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نبذة
اخلبري املالية شركة مالية رائدة متخصصة يف إدارة األصول 

واخلدمات االستثمارية تقدم منتجات وخدمات مالية للمؤسسات 
والشركات العائلية واملستثمرين املؤهلني لتحقيق قيمة اقتصادية 

مستدامة. وتتوافق منتجات الشركة وخدماهتا االستثمارية مع 
أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية. كما تتميز منتجات الشركة 

بفعالية التنفيذ والقيَّم اجملزية، وبفهمها العميق الحتياجات 
العمالء واإلدراك التام لعوامل املخاطر.

تركز خدمات إدارة األصول بشركة اخلبري املالية على تقدمي 
احللول البديلة يف جماالت االستثمار العقاري واالستثمار يف أسهم 

الشركات اخلاصة واألسواق املالية ورأس املال اجلريء وإدارة 
احملافظ االستثمارية؛ وتقدم خدماتنا االستشارية حلول الصريفة 

االستثمارية ومتويل الشركات. كما تتميز شركة اخلبري املالية 
خبربهتا يف األسواق السعودية واخلليجية، كما تشمل خرباتنا 

واستثماراتنا منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وأسواق عاملية 
ناضجة خمتارة كالواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة.

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

وحاصلة على ترخيص رقم )07074-37(.

قيُمنا
نضع مصلحة عمالئنا وشركائنا أوال.• 
نعمل دائمًا على توقع احتياجات عمالئنا المستقبلية • 

ومتغيرات األسواق التي نعمل فيها.
نسعى لتعظيم حقوق الملكية لمساهمينا.• 
نفتخر بالكفاءة والمهنية التي نعمل بها.• 
نشجع اإلبداع واالبتكار والتطوير.• 

رسالتنا
أن نكون الشركة املختارة؛ الشركة اليت يطمح أصحاب الكفاءات 

العالية يف العمل لديها واليت يرغب كل مستثمر يف شرائها

رؤيتنا
أن نكون الشريك الذي يقدم احللول االستثمارية الناجعة من 

أجل نتاج يتحدى الزمن
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تنامي االعتراف بإنجازات الخبير
إننا نعتز ونفتخر بتنامي إشادة الهيئات المصرفية الدولية وقراء 

الدوريات المالية وهيئات التحكيم المرموقة في القطاع 
االقتصادي والمالي والبشري بإنجازات الخبير المالية ونجاحاتها 

المتواصلة.

لقد تم تكريم الشركة خالل العام 2014 بفوزها بجائزتين 
دوليتين مرموقتين اعتراًفا بتفوقها في إدارة األصول والموارد 

البشرية.

أفضل صندوق استثماري في األسهم الخليجية
فاز صندوق الخبير لألسهم الخليجية بجائزة »أفضل صندوق 

استثمار في األسهم الخليجية« للعام 2014 ضمن جوائز  بانكر 
.»Banker Middle East Magazine« ميدل إيست

جائزة أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية 
في المسح السنوي ألفضل بيئة عمل في المملكة العربية 

السعودية للعام 2014 ، والذي أجرته شركة  » أفضل بيئة عمل« 
»Great Place to Work«. فازت الخبير المالية بالمرتبة 13 

كأفضل بيئة عمل على مستوى المملكة العربية السعودية، ويظهر 
فوز الخبير تربعها في المركز األول من بين جميع المؤسسات 

المالية غير المصرفية في المملكة.

الجوائز 

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

املركز الثالث عشر
جائزة أفضل بيئة عمل يف اململكة العربية السعودية

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

أفضل مدير صندوق إسالمي أفضل مدير أصول يف الشرق األوسط أفضل صندوق استثماري يف األسهم اخلليجية  
يف اململكة العربية السعودية
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2014٪2013٪2012٪2011٪2010
الدخل )مليون ريال سعودي(

1854.81%6664.63%17107.35%26125.70%158.18إمجايل اإليرادات
443.81%445.49%976.31%2183.19%100.88املصروفات التشغيلية

7411.00%6219.15%4031.04%3243.32%57.30صايف الدخل
املركز املايل )مليون ريال سعودي(

 395.23 95%4771.88%5803.10%3846.41%873.68حقوق املسامهني
 406.25 92%5778.22%7819.10%8873.04%940.21إمجايل األصول

 327.44 71%559.49-20561.06%6671.51%708.95االستثمارات
 535.84 169%141.442.87%521.641.70%332.498.18%3.335.07األصول حتت اإلدارة

الرحبية
20.07%29.62%28.92%34.64%36.23٪هامش صايف الدخل

2.82%3.28%3.94%5.25%6.66٪العائد على متوسط حقوق املسامهني
2.74%3.23%3.89%5.12%6.32٪العائد على متوسط األصول

79.93%70.38%71.08%66.18%63.77٪نسبة التكلفة إىل الدخل
0.710.530.380.350.26ربح السهم )ريال سعودي(
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إلى: السادة المساهمين

يسرنا أن نعرض لكم التقرير السنوي والقوائم املالية املوحدة 
لشركتكم -شركة اخلبري املالية - للسنة املالية املنتهية يف 31 

ديسمرب 2014. كما يسعدنا أن نعلن أن هذا العام قد شهد وهلل 
احلمد مثل ما سبقه من أعوام أداًء متميزًا لشركتكم واستمرارًا 

يف حتقيق أهداف النمو الطموحة على الرغم من املناخ 
االقتصادي العاملي الصعب، وأوضاع األسواق اإلقليمية املتقلبة، 

والتوترات اجليوسياسية.

اQداء المالي

بتوفيق اهلل سبحانه وتعاىل، كان األداء املايل لشركة اخلبري املالية 
للعام 2014 جيدًا، حيث ارتفعت اإليرادات اإلمجالية بنسبة %26 

لتصل إىل 158.2 مليون ريال سعودي مقارنًة مبا جمموعه 125.7 
مليون ريال سعودي يف العام 2013. كذلك منا صايف الدخل بنسبة 
32.3% ليصل إىل 57.3 مليون ريال سعودي من 43.3 مليون ريال 

سعودي يف السنة السابقة، وارتفعت أرباح السهم من 0.53 ريال 
سعودي إىل 0.71 ريال سعودي، وقد منا جمموع األصول حتت 

اإلدارة والذي يعترب مؤشرًا هامًا لنجاح أعمالنا بنسبة 34% ليصل 
يف هناية العام 2014 إىل 3.3 مليار ريال سعودي من 2.5 مليار 

ريال سعودي يف هناية السنة السابقة. كذلك منت القيمة السوقية 
حملفظة استثماراتنا بنسبة 5,7% لتصل إىل 709 مليون ريال 

سعودي يف العام 2014 من 671.5 مليون ريال سعودي يف العام 
2013، وارتفع العائد على االستثمار إىل %8.3.

بينما بلغ إمجايل املوجودات 940.2 مليون ريال سعودي كما يف 
هناية العام 2014 أي بزيادة قدرها 7.7% مقارنًة مبا كان عليه يف 

هناية العام 2013. منت حقوق املسامهني بنسبة 3.2% لتصل إىل 
873.7 مليون ريال سعودي بالرغم من ذلك ارتفع العائد على 

حقوق املسامهني ليصل إىل 6,66% يف العام 2014 مقارنًة بنسبة 
5.25% يف العام 2013.

نتيجة هلذا األداء املايل اجليد والذي يربز مدى جناح منوذج عمل 
الشركة، فإننا نوصي بتوزيع أرباح على السادة املسامهني بنسبة 

قدرها 5% للسهم قبل حسم أيه مستحقات، شريطة احلصول 
على موافقة اجلمعية العمومية للمسامهني املقرر انعقادها يف 
7 مايو 2015، لتكون السنة الثانية على التوايل اليت تقوم فيها 

الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مسامهيها.

سياسة توزيع اQرباح 

تلتزم الشركة بشروط وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.• 
تُحتسب الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة • 

بسدادها للجهات المختصة.
يُجنب )01%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، • 

ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 
المذكور نصف رأس المال.

يجوز للجمعية العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب • 
نسبة متساوية من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي 

وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك إن وجد دفعة للمساهمين تعادل • 

)5%( من رأس المال المدفوع )قبل حسم أية مستحقات( 
حسب توصية مجلس اإلدارة.

يجوز تخصيص - بعد ما تقدم - نسبة ال تزيد عن )5¸2%( من • 
الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ويحدد المجلس كيفية 

توزيع هذه النسبة.
يجوز توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية • 

في األرباح وذلك حسب توصية مجلس اإلدارة.

اQرباح الموزعة

قدم جملس اإلدارة توصية إىل اجلمعية العمومية لتوزيع أرباح 
نقدية بقيمة 40.7 مليون ريال سعودي على املسامهني للسنة 
املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014، أي ما يعادل 0.50 ريال 

سعودي للسهم، أو 5% من القيمة االمسية للسهم قبل حسم أية 
مستحقات. وسوف يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح بعد 

احلصول على موافقة اجلمعية العمومية ملسامهي الشركة.

مكافأة أعضاء مجلس اTدارة

مل حيصل السادة أعضاء جملس اإلدارة على أية مكافآت خالل 
العام 2014 رغم األداء املميز الذي قاموا به لتحقيق أهداف 

الشركة، وقد بلغ ما تقاضاه أعضاء جملس اإلدارة من رواتب 
وبدالت مبلغ وقدره 474 ألف ريال عن العام املايل 2014.

نتائج اQعمال

شكل النجاح املستمر لقطاع إدارة األصول خالل العام 2014 
العمود الفقري ألداء الشركة يف قطاعات أعماهلا الثالثة: 

االستثمار العقاري، واألسهم اخلاصة، واألسواق املالية. وكان 
أبرز اإلجنازات اليت مت حتقيقها عام 2014 طرح مخسة صناديق 

استثمارية*، تتوزع أصوهلا يف مناطق جغرافية خمتلفة وفئات 
أصول متنوعة.

ففي القطاع العقاري، طرحت اخلبري املالية أول صندوق مدر 
للدخل لالستثمار يف العقارات املكتبية يف الواليات املتحدة 

األمريكية، وصندوق تطوير عقارات سكنية يف مشال مدينة جدة، 
وصندوق تطوير أراضي يف مكة املكرمة. ويعكس طرح الصناديق 

الثالثة خالل سنة تقوميية واحدة تأكيدًا وتعزيزًا لقدرات 
اخلبري املالية يف إدارة هذه الفئة من األصول. باإلضافة إىل ذلك، 

ختارجت الشركة من أول صندوق لتطوير األراضي بنجاح

أما يف قطاع األسهم اخلاصة، فقد أغلقت اخلبري املالية أول 
صندوقني لالستثمار يف قطاع الرعاية الطبية. األول يركز على 

املستوصفات الطبية يف مدينة الرياض، والثاين صندوق أكرب 
حجمًا يضم مركزًا طبيًا متخصصًا يف مدينة جدة.

هذا وقد استمرت إدارة األسواق املالية حتقيق تقدم يف إدارة 
صناديقها االستثمارية العامة، ما أتاح التوسع يف عمليات إدارة 

حمافظ االستثمار بالوكالة.

وإىل جانب ذلك، استحدثت الشركة أيضًا وحدة رأس املال 
اجلريء لالستثمار يف الشركات الناشئة، وتكون اخلبري بذلك أول 
شركة مرخص هلا من قبل هيئة السوق املالية تقوم بإنشاء وحدة 

رأس املال اجلريء لالستثمار يف الشركات الناشئة.

ويتجلى مدى النجاح الذي حتقق يف هذه السنة املليئة بالنشاط 
من خالل منو حجم مشاركة عمالئنا يف صناديقنا االستثمارية 

بنسبة 65%، كذلك ارتفاع عدد عمالئنا بنسبة 54% مقارنة بالعام 
2013، مما يعكس مدى تنامي قوة تطوير أعمالنا وقدراتنا 

على طرح صناديقنا االستثمارية اليت فازت مبزيد من اجلوائز 
املرموقة خالل السنة منها جائزة جملة بانكر ميدل إيست  

 Banker Middle East »ألفضل صندوق لألسهم اخلليجية« 

للعام 2014.

الموارد البشرية

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

قدراهتم واالحتفاظ هبم على رأس العمل، مبا حيقق لنا ميزة 
تنافسية أساسية. وقد استطعنا خالل العام 2014 زيادة عدد 

موظفينا بنسبة 20% من خالل تعيني عدد إضايف من املوظفني 
االختصاصيني اخلرباء من ذوي املؤهالت العالية. كذلك واصلنا 
توظيف استثمارات كبرية يف تدريب املوظفني وتنمية مهاراهتم 

وتطويرهم وتوجيههم وتثقيفهم. وقد كان التزامنا باالرتقاء 
مبواردنا البشرية إىل أعلى املستويات حمل تقدير من اهليئات 

الدولية بتصنيفنا بني أفضل 13 رب عمل يف اململكة العربية 
السعودية. وحنن فخورون بشكل خاص لكوننا الشخص الوحيد 

من بني األشخاص املرخص هلم الذي فاز جبائزة أفضل بيئة 
عمل يف اململكة العربية السعودية.

الحوكمة

قمنا خالل العام 2014 بتعزيز إطار التزامنا بضوابط احلوكمة 
وإدارة املخاطر، واختذنا اخلطوات الضرورية لضمان استيفاء 

الشروط اليت يقتضيها قانون االلتزام الضرييب للحسابات 
األجنبية، واللوائح اجلديدة اليت تتطلب فصل خدمات احلفظ 

عن خدمات اإلدارة لصناديق االستثمار العقاري. وباإلضافة إىل 
ذلك، مت خالل السنة التنفيذ الشامل للنظم احلديثة ملراقبة 

املخاطر التشغيلية ورقابة االلتزام. ويف ضوء التوسع يف أعمال 

تقرير مجلس اTدارة

* مجيع الصناديق اليت مت طرحها خالل 
العام 2014 هي صناديق مغلقة مت طرحها 

من خالل الطرح اخلاص وفقا لالئحة 
صناديق االستثمار
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إدارة احملافظ االستثمارية، استثمرت اخلبري املالية يف عدد من 
نظم تقنية املعلومات املستخدمة يف التداول واملراقبة لضمان 
املعاملة العادلة واملتساوية جلميع املستثمرين وحتسني قدرات 

الشركة الداخلية على االستجابة الحتياجات العمالء املتزايدة يف 
هذا اجملال.

المسؤولية االجتماعية

إننا كمؤسسة مالية ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها، 
ندرك مدى التزامنا املستمر ومسؤوليتنا يف خدمة اجملتمع. 

وإحدى الركائز األساسية لسياسة املسؤولية االجتماعية بالشركة 
هي توفري الدعم لتطوير أجيال املستقبل. وقد قمنا يف هذا اجملال 

على مدى العام 2014 برعاية عدد من املبادرات التعليمية، كما 
قدمنا الدعم للمؤسسات التعليمية اليت ترعى الطالب املسلمني 

املتفوقني ملتابعة دراساهتم يف جامعات دولية مرموقة.

الطرح اQولي لالكتتاب العام

قامت الشركة بتعيني استشاريني لدراسة مدى جاهزية اخلبري 
املالية إلدراج أسهمها يف السوق املالية. وقد اشتملت هذه الدراسة 

على الشروط الرقابية اليت تفرضها هيئة السوق املالية على 
الشركات املدرجة يف السوق، ومراجعة ألفضل املعايري املتعارف 

عليها يف القطاع. وكان التقرير الذي أصدره االستشاريون إجيابيًا 
بشكل عام، ويتوقف حتديد تاريخ الطرح األويل لالكتتاب العام 
يف أسهم الشركة على تقدمي طلب بذلك إىل هيئة السوق املالية 

وموافقتها عليه وعلى األوضاع املالئمة يف السوق.

التوقعات المستقبلية

يف ظل اإلجنازات الكبرية اليت حققناها يف العام 2014، فإن 
توقعاتنا املستقبلية إلجنازات اخلبري املرتقبة متفائلة جدًا، 
ونتطلع إىل العام املايل 2015 كسنة ليست مليئة بالتحديات 

املستمرة فحسب، بل وأيضًا بالفرص اجلديدة. ومن هذه 
التحديات احملافظة على معدل النمو يف مؤشرات أعمالنا 

األساسية، مبا يف ذلك على سبيل املثال منو األصول حتت اإلدارة 
والرحبية والعائد على حقوق املسامهني يف ظل اإلجراءات الرقابية 

املشددة واملنافسة الكبرية، والتقلبات املتزايدة يف األسواق، 
وضبابية تغريات أسعار النفط، والتوترات اجليوسياسية املستمرة 

يف املنطقة. ومن جهة أخرى، ومبعدل منو قوي متوقع للناتج 
احمللي اإلمجايل يف اململكة العربية السعودية بنسبة 4.5%؛ بينما 

من املتوقع أن يؤدي فتح سوق األسهم السعودية أمام املستثمرين 
األجانب املؤهلني إىل إتاحة فرص أعمال جديدة جمزية للشركة. 

