المجموعةقامت  (أ

نتهية سنة المأصدر الصندوق بنجاح وحدات للشركة خالل ال .مليون لاير سعودي 227.2مبلغ بالمساهمة العينية 
  م. 2016ديسمبر  31كما في لم يتم عمل اكتتاب عيني مماثل . م2016ديسمبر  31في 

 
ق مقابل تمويل متواف مرهونةمارات في صناديق تدار من قبل الشركة "والعوائد المحققة منها ثبعض "االستهناك ب( 

 (.10 اإليضاحمع الشريعة )
 
 
 
 
 
 

  



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 16ــ 
 

 تمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )ت
 م2016ديسمبر  31
 
 )تتمة( ـ استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 5
 

ديسمبر  31و م2016ديسمبر  31 كما في لالستثمار وشركة سنابلحصص الوحدات في شركة الخبير المالية فيما يلي 
 في الصناديق المدارة من قبل شركة الخبير المالية على النحو التالي: م2015

 
  م2016

 اسم الصندوق
 

الخبير  ركةش
 المالية

سنابل  شركة
 لالستثمار

 
 المجموعة

 ــ    ــ      ــ  1صندوق الخبير العقاري 
 ــ    ــ      ــ  صندوق الخبير لألسهم الخليجية

 %11 ــ      %11 صندوق الخبير للدخل العقاري االمريكي
 %65 ــ      %65 2 ق الخبير للملكية الخاصة الصناعيصندو

 ــ    ــ      ــ    لخبير للسيولة ـ حصينصندوق ا
 ــ    ــ      ــ    السعودية لألسهمصندوق الخبير 

 %9 ــ      %9 صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 
 %98 ــ      %98 1صندوق الخبير للشركات المتوسطة والصغيرة 
 %38 ــ      %38 1 صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري
 %72 ــ      %72  2صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 

 %15.4 ــ      %15.4 2صندوق الخبير لتطوير األراضي 
 %4.4 ــ      %4.4 1صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن 

 %30 ــ      %30 1صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 
 %70 ــ      %70 1دي السعو صندوق الخبير للدخل العقاري

 ــ    ــ      ــ    صندوق الخبير للطروحات األولية
 %100 ــ      %100 1 صندوق الخبير للضيافة

 
شركة الخبير  م2015

 المالية
 

شركة سنابل 
 لالستثمار

 
 المجموعة

 %100 ــ   %100 1صندوق الخبير العقاري 
 %41 ــ   %41 صندوق الخبير لألسهم الخليجية

 %23 ــ   %23 صندوق الخبير للدخل العقاري االمريكي
 %64.5 %1.5 %63  2 ق الخبير للملكية الخاصة الصناعيصندو

 %6 ــ   %6 صندوق الخبير للسيولة ـ حصين
 %28 ــ   28 السعودية لألسهمصندوق الخبير 

 %23 %2 %21 صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 
 %98 %6 %92 1المتوسطة والصغيرة صندوق الخبير للشركات 

 %19 ــ   %19 1 صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري
 %73 ــ   %73  2صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 

 %15.4 %2 %15.2 2صندوق الخبير لتطوير األراضي 
 %2 %1.8 %0.2 1صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن 

 %94 ــ   %94 1لكية الخاصة التعليمي صندوق الخبير للم
 ــ   ــ   - 1السعودي  صندوق الخبير للدخل العقاري

 %68 ــ   %68 صندوق الخبير للطروحات األولية
 ــ   ــ   ـ 1 صندوق الخبير للضيافة

 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 17ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتـمة(
 م2016ديسمبر  31
 
 جهات ذات عالقةال مع واالرصدةمعامالت الـ  6
 

 خالل السنة: واالرصدة الناشئة عنها فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة
                      

 ديسمبر  31الرصيد في   خالل السنة مبلغ المعاملة  
 

 الجهــة ذات العالقة

 
 طبيعة المعاملة

 م2016 
 لاير سعودي

  )باآلالف( 

 م2015 
 لاير سعودي 

 )باآلالف( 

 م2016
 لاير سعودي

 )باآلالف(  

 م2015 
 لاير سعودي 

 )باآلالف( 
استثمارات في 

مشتركة صناديق 

تديرها شركة الخبير 

 المالية 

استثمارات مقتناة /مباعة من المجموعة 

 وربح/خسارة/محققة /غير محققة منها

 

 

 302,020 

 

 

 276،784 

 

 

1,267,634 

 

 

978،110 

     
 1،504 ــ    1،504  ــ      تم شرائه من صندوق استثمار

     

وحفظ ورسوم اشتراك تم  إدارةأتعاب 

 تخفيضها بالمبالغ التي تم استالمها

 

(1,634) 

 

 20،070 

 

42,706 

 

44،340  

      

 6،341 10,254 (71) 67,913  ومبالغ مدفوعة مقدما   مصروفات 

 ــ     64,000 ــ     69,000  في صناديق مشتركة مبيع أسه 

 ــ     ــ      365،200  107,100  صناديق مشتركة  في ةعقاري بيع استثمارات 

     

