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رسالتنا
أن نكون الشركة املختارة؛ الشركة 

اليت يطمح أصحاب الكفاءات 
العالية يف العمل لديها واليت 

يرغب كل مستثمر يف شرائها.

قيُمنا
نضع مصلحة عمالئنا • 

وشركائنا أولً
نعمل دائمًا على توقع • 

احتياجات عمالئنا ومتغريات 
السواق اليت نعمل فيها

نسعى لتعظيم حقوق امللكية • 
ملسامهينا

نفتخر بالكفاءة واملهنية اليت • 
نعمل هبا

نشجع اإلبداع والبتكار • 
والتطوير

رؤيتنا
أن نكون الشريك الذي يقدم 

احللول الستثمارية الناجعة من 
أجل نتاج يتحدى الزمن.

نبذة
اخلبري املالية شركة مالية رائدة متخصصة يف إدارة الصول 

واخلدمات الستثمارية تقدم منتجات وخدمات مالية للمؤسسات 
والشركات العائلية واملستثمرين املؤهلني لتحقيق قيمة اقتصادية 
مستدامة. وترتكز منتجاتنا وخدماتنا الستثمارية املتوافقة مع 
أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية على قدرة قوية على إلجياد 

الصفقات الستثمارية وتتميز بفعالية التنفيذ والقيَّم اجملزية، 
وبفهمنا العميق لحتياجات العمالء واإلدراك التام لعوامل املخاطر. 

تتركز خدمات إدارة الصول بشركة اخلبري املالية على تقدمي 
احللول البديلة يف جمالت الستثمار العقاري والستثمار يف أسهم 

الشركات اخلاصة والسواق املالية، وتسهم خدماتنا الستشارية يف 
متكني عمالئنا من حتسني هيكلياهتم الرأمسالية من خالل تشكيلة 

واسعة من احللول الستثمارية ومتويل الشركات. ومتتلك الشركة 
خربة واسعة يف السواق السعودية واخلليجية، كما تغطي خرباتنا 

واستثماراتنا منطقة الشرق الوسط ومشال إفريقيا وأسواق عاملية 
ناضجة خمتارة كالوليات املتحدة المريكية واململكة املتحدة.

ويقع املقر الرئيسي للخبري املالية يف مدينة جدة باململكة العربية 
السعودية، وهي ختضع لرقابة وإشراف هيئة السوق املالية. وحاصلة 

على ترخيص رقم )٣7-٠7٠74 (.

لمحة عن الشركة
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جائزة جملة املال واألعمال اإلسالمية يف دورتها أفضل مدير أصول يف الشرق األوسط
السنوية الثامنة 2013 

جائزة أفضل ارباب العمل يف الشرق األوسط
الشركة الوحيدة يف اململكة العربية السعودية اليت تفوز بهذه اجلائزة

جائزة »رجل العام 2013« للعضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
أفضل شركة إلدارة األصول يف منطقة اخلليج العريب لشركة اخلبري املالية السيد عمار أمحد شطا

أفضل بيئة عمل يف اململكة العربية السعودية 2013
املركز الثاين كأفضل بيئة عمل يف قطاع اخلدمات املالية

جوائز ٢٠١٣
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 ٢٠٠9 ٢٠1٠٢٠11٢٠1٢2013
الدخل )مليون ريـال سعودي(

٣8.٢954.8164.6٠1٠7.٣51٢5.٠6إمجايل اإليرادات
٣8.٠64٣.8٠45.4776.٣181.75املصروفات التشغيلية

٠.٢٢11.٠٠19.15٣1.٠44٣.٣٢صايف الدخل
املركز املايل )مليون ريـال سعودي(

٣84.٢٣٣9٣.84771.888٠٣.1٠846.41حقوق املسامهني
٣97.174٠4.87778.٢٢819.1٠87٣.٠4إمجايل الصول

1٠9.5٣٣٢7.44559.49561.٠6671.51الستثمارات
٣4.٠٠5٣5.841,44٢.871,641.7٠٢,496.7٣الصول حتت اإلدارة

الرحبية
٣4.64%٢8.9٢%٢9.6٢%٢٠.٠7%٠.57%هامش صايف الدخل

5.٢5%٣.94%٣.٢8%٢.8٣%٠.٠6%العائد على متوسط حقوق املسامهني
5.1٢%٣.89%٣.٢4%٢.74%٠.٠6%العائد على متوسط الصول

65.٣6%71.٠8%7٠.٣8%79.9٣%99.4٣%نسبة التكلفة إىل الدخل
٠.5٣  ٠.٣8  ٠.٣5  ٠.٢6  ٠.٠1ربح السهم )ريـال سعودي(

خالصة النتائج المالية

إمجايل األصول
)مليون ريال سعودي(

االستثمارات
)مليون ريال سعودي(

األصول حتت اإلدارة
)مليون ريال سعودي(

٢٠1٠404.9

٢٠1٠327.4

٢٠1٠535.8

٢٠1٢819.1

٢٠1٢561.1

٢٠1٢1.641.7

٢٠٠9397.2

٢٠٠9109.5

٢٠٠934.0

٢٠11778.2

٢٠11559.5

٢٠111.442.9

إمجايل اإليرادات
مليون ريال سعودي

٢٠1٠54.8٢٠1٢107.4 ٢٠٠938.3٢٠1164.6٢٠1٣125.1

صايف الدخل
مليون ريال سعودي

٢٠1٠11.0٢٠1٢31.0 ٢٠٠90.2٢٠1119.2٢٠1٣43.3

٢٠1٣873.0

٢٠1٣671.5

٢٠1٣2.496.7

ربح السهم
)ريال سعودي(

٢٠1٠0.26٢٠1٢0.38 ٢٠٠90.01٢٠110.35٢٠1٣0.53
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إلى السادة المساهمين

يسرنا أن نعرض على حضراتكم التقرير السنوي والقوائم املالية 
املوحدة لشركتكم - اخلبري املالية - للسنة املالية املنتهية يف ٣1 

ديسمرب ٢٠1٣. لقد شهد هذا العام وهلل احلمد حتقيق شركتكم أداًء 
ممتازًا واستمرارًا يف حتقيق أهداف منوها الطموحة على الرغم من 

التقلبات القتصادية العاملية والتحديات اجليوسياسية الصعبة اليت 
عصفت باملنطقة والسواق اإلقليمية.

اMداء المالي

بتوفيق اهلل سبحانه وتعاىل كانت نتائج الداء املايل خالل العام 
٢٠1٣ متوافقة مع اخلطط املرصودة، حيث ارتفعت اإليرادات 

اإلمجالية بنسبة 17% لتصل إىل 1٢5 مليون ريـال سعودي مقارنة 
بالعام ٢٠1٢. فضاًل عن منو صايف الدخل بنسبة 4٠% ليصل إىل 

4٣.٣ مليون ريـال سعودي مقارنة بـ ٣1 مليون ريـال سعودي يف 
السنة السابقة، وارتفعت أرباح السهم بنسبة ٣9% لتقفز إىل 5٣.٠ 

ريـال سعودي من ٠.٣8 ريـال سعودي يف العام ٢٠1٢. كما منت قيمة 
إمجايل الصول يف هناية العام ٢٠1٣، لتحقق 87٣ مليون ريـال 

سعودي، أي بارتفاع بنسبة 6.6% مما كانت عليه يف هناية العام 
٢٠1٢، هذا فيما بلغت قيمة حقوق املسامهني 846 مليون ريـال 

سعودي، أي بزيادة بنسبة 5.4% مقارنًة بالسنة السابقة.

وهلل احلمد فقد منت الصول حتت اإلدارة واليت تعترب مؤشرًا على 
مدى جناح أعمالنا، لتصل إىل ٢.5 مليار ريـال سعودي كما يف هناية 

العام ٢٠1٣، أي بزيادة بنسبة 5٢% مقارنًة مبا جمموعه 1.64 مليار 
ريـال سعودي يف هناية السنة السابقة. كذلك منت القيمة السوقية 
حملفظة الستثمارات بنسبة 19.6% لتصل إىل 671.5 مليون ريـال 

سعودي يف العام ٢٠1٣ مقارنة بـ 561.1 مليون ريـال سعودي يف 
العام ٢٠1٢، وارتفع العائد على الستثمار ليصل إىل 5.٣%، ما أدى 

إىل زيادة هامش صايف الربح بنسبة ٢1%.

نتيجًة هلذا الداء املايل القوي والذي يُرِبز مدى صحة منوذج 
أعمالنا، فإننا نوصي بتوزيع أرباح على السادة املسامهني مبا يعادل 

4.7% من قيمة السهم اإلمسية قبل حسم أية مستحقات وبعد 
احلصول على موافقة اجلمعية العمومية يف اجتماعها املقرر انعقاده 

يف 8 مايو ٢٠14، وهي أول التوزيعات النقدية اليت ستقوم الشركة 
بتوزيعها للمسامهني، ومتثل مرحلة رئيسية يف منوها وتطورها.

عملنا على تنظيم دورات تدريب داخل الشركة على مكافحة غسل 
الموال؛ وأجرينا حتسينات على إجراءات التحقق من العمالء 

للتأكد من اللتزام بسياسة »اعرف عميلك«. أما يف جمال إدارة 
املخاطر، فقد قمنا بتطبيق نظم حديثة جديدة ملراقبة املخاطر 

التشغيلية ورقابة اللتزام.
المسؤولية االجتماعية

إننا كمؤسسة مالية ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها، 
ندرك مسؤوليتنا حنو اجملتمع. وإحدى الركائز الساسية لسياسة 

املسؤولية الجتماعية بشركة اخلبري املالية هي توفري الدعم 
لتطوير أجيال املستقبل. وقد قمنا يف هذا اجملال على مدى العام 

٢٠1٣ بتنفيذ عددًا من املبادرات التعليمية وكذلك تقدمي دعم 
مادي للهيئات العلمية اليت هتتم بالطلبة النابغني ورعايتهم ماديًا 

وثقافيًا.
مكافأة اMداء Mعضاء مجلس اQدارة

ورغم الداء املتفوق احملقق بفضل اهلل وتوفيقه فإن السادة أعضاء 
جملس اإلدارة مل حيصلوا على أية مكافآت لقاء الداء املتميز الذي 

قاموا به لتحقيق أهداف الشركة لعام ٢٠1٣م، وقد بلغت رواتب 
العضاء املستقلني وماتقاضوه أعضاء جملس اإلدارة من بدلت 

ومزايا بوصفهم موظفني وإداريني مبلغ وقدره ٣,894,٣75 ريـال عن 
العام املايل ٢٠1٣م كما يلي:

العموالتالمكافآت البدالتالرواتب والمزايا
ل يوجدل يوجد٣7516٠.٠٠٠.7٣4.٣

توزيعات اMرباح

إقترح جملس إدارة الشركة توزيع أرباح عن النصف الول لعام 
٢٠14م مبا يعادل 4,7% من القيمة المسية للسهم، وإضافة إىل ذلك 

يتوقع توزيع أرباح عن النصف الثاين لعام ٢٠14م حبيث ل يقل 
إمجايل توزيعات الرباح بنهاية العام عن %5.

الطرح اMول لالكتتاب العام

يعتمد توقيت الطرح الول لالكتتاب العام يف أسهم الشركة على 
احلصول على موافقة هيئة السوق املالية وعلى أوضاع السوق 

املناسبة. وهلذا فإن شركتكم تعمل على اختاذ اخلطوات الضرورية 
للتحضري واجلاهزية لالكتتاب العام مىت ما سنحت الفرصة املناسبة 

لذلك.
التوقعات المستقبلية

يف ظل اإلجنازات الكبرية اليت حققناها يف العام ٢٠1٣، نتطلع إىل 
العام احلايل ٢٠14 كنقطة حمورية للقفز بالنمو بإذن اهلل إىل آفاق 

ومستويات جديدة رغم التحديات واملنافسة الشديدة والتقلبات 
املستمرة يف السواق، والتوترات اجليوسياسية اإلقليمية؛ بينما 
نشهد يف اململكة العربية السعودية استمرارية إنعكاسات أنظمة 

العمل والعمال املستحدثة. وسوف نواصل التعامل حبرص مع الفرص 
الستثمارية، مع التزامنا وحرصنا الشديد على الستمرار يف 

احملافظة على رأس املال فضاًل عن حتقيق النمو من أجل حتقيق 
قيمة أعلى حلقوق املسامهني.

شكر وتقدير

يغتنم جملس اإلدارة هذه الفرصة لإلعراب عن خالص تقديره 
ملسامهي اخلبري املالية على دعمهم وثقتهم؛ وثقة وولء عمالئنا 

ومستثمرينا؛ والتعاون اإلجيايب الذي شهدناه من شركائنا؛ 
واملشورة البناءة اليت قدمتها هيئة السوق املالية يف اململكة العربية 

السعودية للشركة. كما نود التنويه مبهنية والتزام إدارتنا وموظفينا 
وإسهاماهتم الفعالة على مدى العام ٢٠1٣ واليت تكللت جهودنا 

خالله بالنجاح.

تقرير مجلس اQدارة

عمار أمحد شطا
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

صاحل حممد بن الدن
رئيس جملس اإلدارة

نتائج اMعمال

لقد حققنا تقدمًا ممتازًا خالل العام ٢٠1٣ يف تنويع حمفظة 
أعمالنا واملنتجات اليت نقدمها، ومن أبرزها طرح ثالث صندوق 
استثمار عام - صندوق اخلبري لألسهم السعودية؛ وثاين صندوق 

استثمار يف أسهم الشركات اخلاصة )طرح اخلاص( - صندوق اخلبري 
لسهم الشركات الصناعية اخلاصة ٢. والذي قمنا من خالله بإمتام 

صفقة لالستثمار يف أسهم إحدى الشركات اخلاصة يف اإلمارات 
العربية املتحدة خالل العام ٢٠1٣، إىل ذلك، فقد ارتفع عدد عقود 
خدماتنا الستشارية يف العام ٢٠1٣، حيث مت إبرام عقود جديدة 

تشمل تقدمي املشورة لشركة صناعية مدرجة يف السوق املالية فيما 
خيص نيتهم لالستحواذ على شركة صناعية رائدة. وخبطى حثيثة 

بدأنا أيضًا بتقدمي خدمات جديدة إلدارة حمافظ الستثمارات 
اخلاصة للعمالء من ذوي املالءة املالية العالية. وقد شهدنا يف عام 

٢٠1٣ زيادة يف حجم املشاركة يف صناديق الستثمار من قبل عمالء 
الشركة بلغت ٣1%، واكبها ارتفاع يف عدد العمالء بنسبة ٣٣%، مما 
يعكس تنامي قوة تطوير أعمالنا وقدراتنا على طرح الستثمارات 

عرب صناديقنا الستثمارية.
الموارد البشرية

ترتكز أعمالنا على مواردنا البشرية، وهلذا فإننا نعطي الولوية 
القصوى لجتذاب أفضل الكوادر البشرية يف هذا القطاع وتنمية 

قدراهتم والحتفاظ هبم على رأس العمل، مبا حيقق لنا ميزة 
تنافسية أساسية. وقد استطعنا خالل العام ٢٠1٣ تعزيز فريق 

اإلدارة والعمال واملساندة بتعيني عدد إضايف من الختصاصيني 
احلائزين على مؤهالت عالية وخربات واسعة؛ كما قمنا بتوظيف 

استثمارات كبرية يف تدريب املوظفني وتنمية مهاراهتم وتطويرهم 
وتوجيههم وتثقيفهم. وقد كوفئنا على التزامنا بالرتقاء مبواردنا 

البشرية إىل أعلى املستويات بفوزنا خالل هذا العام جبائزتني 
عامليتني مرموقتني.

الحوكمة

قمنا خالل العام ٢٠1٣ بتعزيز إطار التزامنا بضوابط احلوكمة 
بإجراء تعديالت شاملة لسياساتنا وإجراءاتنا يف معظم إداراتنا 

وأقسامنا، كما قمنا بتحديث دليل رقابة اللتزام بالشركة. كما 
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حتتوي هذه اللمحة عن السواق على مقتطفات خمتارة من تقرير 
دراسة »رؤية السواق – التوقعات للعام ٢٠14« اليت نشرهتا اخلبري 

يف يناير ٢٠14. وميكن الطالع على التقرير الكامل املنشور على 
موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.

االقتصاد العالمي
بعد انقضاء العام ٢٠1٢ الذي اتصف بالضبابية، أظهر القتصاد 
العاملي بوادر حتسن يف العام ٢٠1٣. وتشري البيانات القتصادية 

إىل أن بعض الضبابية القتصادية اليت سادت على مدى جزء كبري 
من العامني ٢٠11 و٢٠1٢ قد تناقصت إىل حد كبري، وأظهرت بعض 

القتصادات املتقدمة، وعلى الخص الوليات املتحدة المريكية 
انتعاشًا على أرضية أكثر صالبة. كما بدأت منطقة اليورو بإظهار 

بوادر انتعاش، على الرغم من أهنا ل تزال بدرجات متفاوتة يف 
الوقت احلاضر، وخرجت من ركود طويل خالل الربع الثاين من 

العام ٢٠1٣. وحتسنت مؤشرات املناخ القتصادي بدرجة كبرية يف 
اجملموعة القتصادية. ويشري صندوق النقد الدويل يف توقعاته لشهر 
أكتوبر إىل أن النمو القتصادي العاملي سوف يرتفع إىل حوايل 6.٣% 

يف العام ٢٠14، مقارنًة حبوايل ٢.9% يف العام ٢٠1٣. ويف رأينا، ل 
تزال الثقة العاملية مرتبطة بتحسن التوقعات املستقبلية للوليات 

املتحدة المريكية واليت تتجه بالطبع إىل حتقيق منو أسرع يف العام 
٢٠14. وعلى الرغم من املؤشرات التفاؤلية، ل تزال هناك خماطر 

سلبية تشوب هذه الرؤية املتفائلة. ويبدو أن أزمة الديون الوروبية 
مل تقترب من هنايتها حىت اآلن حيث ميكن أن حتتاج بعض دول 

الحتاد الكثر عرضًة للتأثر بالزمة إىل برامج إنقاذ جديدة. 
كما أن معدلت البطالة ل تزال تشكل حتديات أمام القتصادات 

املتقدمة، بينما ميكن أن تستمر السواق الناشئة الرئيسية يف 
مواجهة املشاكل اهليكلية القائمة فيها.

اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
بعد أن شهدت دول جملس التعاون اخلليجي سنتني من النمو 
القتصادي املستمر، تباطأت معدلت منوها يف العام ٢٠1٣، 

وتعرضت لضرار تعود أسباهبا الرئيسية لضعف القطاع النفطي، 
حيث تراجع إنتاج النفط يف العام ٢٠1٣ نتيجة لخنفاض طلب 

الوليات املتحدة المريكية بسبب ثورة استخراج النفط الصخري 
وتباطؤ منو الطلب على النفط يف الصني. غري أن الزيادة يف 

الصادرات غري النفطية قد عوضت بعض الشيء عن اخنفاض 
الصادرات النفطية. وحنن نرى أن القطاع غري النفطي سوف 
يستمر يف النمو يف العام ٢٠14 وإن كان مبعدل أبطأ، حيث ل 

تزال اقتصادات دول جملس التعاون تسعى إىل املزيد من التنويع 
بفعل الزيادة يف اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية والقطاعات 

الجتماعية. ونتوقع ارتفاع النمو القتصادي يف املنطقة إىل 4.4% يف 
العام ٢٠14 مقارنًة بنسبة ٣.7% يف العام ٢٠1٣. وسوف تبقى أسعار 
تعادل النفط املرتفعة ومعدلت البطالة العالية يف صفوف الشباب 

مصدر حتديات يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي. 
اقتصاد الواليات المتحدة اMمريكية

أهنى القتصاد المريكي العام ٢٠1٣ على قاعدة قوية، وقد أشارت 
آخر التوقعات أن النمو يف العام ٢٠14 سوف يبقى قويًا نسبيًا. 

وقد استمر القتصاد يف جين الفوائد الناجتة عن معدلت الفائدة 
املنخفضة جدًا والسيولة العالية، وأظهرت سوق العمل بوادر قوية 

للتحسن. ومن املرجح أن يؤدي تراجع تأثري اخلفض التلقائي 
إلنفاق احلكومة الفدرالية إىل تأثر القتصاد بدرجة أقل بالعبء 

املايل الضرييب يف العام ٢٠14. ومع بدء اختاذ الحتياطي الفدرايل 
خطوات خلفض حجم شرائه لألصول اعتبارًا من يناير ٢٠14، 

سوف يستمر التركيز على وضع السياسة النقدية للمصرف املركزي.

لمحة عن اMسواق
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االقتصاد اMوروبي
يبدو أن القتصاد الورويب قد بدأ بالتحول حنو النتعاش، وتدعم 

النمو فيه السياسة النقدية للمصرف املركزي الورويب والتحسن 
الكبري يف احلساب اجلاري لدول احمليط الورويب. وقد كانت 

البيانات القتصادية الخرية مشجعة جدًا حيث سجل املؤشر املركب 
ملديري املشتريات ارتفاعًا يف حجم النشاط يف نوفمرب للشهر 

اخلامس على التوايل. كما تشري دراسات الشركات أيضًا إىل أن 
النشاط قد بدأ بالستقرار يف دول احمليط الورويب وبدأ النتعاش 

إىل حد ما يف دول القلب الورويب. وخرجت منطقة اليورو من الركود 
يف الربع الثاين من هذه السنة حيث منا الناتج احمللي اإلمجايل 

بنسبة ٠.٣% يف الشهر الثالثة الوىل من السنة نتيجة للتوحيد املايل 
واإلصالحات اهليكلية اليت مت تنفيذها يف املنطقة. غري أن النمو 
املتوقع يف أرباع السنة القادمة سوف يكون بطيئًا بسبب العملية 

اجلارية لتقليص املديونية.
االقتصادات الناشئة

شهدت معظم القتصادات الناشئة منوًا بطيئًا يف العام ٢٠1٣ نتيجة 
لعوامل خمتلفة سائدة يف كل من تلك الدول تتراوح ما بني اخنفاض 

الطلب على الصادرات، وضعف أسعار السلع، والشلل السياسي، 
وتباطؤ الئتمان. وقد أصدرت هيئات التصنيف الئتماين عددًا 

من قرارات خفض درجات التصنيف والتوقعات لعدد من هذه 
الدول، ومنها على سبيل املثال اهلند وتايلند وإندونيسيا اليت تواجه 
عجزًا كبريًا يف احلساب اجلاري وتعتمد بشكل كبري على رأس املال 
الجنيب. وشهدت هذه الدول إخنفاضًا يف عمالهتا يف صيف العام 

٢٠1٣ مع تزايد التكهنات بأن تقليص برنامج شراء السندات يف 
الوليات املتحدة المريكية قد أدى إىل تدفقات رأمسالية صادرة. 

