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العقار
ال	تزيل	هنلك	فرص	يستثملر	يف	أصحل	
عقلرمة	مدرة	للدخل	منلسبة	لصنلدمق	

معلشلا	يلتقلعد.

تنويع	االقتصاد	السعودي
يالستححيذ	على	حصة	أغلبية	يف	
جممحعة	عيد	وشركة	يلعجلجي	

لالستفلدة	من	يلنمح	يف	قطلع	يلرعلمة	
يلصحية.	ويالستثملر	يف	يلصنلعة	

ويلشريئح	ذيا	يلعالقة:	شركة	أمسلكح	
وجممحعة	أكسربس.

االلتزام	بعاداتنا	وتقاليدنا
تركيز	يالهتملم	على	إديرة	يألوقلف.

الثقافة	الداخلية
يلرملدة	يف	يلتدرمب	وهتيئة	منلخ	يلعمل	

يملنلسب.

 تقــدم	يخلبــري	يمللليــة	خربيهتل	ودريمتهل	يف	جمــلل	يخلدملا	يملللية	
إلحــديا	تغيــري	إجيــليب	يف	يململكــة	يلعربية	يلســعحدمة	ودول	يملنطقة.

الخبير المالية في مواكبة 
العالم دائم التغير

التغير 
يخنفــلض	حلد	يف	أســعلر	يلنفط

الموازنة
يحلكحمــلا	تعيــد	ترتيب	محيزنلهتل

التغير اإلستجابةمواكبة  عناصر 

العامل السكاني 
 يلشــرحية	يلشــبلبية	من	يلقــحى	يلعلملة	

آخذة	يف	يلتزيمد	ســنحمًل	

العامل اإليجابي
زمــلدة	يإلنفلق	علــى	بريمج	يلبنيــة	يلتحتية	

ويلربيمــج	يلتعليميــة	ويالجتملعية

النمو
يلنمــح	يف	شــرحية	يلتعليــم	يلعليل	وفًقــل	للتحقعلا:	تزيمد	

أعــديد	يلعمالء	محلة	درجلا	يمللجســتري	
األسواق التقليدية 

ال	تــزيل	تشــهد	إقبــلاًل	مع	تزيمد	أعديد	يملســتثمرمن	
يألفــريد	من	أصحلب	يملــالءة	يلعللية

األسواق الجديدة
تزيمد	إقبلل	مؤسســلا	يالســتثملر	

ويلشــركلا	يلعلئلية	
يرتفلع	نســبة	يلعمالء	يلشــبلب	دون	ســن	يألربعني	

ضمــن	قلعدة	مســتثمرمنل



منتجلا	 تقدم	 يالستثملرمة	 ويخلدملا	 يألصحل	 إديرة	 ريئدة	متخصصة	يف	 مللية	 يملللية	شركة	 يخلبري	
مستديمة.	 يقتصلدمة	 قيمة	 لتحقيق	 يملؤهلني	 ويملستثمرمن	 يلعلئلية	 ويلشركلا	 للمؤسسلا	 مللية	 وخدملا	

تتميز	 كمل	 يإلسالمية.	 يلشرمعة	 وضحيبط	 أحكلم	 مع	 يالستثملرمة	 وخدملهتل	 يلشركة	 منتجلا	 وتتحيفق	
يملخلطر. ولعحيمل	 يلعمالء	 الحتيلجلا	 يلعميق	 وبفهمهل	 يلتنلفسية،	 ويلقيَم	 يلتنفيذ	 بفعللية	 يلشركة	 منتجلا	

لمحة عن الشركة
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نبذة
متيح	قطلع	إديرة	يألصحل	يف	يلشركة	فرصًل	

يستثملرمة	من	خالل	حمفظة	يستثملرمة	متنحعة	
ونلمية	من	صنلدمق	يلطرح	يلعلمة	ويخللصة	يف	

قطلعلا	يلعقلر،	وأسهم	يلشركلا	يخللصة،	
وأسحيق	يمللل،	بينمل	تقدم	إديرة	يالستثملريا	
يلبنكية	خدملا	يستثملرمة	متخصصة	ويليت	

من	ضمنهل	عمليلا	يلدمج	ويالستححيذ	
للشركلا	ويملستثمرمن	يف	يلقطلع	يخللص	

ويلشركلا	يلعلئلية.	كمل	تتميز	يلشركة	خبربهتل	
ويستثملريهتل	يف	يألسحيق	يولية	ومنطقة	يلشرق	
يألوسط	ومشلل	إفرمقيل	وأسحيق	علملية	نلضجة	
خمتلرة	كللحالملا	يملتحدة	يألمرمكية	ويململكة	

يملتحدة.