سهم واستثمارات عقارية الى أع مكاسب من بي 

 صناديق مشتركة كما هو مشار اليه اعاله

 

 40,101 

 

 41،357 

  

 ــ    

 

 ــ    

 ــ     ــ     (750) ــ     اخرى 

      

 50،681 116,960 ــ      66,279  من جهات ذات عالقة المستحق 

      

 166،812 84,000       148،812  (82,812) ق لم يتم سدادها بعديدااكتتاب وحدات في صن 

      

 166،812 84,000   ذات عالقة لجهات المستحق 

      

 47،809 ــ      24،559  (47,809) وديعة مرابحة 

 47،809 ــ        جمالي المرابحاتإ 

 
 (.25 اإليضاحنيابة عن جهة ذات عالقة ) بنكي للشركة شركة ضمانأصدرت ال

 
 العليا دارةأتعاب أعضاء اإل

 ديهمالشركة الذين ل إدارةالشركة وشركتها التابعة من كبار موظفي  إدارةالعليا من اعضاء مجلس  دارةتتكون اإل
وفيما يلي أتعاب كبار موظفي  .صالحيات ومسئوليات تخطيط وتوجيه وضبط أنشطة المجموعة واالشراف عليها

 :دارةاإل
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 18،499 17,684  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 1،084 1,054   وظيفية أةمكاف

  18,738 19،583 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 18ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 
 ـ ممتلكات ومعدات 7
 

 فيما يلي تقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض احتساب االستهالك:
 

 مباني
 تحسينات عقارات مستأجرة 
 معدات مكتبية وحاسب آلي

 سنة 25
 سنوات  4سنتان إلى 

 سنوات  5ـ  3

 أثاث وتجهيزات
 سيارات

 سنوات 4
 سنوات 5

 

 
لعمل.ا اكتمالفئة ذات الصلة عند الستحول إلى ولى العقارات جارية عوتجديدات وانشاءات  على المأجور ي بتحسيناتعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أساسألتتعلق ا

  
 
 أراضي  

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 
 
 مباني   

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 
تحسينات   

 عقارات مستأجرة
 لاير سعـــودي

 )باآلالف( 

 
بية معدات مكت
 وحاسب آلي
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
أثاث   

 وتجهيزات
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 
 

 سيارات
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

أعمال رأسمالية 
ر )انظ التنفيذتحت 

 "أ" ادناه( اإليضاح
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 
 المجمــــوع

 م2016 
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 
 المجمــــوع

 م2015
 لاير سعـودي

 اآلالف()ب

          التكلفة:

 40،502  45,279  2،278 546  1،312  16،033  3،910  14،234 6،966 في بداية السنة

 4،850  23,025  21،297 ــ   20  1،708  ــ     ــ     ــ     إضافات

 (73) (74) ــ     (61) ــ    (13) ــ     ــ     ــ     استبعادات

 6،966 14،234  3،910  17،728  1،332  485 23،575  68,230  45،279 

 ــ     (3,382) ــ     ــ    (183) (1،274) (1،925) ــ    ــ    بها للتوزيعموجودات محتفظ ب متعلق

 45،279  64,848  23،575 485  1،149  16،454  1،985  14،234 6،966 في نهاية السنة

          :المتراكم االستهالك

 19،630  21,814  ــ     244  1،098  11،367  3،845  5،260 ــ     في بداية السنة

 :االستهالك

 عمليات مستمرة -

  عمليات متوقفة -

 

 ــ    

 ــ    

 

468 

 ــ  

 

 26 

 24 

 

 2،265 

 64 

  

 74 

 1 

  

 73 

 ــ   

 

 ــ    

 ــ     

 

 2,906 

 89 

 

 2،145 

 103 

 (64) (74) ــ     (61) ــ     (13) ــ     ــ   ــ     باالستبعاداتمتعلق ال

 

 بغرض التوزيعموجودات الب متعلقال
 ــ    

 ــ   

5،728 

 ــ   

 3،895 

(1،925) 

 13،683 

(1،274) 

 1،173 

(183) 

 256 

 ــ   

 ــ    

 ــ    

 24,735 

(3,382) 

 21،814 

 ــ     

 21،814  21,353  ــ     256  990  12،409  1،970  5،728 ــ    في نهاية السنة

          القيمة الدفترية: صافي

  43,495  23,575 229  159  4,045  15  8,506 6,966 م2016ديسمبر  31في 

 23،465   2،278 302  214  4،666  65  8،974 6،966 م2015ديسمبر  31في 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 19ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 
  مستحقة ومطلوبات أخرى  مصروفاتـ  8
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 ــ      50,000 مخصص آخر

 22،365 23,200  حوافز مستحقة

 12،598 15,318 ذمم دائنة 

 18،050 5,852 الدفع مصروفات مستحقة

 1،419 1,365 مستحقة اجازات رصدةأ

 124 33 ىخرأ

 95,768 54،556 

 
  عقود مرابحةـ  9
 

قود اختيارية مع المستثمرين. تدفع على ع ظفمحاتنفيذها من خالل مدراء يمثل هذا البند عقود مرابحة السلع التي تم 
وتواريخ استحقاقها  %1بنسبة  إدارةتعاب أبما فيها  %6.25الى  %5.25المرابحة هامش ربح يتراوح ما بين 

فقا و لى مرابحات قصيرة وطويلة االجلإمن تاريخ العقد. صنفت عقود المرابحة سنتين لى سنة إتراوح ما بين ت
 لتواريخ استحقاقها. 