وقام صندوق النقد الدويل خبفض توقعاته لنمو القتصادات 
الناشئة إىل 4.5% مقارنًة بتوقعاته قبل ثالثة أشهر واليت بلغت ٠.%5. 

وقد واجهت اهلند والربازيل بشكل خاص خفضًا كبريًا يف توقعات 
تصنيفهما الئتماين. ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يتحقق منو 

بطيء يف القتصادات الناشئة بنسبة 5% يف العام ٢٠14.
اMسهم

بعد الداء املتفوق لألسهم المريكية يف العام ٢٠1٣، فإننا نتوقع أن 
تكون العوائد أقل يف العام ٢٠14. وعلى الرغم من أن أداء السهم 

سوف يتعزز بالنتعاش املستمر املتوقع لالقتصاد المريكي، 
فسيكون من الصعب تكرار العوائد العالية اليت حتققت يف العام 

٢٠1٣. وقد أدى التحسن يف اآلونة الخرية يف بيانات سوق العمل 

واملؤشرات القتصادية الخرى إىل حتفيز الحتياطي الفدرايل على 
اإلعالن عن البدء خبفض برنامج شراء السندات اعتبارًا من بداية 

العام ٢٠14 مبا جمموعه 1٠ مليار دولر أمريكي شهريًا. غري أننا 
نتوقع أن يكون الحتياطي الفدرايل حتت إشراف رئيسته اجلديدة 
حذرًا يف تقليصه لربنامج التحفيز النقدي وميكن أن يقوم بتسريع 
وترية خفض برنامج شراء السندات فقط يف حالة اقتناعه بشكل 
معقول بأن القتصاد ميتاز بقوة مستدامة. وحنن نرى أن استمرار 

النمو القتصادي الواسع الذي يؤدي إىل ارتفاع يف الستهالك 
اخلاص والتخفيف من العقبات املالية، من املرجح أن ينتج عنهما 

زيادة الستثمارات يف القتصاد. وقد ارتفعت أرباح الشركات إىل 
مستويات غري مسبوقة بينما بقيت الرواتب والجور على حاهلا. 

وبذلك أصبحت الشركات المريكية غنية بالسيولة النقدية وميكن 
أن يؤدي الرتفاع يف دورة الستثمار إىل تأثريات إجيابية جدًا. غري 

أن التحسن يف سوق العمل ميكن أن يؤدي إىل صعوبات ميكن أن 
تعيق قدرة الشركات على احملافظة على تكاليف إنتاجها املنخفضة 

احلالية. وما مل حتدث زيادة كبرية يف طلب املستهلكني، ميكن أن 
تتعرض استدامة هوامش الرباح لضغوط يف العام ٢٠14 وميكن أن 

تشكل معوقات يف السوق.

نتوقع يف العام ٢٠14 أن يتحول التركيز إىل تنمية الرباح واليت من 
املتوقع أن تتعزز بفعل ارتفاع معدلت النمو القتصادي العاملي. 

ول نزال نفضل السهم المريكية بسبب السس القوى للشركات 
والتحسن املستمر يف النمو القتصادي. وكنا قد أوصينا السنة 

املاضية بالستثمار يف الشركات اليت تسدد أرباحًا موزعة نقدية 
كبرية، ومل يتغري موقفنا هذه السنة. كما قمنا ايضًا برفع درجة 

السهم يف منطقة اليورو بالتوصية بزيادة الستثمار فيها. وتظهر 
على اقتصاد املنطقة بوادر حتسن بينما ل تزال القيم السوقية 

جذابة. وحنن نرى أن أسواق السهم يف القتصادات املتطورة سوف 
تواصل حتقيق أداء أفضل من أسهم السواق الناشئة يف العام ٢٠14. 
ويف غضون ذلك، يبقى التراجع يف السهم اخلليجية حمدودًا، ويتم 

التداول يف السوق بعوائد جارية جذابة. ويشكل اخنفاض أسعار 
النفط خماطرة أساسية يف املنطقة.
أدوات الدخل الثابت

كان العام ٢٠1٣ يتألف من نصفني، حيث شهدت أسواق الدين 
العاملية تقلبات كبرية يف النصف الثاين من العام ٢٠1٣، ويعود 

السبب الرئيسي يف ذلك إىل عدم وضوح املوقف الذي سوف يتخذه 
الحتياطي الفدرايل فيما يتعلق بسياساته املتساهلة. وعندما صدر 

قرار خفض برنامج شراء السندات يف ديسمرب، كانت ردود الفعل 

يف سوق الدين قليلة واستمرت العوائد ضمن مداها. وبشكل عام، 
كان أداء أدوات الدين السيادية ذات املالذ اآلمن )سندات اخلزينة 

المريكية، وسندات اخلزينة الربيطانية، وسندات اخلزينة الملانية( 
خالل العام ٢٠1٣ متدنيًا، بينما كان أداء الدوات ذات العوائد 

العالية مزجيًا من الداء اجليد واملتدين. كما نرى أن الستثمارات 
يف هذه الدوات يف العام ٢٠14 سوف ينطوي على خماطر عالية 
بسبب ضبابية سياسة الحتياطي الفدرايل، ولذلك فإننا نوصي 

بتجنب الستثمار يف أدوات الدخل الثابت للشركات والدوات 
السيادية، سواء ذات الدرجة الستثمارية أو ذات العائد املرتفع.

العمالت
كانت السوق يف العام ٢٠1٣ إىل حد كبري أسرية للتوقعات املتغرية 
حول موقف املصارف املركزية من السياسة النقدية. ولكن تأثري 

أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو تالشى تدرجييًا وحتول إىل 
حتسن يف ثقة املستثمرين يف املنطقة وتراجع يف عوائد السندات 
يف دول احمليط الورويب. وارتفع سعر صرف الدولر المريكي يف 
منتصف السنة ليتجاوز لفترة بسيطة أعلى مستويات وصل إليها 

يف عدة سنوات ولكنه مل يتمكن من احملافظة على مستوياته 
املرتفعة، حيث استمر الحتياطي الفدرايل، على عكس توقعات 

السوق، يف احملافظة على سياسته النقدية التحفيزية وامتنع عن 
تقليص برناجمه لشراء السندات. أدى حتسن ثقة املستثمرين 

والبوادر الولية لالنتعاش القتصادي يف منطقة اليورو إىل تأجيل 
املخاوف من الديون السيادية يف املنطقة. وقد أسهم املناخ املتغري 
يف مساعدة اليورو يف الرتفاع إىل مستويات متوسطة جديدة يف 
مقابل الدولر المريكي والني الياباين يف أواخر العام ٢٠1٣. كما 

حافظ اجلنيه السترليين على اجتاهه الصعودي يف مقابل معظم 
العمالت الخرى مع استمرار صدور البيانات القتصادية يف اململكة 
املتحدة اليت تشري إىل انتعاش قوي. وقد أدى النتعاش القتصادي 

القوي وحتسن الوضاع املالية يف اململكة املتحدة إىل تعزيز العتقاد 
بأن بنك إجنلترا سوف يسبق املصارف املركزية العاملية الخرى يف 

اعتماد سياسة نقدية أكثر تشددًا. 

بعد إعالن الحتياطي الفدرايل المريكي أنه سوف يقوم خبفض 
حجم برنامج التحفيز النقدي وأن القتصاد عمومًا يزداد قوًة، ل 
تزال التوقعات املستقبلية للدولر المريكي مقابل اليورو إجيابية. 

وميكن أن يشهد اليورو بعض الضغط نتيجة حمافظة املصرف 
املركزي الورويب على سياسته املتساهلة جدًا هبدف تفادي احتمال 

حدوث انكماش يف منطقة اليورو. ويف نفس الوقت، سوف يستمر 

احتمال التحفيز النقدي املتواصل يف الضغط على الني الياباين. ول 
نزال ننظر بإجيابية إىل اجلنيه السترليين ونرى أن اقتصاد اململكة 

املتحدة هو الكثر قدرة على حتقيق أداء يفوق النمو املتوقع.
السلع

على عكس توقعات السنة املاضية، شهدت أسعار املعادن الثمينة 
اخنفاضًا حادًا يف العام ٢٠1٣ نتيجة املخاوف من تقليص 

الحتياطي الفدرايل المريكي لربنامج شراء السندات. كما أدت 
عمليات البيع الضخمة اليت قامت هبا صناديق الستثمار يف السواق 

املالية إىل تفاقم أسوأ تراجع للمعدن الصفر منذ أكثر من ثالثة 
عقود. كذلك تعذر ارتفاع معدل التضخم يف أسواق الدول املتقدمة 

الرئيسية، ما أدى إىل تراجع الطلب على هذه الفئة من الصول 
كوسيلة حتوط يف مواجهة التضخم. ومع النتعاش القتصادي 

العاملي وتراجع املخاطر النظامية، من املرجح أن يتفادى 
املستثمرون أصول املالذ اآلمن.

وعلى صعيد النفط اخلام، شهد العام ٢٠1٣ زيادة يف حجم 
العرض من الدول غري العضاء يف منظمة الوبك، وحتولت 

الوليات املتحدة إىل أكرب منتج للنفط غري التقليدي. كما أن 
النمو القتصادي احملدود يف الوليات املتحدة المريكية قد أدى 
إىل ارتفاع خمزون النفط اخلام المريكي. ولكن على الرغم من 
ذلك، بقيت أسعار النفط مستقرة نسبيًا حيث قابل الزيادة يف 

الكمية املعروضة تراجعًا يف حجم اإلنتاج اللييب ومنو املخاوف من 
احلرب يف سوريا. ونرى أن العرض من الدول غري العضاء يف 

منظمة الوبك سوف يستمر يف الرتفاع يف العام ٢٠14 بسبب زيادة 
استخراج النفط الصخري المريكي والنفط اخلام اخلفيف الكندي. 

وباإلضافة إىل ذلك، نتوقع كذلك ارتفاع حجم العرض من الدول 
العضاء يف منظمة الوبك أيضًا. وبينما ادعت ليبيا والعراق أهنا 

قد قامت بإعادة تنظيم إنتاجها. وتتوقع إيران ضخ حوايل 4 مليون 
برميل يف اليوم خالل ستة أشهر بعد رفع العقوبات. ونتوقع أن تبقى 

أسعار النفط اخلام ضمن املدى املتوقع يف العام ٢٠14 حيث يقابل 
الرتفاع يف حجم الطلب زيادة حمتملة يف حجم العرض من كل من 

إيران وليبيا.
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إدارة الصول

تطوير العمال س املال اخلاص
رأ

1

٢٣

4 الستحواذ

الطرحالتغطية

اإلدارة
تطوير

املنتجات / 
املشورة

يقوم منوذج أعمال اخلبري على خطوات أساسية حمددة :

دراسة الصفقات الستثمارية والستحواذ على أفضلها• 
تغطية الصفقه بإستخدام موارد الشركة• 
طرح الصفقة للعمالء• 
إدارة الستثمار بعد اإلغالق• 

يتم استخدام رأمسال الشركة اخلاص كوسيلة لالكتتاب بالصفقات 
وحتفيز منوها. وتعمل اخلبري على استثمار رأمساهلا والستفادة 

من فرص الستثمار املناسبة واجملزية لتعظيم القيمة ملسامهيها 
ومستثمريها ومتكني عمالئها من الستثمار يف حمافظها 

وصناديقها الستثمارية.

نموذج أعمال شركة الخبير المالية

تعمل القسام املختلفة يف اخلبري كفريق واحد بالتنسيق الوثيق 
لضمان أعلى مستويات الكفاءة والداء يف خمتلف مراحل 

الستثمار:

يقوم قسم األحباث بالتعرف على الجتاهات والفرص • 
الستثمارية، بينما تقوم إدارة تطوير األعمال والطرح بتوفري 

املعلومات عن احتياجات العمالء واملستثمرين.
ختتار إدارة األصول فرص الستثمار الواعدة.• 
تقوم إدارة تطوير املنتجات بتحويل تلك الفرص إىل حلول • 

ومنتجات استثمارية تليب احتياجات عمالء الشركة.
يقوم قسم إدارة رأس املال بدعم تأمني التمويل املطلوب إلبرام • 

الصفقات الستثمارية املختارة.
تقوم إدارة تطوير األعمال والطرح بطرح الفرصة الستثمارية • 

على العمالء واملستثمرين للمشاركة فيها مع اخلبري.
يقوم قسم عمليات الصناديق واحلفظ مبساعدة مدير • 

الصندوق يف عمليات املكتب اخللفي املساندة إلدارة الستثمار 
وإبقاء املستثمرين على اطالع على مستجدات الستثمار.

وقد حددت اخلبري جمموعة من العوامل واملرتكزات املهمة اليت 
تتضافر لتطبيق منوذج عملها بنجاح، ومنها:

إجراء البحوث والدراسات التحليلية الشاملة لألسواق• 
البتكار يف تصميم املنتجات واخلدمات وهيكلتها• 
إدارة الستثمار ومراقبة الداء لضمان أعلى كفاءة لستغالل رأس • 

املال؛ وإدارة املخاطر بشفافية؛ وتعظيم العوائد والقيمة الرأمسالية
احلرص على اختيار فرق اإلدارة املؤهلة واملوظفني املتميزين • 

بدرجة عالية من الدراية والكفاءة واخلربة
استخدام أحدث التقنيات لدعم العمال وحتسني الكفاءة• 
تعزيز الدراية بسمة الشركة لدعم أنشطة تطوير العمال اجلديدة• 
توحيد مصاحل املسامهني والعمالء واملستثمرين واملوظفني• 

إعادة هيكلة الصفقة يف 
صيغة منتج استثماري
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حققت شركة اخلبري املالية تقدمًا ممتازًا خالل العام ٢٠1٣ يف 
تنويع حمفظة أعماهلا واملنتجات اليت تقدمها، وأبرزها طرح 

ثالث صندوق استثمار مدرج يف السوق املالية، والطرح اخلاص 
لثاين صندوق استثمار يف أسهم الشركات اخلاصة، والبدء بتقدمي 
خدمات إدارة احملافظ الستثمارية، والفوز بعقود جديدة لتقدمي 

الستشارات البنكية لعمليات الدمج والستحواذ.

هتدف صناديقنا الستثمارية إىل حتقيق عوائد مستدامة 
لعمالئنا من خالل كفاءة توزيع رأس املال مبا يتناسب مع 

الحتياجات القتصادية احلقيقية، ومبا حيقق أهداف العمالء 
الستثمارية املتنوعة. ويتيح قطاع إدارة الصول بشركة اخلبري 
املالية احلصول على عوائد عالية بعد تسوية تأثريات املخاطر 
يف صناديق استثمارية وحمافظ استثمارية متوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية ومبادئها، عامة وخاصة. كما هتيئ صناديقنا 
الستثمارية للمستثمرين فرص الستثمار يف السهم املدرجة 
والسلع والعقار وأسهم الشركات اخلاصة يف السواق السعودية 

واخلليجية والعاملية. وحنن يف اخلبري جنمع بني درايتنا العميقة 
بالسواق وخرباتنا الواسعة يف القطاعات اليت نستثمر فيها هليكلة 

الصناديق الستثمارية املصدرة بأفضل املمارسات العاملية لتلبية 
احتياجات عمالئنا.

إننا منتاز بسجل حافل بإجياد الفرص الستثمارية الناجحة وهيكلة 
اآلليات الستثمارية لتحقيق عوائد تنافسية بعد تسوية تأثريات 

املخاطر. وتستهدف صناديقنا الستثمار يف فئات الصول التقليدية 
والبديلة، وتتيح لعمالئنا التنويع بتوزيع استثماراهتم على قطاعات 

ومناطق جغرافية خمتلفة، وبعوائد مستهدفة خمتلفة. كما تسعى 
اخلبري دائمًا إىل توحيد مصاحلها مع مصاحل عمالئها بالستثمار 
يف الصناديق اليت تقوم بإنشائها، ما يشكل أحد أهم العوامل اليت 
تسهم يف جناح صناديقنا الستثمارية. ونواصل العمل على مراقبة 

الفرص املتاحة يف السواق وتقييم احتياجات العمالء من أجل 
تطوير احللول الستثمارية اجلديدة اليت تليب الحتياجات املتغرية 

إلدارة ثروات عمالئنا.

إدارة اMصول العقارية
تركز إدارة الصول العقارية بشركة اخلبري املالية على ابتكار 

املنتجات الستثمارية اجلديدة ذات اخلصائص الفريدة واإلدارة 
اجلديدة والداء املتفوق مقارنًة بالستثمارات املشاهبة. كما تسعى 
الشركة إىل توفري عوائد تنافسية بعد تسوية تأثريات املخاطر من 

خالل امللكية املباشرة للعقارات، بقدراتنا العالية يف القطاعات 
اليت نستثمر فيها ومنهجيتنا احلريصة يف حتقيق أعلى مستويات 

الداء. كما تسعى الشركة إىل تلبية احتياجات عمالئنا املختلفة 
باختالف درجة إقباهلم على حتمل خماطر الستثمار والعوائد 

املستهدفة.

تقوم فلسفتنا الستثمارية على إدراكنا لالستثمار العقاري على 
مستوى الستراتيجية وعلى مستوى الصول. ويتم إجياد الفرص 
الستثمارية بعد إجراء دراسات وحبوث شاملة والتوصل إىل فهم 
عميق لسس الستثمار العقاري وإجراء التقييم الدقيق ملختلف 

العناصر الستثمارية. ونقدم تشكيلة متنوعة من املنتجات 
يف السواق احمللية والعاملية يف مجيع الفئات الرئيسية إلدارة 

الستثمارات العقارية، باعتماد استراتيجيات منخفضة ومتوازنة 
املخاطر واستراتيجيات واستثمارات يف فرص عقارية هتدف إىل 

حتقيق قيمة مضافة.
إدارة اMسهم الخاصة

تعمل إدارة السهم اخلاصة بالتنسيق الوثيق مع فرق اإلدارة العليا 
بالشركات املستحوذ عليها لتحقيق القيمة التشغيلية واملالية جلميع 

الطراف املعنيني مبن فيهم شركائنا يف الستثمارات. وحنن 
نستثمر يف الصفقات املستهدفة من خالل صناديق لفرص حمددة 

يتم تأسيسها برؤوس أموال خاصة تقدمها اخلبري.

قطاع إدارة اMصول

اإليرادات السنوية لقطاع إدارة األصول
)ألف ريـال سعودي(



اخلبري املالية
التقرير السنوي ٢٠1٣

٢1 // ٢٠

يتم اختيار الشركات املستهدفة لالستحواذ من خالل التركيز بشكل 
رئيسي على استراتيجيات الستثمار التالية:

1.  الستحواذ على حصص أغلبية يف شركات عاملة متلكها 
جمموعات عائلية

٢.  الستحواذ على حصص أقلية يف شركات ممتازة من احملتمل أن 
يتم إدراجها يف السوق املالية وطرح أسهمها لالكتتاب العام

٣. تأسيس شراكات مع شركات عاملية
4. الستثمار يف شركات صغرية ومتوسطة احلجم

أبرز اإلجنازات يف العام 2013 

على الرغم من أن الكثري من املستثمرين ل يزالون حذرين من 
الستثمار يف أسهم الشركات اخلاصة، واصلت اخلبري سجل 

إجنازاهتا الناجحة يف هذا القطاع على مدى العام ٢٠1٣، وقامت 
بطرح خاص لثاين صناديقها الستثمارية يف أسهم الشركات 

اخلاصة.
صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الصناعي 2 

هو صندوق الستثمار الثاين املقفل يف أسهم الشركات اخلاصة 
الصناعية الذي تطرحه اخلبري خالل مدة سنتني. وقد استحوذت 

اخلبري خالل العام ٢٠1٣ على حصة أغلبية يف شركة أكسربس للنشر 
والستثمار احملدودة يف اإلمارات العربية املتحدة. وقد تأسست 
جمموعة أكسربس يف العام 199٠، وهي تضم شركتني لتصنيع 

منتجات التغليف الكرتونية املموجة والبالستيكية املرنة. وتعترب 
شركة أكسربس باك برينت ثاين أكرب شركة صانعة ملنتجات التغليف 

الكرتونية املموجة للقطاعات اإلنتاجية الصناعية والستهالكية 
يف اإلمارات العربية املتحدة؛ بينما تقوم شركة أكسربس فلكسي 
باك بتصنيع تشكيلة واسعة من مواد التغليف البالستيكية املرنة 
واليت تشمل امللصقات البالستيكية لقوارير املشروبات، والغطية 

املصنوعة من رقائق الملنيوم لعلب املنتجات الغذائية اليت تستخدم 
ملرة واحدة.

إدارة اMسواق المالية

تقدم إدارة السواق املالية بشركة اخلبري املالية تشكيلة واسعة 
من خدمات الستثمارات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

ومبادئها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء أصحاب 
املالءة املالية العالية واملؤسسات الستثمارية. ويغطي مديرو 

الستثمارات املتخصصون التابعون للخبري املالية أسواق اململكة 
العربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي يف مجيع فئات 

السهم وأدوات الدخل الثابت، يدعمهم فريق من اخلرباء 
املتخصصني بإجراء البحوث يف جانب الشراء العاملني لدى اخلبري. 

وتشمل املنتجات واخلدمات العاملية اليت تقدمها الشركة صناديق 
عاملية رائدة لالستثمار يف خمتلف فئات الصول والسندات يف 

السواق العاملية. كما تشمل تشكيلة خدماتنا صناديق استثمار عامة 
وخاصة وإدارة حمافظ استثمارات استثمارية.

أبرز اإلجنازات يف العام 2013 

تشمل أبرز اإلجنازات طرح ثالث صندوق استثمار عام والبدء بتقدمي 
خدمة إدارة حمافظ الستثمارات الستثمارية.

صندوق اخلبري لألسهم السعودية

أنشأت اخلبري صندوق الستثمار اجلديد هذا واملدرج يف السوق 
املالية إىل جانب صندوقها احلايل لالستثمار يف السهم اخلليجية. 
ويهدف الصندوق إىل حتقيق زيادة يف قيمته الرأمسالية على املدى 

الطويل من خالل الستثمار يف شركات متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية ومبادئها مدرجة يف سوق السهم السعودية )تداول(. 
ويتم تقييم أداء الصندوق بالقياس إىل مؤشر ستاندرد آند بورز 

لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية.