وسوف نواصل منهجيتنا احلريصة يف التعامل مع الفرص 
االستثمارية مع التزامنا وحرصنا الشديد على احملافظة على 

رأس املال وحتقيق مزيد من النمو يف مجيع قطاعات أعمالنا مبا 
يضمن قيمة أعلى حلقوق املسامهني.

شكر وتقدير

يغتنم جملس اإلدارة هذه الفرصة لإلعراب عن خالص تقديره 
ملسامهي شركة اخلبري املالية على دعمهم وثقتهم، وثقة ووالء 

عمالئنا ومستثمرينا؛ والتعاون اإلجيايب الذي شهدناه من 
شركائنا؛ والتعاون البناء من قبل هيئة السوق املالية يف اململكة 

العربية السعودية للشركة. كما نود التنويه مبهنية والتزام إدارتنا 
وموظفينا وإسهاماهتم الفعالة على مدى سنة أخرى تكللت 

خالهلا جهودنا بالنجاح.

عمار أمحد صاحل شطا
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

صاحل حممد بن الدن
رئيس جملس اإلدارة
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حتتوي هذه اللمحة على مقتطفات من تقرير دراسة »رؤية 
األسواق – 2015« الذي أصدرته شركة اخلبري املالية يف يناير 

2015. وميكن االطالع على التقرير الكامل على موقع اخلبري املالية 
على شبكة اإلنترنت.

االقتصاد العالمي

اجتاز االقتصاد العاملي العام 2014 مع تسارع النمو يف الواليات 
املتحدة والذي ساعد على التعويض عن الكثري من التباطؤ 

االقتصادي حول العامل. وسوف يستمر هذا االجتاه يف العام 2015 
مع استمرار ظهور بوادر قوة على االقتصاد األمريكي، بينما 
تعاين بقية دول العامل من النمو البطيء واالنكماش العام يف 

األسعار. ومن املرجح أن تؤدي اجتاهات السياسات النقدية يف 
الواليات املتحدة وأوروبا إىل تأثري كبري على اإلقبال العام على 
االستثمار، كما ميكن أن تؤثر على حتديد اجتاه فئات األصول 

الرئيسية. وميكن أن تواجه منطقة اليورو مناخًا صعبًا مع استمرار 
اقتصادات دول القلب األورويب بإظهار عالمات ضعف يف النمو، 
وتبقى االحتماالت كبرية لدخول املنطقة يف مرحلة انكماش يف 
األسعار. كذلك سوف يستمر التركيز على روسيا حيث ميكن أن 

تؤدي أزمة العملة اليت أخذت تواجهها مؤخرًا إىل التأثري على بقية 
دول أوروبا واليت تعاين بدورها من تباطؤ يف النمو االقتصادي. 

ومن املتوقع أن تستفيد الدول املستوردة للنفط كاهلند على سبيل 
املثال من تراجع أسعار النفط نتيجة اخنفاض معدالت التضخم 

وتقليص العجز يف احلساب اجلاري والتخفيف من انعدام التوازن 
املايل. ومن املتوقع أن تشعر دول مصدرة كالربازيل وروسيا وجنوب 

إفريقيا بالتأثري على عمالهتا والعجز يف ميزانياهتا. ولكن من غري 
املعروف حىت اآلن ما إذا كانت أسعار البترول سوف تكون أعلى يف 
هناية العام 2015 مما وصلت إليه يف العام 2014. غري أنه من املؤكد 

أن العام 2015 سوف يشهد تزايدًا يف تقلبات أسعار النفط قبل أن 
يستقر التداول، ونتوقع أن تكون األسعار أعلى مما كانت عليه يف 
هناية العام 2014. ويف ظل هذا املناخ، سوف يستمر الترقب ملعرفة 

ما إذا كان االقتصاد األمريكي يستطيع إخراج االقتصاد العاملي 
من حالة التباطؤ الراهنة، أو ما إذا كان التباطؤ يف منو االقتصاد 

العاملي سوف يؤدي إىل تراجع منو االقتصاد األمريكي.

اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي

تواجه دول جملس التعاون اخلليجي ضغوًطا ناجتة عن الضعف 
املستمر يف أسعار النفط بدًءا من النصف األخري من العام 2014. 

ونتوقع أن تقوم حكومات املنطقة إما خبفض اإلنفاق أو بالسحب 
من احتياطياهتا املالية الضخمة. وقد أكد الوزراء يف اململكة 

العربية السعودية والكويت واإلمارات أن سياسات اإلنفاق التوسعية 
سوف تستمر. غري أننا نتوقع أن يتراجع معدل منو اإلنفاق يف 
السنة املقبلة. وتعترب قطر والكويت األقل عرضة للتأثر بتراجع 

أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي 
املنخفضة فيهما، بينما تعترب البحرين وسلطنة عمان األكثر 

عرضة للتأثر وميكن أن تواجها تقلصًا يف ميزانيتيهما أو ارتفاعًا 
يف حجم دينهما العام. وسوف يستمر تعزيز القطاع غري النفطي 

نتيجة ملشاريع البنية التحتية الرئيسية يف قطر واإلمارات واململكة 
العربية السعودية يف إطار التحضريات لكأس العامل الفيفا، ومعرض 

أكسبو 2020 واملدن االقتصادية. ونتوقع يف العام 2015 أن يؤدي 
القطاع غري النفطي إىل حتفيز النمو يف منطقة اخلليج العريب، 

بينما يتراجع معدل النمو يف القطاع اهليدروكروبوين والذي ميثل 
نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل. لذلك فإن هناك الكثري 
من التحديات اليت تواجه مجيع اقتصادات دول جملس التعاون 
اخلليجي. وال ميكن أن تستمر مستويات اإلنفاق السابقة لفترة 
طويلة من الزمن يف ظل تراجع أسعار النفط وغياب التنويع يف 

االقتصادات الوطنية اخلليجية. وسوف تدرك حكومات املنطقة 
يف املستقبل القريب جدًا أهنا حتتاج إىل ميزانيات تقديرية أكثر 

توازنًا، وأنه ال بد هلا من خفض معدل إنفاقها االجتماعي.

لمحة عن اQسواق

إننا نتوقع أن تسود التقلبات في اQسواق خالل العام ٢٠١٥ 
في جميع فئات اQصول والمناطق الجغرافية.
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االقتصاد اQمريكي

منا االقتصاد األمريكي يف النصف الثاين من العام 2014 بأسرع 
وترية له منذ أكثر من عشر سنوات. وقد متت مراجعة معدل النمو 

السنوي املتوقع للربع الثالث من السنة بزيادته إىل 5.0% مقارنًة 
بالتقديرات السابقة البالغة 3.9%. ويبدو أن احتماالت التحسن 

االقتصادي قد طغت على الضعف الذي ساد االقتصادات العاملية 
الكربى األخرى. وكان االنتعاش ناجًتا بشكل رئيسي عن قوة 

اإلنفاق االستهالكي يف الواليات املتحدة والذي رافقه حتسن كبري 
يف سوق العمل األمريكية. ومع تراجع معدل البطالة إىل املستويات 

اليت كان عليها قبل أزمة الركود االقتصادي، وتقلص أعداد 
مطالبات البطالة إىل أدىن مستوياهتا منذ عدة سنوات، كان 

التحسن امللحوظ يف سوق العمل األمريكية من العوامل األساسية 
اليت دعمت منو االقتصاد األمريكي.

اقتصاد منطقة اليورو

يف تباين واضح مع النمو الذي تشهده اقتصادات دول متقدمة 
أخرى كالواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، واصلت 

اقتصادات منطقة اليورو يف العام 2014 مصارعة تراجع اقتصادي 
يسود فيها منذ ست سنوات. ويف الربع الثالث من العام 2014، 
استطاعت الدولتان األكرب اقتصاديًا يف منطقة اليورو، أملانيا 
وفرنسا، بالكاد أن تتفادى االنزالق حنو الركود، بينما دخلت 

إيطاليا، ثالث أكرب اقتصاد يف منطقة اليورو، يف مرحلة 
ركود اقتصادي. وكانت بارقة األمل الوحيدة تتمثل يف بعض 

اقتصادات دول احمليط األورويب ومنها على سبيل املثال إسبانيا 
واليونان والربتغال اليت حققت انتعاشًا أفضل من املتوقع. وقامت 

اهليئة األوروبية خبفض توقعاهتا للنمو يف املنطقة إىل 0.8% فقط 
يف العام 2014 مقارنًة بتقديراهتا السابقة ملعدل منو بنسبة %1.2. 

كما كانت البيانات االقتصادية خميبة للتوقعات أيضًا، حيث 
شهدت االقتصادات الثالثة األكرب تقلصًا يف نشاطها الصناعي 

خالل السنة، ما يشري إىل أن االقتصاد األورويب مل خيرج من 
أزمته حىت اآلن.

االقتصادات الناشئة

تأثر أداء األسواق الناشئة إىل حد كبري باالجتاهات النقدية 
العاملية على مدى السنوات القليلة األخرية. وبينما كانت سياسة 

التيسري النقدي يف دول العامل املتقدمة وعلى األخص يف الواليات 
املتحدة األمريكية، أساسيًة للتدفقات الضخمة الواردة إىل األسواق 

الناشئة، غري أن التوقعات لقيام االحتياطي الفدرايل بتقليص 
برنامج شراء السندات وما أمثر عنه فعليًا قد أدت إىل تراجح حاد 
يف أسعار العمالت يف معظم األسواق. ويبدو أن تأثريات التوترات 

اجليوسياسية العاملية يف اآلونة األخرية وقوة الدوالر األمريكي 
والتباطؤ االقتصادي يف الصني والتراجع احلاد يف أسعار السلع قد 
أثرت مجيعها على األسواق الناشئة يف العام 2014. وتوقع صندوق 

النقد الدويل معدل منو بنسبة 4.4% للسنة احلالية، أي أقل بكثري 
مما كان عليه قبل بضع سنوات حيث تراوح بني 6% و7%. كما 
)HSBC( أظهرت البيانات الصادرة من بنك آتش أس يب سي

أيضًا أن النشاط االقتصادي قد تباطأ يف مجيع األسواق الناشئة 
يف شهر نوفمرب. ومن بني االقتصادات الناشئة األربعة األكرب، 

سجلت الصني منوًا ولكن مبعدل هو األضعف منذ شهر مايو، 
بينما حققت اهلند أسرع معدل منو منذ شهر يونيو. وسجلت كل 
من روسيا والربازيل تراجعًا حادًا. ونرى أن ارتفاع أسعار الفائدة 

يف الواليات املتحدة األمريكية واخنفاض أسعار النفط وتباطؤ 
النمو االقتصادي يف الصني سوف تشكل عوامل رئيسية تؤثر على 

العوائد يف األسواق الناشئة يف العام 2015. كما أن التحوالت يف 
السياسات االقتصادية واملخاطر احملددة يف كل من الدول سوف 

تؤدي إىل اجتاهات منو متباينة يف اقتصادات األسواق الناشئة.

اQسهم

كان أداء أسواق األسهم العاملية متفاوتًا، حيث ارتفعت األسواق 
األمريكية إىل مستويات جديدة غري مسبوقة خالل العام 2014، 

بينما ميكن أن تؤدي معدالت النمو والتدابري السياسية اليت 
يتخذها البنك املركزي إىل أداء متفاوت لألسهم يف العام 2015. 

وحنافظ على نظرتنا اإلجيابية لألسواق املتقدمة، مع ترجيح 
كفة الواليات املتحدة األمريكية حيث من املتوقع أن يؤدي 

التحسن يف املناخ االقتصادي وتوقعات النمو األفضل ألرباح 
الشركات إىل إتاحة فرص جذابة للمستثمرين. وعلى الرغم من 

الضبابية السائدة، تظهر نوافذ فرص جمزية يف بعض األسواق 
الناشئة للمستثمرين الذين يسعون إىل االستثمار ألجل طويل. 

كما حققت األسهم األوروبية مكاسب خالل الربعني األول والثاين 
من العام 2014 نتيجة تفاؤل املستثمرين باقتصاد منطقة اليورو 
يف ظل التوقعات بأن البنك املركزي األورويب سوف يتخذ تدابري 

نقدية حتفيزية. ومع تراجع القيَّم السوقية لألسهم مقارنًة 
باملتوسط الذي كانت عليه يف املاضي )ومقارنة بالواليات املتحدة 

األمريكية(، ال ميكن جتاهل التوقعات بتحسن أرباح الشركات 
على الرغم من التشاؤم االقتصادي السائد حاليًا.

من املتوقع أن يتحسن أداء األسواق الناشئة يف العام 2015 
نتيجة للتغريات الكبرية يف أسعار السلع. ومن املتوقع أن يستمر 

التأثري السليب الكبري على الكثري من األسواق الناشئة نتيجة 
لتباطؤ النمو وانعدام التوازن واملخاوف اجليوسياسية. وقد 

حققت أسواق دول جملس التعاون اخلليجي أداًء ممتازًا يف 
النصف األول من العام 2014 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وأرباح 
الشركات اإلجيابية، والطروحات األولية اجلديدة ومنها الطرح 

األويل للبنك األهلي التجاري وإعمار مولز. كذلك انتعش اإلقبال 
يف السوق بعد اإلعالم عن فتح األسواق يف اململكة العربية 

السعودية أمام املستثمرين األجانب يف أواخر العام 2015 وتضمني 
األسواق القطرية واإلماراتية يف مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 

إنترناشونال لألسواق الناشئة. غري أن التراجع احلاد ألسعار 
النفط أدى إىل اخنفاض يف بعض املؤشرات الرئيسية بأكثر من %10.

أدوات الدخل الثابت

من املرجح أن تسيطر سياسات البنك املركزي يف العام 2015 على 
االجتاهات يف سوق أدوات الدخل الثابت. كذلك من املرجح أن 
تؤدي التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة إىل 

ارتفاع معدالت العوائد القياسية على سندات اخلزينة األمريكية. 
أما يف منطقة اليورو، فإن احتماالت اعتماد املصرف املركزي 

األورويب ملزيد من تدابري السياسة النقدية تؤدي إىل تعزيز أداء 
السندات بشكل كبري. غري أننا نرى أن اإلقبال على السندات يف 
منطقة اليورو ميكن أن يكون قد بلغ أقصى مداه، ويبدو اجملال 

حمدودًا أمام حدوث مزيد من االخنفاض يف العوائد على السندات.

العمالت

إننا نتوقع تباينًا كبريًا يف السياسات النقدية هذه السنة يف 
الواليات املتحدة من جهة ويف أوروبا واليابان من جهة أخرى. 

فقد وردت اإلشارة يف البيان الصادر عن االجتماع األخري للجنة 
املصرف االحتياطي الفدرايل لألسواق املفتوحة إىل أن املصرف 
املركزي األمريكي سوف ينهي سياسته النقدية املتساهلة جدًا 
ويقوم برفع أسعار الفائدة يف العام 2015. كما أن األداء القوي 

لالقتصاد األمريكي سوف يساعد الدوالر على حتقيق أداء 
أفضل مقارنة بعمالت دول جمموعة السبع األخرى. ومن جهة 

أخرى، فإن املناخ االقتصادي والضغوط االنكماشية يف منطقة 
اليورو تربر اختاذ تدابري نقدية ومالية إضافية. وسوف يستمر 

التراجع يف سعر صرف اليورو نتيجة لغياب اإلصالحات اهليكلية 
الضرورية واملناخ السياسي غري املؤايت. كما أن احتمال استمرار 

تنفيذ برنامج التحفيز النقدي سوف يؤدي إىل استمرار الضغط 
على الني الياباين. ونتوقع أن يتعرض اجلنيه االسترليين لضغوط 

يف مواجهة الدوالر األمريكي بسبب تراجع التوقعات بزيادة 
سعر الفائدة يف املستقبل القريب والضبابية السياسية اليت تسبق 

االنتخابات املقبلة وتضاؤل احتماالت منو األجور.