 
 ـ تمويل متوافق مع الشريعة10
 

مليون لاير  100قصى بمبلغ افق مع الشريعة من بنك محلي بحد أركة خالل السنة على تمويل متوشحصلت ال
أغسطس  11مليون لاير سعودي في  50ن يسدد على مدى خمس سنوات. سحبت الشركة مبلغ أسعودي على 

 التمويل. %7.05دفع على التمويل فائدة بنسبة يم. 2016أكتوبر  30لاير سعودي في مليون  50م ومبلغ 2016
 إليضاحامضمون مقابل بعض االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة وجميع العوائد المحققة من االستثمارات المعنية )

 تم جدولة سداد التمويل المتوافق مع الشريعة كما يلي: .(5
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 14,000  م2017ديسمبر  31

 14,000  م2018ديسمبر  31

 14,000  م2019ديسمبر  31

 14,000  م2020ديسمبر  31

 44,000  م2021ديسمبر  31

 100,000 

 (2,842) ناقص: الجزء المطفأ من االتعاب المدفوعة مقدما  

 97,158  المتداولةناقص: الجزء المتداول ضمن المطلوبات 

 (14,000) 

 83,158  المتداولةالجزء غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير 

 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 20ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 )تتمة( ـ تمويل متوافق مع الشريعة10
 

قية من دى الفترة المتبالجزء غير المطفأ من االتعاب المدفوعة مقدما  يمثل المدفوع الى البنك وسيتم اطفاؤه على م
 التمويل المتوافق مع الشريعة.

 
 دخل الوضريبة  زكاةالـ  11
 

 ديسمبر 31مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 1،684  ــ     زكاة

 205  ــ     ضريبة دخل

 1.889  ــ     

 
)ال شيء( مخصص للزكاة وضريبة الدخل خالل السنة نتيجة لظهور الوعاء الزكوي المعدل بالسالب  ال يوجد

 مليون لاير سعودي(.  67.36 م:2015)
 

 يستند مخصص الزكاة إلى ما يلي: 
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 820،443  867,805  حقوق المساهمين

 13،411  262,146  االخرىتعديالت المخصصات وال

 (1،043،386) (1,196,153) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 (66,202) (209،532) 
 67،362  ــ       حصة المساهمين السعوديين من الدخل المعدل للسنة

 67،362  ــ       المعدل الوعاء الزكوي

 
ئج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا  لألنظمة المالية ذات تعود الفروقات بين النتا

 .الصلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 21ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 ـ الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 11
 

 الحركة في المخصص خالل السنة 
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 آلالف()با
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 3،934  1,684  يناير 1في 
 1،684  ــ      المبلغ المحمل للسنة

 205  ــ      فروقات زكوية
 (4،139) (1,684) المبالغ المدفوعة خالل السنة

 1،684  ــ      ديسمبر   31في 

 
 ضريبة الدخل

الدخل المعدل الخاضع  إلى م2015و م2016ديسمبر  31في  منتهيتينللسنتين التستند ضريبة الدخل المحملة 
ت تتعلق التعديال .األجنبيلمساهم ل ةالمملوك حقوق المساهمينالجزء من  ذلك تم احتسابه على للضريبة والذي
صص ومخ للموظفين نهاية الخدمة ومكافأةباالستهالك  صافي الدخل المحاسبي علىالتي تمت  الضريبية الهامة

 .المشكوك في تحصيلها ذمم المدينةلا
 

 الحركة في المخصص خالل السنة
 

 :كما يلي لحركة في مخصص ضريبة الدخل للسنةا كانت
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 185  205  يناير 1في 

 205  ــ     المبلغ المحمل للسنة 

 (185) (205) السنة المبالغ المدفوعة خالل 

 205  ــ     ديسمبر   31في 

 
 الزكوي وضعال

 9.36طالبت بموجبه من الشركة بالتزام إضافي بمبلغ  ا  زكوي ا  )"الهيئة"( ربط أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل
 .هذا الربطركة باعتراض لدى الهيئة على شم. تقدمت ال2010ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في 

 
مليون لاير سعودي للسنة  3.85طالبت بموجبه من الشركة بالتزام إضافي بمبلغ  ا  زكوي ا  أصدرت الهيئة ربط

م. أصدرت لجنة االعتراض االبتدائية قرارها بتأييد معالجة الهيئة. تقدمت الشركة 2009ديسمبر  31المنتهية في 
 الهيئة. مقابل ربط ا  بنكي ا  ودعت ضمانأالعتراض االبتدائية وباعتراض لدى اللجنة االستئنافية ضد قرار لجنة ا

 
مليون لاير سعودي للفترة  10.36طالبت بموجبه من الشركة بالتزام إضافي بمبلغ  ا  زكوي ا  أصدرت الهيئة ربط

جة معالوم. أصدرت اللجنة االستئنافية قرارها بتأييد لجنة االعتراض االبتدائية 2008ديسمبر  31المنتهية في 
قابل االلتزام م ا  بنكي ا  ودعت ضمانأالهيئة. تقدمت الشركة بالتماس لدى ديوان المظالم ضد قرار اللجنة االستئنافية و

 . محل النزاع
 
لربوط اوعليه لم يتم تكوين مخصص مقابل  لصالحهاستكون  االعتراضاتالشركة على ثقة من أن نتيجة  إدارةو

 أعاله.
 