إدارة احملافظ االستثمارية

يقدم برنامج اخلبري إلدارة احملافظ الستثماريةص حلولً مصممة 
خصيصًا مبا يتوافق مع املعايري والتفضيالت الستثمارية للعمالء 

ومدى قدرهتم على حتمل املخاطر الستثمارية. كما يشتمل 
الربنامج على خطط  استثمار يف السهم وأدوات الدخل الثابت 

يف املنطقة وسندات وصناديق استثمار رئيسية يف أسواق ومناطق 
جغرافية واستراتيجيات خمتلفة. ويف السهم اإلقليمية، تقدم 

اخلبري مبوجب اتفاقية تعاون مع شركة السعودي الفرنسي املالية 
)وهي شركة تابعة للبنك السعودي الفرنسي( خدمة جديدة إلدارة 

احملافظ الستثمارية باستخدام البنية التحتية لشركة السعودي 
الفرنسي املالية لتقدمي خدمات الوساطة واحلفظ يف أسواق مالية 

خمتلفة وتسهيل العمليات املتعددة مبختلف العمالت، ما يهيئ 
للخبري املالية مرونة إضافية يف التداول وتنفيذ العمليات اخلاصة 

مبحافظ العمالء اليت تديرها الشركة.

1691٠1٢ ٢٠٠9٢٠1٠٢٠11٢٠1٢٢٠1٣

عدد صناديق االستثمار
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نوع اسم الصندوق
املنطقة فئة األصولتاريخ التأسيسالصندوق

تاريخ التخارجاجلغرافية
 حجم الصندوق

)ريـال سعودي كما يف 
٣1 ديسمرب ٢٠1٣ ما مل 

يتم حتديد غري ذلك(

صندوق اخلبري 
اململكة العربية العقار1٠ يوليو ٢٠1٠لتطوير الراضي 1

السعودية
انتهت املدة الصلية للصندوق يف 1٠ يوليو ٢٠1٣ ومت 
متديدها لسنة واحدة حىت 1٠ يوليو ٢٠14. ويشتمل 

الصندوق أيضًا على خيار متديد لسنة واحدة إضافية.
٣٠٠.٠1٢.676

صندوق اخلبري 
اململكة العربية العقار7 ديسمرب ٢٠11لتطوير الراضي ٢

7848.166.٢98 ديسمرب ٢٠14 مع خيار التمديد لسنة واحدة.السعودية

صندوق اخلبري 
اململكة العربية العقار1 نوفمرب ٢٠1٠العقاري 1

السعودية

انتهت املدة الصلية للصندوق يف 1 نوفمرب ٢٠1٣ 
ومت متديدها لسنة واحدة حىت 1 نوفمرب ٢٠14. 

ويشتمل الصندوق أيضًا على خيار متديد لسنة واحدة 
إضافية.

4٠.196.684

صندوق اخلبري 
اململكة العربية العقار٣٠ يونيه ٢٠1٠العقاري ٢

٣٠14.497.845 يونيه ٢٠15السعودية

صندوق اخلبري للسلع 
9٣٣.7٣8أغلق الصندوق يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣عامليًاالسلع1 أغسطس ٢٠11العاملية 

صندوق اخلبري 
دول جملس السهم٣ يوليو ٢٠11 لألسهم اخلليجية

15.599.٣٣٢مفتوحالتعاون

صندوق اخلبري 
لتطوير العقاري 

السكين 1 )مساكن(
اململكة العربية العقار٢9 ديسمرب ٢٠1٢ 

السعودية
٢6 ديسمرب ٢٠15

87.71٢.565مع خيار متديد لسنة واحدة

صندوق اخلبري 
للملكية اخلاصة 

الصناعي 
أسهم الشركات ٣1 ديسمرب ٢٠1٢

اخلاصة
اإلمارات 

العربية 
املتحدة

٣٠ ديسمرب ٢٠15
مع خيارين للتمديد ملدة سنة واحدة يف كل مرة

1٣4.441.116
)كما يف ٣٠ يونيه ٢٠1٣(

صندوق اخلبري 
للملكية اخلاصة 

الصناعي ٢
أسهم الشركات ٢9 ديسمرب ٢٠1٣

اخلاصة
اإلمارات 

العربية 
املتحدة

٢6 ديسمرب ٢٠17
1٣٠.٠٠٠.٠٠٠مع خيار متديد لسنة واحدة

صندوق اخلبري 
سوق النقد1٢ فرباير ٢٠1٣للسيولة )حصني(

دول جملس 
التعاون حاليًا 

مع احتمال 
التوسع عامليًا

1٣6.167.179مفتوح

صندوق اخلبري  
العقاري السكين 

لوسط لندن 1
18 نوفمرب ٢٠15اململكة املتحدةالعقار19 نوفمرب ٢٠1٢

1٢6.7٠٢.9٣5مع خيار متديد لسنة واحدة

صندوق اخلبري 
اململكة العربية السهم1 يوليو ٢٠1٣لألسهم السعودية

17.195.68٣مفتوحالسعودية

محفظة صناديق االستثمار

طرح عام مفتوحطرح خاص مقفلطرح خاص مفتوح

إدارة تطوير المنتجات

تؤدي إدارة تطوير املنتجات دورًا حموريًا يبدأ مع بداية الدورة 
الستثمارية لي منتج جديد، حيث تقوم اإلدارة بتطوير وهيكلة 

الفرص الستثمارية املتاحة اليت خيتارها فريق إدارة الصول 
وحتويلها إىل حلول ومنتجات استثمارية مبتكرة يشرف على إدارهتا 
مديرو حمافظ استثمارية مؤهلون لتحقيق عوائد تنافسية  تتناسب 

مع املخاطرذات العالقة، وتساعد على تلبية احتياجات العمالء 
وتنويع حمفظة منتجات اخلبري املالية.

تشرف إدارة تطوير املنتجات على أعمال جمالس إدارة مجيع 
صناديق اخلبري الستثمارية من خالل التنسيق الفعال بني أعضاء 
جمالس اإلدارة وبني مديري الصناديق. كما تتوىل مسؤولية إعداد 
وتوزيع التقارير التفصيلية حول أداء الصناديق على املستثمرين. 

وحتظى اإلدارة بدعم فريق من املوظفني املتخصصني يف تأسيس 
صناديق الستثمار، وإجراء دراسات التحليل املايل والبحوث 

القتصادية ودراسات السوق، ودراسة قوانني الستثمار املعمول هبا.

أبرز اإلجنازات يف العام 2013 

قامت إدارة تطوير املنتجات هبيكلة وطرح صندوقني جديدين يف 
العام ٢٠1٣: 

الصندوق األول
  )صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الصناعي٢( 

وهو صندوق طرح خاص لالستثمار يف أسهم الشركات اخلاصة؛

الصندوق الثاين
)صندوق اخلبري لألسهم السعودية(

وهو ثاين صندوق استثمار عام يستثمر يف سوق السهم وتقوم على 
إدارته إدارة السواق املالية.

كما اشتملت إجنازات إدارة تطوير املنتجات على توسعة أعمال 
جلنة تطوير املنتجات لتعزيز قدراهتا وكفاءهتا، وهي جلنة فرعية 
تابعة للجنة إدارة املخاطر والستثمار، والغرض منها اإلشراف على 

عملية تطوير املنتجات ومساعدة قطاعات أعمال اخلبري املالية 
على اختاذ قرارات صائبة ومدروسة حول طرح املنتجات واخلدمات 

اجلديدة.

وتقوم اإلدارة حاليًا بدراسة عدد من الفرص واإلستراتيجيات 
الستثمارية املقترحة من قبل فرق إدارة الصول لغرض تطوير 
منتجات استثمارية جديدة يتم طرحها على عمالء الشركة يف 

املستقبل القريب. 
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تسعى شركة اخلبري املالية لن تكون املستشار املفضل لعمالئها 
يف اململكة العربية السعودية واملنطقة. تعمل  اخلبري مع شركات 

عائلية ومؤسسات وشركات كبرية وصغرية، وتفخر بأهنا منتلك خربة 
ل تضاهى يف تنفيذ الصفقات املالية بنطاق واسع من املهارات 
واملعارف املتخصصة، مما ميكنها من إدارة الصفقات املعقدة 

بكفاءة عالية وضمن إطار زمين مناسب.

لتقدمي املشورة املناسبة لعمالئنا، فإننا نقوم بتقدمي خدماتنا 
املصرفية الستثمارية ضمن ثالث فئات أعدّت لتوافق احتياجات 

خمتلف العمالء على النحو التايل:

1( الدمج واالستحواذ

إن موقعنا يف جدة، البوابة التجارية للحرمني الشريفني، هو من أهم 
العوامل اليت طاملا مّكنتنا من تقدمي املشورة إىل عمالئنا على عدد 

متزايد من صفقات الدمج والستحواذ العابرة للحدود. أما يف نطاق 
اململكة العربية السعودية، فنحن نفخر خبربتنا الفريدة يف معاجلة 

اجلوانب املتعددة لصفقات الدمج والستحواذ، دون إغفال العتبارات 
الجتماعية والثقافية املرتبطة مبثل هذه الصفقات يف اململكة.

تتألف خدمات الدمج والستحواذ اليت تقدمها اخلبري مما يلي:

صفقات الدمج• 
صفقات البيع• 
صفقات الستحواذ• 
الصفقات العابرة للحدود• 
املشاريع املشتركة• 

2( التمويل

تتمتع اخلبري بسجل حافل بالنجاحات يف تقدمي املشورة للعمالء 
حول أفضل سبل تغطية احتياجات التمويل، ويعود هذا النجاح إىل 

العالقات الواسعة للخبري مع املستثمرين يف اململكة، وإدراكنا العميق 
لحتياجات تقييم الستثمارات.

تشمل اخلدمات اليت نقدمها يف جمال التمويل ما يلي:

الطروحات اخلاصة لألسهم• 
الطروحات اخلاصة للصكوك• 
ترتيب احلصول على القروض املصرفية• 

3( االستشارات التمويلية للشركات

يقدم فريق الستشارات التمويلية للشركات يف اخلبري حلولً شاملة 
تركز على حتقيق النمو والقيمة املضافة.

تشمل اخلدمات اليت نقدمها يف جمال الستشارات التمويلية ما يلي:

هيكلة الشركات العائلية• 
إعادة هيكلة الشركات• 
إعادة هيكلة رأس املال• 
حساب تكلفة رأس املال• 
ترتيبات زيادة رأس املال• 
سياسة توزيع الرباح• 

أبرز اإلجنازات يف العام 2013 

قدمت إدارة الستثمارات البنكية باخلبري خالل العام ٢٠1٣ املشورة 
حول عدد من الصفقات الستثمارية اهلامة، منها تقدمي املشورة 

لشركة صناعية مدرجة يف السوق املالية حول استحواذها على 
شركة رائدة يف الصناعات التحويلية.

إدارة االستثمارات البنكية
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الدور الرئيسي الذي يؤديه فريق إدارة تطوير العمال والطرح هو 
تسويق منتجات اخلبري الستثمارية يف اململكة العربية السعودية 
ودول جملس التعاون الخرى. وتشمل مسؤولياته تقدمي املساندة 

لرؤساء قطاع إدارة الصول من أجل متكينهم من حتديد واختيار 
الفرص الستثمارية املناسبة لفئات الصول املختلفة. ويسعى الفريق 

إىل تقوية عالقات اخلبري وتوسعة قاعدة مستثمريها واليت تشمل 
املؤسسات والفراد أصحاب املالءة املالية العالية، وشرحية الثرياء 

اليت منت بنسبة 41% يف العام ٢٠1٣. كما يقوم الفريق بتعريف 
العمالء باملنتجات والصفقات اجلديدة اليت تطرحها الشركة، 

والتواصل معهم لطالعهم على أحدث مستجدات استثماراهتم 
يف صناديق اخلبري، ويقدم هلم التقارير حول آخر املستجدات يف 

أسواق الستثمار احمللية واإلقليمية والعاملية، واملناخات الستثمارية 
السائدة والفرص املتاحة يف خمتلف السواق.

أبرز اإلجنازات يف العام 2013 

حققت اخلبري خالل العام ٢٠1٣ زيادة بنسبة ٣1% يف حجم مشاركة 
العمالء يف صناديق الشركة الستثمارية، بينما منا عدد العمالء 

بنسبة ٣٣%، ما يعكس قدرة الشركة املتنامية على طرح وتوظيف 
الستثمارات.

إدارة تطوير اMعمال والطرح

مشاركة العمالء يف صناديق الشركة

%31

%131

%103

%330

-

%130
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%33

%150

٢٠1٣

٢٠1٢

٢٠11

٢٠1٠

٢٠٠9
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نسبة منو العمالء
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نسبة منو العمالء
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الموارد البشرية
يتيح فريق اخلبري متعدد اجلنسيات والتخصصات ميزة تنافسية 

أساسية للشركة. وقد استمر تركيز الولوية القصوى يف العام املايل 
٢٠1٣ على جذب أفضل الكوادر البشرية املؤهلة وتطوير قدراهتم 
والحتفاظ هبم على رأس العمل. وبفضل استراتيجية الستقدام 

والتوظيف الناجحة اليت اتبعتها اخلبري، متكنت الشركة من تعيني 
اختصاصيني على درجة عالية من الكفاءة لتعزيز فرق إدارهتا 

وأعماهلا واخلدمات املساندة فيها. وقد بلغ عدد موظفي الشركة يف 
هناية السنة 86 موظًفا مقارنًة مبا جمموعه 79 موظًفا كما يف هناية 

العام ٢٠1٢، يتوزعون على 1٣ جنسية خمتلفة، وميثل السعوديون 
58% منهم مقارنًة بنسبة 5٢% كما يف هناية السنة السابقة.

قامت اخلبري بتنفيذ برنامج شامل للتدريب والتطوير والتوجيه 
واإلرشاد وإدارة التغيري الثقايف بالشركة؛ وجيري العمل على مراجعة 

وحتديث مزايا املوظفني مبا يتوافق مع ما هو سائد يف السوق. 
وتقوم اخلبري هبيكلها التنظيمي الفقي واملرن بتشجيع املوظفني 

للعمل بروح الفريق الواحد سواء داخل الشركة أو مع العمالء من 
أجل بناء عالقات مستدامة تشكل الساس الذي ترتكز عليه فلسفة 
أعمال الشركة. وقد مت خالل السنة إجناز اختبار قبول نظام أوراكل 

اجلديد إلدارة املوارد البشرية، وسوف يتم تنفيذه خالل الربع الثاين 
من العام ٢٠14 لتحسني تكامل نظم وإجراءات إدارة املوارد البشرية 

بالشركة وزيادة سرعة استجابتها.

جوائز املوارد البشرية

تَمََثل العتراف بالتزام اخلبري بأفضل معايري رأس املال البشري 
بفوزها جبائزتني خالل السنة، حيث اختارت دراسة أيون هيويت 

السنوية شركة اخلبري املالية كإحدى أفضل 15 شركة فائزة يف 
دارسة أفضل أرباب العمل يف الشرق الوسط، والشركة الوحيدة 

يف اململكة العربية السعودية اليت تفوز هبذه اجلائزة، والشركة 
الوىل بني مجيع املؤسسات املالية يف منطقة الشرق الوسط ومشال 

إفريقيا. كما فازت اخلبري باملركز الثاين كأفضل بيئة عمل يف قطاع 
اخلدمات املالية والتأمني يف اململكة العربية السعودية.

العمليات المساندة

التكنولوجيا
يتيح تطبيق أحدث التقنيات بشركة اخلبري املالية عاماًل 

استراتيجيًا لتمكني الشركة وحتفيز أعماهلا. وقد واصلت الشركة 
خالل العام ٢٠1٣ توظيف استثمارات كبرية يف تقنية املعلومات 
والتصالت وقامت بتنفيذ نظم وحلول جديدة خمتلفة، ومنها 

نظام تشايس كوبر إلدارة املخاطر التشغيلية؛ ونظم إدارة الوثائق 
والرشيف اإللكتروين. كما قامت الشركة خالل السنة بإنشاء 

واختبار موقع للتخزين الحتياطي لالسترجاع يف حالت الكوارث 
يف مملكة البحرين كجزء من خطة استمرارية أعمال الشركة؛ كما 

أجرت الشركة اختبارًا على مدى القدرة على الختراق اخلارجي 
لبنية تقنية املعلومات والتصالت فيها مبا يتوافق مع سياسة 

أمن املعلومات املتبعة يف الشركة. كذلك، ومن أجل تعزيز خطة 
استمرارية الشركة، قامت الدارة بتركيب مولد كهربائي احتياطي 

وبدأت بتطوير موقع للتخزين السحايب اخلاص من أجل توفري حل 
مضمون لالسترجاع يف حالت الكوارث.

تتيح استثمارات اخلبري يف تقنية املعلومات والتصالت تعزيز البنية 
التحتية التقنية والتشغيلية للشركة وحتسني اإلنتاجية والكفاءة 

وخدمة العمالء. وقد مت يف العام ٢٠1٣ تشكيل جلنة جديدة إلدارة 
تقنية املعلومات تتوىل اإلشراف على استثمارات الشركة املستقبلية 

يف تقنية املعلومات والتصالت.
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االتصاالت والعالقات العامة
قامت اخلبري خالل العام ٢٠1٣ بتنفيذ خطة إسترتيجية لالتصالت 

والعالقات العامة يهدف احملافظة على ريادة الشركة والرتقاء 
بامسها ومستها التجارية لدعم قطاعات أعمال الشركة. وقد 
اشتملت أنشطة العالقات العالمة خالل السنة على مشاركة 

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي، وكبري 
استراتيجيي الستثمار يف 15 مقابلة تلفزيونية وإذاعية، اصدار 

ونشر ٢٠ تقرير دراسات اقتصادية وحبوث أسواق وإصدار 11 تصريح 
إعالمي. كما قامت إدارة التصالت والعالقات العامة بتطوير 

املوقع اللكتروين للخبري وإطالقه قبل هناية العام.
الجوائز

فازت اخلبري أيضًا بأربع جوائز مرموقة يف العام ٢٠1٣ اعتراًفا 
بإجنازاهتا، منها جائزة أفضل مدير أصول يف الشرق الوسط يف 

حفل جوائز جملة املال والعمال اإلسالمية يف دورهتا السنوية 
الثامنة ٢٠1٣؛ وجائزة أفضل شركة إدارة أصول يف دول جملس 

التعاون اخلليجي يف حفل توزيع جوائز جملة ورلد فايننس؛ وجائزة 
أفضل مدير صناديق استثمار إسالمية يف حفل جوائز بانكر ميدل 

إيست ٢٠1٣؛ كما فاز العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
اخلبري املالية السيد عمار أمحد شطا جبائزة »رجل العام ٢٠1٣« 

يف حفل جوائز جملة ورلد فايننس تقديرًا لرؤيته الشاملة واعتراًفا 
جبهوده ومسامهاته املتميزة يف قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية 

يف املنطقة.
اMبحاث

نشرت اخلبري ٢٠ تقرير دراسات اقتصادية وحبوث أسواق وقامت 
بتوزيعها على عمالئها وعلى قطاع اخلدمات املالية ككل، وقد 

اشتملت هذه التقارير التحليلية على عدد من املواضيع منها 
املستجدات والتوقعات القتصادية العاملية واإلقليمية، ودراسات عن 

السواق والقطاعات والفرص الستثمارية، والشؤون الجتماعية 
والسياسية اإلقليمية، ومواضيع تتعلق بالنظمة الرقابية واإلشرافية.

تاريخ اإلصدارالتقرير
6 ينايرتوقعات السواق ٢٠1٣

٢4 ينايرحتليل الرباح
٣٠ ينايرالتوقعات املستقبلية للعام ٢٠1٣ – رؤية من منظور دول جملس التعاون اخلليجي

1 مارسالتوقعات املستقبلية للعام ٢٠1٣
19 مارسالتقرير الثالثي احملور عن اململكة العربية السعودية

٣ أبريلنبذة عن السواق املالية – تقرير مستجدات الربع الول ٢٠1٣
٢4 أبريلالسوق التجارية والعقارية المريكية

٢9 أبريلمستجدات السواق املالية للربع الول ٢٠1٣
٢٣ مايوتقرير صندوق النقد الدويل حول مستجدات السواق يف اململكة العربية السعودية – دراسة حتليلية

٢7 مايوإصالحات الرهن العقاري يف اململكة العربية السعودية: دراسة حتليلية
1٣ يونيهرؤية السواق العاملية

14 يونيهقرار احلكومة للتعامل مع تأخري تنفيذ املشاريع يف اململكة العربية السعودية
9 يوليوالسوق العقارية التجارية والسكنية يف الوليات املتحدة المريكية

٢٢ يوليومصر – على مفترق طرق
٣1 أغسطسالتضخم يف اململكة العربية السعودية: دراسة حتليلية

٢٣ أكتوبرمستجدات السواق املالية للربع الثالث ٢٠1٣
15 نوفمربالنظام املصريف يف لبنان – أمل لالقتصاد

٢٠ نوفمربالبطالة يف صفوف الشباب العريب
٢8 نوفمرباململكة العربية السعودية – التوقعات املستقبلية

6 ديسمربالتأثري القتصادي لترحيل العمالة الوافدة

ابحاث وتقارير ٢٠١٣
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المراجعة المالية

حتتوي هذه املراجعة املالية على ملخص وحتليل لألداء املايل 
لشركة اخلبري املالية للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣. كما 

حتتوي اإليضاحات حول القوائم املالية على مزيد من املعلومات 
حول الداء املايل.

اQيرادات

منت اإليرادات اإلمجالية يف العام ٢٠1٣ بنسبة 16.8% لتصل إىل 1٢5 
مليون ريـال سعودي، مقارنًة مبا جمموعه 1٠7 مليون ريـال سعودي 

يف السنة السابقة.

بلغت العوائد على الستثمارات 87 مليون ريـال سعودي تقريبًا، 
حمققًة منوًا قويًا بنسبة ٢4.٣% مقارنًة مبا جمموعه 7٠ مليون ريـال 

سعودي يف العام ٢٠1٢. وقد منت مسامهة رسوم وأتعاب اإلدارة 
والتوظيف بنسبة 8% لتصل إىل ٣٢.1 مليون ريـال سعودي، ويعود 
السبب الرئيسي يف ذلك إىل منو حجم الصول حتت اإلدارة اليت 

بلغت ٢.49 مليار ريـال سعودي كما يف هناية ديسمرب ٢٠1٣.

منت الرباح املتحققة من استثمارات التداول إىل أكثر من الضعف 
يف العام ٢٠1٣، ويعود السبب الرئيسي يف هذا النمو الكبري إىل 

استراتيجية اخلبري الناجحة يف حتقيق عوائد أعلى من الستثمارات 
البديلة، وعلى الخص الستثمارات يف أسهم الشركات اخلاصة، 

والستثمارات العقارية، والسواق املالية. وتراجع الدخل من الرباح 
املوزعة مبا جمموعه 1.6 مليون ريـال سعودي مقارنًة بالسنة 

السابقة بسبب قيام الشركة ببيع السهم اليت حتقق أرباحًا موزعة 
لعمالئها.