السلع

شهد النفط اخلام أسوأ أداء مقارنًة جبميع فئات األصول يف 
العام 2014 بسبب الطلب الضعيف والفائض يف الكمية املعروضة 
يف األسواق العاملية. غري أن املستوى األدىن الذي ميكن أن تصل 

إليه أسعار النفط يعترب قريبًا من املستويات احلالية، حيث إن 
أسعار النفط املنخفضة سوف جتعل االستثمار يف النفط الصخري 

أقل جاذبية وتؤدي إىل احلد من توظيف استثمارات إضافية يف 
هذا القطاع. كما أن العوامل اجليوسياسية وارتفاع حجم الطلب 

يف آسيا ميكن أن تؤدي أيضًا إىل دعم أسعار النفط. كذلك فقد 
شهدت أسعار الذهب تصحيحًا كبريًا على مدى السنتني املاضيتني 

وميكن أن تثبت عند املستويات احلالية نتيجة تزايد الطلب 
الفعلي من الدول اآلسيوية حىت ولو قام املصرف االحتياطي 

الفدرايل برفع أسعار الفائدة.
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إدارة األصول

تطوير األعمال س املال اخلاص
رأ

1

23

4 االستحواذ

الطرحالتغطية

اإلدارة
تطوير

املنتجات / 
املشورة

إعادة هيكلة الصفقة يف
صيغة منتج استثماري

نموذج أعمال الخبير المالية

يقوم منوذج أعمال اخلبري على خطوات أساسية حمددة:

دراسة الصفقات االستثمارية واالستحواذ على أفضلها1. 
تغطية الصفقة باستخدام موارد الشركة والتمويل الخارجي2. 
طرح الصفقة للعمالء عن طريق منتج استثماري يتوافق مع 3. 

تطلعاتهم 
إدارة المنتج االستثماري بعد اإلغالق4. 

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

واالستفادة من فرص االستثمار املناسبة واجملزية لتعظيم القيمة 
ملسامهيها ومستثمريها ومتكني عمالئها من االستثمار يف 

حمافظها وصناديقها االستثمارية.

تعمل اإلدارات املختلفة يف اخلبري كفريق واحد بالتنسيق 
الوثيق لضمان أعلى مستويات الكفاءة واألداء يف خمتلف 

مراحل االستثمار.

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

إجراء البحوث والدراسات التحليلية الشاملة لألسواق.• 
االبتكار و تصميم المنتجات والخدمات وهيكلتها.• 
إدارة االستثمار ومراقبة األداء لضمان أعلى كفاءة • 

الستغالل رأس المال؛ وإدارة المخاطر بشفافية؛ وتعظيم 
العوائد والقيمة الرأسمالية.

الحرص على اختيار فرق اإلدارة المؤهلة وذالكوادر البشرية • 
المتميزة بدرجة عالية من الدراية والكفاءة والخبرة.

استخدام أحدث التقنيات لدعم األعمال وتحسين الكفاءة.• 
تعزيز الهوية التجارية للشركة وذلك لإلسهام في دعم • 

أنشطة تطوير األعمال الجديدة، والتعريف بخدمات  
 و منتجات وإنجازات الشركة.

توحيد مصالح المساهمين والعمالء والمستثمرين والكوادر • 
البشرية بالشركة.

نموذج أعمال الخبير المالية
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يهدف قطاع إدارة األصول إىل حتقيق عوائد مستدامة لعمالئنا 
من خالل كفاءة توزيع رأس املال مبا يتناسب مع االحتياجات 
االقتصادية احلقيقية، ومبا حيقق أهداف العمالء االستثمارية 

املتنوعة عرب صناديق استثمارية أو حمافظ متخصصة توفر 
للمستثمرين فرص االستثمار يف األسواق املالية والعقار وأسهم 

الشركات اخلاصة ورأس املال اجلريء يف األسواق السعودية 
واخلليجية والعاملية.

وجتمع اخلبري املالية بني درايتها العميقة باألسواق وخرباهتا 
الواسعة يف القطاعات اليت تستثمر فيها هليكلة منتجات 

استثمارية ذات مستوى عاملي لتلبية احتياجات عمالء الشركة.

كما تسعى اخلبري دائمًا إىل توحيد مصاحلها مع مصاحل عمالئها 
باالستثمار يف الصناديق اليت تقوم بإنشائها، ما يشكل أحد أهم 

العوامل اليت تسهم يف جناح صناديقنا االستثمارية. ونواصل 
العمل على مراقبة الفرص املتاحة يف األسواق وتقييم احتياجات 
العمالء من أجل تطوير احللول االستثمارية اجلديدة اليت تليب 

االحتياجات املتغرية إلدارة ثروات عمالئنا.

كانت 2014 سنًة حمورية لقطاع إدارة األصول منذ تأسيس اخلبري 
املالية، من حيث حتقيق املنافع من االستثمارات على مدى 

السنوات املاضية بطرح عدد غري مسبوق من املنتجات اجلديدة 
يف األسواق، وزيادة استثمارات الشركة يف نظم تقنية املعلومات اخلاصة 
بإدارة حمافظ املستثمرين يف األسواق املالية، كما قامت الشركة 

بتطوير وحتسني اإلجراءات املتبعة يف إدارة حمافظ العمالء.

وقد بدأت الشركة يف العام 2014 تعزيز احلجم الكبري لألصول حتت 
اإلدارة واليت بلغت قيمتها حوايل 2.5 مليار ريال سعودي موزعة على 
مجيع فئات األصول. وحبلول هناية العام 2014، ارتفع حجم األصول 
حتت اإلدارة إىل 3.3 مليار ريال سعودي. وقد طرحت اخلبري مخسة 

صناديق استثمارية جديدة* خالل السنة لالستثمار يف األسهم 
اخلاصة والعقار، كذلك قامت الشركة بزيادة عمليات إدارة احملافظ 

االستثمارية إىل مستوىً غري مسبوق. 

ومل تكن 2014 سنًة مفصلية فحسب، بل أن اخلبري املالية قد سجلت 
أول ختارج هلا من أحد صناديقها االستثمارية )للمزيد من املعلومات 

عن التخارج، يرجى اإلطالع على صفحة رقم 24(.

كما عكست الصناديق واخلدمات اليت طرحتها اخلبري املالية 
خالل العام 2014 رغبة املستثمرين يف تنويع حمافظ استثماراهتم 

يف عدد من فئات األصول واألمناط االستثمارية، ومبا يتيح 
إعداد حمفظة متوازنة، ودفاعية يف مواجهة التغريات االقتصادية 

اإلقليمية، وتنطوي على خماطر مدروسة متوافقة مع املناخ 
االقتصادي السائد يف اململكة العربية السعودية، ومركزة من حيث 
االستثمار يف القطاعات ذات األولوية اليت تستفيد من مستويات 

اإلنفاق احلكومي املرتفعة تارخييًا.

* مجيع الصناديق اليت مت طرحها خالل 
العام 2014 هي صناديق مغلقة مت طرحها 

من خالل الطرح اخلاص وفقا لالئحة 
صناديق االستثمار
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لقد تبنت اخلبري املالية إطالق مبادرتني جديرتني بالذكر خالل 
العام 2014. املبادرة األوىل تشمل مساعدة قطاع الشركات الصغرية 

واملتوسطة على أداء دوره يف دعم االقتصاد الوطين. ويف الواقع، 
فإن الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم واليت تعترب احملرك 

الدافع للنمو واالستقرار يف مجيع االقتصادات املتقدمة، تعاين 
من صعوبة شديدة يف احلصول على رأس املال. ولذلك قررت 

اخلبري املالية دعم هذه الشرحية باالستثمار يف الشركات الصغرية 
واملتوسطة وتقدمي رأمسال النمو الالزم هلا، وذلك بإطالقها 

إستراتيجية االستثمار يف الشركات الصغرية واملتوسطة كجزء من 
أجندة أعمال إدارة األسهم اخلاصة.

أما بالنسبة للمبادرة الثانية، فقد قررت اخلبري املالية االستثمار 
أيضًا يف الشركات الناشئة. وبينما متثل اململكة العربية السعودية 

أكرب اقتصاد يف املنطقة، غري أهنا مل تتمكن من الوصول إىل ما 
حققه عدد من املراكز اإلقليمية من حيث توفري املناخ املطلوب 

لنجاح الشركات الناشئة. وعلى الرغم من املبالغ املالية الضخمة 
املوظفة واالهتمام باالستثمار يف هذا القطاع، إال انه ال يزال 
هناك نقص كبري يف املشاركني اجلادين. ويف الواقع، مل يقم 

حىت اآلن أي شخص مرخص له يف اململكة بالدخول إىل هذا 
اجملال. ولذلك قامت اخلبري املالية بطرح مبادرة للمشاريع الناشئة 

لسد هذه الفجوة يف السوق، من خالل التحضري إلنشاء صندوق 

يستثمر يف الشركات الناشئة السعودية والذي يليب احلاجة إىل 
رأس املال الالزم لنمو الشركات الناشئة اليت تتميز بتصورات 

وأفكار مبتكرة أثبتت قدرهتا على حتقيق النجاح.

واستجابًة هلذه االجتاهات يف السوق، قامت الشركة بطرح أول 
صندوق عقاري مدر للدخل يف الواليات املتحدة األمريكية يركز 

على االستثمار يف العقارات املكتبية والصناعية، هبدف االستثمار 
يف أسواق ال تتأثر بالتطورات احمللية واإلقليمية. كما قامت 

الشركة أيضًا باالستجابة للنقص يف الوحدات السكنية الذي 
تشهده مدينة جدة بشكل خاص واململكة بشكل عام، وذلك بطرح 

صندوق للتطوير العقاري يشمل بناء حوايل 200 فيال يف مشايل 
جدة. 

كذلك، ولالستجابة أيضًا لالجتاهات املستجدة يف السوق واليت 
تشهد حركة هائلة يف قطاع الرعاية الصحية، يف ضوء الزيادة 

الكبرية يف عدد السكان، استثمرت صناديق اخلبري لألسهم 
اخلاصة يف السوق احمللية من خالل االستحواذ على حصص 

أغلبية يف مستوصفات تركز على تقدمي خدمات الرعاية الطبية 
يف منطقة الرياض، باإلضافة إىل االستحواذ على جمموعة رعاية 

طبية سعودية متخصصة.

إدارة االستثمار العقاري

تقوم فلسفة اخلبري االستثمارية على إدراكها لالستثمار العقاري 
على مستوى االستراتيجية وعلى مستوى األصول. حيث يتم 
إجياد الفرص االستثمارية بعد إجراء دراسات وحبوث شاملة 

والتوصل إىل فهم عميق ألسس االستثمار العقاري وإجراء التقييم 
الدقيق ملختلف العناصر االستثمارية. وتقدم اخلبري تشكيلة 

متنوعة من املنتجات يف األسواق احمللية والعاملية يف مجيع الفئات 
الرئيسية إلدارة االستثمارات العقارية.

أبرز اإلجنازات يف العام 2014
طرح صندوق اخلبري الواليات املتحدة للدخل العقاري 1 

مت الطرح اخلاص لصندوق االستثمار املقفل املدر للدخل يف يوليو 
2014 بقيمة 124 مليون ريال سعودي. وتضم حمفظة الصندوق 

ثالث عقارات جتارية يف كل من هيوسنت وساينت لويس 
وإنديانابوليس بالواليات املتحدة األمريكية.

طرح صندوق اخلبري للفرص االستثمارية العقاري 1
مت الطرح اخلاص لصندوق االستثمار املقفل يف ديسمرب 2014 

بقيمة 617 مليون ريال سعودي كصندوق لتطوير أرض مؤلفة من 
قطعتني متالصقتني تبلغ مساحتهما 38.398 مترًا مربعًا، يف 

حي ُكدي يف مكة املكرمة باململكة العربية السعودية.

طرح صندوق اخلبري للتطوير العقاري السكين 2
مت الطرح اخلاص لصندوق االستثمار املقفل يف ديسمرب 2014 

بقيمة 300 مليون ريال سعودي كصندوق تطوير عقاري سكين 
لتطوير حوايل 200 فيال سكنية على عدة قطع أراضي تبلغ 

مساحتها اإلمجالية 81.883 مترًا مربعًا، وتقع ضمن مشروع 
»مشارف« يف جدة، اململكة العربية السعودية.

التخارج من صندوق اخلبري لتطوير األراضي 1
مت التخارج من هذا الصندوق بنجاح. وقد مت الطرح اخلاص هلذا 
الصندوق املقفل يف يوليو 2010 برأمسال 142 مليون ريال سعودي 
ملدة ثالث سنوات. واستحوذ الصندوق على أرض تزيد مساحتها 

عن 300.000 مترًا مربعًا يف مكة املكرمة، وتعاقد مع مقاويل 
أعمال البنية التحتية لتطوير األرض وفًقا ألهداف واستراتيجية 

االستثمار املتفق عليها.

اإليرادات السنوية لقطاع إدارة األصول
)ألف ريـال سعودي(
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إدارة اQسهم الخاصة
تعمل اخلبري بالتنسيق الوثيق مع فرق اإلدارة العليا بشركات 

احملافظ االستثمارية لتحقيق القيمة التشغيلية واملالية جلميع 
األطراف املعنيني مبن فيهم شركائها يف االستثمارات. وتستثمر 
اخلبري يف الصفقات املستهدفة من خالل صناديق فرص حمددة.

يتم اختيار الشركات املستهدفة بالتركيز بشكل رئيسي على 
استراتيجيات االستثمار التالية:

االستحواذ على حصص أغلبية يف شركات عاملة متلكها   -1
جمموعات عائلية

االستحواذ على حصص أقلية يف شركات ممتازة من احملتمل   -2
أن يتم إدراجها يف السوق املالية وطرح أسهمها لالكتتاب العام

تأسيس شراكات مع شركات عاملية  -3
االستثمار يف شركات صغرية ومتوسطة احلجم  -4

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
طرح صندوق مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية 

لالستثمار يف قطاع الرعاية الصحية.

طرح صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الطيب 1
استحوذ صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الطيب 1 )صندوق مغلق( 

على حصة أغلبية يف جمموعة عيد، وهي شركة رعاية صحية 
مقرها اململكة العربية السعودية، تأسست يف العام 2001 وتعترب 

إحدى جمموعات الرعاية الصحية الرائدة واملتكاملة رأسيًا العاملة 
يف اململكة. وقد بدأت اجملموعة نشاطها كمقدم رعاية صحية 

مستقل، وكانت تركز على تقدمي خدمات التجميل والرعاية 
الصحية األولية املتخصصة ملرضى العيادات اخلارجية؛ وقد 

متت توسعة الشركة مؤخرًا وبدأت بتقدمي خدمات إضافية منها 
تشغيل الصيدليات، وتوريد املعدات الطبية وإدارة وتشغيل مرافق 

الشركات األخرى. 

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
حققت صناديق الشركة الثالثة العامة - صندوق الخبير لألسهم • 

الخليجية، وصندوق الخبير لألسهم السعودية، وصندوق الخبير 
للسيولة )حصين( - معدالت أداء ممتازة فاقت مؤشرات السوق.

قامت إدارة األسواق المالية بتوظيف استثمارات كبيرة في • 
نظم تقنية المعلومات، كما عملت على تطوير قدراتها نحو 

إجراء الدراسات والبحوث والتنفيذ، وتنوي إدخال تحسينات 
مشابهة على خدمات إعداد التقارير.

امتازت خدمات إدارة المحافظ االستثمارية لألفراد أصحاب • 
المالءة المالية العالية ومؤسسات االستثمار والتي بدأ تقديمها 
رسميًا خالل العام بتحقيق أداء متميز؛ وتمت إضافة خدمات 

جديدة إليها منها الحلول لشركات التأمين واستراتيجية 
التمويل التجاري.

فاز صندوق الخبير لألسهم الخليجية بجائزة »أفضل صندوق • 
استثمار في األسهم الخليجية« للعام 2014 ) لمزيد من 
المعلومات، يرجى اإلطالع على صفحة الجوائز رقم 6(.

وحدة رأس المال الجريء

أنشأت اخلبري املالية يف العام 2014 وحدًة جديدًة متخصصًة يف 
االستثمار يف الشركات الناشئة لدعم الشركات حديثة التأسيس 

القابلة لتحقيق درجة عالية من النمو. وتستهدف اخلبري الشركات 
الناشئة اليت حتتاج إىل متويل يف املراحل األوىل من منوها لكي 
تتمكن من التركيز على تدعيم االقتصاد الوطين السعودي من 
خالل حتفيز إجياد املزيد من فرص العمل، وتشجيع االبتكار، 

واملسامهة يف النمو االقتصادي العام للمملكة.