م وهي حاليا 2015 حتىم 2011 ديسمبر 31المنتهية في  كوية والضريبية للسنواتقدمت الشركة اقراراتها الز
 بانتظار مراجعة الهيئة لهذه االقرارات.

 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 22ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 ـ رأس المال 12
 

 10 منهاسهم قيمة كل سهما   81.320.293 من سعودي لاير 813.202.930 البالغ الشركة مالرأس  يتكون
  .نفس الشيء(: م2015) لاير سعودي

 
 رباحأـ توزيعات 13
 

لاير سعودي للسهم  0.50رباح قدرها أتوزيعات  دارةإلاقترح مجلس ا م2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
يمثل  يبة الدخلقبل اقتطاع الزكاة وضر مليون لاير سعودي 40.66جمالي إبمبلغ  م2015للسنة المالية  الواحد

تمت الموافقة على  .م(2014 الماليةمليون لاير سعودي للسنة  40.66 م:2015) مال الشركةسأمن ر 5%
 م.2016مايو  15بتاريخ  المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية قبل توزيعات االرباح من

 
مليون  36.56 م:2015سعودي )مليون لاير  18.44م بدفع صافي أرباح بمبلغ 2016قامت الشركة خالل السنة 

بعد خصم الزكاة  مليون لاير سعودي 40.66 البالغةلاير سعودي( الى المساهمين من اجمالي توزيعات األرباح 
سيتم ولاير سعودي(  4.10: م2015) مليون لاير سعودي 1.89وضريبة الدخل المستحقة من المساهمين بمبلغ 

 م.2017ديسمبر  31 سعودي خالل السنة المنتهية في مليون لاير 20.33دفع المبلغ المتبقي وقدره 
 

 ـ احتياطي نظامي 14
 

سنة إلى االحتياطي في كل  من صافي دخلها على األقل %10 تحويل وفقا ألحكام نظام الشركات يجب على الشركة
 .(المرحلة)بعد خصم الخسائر  النظامي

 
اجتماع الجمعية  من خاللم قامت الشركة 2016مايو  في الذي دخل حيز التنفيذالشركات الجديد  وبناء  على نظام

 حيث تم تعديل متطلبلشركة ل النظام األساسيم بتعديل واعتماد 2016ديسمبر  25في  ةالعمومية غير العادي
 علما  بان االحتياطي غير متاح للتوزيع. ،من رأسمال الشركة المدفوع %30لى إ %50االحتياطي النظامي من 

 
 أتعاب  إيراداتـ  15
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 75  ــ      أتعاب استشارية 
 60،661  51,405 وحفظ واكتتاب إدارةأتعاب 

 51,405  60،736 

 
 مصروفات بيع وتسويق ـ  16
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 5،977  5.615 واتب ومزايار
 1،192  ــ     حوافز مبيعات

 (17) 594 (4 اإليضاح) للسنة )استردادات(مخصص/ 
 3،223  1,564 أخرى

 7,773  10،375 

 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 23ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 وإداريةعمومية  مصروفاتـ  17
 

 م2016    
 لاير سعــودي

 ()باآلالف
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 68،059 64,801 رواتب ومكافآت 
 14،862 19,138 أتعاب قانونية واستشارية 

 4،350 4,598 اتصاالت 
 3،394 3,353 سفر ألغراض العمل

 2،145 2,906 استهالك 
 1،645 1,736  إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

 998 1,157 لوازم مكتبية 
 584 558 عامة خدمات 
 348 329 تأمين
 3،826 4,043 أخرى

 102,619 100،211 

 
 ربحية السهمـ  18
 

من العمليات  الدخلصافي لى إمن العمليات المستمرة بما في ذلك العمليات المتوقفة استنادا   لسهما ربحية تم احتساب
المتوسط المرجح لعدد األسهم  وما علىمقس جمالي صافي الدخل بما في ذلك العمليات المتوقفةإعلى المستمرة 

  .(12 اإليضاح) السنةالمصدرة خالل 
 

 ـ موجودات محتفظ بها للتوزيع والعمليات المتوقفة 19
 

 15م تصفية الشركة التابعة اختياريا من تاريخ ألم قررت الشركة ا2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 م.2016ديسمبر 

 
مالية الموحدة تحتسب نتائج الشركة التابعة كموجودات محتفظ بها للتوزيع والعمليات وألغراض هذه القوائم ال

 ات القطاعاتمعلومعمال في منطقة جغرافية مستقلة فقد تم إظهارها بصورة مستقلة في ألوباعتبار توقف ا المتوقفة.
الدخل الموحدة كبند واحد  قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة فقد مثلت بصورة مستقلة في. 22 اإليضاحفي 

مقارن فقد تم عرض قائمة الدخل ال ،وبناء على ذلك كموجودات محتفظ بها للتوزيع والعمليات المتوقفة على التوالي.
 الموحدة إلظهار العملية المتوقفة.