المصروفات التشغيلية

ارتفعت املصروفات التشغيلية اإلمجالية بنسبة 7.1% لتصل إىل 81.7 
مليون ريـال سعودي يف العام ٢٠1٣، من 76.٣ مليون ريـال سعودي 

يف السنة السابقة. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة إىل 
استقدام موظفني جدد لدعم استراتيجية الشركة وتنمية أعماهلا. 
وعلى الرغم من ذلك، حتسنت نسبة التكلفة إىل الدخل لتصل إىل 

65% مقارنًة بنسبة 71% يف العام ٢٠1٢.

اMرباح

شهد صايف الدخل منوًا ملحوًظا بنسبة ٣9.6% ليبلغ 4٣.٣ مليون 
ريـال سعودي، من ٣1 مليون ريـال سعودي يف العام ٢٠1٢. وقد أدت 

هذه الزيادة إىل ارتفاع ربح السهم العادي إىل ٠.5٣ ريـال سعودي 
من ٠.٣8 ريـال سعودي يف السنة السابقة.

إمجايل اإليرادات
مليون ريال سعودي

٢٠1٠54.8٢٠1٢107.4 ٢٠٠938.3٢٠1164.6٢٠1٣125.1

صايف الدخل
مليون ريال سعودي

٢٠1٠11.0٢٠1٢31.0 ٢٠٠90.2٢٠1119.2٢٠1٣43.3
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اMرباح بحسب القطاعات

قطاعات األعمال
ألف ريال سعودي

الدخل التشغيلي
رأس املال اخلاص

 9٠.5٣8
إدارة األصول

 ٣1.81٢
أخرى

 ٢.71٣
املجموع
1٢5.٠6٣

4٣.٣16)56.8٣5( 15.٢٣٠ 84.9٢1 صايف الدخل التشغيلي

التوزيع حبسب املناطق اجلغرافية
ألف ريال سعودي

الدخل التشغيلي
السعودية

85.696
البحرين

٣9.٣67
املجموع   
 1٢5.٠6٣

4٣.٣16 1٣.851٢9.465صايف الدخل التشغيلي

إمجايل األصول
)مليون ريال سعودي(

االستثمارات
)مليون ريال سعودي(

الميزانية العمومية الموحدة

بلغت الصول اإلمجالية املوحدة كما يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣ ما 
جمموعه 87٣ مليون ريـال سعودي، بنمو بنسبة 6.6% مقارنًة 

مبا جمموعه 819 مليون ريـال سعودي يف هناية العام ٢٠1٢، وقد 
جاء هذا النمو كنتيجة مباشرة لتحسن الرباح وجمموع اخلصوم 

املتداولة خالل السنة.

٢٠1٣
873.0

٢٠1٣
671.5

٢٠1٢
561.1

٢٠11
559.5٢٠1٠

327.4

٢٠٠9
109.5

٢٠1٢
819.1

٢٠11
778.2٢٠1٠

404.9

٢٠٠9
397.2

النقد وما يف حكمه

يتألف النقد وما يف حكمه من الرصدة لدى البنوك، والنقد يف 
الصندوق، والستثمارات املوظفة لدى مؤسسات مالية لفترات 

استحقاق أصلية متتد 9٠ يومًا أو أقل. وقد مت استخدام معظم النقد 
والرصدة لدى البنوك، واليت تراجعت بنسبة 51% إىل 74 مليون 

ريـال يف العام ٢٠1٣ من 151 مليون ريـال سعودي يف السنة السابقة، 
لالستحواذ على استثمارات جديدة. كما تراجعت الرصدة املوظفة 
لدى مؤسسات مالية مبا جمموعه 19 مليون ريـال سعودي يف العام 

٢٠1٣، ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل إعادة توجيه الموال 
حنو الستثمار يف فرص استثمارية ذات عوائد أعلى. ول تتضمن 

امليزانية العمومية املوحدة الصول احملفوظة حلساب عمالء بصفة 
إئتمانية. وكما يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣، بلغت أصول الشركة اإلئتمانية 

حتت اإلدارة ما جمموعه 1.8٠5 مليون ريـال سعودي مقارنه بـ 
1.116 مليون ريـال سعودي يف ٢٠1٢.

األصول حتت اإلدارة

كما يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣، بلغت الصول حتت اإلدارة ٢.49 مليار 
ريـال سعودي، حمققًة منوًا بنسبة 5٢% من 1.64 مليار ريـال سعودي 

يف هناية العام ٢٠1٢. ويعكس هذا مدى التزام الشركة بتحقيق 

األصول حتت اإلدارة
)مليون ريال سعودي(

2.497

1.642

1.443

536

34

%130

%126

%33

%150

٢٠1٣

٢٠1٢

٢٠11

٢٠1٠

٢٠٠9

نسبة منو العمالء

نسبة منو العمالء

نسبة منو العمالء

نسبة منو العمالء

ربح السهم
)ريال سعودي(

٢٠1٠0.26٢٠1٢0.38 ٢٠٠90.01٢٠110.35٢٠1٣0.53
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العوائد للعمالء بعد تسوية تأثريات املخاطر من تشكيلة واسعة من 
صناديق الستثمار العامة واخلاصة املتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية ومبادئها، وحمافظ الستثمارات الستثمارية.

اخلصوم

ارتفعت اخلصوم بنسبة 66% لتصل إىل ٢6.6 مليون ريـال سعودي 
يف العام ٢٠1٣ من 16 مليون ريـال سعودي يف السنة السابقة، 

ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل زيادة الذمم املدينة واملصاريف 
املستحقة. ول تترتب على اخلبري أية قروض مستحقة قصرية أو 

طويلة الجل )سواء حتت الطلب أو غري ذلك(. ومل تقم الشركة 
خالل السنة املالية بإصدار أية فئة أدوات دين قابلة للتحويل إىل 

أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية أو شهادات حقوق أسهم أو أية حقوق 
أخرى مشاهبة.

حقوق املسامهني

كما يف هناية العام ٢٠1٣، منت حقوق املسامهني بنسبة 5.4% إىل 
846.4 مليون ريـال سعودي من 8٠٣ مليون ريـال سعودي يف هناية 

العام ٢٠1٢. وتتمثل هذه الزيادة بشكل رئيسي يف الرباح املبقاة 
الناجتة عن الداء اإلجيايب الذي حققته الشركة خالل السنة. وقد 

مت حتويل 4 مليون ريـال سعودي من صايف الدخل السنوي للعام 
٢٠1٣ إىل الحتياطي القانوين وفًقا للمعايري احملاسبية املتعارف 

عليها يف اململكة العربية السعودية.

كفاية رأس املال

إن هدف الشركة يف إدارة رأمساهلا هو اللتزام بالشروط الرأمسالية 
اليت تضعها هيئة السوق املالية حلماية قدرة الشركة على الستمرار 

واحملافظة على قاعدة رأمسالية قوية.

خالل السنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣، اصدرت هيئة السوق 
املالية قواعد جديدة للكفاية املالية مبوجب قرارها رقم 1-4٠-٢٠1٢ 

املؤرخ يف 14٣4/٢/17هـ، املوافق ٢٠1٢/1٢/٣٠م. وتنص القواعد 
على وجوب استمرار الشخص املرخص له باحملافظة على قاعدة 

رأمسالية ل تقل عن جمموع رأس املال املطلوب مبوجب القسم ٣ من 
قواعد الكفاية املالية.

كفاية رأس املال / سنة
20132012)ألف ريـال سعودي(

785.9٠5٣٢4.71٣صايف رأمسال اخلبري املالية
٢41.٠175٠.٠٠٠احلد الدىن لصايف رأس املال املطلوب
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إن شركة اخلبري املالية، بصفتها مؤسسة مالية إسالمية حريصة 
على أداء مسؤوليتها الجتماعية كمواطن حريص لإلسهام 
يف رعاية اجملتمع. وأحد الركائز الساسية لسياسة املسؤولية 
الجتماعية لشركة اخلبري املالية هي تقدمي الدعم لجيال 

املستقبل. وقد قدمت الشركة يف هذا اجملال الرعاية لعدد من 
املبادرات التعليمية يف العام ٢٠1٣، وسامهت يف عدد من الربامج 

الجتماعية. كما تلتزم أيضًا بدعم تنمية قطاع اخلدمات املالية 
اإلسالمية من خالل املشاركة يف املؤمترات والندوات يف هذا القطاع 

وإصدار تقارير البحوث والدراسات القتصادية.

رعاية طلبة فلسطينيني للدراسة يف جامعات بريطانية معروفة

حرصًا من اخلبري على تقدمي العون للطالب املتفوقني من الشعب 
الفلسطيين، فقد تكفلت الشركة بنفقات طالب فلسطيين للدراسة 

خالل فترة الصيف جبامعة أوكسفورد باململكة املتحدة ضمن 
الربنامج التراثي الصيفي، حيث حصل الطالب على منحة دراسية 
كاملة تغطي تذاكر الطريان واإلقامة والنشطة والوجبات والكتب 

والرسوم الدراسية. ويتم اختيار الطلبة هلذه املنحة بناء على تزكية 
من مدراسهم باعتبارهم من الوائل واملتميزين يف التحصيل 

الدراسي.

يشتمل الربنامج التراثي الصيفي ومدته ثالثة أسابيع والذي يقام 
بالتعاون مع اجمللس الثقايف الربيطاين على دورات وأنشطة ثقافية 
واجتماعية للطالب، وهو يتيح أيضًا وسيلة لتحقيق تفاهم أفضل 

بني الطلبة من خمتلف اخللفيات الثقافية والجتماعية. والوقت 
النسب لكي يتحقق ذلك هو يف هذه املرحلة املبكرة من حياة 

الطالب اليت يتطور فيها إدراكه للعامل.

المسؤولية االجتماعية

يتيح الربنامج للطلبة جتربة احلياة كأكادمييني جامعيني مستقلني 
يشغلون وقتهم بالتعلم، وكما يتيح هلم عددًا كبريًا من الفرص 
للتمتع بكل ما تقدمه جامعة أوكسفورد. ويستفيد الطالب من 
املشاركة يف حماضرات الساتذة الزائرين وأنشطة اجملموعات 

والرحالت الدراسية يف مدينة أوكسفورد التارخيية، مبا يف ذلك 
زيارة متاحف منها على سبيل املثال متحف أمشوليان، ومكتبة 
بودليان. كما تشمل النشطة أيضًا زيارة ملدينة لندن، وحضور 

مسرحية لشكسبري، وزيارة حدائق السعادة الشهرية يف قصر بلينيم.

يشارك يف هذا الربنامج التراثي الصيفي جبامعة أوكسفورد طلبة 
من دول عربية وأجنبية منها اململكة العربية السعودية، واإلمارات 

العربية املتحدة، وتونس، وتركيا، ومصر، واهلند، وبولندا، وأستراليا، 
وكازاخستان، والوليات املتحدة المريكية.
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حتليل وتقييم املخاطر عنصر أساسي يف أنشطة اخلبري، واليت تتم 
إدارهتا من خالل إجراءات تشمل التقييم والقياس والرقابة املستمرة 

ضمن حدود وضوابط أخرى. وتعترب إدارة املخاطر هامة وأساسية 
لستمرار رحبية الشركة، ويتحمل مجيع موظفي الشركة مسؤولية 
مراقبة املخاطر، كل يف جمال اختصاصه. واخلبري معرضة بشكل 

أساسي ملخاطر معدلت العمولة، وخماطر الئتمان، وخماطر السوق، 
وخماطر السيولة، واملخاطر التشغيلية وخماطر السمعة.

إدارة المخاطر

هيكل ضوابط إدارة المخاطر
يتوىل جملس إدارة اخلبري املالية إدارة املخاطر من خالل اللجان 

التابعة له؛ أو من خالل أعضائه املكلفني، كما تتوىل اإلدارة مسؤولية 
إدارة املخاطر من خالل العضو املنتدب والرئيس التنفيذي وجلنة 
إدارة املخاطر والستثمار واللجان الفرعية التابعة هلا، ومن خالل 

قطاع املخاطر ورقابة اللتزام.

جلنة املخاطر 
واالستثمار

جلنة املراجعةاللجنة التنفيذية

رقابة االلتزام واإلبالغ 
عن غسل األموال

الرقابة الداخلية

جلنة األصول 
واخلصوم

جلنة إدارة خماطر 
الشركة

جلنة خماطر 
رأس املال

جلنة تطوير 
املنتجات

املخاطر ورقابة االلتزام

جلان جملس اإلدارة

جملس اإلدارة

اللجان اإلدارية

جلنة رقابة االلتزام

العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي

خماطر السوق 
والعمليات
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لجان إدارة المخاطر
جلنة رقابة االلتزام

تتوىل جلنة رقابة اللتزام مسؤولية مساعدة جملس اإلدارة وفريق 
إدارة الشركة يف اإلشراف على برنامج اللتزام للتأكد من اللتزام 

بالقوانني والنظمة واللوائح اليت تسري على أعمال الشركة، 
وحتديدًا النظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق املالية؛ واللتزام 

بالسياسات واإلجراءات الداخلية، ودليل احلوكمة اإلدارية، كما 
تقدم املشورة إلدارة الشركة حول أفضل معايري اللتزام.

جلنة املخاطر واالستثمار

تتوىل جلنة املخاطر والستثمار املسؤولية العامة عن مراجعة خمتلف 
خماطر الشركة واملوافقة على مبادرات التخفيف من تأثرياهتا. 

كما توافق اللجنة أيضًا على املقترحات الستثمارية ضمن حدود 
الصالحيات املقررة هلا ضمن مصفوفة صالحيات اخلبري والتأكد من 

حتديث السياسات واإلجراءات ذات العالقة.

اللجان الفرعية التابعة للجنة املخاطر والستثمار:

جلنة إدارة خماطر الشركة• 
جلنة الصول واخلصوم• 
جلنة تطوير املنتجات• 
جلنة خماطر رأس املال• 

جلنة إدارة خماطر الشركة

تتوىل جلنة إدارة خماطر الشركة مسؤولية التأكد من وضع سياسات 
وإجراءات ومعايري سليمة إلدارة املخاطر اجلوهرية يف الشركة 

ككل؛ ورفع تقارير بنتائج أنشطتها إىل جلنة املخاطر والستثمار. 
ومتثل إدارة خماطر الشركة عملية ختطيط وتنظيم وإدارة ومراقبة 

أنشطة الشركة من أجل التخفيف إىل أدىن ما ميكن من تأثريات 
املخاطر على رأمسال الشركة وأرباحها. وتتم إدارة خماطر الشركة 

بطريقة منظمة جتمع بني الستراتيجية والعمليات واملوارد البشرية 
والتكنولوجيا واملعرفة لغراض تقييم وإدارة جوانب »عدم اليقني« 

اليت تواجهها الشركة يف إطار سعيها إىل إجياد القيمة املضافة.

وإىل جانب املخاطر املالية التقليدية واملخاطر القابلة للتغطية 
التأمينية، وجب على جلنة ادارة خماطر الشركة القيام بتوسعة 

نطاق رقابتها وإشرافها لتشمل عددًا كبريًا من املخاطر، منها 
خماطر غري تقليدية. واهلدف الرئيسي للجنة إدارة خماطر الشركة 

هو تقييم ومراقبة اإلجراءات املتعلقة مبخاطر الئتمان وخماطر 
السوق واملخاطر التشغيلية وإعداد التقارير بشأهنا.

جلنة الصول واخلصوم

جلنة الصول واخلصوم هي اللجنة اليت تتوىل مسؤولية التوصية 
بوضع السياسات املتعلقة بإدارة مجيع الصول واخلصوم )هيكلية 
امليزانية العمومية، وهيكلية التمويل، وحدود التحوط والستثمار( 

ضمن اإلطار العام إلدارة املخاطر. وتشكل جلنة الصول واخلصوم 
عنصرًا أساسيًا من عناصر إدارة خماطر السيولة بشركة اخلبري 

املالية. وتقوم اللجنة مبراقبة مركز سيولة الشركة ورفع تقارير دورية 
إىل جلنة املخاطر والستثمار.

جلنة تطوير املنتجات

تسعى جلنة تطوير املنتجات ملساعدة قطاعات أعمال اخلبري على 
اختاذ قرارات سليمة حول طرح املنتجات / اخلدمات اجلديدة، 

وتعديل املنتجات / اخلدمات احلالية، واإلشراف على عملية تطوير 
املنتجات.

جلنة خماطر رأس املال

يسري نظام جلنة خماطر رأس املال على أنشطة الستثمار اخلاصة 
لشركة اخلبري املالية يف السهم املدرجة وإصدارات الطرح الول 

لالكتتاب العام. وتتوىل اللجنة مسؤولية مراقبة احملفظة، ومتلك 
يف ذلك صالحية التحقيق يف أية مسألة والطالع التام على مجيع 

دفاتر وسجالت احملفظة.

اهليكل التنظيمي لقطاع املخاطر ورقابة االلتزام

يتوىل قطاع املخاطر واللتزام مسؤولية اإلشراف اليومي على 
املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا اخلبري شاملًة خماطر الئتمان 
والرقابة الداخلية، وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية، واملخاطر 

التنظيمية وخماطر السمعة.

الرقابة الداخلية
يتوىل قسم الرقابة الداخلية مسؤولية التنفيذ السليم للقرارات 

الصادرة عن جلنة املخاطر والستثمار؛ ومراقبة أي إخالل بشروط 
املوافقة اليت تضعها جلنة املخاطر والستثمار والتبليغ عنها، أو عن 
أية استثناءات من السياسات واإلجراءات املعتمدة؛ وحفظ الوثائق 

ومراجعة وحفظ مناذج فتح حسابات العمالء ومناذج اإلشتراك 
واإلسترداد بالصناديق؛ والتنفيذ بالشكل املناسب وفًقا للشروط اليت 
تقررها السلطات ذات العالقة، وحفظ مجيع السياسات واإلجراءات 

ووضع وجتديد احلدود اخلاصة بالطراف املقابلة.
رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل اMموال

يتوىل قسم رقابة اللتزام والتبليغ عن غسل الموال مسؤولية أعمال 
اللتزام اليومية ووضع الستراتيجية وختطيط أنشطة اللتزام.

ابرز اإلجنازات يف العام 2013

)أ( تنفيذ برنامج مراقبة اللتزام يف العام ٢٠1٣ لضمان التزام 
مجيع املوظفني بأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية والنظمة واللوائح 

الداخلية اليت تؤثر على العمليات اليومية للشركة؛ 

)ب( حتديث دليل مكافحة غسل الموال لضمان وفاء الشركة 
جلميع التزاماهتا مبوجب قواعد مكافحة غسل الموال ومتويل 

اإلرهاب. كما مت ترتيب دورتني تدريبيتني جلميع موظفي الشركة 
حول مكافحة غسل الموال ومتويل اإلرهاب، وقد تعاقدت الشركة 

مع شركة تومسون رويترز لتنظيم هذه الدورة.

مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية
يتوىل قسم خماطر السوق واملخاطر التشغيلية مسؤولية التعرف 

بشكل يومي على خماطر السوق )شاملًة خماطر السيولة( واملخاطر 
التشغيلية وقياسها ومراقبتها.

أدوات ومناذج ونظم إدارة املخاطر

يستخدم القسم عددًا كبريًا من أدوات تقييم وحتليل املخاطر 
وإعداد التقارير، وأحدث مناذج إدارة املخاطر. وتشمل النظم 

املستقلة نظام إدارة وثائق، ونظام أدفنت Advent إلدارة خماطر 
السوق، ونظام أكسيلرايت aCCelerate إلدارة املخاطر التشغيلية 

ورقابة اللتزام.

مالحظة: حيتوي قسم إدارة املخاطر يف اإليضاحات حول القوائم 
املالية املوحدة واليت تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذا التقرير السنوي، 

على معلومات إضافية تشمل تعريفات املخاطر الرئيسية اليت 
تتعرض هلا اخلبري وكيفية عمل الشركة للحد من تلك املخاطر.

قسم رقابة االلتزام واإلبالغ 
عن غسل األموال قسم الرقابة الداخلية قسم إدارة خماطر السوق 

واملخاطر التشغيلية

قطاع املخاطر وااللتزام
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تلتزم اخلبري املالية مبعايري وضوابط احلوكمة اإلدارية الصادرة 
من قبل هيئة السوق املالية وتويل أمهية كبرية لسالمة اإلجراءات 
والشفافية واملساءلة ومراعاة القوانني والشروط الرقابية ومبادئ 

اإلنصاف واملسؤولية الجتماعية. 

وتنص سياسة احلوكمة السليمة بشركة اخلبري على السس اليت 
تنظم اجلوانب التالية:

اإلدارة واإلشراف على العمليات• 
تشجيع اختاذ القرارات الخالقية واملسؤولة• 
تقدمي اإلفصاحات املتوازنة يف مواعيدها املقررة• 
العتراف باحلقوق املشروعة جلميع الطراف املعنية• 
التعرف على املخاطر وإدارهتا• 
تشجيع حتسني الداء وتقدمي املكافآت بعدالة ومسؤولية• 

إطار الحوكمة اQدارية
يتألف إطار احلوكمة اإلدارية بشركة اخلبري املالية من قواعد 

السلوك املهين، وبيان الستراتيجية، واللتزام، وختطيط التعاقب 
الوظيفي، والسياسات واإلجراءات التشغيلية، والرقابة الداخلية 

وإدارة املخاطر، وإجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي، والتصالت 
الفعالة، واإلفصاح والشفافية.

قواعد السلوك المهني
وضعت اخلبري قواعد للسلوك املهين حتدد سلوكيات أعضاء جملس 

اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية واملوظفني، والتأكد من أن مجيع 
اإلجراءات والتصرفات والسلوكيات مقترنة مببادئ أخالقية 

وقانونية وبشفافية تامة.
التبليغ عن اMنشطة المشكوك فيها

تقع على مجيع موظفي اخلبري مسؤولية إبالغ إدارة رقابة اللتزام 
بأية خمالفة فعلية أو متوقعة، وقد قامت اخلبري بانتهاج سياسة 
جيري مبوجبها تقدمي التقارير السرية يف حالة الشك يف حدوث 

إخالل بقواعد السلوك املهين يف الشركة. واهلدف من هذه السياسة 
هو تشجيع املوظفني على اإلبالغ عن أيه ممارسات خاطئة، ولعب 

دور فاعل يف العمليات اليومية ورفع مشاركة املوظفني واحملافظة 
على بيئة عمل احترافية، عالوًة على قياس مدى وعي املوظفني 

بالقوانني واللوائح املعمول هبا، وطمأنة املوظفني بأن خماوفهم 
تؤخذ على حممل اجلد.