وتنفرد	يخلبري	بتقدمي	يملشحرة	يف	هيكلة	
يلكيلنلا	وإديرة	يلثرويا	يلحقفية	عرب	برنلمج	
يلتعليمية	 "وقف"،	ويلذي	مستهدف	يملؤسسلا	
ويخلريمة	ويلشركلا	يلعلئلية	ويألفريد	من	ذوي	
يملالءة	يملللية	يلعللية	وغريهم	من	فلعلي	يخلري	

يلريغبني	يف	تأسيس	كيلنلا	وقفية.

مقع	يملقر	يلرئيسي	لشركة	يخلبري	يملللية	يف	
مدمنة	جدة	بلململكة	يلعربية	يلسعحدمة،	كمل	

محجد	للشركة	فرع	يف	مدمنة	يلرملض،	وختضع	
أنشطة	ومنتجلا	يلشركة	لرقلبة	وإشريف	هيئة	

يلسحق	يملللية	)ترخيص	رقم	07074-37(.

قيمنا
نضع	مصلحة	عمالئنل	وشركلئنل	أوالً	 
	نعمل	ديئملً	على	يستشريف	وتلبية	يحتيلجلا		 

عمالئنل	يلمستقبلية	ومتغيريا	يألسحيق	يلتي	
نعمل	فيهل

نسعى	لتعظيم	حقحق	يلملكية	لمسلهمينل	 
نفتخر	بللكفلءة	ويلمهنية	يلتي	نعمل	بهل	 
نشجع	يإلبديع	ويالبتكلر	ويلتطحمر	 

رسالتنا
أن	نكحن	يلشركة	يملختلرة؛	يلشركة	يليت	مطمح	
أصحلب	يلكفلءيا	يلعللية	يف	يلعمل	لدمهل	ويليت	

مرغب	كل	مستثمر	يف	شريئهل.

رؤيتنا
أن	نكحن	يلشرمك	يلذي	مقدم	يحللحل	يالستثملرمة	

يلنلجعة	من	أجل	نتلج	متحدى	يلزمن.



جلئزة	أفضل	مدمر	لألصحل	يف	يلشرق	يألوسط

 جلئزة	أفضل	يربلب	يلعمل	يف	يلشرق	يألوسط	يلشركة	يلححيدة	
يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	يليت	تفحز	هبذه	يجللئزة

أفضل	مدمر	صندوق	إسالميأفضل	شركة	إلديرة	يألصحل	يف	يخلليج	يلعريب

 أفضل	صندوق	لألسهم	يخلليجية	
عن	“صندوق	يخلبري	لألسهم	يخلليجية”	

 أفضل	صندوق	إسالمي	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	
عن	“صندوق	يخلبري	للسيحلة	-حصني”	

Saudi Arabia

Best 

to Work for 2015
Companies

أفضل	صندوق	يستثملري	يف	يألسهم	يخلليجية		يف	يململكة	يلعربية	
يلسعحدمة	عن	“صندوق	يخلبري	لألسهم	يخلليجية”	
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الجوائز

إننل	نعتز	ونفتخر	بتنلمي	إشلدة	يهليئلا	يملصرفية	
يلدولية	وقريء	يلدورملا	يملللية	وهيئلا	يلتحكيم	
يملرمحقة	يف	يلقطلع	يالقتصلدي	ويملليل	ويلبشري	
بإجنلزيا	يخلبري	يملللية	وجنلحلهتل	يملتحيصلة.	