تركز اخلبري للشركات الناشئة على الفرص القادرة على حتقيق 
معدالت منو عالية يف قطاعات التكنولوجيا، واالتصاالت املتنقلة، 
ووسائل اإلعالم اجلديدة، واأللعاب، ومواقع التواصل االجتماعي، 

باإلضافة إىل التقنيات اجلديدة كالصور ثالثية األبعاد وإنترنت 
األشياء (IoT). وتركز اخلبري فينشرز على سد الفجوة بني 

االستثمار التأسيسي ومرحلة التوسعة يف شرحية الشركات 
الناشئة، لتتمكن بعد ذلك من التخارج بواسطة طرق منها البيع 

التجاري لصندوق استثمار يف الشركات الصغرية واملتوسطة أو ألي 
طرف آخر أو حىت التخارج بالطرح األويل لالكتتاب العام.

طرح صندوق اخلبري للشركات الصغرية واملتوسطة 1
مت طرح صندوق اخلبري للشركات الصغرية واملتوسطة 1 )صندوق 
مغلق( يف ديسمرب 2014 إلدارة االستحواذ على حصة أغلبية يف 

جمموعة الدكتور عمر العجاجي الطبية )جمموعة العجاجي( 
يف الرياض، اململكة العربية السعودية، واليت تأسست يف العام 
1995، ومتلك وتشغل أربعة مستوصفات ومخس صيدليات يف 

الرياض. تستهدف جمموعة العجاجي تقدمي خدمات الرعاية 
الصحية بشكل رئيسي للوافدين املقيمني يف اململكة. وميثل 

هذا الصندوق اجلديد بداية تنفيذ استراتيجية اخلبري املالية 
لالستثمار يف أسهم الشركات اخلاصة الصغرية واملتوسطة احلجم 

عرب صناديقها االستثمارية، باستهداف االستثمار يف الشركات 
الصغرية واملتوسطة املتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية يف 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

إدارة اQسواق المالية

تقدم إدارة األسواق املالية بشركة اخلبري املالية تشكيلة واسعة 
من خدمات إدارة االستثمارات املتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية ومبادئها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء 
أصحاب املالءة املالية العالية واملؤسسات االستثمارية. ويغطي 
مديرو االستثمارات يف اخلبري أسواق اململكة العربية السعودية 
ودول جملس التعاون اخلليجي يف مجيع فئات األسهم وأدوات 

الدخل الثابت، يدعمهم فريق من اخلرباء املتخصصني العاملني 
لدى اخلبري املالية بإجراء البحوث يف جانب الشراء. كما تشمل 

املنتجات واخلدمات العاملية اليت تقدمها الشركة صناديق عاملية 
رائدة لالستثمار يف خمتلف فئات األصول والسندات يف األسواق 

العاملية. كما تشمل تشكيلة خدماتنا صناديق استثمار عامة، 
.(DPM)إضافًة إىل إدارة احملافظ االستثمارية

ويتهيأ للخبري فينشرز مركز فريد من خالل تواجد اخلبري املالية 
اإلقليمي الواسع وشبكة عالقاهتا القوية مع املستثمرين يف املنطقة، 
مبا يتيح هلا االستفادة من تزايد أعداد الشركات الناشئة يف اململكة 

العربية السعودية ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عمومًا، 
نتيجة لتنامي الشرحية السكانية الشابة اليت تتسم بالطموح ومتتاز 

بالدراية بالتكنولوجيا احلديثة، والدعم احلكومي القوي اهلادف إىل 
بناء اقتصادات قائمة على املعرفة.

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
توسعة العالقات مع األطراف ذات العالقة كحاضنات • 

ومسرعات األعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
استقطاب عدد من الطلبات من شركات ناشئة مهتمة.• 
خلق عدد كبير من فرص األعمال الجديدة المرتقبة.• 
المشاركة في عدد من المؤتمرات للتعريف بوحدة رأس المال • 

الجريء في شركة الخبير المالية.
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تؤدي إدارة تطوير املنتجات دورًا استراتيجيًا يف بداية الدورة 
االستثمارية، حيث تقوم بتطوير وهيكلة الفرص االستثمارية اليت 

خيتارها فريق العمل وحتويلها إىل حلول ومنتجات استثمارية 
مبتكرة لتلبية احتياجات قاعدة العمالء وتنويع حمفظة منتجات 

اخلبري املالية.

كما تشرف إدارة تطوير املنتجات على أعمال جمالس إدارة مجيع 
صناديق اخلبري االستثمارية من خالل التنسيق الفعال بني أعضاء 
جمالس اإلدارة وبني مديري الصناديق. كما تتوىل مسؤولية إعداد 
التقارير التفصيلية حول أداء الصناديق على املستثمرين. وحتظى 
اإلدارة بدعم فريق من املوظفني املتخصصني يف تأسيس صناديق 

االستثمار، وإجراء دراسات التحليل املايل والبحوث االقتصادية 
ودراسات السوق، ودراسة قوانني االستثمار املعمول هبا.

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
إنشاء عالقة مع  أمناء حفظ مستقلين مما يضفي مزيدا من • 

االستقاللية لمنتجات الخبير ومواكبة للمعايير العالمية 
لالستثمار والتزاماً بقوانين هيئة السوق المالية والتي مازالت 

في طور التطبيق.
تحسين إجراءات إدارة مجالس إدارة صناديق االستثمار لزيادة • 

الشفافية وتقديم الدعم والمساندة ألعضاء مجالس اإلدارة 
في تنفيذ واجباتهم االستئمانية.

تطوير عملية إصدار تقارير صناديق االستثمار للمستثمرين • 
والتأكد من إعدادها بدقة وفي المواعيد المحددة.

كما استحدثت الخبير المالية منتجات جديدة تواكب تطلعات • 
عمالئها وتسمح بالتوسع إلستهداف شريحة عمالء جديدة، 

ومن أهم تلك المنتجات التي تعمل عليها الشركة حالياً تقديم 
حلول ومنتجات تختص بالقطاع الوقفي.

هيكلة خمس صناديق استثمار جديدة مغلقة تم طرحها خالل • 
العام 2014 وفقاً لمتطلبات الطرح الخاص بالئحة صناديق 

االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويعد هذا إنجازاً 
قياسياً لشركة الخبير بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بشكل 

عام، كون تلك الصناديق ذات هيكلة متطورة وعلى النحو 
التالي:

إدارة تطوير المنتجات

املنطقة اجلغرافيةتاريخ التأسيساسم الصندوق

العقار
الواليات املتحدة2 يوليو 2014صندوق اخلبري الواليات املتحدة للدخل العقاري 1

اململكة العربية السعودية7 ديسمرب 2014صندوق اخلبري للفرص االستثمارية العقاري 1
اململكة العربية السعودية31 ديسمرب 2014صندوق اخلبري للتطوير العقاري السكين 2

األسهم 
اخلاصة

اململكة العربية السعودية28 ديسمرب 2014صندوق اخلبري للشركات الصغرية واملتوسطة 1
اململكة العربية السعودية31 ديسمرب 2014صندوق اخلبري للملكية اخلاصة الطيب 1
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نوع اسم الصندوق
حجم الصندوق*تاريخ التخارجاملنطقة اجلغرافيةتاريخ التأسيسالصندوق

العقار

3014.499.962 يونيو 2015 مع خيار متديد لسنة واحدةاململكة العربية السعودية30 يونيو 2010صندوق اخلبري العقاري 2

انتهت املدة األصلية للصندوق وهو حاليًا يف فترة التمديد اململكة العربية السعودية1 نوفمرب 2010صندوق اخلبري العقاري 1
38.001.307األخرية واليت تنتهي يف 1 نوفمرب 2015

صندوق اخلبري لتطوير 
انتهت املدة األصلية للصندوق وهو حاليًا يف فترة التمديد اململكة العربية السعودية7 ديسمرب 2011األراضي 2

1.187.002.758األخرية واليت تنتهي يف 7 ديسمرب 2015

صندوق اخلبري السكين لوسط 
18149.759.770 نوفمرب 2015 مع خيار متديد لسنة واحدةاململكة املتحدة19 نوفمرب 2012لندن 1

)كما يف 30 يونيو 2014(
صندوق اخلبري للتطوير 

2987.883.926 ديسمرب 2015 مع خيار متديد لسنة واحدةاململكة العربية السعودية29 ديسمرب 2012 العقاري السكين 1 )مساكن(

صندوق اخلبري الواليات 
2123.750.000 يوليو 2019 مع خيارين للتمديد لسنة واحدة لكل منهماالواليات املتحدة2 يوليو 2014املتحدة للدخل العقاري 1

)كما يف 2 يوليو 2014(
صندوق اخلبري للفرص 
7694.255.410 ديسمرب 2019 مع خيارين للتمديد لسنة واحدة لكل منهمااململكة العربية السعودية7 ديسمرب 2014االستثمارية العقاري 1

صندوق اخلبري للتطوير 
31165.000.000 ديسمرب 2017 مع خيارين للتمديد لسنة واحدة لكل منهمااململكة العربية السعودية31 ديسمرب 2014العقاري السكين 2

األسهم اخلاصة

صندوق اخلبري ألسهم 
30150.567.744 ديسمرب 2015 مع خيارين للتمديد ملدة سنة واحدة يف كل مرةاإلمارات العربية املتحدة31 ديسمرب 2012الشركات اخلاصة الصناعية 

صندوق اخلبري ألسهم 
26168.020.721 ديسمرب 2017 مع خيار متديد لسنة واحدةاإلمارات العربية املتحدة29 ديسمرب 2013الشركات اخلاصة الصناعية 2

)كما يف 31 مارس 2014(
صندوق اخلبري للشركات 

2845.000.000 ديسمرب 2018 مع خيار متديد لسنة واحدةاململكة العربية السعودية28 ديسمرب 2014الصغرية واملتوسطة 1

صندوق اخلبري للملكية اخلاصة 
31142.000.000 ديسمرب 2018 مع خيار متديد لسنة واحدةاململكة العربية السعودية31 ديسمرب 2014الطيب 1

األسواق املالية

صندوق اخلبري للسيولة 
246.947.520مفتوحدول جملس التعاون حاليًا12 فرباير 2012)حصني(

صندوق اخلبري لألسهم 
21.509.564مفتوحدول جملس التعاون3 يوليو 2011 اخلليجية

صندوق اخلبري لألسهم 
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تسعى إدارة االستثمارات البنكية بشركة اخلبري املالية ألن تكون 
املستشار املفضل لعمالئها. ويعمل الفريق مع شركات عائلية 
ومؤسسات وشركات خمتلفة األحجام. وتشمل خدمات إدارة 

االستثمارات البنكية عمليات الدمج و االستحواذ.

خدمات الدمج واالستحواذ
صفقات الدمج• 
صفقات البيع• 
صفقات االستحواذ• 
الصفقات العابرة للحدود• 
المشاريع المشتركة• 

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
شهدت إدارة االستثمارات البنكية نموًا في أنشطتها خالل العام 

من حيث زيادة عدد الصفقات التي تم إبرامها، إال أنه وعلى 
الرغم من ذلك، فقد واجهت إدارة االستثمارات البنكية صعوبات 

وتحديات خالل العام، مما أثر سلباً على النتائج المالية التي 
حققتها اإلدارة، ويعود السبب في ذلك إلى ما يلي:

قلة عدد صفقات الدمج واالستحواذ المتميزة في السوق • 
السعودية.

محدودية الوعي لدى شريحة كبيرة من العمالء بخصوص • 
القيمة المضافة لخدمات االستشارات المالية المقدمة من قبل 

األشخاص المرخص لهم واستبدال ذلك باالعتماد على 
أشخاص غير مرخص لهم من داخل المملكة أو خارجها أو 

االعتماد على شركات المحاسبة القانونية.
وجود عدد كبير من مقدمي خدمات االستشارات المالية الذين • 

يقدمون خدمات تفتقر إلى الجودة.

نتيجة لذلك اختذت اخلبري قرارًا بتركيز جهود إدارة االستثمارات 
البنكية على دعم اإلدارات يف الشركة وبشكل أساسي اإلدارات 

املندرجة حتت مظلة قطاع إدارة األصول.
وقد اشتملت اخلدمات اليت قدمتها إدارة االستثمارات البنكية 

لعمالئها ضمن منظومة اخلبري على اخلدمات اليت تتعلق بإمتام 
الصفقات مبا يف ذلك أعمال التقييم واهليكلة والتفاوض وما إىل 

ذلك.

إدارة االستثمارات البنكية
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الدور الرئيسي الذي يؤديه فريق تطوير األعمال والطرح هو طرح 
منتجات اخلبري االستثمارية يف اململكة العربية السعودية ودول 

جملس التعاون األخرى. وتشمل مسؤولياته تقدمي املساندة لرؤساء 
أقسام إدارة األصول من أجل متكينهم من حتديد واختيار الفرص 

االستثمارية املناسبة لفئات األصول املختلفة. ويسعى الفريق 
إىل تقوية عالقات اخلبري املالية وتوسعة قاعدة مستثمريها 

واليت تشمل املؤسسات واألفراد أصحاب املالءة املالية العالية، 
وشرحية أصحاب الثروات واليت منت بنسبة  41% يف العام 2014. 

كما يقوم الفريق بتعريف العمالء باملنتجات والصفقات اجلديدة 
اليت تطرحها الشركة؛ ويتواصل معهم الطالعهم على أحدث 
مستجدات استثماراهتم يف صناديق اخلبري املالية؛ ويقدم هلم 

التقارير الدورية حول آخر املستجدات يف أسواق االستثمار احمللية 
واإلقليمية والعاملية، واالستثمارات القائمة والفرص االستثمارية 

 املتاحة يف األسواق املختلفة.

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
نمو قاعدة العمالء بنسبة %54.• 
زيادة بنسبة 65% في مشاركة العمالء في صناديق الشركة.• 
توزعت عمليات الطرح بحسب فئات األصول بنسبة %50 • 

لالستثمار العقاري، و37% لألسواق المالية، و13% لألسهم 
الخاصة.

نمو الطلب على منتجات األسواق المالية، والتي تشتمل سوق • 
النقد واألسهم وخدمات إدارة المحافظ االستثمارية بالوكالة.

تحقيق نمو بمعدل يزيد عن عشرة أضعاف في حجم الطرح • 
النقدي اإلجمالي وفي عدد العمالء على مدى السنوات 

الخمس األخيرة.

إدارة تطوير اQعمال والطرح

نسبة منو قاعدة عمالء الشركة
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الموارد البشرية

ترتكز أعمال اخلبري على مواردها البشرية، وهلذا فإهنا تعطي 
األولوية القصوى الجتذاب أفضل الكوادر البشرية يف هذا القطاع 

وتنمية قدراهتم واالحتفاظ هبم على رأس العمل، مبا حيقق 
هلا ميزة تنافسية أساسية. وقد قامت الشركة خالل العام 2014 

بزيادة عدد املوظفني يف فرق اإلدارة والعمليات واملساندة بتعيني 
املزيد من املوظفني االختصاصيني اخلرباء أصحاب املؤهالت 

العالية. وقد بلغ عدد موظفي الشركة يف هناية السنة 97 موظف 
مقارنًة مبا جمموعه 84 موظًفا كما يف هناية العام 2013، 

يتوزعون على 12 جنسية خمتلفة، وميثل السعوديون نسبة %63 
منهم.

كما واصلت الشركة العمل على تنفيذ برنامج مكثف لتدريب 
املوظفني وتنمية مهاراهتم وتطويرهم وتوجيههم وتثقيفهم. 
وقامت أيضًا مبراجعة وحتسني مزايا املوظفني شاملًة التأمني 
الطيب. وتقوم اخلبري املالية هبيكلها التنظيمي األفقي واملرن 

بتشجيع املوظفني على العمل معًا سواء داخل الشركة أو مع 
العمالء من أجل بناء عالقات مستدامة تشكل األساس الذي 

ترتكز عليه فلسفة أعمال الشركة.

أجنزت الشركة خالل العام 2014 إعادة هيكلة إدارة املوارد 
البشرية، ومتت مراجعة وحتديث مجيع سياسات وإجراءات املوارد 

البشرية. كذلك مت خالل السنة التشغيل الكامل لنظام أوراكل 
اجلديد للموارد البشرية والذي كان قد بدأ العمل عليه يف العام 
2013. وأدى هذا إىل تكامل نظم وإجراءات إدارة املوارد البشرية 

بالشركة وزيادة سرعة استجابتها.