بيان االستراتيجية
دعمًا للنمو والتطور املستمرين للشركة، ويف ضوء التغريات يف أوضاع 

السواق اإلقليمية والعاملية، حددت استراتيجية الشركة بوضوح 
أهداف تنمية اإليرادات والرباح وتطوير أعمال ومنتجات جديدة 
والتنويع اجلغرايف لستثماراهتا، والكفاءات املهنية الالزمة لتحقيق 

ذلك.
رقابة االلتزام

تعتمد اخلبري سياسات وإجراءات شاملة لضمان اللتزام التام 
بلوائح هيئة السوق املالية والنظمة والقوانني اليت تصدرها السلطات 

الرقابية واإلشرافية يف السواق اليت متارس فيها الشركة أنشطتها. 
وتتوىل جلنة رقابة اللتزام مسؤولية التأكد من التقيد بالنظمة 

واللتزام بالشروط القانونية واإلدارية.
اQفصاح والشفافية

تعتمد الشركة سياسة اتصالت وعالقات عامة تتماشى مع 
متطلبات السلطات الرقابية واإلشرافية لضمان التأكد من أن 

عمليات اإلفصاح تتميز باإلنصاف والشفافية والشمولية. وتشمل 
قنوات التصالت والعالقات العامة مجعية عمومية سنوية 

للمسامهني، والتقرير السنوي، والقوائم املالية، وتقارير الستثمار 
الدورية، وموقع الشركة اإللكتروين، وتصرحيات صحفية وإعالنات 

يف الصحف، ونشرات إخبارية للموظفني.

ضوابط الحوكمة اQدارية
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تخطيط التعاقب الوظيفي
تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت مبراجعة خطة التعاقب بشكل 

سنوي واملوافقة عليها. وهتدف اخلطة إىل اختيار املوظفني 
وتطويرهم وترقيتهم لضمان عدم حدوث أي انقطاع يف أعمال 

اخلبري يف حالة ترك أي من املوظفني للخدمة.
وظائف الرقابة

الشؤون القانونية واحلوكمة

يعترب قطاع الشؤون القانونية أحد أهم القطاعات املساندة للشركة 
فهو يقوم بدور حموري لضمان سالمة أعماهلا ومنتجاهتا ومحاية 
حقوقها داخليًا وخارجيًا، وكذلك ضمان تطبيق أفضل املمارسات 
القانونية، ونورد هنا موجزًا لبعض مهام قطاع الشؤون القانونية 

على سبيل املثال ل احلصر، فهو يتوىل تقدمي الستشارات 
الدقيقة فيما خيص الشؤون القانونية لعمال وأنشطة الشركة 

الستثمارية واإلدارية، واإلشراف على سري املنازعات والتسويات 
ومباشرة الدعاوي أمام احملاكم مبختلف درجاهتا وأيه جهات 

أخرى ذات اختصاصات قانونية، وإعداد البحوث والدراسات 
القانونية اليت هتم الشركة، وصياغة التفاقيات اليت تعقد بني 

الشركة واجلهات الخرى. كما أن من مهام اإلدارة القانونية عقد 
الندوات الدورية ملوظفي الشركة لتعريفهم بالتشريعات وما يستجد 

منها ومساعدهتم على تطبيقها، وحتديث لوائح احلوكمة وفقًا 
للمستجدات. ويندرج حتت مظلة اإلدارة القانونية وحدة اجلودة 

وهي إدارة متخصصة يف تدقيق ومراجعة كافة الوثائق واملستندات 
واملراسالت واإلصدارات وكل ما يتعلق بالتعريف مبنتجات الشركة 

باللغتني العربية والجنليزية.

التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي قسم مستقل تابع للجنة املراجعة التابعة جمللس 
اإلدارة واملؤلفة من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. وجتتمع 

اللجنة مرة على القل كل ثالثة أشهر وتقدم تقاريرها جمللس 
اإلدارة مباشرة. ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإعداد خطة سنوية 

للتدقيق واملراجعة، ويقدمها للجنة املراجعة للموافقة عليها متهيدًا 
لعتمادها من العضو املنتدب والرئيس التنفيذي. ويتم تنفيذ خطة 

املراجعة املعتمدة على مدار السنة وتطبيق مجيع توصيات اللجنة، 
ويتم اطالع جلنة املراجعة واإلدارة التنفيذية العليا وجملس اإلدارة 

على مستجدات تنفيذ اخلطة، كما يتم توزيع حماضر الجتماعات 
الرمسية للجنة املراجعة على مجيع أعضاء جملس اإلدارة ملناقشتها. 

ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات أو استقصاءات 
خاصة عند احلاجة.

املالية واحملاسبة

تتوىل إدارة الشؤون املالية واحملاسبة مسؤولية التخطيط املايل 
وإعداد التقارير الدورية؛ والرقابة املالية ومحاية أصول الشركة؛ 
واملدفوعات والتسجيل ومسك الدفاتر احملاسبية؛ ومتابعة ملف 

الزكاة والضرائب؛ والتنسيق مع جهات عديدة خارجية من ضمنها 
مراجع احلسابات اخلارجي. كما تقوم اإلدارة مبراقبة تنفيذ اخلطة 

الستراتيجية للشركة بشكل شهري للتأكد من توافق الداء املايل 
الفعلي مع خطة العمل لكل نشاط من أنشطة الشركة املختلفة، 

ونتيجة لذلك، يتم رصد أيه احنرافات عن اخلطة يف مرحلة مبكرة 
واقتراح اإلجراءات التصحيحية املناسبة ومتابعة تنفيذها.

المساهمون
ميلك املسامهون املذكورون فيما يلي حصة يف الشركة بنسبة 5% أو أكثر:

نسبة امللكية %اسم املساهم
1٣.75%شركة اخلبري الوطين  إلدارة املشاريع التجارية

1٠.45%شركة سارة التجارية القابضة
1٠.45%شركة البيت للتنمية الوطنية القابضة
7.69%شركة عبداهلل سعيد بن زقر احملدودة

5.٢٣%بكر حممد عوض بن لدن
5٢.4٣%مسامهون آخرون

100%املجموع
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يتألف جملس إدارة اخلبري املالية من شخصيات قيادية بارزة 
يف قطاع العمال، حيث يسامهون يف جناح الشركة من خالل 
تسخري معارفهم وخرباهتم وشبكة عالقاهتم يف خدمة أعماهلا. 

وتعكس تركيبة جملس اإلدارة توازنًا بني العضاء التنفيذيني 
وغري التنفيذيني واملستقلني، حبيث ل تقل نسبة العضاء 

املستقلني عن الثلث. ونورد بيانات سري أعضاء جملس اإلدارة 
يف هناية هذا القسم.

وكما هو مبني يف كتيب اإلدارة الرشيدة للشركة، جيتمع أعضاء 
جملس اإلدارة بشكل دوري. وهم يؤدون دورًا حموريًا وحيويًا يف 
حتديد التوجه الستراتيجي للشركة وضمان تنفيذه، وذلك يف 

إطار من الضوابط واحلوافز، ويشمل ذلك جلان اجمللس الثالث 
الدائمة: اللجنة التنفيذية ، وجلنة املراجعة، وجلنة الترشيح 

واملكافآت.

أعضاء مجلس اQدارة

صاحل حممد بن الدن
رئيس جملس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

رجل أعمال قيادي خمضرم ذو باع طويل يف خمتلف قطاعات 
العمال ويشغل مناصب قيادية يف العديد من الشركات كرئيس أو 

عضو جملس إدارة، مبا يف ذلك جمموعة بن لدن السعودية، وشركة 
 ، Huta Hegerfeld Saudi Ltd هوتا هيغرفيلد السعودية احملدودة
وشركة السهم، ومدينة جازان القتصادية. حاصل على بكالوريوس 

يف إدارة العمال من كلية بورتسموث الدولية يف اململكة املتحدة.

عمار أمحد شطا
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية

مؤسس شركة اخلبري املالية. بدأ عمله يف قطاع اخلدمات املصرفية 
الستثمارية يف العام 199٠، وتبوأ مناصب قيادية عديدة يف عدد 

من البنوك الرائدة يف اململكة العربية السعودية كالبنك الهلي 
التجاري، وجمموعة الربكة لالستثمار والتطوير وبنك التنمية 

اإلسالمي. وهو حائز أيضا على زمالة احملللني املاليني CFA. حاصل 
على درجة البكالوريوس يف اهلندسة الكهربائية واملاجستري يف 

التخطيط القتصادي من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية يف الوليات 
املتحدة المريكية.

عبداهلل سعيد بن زقر
عضو غري مستقل

رئيس اللجنة التنفيذية

رجل أعمال قيادي خمضرم يشغل مناصب قيادية يف العديد 
من الشركات كرئيس أو عضو جملس إدارة، مثل شركة بن زقر، 

وجمموعة رباعيات، وشركة آسكو ASCO، ومؤسسة BFSA. حاصل 
على شهادات جامعية من كلية سيفورد وجامعة مانشستر باململكة 

املتحدة.

أمين امساعيل أبو داود
عضو غري مستقل

رئيس جلنة اللتزام

رجل أعمال وقيادي خمضرم وعضو جملس إدارة يف العديد من 
الشركات، مبا يف ذلك جمموعة أبو داود، وشركة هلفتيكا آراب 

جنرال، وبنك اخلري. كما يشغل منصب رئيس جملس إدارة ألباين 
ويلث ماجنمنت إلدارة الثروات. حاصل على بكالوريوس يف اهلندسة 

امليكانيكية من جامعة أريزونا المريكية

صاحل حممد بن الدن

عمار أمحد شطا

عبداهلل سعيد بن زقر

أمين امساعيل أبو داود

مجلس اQدارة
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مساعد حممد سعد الدريس
عضو غري مستقل

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت

رجل أعمال خمضرم قام بتطوير وتوسعة جمموعة شركات عائلية 
يف قطاعات أعمال متنوعة، كما أنه عضو جملس إدارة شركة 

ALTCO، وجمموعة الدريس للصناعة والتجارة، ودار السالم 

للتطوير والستثمار. خريج معهد اإلدارة العامة يف العام 1985.

حممد نواف بابقي
عضو غري مستقل

عضو اللجنة التنفيذية

مدير تنفيذي متمرس يشغل منصب نائب العضو املنتدب للشؤون 
الستراتيجية والتنفيذ لدى جمموعة بامحدان، وشغل سابقًا منصب 

رئيس إدارة شؤون املوظفني لدى شركة سارة القابضة. حاصل على 
بكالوريوس يف هندسة البيئة والبىن التحتية، وعلى ماجستري يف 

إدارة البىن التحتية واهلندسة المنية من جامعة جورج مايسون يف 
فريجينيا.

سعد حممد العظم
عضو مستقل

عضو جلنة املراجعة وجلنة الترشيحات واملكافآت

املؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة العظم لالستشارات 
 .Crowe Howarth املالية العضو يف جمموعة كرو هورواث الدولية

حاصل على  درجة البكالوريوس يف اهلندسة الصناعية من جامعة 
امللك سعود، وماجستري إدارة أعمال يف العلوم املالية واإلدارة الدولية 

من كلية الدراسات العليا المريكية لإلدارة الدولية يف أريزونا 
بالوليات املتحدة المريكية.

عبدالقادر توماس
عضو مستقل

عضو جلنة املراجعة وجلنة الترشيحات واملكافآت

 Shape for رئيس مؤسسة شيب لالستشارات القتصادية
Economic Consultancy وخبري دويل يف التمويل اإلسالمي. 

شغل مناصب رفيعة يف العديد من املؤسسات، حيث كان الناشر 
والرئيس التنفيذي للمجلة المريكية للتمويل اإلسالمي، وعضو 

 Guidance Financial اللجنة اإلدارية جملموعة غايدنس فايننشال
Goup، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لوحدة اخلدمات 

املصرفية الستثمارية اإلسالمية لدى البنك املتحد الكوييت. حاصل 
على بكالوريوس يف الدراسات العربية واإلسالمية من جامعة 

شيكاغو، وماجستري يف القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر 
للقانون والدبلوماسية بالوليات املتحدة المريكية.

وان عبدالرحيم كامل
عضو مستقل

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت

مستشار وخبري يف أسواق املال اإلسالمية، يعمل حاليًا مستشارًا 
للجنة الوراق املالية يف ماليزيا. عمل سابقًا لدى بنك إسالم 

ماليزيا، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبرار 
ديسكاونت بريهاد Abrar Discounts Berhard. وهو أستاذ 

حماضر يف جمالت الصكوك وإدارة السيولة واخلزينة وغريها من 
املواضيع املالية اإلسالمية ذات الصلة. درس علم اإلحصاء يف معهد 

مارا للتكنولوجيا، باإلضافة إىل عدد من برامج التطوير املهين يف 
جامعة هارفرد يف ختصص إعداد اإلدارات العليا، ويف املعهد الدويل 

للدراسات اإلسالمية واملصرفية والقتصادية يف قربص.

مساعد حممد سعد الدريس

حممد نواف بابقي

سعد حممد العظم

عبدالقادر توماس

وان عبدالرحيم كامل

لجان مجلس اQدارة
اللجنة التنفيذية

تتمثل مهمة اللجنة التنفيذية، املعينة من قبل جملس اإلدارة، يف 
مساعدة اجمللس على الضطالع مبسؤولياته فيما يتعلق مبراجعة 

وإقرار سياسات الستثمار لدى اخلبري واستراتيجياهتا ومعامالهتا، 
ومراقبة الداء املايل للشركة وأداء استثمارات الشركة. كما تتوىل 

اللجنة أيضًا اإلشراف على رأمسال الشركة ومواردها املالية.

رئيس اللجنةعبد اهلل سعيد بن زقر
عضو )رئيس جملس اإلدارة(صاحل حممد بن لدن

عضو )العضو املنتدب والرئيس التنفيذي(عمار أمحد شطا
عضوحممد نواف بابقي

جلنة الترشيحات واملكافآت

تساند جلنة الترشيحات واملكافآت جملس اإلدارة يف القيام 
مبسؤولياته الرقابية فيما خيص استقاللية أعضاء اجمللس وسالمة 

سياسة الجور واملكافآت يف الشركة.

رئيس اللجنة )عضو مستقل(وان عبدالرحيم كامل     
عضومساعد حممد الدريس

عضو )عضو مستقل(عبدالقادر توماس
عضو )عضو مستقل(سعد حممد العظم

جلنة املراجعة

تتوىل جلنة املراجعة والتدقيق مسؤولية مساندة جملس اإلدارة يف 
الضطالع مبسؤولياته الرقابية فيما خيص سالمة البيانات املالية، 

وأهلية واستقاللية املدقق اخلارجي، وأداء قسم التدقيق الداخلي 
لدى اخلبري املالية.

رئيس اللجنة )عضو مستقل(صاحل حسني
عضو )عضو مستقل(عبدالقادر توماس
عضو )عضو مستقل(سعد حممد العظم
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حضور أعضاء جملس اإلدارة لالجتماعات
%الجتماع الرابعالجتماع الثالثالجتماع الثاينالجتماع الولاسم العضو

75%صاحل بن لدن
1٠٠%عبداهلل بن زقر

1٠٠%عمار شطا
5٠%أمين أبو داود

1٠٠%مساعد الدريس
1٠٠%حممد بابقي
1٠٠%سعد العظم

75%عبدالقادر توماس
1٠٠%وان كامل

غياب مربرحضر شخصيًا

مكافآت أعضاء مجلس اQدارة

ورغم الداء املتفوق واحملقق بفضل اهلل وتوفيقه فإن السادة أعضاء 
جملس اإلدارة مل حيصلوا على أية مكافآت لقاء الداء املتميز الذي 

قاموا به لتحقيق أهداف الشركة لعام ٢٠1٣م، وقد بلغت رواتب 
العضاء املستقلني وماتقاضوه أعضاء جملس اإلدارة من بدلت 

ومزايا بوصفهم موظفني وإداريني مبلغ وقدره ٣,894,٣75 ريـال عن 
العام املايل ٢٠1٣م كما يلي:

العموالتالمكافآت البدالتالرواتب والمزايا
ل يوجدل يوجد٣7516٠.٠٠٠.7٣4.٣

توزيعات اMرباح

إقترح جملس إدارة الشركة توزيع أرباح عن النصف الول لعام 
٢٠14م مبا يعادل 4,7% من القيمة المسية للسهم، وإضافة اىل ذلك 

يتوقع توزيع أرباح عن النصف الثاين لعام ٢٠14م حبيث ل يقل 
إمجايل توزيعات الرباح بنهاية العام عن %5.

هيئة الرقابة الشرعية

تشرف دار املراجعة الشرعية على أعمال الستشارات الشرعية 
لشركة اخلبري املالية، وتقدم املشورة حول املنتجات واهليكلة 

وشهادات املطابقة الشرعية )الفتاوى( والتدقيق الشرعي. ويعمل 
لدى دار املراجعة الشرعية حوايل ٣٣ من أبرز علماء الشريعة 

املعروفني من دول خمتلفة منها واململكة العربية السعودية، ماليزيا، 
واجلزائر، ومصر، واإلمارات العربية املتحدة، والسودان، والبحرين. 

وهي تقدم لشركة اخلبري املالية املوافقات الشرعية وحلول استشارية 
لتلبية الحتياجات الستراتيجية لعمال الشركة.

اQدارة التنفيذية

يرأس العضو املنتدب والرئيس التنفيذي فريق اإلدارة التنفيذية 
بشركة اخلبري املالية، ويتوىل مسؤولية اإلشراف على العمليات 

اليومية للشركة، يساعده يف ذلك فريق إدارة يتألف من خرباء 
مؤهلني. ونورد يف هناية هذا القسم نبذة عن السري الذاتية لعضاء 

فريق اإلدارة التنفيذية.

تعويضات مكافآت اQدارة التنفيذية

بلغ جمموع تعويضات ومكافآت فريق اإلدارة التنفيذية، شاماًل 
الرواتب الساسية والبدلت الثابتة واملكافآت السنوية 1٣.9  مليون 

ريـال سعودي يف العام ٢٠1٣.

لجان اQدارة

تقدم جلان اإلدارة التالية الدعم لإلدارة التنفيذية:

لجنة رقابة االلتزام

تتوىل جلنة رقابة اللتزام مسؤولية مساعدة جملس اإلدارة وفريق 
إدارة الشركة يف اإلشراف على برنامج اللتزام للتأكد من اللتزام 

بالقوانني والنظمة واللوائح اليت تسري على أعمال الشركة، 
وحتديدًا النظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق املالية؛ واللتزام 

بالسياسات واإلجراءات الداخلية، ودليل احلوكمة اإلدارية، كما 
تقدم املشورة إلدارة الشركة حول أفضل معايري اللتزام.

لجنة إدارة الموارد البشرية

تتوىل جلنة إدارة املوارد البشرية مسؤولية إجراء املراجعة الدورية 
واإلشراف على تطوير رأس املال البشري بشركة اخلبري املالية. 

وتقوم اللجنة بتحديد الوظائف الساسية اهلامة والتأكد من وضع 
خطة تعاقب وظيفي، والتحقق من أن سلم التعويضات واملكافآت 

يتماشى مع ما هو سائد يف السوق.

لجنة تقنية المعلومات

جلنة تقنية املعلومات هي جلنة إدارية يرأسها العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي. وجتتمع اللجنة مرتني يف السنة، وهدفها 

الرئيسي هو املوافقة على استراتيجية تقنية املعلومات بالشركة 
واإلشراف على تنفيذها. كما تتوىل اللجنة أيضًا مسؤولية اإلشراف 
على وظائف تقنية املعلومات من منظور إدارة العمال واملخاطر، 

وتتأكد من التوزيع املناسب للواجبات )جدران احلماية( مبا يتوافق 
مع شروط اللتزام. وتشمل املسؤوليات والواجبات الخرى التحديث 

الدوري لسياسة وإجراءات تقنية املعلومات، واإلشراف على إدارة 
املعلومات اهلامة وفًقا خلطة استمرارية العمل، والقيام بإختبار 

خطة استرجاع البيانات يف حالت الكوارث مرة واحدة على القل 
يف السنة.

لجنة المخاطر واالستثمار

تتوىل جلنة املخاطر والستثمار املسؤولية العامة عن مراجعة خمتلف 
خماطر الشركة واملوافقة على مبادرات التخفيف من تأثرياهتا. 

كما توافق اللجنة أيضًا على املقترحات الستثمارية ضمن حدود 
الصالحيات املقررة هلا ضمن مصفوفة صالحيات اخلبري املالية 

والتأكد من حتديث السياسات واإلجراءات ذات العالقة.

اللجان الفرعية التابعة للجنة املخاطر والستثمار

جلنة إدارة خماطر الشركة• 
جلنة الصول واخلصوم• 
جلنة تطوير املنتجات• 
جلنة خماطر رأس املال• 
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العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

جلنة املراجعة

جلنة الترشيحات واملكافآت

اللجنة التنفيذية

جلنة رقابة االلتزام 

جملس 
اإلدارة

املراجعة الداخلية

نائب الرئيس التنفيذي

املخاطر ورقابة االلتزام 

اإلستثمارات البنكية 

األسهم اخلاصةإدارة األصول

األسواق املالية

االستثمارات العقارية

رأس املال

األحباث 

املالية واحملاسبة

تقنية املعلومات 

املوارد البشرية والشؤون اإلدارية

اخلدمات املساندة

الشؤون القانونية

ضمان اجلودة

سكرتري جملس اإلدارة واحلوكمة

رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل 
األموال

الرقابة الداخلية

خماطر السوق والعمليات

عمليات الصناديق واحلفظ

تطوير املنتجات

االستثمار االستراتيجي

االتصاالت والعالقات العامة

املالية وتقنية املعلومات

تطوير األعمال والطرح

اخلدمات اإلدارية

الشؤون القانونية واحلوكمة

الهيكل التنظيمي للشركة
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عمار أمحد شطا
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

مؤسس شركة اخلبري املالية. بدأ عمله يف قطاع اخلدمات املصرفية 
الستثمارية يف العام 199٠، وتبوأ مناصب قيادية عديدة يف عدد 

من البنوك الرائدة يف اململكة العربية السعودية كالبنك الهلي 
التجاري، وجمموعة الربكة لالستثمار والتطوير وبنك التنمية 

اإلسالمي. وهو من الشخاص الساسيني الذين أسهموا يف حتويل 
املنتجات املالية اإلسالمية إىل منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية ومبادئها. وقد أصبحت اخلبري حتت إدارته وإشرافه 
شركة استثمار وإدارة أصول رائدة ملتزمة بالضوابط الشرعية. وهو 

حائز أيضًا على زمالة احملللني املاليني CFA. حاصل على درجة 
البكالوريوس يف اهلندسة الكهربائية واملاجستري يف التخطيط 

القتصادي من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية يف الوليات املتحدة 
المريكية.