 
  



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 24ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 )تتمة( والعمليات المتوقفةموجودات محتفظ بها للتوزيع ـ 19
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 652  ــ      مكاسب غير محققة من استثمارات للمتاجرة 
 524  100   أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة

 3،525  1,139   دخل توزيعات ارباح
 646  ــ     دخل من ايداعات مرابحة

 5،347  1,239  مجموع دخل التشغيل
   

    مصروفات التشغيل 
 (1،512) (1,399) مصروفات عمومية وإدارية 

 3،835  (160) صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

 
ديسمبر  31نها محتفظ بها للتوزيع بدون التزام كما في ألشركة التابعة على اتم تصنيف الفئات الرئيسية لموجودات 

 :كاآلتي
 

 
 
 

 الموجودات

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 ــ      227  نقد وأرصدة لدى البنوك
 ــ      2  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 ــ      229  موجودات محتفظ بها للتوزيع

 
يناير  1للفترة من  

ديسمبر  31لى إ
 م2016

 لاير سعــودي
 آلالف()با
 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2015
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 (72،195) (1,085) تشغيل
 37،772  2,382  استثمار
 (7،475) (1,737) تمويل

 (41،898) (440) صافي التدفقات النقدية للفترة/للسنة

 
 
 
 
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 25ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 المخاطر  إدارةـ  20
 

تنطوي أنشطة المجموعة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة 
 المخاطر هي في غاية األهمية إدارةإن عملية  .للمخاطر تخضع لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى

لها تعرض المخاطر التي تلمجموعة مسئول عن لضمان استمرار ربحية المجموعة وكل فرد في ا للمجموعة
العمولة ومخاطر االئتمان  أسعارإن المجموعة معرضة لمخاطر  .فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتهاالمجموعة 

 .ومخاطر السيولة ومخاطر السوق
 

 العمولة  أسعارمخاطر 
و لية ألنقدية المستقبالتدفقات اعلى  لخاصةالعمولة امن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار  العمولةتنشأ مخاطر أسعار 

ن عمولتها الخاصة التي تدفع أل ا  المجموعة غير معرضة لمخاطر اسعار العمولة نظر .المالية لألدواتالقيمة العادلة 
 .ذات معدالت ثابتة والمطلوبات على الموجودات

 
 االئتمانمخاطر 

سارة خ اآلخرف والتسبب في تكبد الطر بالتزام ماي الوفاء مالية ف أداة ف فيطر إخفاق هي مخاطرمخاطر االئتمان 
  .مالية
 

دينة والمستحق من جهات والذمم الم وودائع المرابحة اطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوكالمجموعة معرضة لمخ
مع  تعاملوتحديد الالئتمان ا مخاطرتعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة  .ذات عالقة

المالية  وفيما يتعلق بجميع فئات الموجودات .ة الجهات التي يتم التعامل معهاءوالقيام باستمرار بتقييم مالجهات معينة 
التي تحتفظ بها المجموعة فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في قائمة 

 .الموحدة المركز المالي
 

 يولة مخاطر الس
مخاطر السيولة هي مخاطرة مواجهة منشأة ما صعوبة في توفير األموال لمقابلة التزاماتها المرتبطة بالمطلوبات 

  .المالية
 
على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات  دارةتم مراقبة احتياجات السيولة بصورة منتظمة وتعمل اإلت

 م2015ديسمبر  31و م2016ديسمبر  31في كما  القائمة لمجموعةا لدى لماليةجميع المطلوبات ا إن. حال نشوئها
يلة عقود المرابحة طوباستثناء بعض  الموحدة ا  من تاريخ قائمة المركز الماليشهر اثني عشرخالل  يستحق سدادها

شهرا  من تاريخ  12ن لها تاريخ استحقاق أكثر م والتي جل من التمويل المتوافق مع الشريعةألجل والجزء طويل األا
لوبات المطبللوفاء  كافيةسائلة ن للمجموعة موجودات إالقوائم المالية ف إعداد تاريخوكما في  .قائمة المركز المالي

 استحقاقها. حالااللتزامات  وأ
 

 مخاطر السوق 
 خل المجموعة أوالفائدة وأسعار األسهم على دوأسعار مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التقلبات في أسعار السوق 

والحد  التعرض لمخاطر السوق إدارةمخاطر السوق هو  إدارةإن الغرض من  .قيمة موجوداتها من األدوات المالية
 .مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق أقصى عائد من المخاطر حدودضمن  اواالبقاء عليه امنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 26ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 المخاطر )تتمة( إدارةـ  20
 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 
 في الخارج واستثمارات أخرى مدارةوصناديق  المجموعةمن  مدارةصناديق 