التكنولوجيا

تؤمن اخلبري املالية أن استخدام التكنولوجيا املساندة عاماًل 
استراتيجيًا أساسيًا لتمكني الشركة وحتفيز أعماهلا. وقد واصلت 

الشركة خالل العام 2014 حتديث بنيتها التحتية لتقنية املعلومات 
واالتصاالت (ICT). وتشمل أبرز اإلجنازات اليت حققتها اخلبري 
املالية يف هذا اجملال نقل البنية التحتية للمزودات اخلادمة من 

البيئة الفعلية امللموسة إىل بيئة افتراضية مبا يتيح هلا االستفادة 
من خدمات احلوسبة السحابية (Cloud)؛ هذا باإلضافة إىل 

قيامها بتحديث جدراهنا األمنية (Firewalls) املستخدمة للتواصل 
بني مكاتب الشركة يف كل من جدة والرياض والبحرين.

كذلك قامت اخلبري املالية بتحسني خطة استمرارية األعمال 
واالسترجاع يف حاالت الكوارث بإجناز بنية حتتية للحوسبة 
السحابية اخلاصة، وبدء استخدام نظام نسخ احتياطي يف 

مركز املعلومات. كما قامت الشركة باختبارات ناجحة ملوقع 
االسترجاع يف حاالت الكوارث الذي مت نقله إىل البحرين، وتنفيذ 

جتربة اختراق خارجي لبنية تقنية املعلومات وفًقا لسياسة أمن 
املعلومات بالشركة. كذلك بدأت الشركة باستخدام نظم إضافية 

منها نظم للحماية من تسرب املعلومات، وأمن املعلومات، وإدارة 
األحداث، وذلك ألغراض تعزيز أمن املعلومات.

العمليات المساندة
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االتصاالت والعالقات والعامة

واصلت اخلبري املالية خالل العام 2014 تنفيذ استراتيجية مكثفة 
لالتصاالت والعالقات العامة هتدف إىل حتسني الدراية بالعالمة 

التجارية للخبري املالية لدعم قطاعات أعمال الشركة. وقد 
اشتملت أنشطة العالقات العامة خالل السنة على مشاركة أعضاء 

فريق اإلدارة التنفيذية يف 10 مقابالت تلفزيونية وإذاعية؛ 
وإصدار 20 مقال إعالمي؛ ونشر 7 تقارير دراسات اقتصادية 

وحبوث أسواق؛ وتنظيم عدد من الفعاليات خالل العام. كذلك 
زيادة ظهور الشركة يف وسائل اإلعالم خالل العام 2014. كما 

أجنزت الشركة أيضًا حتسني النسخة اإلجنليزية يف موقعها على 
شبكة اإلنترنت، وإطالق النسخة العربية للموقع؛ كما قامت 

بإنشاء صفحات على مواقع التواصل االجتماعي، منها فيسبوك، 
وتويتر، ويو تيوب، ولينكد إن، وجوجل بلس.

حلقة نقاش مستديرة عن عالقة األسهم اخلاصة 
بالشركات العائلية

قامت اخلبري املالية بتنظيم واستضافة حلقة نقاش مستديرة 
خاصة تناولت العالقة بني األسهم اخلاصة والشركات العائلية. 

وكان املتحدث الرئيسي يف هذه الفعالية الربوفسور بينوا ليلو 
Benoit Leleux من املعهد الدويل للتنمية اإلدارية يف لوزان، 

سويسرا، والذي يعترب من معاهد وكليات إدارة األعمال الرائدة، 
وقد صنفته صحيفة فايننشال تاميز يف املرتبة األوىل عامليًا 

لربامج التعلم املفتوحة. وشارك يف الطاولة املستديرة شخصيات 
هامة وعمالء مستهدفون يديرون شركات عائلية يف اململكة 

العربية السعودية.

تاريخ اإلصدارالتقرير

20 يناير رؤية األسواق - التوقعات املستقبلية للعام 2014 
13 أبريلالتوقعات املستقبلية لالقتصاد السعودي

20 أبريلتقرير مستجدات الربع األول 2014
8 سبتمربحتليل ميزانيات دول جملس التعاون اخلليجي

27 أكتوبرتداول على اخلارطة العاملية
10 نوفمربمستجدات االستثمار يف األسهم اخلاصة

الدراسات واQبحاث للعام ٢٠١٤

التقارير واQبحاث

نشرت اخلبري املالية خالل العام 2014 سبعة تقارير 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 االقتصادية 
اإلقليمية والعاملية، ودراسات عن األسواق والقطاعات والفرص 

االستثمارية، والشؤون االجتماعية والسياسية اإلقليمية، ومواضيع 
تتعلق باألنظمة الرقابية واإلشرافية. وباإلضافة إىل ذلك، بدأت 

اخلبري املالية بإصدار تقرير أسبوعي بعنوان »نظرة أسبوعية على 
األسواق«، الطالع العمالء على آخر املستجدات وأهم املعلومات 

حول األسواق العاملية.



اخلبري املالية
التقرير السنوي 2014

 //  4243



اخلبري املالية
التقرير السنوي 2014

 //  4445

حتتوي املراجعة املالية على ملخص وحتليل لألداء املايل لشركة 
اخلبري املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014. كما حتتوي 
اإليضاحات حول القوائم املالية على مزيد من املعلومات عن 

األداء املايل.

اTيرادات

منت اإليرادات اإلمجالية يف العام 2014 بنسبة 26% لتصل إىل 
158.2 مليون ريال سعودي، مقارنًة مبا جمموعه 125.7 مليون 

ريال سعودي يف السنة السابقة.

بلغت العوائد على االستثمارات 114.1 مليون ريال سعودي، حمققًة 
منوًا قويًا بنسبة 22% مقارنًة مبا جمموعه 93.6 مليون ريال 

سعودي يف العام 2013. وقد منت مسامهة رسوم وأتعاب اإلدارة 
والتوظيف بنسبة 37.4% لتصل إىل 44.1 مليون ريال سعودي، 

ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل منو حجم األصول حتت اإلدارة 
اليت بلغت 3.33 مليار ريال سعودي كما يف هناية ديسمرب 2014.

ارتفعت األرباح املتحققة من استثمارات التداول بنسبة %31.6 
يف العام 2014، ويعود السبب الرئيسي يف هذا النمو الكبري إىل 
استراتيجية اخلبري املالية الناجحة يف حتقيق عوائد أعلى من 

االستثمارات البديلة، وعلى األخص االستثمارات يف أسهم 

الشركات اخلاصة، واالستثمارات العقارية، واألسواق املالية. 
وتراجع الدخل من األرباح املوزعة مبا جمموعه 1.07 مليون ريال 
سعودي مقارنًة بالسنة السابقة بسبب قيام الشركة ببيع األسهم 

اليت حتقق أرباحًا موزعة لعمالئها.

المصروفات التشغيلية

ارتفعت املصروفات التشغيلية اإلمجالية بنسبة 21.3% لتصل إىل 
100.9 مليون ريال سعودي يف العام 2014، من 83.2 مليون ريال 

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 63.8% مقارنًة بنسبة 66.2% يف العام 2013.

اQرباح

شهد صايف الدخل منوًا ملحوًظا بنسبة 32.3% ليبلغ 57.3 مليون 
ريال سعودي، من 43.3 مليون ريال سعودي يف العام 2013. وقد 

أدت هذه الزيادة إىل ارتفاع ربح السهم العادي إىل 0.71 ريال 
سعودي من 0.53 ريال سعودي يف السنة السابقة.

المراجعة المالية

صايف الدخل
مليون ريال سعودي
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عمالء بصفة استئمانية. وكما يف 31 ديسمرب 2014، بلغت أصول 
الشركة االستئمانية حتت اإلدارة ما جمموعه 2.588 مليون ريال 

سعودي )2013: 1.805 مليون ريال سعودي(.

اQصول تحت اTدارة

كما يف 31 ديسمرب 2014، بلغت األصول حتت اإلدارة 3.3 مليار 
ريال سعودي، حمققًة منوًا بنسبة 34% من 2.5 مليار ريال سعودي 

يف هناية العام 2013. ويعكس هذا مدى التزام الشركة بتحقيق 
العوائد للعمالء بعد تسوية تأثريات املخاطر من تشكيلة واسعة 

من صناديق االستثمار املدرجة وغري املدرجة املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ومبادئها، وإدارة حمافظ االستثمارات 

بالوكالة.

اQرباح بحسب القطاعات

قطاعات األعمال
املجموعأخرىإدارة األصولرأس املال اخلاصألف ريال سعودي

112.67141.8933.616158.180الدخل التشغيلي
57.302)67.891(104.75220.441صايف الدخل التشغيلي

التوزيع حبسب املناطق اجلغرافية
املجموعالبحرينالسعوديةألف ريال سعودي

96.44861.732158.180الدخل التشغيلي
2.42454.87857.302صايف الدخل التشغيلي

الميزانية العمومية الموحدة

األصول

بلغت األصول اإلمجالية املوحدة كما يف 31 ديسمرب 2014 ما 
جمموعه 940.2 مليون ريال سعودي، بنسبة منو 7.7% مقارنًة مبا 

جمموعه 873 مليون ريال سعودي يف هناية العام 2013. 

نتج االجتاه الصعودي إلمجايل األصول بشكل رئيسي عن 
االستثمارات احملتفظ هبا للتداول. وقد منت حمفظة االستثمارات 

بنسبة 8.8% لتصل إىل 709 مليون ريال سعودي يف العام 2014، 
مقارنًة مبا جمموعه 671.5 مليون ريال سعودي يف السنة السابقة، 

وقد نتج ذلك بشكل رئيسي عن االستثمارات يف أسهم الشركات 
اخلاصة واالستثمارات العقارية.

النقد وما في حكمه

يتألف النقد وما يف حكمه من األرصدة لدى البنوك، والنقد يف 
الصندوق، واالستثمارات املوظفة لدى مؤسسات مالية لفترات 
استحقاق أصلية متتد 90 يومًا أو أقل. وقد منا النقد واألرصدة 

لدى البنوك بنسبة 107% إىل 154 مليون ريال سعودي يف العام 
2014 من 74 مليون ريال سعودي يف السنة السابقة، ويعود السبب 
الرئيسي يف ذلك إىل متحصالت التخارج من صناديق االستثمار. 
وال تتضمن امليزانية العمومية املوحدة األصول احملفوظة حلساب 

االستثمارات
)مليون ريال سعودي(

709.0 2014

671.5 2013

561.1 2012

559.5 2011

327.4 2010

األصول حتت اإلدارة
)مليون ريال سعودي(

3,335.1 2014

2,498.2 2013

1,641.7 2012

1,442.9 2011

535.8 2010

إمجايل األصول
)مليون ريال سعودي(

940.2
873.0
819.1

778.2
406.3

2014

2013

2012

2011

2010

الخصوم

منت اخلصوم بأكثر من الضعف )+250%( لتصل إىل 66.5 مليون 
ريال سعودي يف العام 2014 من 26.6 مليون ريال سعودي يف 

السنة السابقة، ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل زيادة الذمم 
الدائنة واملصاريف املستحقة والتزام بطلب سداد رأمسال غري 

متكرر بقيمة 18 مليون ريال سعودي يف أحد صناديق االستثمار 
العقاري. ومل تترتب على اخلبري املالية أية قروض مستحقة 

قصرية أو طويلة األجل. ومل تقم الشركة خالل السنة املالية 
2014 بإصدار أية فئة أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم، أو 

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

حقوق المساهمين

كما يف هناية العام 2014، منت حقوق املسامهني بنسبة %3.2 
لتصل إىل 873.7 مليون ريال سعودي من 846.4 مليون ريال 

سعودي يف هناية العام 2013. وتتمثل هذه الزيادة بشكل رئيسي 
يف األرباح املبقاة الناجتة عن األداء اإلجيايب الذي حققته 

الشركة خالل السنة. وقد مت حتويل 5.7 مليون ريال سعودي إىل 
االحتياطي القانوين وفًقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف 

اململكة العربية السعودية.

كفاية رأس المال

إن هدف الشركة يف إدارة رأمساهلا هو االلتزام بقواعد الكفاية 
املالية الصادرة عن هيئة السوق املالية حلماية قدرة الشركة على 

االستمرار واحملافظة على قاعدة رأمسالية قوية.

كفاية رأس املال / سنة 
)ألف ريال سعودي(

20142013

873.680785.905صايف رأمسال اخلبري املالية
226.872241.017احلد األدىن لصايف رأس املال املطلوب

نسبة كفاية رأس املال
20142013)ألف ريال سعودي(

3.853.26نسبة إمجايل رأس املال
646.808544.888فائض رأس املال
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تعد اخلبري املالية رائدًة يف إدارة املخاطر على مستوى الشركات 
املرخص هلا، وتنطوي أنشطة اخلبري على خماطر خمتلفة العمق 

والتعقيد، وتتم إدارة هذه املخاطر من خالل عملية حتديد 
وقياس ومراقبة مستمرة وضوابط عدة. وتتعرض اخلبري املالية 

بشكل أساسي ملخاطر معدالت العمولة، وخماطر االئتمان، 
وخماطر السيولة، واملخاطر التشغيلية، وخماطر السمعة.

خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر إخالل عميل أو طرف متعاقد 

بالتزاماته التعاقدية مبا يؤدي إىل تعرض الشركة إلعسار مايل و/
أو خسارة. وال تقوم الشركة بإقراض أية أموال على شكل قروض 

أو سلفيات لعمالئها، وحتديدًا ال تقوم اخلبري املالية حاليًا بتقدمي 
قروض هوامش التغطية بضمان األوراق املالية. لذلك فإن خماطر 

االئتمان الوحيدة اليت ميكن أن تتعرض هلا اخلبري املالية هي 
خماطر األطراف املتعاقدة.

تعتمد اخلبري املالية استراتيجية ائتمان ملراقبة خماطر األطراف 
املتعاقدة والسيطرة عليها، تقوم على وضع حدود ائتماهنا مبا 

يتوافق مع قواعد الكفاية املالية الصادرة عن هيئة السوق املالية. 
ويقوم مدير إدارة املخاطر ورقابة االلتزام باعتماد حدود االئتمان 
جلميع األطراف املتعاقدة، اليت يتم بعد ذلك اعتمادها من جلنة 
االستثمار بشكل سنوي. وكسياسة عامة، تقتصر تعامالت الشركة 

فقط مع األطراف املتعاقدين احلاصلني على تصنيف بدرجة 
BBB كحد أدىن. فإذا كان الطرف املتعاقد حاصاًل على تصنيف 

أقل من الدرجة االستثمارية املشار إليها، فيتوجب يف تلك 
احلالة احلصول على موافقة من اإلدارة العليا. وتصنف حمفظة 

استثمارات األطراف املتعاقدة بدرجة A يف املتوسط.

خماطر السوق
خماطر السوق هي خماطر تأثري التغريات يف أسعار السوق، وأسعار 

الفائدة، وأسعار األسهم على دخل اخلبري املالية أو على قيمة 
استثماراهتا يف األدوات املالية. وتستثمر اخلبري املالية يف فئات 

أصول متعددة تنطوي على خماطر سوق بفعل حساسيتها للتأثر 
بتقلبات األسعار. وتقوم اخلبري املالية بتوظيف أرصدهتا النقدية 

واالستثمار يف أسواق النقد واألسواق املالية واالستثمارات العقارية 
وأسهم الشركات اخلاصة.

تراقب اخلبري املالية خماطر السوق اليت ينطوي عليها أداء 
صناديق االستثمار يف األسهم بشكل يومي من خالل نظام 

يعرف باسم »نظام إدارة األصول واالستثمارات« )AIM(. ويتمتع 
قسم إدارة املخاطر بالشركة بصالحيات إدارية الستخدام وإدارة 
برنامج الرقابة وااللتزام بنظام إدارة األصول واالستثمارات، وهو 
يراقب ومينع أية اختراقات أمنية من اخلارج بناًء على املعطيات 

اليت حيددها قسم إدارة املخاطر، كما يقوم بإعداد تقارير عن 
أية خمالفات أمنية من الداخل مبا يتجاوز حدود نسب املخاطر 

احملددة مسبًقا. ويتم تنفيذ إجراءات تصعيدية لضمان إدارة 
وتصحيح مجيع االختراقات واملخالفات )اخلارجية والداخلية(.  

املخاطر التشغيلية
املخاطر التشغيلية هي خماطر اخلسارة الناجتة عن عدم كفاية 
أو إخفاق إجراءات الرقابة الداخلية أو الكوادر البشرية أو النظم 

أو بسبب أحداث خارجية. وتشمل املخاطر التشغيلية املخاطر 
القانونية كالتعرض لغرامات أو عقوبات، والتعويضات اجلزائية 

الناجتة عن اإلجراءات الرقابية واإلشرافية املتخذة حبق الشركة أو 
عن التسويات اخلاصة اليت تتوصل إليها الشركة.