أمحد سعود غوث
نائب الرئيس التنفيذي

بدأ أمحد غوث حياته املهنية يف العام 1999 يف قطاع اخلدمات 
املصرفية للشركات، والتمويل اإلسالمي، وإدارة الصول، والستثمار 

العقاري، والستثمار يف أسهم الشركات اخلاصة. وقبل تعيينه يف 
منصبه احلايل لدى اخلبري املالية حيث يتوىل اإلشراف على أعمال 

إدارة الصول، كان يشغل منصب العضو املنتدب جملموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات والتمويل املشترك، حيث قام بإسهامات أساسية 

يف إنشاء وتنفيذ عدد من صفقات اإلقراض والستثمار العقاري 
والستثمار يف أسهم الشركات اخلاصة. وهو أيضًا عضو يف جملس 

إدارة عدد من صناديق الستثمار اخلاصة والعامة اليت تديرها 
اخلبري. حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسب من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية.

عبدالفتاح الطويل
رئيس قطاع املخاطر واللتزام

شغل عبدالفتاح الطويل منذ العام 198٠ عددًا من املناصب 
التنفيذية لدى مؤسسات مالية كربى يف الشرق الوسط وأوروبا. 

وكان يشغل قبل التحاقه باخلبري منصب املدير التنفيذي بشركة 
AFMC، وهي شركة استشارية متخصصة يف إدارة املخاطر 

واهلندسة املالية وإعادة هيكلة املديونية. وقد أتاحت له خربته 
الطويلة يف إدارة املخاطر ودرايته بالسواق الدولية واحمللية القدرة 

على تقدمي مشورة ذات قيمة عالية يف جمالت إدارة املخاطر 
والئتمان ونشر ثقافة إدارة املخاطر السليمة يف شركات عدة مبا 

يتوافق مع املعايري الدولية. خريج كلية التجارة جبامعة القاهرة 
وحاصل على درجة املاجستري يف إدارة العمال من جامعة ولية 

تكساس، بالوليات املتحدة المريكية.

الدكتور هنري شاؤول
رئيس قطاع السثمار الستراتيجي

يتوىل الدكتور هنري شاؤول مسؤولية اإلشراف على استراتيجية 
استثمار رأس املال اخلاص والستراتيجية العامة للشركة. وكان 

يشغل سابًقا منصب عضو جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي بشركة 
ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.، وهي شركة وساطة مالية مقرها 
لبنان تقدم خدمات مالية متطورة لعمالئها يف الشرق الوسط 

ومشال إفريقيا. وحياضر بني احلني واآلخر يف برنامج املاجستري 
يف إدارة العمال يف اخلدمات املصرفية الستثمارية ومتويل 
الشركات بكلية عليان إلدارة العمال باجلامعة المريكية يف 

بريوت. وهو عضو يف جملس إدارة Bonds.com وهي شركة مدرجة 
يف السوق املالية يف الوليات املتحدة المريكية تركز على التداول 
اإللكتروين لدوات الدخل الثابت؛ كما يشغل أيضًا عضوية جملس 
إدارة بنك العتماد، وهو بنك جتاري مقره لبنان، وأحد املقرضني 

التجاريني اخلمسة الكبار يف لبنان. حاصل على درجة البكالوريوس 
يف القتصاد من اجلامعة المريكية يف بريوت، ودرجة الدكتوراه 
يف القتصاد من جامعة كولومبيا يف نيويورك، الوليات املتحدة 

المريكية.

تامر عبدالرحيم
رئيس الشؤون املالية واإلدارية

يعمل تامر عبدالرحيم منذ العام 199٣ يف قطاعات التداول 
واخلدمات املصرفية والصناعات التحويلية والعقار، وهو ميتاز 

خبربة واسعة يف جمالت الشؤون املالية واحملاسبة، ومتويل الشركات، 

أعضاء اQدارة التنفيذية

والتخطيط املايل، وحتليل التكاليف، واخلدمات الستشارية، وإعادة 
هيكلية العمليات، وإدارة املشاريع. حاصل على درجة البكالوريوس 

يف احملاسبة من جامعة القاهرة، وهو حماسب إداري قانوين وحاصل 
على شهادة يف الوراق املالية العامة من هيئة السوق املالية يف 

اململكة العربية السعودية.

طارق خالد حيات
رئيس التصالت والعالقات العامة

طارق حيات حاصل على خربة تزيد عن 17 سنة يف التصالت 
والعالقات العامة يف السواق اإلقليمية والعاملية، وبشكل خاص 

يف قطاع اخلدمات املالية. وكان قبل التحاقه باخلبري املالية 
يشغل على مدى أكثر من عشر سنوات منصب مدير التصالت 

والعالقات العامة لدى بنك آركابيتا، وهو مصرف استثمار عاملي 
مقره البحرين. كما عمل أيضًا بوظيفة مسؤول تقنية معلومات لدى 

بنك املستثمرين، ومدير للعالقات العامة مبكتب رئيس املؤسسة 
العامة للشباب والرياضة يف البحرين. كما عمل أيضًا لدى شركة 

جلند للدعاية واإلعالن بوظيفة مدير ختطيط اإلنتاجية واجلودة 
النوعية. طارق حاصل على درجة املاجستري يف إدارة العمال من 

جامعة ستراثكاليد باململكة املتحدة، ودرجة البكالوريوس يف علوم 
احلاسب اآليل وتقنية املعلومات من جامعة البحرين.
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إيضاح
2013م

ريال سعودي
)باآلالف(

٢٠1٢م
ريال سعودي

 )باآللف(
الموجودات 

الموجودات المتداولة
٣74.366151.٠95نقد وأرصدة لدى البنوك 

19.٠٠٠-٣ودائع لدى مؤسسات مالية 
444.5671٣.811ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا  

5671.505561.٠58استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 
645.8064٠.156المستحق من جهات ذات عالقة 

836.244785.1٢٠مجموع الموجودات المتداولة 
الموجودات غير المتداولة 

17.1911٣.18٣زكاة مستحقة من المساهمين 
719.608٢٠.796ممتلكات ومعدات 

36.799٣٣.979مجموع الموجودات غير المتداولة 
873.043819.٠99مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة 

815.9266.784مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
94.023٣.958مخصص زكاة وضريبة دخل

19.9491٠.74٢مجموع المطلوبات المتداولة 
المطلوبات غير المتداولة 

6.6825.٢6٠مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
26.63116.٠٠٢مجموع المطلوبات 
حقوق المساهمين 

1٠813.20381٣.٢٠٣رأس المال
114.3754٣احتياطي نظامي

)1٠.6٢٣()10.623(1٠تكاليف معاملة إصدار رأس المال 
39.374٣9٠أرباح مبقاة

8384احتياطي ترجمة عملة أجنبية
846.4128٠٣.٠97مجموع حقوق المساهمين

873.043819.٠99مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠1٢م
ريال سعودي

 )باآللف(

2013م
ريال سعودي

)باآلالف(
إيضاح

٢9.65٠ 32.087 1٢ إيرادات أتعاب 
49.٢99 45.819 5 أرباح غير محققة من استثمارات للمتاجرة 
٢٠.7٠٣ 41.028 5 أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة 
6.9٣1 5.310 دخل توزيعات أرباح 

759 19 إيرادات من ودائع مرابحة 
1٠7.٣4٢ 124.263 مجموع إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل 
)1٠.٠٣1( )9.922( 1٣ بيع وتسويق 

)66.٢74( )71.825( 14 عمومية وإدارية
)76.٣٠5( )81.747( مجموع مصروفات التشغيل 

٣1.٠٣7 42.516 صافي إيرادات التشغيل 
6 800 إيرادات أخرى

٣1.٠4٣ 43.316 صافي الدخل للسنة
الرباح للسهم 

81.٣٢٠ 81.320 1٠ العدد المرجح لعدد السهم القائمة )باآللف(
٠.٣8 0.52 15 العائد لصافي إيرادات التشغيل للسنة )بالريال السعودي(
٠.٣8 0.53 15 العائد لصافي اإليرادات للسنة

قائمة المركز المالي الموحدة
)كما يف 31 ديسمرب 2013م(

قائمة الدخل الموحدة
)كما يف 31 ديسمرب 2013م(
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2012م
ريال سعـودي

 )باآلالف(

2013م
ريال سعـودي

)باآلالف(
إيضاح

النشطة التشغيلية
٣1.٠4٣ 43.316 صافي الدخل للسنة

تعديالت مقابل البنود التالية:
)49.٢99( )45.819( 5 أرباح غير محققة من استثمارات للمتاجرة
)٢٠.7٠٣( )41.028( 5 أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة
)6.9٣1( )5.310( دخل توزيعات أرباح

٣.٣68 2.612 7 استهالك
1.745 2.378 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
4.٢16 3.442 4 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

)6( 5 خسارة/ربح من بيع ممتلكات ومعدات
1.11٠ - موجودات غير ملموسة تم شطبها
٢.9٢4 - 4 ذمم مدينة أخرى تم شطبها

)٣٢.5٣٣( )40.404( الخسارة من التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

5.6٢4 - ٣ ودائع لدى مؤسسات مالية  
)6.9٠8( )36.545( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

)16.٣1٣( )5.650( المستحق من جهات ذات عالقة 
)519.196( )544.133( 5 شراء استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

587.6٣٣ 520.533 5 متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
4.15٢ 7.657 توزيعات أرباح تم استالمها 
5.865 9.142 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

٢8.٣٢4 )89.400( النقد )المستخدم في(/ من النشطة التشغيلية
)841( )956( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

)1.٠7٠( )3.943( 9 زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
٢6.41٣ )94.299( صافي النقد )المستخدم في(/من النشطة التشغيلية

النشطة الستثمارية
)61٠( )1.432( 7 شراء ممتلكات ومعدات 

66 3 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 
)544( )1.429( صافي النقد المستخدم في النشطة الستثمارية

٢5.869 )95.728( صافي)النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه
178 )1( صافي فرق الصرف الجنبي

144.٠48 170.095 ٣ النقد وما في حكمه في بداية السنة 
17٠.٠95 74.366 ٣ النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)كما يف 31 ديسمرب 2013م(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
)كما يف 31 ديسمرب 2013م(

المجموع
ريال 

سعودي
)باآلالف(

احتياطي 
ترجمة عملة 

أجنبية 
ريال سعودي

)باآلالف(

أرباح مبقاة
ريال سعودي

)باآلالف(

تكاليف 
معاملة إصدار 

رأس المال
ريال سعودي

)باآلالف(

احتياطي
نظامي

ريال سعودي
)باآلالف(

رأس المال
ريال سعودي

)باآلالف( إيضاح
771.876 )94( )٣٠.61٠( )1٠.6٢٣( - 81٣.٢٠٣ الرصيد في 1 يناير ٢٠1٢م

٣1.٠4٣ - ٣1.٠4٣ - - - صافي الدخل للسنة
- - )4٣( - 4٣ - 11 المحول الى الحتياطي النظامي 

)٣.958( - )٣.958( - - - 9 الزكاة وضريبة الدخل 

٣.958 - ٣.958 - - - 9 الزكاة وضريبة الدخل القابلة للسداد 
من المساهمين

178 178 - - - - احتياطي ترجمة عملة اجنبية لشركة 
تابعة

8٠٣.٠97 84 ٣9٠ )1٠.6٢٣( 4٣ 81٣.٢٠٣ الرصيد في ٣1 ديسمبر ٢٠1٢م
4٣.٣16 - 4٣.٣16 - - - صافي الدخل للسنة 

- - )4.٣٣٢( - 4.٣٣٢ - 11 المحول الى الحتياطي النظامي
)4.٠٠8( - )4.٠٠8( - - - 9 الزكاة وضريبة الدخل 

4.٠٠8 - 4.٠٠8 - - - 9 الزكاة وضريبة الدخل القابلة 
لالسترداد من المساهمين 

)1( )1( - - - - احتياطي ترجمة عملة أجنبية لشركة 
تابعة 

846.41٢ 8٣ ٣9.٣74 )1٠.6٢٣( 4.٣75 81٣.٢٠٣ الرصيد في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣م
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1   نشاط الشركة
سجلت شركة اخلبري املالية )»الشركة«( أو »الشركة الم« كشركة 

مسامهة سعودية مقفلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب 
السجل التجاري رقم 4٠٣٠177445 املؤرخ يف 14 ربيع الول 14٢9هـ 

املوافق ٢٢ مارس ٢٠٠8م٠ مت تعديل السجل التجاري للشركة 
بتاريخ 14 شوال 14٣٠هـ املوافق 5 أكتوبر ٢٠٠9م ومبوجبه مت 
تعديل اسم الشركة من  شركة اخلبري للمتاجرة يف الستثمار 

والتمويل إىل شركة اخلبري املالية٠ 
مت تعديل السجل التجاري للشركة بتاريخ 7 شوال 14٣٢هـ املوافق 

5 سبتمرب ٢٠11م بزيادة رأس املال من 4٢4.9٣٣.8٢٠ ريال سعودي 
)4٢.49٣.٣8٢ سهمًا قيمة كل سهم منها 1٠ ريال سعودي( إىل 

81٣.٢٠٢.9٣٠ ريال سعودي )81.٣٢٠.٢9٣ سهمًا قيمة كل سهم 
منها 1٠ ريال سعودي(٠ الشركة مملوكة بنسبة 98.5٠% ملسامهني 

سعوديني و1.5٠% ملسامهني أجانب )٢٠11م: 98.5٠% ملسامهني 
سعوديني و 1.5٠% ملسامهني أجانب(٠

وتزاول الشركة أعماهلا يف النشطة التالية وفقًا لقرا. هيئة السوق 
املالية رقم ح/ت/919 املؤرخ يف ٣ ربيع الثاين 14٢9هـ املوافق 9 

ابريل ٢٠٠8م والترخيص رقم ٣7 - ٠7٠74:
الترتيب أ( 

اإلدارة ب( 
احلفظ ج( 
املشورة د( 

التعامل كوكيل هـ( 
الكتتاب  و( 

وفيما يلي عنوان الشركة املسجل:
شركة اخلبري املالية 
 طريق املدينة املنورة

ص. ب. 1٢8٢89 - جدة ٢1٣6٢
اململكة العربية السعودية

ويشار إىل الشركة الم وشركتها التابعة جمتمعتني يف هذه القوام 
املالية املوحدة باسم »اجملموعة«٠ لدى الشركة الم استثمار يف 

الشركة التابعة التالية:
شركة اخلبري الدولية ش م ب )مقفلة(

اعتبارًا من ٢٠ حمرم 14٣٣هـ )املوافق 15 ديسمرب ٢٠11م( اشترت 
شركة اخلبري املالية حصة بنسبة 99.99% يف شركة اخلبري الدويل 
ش م ب )مقفلة( )»اخلبري الدويل« أو »الشركة التابعة«(٠ وقد مت 

شراء شركة اخلبري الدويل من خالل إصدار شركة اخلبري املالية 
أسهمًا بقيمة ٣88.٣ مليون ريال سعودي٠ وقد مت استكمال 
اإلجراءات النظامية لتحويل السهم يف 15 ديسمرب ٢٠11م٠

إن شراء شركة اخلبري املالية حصة يف شركة اخلبري الدويل يعترب 
جتميعًا ملنشآت مملوكة لنفس املسامهني باستخدام طريقة 

جتميع املنشآت٠ ونتيجة للشراء فقد مت توحيد موجودات 

ومطلوبات شركة اخلبري الدويل يف شركة اخلبري املالية اعتبارًا من 
تاريخ الشراء )أي ٢٠ حمرم 14٣٣هـ املوافق 15 ديسمرب ٢٠11م( 
بقيمتها الدفترية وتعكس قائمة الدخل املوحدة املقارنة نتائج 

شركة اخلبري الدويل للفترة من 15 ديسمرب ٢٠11م إىل ٣1 ديسمرب 
٢٠11م٠ 

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

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

املوحدة٠
وقد مت تأسيس شركة اخلبري الدويل يف 15 ديسمرب ٢٠٠8م يف 

مملكة البحرين وتسجيلها مبوجب السجل التجاري رقم 7٠6٠9-1 
وتعمل مبوجب ترخيص منشأة أعمال استثمارية ـ الفئة 1 

)املبادئ الشرعية( الصادر عن مصرف البحرين املركزي يف 1٠ 
نوفمرب ٢٠٠8م٠

ختضع شركة اخلبري الدويل لألنظمة الصادرة عن مصرف 
البحرين املركزي وتشرف عليها هيئة شرعية مت حتديد مهامها 

يف عقد تأسيس شركة اخلبري الدويل٠ وتتضمن النشطة الرئيسة 
لشركة اخلبري الدويل تقدمي اخلدمات الستشارية للصناديق 
وإدارة احملافظ الستثمارية اختياريًا بصفة وكيل والستثمار 

يف منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية وفقًا ملشورة اهليئة 
الشرعية لشركة اخلبري الدويل٠

2   ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
بيان االلتزام باملعايري 

تشمل هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لشركة اخلبري 
املالية وشركتها التابعة )»اجملموعة«(٠ مت إعداد هذه القوائم 

املوحدة وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية 
السعودية٠

فيما يلي ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة  املتبعة لدى الشركة 
:

العرف احملاسيب 
أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية املعدل 

ليتضمن قياس الستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة٠
 عملة التشغيل والعرض 

مت عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو 
العملة التشغيلية للشركة٠ وقد مت تقريب املعلومات املالية, اليت مت 

عرضها بالريال السعودي, لقرب ألف صحيح٠
أسس توحيد القوائم املالية

تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة موجودات ومطلوبات ونتائج 
أعمال الشركة وشركتها التابعة )انظر اليضاح 1(٠ والشركة 

التابعة هي شركة متتلك فيها اجملموعة, بصورة مباشرة أو غري 
مباشرة, استثمارًا طويل الجل يتكون من حصة ل تقل عن %5٠ 

من رأس املال الذي حيق له التصويت و/ أو متارس الشركة نفوذًا 
عليها٠ يتم توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة 

اجملموعة عليها إىل حني انتهاء تلك السيطرة٠ مت إعداد هذه 
القوائم املالية املوحدة بناءًا على القوائم املالية املراجعة لكل 

من الشركة وشركتها التابعة٠ يتم إعداد القوائم املالية للشركة 
التابعة لنفس الفترة اليت تعد فيها القوائم املالية للشركة الم 

باستخدام سياسات حماسبية متوافقة٠ مت عند توحيد القوائم 
املالية استبعاد مجيع الرباح واخلسائر غري احملققة الناشئة عن 

املعامالت بني شركات اجملموعة٠
إذا كانت السيطرة على املنشأة املستثمر فيها مؤقتة أو إذا كان 

سيتم تصفية املنشأة املستثمر فيها يف الجل القريب فإن املنشأة 
املستثمر فيها ل يتم توحيدها يف هذه القوائم املالية٠ 

إن قيمة حقوق القلية ليست جوهرية بالنسبة للقوائم املالية 
املوحدة ولذا مل يتم تسجيلها بشكل مستقل يف هذه القوائم املالية 

املوحدة٠
استعمال التقديرات

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

على قيم املوجودات واملطلوبات املصرح عنها واإلفصاحات عن 
املوجودات واملطلوبات الطارئة كما يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ 

اإليرادات واملصروفات املصرح عنها خالل الفترة اليت أعدت هلا 
القوائم املالية٠ ورغم أن هذه التقديرات قد أعدت بناء على 

أفضل ما لدى اإلدارة من علم بالحداث والتصرفات الراهنة إل 
أن النتائج الفعلية قد ختتلف عن تلك التقديرات٠

 النقد وما يف حكمه
لغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة يتكون النقد وما يف 
حكمه من الرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق وإيداعات 

لدى مؤسسات مالية أخرى ومدة استحقاقها ثالثة أشهر أو اقل٠
 الذمم املدينة

تسجل الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الصلي بعد خصم خمصص 
املبالغ املشكوك يف حتصيلها٠ يتم جتنيب خمصص تقديري 

مقابل الديون املشكوك يف حتصيلها عندما يصبح من غري 
احملتمل حتصيل كامل املبلغ٠ يتم شطب الديون املعدومة حال 

تكبدها٠
احملاسبة على أساس تاريخ املتاجرة

إن مجيع العمليات العادية لشراء وبيع موجودات مالية يتم قيدها 
أو إلغاء قيودها يف تاريخ املتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه 
اجملموعة بشراء أو بيع املوجودات(٠ وإن عمليات الشراء والبيع 
العادية هي عمليات شراء وبيع موجودات مالية تتطلب تسليم 
املوجودات ضمن اإلطار الزمين الذي حيدده عمومًا النظام أو 

العرف السائد يف السوق٠

االستثمـارات
يف البداية يتم إثبات مجيع الستثمارات يف الوراق املالية 

بالتكلفة، باعتبارها القيمة العادلة للثمن املدفوع يف املقابل٠ 
إن مصروفات املعامالت املتعلقة بالستثمارات احملتفظ هبا 

للمتاجرة ل تتم إضافتها إىل التكلفة عند التسجيل الويل ويتم 
حتميلها على قائمة الدخل املوحدة٠

إن الستثمارات املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة  واليت 
تتكون من استثمارات يف حمفظة اختيارية قصرية الجل 

وصناديق تديرها اجملموعة هي استثمارات يتم اقتناؤها بغرض 
بيعها وإعادة شرائها يف الجل القصري٠ تقاس الوراق املالية 

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

املوحدة يف الفترة اليت ينشأ فيها الربح أو تنشأ فيها اخلسارة٠
يف حالة الوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف السواق املالية يتم 

حتديد القيمة العادلة على أساس عروض أسعار الصرف املتداولة 
يف السوق عند اقفال العمل يف تاريخ القوائم املالية٠

يف حالة الوراق املالية اليت ل يوجد هلا أسعار متداولة يف السوق 
يتم حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إىل صايف قيمة 
الصل املتعلق هبا الذي يعكس القيمة العادلة هلذه الوراق املالية٠ 

املمتلكات واملعدات
تسجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة خمصومًا منها الستهالك 
املتراكم وأي اخنفاض يف القيمة٠ ل حيتسب استهالك لألرض 

اململوكة٠ تستهلك تكلفة املمتلكات واملعدات ناقصًا قيمتها 
التقديرية املتبقية يف هناية مدة استعماهلا بطريقة القسط الثابت 