لقد	مت	تكرمي	يلشركة	خالل	يلعلم	2015	بفحزهل	
بثالثة	جحيئز	دولية	مرمحقة	يعتريفًا	بتفحقهل	يف	

إديرة	يألصحل	ويملحيرد	يلبشرمة.

جائزة أفضل صندوق استثماري في 
األسهم الخليجية 

حصل	صندوق	يخلبري	لألسهم	يخلليجية	على	
جلئزة	"أفضل	صندوق	يستثملر	يف	يألسهم	
 يخلليجية"	ضمن	جحيئز	جملة	"مينل	إف	إم"
-	مدمري	صنلدمق	يلشرق	يألوسط	ومشلل	

 “MENA Fund Manager”.أفرمقيل 

جائزة أفضل صندوق إسالمي

حلز	صندوق	يخلبري	للسيحلة	حصني	على	لقب	
"أفضل	صندوق	إسالمي	للعلم	2015"	ضمن	جحيئز	

“Banker Middle East”.	إمست	ميدل	بلنكر

جائزة أفضل بيئة عمل في المملكة 
العربية السعودية

للعلم	يلسلدس،	حصلت	يخلبري	يملللية	على	جلئزة	
أفضل	شركة	خدملا	مللية	يف	يململكة	يلعربية	

يلسعحدمة	ضمن	جحيئز	شركة	"أفضل	بيئة	عمل"	
”®Great Place to Work“،	إضلفة	إىل	تبحئهل	

للمركز	يلريبع	على	مستحى	مجيع	يلقطلعلا	يف	
يململكة	يلعربية	يلسعحدمة.

أفضل	بيئة	عمل	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	2015	يملركز	
يألول	كأفضل	بيئة	عمل	يف	قطلع	يخلدملا	يملللية

Saudi Arabia

Best 

to Work for 2015
Companies



ملخص النتائج المالية
 ريال	سعــودي

2011٪2012٪2013٪2014٪2015	)باآلالف(
         الدخل

6664.596٪17107.342٪26125.703٪16158.180٪183.861إمجليل	يإلمريديا
)45.468(68٪)76.305(9٪)83.187(21٪)100.878(11٪)112.098(يملصروفلا	يلتشغيلية
	- 	- 	- 	- )4.618(مصروفلا	مريحبة

6219.146٪4031.043٪3243.316٪1757.302٪67.149صليف	يلدخل
          

         املركز	املايل
4771.876٪5803.097٪3846.412٪3873.680٪900.170حقحق	يملسلمهني
5778.221٪7819.099٪8873.043٪47940.212٪1.384.315إمجليل	يألصحل

0559.493٪20561.058٪6671.505٪70708.946٪1.205.794يالستثملريا
1526.345٪6616.002٪15026.631٪62866.532٪484.145إمجليل	يملطلحبلا

141.442.870٪521.641.700٪342.498.180٪203.335.071٪4.010.786يألصحل	حتت	يإلديرة
          

         الرحبية
29.64٪ 28.92٪ 34.46٪ 36.23٪ 36.52%هلمش	صليف	يلدخل

3.23٪ 3.89٪ 5.12٪ 6.32٪ 5.78%يلعلئد	على	متحسط	يألصحل
70٪ 71٪ 66٪ 64٪ 60.97%نسبة	يلتكلفة	إىل	يلدخل

0.35 0.38 0.53 0.71 0.83ربح	يلسهم	)رملل	سعحدي(

يلنسبة	يملئحمة	للتغيري

67.1
مليون	ريال	سعودي

صايف	الدخل

4.0
مليار	ريال	سعودي

األصول	حتت	اإلدارة

 183.9
مليون	ريال	سعودي

إمجايل	اإليرادات

 1.205
مليون	ريال	سعودي

االستثمارات
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إمجايل	األصول
مليحن	رملل	سعحدي