تستخدم اخلبري املالية نظام أكسيلرايت aCCelerate إلدارة 
املخاطر التشغيلية بكفاءة. ويشتمل نظام أكسيلرايت على 

احلوكمة اإلدارية، وتقييم املخاطر والسيطرة عليها، وحتليل 
أسباب اخلسائر، ووضع النماذج وإعداد التقارير. واخلطوة 

األوىل لنظام تشايس كوبر Chase Cooper هي وضع سياسات 
وأطر عمل خمتصرة للمخاطر التشغيلية ووصف نطاقها وفتراهتا 
الزمنية مبا يتوافق مع مدى إقبال اخلبري املالية على حتمل تلك 

املخاطر. ويساعد النظام على حتديد املخاطر اجلسيمة اليت 
تكون الشركة معرضة هلا وقياس درجات تلك املخاطر وحتديد 

وقياس الوسائل املناسبة للسيطرة عليها.

مراجعة إدارة المخاطر
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جلنة رقابة وااللتزام

إدارة الرقابة الداخلية

إدارة خماطر السوق 
والعمليات

وحدة ضمان اجلودة

قطاع املخاطر ورقابة االلتزام

جملس اإلدارة

العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي

إدارة رقابة االلتزام 
والتبليغ عن غسل 

األموال
وحدة احلوكمة 

وسكرتارية جملس 
اإلدارة

اهليكل التنظيمي لقطاع  إدارة املخاطر ورقابة االلتزام
يتوىل قطاع إدارة املخاطر ورقابة االلتزام مسؤولية اإلشراف 

اليومي على املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا اخلبري املالية شاملًة 
خماطر االئتمان والسيولة، وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية، 

وخماطر غسل األموال وغريها من املخاطر.

الرقابة الداخلية
متت توسعة مسؤولية إدارة الرقابة الداخلية يف العام 2014. 

وتتوىل اإلدارة مسؤولية مراقبة واعتماد حدود األطراف املتعاقدة؛ 
وحتديث مجيع السياسات واإلجراءات جلميع إدارات الشركة؛ ووضع 
ضوابط إضافية لضمان التنفيذ الصحيح للصفقات وفًقا للسياسات 

واإلجراءات املعتمدة لتفادي أية خماطر حمتملة. وباإلضافة إىل 
ذلك، تتوىل اإلدارة مسؤولية متابعة مجيع القرارات االستثمارية 
من خالل إعداد ضوابط خمتلفة إلدارة نوعية التنفيذ، واإلبالغ 

عن أية استثناءات؛ ومتابعة انسياب أعمال بعض العمليات 

لضمان تنفيذ الصفقات بالشكل املناسب ويف املواعيد احملددة. 
كذلك متت يف العام 2014 ميكنة أعمال األرشيف اليدوية - آليا - 

باستخدام نظام تصوير ميكروفيش بالليزر.

رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال

يتوىل قسم رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال مسؤولية 
أعمال الرقابة وااللتزام اليومية ووضع االستراتيجية وختطيط 

أنشطة الرقابة وااللتزام.

أبرز اإلجنازات يف العام 2014 
تطوير السياسات واإلجراءات والنظم للتأكد من سالمة • 

التطبيق وااللتزام بالشروط النظامية المنصوص عليها في 
قانون االلتزام الضريبي األمريكي للحسابات األجنبية، بما في 

ذلك التسجيل لدى مصلحة الضرائب األمريكية.
متابعة عالقة أمانة الحفظ لألصول العقارية مع طرف خارجي • 

مستقل التزاماً بشروط هيئة السوق المالية التي تنظم أنشطة 
حفظ صناديق االستثمار العقاري.

مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات رقابة االلتزام ومكافحة • 
غسل األموال.

وضع خطة استمرارية األعمال والتأكد من جهوزيتها للتنفيذ.• 
تدريب الموظفين على مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب • 

واطالعهم على ما استجد في نظام هيئة السوق المالية 
ولوائحه التنفيذية.

تقديم التدريب على برنامج CME-1 )الجزء الرقابي( للموظفين • 
الذين يؤدون وظائف غير واجبة التسجيل لدى الهيئة.

قسم خماطر السوق واملخاطر 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
تستخدم اإلدارة 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 وخماطر رقابة االلتزام. ويف العام 2014، أصبح نظام 

أكسيلرايت يف حالة تشغيلية تامة؛ كذلك مت تركيب نظام بلومربغ 
)Bloomberg( إلدارة األصول واالستثمارات مليكنة أعمال مراقبة 
 )Bloomberg( استثمارات األسواق املالية. ويغطي نظام بلومربغ
إلدارة األصول واالستثمارات جوانب خماطر السوق ومنها القيود 

اليت تفرضها هيئة السوق املالية على الصناديق، والشروط 
الشرعية، ونسب خماطر التركيز اجلغرايف والتركيز يف القطاعات، 

وخماطر السوق. وباإلضافة إىل ذلك، مت وضع وتنفيذ منوذج 
التقييم الداخلي لكفاية رأس املال. وتتم مراقبة الكفاية املالية 

للشركة بشكل شهري وتظهر النتائج نسبة التغطية داخل النطاق 
املسموح به أو أعلى.

هيكل حوكمة المخاطر

يتوىل جملس إدارة اخلبري 
املالية االشراف على املخاطر 

من خالل اللجان التابعة له 
وكذلك من خالل قطاع إدارة 

املخاطر ورقابة االلتزام.

ملزيد من املعلومات، الرجاء 
اإلطالع على القسم بعنوان »إدارة 

املخاطر« يف إيضاحات القوائم 
املالية املوحدة واليت تشكل جزًء 

من التقرير السنوي، والذي 
حيتوي على معلومات إضافية، 
تشمل تعريف املخاطر الرئيسية 

اليت تتعرض هلا اخلبري املالية، 
واإلجراءات اليت تعتمدها الشركة 

للحد من تلك املخاطر.
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تلتزم اخلبري املالية باعتماد اللوائح الصادرة من هيئة السوق 
املالية. كما تويل الشركة أمهية كبرية لسالمة السياسات 

واإلجراءات والشفافية واملساءلة ومراعاة القوانني والشروط 
الرقابية ومبادئ اإلنصاف واملسؤولية االجتماعية. 

تنص سياسة احلوكمة السليمة بشركة اخلبري املالية على األسس 
اليت تنظم اجلوانب التالية:

اإلدارة واإلشراف على العمليات• 
تشجيع اتخاذ القرارات األخالقية والمسؤولة• 
تقديم اإلفصاحات المتوازنة في مواعيدها المقررة• 
االعتراف بالحقوق المشروعة لجميع األطراف المعنية• 
التعرف على المخاطر وإدارتها• 
تشجيع تحسين األداء وتقديم المكافآت بعدالة ومسؤولية• 

جهوزية الطرح اQولي لالكتتاب العام

يف إطار مساعي اخلبري املالية اجلادة إلدراج أسهمها يف سوق 
األسهم السعودية )»تداول«( من خالل طرح أويل لالكتتاب العام، 

جرى تكليف شركة استشارية متخصصة لتقييم مدى إمكانية 
جناح طرح أسهم اخلبري املالية لالكتتاب العام. وجاءت نتيجة 

تقرير الشركة االستشارية إجيابيًة ومشجعة. سوف يعتمد التاريخ 
املتوقع إلصدار الطرح األويل لالكتتاب العام يف أسهم اخلبري 
املالية على تقدمي طلب الشركة إىل هيئة السوق املالية، وعلى 

أوضاع السوق املناسبة.

إطار الحوكمة اTدارية

يتألف إطار احلوكمة اإلدارية بشركة اخلبري املالية من قواعد 
السلوك املهين؛ وتضارب املصاحل؛ وبيان االستراتيجية؛ ورقابة 
االلتزام؛ وختطيط التعاقب الوظيفي؛ والسياسات واإلجراءات 

التشغيلية؛ والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر؛ وإجراءات التدقيق 
الداخلي واخلارجي؛ واالتصاالت الفعالة؛ واإلفصاح والشفافية.

قواعد السلوك المهني

وضعت اخلبري املالية 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.

تضارب المصالح

مل تربم اخلبري املالية أي عقد يتضمن أية مصلحة مادية جوهرية 
ألي من أعضاء جملس إدارهتا، أو العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي، أو املدير املايل، أو أي من شركائها مل جتري املوافقة 
عليه، وحيتوي اإليضاح رقم )6( للقوائم املالية على بيان عمليات 

األطراف ذات العالقة.

رقابة االلتزام

تعتمد اخلبري املالية سياسات وإجراءات شاملة لضمان رقابة 
االلتزام التام بلوائح هيئة السوق املالية يف اململكة العربية 

والسعودية، والقوانني واألنظمة الصادرة عن السلطات الرقابية 
يف مجيع الدول اليت متارس فيها الشركة أنشطتها. وتتوىل جلنة 

رقابة االلتزام مسؤولية التأكد من االلتزام جبميع القوانني املعمول 
هبا وبالشروط القانونية واإلدارية.

التبليغ عن اQنشطة المشكوك فيها

تقع على مجيع موظفي اخلبري املالية مسؤولية إبالغ إدارة رقابة 
االلتزام والتبليغ عن غسل األموال بأية خمالفة. وقد قامت اخلبري 
املالية بانتهاج سياسة جيري مبوجبها تقدمي التقارير السرية عن 

اإلخالل بقواعد السلوك املهين. واهلدف من هذه السياسة هو 
تشجيع املوظفني على اإلبالغ عن أية ممارسات خاطئة، وأداء 

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. وقد قامت إدارة رقابة االلتزام خالل العام 
2014 بتنظيم دورتني تدريبيتني على مكافحة غسل األموال شارك 

فيهما مجيع موظفي اخلبري املالية.

مراجعة ضوابط الحوكمة اTدارية
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تفاصيل أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية

مل تفرض هيئة السوق املالية أو أية جهة رقابية أو إشرافية أخرى 
أو أية سلطة قضائية أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية على 

اخلبري املالية خالل العام 2014.

اTفصاح والشفافية

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

عمليات اإلفصاح تتميز باإلنصاف والشفافية والشمولية. وتشمل 
قنوات االتصاالت والعالقات العامة كاجلمعية العمومية السنوية 

للمسامهني، والتقرير السنوي، والقوائم املالية، وتقارير االستثمار 
الدورية، وموقع الشركة اإللكتروين، وكتيبات ومنشورات، 

وتصرحيات صحفية وإعالنات يف وسائل اإلعالم، ونشرات 
إخبارية للموظفني.

بيان االستراتيجية

دعمًا للنمو والتطور املستمرين للشركة، ويف ضوء التغريات يف 
أوضاع األسواق اإلقليمية والعاملية، حددت استراتيجية الشركة 

بوضوح أهداف تنمية اإليرادات واألرباح وتطوير أعمال ومنتجات 
جديدة والتنويع اجلغرايف الستثماراهتا، والكفاءات املهنية الالزمة 

لتحقيق هذه األهداف.

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 املالية يف حالة ترك أي من املوظفني للخدمة.

وظائف الرقابة

قسم التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي قسم مستقل تابع للجنة املراجعة التابعة جمللس 

اإلدارة واملؤلفة من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. ويقوم 
قسم التدقيق الداخلي بإعداد خطة سنوية للتدقيق واملراجعة، 
ويقدمها للجنة املراجعة للموافقة عليها متهيدًا العتمادها من 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي. ويتم تنفيذ خطة املراجعة 

املعتمدة على مدار السنة وتطبيق مجيع توصياهتا، ويتم اطالع 
جلنة املراجعة وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على مستجدات 
تنفيذ اخلطة. ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات أو 

استقصاءات خاصة عند احلاجة.

نتائج مراجعات قسم التدقيق الداخلي
قام قسم التدقيق الداخلي مبراجعة عمليات اخلبري املالية يف العام 

2014 وفًقا خلطة التدقيق السنوية اليت اعتمدهتا جلنة املراجعة، 
وذلك للتحقق من فعالية نظم الرقابة الداخلية بالشركة، ومحاية 

أصول الشركة، وتقييم مدى مالئمة أداء الشركة للتخفيف من 
املخاطر. ونتيجة إلجراءات التدقيق واملراجعة هذه، مل تظهر أية 

أوجه ضعف أساسي يف نظم الرقابة الداخلية للشركة. 

كما أجنز قسم التدقيق الداخلي مجيع عمليات التدقيق املقررة 
للعام 2014. كذلك كانت متابعة ووضع النتائج من العمليات اهلامة 

اليت مت التركيز عليها يف التدقيق الداخلي خالل السنة.

رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال
يتوىل جملس إدارة اخلبري املالية املسؤولية النهائية عن رقابة 

االلتزام، بينما يتوىل قسم رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل 
األموال مسؤولية أعمال رقابة االلتزام اليومية ووضع االستراتيجية 

وختطيط أنشطة رقابة االلتزام. ومن املهم التأكيد على واجب 
مجيع املوظفني فيما يتعلق برقابة االلتزام. وجيب على اإلدارة 

التأكد من معرفة مجيع املوظفني هبذا الواجب والتزامهم بتنفيذه. 
ويتم أيضًا االلتزام جبميع الشروط الرقابية واستيفاء أعلى معايري 

السلوك املهين على مجيع املستويات.

الرقابة الداخلية
متت توسعة مسؤولية قسم الرقابة الداخلية يف العام 2014. 

ويتوىل القسم مسؤولية مراقبة واعتماد حدود األطراف املتعاقدة؛ 
وحتديث مجيع السياسات واإلجراءات جلميع أقسام الشركة؛ 

ووضع ضوابط إضافية لضمان التنفيذ الصحيح للصفقات وفًقا 
للسياسات واإلجراءات املعتمدة لتفادي أية خماطر تشغيلية 

ورقابية. وباإلضافة إىل ذلك، يتوىل القسم مسؤولية متابعة مجيع 
القرارات االستثمارية من خالل إعداد ضوابط خمتلفة إلدارة 

نوعية التنفيذ، واإلبالغ عن أية استثناءات؛ وحتسني انسيابية 
أعمال بعض العمليات لضمان تنفيذ الصفقات بالشكل املناسب 

ويف املواعيد احملددة. كذلك متت يف العام 2014 ميكنة أعمال 
األرشيف اليدوية باستخدام نظام تصوير ميكروفيش بالليزر.

الشؤون القانونية
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. وتشمل مهام إدارة الشؤون القانونية على سبيل املثال ال 
احلصر، تقدمي االستشارات الدقيقة فيما خيص الشؤون القانونية 

ألعمال وأنشطة الشركة االستثمارية واإلدارية، واإلشراف على سري 
املنازعات والتسويات ومباشرة الدعاوي أمام احملاكم مبختلف 
درجاهتا وأية جهات أخرى ذات اختصاصات قانونية، وإعداد 

البحوث والدراسات القانونية اليت هتم الشركة، وصياغة االتفاقيات 
اليت تعقد بني الشركة واجلهات األخرى. كما تشمل مهام إدارة 

الشؤون القانونية عقد الندوات الدورية ملوظفي الشركة لتعريفهم 
بالتشريعات وما يستجد منها ومساعدهتم على تطبيقها. 

الشؤون 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 االستراتيجية 

للشركة بشكل شهري للتأكد من توافق األداء املايل الفعلي مع خطة 
العمل لكل نشاط من أنشطة الشركة املختلفة، ونتيجة لذلك، يتم 

رصد أية احنرافات عن اخلطة يف مرحلة مبكرة واقتراح اإلجراءات 
التصحيحية املناسبة ومتابعة تنفيذها.

كبار المساهمين
ميتلك املسامهون املذكورون فيما يلي حصة يف الشركة بنسبة %5 

أو أكثر:
نسبة امللكية ٪اسم املساهم

13.3%شركة اخلبري الوطين  إلدارة املشاريع التجارية
10.45%شركة سارة التجارية القابضة

10.45% جمموعة البيت للتنمية الوطنية القابضة
7.69% شركة عبداهلل سعيد بن زقر احملدودة

5.23% بكر حممد عوض بن الدن
52.34%مسامهون آخرون

100٪املجموع
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إن شركة اخلبري املالية، بصفتها مؤسسة مالية إسالمية حريصة 
على أداء مسؤوليتها االجتماعية كمواطن حريص لإلسهام يف 

الرعاية اجملتمعية. وأحد الركائز األساسية لسياسة املسؤولية 
االجتماعية لشركة اخلبري املالية هي تقدمي الدعم ألجيال 

املستقبل. وقد قدمت الشركة يف هذا اجملال الرعاية لعدد من 
املبادرات التعليمية يف العام 2014، وسامهت يف عدد من الربامج 

االجتماعية. كما نلتزم أيضًا بدعم تنمية قطاع اخلدمات املالية 
اإلسالمية من خالل املشاركة يف املؤمترات والندوات يف هذا 

القطاع وإصدار تقارير البحوث والدراسات االقتصادية.