على مدى العمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات٠ 
تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات ملعرفة 

الخنفاض يف قيمتها عندما تشري الحداث أو التغريات يف 
الظروف إىل احتمال عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية٠ يف 

حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا جتاوزت قيمتها الدفترية 
القيمة التقديرية املمكن استردادها يتم عندئذ ختفيض قيمة 

املوجودات إىل قيمتها املمكن استردادها باعتبارها قيمتها 
العادلة, خمصومًا منها تكلفة بيعها, أو القيمة قيد الستعمال, 

أيهما أعلى٠
حيتسب استهالك حتسينات العقارات املستأجرة/ املوجودات 

بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/ 
املوجودات أو مدة عقد اإلجيار, أيهما أقصر٠

حتمل مصروفات اإلصالح والصيانة على الدخل, أما التحسينات 
اليت تزيد يف قيمة املوجودات ذات العالقة أو تطيل أعمارها 

بصورة جوهرية فتتم رمسلتها٠ تضاف الرباح واخلسائر من بيع 
املمتلكات واملعدات أو إيقافها عن العمل يف قائمة الدخل املوحدة٠

الخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية استرداد 
قيمتها

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م



اخلبري املالية
التقرير السنوي ٢٠1٣

69 // 68

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

أصل مايل معني٠ يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة 
ناجتة عن الخنفاض يف القيمة تدرج يف قائمة الدخل املوحدة٠ 

يتم حتديد الخنفاض يف القيمة كالتايل:
يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة فإن الخنفاض  أ( 

يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة بعد خصم 
أي خسارة ناجتة عن الخنفاض يف القيمة سبق إدراجها يف 

قائمة الدخل املوحدة٠
يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة فإن الخنفاض يف  ب( 

القيمة هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة طبقًا لسعر السوق 

احلايل ملوجودات مالية مماثلة٠
يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة فإن الخنفاض يف  ج( 
القيمة هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات 

النقدية املخصومة طبقًا لسعر الفائدة الصلي املطبق٠
إلغاء قيد املوجودات واملطلوبات املالية 

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

املالية( يف أي من احلالت التالية:
انتهاء احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجودات 

املالية أو ان تكون اجملموعة قد تنازلت عن حقوقها يف احلصول 
على التدفقات النقدية من الصل وأن تكون اما )أ( أهنا قد 

تنازلت عن كافة خماطر ومنافع الصل، أو )ب( أهنا مل حتول 
فعليًا خماطر ومنافع الصل ومل حتتفظ هبا ولكنها تنازلت عن 

السيطرة على الصل٠
 أن تكون اجملموعة قد احتفظت حبق احلصول على التدفقات 
النقدية مع حتمل اجملموعة التزام دفعها بالكامل جلهة أخرى 

بدون تأخري كبري مبوجب ترتيبات »حتويل«٠
وعندما تكون اجملموعة قد تنازلت عن حقوقها يف احلصول 

على التدفقات النقدية من أصل ما أو أبرمت ترتيبات حتويل ومل 
تتنازل عن كافة خماطر ومنافع الصل ومل تتنازل عن السيطرة 
على الصل، فإن الصل يتم تسجيله عندئذ يف حدود استمرار 

مشاركة اجملموعة يف الصل٠ 
املطلوبات املالية: 

يتم إلغاء قيد التزام مايل عند الوفاء باللتزام احملدد يف العقد أو 
الغائه أو انقضائه٠

املقاصة
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتسجل بالصايف يف 

قائمة املركز املايل املوحدة عندما يكون هناك حق نظامي نافذ 
ملقاصة املبالغ املسجلة ويكون هناك نية لدى اجملموعة للمقاصة 

 على أساس الصايف أو حتقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف
آن واحد٠

املوجودات االئتمانية 
إن املوجودات احملتفظ هبا كأمانة أو بصفة ائتمانية ل تعترب 

 موجودات للمجموعة وبالتايل ل يتم إدراجها يف القوائم
املالية املوحدة٠

املصروفات املستحقة واملطلوبات األخرى 
تسجل املطلوبات املستحقة مقابل املبالغ املطلوب سدادها يف 

املستقبل لقاء البضاعة أو اخلدمات اليت يتم احلصول عليها سواء 
مت تقدمي فاتورة هبا من قبل املورد أم مل يتم٠

املخصصات 
حتتسب املخصصات عندما يكون لدى اجملموعة التزام )نظامي 

أو ضمين( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال نشوء 
تكاليف لسداد اللتزام ميكن قياسها بصورة يعتمد عليها٠

الزكاة وضريبة الدخل 
حيتسب خمصص مقابل الزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة 
املالية املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية٠ حيمل اللتزام 

على الرباح املبقاة٠ بناء عليه, فإن مبالغ الزكاة وضريبة الدخل 
القابلة للسداد من قبل املسامهني تقيد حلساب الرباح املبقاة٠ 

حتتسب املبالغ الضافية، إن وجدت، اليت قد تصبح مستحقة 
عند النتهاء من الربط يف السنة اليت  يتم فيها اصدار من الربط 

الزكوي٠
ونظرًا لن املسامهني قد وافقوا على أن يسددوا للشركة مقابل 

أي التزامات ضريبية أو زكوية لذا مل يتم إجراء أي تعديالت يف 
القوائم املالية املوحدة لحتساب تأثريات ضريبة الدخل املؤجلة٠

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتسب املبالغ الواجبة الدفع مبقتضى نظام العمل والعمال 

السعودي والبحريين لتعويض املوظفني عن فترات خدماهتم 
املتجمعة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة٠ 

تكاليف املعامالت
تكاليف املعامالت هي التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلصدار 

رأس املال٠ حتتسب تكاليف معامالت إصدار السهم كتخفيض 
من حقوق املسامهني٠

معامالت العمالت األجنبية 
تسجل املعامالت اليت تتم بالعمالت الجنبية بالريال السعودي 

طبقا لسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء املعاملة٠ يعاد 
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت الجنبية 

بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة٠ 
تدرج الرباح واخلسائر من التسوية وترمجة معامالت العمالت 

الجنبية  يف قائمة املركز املايل املوحدة٠

ترمجة العمالت األجنبية 
تترجم القوائم املالية للعمليات الجنبية إىل الريال السعودي 

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

باإليرادات واملصروفات والرباح واخلسائر فيستخدم متوسط 
سعر الصرف لكل فترة٠ تتم ترمجة عناصر حقوق امللكية, خالف 

الرباح املبقاة, بالسعر السائد يف تاريخ حدوث كل عنصر٠ تسجل 
تعديالت الترمجة كعنصر مستقل من حقوق املسامهني٠حتقق 

اإليرادات
التعاب الثابتة اليت يتم احلصول عليها مبوجب اتفاقيات 

اخلدمات املالية غري قابلة للرد٠ وتسجل يف البداية كإيرادات غري 
مكتسبة ولحقا يتم اكتساهبا عند استيفاء املراحل املتعلقة هبا أو 

إهناء التفاقية من قبل العميل٠
تسجل  أتعاب النجاح عندما يتم تقدمي التمويل املتعلق هبا 

للعميل بنجاح٠ 
تسجل أتعاب اإلدارة واحلفظ على أساس التحقق الزمين٠ 

يسجل دخل التمويل من ودائع املراحبة  على أساس التحقق 
الزمين٠ 

تسجل اإليرادات من توزيعات الرباح عند ثبوت احلق يف استالم 
توزيعات الرباح٠

املصروفات
مصروفات البيع والتسويق هي تلك املصروفات اليت تتعلق 

حتديدا مبصروفات التسويق٠ تصنف مجيع املصروفات الخرى 
كمصروفات عمومية وإدارية٠ 

قطاع التشغيل 
القطاع هو جزء متميز من اجملموعة يزاول عمله يف توريد 

منتجات أو تقدمي خدمات )قطاع أعمال( أو توريد املنتجات 
وتقدمي اخلدمات يف وسط اقتصادي معني )قطاع جغرايف( 

وخيضع ملخاطر ومنافع ختتلف عن خماطر ومنافع القطاعات 
الخرى٠ ونظرًا لن اجملموعة تزاول مجيع أعماهلا يف اململكة 

العربية السعودية ومملكة البحرين فإن التقاري. يتم إعدادها 
على أساس جغرايف أيضا٠ تستند الصيغة الساسية للمجموعة 
إلعداد التقاري. املالية للقطاعات على أساس قطاعات العمل٠ 
يتم حتديد قطاعات العمل على أساس إدارة اجملموعة وهيكل 

العملية احملاسبية الداخلية للمجموعة٠
3   النقد وما يف حكمه

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

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
74.366151.٠95نقد وأرصدة لدى البنوك 

19.٠٠٠-ودائع لدى مؤسسات مالية 
74.36617٠.٠95

متثل الودائع لدى املؤسسات املالية الموال املودعة لدى املؤسسات 
املالية يف ودائع مراحبة . يتم إيداع الودائع تاريخ استحقاقها 

الصلي ثالثة أشهر او أقل .كان متوسط العائد من ودائع املراحبة 

٠.7% ٠استحقت مجيع ودائع املراحبة خالل السنة املنتهية  يف٣1 
ديسمرب ٢٠1٣م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م

2   ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة(
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4 ـ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
6.0106.441ذمم مدينة من مرابحة بالسلع )أنظر اإليضاح(

6.4878.٢٣٠ذمم مدينة تجارية، إجمالي 
)6.767()10.164(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )انظر اليضاح »ب« (

 2.3337.9٠4 
ذمم مدينة، صافي

- 10.357تأمين نقدي )انظر اليضاحين 9 و٢1(
-25.000دفعة مقدمة لشراء استثمارات

2.8077٠٠دفعة مقدمة إلى الموردين 
2.7661.14٠مبالغ مدفوعة مقدما 

1.3044.٠67ذمم مدينة أخرى
44.5671٣.811

يتعلق إمجايل الذمم املدينة من املراحبة السلعية بوديعة  أ( 
شركة اخلبري الدولية لدى اركابيتا بنك يب اس سي )»البنك«( 
اليت استحقت يف ٢6 مارس ٢٠1٢م٠تقدم اركابيتا )»البنك«( 

خبطة اعادة هيكلة يف سنة ٢٠1٣م واليت مت اعتمادها 
من دائين البنك وحمكمة الفالس المريكية بتاريخ 11 

يونيو٢٠1٣م والبنك رمسيا مل يعد ينطبق عليه الفصل 
احلادي عشر  بتاريخ 17 سبتمرب ٢٠1٣م. ووفقا خلطة اعادة 
اهليكلة فقد مت حتويل اصول البنك اىل شركة آر ايه القابضة  

وهي شركة  كاميان مت تأسيسها حديثا  لالحتفاظ هبذه 
الصول نيابة عن بعض دائين البنك. اصدرت شركة آر ايه 

القابضة ادوات الدين وحقوق امللكية اىل هؤلء الدائنني 
استنادا اىل حصة تناسبية ملطالباهتم. 

وقد سعت شركة اخلبري الدولية لدفع هذا املبلغ وطالبت   
بوضعها يف قائمة املطلوبات البنكية مببلغ 1.59 مليون دولر 

أمريكي )اي 5.98 مليون ريال سعودي(. وخالل السنة حصلت 
شركة اخلبري الدولية على قرار بأن يسدد للشركة نسبة متوقع 

قدرها 7.7%  وقد قررت ادارة الشركة تسجيل خسارة من 
الخنفاض  يف القيمة مببلغ 5.5٣ مليون ريال سعودي.

اخنفضت, كما يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣م, قيمة ذمم مدينة  ب(	
قيمتها المسية 1٠.٢ مليون ريال سعودي )٢٠1٢م: 6.8 مليون 

ريال سعودي(٠ 
كانت احلركة يف خمصص الخنفاض يف قيمة الذمم املدينة 

كالتايل:

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
6.767٢.66٢في 1 يناير 

3.4424.٢16المحمل للسنة )اإليضاح 14(
)111()45(المبالغ المشطوبة

10.1646.767في ٣1 ديسمبر

كانت أعمار الذمم املدينة اليت مل تنخفض قيمتها, كما يف ٣1 ديسمرب، كالتايل:
تجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها

فوق 120 يومًا
ريال سعودي

)باآلالف(

90 يوماً إلى 120 يومًا
ريال سعودي

)باآلالف(

60 يوماً إلى 90 يومًا
ريال سعودي

)باآلالف(

30 يوماً إلى 60 يومًا
ريال سعودي 

)باآلالف(

أقل من ٣٠  يوماً
ريال سعودي

)باآللف(

لم تتجاوز موعد
استحقاقهـا ولم 
تنخفض قيمتها

ريال سعودي
)باآللف(

المجموع
ريال سعودي

)باآللف(
٢.٣٣٣ - - - - - ٢.٣٣٣ ٢٠1٣م
7.716 - - 94 94 - 7.9٠4 ٢٠1٢م

من املتوقع, بناء على اخلربة السابقة, أن يتم استرداد مجيع 
الذمم املدينة اليت مل تنخفض قيمتها٠ ليس من املمارسة املتبعة 

لدى اجملموعة احلصول على ضمانات مقابل الذمم املدينة ولذا 
فإن الغالبية العظمى منها بدون ضمان٠

5   استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
520.1275٣4.1٢٣استثمارات في صناديق تديرها شركة الخبير المالية )أنظر اإليضاح »أ« ادناه(

4.7866.٠49أسهم متداولة 
٢٠.886-صناديق تدار في الخارج

-146.592استثمارات أخرى)أنظر اليضاح »ب« ادناه(
671.505561.٠58

 كانت احلركة يف الستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة خالل
السنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب :

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
 559.49٣ 561.058الرصيد في 1 يناير 

 519.196 544.133اضافات خالل السنة 
)587.6٣٣()520.533(استثمارات مباعة خالل السنة

 49.٢99 45.819أرباح غير محققة
 ٢٠.7٠٣ 41.028أرباح محققة

 561.٠58 671.505الرصيد في ٣1 ديسمبر 

مت تقييم الستثمار يف الصناديق اليت تديرها شركة اخلبري  أ( 
املالية وفقا لتقييمات صايف املوجودات اليت مت احلصول 

عليها من مدراء الصندوق بناء على القوائم املالية املراجعة 

للصناديق أو معامالت السوق اجلديدة للوحدات يف تلك 
الصناديق ومت حتميل الربح / )اخلسارة( غري احملققة على 

قائمة الدخل املوحدة٠

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م

3   النقد وما يف حكمه )تتمة(



اخلبري املالية
التقرير السنوي ٢٠1٣

7٣ // 7٢

ميثل هذا البند دفعة مقدمة مقابل استثمار يف صندوق  ب( 
متعلق بشركة اخلبري املالية . ومبجرد ان يبدا الصندوق 

اعماله سيتم اعادة تصنيف املبلغ املدفوع  ضمن استثمارات 
يف صناديق تديرها شركة اخلبري املالية. فيما يلي حصص 

الوحدات يف شركة اخلبري املالية واخلبري الدولية كما يف ٣1 
ديسمرب يف الصناديق املدارة من قبل شركة اخلبري املالية 

على النحو التايل :

٢٠1٢م2013م
شركة الخبير 

المالية 
شركة الخبير 

المجموعة الدولية
شركة الخبير 

المالية 
شركة الخبير 

المجموعة الدولية
49%1٣%٣6%100%41%59%صندوق الخبير للتطوير العقاري 1
٢%٢%----صندوق الخبير للتطوير العقاري ٢

48%-48%1%-1%صندوق الخبير العقاري 1
1٠٠%1%99%100%-100%صندوق الخبير العقاري ٢

1٠٠%66%٣4%100%-100%صندوق الخبير للسلع العالمية
1٠٠%-1٠٠%100%-100%صندوق الخبير لألسهم الخليجية

5٣%٢7%٢6%---صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 1 
9٠%76%14%25%16%9%صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي1
99.9%99.9%-90%69%21%صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي٢

---15%15%-صندوق الخبير للسيولة ـ حصين
٣٣.6%٣٣.6%-100%-100%صندوق الخبير لالسهم السعودية

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

الصناديق يف هذه القوائم املالية.

6   املستحق من جهات ذات عالقة
 فيما يلي تفاصيل املعامالت الرئيسية اليت متت مع

اجلهات ذات العالقة والرصدة الناشئة عنها خالل السنة :

الرصيد في 31 ديسمبرمبلغ المعاملة

طبيعه المعاملةالجهة ذات العالقة

2013م
ريال سعودي

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي

 )باآلالف(

2013م
ريال سعودي

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي

)باآلالف(

صناديق مشتركة 
تديرها شركة الخبير 

المالية

استثمارات مقتناة /مباعة من المجموعة وربح/خسارة/محقق 
/غير محقق منها

132.5961٠٢.7٢٠666.7195٣4.1٢٣

أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك تم تخفيضها بمقدار المبالغ 
التي تم استالمها

31.18415.٣6933.66918.94٣

1.3371.7681.337٢.٢٢1مصروفات ما قبل التأسيس 
5.99٢--)5.992(متحصالت مستحقة من تصفية الوحدات في الصندوق وبيعها

بيع استثمارات في اسهم شركات صناعية )كوحدات، تم 
اكتسابها كثمن بيع، في صندوق مشترك يمتلك تلك 

الستثمارات في شركات صناعية(

128.3001٢8.٠٠٠10.800-

ربح غير محقق من المعاملة أعاله )في حدود استثمار 
المجموعة في الصندوق كما في ٣1 ديسمبر

17.77519.6٣٠--

ربح محقق من المعاملة أعاله )نشأ نتيجة لبيع وحدات في 
الصندوق إلى المساهم في شركة الخبير المالية(

1.974٢.181-1٣.٠٠٠

45.8064٠.156
أتعاب أعضاء جملس اإلدارة 

تتكون اإلدارة العليا من اعضاء جملس ادارة الشركة وشركتها التابعة من كبار موظفي 
أنشطة  وضبط  وتوجيه   ختطيط  ومسئوليات  صالحيات  لديهم  الذين  الشركة  ادارة 

اجملموعة والشراف عليها٠ وفيما يلي أتعاب كبار موظفي اإلدارة:

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
1٣.8961٠.٠5٣رواتب ومزايا أخرى قصيرة الجل 

1.٠٢٢1.٠9٠مكافأة ما بعد الخدمة 
14.91811.14٣

7   ممتلكات ومعدات 
فيما يلي تقديرات العمار للموجودات لغرض احتساب الستهالك:

سنواتسنوات
٢5مباني

4أثاث وتجهيزات ٢-4تحسينات عقارات مستأجرة 
5سيارات٣-5معدات مكتبية وحاسب آلي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م
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المجموع
2012م

ريال سعودي
)باآلالف(

المجموع
 2013م

ريال سعودي
)باآلالف(

سيارات
ريال سعودي

)باآلالف(

أثاث 
وتجهيزات

ريال سعودي
)باآلالف(

معدات 
مكتبية 

وحاسب آلي
ريال سعودي

)باآلالف(

تحسينات 
عقارات 

مستأجرة
ريال سعودي

)باآلالف(

مباني
ريال سعودي

)باآلالف(

أراضي
ريال سعودي

)باآلالف(

التكلفة :
٣5.48٠ 35.617 18٣ 1.٠٣6 9.4٠5 ٣.79٣ 14.٢٣4 6.966 في بداية السنة 

61٠ 1.432 8٣ 78 1.157 114 - - إضافات
)47٣( )32( - )1٣( )19( - - - استبعادات

٣5.617 37.017 ٢66 1.1٠1 1٠.54٣ ٣.9٠7 14.٢٣4 6.966 في نهاية السنة
الستهالك :

11.866 14.821 95 99٠ 6.559 ٣.٣٢1 ٣.856 - في بداية السنة
٣.٣68 2.612 4٢ ٢٣ 1.678 4٠1 468 - الستهالك المحمل للسنة
)41٣( )24( - )1٣( )11( - - - المتعلق بالستبعاد

1٢8.41 904.71 1٣7 ٠٠٠.1 6٢٢.8 ٣.7٢٢ 4.٣٢4 - في نهاية السنة 
صافى القيمة الدفترية:

19.608 1٢9 1٠1 ٢.٣17 185 9.91٠ 6.966 في ٣1 ديسمبر ٢٠1٣م
٢٠.796 88 46 ٢.846 47٢ 1٠.٣78 6.966 في ٣1 ديسمبر ٢٠1٢م

8   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
7.4234.891المستحق الدفع مقابل خدمات 

8.5031.89٣مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
15.9266.784

9   خمصص زكاة وضريبة دخل 
مبلغ الزكاة وضريبة الدخل احململ للسنة

يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل احململ مما يلي :
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
٣.87٢٣.88٠الزكاة 

1٣678ضريبة الدخل
4.٠٠8٣.958

الزكاة
يستند خمصص الزكاة إىل ما يلي : 

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
801.4388٠1.٠٠5حقوق المساهمين

8.6256.795المخصصات الفتتاحية والتعديالت الخرى
)686.595()701.117(القيمة الدفترية للموجودات طويلة الجل 

108.9461٢1.٢٠5حصة المساهمين السعوديين من الدخل المعدل للسنة 
45.949٣4.٠19الوعاء الزكوي 

154.895155.٢٢4

تعود الفروقات بني النتائج املالية والنتائج الزكوية بشكل رئيسي 
إىل بعض التعديالت اليت متت وفقًا لألنظمة املالية ذات الصلة٠

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

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
٣.88٠1.٠٣1في بداية السنة 

٣.87٢٣.88٠المبلغ المحمل للسنة
)1.٠٣1()٣.865(المبالغ المدفوعة خالل السنة 

٣.887٣.88٠في نهاية السنة  

ضريبة الدخل
تستند ضريبة الدخل احململة للسنتني املنتهيتني يف ٣1 ديسمرب 

٢٠1٣م و٢٠1٢م إىل الدخل املعدل اخلاضع للضريبة والذي 
مت احتسابه على ذلك اجلزء من السهم اململوك للمساهم 

الجنيب٠ تتعلق التعديالت الضريبية اهلامة اليت متت على صايف 
الدخل احملاسيب بالستهالك ومكافأة هناية اخلدمة للموظفني 

وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلها٠
فيما يلي احلركة يف خمصص ضريبة الدخل للسنة:

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
78٣9في بداية السنة 

1٣678المبلغ المحمل للسنة الحالية
)٣9()78(المبالغ المدفوعة خالل السنة 

1٣678في نهاية السنة  

الوضع الزكوي
يف السنوات السابقة تسلمت الشركة الم من مصلحة الزكاة 

والدخل الربط للفترة املنتهية يف ٣1 ديسمرب ٢٠٠8م والذي طالبت 
فيه املصلحة بالتزام إضايف مببلغ 1٠.٣57 مليون ريال سعودي٠ 

قدمت الشركة اعتراض على هذا الربط٠  وخالل السنة املنتهية 
يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣م اصدرت جلنة العتراض البتدائية قرارها 

بتأييد معاجلة املصلحة . قدمت الشركة استئناف لدى الشركة 
الستئنافية ضد قرار جلنة العتراض البتدائية هبذا قرارها 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م

7   ممتلكات ومعدات )تتمة(
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الشأن وقدمت ضمان بنكي لاللتزام املتنازع عليه مببلغ 1٠.٣57 
مليون ريال سعودي )انظر اليضاح 4 و ٢1(.