االستثمارات
مليحن	رملل	سعحدي

األصول	حتت	اإلدارة
مليحن	رملل	سعحدي

ربح	السهم
رملل	سعحدي

إمجايل	اإليرادات
مليحن	رملل	سعحدي

183.9
158.2
125.7
107.3
64.6

2015

2014

2013

2012

2011

0.8
0.7
0.5
0.4
0.4

2015

2014

2013

2012

2011

708.9
671.5
561.1
559.5

1.205.8 2015

2014

2013

2012

2011

صايف	الدخل
مليحن	رملل	سعحدي

67.1
57.3
43.3
31.0
19.1

2015

2014

2013

2012

2011

1.384.3
940.2
873.0
819.1
778.2

2015

2014

2013

2012

2011

4.010.8
3.335.1
2.498.2
1.641.7
1.442.9

2015

2014

2013

2012

2011

13 خالصة	يلنتلئج	يمللليةيلتقرمر	يلسنحي	لعلم	2015



طرح	علم	مفتححطرح	خلص	مقفل**

*	رملل	سعحدي	كمل	يف	31	دمسمرب	2015	مل	ل	مرد	نص	بغري	ذلك
**	مت	إنشلء	هذه	يلصنلدمق	و	عرضهل	على	يملستثمرمن	وفقًا	ملتطلبلا	يلطرح	يخللص	بالئحة	صنلدمق	يالستثملر.

 نوع	اسم	الصندوق
الصندوق

 املنطقة	تاريخ	التأسيس
اجلغرافية

 فترات	تاريخ	التخارج
التمديد	املتاحة

حجم	
الصندوق*

األسهم	اخلاصة
صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	

150.391.379سنة31	دمسمرب	2016 يإلملريا	يلعربية	يملتحدة31	دمسمرب	2012يلصنلعي
صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	

197.165.840سنة26	دمسمرب	2017يإلملريا	يلعربية	يملتحدة29	دمسمرب	2013يلصنلعي2
صندوق	يخلبري	للشركلا	

45.000.000سنة28	دمسمرب	2018يململكة	يلعربية	يلسعحدمة28	دمسمرب	2014يملتحسطة	ويلصغرية1
صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	

142.000.000سنة31	دمسمرب	2018يململكة	يلعربية	يلسعحدمة31	دمسمرب	2014يلطيب1
صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	

147.000.000سنة31	دمسمرب	2020يململكة	يلعربية	يلسعحدمة31	دمسمرب	2015يلتعليمي1

 نوع	اسم	الصندوق
الصندوق

 املنطقة	تاريخ	التأسيس
اجلغرافية

 فترات	تاريخ	التخارج
التمديد	املتاحة

حجم	
الصندوق*

األسواق	املالية
صندوق	يخلبري	لألسهم	

4.413.391مفتححدول	جملس	يلتعلون	يخلليجي3	محليح	2011 يخلليجية
95.650.284مفتححدول	جملس	يلتعلون	يخلليجي12	فربيمر	2012صندوق	يخلبري	للسيحلة	)حصني(
6.013.634مفتححيململكة	يلعربية	يلسعحدمة1	محليح	2013صندوق	يخلبري	لألسهم	يلسعحدمة

 صندوق	يخلبري	
دول	جملس	يلتعلون		يخلليجي	3	دمسمرب	2015للطروحلا	يألولية

7.072.312مفتححويلشرق	يألوسط	ومشلل	أفرمقيل

الصناديق القائمة )تتمة( طرح	علم	مفتححطرح	خلص	مقفل**

*	رملل	سعحدي	كمل	يف	31	دمسمرب	2015	مل	ل	مرد	نص	بغري	ذلك
**	مت	إنشلء	هذه	يلصنلدمق	و	عرضهل	على	يملستثمرمن	وفقًا	ملتطلبلا	يلطرح	يخللص	بالئحة	صنلدمق	يالستثملر.