 
ا في كمواستثمارات أخرى  الخارج فيوصناديق تدار  المجموعةفي صناديق تدار من قبل  ا  لدى المجموعة استثمار

لاير سعودي على مليون  1.205.79ومليون لاير سعودي  1.267.63غ لببم م2015و م2016ديسمبر  31
تتم مراقبة مخاطر السوق على هذه االستثمارات . للمتاجرةمحتفظ بها تصنف هذه االستثمارات على أنها  ،التوالي

قد الصندوق  أصولقيمة  ي( في صاف%10: م2015) %10بنسبة  إن تغيرا   .كل استثمار على حدةعلى أساس 
مليون لاير  120.58: م2015مليون لاير سعودي ) 126.76 المجموعة بمبلغصافي دخل  من ينقص أو يزيد

 .(5 اإليضاح) سعودي
 

 مخاطر أسعار األسهم
قيمة األسهم و اتفي مستوى مؤشر للتقلباتمخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة 

 . جوهرييعتبر غير لمخاطر اسعار االسهم المجموعة تعرض  .كل سهم على حدة
 

 مخاطر العملة
تتم معامالت  بات أسعار صرف العمالت األجنبية.تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقل هي مخاطر مخاطر العملة

ة وعليه فان المجموعة غير معرض والدينار البحريني والدوالر االمريكي باللاير السعودي يرئيس بشكلالمجموعة 
 سعار صرف اللاير السعودي والدينار البحريني ثابتة مقابل الدوالر االمريكي.أ .كبيرة صرف عمالت أجنبيةلمخاطر 

 
 متطلبات رأس المال النظامية ومعدل كفاية رأس المالـ  21
 

 )"الهيئة"( هيئة السوق المالية المقررة منرأس المال هي االلتزام بمتطلبات رأس المال  إدارةأهداف الشركة من 
 .وللحفاظ على قاعدة رأسمالية قويةلحماية قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة عملها 

 
)"القواعد"( طبقا  قدمت هيئة السوق المالية قواعد احترازية جديدة م2013ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

ـ  40 ــ1لقرارها رقم  ـ الموافق 17/2/1434بتاريخ  2012ـ ن الشخص المفوض أالقواعد بتنص  .م30/12/2012ه
تتوافق مع ما ال يقل عن مجموع متطلبات راس المال كما هو مبين في بشكل مستمر يمتلك قاعدة رأسمالية يجب أن 

 .زء الثالث من القواعد االحترازيةالج
 

 وقاعدة رأس المال: متطلبات رأس المال منفيما يلي تفاصيل الحد األدنى 
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 آلالف()با
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

   قاعدة رأس المال
 900،086 880,642 1معيار رأس المال 
 84 ــ    2معيار رأس المال 

 900،170 880,642 مجموع قاعدة رأس المال
   

   الحد األدنى من متطلبات رأس المال
 237،883 682,571 مخاطر االئتمان
 158،004 101 مخاطر السوق
 29،179 34,051 مخاطر التشغيل

 425،066 716,723 مجموع الحد األدنى من رأس المال المطلوب

   
   معدل كفاية رأس المال

 2،12 1.23 إجمالي معدل رأس المال "وقت"
 475،104 163,919 الفائض من رأس المال



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 27ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 معلومات القطاعات  ـ 22
 

 متعلقةالقطاعات األعمال تحديد على  المجموعة إدارةالتقارير المالية الداخلية للمجموعة فقد وافق مجلس تمشيا  مع 
 .تجاريةيتم التصريح عن المعامالت بين قطاعات األعمال على أسس  .بأنشطة المجموعة

 
 من خالل أمثللمساعدة العمالء في تحقيق أهدافهم  هاوهيكلتها وتنفيذ وتطويرها الحلول بوضعالمجموعة  تقوم

 تشمل المجموعة قطاعات االعمال الرئيسية التالية: .أو تخصيص رأس المال للحصول علىالطرق 
 

 رأس المال إدارة
معامالت  تأسيسهدف إلى للمجموعة وي الموحدة إمكانيات قائمة المركز الماليرأس المال  إدارةيستخدم قطاع 

عن طريق االستثمار المشترك مع  أوفي منتجات مؤسسات مالية أخرى  المباشر اء عن طريق االستثمارسومربحة 
 .و/ أو صناديق مشتركةات المجموعة في منتج إمكانيات كبيرةعمالء ذوي 

 
 الموجودات إدارة
ت خاصة في مجاالومتنامية لصناديق عامة و ةاستثمارية من خالل محفظة كبير ا  الموجودات فرص إدارةقطاع  يتيح

جودات المو إدارةويقدم قطاع  .الصناديق االختيارية والمحافظ إدارةويقدم القطاع  .مالال العقارات وأسواق رأس
 .من خالل صناديق مشتركة الكبيرة للمؤسسات واألشخاص من أصحاب األموال اتستثمارا إدارةحلول 

 
 رى ــأخ

 .ب واالكتتاب والتأسيسخدمات المشورة والترتيتتضمن الخدمات األخرى 
 
 :عمال والقطاع الجغرافيألحسب قطاع االتشغيل وصافي إيرادات  للمجموعةيما يلي إيرادات التشغيل ف
 