مبادرات الخدمات المصرفية اTسالمية 

ورشة عمل اخلدمات املصرفية اإلسالمية
استضافت اخلبري املالية ورشة عمل حول اخلدمات املصرفية 

اإلسالمية شارك فيها جمموعة من طالب املاجستري يف العلوم 
املالية املتقدمة من جامعة أنستيتوتو دي إمربيسا اإلسبانية 
)IE(. وشكلت هذه الفعالية جزًءا من أسبوع املشاركة الشبابية 

الذي ينظمه املركز اإلسباين للعلوم االقتصادية واملالية 
اإلسالمية بالتعاون مع معهد االقتصاد اإلسالمي جبامعة 

امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية السعودية. ويهدف الربنامج 
إىل تعريف طالب الدراسات العليا األوروبيني باململكة العربية 

السعودية ومعرفة املزيد عن اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
وثقافة الشرق األوسط واإلسالم.

مسؤولية الشركة االجتماعية
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يتألف جملس إدارة اخلبري املالية من شخصيات قيادية بارزة 
يف قطاع األعمال، حيث يسامهون يف جناح الشركة من خالل 

تسخري معارفهم وخرباهتم وشبكة عالقاهتم يف خدمة أعماهلا. 
وتعكس تركيبة جملس اإلدارة توازنًا بني األعضاء غري التنفيذيني 

واملستقلني، حبيث ال يقل عدد األعضاء املستقلني عن ثلث 
أعضاء اجمللس. 

وكما هو مبني فقد اجتمع أعضاء جملس اإلدارة بشكل دوري 
)مخسة مرات خالل العام 2014(. وهم يؤدون دورًا حموريًا وحيويًا 
يف حتديد التوجه االستراتيجي للشركة وضمان تنفيذه، وذلك يف 

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

واملكافآت.

مسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة فيما يتعلق بالقوائم املالية

يؤكد جملس اإلدارة إىل حد علمه واعتقاده، ما يلي:

احتفظت شركة الخبير المالية بسجالت محاسبية سليمة.• 
تم إعداد نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بالشكل الصحيح.• 
ليس هناك أدنى شك بأن الخبير المالية تملك الموارد الالزمة • 

الستمرار أعمالها.
لم تبرم الخبير المالية أي عقد يتضمن أية مصلحة مادية • 

جوهرية ألي من أعضاء مجلس إدارتها، أو العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو أي من شركائها لم 

تجري الموافقة عليه. ويحتوي اإليضاح رقم )6( للقوائم 
المالية على بيان عمليات األطراف ذات العالقة.

مجلس اTدارة
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والرئيس التنفيذي للمجلة األمريكية للتمويل اإلسالمي، 
 Guidance وعضو اللجنة اإلدارية جملموعة غايدنس فايننشال

Financial Group، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لوحدة 

اخلدمات املصرفية االستثمارية اإلسالمية لدى البنك املتحد 
الكوييت. حاصل على بكالوريوس يف الدراسات العربية واإلسالمية 

من جامعة شيكاغو، وماجستري يف القانون والدبلوماسية من كلية 
فليتشر للقانون والدبلوماسية بالواليات املتحدة األمريكية.

وان عبدالرحيم كامل
عضو مستقل

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت
استشاري وخبري يف أسواق املال اإلسالمية، يعمل حاليًا 

كاستشاري للجنة األوراق املالية يف ماليزيا. عمل سابقًا لدى بنك 
إسالم ماليزيا، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبرار 

ديسكاونتس بريهاد Abrar Discounts Berhad. أستاذ حماضر 
يف جماالت 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 للصريفة االستثمارية والدراسات االقتصادية يف قربص.
عصام زيد حممد الطواري

عضو مستقل
عضو جلنة التدقيق واملراجعة

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة رساميل للهيكلة 
املالية اإلسالمية يف الكويت، وهو خبري يف اخلدمات املالية 

اإلسالمية. شغل مناصب رفيعة يف العديد من املؤسسات، منها 
عضوية جملس إدارة شركة العني للتأمني التكافلي، وشركة صروح 

لالستثمار، وشركة ديب للكابالت، واملستثمر الدويل، وغريها. 
حاصل على درجة البكالوريوس يف االقتصاد وإدارة األعمال من 

جامعة الكويت، ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة 
هال، إجنلترا.

صاحل حممد بن الدن أمين إمساعيل أبو داود

عمار أمحد شطا مساعد حممد سعد الدريس

سعيد حممد بن زقر حممد نواف بابقي

أعضاء مجلس اTدارة
صاحل حممد بن الدن
رئيس جملس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

رجل أعمال قيادي خمضرم ذو باع طويل يف خمتلف قطاعات 
األعمال ويشغل مناصب قيادية يف العديد من الشركات كرئيس 
أو عضو جملس إدارة، مبا يف ذلك جمموعة بن الدن السعودية، 

 Huta Hegerfeld وشركة هوتا هيغرفيلد السعودية احملدودة
Saudi Ltd. ، وشركة السهم، ومدينة جازان االقتصادية. حاصل 

على بكالوريوس يف إدارة األعمال 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 االستثمارية يف العام 1990، وتبوأ مناصب قيادية 
عديدة يف عدد من البنوك الرائدة يف اململكة العربية السعودية 
كالبنك األهلي 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 االقتصادي املايل من جامعة 
كاليفورنيا اجلنوبية يف الواليات املتحدة األمريكية.

سعيد حممد بن زقر
عضو غري مستقل

رئيس اللجنة التنفيذية
خربة واسعة تزيد عن 18 سنة يف التجارة والصناعة. يشغل 

منصب العضو املنتدب ورئيس جملس اإلدارة بشركة بيت بن زقر 
وشركة بن زقر كورو، والعضو املنتدب لشركة التسويق العاملية، 

والرئيس املشارك ملصنع بن زقر للمواد العازلة، ونائب رئيس شركة 
عبداهلل وسعيد بن زقر، ورئيس جملس إدارة شركة بن زقر يونيلفر 

احملدودة، وشركة بن زقر برويل للنقل البحري، وشركة آيفون 
العربية السعودية للتجميل، وعضو جملس إدارة ومؤسس شركة 

ديار اخليار، وعضو جملس إدارة شركة بن زقر. كما يشغل أيضًا 
منصب عضو يف جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية جبدة. 

حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم من جامعة لينفيلد 
كولدج، أوريغون، الواليات املتحدة األمريكية.

أمين امساعيل أبو داود
عضو غري مستقل

رئيس جلنة رقابة االلتزام
رجل أعمال وقيادي خمضرم. رئيس جملس إدارة شركة ألباين 

ويلث ماجنمنت، وعضو جملس إدارة يف العديد من الشركات، مبا 
يف ذلك جمموعة أبو داود، وشركة هلفتيكا آراب جنرال، وبنك 

اخلري. حاصل على بكالوريوس يف اهلندسة امليكانيكية من جامعة 
أريزونا األمريكية.

مساعد حممد سعد الدريس
عضو غري مستقل

عضو 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 واالستثمار. خريج معهد اإلدارة العامة يف العام 1985.
حممد نواف بابقي
عضو غري مستقل

عضو اللجنة التنفيذية
مدير تنفيذي متمرس يشغل منصب نائب املدير العام لإلشراف 

على البناء مبجموعة دار الرياض؛ وكان يشغل سابًقا منصب 
نائب العضو املنتدب للشؤون االستراتيجية والتنفيذ لدى 

جمموعة بامحدان. حاصل على بكالوريوس يف هندسة البيئة 
والبىن التحتية، وعلى ماجستري يف إدارة البىن التحتية واهلندسة 

األمنية من جامعة جورج مايسون يف فريجينيا، الواليات املتحدة 
األمريكية.

عبدالقادر توماس
 عضو مستقل

عضو جلنة التدقيق واملراجعة وجلنة الترشيحات واملكافآت
 Shape الرئيس التنفيذي ملؤسسة شيب لالستشارات االقتصادية
for Economic Consultancy وخبري دويل يف التمويل اإلسالمي. 

عصام زيد حممد الطواريشغل مناصب رفيعة يف العديد من املؤسسات، حيث كان الناشر 

عبدالقادر توماس

وان عبدالرحيم كامل
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غياب بعذرحضور شخصي

االجتماع اخلامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثايناالجتماع األولاسم العضو
23 ديسمرب21 أكتوبر21 يوليو22 أبريل25 فرباير

صاحل حممد بن الدن 
عمار أمحد صاحل شطا 
--سعيد حممد بن زقر * 

أمين إمساعيل أبو داود 
مساعد حممد سعد الدريس 

حممد نواف بابقي 
عبدالقادر هايوارد توماس

وان عبد الرحيم كامل 
----عصام زيد حممد الطواري **

* انضم إىل جملس اإلدارة ابتداًء من االجتماع الثاين.
** انضم إىل جملس اإلدارة ابتداًء من االجتماع الثالث. 

سجل حضور أعضاء مجلس اTدارة لالجتماعات

مكافآت أعضاء مجلس اTدارة

االسم
الرواتب 

والتعويضات
بدل 

احلضور
املكافآت السنوية 

والدورية
برامج 

احلوافز
التعويضات 

اجملموعأخرىأو املزايا
22.000----22.000-صاحل حممد بن الدن1
-------عمار أمحد شطا2
22.000----22.000-سعيد حممد بن زقر3
8.000----8.000-أمين امساعيل أبو داود4
35.000----35.000-مساعد حممد الدريس5
40.000----40.000-حممد نواف بابقي6
121.875-----121.875عبدالقادر هايوارد توماس7
110.000----100.00010.000عصام زيد الطواري8
115.000----100.00015.000وان عبدالرحيم كامل9

473.875املجموع )ريال سعودي(

الشركة أو الشركات املسامهة اليت يشارك بعض أعضاء جملس إدارة اخلبري املالية يف عضوية جملس إدارتها
نوع الشركةاسم الشركةاسم العضو

شركة مسامهةشركة مكة لإلنشاء والتعمريصاحل حممد بن الدن
شركة مسامهةبنك اخلريأمين امساعيل أبو داود

شركة مسامهةشركة شيب املاليةعبدالقادر هايوارد توماس
شركة مسامهةشركة رساميل للهيكلة املاليةعصام زيد حممد الطواري

لجان مجلس اTدارة

اللجنة التنفيذية
يتمثل دور اللجنة التنفيذية في مساعدة المجلس على االضطالع 

بمسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة وإقرار سياسات الشركة 
االستثمارية واستراتيجياتها وعملياتها، ومراقبة أداء الشركة 

المالية وأداء استثماراتها. كما تتولى اللجنة أيضاً اإلشراف على 
إدارة رأسمال الشركة ومواردها المالية. وقد عقدت اللجنة سبعة 

)7( اجتماعات خالل العام 2014.

رئيس اللجنةسعيد حممد بن زقر     
عضو )رئيس جملس اإلدارة(صاحل    حممد بن الدن             
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 األجور واملكافآت يف الشركة. وقد عقدت اللجنة 
ثالثة )3( اجتماعات خالل العام 2014.

رئيس اللجنة )عضو مستقل(وان عبدالرحيم كامل     
عضو )عضو غري مستقل(مساعد حممد الدريس

عضو )عضو مستقل(عبدالقادر توماس

جلنة املراجعة
تتوىل جلنة املراجعة والتدقيق مسؤولية مساندة جملس اإلدارة 

يف االضطالع مبسؤولياته الرقابية فيما خيص سالمة البيانات 
املالية، وأهلية واستقاللية املدقق اخلارجي، وسالمة أداء قسم 

التدقيق الداخلي بشركة اخلبري املالية. وقد عقدت اللجنة مخس 
)5( اجتماعات خالل العام 2014.

رئيس اللجنة )عضو مستقل(صاحل حسني
عضو )عضو مستقل(عبدالقادر توماس

عضو )عضو مستقل(عصام الطواري
باإلضافة إىل ما ذكر أعاله من جلان جمللس إدارة الشركة فإن 

أحد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني يترأس جلنة إدارة املخاطر 
كما يترأس أحد أعضاء جملس اإلدارة الغري مستقلني جلنة رقابة 

االلتزام ومها جلنتان تتبعان اإلدارة.

هيئة الرقابة الشرعية
تشرف دار املراجعة الشرعية على أعمال االستشارات الشرعية 

بشركة اخلبري املالية، وتقدم املشورة حول املنتجات واهليكلة وإصدار 
شهادات املطابقة الشرعية )الفتاوى( والتدقيق اإلشرايف الشرعي. 

ويعمل لدى دار املراجعة الشرعية حوايل 33 من أبرز علماء الشريعة 
املعروفني من دول خمتلفة منها اململكة العربية السعودية، وماليزيا، 
واجلزائر، ومصر، واإلمارات العربية املتحدة، والسودان، والبحرين. 

وهي تقدم لشركة اخلبري املالية املوافقات الشرعية وتقدمي حلول 
استشارية لتلبية االحتياجات االستراتيجية ألعمال الشركة.
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مكافآت اTدارة التنفيذية

بلغ جمموع تعويضات ومكافآت فريق اإلدارة التنفيذية، شاماًل 
الرواتب األساسية والبدالت الثابتة واملكافآت السنوية 10.8 مليون 

ريال سعودي يف العام 2014.

لجان اTدارة

تقدم جلان اإلدارة التالية الدعم لإلدارة التنفيذية:
جلنة االستثمار

تتوىل جلنة املخاطر واالستثمار املسؤولية العامة عن مراجعة 
خمتلف خماطر الشركة واملوافقة على مبادرات التخفيف 

من تأثرياهتا. كما توافق اللجنة أيضًا على املقترحات 
االستثمارية ضمن حدود الصالحيات املقررة هلا ضمن 
مصفوفة صالحيات اخلبري املالية والتأكد من حتديث 

السياسات واإلجراءات ذات العالقة.

اللجان الفرعية التابعة للجنة االستثمار:
جلنة األصول واخلصوم

جلنة األصول واخلصوم هي اللجنة اليت تتوىل مسؤولية التوصية 
بوضع السياسات املتعلقة بإدارة مجيع األصول واخلصوم 

)هيكلية امليزانية العمومية، وهيكلية التمويل، وحدود التحوط 
واالستثمار( ضمن اإلطار العام إلدارة املخاطر. وتشكل جلنة 
األصول واخلصوم عنصرًا أساسيًا من عناصر إدارة خماطر 

السيولة بشركة اخلبري املالية. 

جلنة تطوير املنتجات
تسعى جلنة تطوير املنتجات ملساعدة قطاعات أعمال اخلبري 

املالية على اختاذ قرارات سليمة حول طرح املنتجات )اخلدمات 
اجلديدة(، وحتسني املنتجات )اخلدمات احلالية(، واإلشراف على 

عملية تطوير املنتجات.

جلنة استثمار رأس املال
تراقب اللجنة حمفظة االستثمارات، ولديها صالحية التحقيق يف 

أية مسألة واالطالع التام على مجيع الدفاتر والسجالت واالتصال 
جبميع األطراف املعنيني مبحفظة االستثمارات.

جلنة رقابة االلتزام
يرأس العضو املنتدب والرئيس التنفيذي جلنة رقابة االلتزام واليت 

تتوىل مسؤولية مساعدة جملس اإلدارة وفريق إدارة الشركة يف 
اإلشراف على برنامج رقابة االلتزام للتأكد من االلتزام بالقوانني 

واألنظمة واللوائح اليت تسري على أعمال الشركة، وحتديدًا 
األنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق املالية؛ وااللتزام 

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

جلنة إدارة خماطر الشركة
املسؤولية الرئيسية للجنة إدارة خماطر الشركة هي التأكد من 

وضع سياسات وإجراءات ومعايري سليمة إلدارة خماطر االئتمان 
وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية يف الشركة ككل. وجتتمع 

اللجنة مرة كل ثالثة أشهر.

جلنة إدارة املوارد البشرية
تتوىل جلنة إدارة املوارد البشرية مسؤولية إجراء املراجعة الدورية 

واإلشراف على تطوير رأس املال البشري بشركة اخلبري املالية. 
وتقوم اللجنة بتحديد الوظائف األساسية اهلامة والتأكد من وضع 
خطة تعاقب وظيفي، والتحقق من أن سلم التعويضات واملكافآت 

يتماشى مع ما هو سائد يف السوق.