استلمت الشركة الم أيضًا الربط لسنة ٢٠٠9م والذي طالبت فيه 
املصلحة بالتزام اضايف مببلغ ٣.85 مليون ريال سعودي. قدمت 

الشركة اعتراض لدى جلنة العتراض البتدائية على ربط 
املصلحة. 

إن إدارة الشركة والم  على ثقة من أن نتيجة العتراض ستكون 
لصاحل الشركة ولذا مل يتم تكوين خمصص مقابل اللتزام اإلضايف 
يف هذه القوائم املالية املوحدة٠ مل يتم بعد إجراء الربوط للسنوات 

املنتهية يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٠م اىل ٣1 ديسمرب ٢٠1٢م من قبل 
املصلحة٠

10   رأس املال
يتكون رأس مال الشركة البالغ 81٣.٢٠٢.9٣٠ ريال سعودي من 

81.٣٢٠.٢9٣ سهمًا قيمة كل سهم منها 1٠ ريال سعودي )٢٠1٢م: 
81٣.٢٠٢.9٣٠ ريال سعودي مكون من 81.٣٢٠.٢9٣ سهمًا قيمة 

كل سهم 1٠ ريال سعودي(٠ 
 وخالل سنة ٢٠1٠م زادت شركة اخلبري املالية رأمساهلا من 4٢4.9 

مليون ريال سعودي إىل 81٣.٢ مليون ريال سعودي من خالل 

إصدار ٣8.8٢6.911 سهمًا إضافيًا، القيمة المسية للسهم 1٠ 
ريال سعودي٠ مت استكمال اإلجراءات النظامية لزيادة رأس مال 

الشركة خالل سنة ٢٠11م٠ 
بلغت تكاليف املعامالت اليت انفقتها شركة اخلبري الدولية6.1٠ 

مليون ريال سعودي لزيادة رأس املال4٢4.9 مليون ريال سعودي 
يف سنة ٢٠٠8م . وقد مت ادراج هذا املبلغ يف قائمة التغريات يف 

حقوق املسامهني حتت بند مستقل٠
بلغت تكاليف املعامالت اليت انفقتها شركة اخلبري الدويل لزيادة 

رأس املال يف سنة ٢٠٠8م مبلغ 1٠.6 مليون ريال سعودي٠ وقد 
متت إضافة هذه التكاليف حتت بند اخلسائر املتراكمة/الرباح 

املبقاة . 
11   احتياطي نظامي

وفقا لحكام نظام الشركات السعودي جيب على الشركة حتويل 
1٠% من صايف دخلها يف كل سنة إىل الحتياطي النظامي )بعد 
خصم اخلسائر املتراكمة( لتكوين احتياطي يساوي نصف رأس 

مال الشركة املدفوع، علما بأن هذا الحتياطي غري متاح للتوزيع. 
12   إيرادات أتعاب 

2013م
ريال سعودي 

)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
9٠٣1.8٠٢أتعاب استشارية 

٣1.184٢7.848أتعاب إدارة وحفظ واكتتاب
٣٢.٠87٢9.65٠

13   مصروفات بيع وتسويق 
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
5.46٣5.٢46رواتب ومزايا

٣.44٢4.٢16مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )اإليضاح 4(
1.٠17569أخرى

9.9٢٢1٠.٠٣1

14   مصروفات عمومية وإدارية
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
5٠.7٠7٣9.169رواتب ومكافآت 

6٢764٠إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني
٢.61٢٣.٣68استهالك )اليضاح 7(

٣.٢99٢.485سفر لغراض العمل
7.57711.118أتعاب قانونية واستشارية 

٢.٢11٢.99٠اتصالت 
518614لوازم مكتبية 

449551خدمات عامة 
4٠٣٣91تأمين

1.11٠  -موجودات غير ملموسة تم شطبها 
٣.4٢٢٣.8٣8أخرى

71.8٢566.٢74
15   رحبية السهم

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

خالل السنة٠ 
مت احتساب الرباح للسهم من صايف الدخل بقسمة صايف الدخل 

على املتوسط املرجح لعدد السهم الصادرة خالل السنة ٠
16   إدارة املخاطر 

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

لضوابط احلد من املخاطر وضوابط أخرى٠ إن عملية إدارة 
املخاطر هي يف غاية المهية للمجموعة لضمان استمرار رحبية 

اجملموعة وكل فرد يف اجملموعة مسئول عن املخاطر اليت تتعرض 
هلا اجملموعة فيما يتعلق مبسئولياته أو مسئولياهتا٠ إن اجملموعة 

معرضة ملخاطر أسعار العمولة وخماطر الئتمان وخماطر السوق 
وخماطر السيولة٠

خماطر أسعار العمولة 
تنشأ خماطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار 

العمولة اخلاصة على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيمة 
العادلة لألدوات املالية٠ اجملموعة غري معرضة ملخاطر اسعار 

العمولة نظرًا لن عمولتها اخلاصة اليت تدفع على املوجودات 
ذات معدلت ثابتة٠

خماطر االئتمان
خماطر الئتمان هي خماطر إخفاق طرف يف أداة مالية يف الوفاء 

بالتزام ما والتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية٠ 
اجملموعة معرضة ملخاطر الئتمان على أرصدهتا لدى البنوك 

واإليداعات لدى املؤسسات املالية والذمم املدينة واملستحق من 
جهات ذات عالقة٠

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

التعامل معها والقيام باستمرار بتقييم مالئة اجلهات اليت يتم 
التعامل معها٠ وفيما يتعلق جبميع فئات املوجودات املالية اليت 
حتتفظ هبا اجملموعة فإن أقصى تعرض ملخاطر الئتمان هو 

القيمة الدفترية كما مت اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل 
املوحدة٠

خماطر السيولة 
خماطر السيولة هي خماطرة مواجهة منشأة ما صعوبة يف توفري 

الموال ملقابلة التزاماهتا املرتبطة باملطلوبات املالية٠ تتم مراقبة 
احتياجات السيولة بصورة منتظمة وتعمل اإلدارة على التأكد من 

توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات حال نشوئها٠
إن مجيع املطلوبات املالية لدى اجملموعة القائمة كما يف ٣1 

ديسمرب ٢٠1٣م و٣1 ديسمرب ٢٠1٢م يستحق سدادها خالل اثين 
عشر شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة٠

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م
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خماطر السوق 
خماطر السوق هي خماطر تأثري التقلبات يف أسعار السوق 

مثل سعر الفائدة وأسعار السهم  على دخل اجملموعة أو قيمة 
موجوداهتا من الدوات املالية٠ إن الغرض من إدارة خماطر السوق 

هو إدارة التعرض ملخاطر السوق واحلد منه والبقاء عليه ضمن 
حدود مقبولة ويف نفس الوقت حتقيق أقصى عائد من املخاطر٠

استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة 
صناديق مدارة من اجملموعة وحمافظ اختيارية وصناديق مدارة 

يف اخلارج واستثمارات أخرى
لدى اجملموعة كما يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣م و٢٠1٢م استثمار يف 

صناديق تدار من قبل اجملموعة وحمفظة اختيارية وصناديق تدار 
يف اخلارج واستثمارات أخرى مببلغ 5٢٠ مليون ريال سعودي و555 

مليون ريال سعودي، على التوايل، مت تصنيفها يف القوائم املالية 
املوحدة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة٠ تتم مراقبة خماطر 

السوق على هذه الستثمارات على أساس كل استثمار على حدة٠ 
إن تغريًا بنسبة 1٠% )٢٠1٢م: 1٠%( يف صايف قيمة موجودات 

الصندوق قد يزيد أو ينقص صايف دخل اجملموعة مببلغ 5٢.٠ 
مليون ريال سعودي )٢٠1٢م: 55.5 مليون ريال سعودي( )انظر 

اإليضاح 5(٠
خماطر أسعار األسهم

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

حدة٠ حتتفظ اجملموعة باستثمار يف أسهم متداولة مببلغ 4.8 
مليون ريال سعودي )٢٠1٢م: 6.٠ مليون ريال سعودي(٠ وهذه 

السهم متداولة يف تداول سوق السهم السعودي٠ 

إن تغريا بنسبة 1٠%)٢٠1٢م: 1٠%( يف أسعار السهم، مع بقاء 
مجيع املتغريات الخرى ثابتة، قد يزيد أو ينقص صايف دخل 

الشركة مببلغ 479 الف ريال سعودي )٢٠1٢م: 6٠1 الف ريال 
سعودي( )انظر اإليضاح 5(٠

تعمل اجملموعة على احلد من خماطر أسعار السهم عن طريق 
مراقبة التطورات يف أسواق السهم٠

خماطر العملة
خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات 

أسعار صرف العمالت الجنبية٠ 
تتم معامالت اجملموعة بشكل رئيسي بالريال السعودي والدينار 

البحريين والدولر المريكي وعليه فان اجملموعة غري معرضة 
ملخاطر صرف عمالت أجنبية كبرية إل فيما يتعلق بعمليات شركة 

تابعة اجنبية٠اسعار صرف الريال السعودي والدينار البحريين 
ثابتة مقابل الدولر المريكي.

17   إدارة رأس املال
إن أهداف الشركة من إدارة رأس املال هي اللتزام مبتطلبات 

رأس املال اليت تضعها هيئة السوق املالية حلماية قدرة اجملموعة 
على الستمرار يف مزاولة عملها وللحفاظ على قاعدة رأمسالية 

قوية٠
وخالل السنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣م قدمت هيئة السوق 

املالية قواعد احترازية  جديدة)»القواعد«( طبقا لقرارها رقم 
1-4٠-٢٠1٢ بتاريخ 14٣4/٢/17هـ املوافق ٢٠1٢/1٢/٣٠م.تنص 

القواعد بأن الشخص املفوض ميتلك قاعدة رأمسالية واليت 
تتوافق مع ما ل يقل عن جمموع متطلبات راس املال كما هو مبني 

يف اجلزء الثالث من القواعد الحترازية .
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
785.9٠5٣٢4.71٣صافي رأس مال شركة الخبير المالية

٢41.٠175٠.٠٠٠صافي رأس المال الحد الدنى المطلوب

وحىت ٣1 ديسمرب ٢٠1٢م فقد كان احلد الدىن املطلوب من رأس 
املال هو )1( 5٠ مليون ريال سعودي أو )٢( 5% زيادة على جمموع 

اإليرادات املصرح عنها لالثين عشر شهرًا السابقة أو اإليرادات 
السنوية استنادا اىل الربع الخري أيهما أكرب أو )٣( 1٠% من إمجايل 

املديونية زائدًا املبلغ الذي يزيد مبقداره مبلغ صايف الرصيد 
املستحق للشركة من أي طرف مبفرده عن 5٠% من أكرب مبلغ من 

املبالغ احملددة أعاله.
18   معلومات القطاعات

متشيًا مع عملية التقارير املالية الداخلية للمجموعة فقد وافق 
جملس ادارة الشركة على قطاعات العمال املتعلقة بأنشطة 

اجملموعة٠ يتم التصريح عن املعامالت بني قطاعات العمال 
على أسس جتارية٠

تقوم اجملموعة بوضع احللول وتطويرها وهيكلتها وتنفيذها 
ملساعدة العمالء يف حتقيق أهدافهم من خالل أمثل الطرق 
للدخول يف السوق أو ختصيص رأس املال٠ تشمل اجملموعة 

قطاعات العمال الرئيسية التالية:
إدارة رأس املال

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

عن طريق الستثمار مباشرة يف منتجات مؤسسات مالية أخرى 

أو عن طريق الستثمار املشترك مع عمالء ذوي إمكانيات كبرية 
يف منتجات اجملموعة/و/ أو صناديق مشتركة٠

إدارة املوجودات
يتيح قطاع إدارة املوجودات فرصًا استثمارية من خالل حمفظة 

كبري ومتنامية لصناديق عامة وخاصة يف جمالت العقارات 
وأسواق رأس املال٠ ويقدم القطاع إدارة الصناديق الختيارية 

واحملافظ٠ ويقدم قطاع إدارة املوجودات حلول إدارة استثمارات 

للمؤسسات والشخاص من أصحاب الموال الكبرية من خالل 
صناديق مشتركة٠

أخرى 
تتضمن اخلدمات الخرى الستشارات والترتيب والكتتاب 

والبنية التحتية٠
فيما يلي إيرادات التشغيل للمجموعة وصايف إيرادات التشغيل 

حسب قطاع العمال والقطاع اجلغرايف :

قطاع األعمال

إدارة رأس المال 
ريال سعودي 

)باآلالف(

إدارة االصول 
ريال سعودي 

)باآلالف(

أخرى 
ريال سعودي 

)باآلالف(

المجموع
ريال سعودي 

)باآلالف(
كما في 31 ديسمبر 2013م

9٠.5٣8٣1.81٢1.91٣1٢4.٢6٣ايرادات التشغيل 
4٢.516)57.6٣5(84.9٢115.٢٣٠صافي إيرادات التشغيل 

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠1٢م
1٠7.٣4٢ ٣.5٠٠ 76.986٢6.856ايرادات التشغيل 

٣1.٠٣7)47.٠11(69.91٣8.1٣5صافي إيرادات التشغيل 
 

متثل اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين عمليات
شركة اخلبري املالية وشركة اخلبري الدويل على التوايل٠

القطاع اجلغرايف
المملكة العربية 

السعودية 
ريال سعودي 

)باآلالف(

مملكة البحرين
ريال سعودي 

)باآلالف(

المجموع
ريال سعودي 

)باآلالف(

كما في 31 ديسمبر 2013م
84.896٣9.٣671٢4.٢6٣إيرادات التشغيل 

1٣.٠51٢9.4654٢.516صافي إيرادات التشغيل 
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠1٢م

86.566٢٠.7761٠7.٣4٢إيرادات التشغيل 
٢٢.8568.181٣1.٠٣7صافي إيرادات التشغيل 

19   القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة أصل أو سداد التزام 
بني طرفني بعلمهما وملء إراداهتما يف معاملة تتم على أسس 
جتارية٠ تتكون املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما يف 

حكمه وإيداعات لدى مؤسسات مالية وذمم مدينة واستثمارات 

حمتفظ هبا للمتاجرة واملستحق من جهات ذات عالقة وتتكون 
املطلوبات املالية من ذمم دائنة٠ ل ختتلف القيم العادلة لألدوات 

املالية اختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفترية٠
مت احلصول على القيمة العادلة لالستثمارات يف الصناديق اليت 

تديرها اجملموعة من صايف قيمة املوجودات اليت مت اإلفصاح 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م

17   إدارة املخاطر  )تتمة(



عنها يف القوائم املالية املراجعة لتلك الصناديق أو معلومات 
صايف قيمة املوجودات اليت يقدمها مدراء الصناديق يف اخلارج٠ 

وفيما يتعلق بالصناديق العقارية فإن القيمة العادلة لالستثمارات 
العقارية املشار إليها تستند إىل التقييم القل املقدم من اثنني 
من خرباء التثمني املستقلني وفقًا ملذكرة الطرح اخلاص بتلك 

الصناديق٠
20   املوجودات احملتفظ بها بصفة ائتمانية 

حتتفظ اجملموعة مبوجودات بالنيابة عن عمالئها٠ ونظرًا لن 
اجملموعة حتتفظ هبذه املوجودات بصفة ائتمانية لذا مل يتم إدراج 

هذه املوجودات يف قائمة املركز املايل املوحدة٠ حتتفظ اجملموعة 
كما يف ٣1 ديسمرب ٢٠1٣م مبوجودات مبوجب اتفاقية إدارة مببلغ 

1.8٠5 مليون ريال سعودي )٢٠1٢م: 1.116 مليون ريال سعودي( 
بالنيابة عن وملصلحة عمالئها٠

حيتفظ  بامللكية القانونية للموجودات ملتعلقة بالصناديق اليت 
تديرها شركة اخلبري املالية من خالل منشآت ذات أغراض 
خاصة٠ ونظرًا لن حصة ملكية شركة اخلبري املالية يف هذه 

الوسائل ذات الغراض اخلاصة حيتفظ هبا بصفة ائتمانية لذا 
فإن املعلومات املالية واحلصة يف نتائج هذه املنشآت مل يتم 

إدراجها يف هذه القوائم املالية املوحدة٠

21 ـ ارتباطات رأمسالية والتزامات طارئة
مت تقدمي بعض املطالبات من قبل طرف ثالث  لدى احملكمة  أ( 

ضد الشركة الم يف دورة العمال العادية هلا . تتوقع ادارة 
اجملموعة ان تكون نتيجة هذه املطالبات لصاحلها ولذلك مل 
يتم تكوين خمصص هلا يف هذه القوائم املالية املوحدة فيما 

يتعلق هبذه املطالبات.
حتتفظ الشركة الم هبامش نقدي مقداره 1٠.٣57 مليون  ب( 

ريال سعودي لدى احد البنوك امللية مقابل ضمان مت اصداره 
لصاحل مصلحة الزكاة والدخل )أنظر اليضاحني 4 و9(.

اعتمد جملس الدارة مصروفات رأمسالية مستقبلية مببلغ  ج( 
11.7 مليون ريال سعودي )٢٠11م: 5.1 مليون ريال  سعودي(٠

22   عقود االجيار التشغيلي 
2013م

ريال سعودي 
)باآلالف(

2012م
ريال سعودي 

)باآلالف(
-45٠خالل سنة

-4.٠5٠من سنة الى خمس سنوات
-9.6٠٠فوق خمس سنوات

14.1٠٠-
23 ـ املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

اخنفاض قيمة الذمم املدينة
يتم تقدير املبالغ القابلة للتحصيل من الذمم املدينة عندما 
يصبح من غري احملتمل حتصيل كامل املبلغ٠ يف حالة املبالغ 

الكبرية يف حد ذاهتا يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ 
على حدة تبعا لطول الفترة اليت مضت على استحقاقها٠ إضافة 

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

الكبرية يف حد ذاهتا٠ ويشمل املخصص يف هذه احلالة الدعاوى 
القضائية اليت تقوم اجملموعة برفعها٠ ويف حالة احلاجة لتكوين 

خمصص أكرب بناءًا على مشورة قانونية فإن اجملموعة تقوم 
بتسجيل خمصص أكرب٠

أما املبالغ اليت ليست كبرية يف حد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد 
استحقاقها فيتم تقييمها إمجاليًا ويتم تكوين املخصص تبعًا 

لطول الفترة اليت مضت على موعد استحقاقها٠

بلغ إمجايل الذمم املدينة، كما يف تاريخ قائمة املركز املايل 
املوحدة، 1٢.5 مليون ريال سعودي )٢٠1٢م: 14.7 مليون ريال 

سعودي( وبلغ خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها 1٠.٢ مليون 
ريال سعودي )٢٠1٢م: 6.8 مليون ريال سعودي(٠ أن أي فرق بني 

املبالغ اليت يتم حتصيلها فعليًا يف الفترات املستقبلية واملبالغ 
املتوقعة يدرج يف قائمة الدخل املوحد لتلك الفترات٠

24 ـ موافقة جملس اإلدارة
وافق جملس إدارة الشركة على هذه القوائم املالية املوحدة بتاريخ 

٢5 ربيع الثاين 14٣5هـ )املوافق ٢5 فرباير ٢٠14م(٠    
ملزيد من املعلومات عن اخلبري املالية، فضال زيارة موقع الشركة 

 www.alkhabeer.com على شبكة اإلنترنت

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م

18   القيمة العادلة لألدوات املالية  )تتمة(



حيتوي هذا التقرير السنوي على معلومات معينة تتوقع اخلبري حدوثها، بناًء على معلومات واعتقادات 
وافتراضات تؤشر هلا الوقائع والبيانات املتاحة يف الوقت احلاضر. وعندما تظهر يف هذا التقرير كلمات مثل 
» نتوقع«، أو » نعتقد«، أو »نرى«، أو »نظن«، أو كلمات أو عبارات حتمل معان مشاهبة، فإن تلك الكلمات 

تشري إىل معلومات متوقعة. واليت ميكن ان تشتمل على سبيل املثال ال احلصر على معلومات تتعلق خبطط أو 
استراتيجية أو أهداف اخلبري، أو األداء االقتصادي أو االحتماالت االقتصادية يف املستقبل، أو املناخ االقتصادي 

يف دولة معينة أو منطقة معينة أو يف العامل بصفة عامة، أو التأثري احملتمل على األداء املستقبلي خلطط 
احتمالية معينة، واالفتراضات اليت تبين عليها أي من تلك املعلومات. علمًا بأن هذه املعلومات حبد بذاهتا قد 

تكون عرضة لوقائع غري مؤكدة أو مشروطة أو خماطر ذات طبيعة حمددة أو عامة، وقد تكون كثريًا منها خارجة 
عن إرادة اخلبري وسيطرهتا. وأية معلومات متوقعة هي معلومات فرضية وهي بطبيعتها تنبؤات ملا قد يكون، 

وبالتايل فيمكن ان نتوقع عدم تأكيد دقة واحدًا أو أكثر من تلك االفتراضات اليت بنيت عليها، ويف املقابل 
احتمال أن تقع أحداث أو ظروف غري واردة أو متوقعة. كما أنه من احملتمل ان تأيت النتائج واألحداث الفعلية 

خمتلفة عن اخلطط واألهداف والتوقعات والتقديرات والنوايا الواردة يف تلك املعلومات املتوقعة، وميكن ان تكون 
تلك االختالفات جوهرية. ولذلك ال جيب اعتبار هذا التقرير السنوي على أنه تعهد من شركة اخلبري املالية 
بإجناز وحتقيق اخلطط واألهداف والتوقعات والنوايا الواردة  به بناًء على تلك املعلومات املتوقعة، وبالتايل 

يتوجب أن ال يتم االعتماد عليه - بشكل حاسم وهنائي - ألية تقديرات مستقبلية. وال تنوي اخلبري حتديث هذه 
املعلومات املتوقعة، لكنها حتتفظ حبقها املطلق يف ذلك.
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