 األعمال اتقطاع
 
 رأس المال  إدارة 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

  األصول إدارة
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 أخرى 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 المجموع
 ــوديلاير سع

 )باآلالف(
 

ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 م2016

    

 207,334  235  57,430 149,669 التشغيل  دخل
 (160) (160) ــ     ــ      خسارة من عمليات متوقفة 

 71,132  (645,77) 27,620 157,121 صافي دخل التشغيل 
  

 رأس المال  إدارة 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 وجوداتالم إدارة
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 أخرى 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 المجموع
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

     م2015ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 178،514  (114) 60،850  117،778 التشغيل  دخل

 3،835  3،835  ــ    ــ    دخل من عمليات متوقفة
 67،149  (77،624) 31،286 113،487 التشغيل  دخلصافي 

 
 التوالي. حرين علىالعربية السعودية ومملكة الب وشركتها التابعة في المملكةبير المالية عمليات شركة الختنفذ 
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 28ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 )تتمة(ـ معلومات القطاعات  22
 

 ةالجغرافي اتالقطاع
  

 السعودية المملكة العربية 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 مملكة البحرين
 )عمليات متوقفة(

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 
 المجموع

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
    م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 207,334 ــ     207,334 التشغيل  دخل
 71,132 (160) 71,292 التشغيل  دخلصافي 

 
  لسعوديةالمملكة العربية ا  

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 مملكة البحرين
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 المجموع
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

    م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 178،514 ــ     178،514 دخل التشغيل 

 67،149 3،835 63،314 صافي دخل التشغيل 
 

 المالية لألدواتالقيمة العادلة ـ  23
 

تم في معاملة ت إراداتهماملء بعلمهما و سداد التزام بين طرفين أو أصلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة 
واستثمارات وذمم مدينة  وأرصدة لدى البنوك من النقد للمجموعةتتكون الموجودات المالية  .تجارية أسسعلى 

 وعقود مرابحة ذمم دائنةون المطلوبات المالية من تكتو اجرة والمستحق من جهات ذات عالقةمحتفظ بها للمت
 .جوهريا  عن قيمتها الدفترية اختالفا  الية ال تختلف القيم العادلة لألدوات الم .ذات عالقة اتوالمستحق لجه

 
لتي تم ا األصولمن صافي قيمة  المجموعةصناديق التي تديرها التم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات في 

 فيق ديامدراء الصن التي يقدمهااألصل و صافي قيمة أصاح عنها في القوائم المالية المراجعة لتلك الصناديق اإلف
المشار  ةلالستثمارات العقاريالقيمة العادلة  فإن الصناديق العقاريةوفيما يتعلق ب و معامالت مبيعات جديدة.أالخارج 

 .تلك الصناديقب ةالخاص لمذكرة الطرحتقلين وفقا  المس التثمينمن خبراء التقييم األقل المقدم من اثنين  تستند إلى ليهاإ
 

  أمانةـ الموجودات المحتفظ بها بصفة  24
 

ذا لم ل أمانةونظرا  ألن المجموعة تحتفظ بهذه الموجودات بصفة  .تحتفظ المجموعة بموجودات بالنيابة عن عمالئها

بموجودات  م2016ديسمبر  31تحتفظ المجموعة كما في  .الي الموحدةيتم إدراج هذه الموجودات في قائمة المركز الم

مليون لاير سعودي( بالنيابة عن ولمصلحة  2،985 :م2015) مليون لاير سعودي 3،159 بمبلغ إدارةبموجب اتفاقية 

 .عمالئها
 

مين الحفظ خالل أمن قبل  لمتعلقة بالصناديق التي تديرها شركة الخبير الماليةايحتفظ بالملكية القانونية للموجودات 

ذات األغراض  األدواتونظرا  ألن حصة ملكية شركة الخبير المالية في هذه  .ذات األغراض الخاصة األدواتبعض 

ي هذه ف لم يتم إدراجها األدوات، لذا فإن المعلومات المالية والحصة في نتائج هذه أمانةالخاصة يحتفظ بها بصفة 

 .القوائم المالية الموحدة
 
 
 



 ية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المال

 

 ــ 29ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2016ديسمبر  31
 

 طارئةوالتزامات ـ ارتباطات رأسمالية  25
 
 إدارة العادية. تتوقع هاعمالأدورة  ضمنم ألضد الشركة ا ثالثةف اطرأمن قبل  النظامية تم تقديم بعض المطالبات  أ(

 .ن تكون نتيجة هذه المطالبات لصالحهاأالمجموعة 
 
 مليون لاير سعودي( 14.208: م2015) مليون لاير سعودي 14.208بهامش نقدي مقداره  المجموعةتحتفظ  ب(

 (.11و 4 اناإليضاح) الهيئة العامة للزكاة والدخللية مقابل ضمان تم اصداره لصالح ححد البنوك المألدى 
 

 مليون لاير 22.4: م2015لاير سعودي )مليون  15.9مصروفات رأسمالية مستقبلية بمبلغ  دارةإلج( اعتمد مجلس ا