جلنة تقنية املعلومات
جلنة تقنية املعلومات هي جلنة إدارية يرأسها العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي. وجتتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر، 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 األعمال 

واملخاطر، وتتأكد من التوزيع املناسب للواجبات )جدران 
احلماية( مبا يتوافق مع شروط رقابة االلتزام. وتشمل املسؤوليات 

والواجبات األخرى التحديث الدوري لسياسة وإجراءات تقنية 
املعلومات، واإلشراف على إدارة املعلومات اهلامة وفًقا خلطة 

استمرارية العمل، والتأكد من اختبار خطة االسترجاع من الكوارث 
)Disaster Recovery Plan( مرة واحدة على األقل يف السنة.
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املخاطر ورقابة االلتزام 

املراجعة الداخلية

كبري مديري االستثمار

رأس املال

تطوير األعمال والطرح

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

جلنة املراجعة

جلنة الترشيحات واملكافآت

اللجنة التنفيذية

جلنة رقابة االلتزام 

عمليات الصناديق واحلفظ

اخلدمات اإلدارية

املالية واحملاسبة

تقنية املعلومات 

األسواق املالية

االستثمارات العقارية

خدمات اخلبري الوقفية )وقف(تطوير املنتجات

األسهم اخلاصة

االتصاالت والعالقات العامة

رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال

ضمان اجلودة

الرقابة الداخلية

خماطر السوق والعمليات

سكرتري جملس اإلدارة واحلوكمة الشؤون القانونية

االستثمارات البنكية 

املالية وتقنية املعلومات جملس اإلدارة

الهيكل التنظيمي
تتسم الخبير بهيكلها التنظيمي األفقي المرن، الخالي من 

الحواجز بين الموظفين واإلدارة العليا، كما يتميز بكثافة قنوات 
االتصال بين مختلف اإلدارات التي تشجع الموظفين وتحفزهم 

على العمل معًا بروح الفريق الواحد، داخل الشركة، وااللتزام 
باالستقامة الشخصية والمصداقية في تعاملهم مع العمالء 

وغيرهم من أفراد المجتمع، لخلق وبناء عالقات قوية دائمة 
وبيئة عمل سليمة تشكل األساس الصلب الذي ترتكز عليه فلسفة 

عمل الشركة.

نائب الرئيس التنفيذي
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العضو املنتدب والرئيس التنفيذيعمار أمحد شطا
نائب الرئيس التنفيذيأمحد سعود غوث

رئيس قطاع إدارة املخاطر ورقابة االلتزامعبدالفتاح الطويل
كبري مديري االستثمار - رئيس قطاع إدارة األصول الدكتور هنري شاؤول

رئيس تطوير األعمال والطرحهشام عمر باروم
رئيس الشؤون املالية واإلداريةتامر عبدالرحيم

رئيس االتصاالت والعالقات العامةطارق خالد حيات
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إيضاح
2014م

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

ريال سعـودي )باآلالف(
املوجودات املتداولة

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

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

 �244 915�237836جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة 

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

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

املطلوبات وحقوق املسامهني
املطلوبات املتداولة 

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

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

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

66�53226�631جمموع املطلوبات

حقوق املسامهني 
 10813�203813�203رأس املال

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

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

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

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

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

إيضاح
 2014م

ريال سعـودي )باآلالف(
 2013م

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

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

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

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

)71�825()89�040(15عمومية وإدارية

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

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

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

 0�52 160�70العائد من صافي إيرادات التشغيل للسنة )بالريال السعودي(
 0�53 160�70العائد من صافي الدخل للسنة )بالريال السعودي(
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إيضاح
2014م

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 128�300 6440�832استثمار عيني في صندوق

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

إيضاح

رأس املال
ريال سعودي

)باآلالف(

احتياطي
نظامي

ريال سعودي
  )باآلالف(

تكاليف إصدار
رأس املال

ريال سعودي
  )باآلالف(

أرباح مبقاة
ريال سعودي

  )باآلالف(

احتياطي ترمجة
عملة أجنبية 
ريال سعودي

  )باآلالف(

اجملموع
ريال سعودي

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

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

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

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

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

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

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

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

قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة
)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م(
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م

2 . ملخص السياسات احملاسبية اهلامة

بيان االلتزام باملعايري 

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

ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية0

فيما يلي ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة  املتبعة لدى اجملموعة :

العرف احملاسيب 

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

عملة األنشطة التشغيلية والعرض 

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

بالريال السعودي, ألقرب ألف0

أسس توحيد القوائم املالية

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

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

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

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

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

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

عن املعامالت بني شركات اجملموعة0

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

املستثمر فيها ال يتم توحيدها يف هذه القوائم املالية0 

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

املالية املوحدة0

استعمال التقديرات

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

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

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

أن النتائج الفعلية قد ختتلف عن تلك التقديرات0

النقد وما يف حكمه

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

مؤسسات مالية مدة استحقاقها 90 يومًا أو اقل.

الذمم املدينة

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

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

تاريخ املتاجرة

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

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

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

1 . نشاط الشركة

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

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

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

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

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

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

سعوديني و 1�50% ملسامهني أجانب(0

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

ابريل 2008م( والترخيص رقم 37 ــ 07074:

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

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

شركة اخلبري املالية 
طريق املدينة املنورة ص. ب. 128289

جدة 21362
اململكة العربية السعودية

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

الشركة التابعة التالية:

شركة اخلبري الدولية ش.م.ب.)مقفلة(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوفمرب 2008م0

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

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

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

وفقًا لرأي املستشار الشرعي لشركة اخلبري الدولية0
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إلغاء قيد املوجودات واملطلوبات املالية 

املوجودات املالية

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

املالية عند:

انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية الناتجة عن • 
الموجودات المالية،

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

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

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

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

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

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

املطلوبات املالية: 

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

املقاصة

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

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

عندما يكون مسموحًا به مبوجب معايري احملاسبة املتعارف عليها 

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

املوجودات االئتمانية 

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

املوحدة0

املصروفات املستحقة واملطلوبات األخرى 

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

مت تقدمي فاتورة هبا من قبل املورد أم مل يتم0

املخصصات 

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

تكاليف لسداد االلتزام ميكن قياسها بصورة يعتمد عليها0

الزكاة وضريبة الدخل 

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

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

من الربط يف السنة اليت  يتم فيها اإلنتهاء من الربط الزكوي0

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

القوائم املالية املوحدة الحتساب تأثريات ضريبة الدخل املؤجلة0

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

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

يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة0 

االستثمـارات

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

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

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

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

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

املوحدة يف الفترة اليت ينشأ فيها الربح أو تنشأ فيها اخلسارة0

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

اإلقفال يف تاريخ القوائم املالية0

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

للصناديق والذي يعكس القيمة العادلة هلذه األوراق املالية0 

املمتلكات واملعدات

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

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

استعماهلا بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 
التقديرية للموجودات0 

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

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

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

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

املوجودات أو مدة عقد اإلجيار, أيهما أقصر0

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

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

االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية 
استرداد قيمتها

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

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

يتم حتديد االخنفاض يف القيمة كالتايل:

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

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

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

للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة طبقًا لسعر السوق 
احلايل ملوجودات مالية مماثلة0

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

املطبق0

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

ريال سعــودي )باآلالف(
2013م

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

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

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

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

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

22�059 44�567 

تكاليف املعامالت

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

كتخفيض من حقوق املسامهني0
معامالت بالعمالت األجنبية 

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

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

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

ترمجة العمالت األجنبية 
تترجم القوائم املالية للعمليات األجنبية إىل الريال السعودي 

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

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

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

حتقق اإليرادات
األتعاب الثابتة اليت يتم احلصول عليها مبوجب اتفاقيات 

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

إهناء االتفاقية من قبل العميل0

تسجل  أتعاب النجاح عندما يتم تقدمي التمويل املتعلق هبا 
للعميل بنجاح0 

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

الزمين0 
تسجل اإليرادات من توزيعات األرباح عند ثبوت احلق يف استالم 

توزيعات األرباح0

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

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

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

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

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

مطالباهتم. 

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

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

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

5�53 مليون ريال سعودي.

املصروفات

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

كمصروفات عمومية وإدارية0 

قطاعات  التشغيل 

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

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

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

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

3 . النقد وما يف حكمه

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

 2014م
ريال سعــودي 

)باآلالف(
2013م

ريال سعــودي 
)باآلالف(

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

153�75074�366

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

كانت احلركة يف خمصص االخنفاض يف قيمة الذمم املدينة 
كالتايل:

2014م
ريال سعــودي 

)باآلالف(
2013م

ريال سعــودي 
)باآلالف(

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

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

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

120 يومًا. 

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

فإن الغالبية العظمى منها بدون ضمان0

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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6 . املعامالت واألرصدة مع اجلهات ذات عالقة

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

الرصيد يف 31 ديسمرب مبلغ املعاملة 

طبيعة املعاملةاجلهــة ذات العالقة
 2014م

ريال سعودي
 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(

2014م
ريال سعودي

 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(
صناديق مشتركة 

تديرها شركة اخلبري 
املالية 

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

34�607 132�596 701�326666�719

أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك مت ختفيضها 
باملبالغ اليت مت استالمها

)9�599(31�184 24�07033�669 

6�4121�337 1�337 5�075مصروفات 

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

2013م2014م
اخلبري 
املالية 

اخلبري 
اخلبري املجموعة الدولية

املالية
اخلبري 
اجملموعة الدولية

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

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

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

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

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

5 . استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
    2014م

ريال سعــودي )باآلالف(
   2013م

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

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

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

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

ريال سعــودي )باآلالف(
   2013م

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

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

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

 671�505 708�946يف 31 ديسمرب 

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

الصناديق يف هذه القوائم املالية.

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

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

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

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

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

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

حمتفظ هبا للمتاجرة«. 
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ريال سعودي
مبانيأراضي)باآلالف(

تحسينات 
عقارات 

مستأجرة

معدات 
مكتبية 

وحاسب آلي
أثاث 

سياراتوتجهيزات
أعمال رأسمالية 

تحت التنفيذ 
)انظر االيضاح أ - أدناه(

المجموع
 2014م

المجموع
2013م

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

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

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

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

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

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

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

8 . مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م 

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

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

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

صندوق مشترك ميتلك تلك االستثمارات(

440�832 128�300-   10�800 

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

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

  ــ18�000املستحق جلهة ذات عالقة

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

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

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

عليها0 وفيما يلي أتعاب كبار موظفي اإلدارة:

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

2014م 
ريال سعـودي )باآلالف(

2013م 
ريال سعـودي )باآلالف(

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

17�808 14�628

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

25 سنةمباين
سنتان إىل 4 سنوات حتسينات عقارات مستأجرة 

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

5 سنواتسيارات

الرصيد يف 31 ديسمرب مبلغ املعاملة 

طبيعة املعاملةاجلهــة ذات العالقة
 2014م

ريال سعودي
 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(

2014م
ريال سعودي

 )باآلالف( 

 2013م
ريال سعودي 

 )باآلالف(

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

فيما يلي احلركة يف خمصص ضريبة الدخل للسنة:
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
 78 136يف 1 يناير 

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

 136 185يف 31 ديسمرب  

9 . الزكاة وضريبة الدخل 

احململ للسنة
2014م 

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

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

 136 185ضريبة الدخل
4�103 4�008 

الزكاة

يستند خمصص الزكاة إىل ما يلي : 
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

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

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

96�136 108�946 

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

2014م 
ريال سعـودي )باآلالف(

2013م 
ريال سعـودي )باآلالف(

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

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

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

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

ضريبة الدخل

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

الوضع الزكوي
 يف السنوات السابقة استلمت الشركة االم من مصلحة الزكاة 

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

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

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

4 و 22(.

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

الشركة اعتراض لدى جلنة االعتراض االبتدائية على ربط املصلحة. 

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

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

10 . رأس املال

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

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

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

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

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

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

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

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

توزيعات أرباح مستحقة الدفع )انظر االيضاح 11(.

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

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

11 . توزيعات ارباح

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

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

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

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

االيضاح 10(. 

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

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

خالل السنة0 

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

17 . إدارة املخاطر 

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

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

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

معرضة ملخاطر أسعار العمولة وخماطر االئتمان وخماطر السوق 
وخماطر السيولة0

خماطر أسعار العمولة 

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

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

خماطر االئتمان

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

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

جهات ذات عالقة0

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

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

القيمة الدفترية كما مت اإلفصاح عنها يف قائمة املركز املايل 
املوحدة0

خماطر السيولة 

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

توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات حال نشوئها0

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

عشر شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة0

خماطر السوق 

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

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

حدود مقبولة ويف نفس الوقت حتقيق أقصى عائد من املخاطر0

استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة 

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

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

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

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

قيمة أصول الصندوق قد يزيد أو ينقص صايف دخل اجملموعة 

12 . احتياطي نظامي

وفقا ألحكام نظام الشركات السعودي جيب على الشركة حتويل 

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

الشركة املدفوع، علما بأن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع. 

13 . إيرادات أتعاب 
2014م 

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
1�015903أتعاب استشارية 

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

14 . مصروفات بيع وتسويق 
2014م

 ريال سعــودي )باآلالف(
  2013م 

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

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

2�5511�017أخرى
11�83811�362

15 . مصروفات عمومية وإدارية
2014م

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

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

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

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

2�7002�211اتصاالت 
608518لوازم مكتبية 

628449خدمات عامة 
356403تأمني
4�6763�422أخرى

89�04071�825

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

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

إدارة رأس املال

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

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

منتجات اجملموعة و/ أو صناديق مشتركة0

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

قطاعات األعمال
إدارة رأس املال 

ريال سعودي 
)باآلالف(

إدارة املوجودات 
ريال سعودي 

)باآلالف(
أخرى 

ريال سعودي 
)باآلالف(

اجملموع
ريال سعودي 

)باآلالف(
كما يف 31 ديسمرب 2014م

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

إدارة رأس املال 
ريال سعودي 

)باآلالف(
إدارة املوجودات

ريال سعودي 
)باآلالف(

أخرى 
ريال سعودي 

)باآلالف(
اجملموع

ريال سعودي 
)باآلالف(

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

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

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

القطاعات اجلغرافية
اململكة العربية السعودية 

ريال سعــودي )باآلالف(
مملكة البحرين

ريال سعــودي )باآلالف(
املجموع

ريال سعــودي )باآلالف(
كما يف 31 ديسمرب 2014م

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

إدارة املوجودات

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

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

صناديق مشتركة0

أخرى 

تتضمن اخلدمات األخرى االستشارات والترتيب واالكتتاب 
التأسيسي0

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

خماطر أسعار األسهم

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

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

حتتفظ باستثمارات يف االسهم املتداولة. 

خماطر العملة

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

وعليه فان اجملموعة غري معرضة ملخاطر صرف عمالت أجنبية 

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

18 . متطلبات رأس املال النظامية ومعدل كفاية رأس املال

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

على االستمرار يف مزاولة عملها وللحفاظ على قاعدة رأمسالية 
قوية.

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

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

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

فيما يلي تفاصيل احلد األدىن من متطلبات رأس املال
2014م 

ريال سعـودي )باآلالف(
2013م 

ريال سعـودي )باآلالف(
قاعدة رأس املال

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

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

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

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

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

646�808544�888الفائض من رأس املال

19 . معلومات القطاعات

متشيًا مع التقارير املالية الداخلية للمجموعة فقد وافق جملس 

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

على أسس جتارية0

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

 ريال سعـودي )باآلالف(
2013م

 ريال سعـودي )باآلالف(
450450خالل سنة

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

13�65014�100

24 . املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

اخنفاض قيمة الذمم املدينة

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

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

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

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

قانونية فإن اجملموعة تقوم بتسجيل املخصص األكرب0

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

اليت مضت على موعد استحقاقها0

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

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

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

25 . اعتماد جملس اإلدارة

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

26 . أرقام املقارنة 

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

قائمة الدخل املوحدة أو قائمة التغريات يف حقوق املسامهني 
املوحدة0

افصاح الركيزة الثالثة

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

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

اململكة العربية السعودية 
ريال سعــودي )باآلالف(

مملكة البحرين
ريال سعــودي )باآلالف(

املجموع
ريال سعــودي )باآلالف(

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

13�05129�46542�516صايف دخل التشغيل 

20 . القيمة العادلة لألدوات املالية

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

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

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

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

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

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

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

21 . املوجودات احملتفظ بها بصفة ائتمانية 

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

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

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

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

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

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

22 . ارتباطات رأمسالية والتزامات طارئة

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

املوحدة فيما يتعلق هبذه املطالبات.

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

لصاحل مصلحة الزكاة والدخل )اإليضاحان 4 و9(.

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

فيما يتعلق بالتحسينات على العقارات املستأجرة حتت 
التنفيذ.

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