 تحت التنفيذ. واإلنشاءات فيما يتعلق بالتحسينات على العقارات المستأجرة سعودي(
 

 م:2015) مليون لاير سعودي 120نيابة عن جهة ذات عالقة مقابل مبلغ قائم قدره  ا  بنكي ا  د( أصدرت الشركة ضمان

 م.2020ديسمبر  31بلغ بواسطة جهة ذات عالقة معنية في مليون لاير سعودي(. يستحق سداد هذا الم 120

  
 يجار التشغيلي إلعقود اـ 26
 

يجار مستقبلية بموجب عقود التشغيل إالحد األدنى من عقود بلدى المجموعة دفعات  كان، ديسمبر 31كما في 
 المستحقة كما يلي:

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2015  
 لاير سعــودي

 ف()باآلال
 

 900 900 واحدة خالل سنة
 4،500 3,600 لى خمس سنواتإمن سنة 

 7،800 7,800 فوق خمس سنوات
 12,300 13،200 

 
 ـ المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 27
 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة
في حالة و .ل تحصيل كامل المبلغيتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة عندما يصبح من غير المحتم

على  تبعا لطول الفترة التي مضت على أساس كل مبلغ على حدة إجراء هذا التقديرالمبالغ الكبيرة في حد ذاتها يتم 
ي لتحديد مخصص الديون المشكوك ف قانونية مشورة في االعتبار تأخذ أيضا   المجموعة فإنذلك لإضافة  .استحقاقها
 ي حالة الحاجةوف .موعة برفعهاالقضائية التي تقوم المج والتي تتعلق بالدعاويبالغ الكبيرة لمفي حالة اتحصيلها 

 .كبراألمخصص الفإن المجموعة تقوم بتسجيل  قانونيةعلى مشورة  تكوين مخصص أكبر بناء  ل
 

ص تبعا  لطول المخص تكوينوأما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها 
 .ترة التي مضت على موعد استحقاقهاالف
 

 12.43: م2015مليون لاير سعودي ) 6.34 ،الموحدة ما في تاريخ قائمة المركز الماليك، بلغ إجمالي الذمم المدينة
 10.97: م2015مليون لاير سعودي ) 6.03مليون لاير سعودي( وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

يدرج في لمتوقعة ا المستقبلية والمبالغالفترات  أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليا  في .لاير سعودي(مليون 
 .لتلك الفترات ةالموحد قائمة الدخل

 
 القيمة العادلة لالستثمارات غير متداولة

قوم ت القيم العادلة المتداولة،لمجموعة بالقيمة العادلة. وفي حال عدم توافر ل المتاجرةيتم تسجيل جميع استثمارات 
استخدام ب المجموعةفي معظم الحاالت تقوم  باستخدام معيار وطريقة تقييم متوافقة للتأكد من القيم العادلة. دارةإلا

ن يتم أموال الصناديق المستثمر فيها كقيمة عادلة لتلك االستثمارات. من الممكن أمن المدرجة صافي قيمة االصول 
لكافية في حالة عدم توافر المعلومات اوفضل تقدير للقيمة العادلة. أ ىصول للحصول علألفي قيمة اصا ىالتعديل عل
ار عمليات مع األخذ في االعتب دارةإلا لدىفضل التقديرات أ ىعل ، يتم التقييم بناء  صولألصافي قيمة ا ىعل للحصول
 للقيمة العادلة. أخرى مالئمةو أي مؤشرات أة، المعلومات المالية المتاحأو ، األخيرة البيع أو معامالتالشراء 
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 ـ المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات )تتمة( 27
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض احتساب االستهالك.  المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة إدارةتقوم 

يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل واالستهالك العادي. تقوم المجموعة بمراجعة 
نتاجية تختلف البأن األعمار ا دارةاألعمار االنتاجية سنويا  وسيتم تعديل قسط االستهالك المستقبلي في حالة اعتقاد اإل

 عن التقديرات السابقة.
 

 كيان االستثمار
 :في االعتبار الشركة ما يلي تأخذككيان لالستثمار،  المجموعةفي تحديد وضع 

االستثمار لعدد من المستثمرين فيما يتعلق باالستثمار في الصناديق التي تديرها  إدارةتقديم خدمات  (أ

 .المجموعة

 لىعواألرباح الناتجة عن االستثمارات والتي في المقابل يتم توزيعها  رأس المالمكاسب  المجموعةتحقق  (ب

 المستثمرين الحاليين والمحتملين.

 بتقييم أداء استثماراتها على أساس القيمة العادلة وفقا للسياسات الواردة في هذه القوائم المالية المجموعةج( تقوم     

 .الموحدة

 
تستوفي تعريف كيان االستثمار. سيتم إعادة تقييم هذه النتيجة على أساس ن المجموعة ألى إ دارةإلتوصل مجلس ا

 . المعاييرذا تحقق أي من إ سنوي،
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ة التصنيف . ولكن ال يوجد تأثير في اعادتوافق مع العرض في السنة الحاليةرقام السنة السابقة لتأأعيد تصنيف بعض 

 .الموحدة لتغيرات في حقوق المساهميناو قائمة أعلى قائمة الدخل الموحدة 