نوع	اسم	الصندوق
الصندوق

ايرادات	التخارجتاريخ	التخارجاملنطقة	اجلغرافيةتاريخ	التأسيس
)رملل	سعحدي(

10306.526.756	ملرس	2014 يململكة	يلعربية	يلسعحدمة10	محليح	2010صندوق	يخلبري	لتطحمر	يألريضي	1

19121.228.200	أكتحبر	2015يململكة	يلعربية	يلسعحدمة01	نحفمرب	2010صندوق	يخلبري	يلعقلري1

الصناديق القائمة

 نوع	اسم	الصندوق
الصندوق

 فترات	تاريخ	التخارجاملنطقة	اجلغرافيةتاريخ	التأسيس
التمديد	املتاحة

حجم	
الصندوق*

االستثمار	العقاري
3014.493.241محنيح	2016يململكة	يلعربية	يلسعحدمة30	محنيح	2010صندوق	يخلبري	يلعقلري2

071.461.673.423	دمسمرب	2016يململكة	يلعربية	يلسعحدمة7	دمسمرب	2011صندوق	يخلبري	لتطحمر	يألريضي2
صندوق	يخلبري	يلعقلري	يلسكين	

19104.007.622	نحفمرب	2016يململكة	يملتحدة19	نحفمرب	2012لحسط	لندن1
صندوق	يخلبري	للتطحمر	يلعقلري	

29108.315.619	دمسمرب	2016يململكة	يلعربية	يلسعحدمة29	دمسمرب	2012 يلسكين1	)مسلكن1(
 صندوق	يخلبري	للدخل	

144.398.655سنتني2	محليح	2019يلحالملا	يملتحدة2	محليح	2014يلعقلري	يألمرمكي
صندوق	يخلبري	للفرص	
696.599.049سنتني7	دمسمرب	2019يململكة	يلعربية	يلسعحدمة7	دمسمرب	2014يالستثملرمة	يلعقلري1

صندوق	يخلبري	للتطحمر	يلعقلري	
300.392.952سنتني31	دمسمرب	2017يململكة	يلعربية	يلسعحدمة31	دمسمرب	2014يلسكين2

الصناديق التي تم التخارج منها

محفظة الصناديق االستثمارية
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ل	حيصل	يلسلدة	أعضلء	جملس	يإلديرة	على	أمة	
مكلفآا	خالل	يلعلم	2015	رغم	يألديء	يملتميز	

يلذي	قلمحي	به	لتحقيق	أهديف	يلشركة،	وقد	بلغ	
مل	تقلضله	أعضلء	جملس	يإلديرة	غري	يلتنفيذمن	
ويملستقلني	من	بدالا	مبلغ	وقدره	488.875	رملل	

عن	يلعلم	يملليل	2015.

نتائج األعمال

رغم	كحنه	أحد	يلقطلعلا	يألكثر	تأثرًا	بللبيئة	
يلتشغيلية	يلصعبة،	كلن	أديء	قطلع	إديرة	يألصحل	
خالل	هذي	يلعلم	وهلل	يحلمد	متميزًا.	فقد	تبىن	

يلقطلع	سيلسة	قلئمة	على	يالبتكلر	ويإلبديع	
لتحقيق	يلنتلئج	يملأمحلة،	حيث	شهد	منحًا	ملححظًا	

يف	صليف	يلدخل	نتيجة	العتملده	يستريتيجية	
مزدوجة	قحيمهل	يعتملد	يإلجريءيا	يليت	أثبتت	

جدويهل	يف	يمللضي،	وتطبيق	هيكليلا	ومقلربلا	
جدمدة	كلمل	يقتضى	يألمر.	

من	جهتهل	أدركت	يلشركة	يألمهية	يملتنلمية	
لالستثملريا	يلعقلرمة	يملدرة	للدخل	كحسيلة	

للحفلظ	على	يلقيمة	وتأمني	مصدر	دخل	مستقر.	
وينطالقًا	من	ذلك،	قلمت	يلشركة	هذي	يلعلم	

بإبريم	صفقة	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	تتضمن	
عقلريا	مدرة	لإلمريديا.	كذلك	قمنل	بإبريم	

صفقة	ضمن	يستثملريا	يألسهم	يخللصة	يف	قطلع	
يلتعليم	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة.	وقد	جتلوزا	

إديرة	يألسحيق	يملللية	يف	يلشركة	يلتحدملا	
يلسلئدة	وجنحت	يف	تنمية	يلصنلدمق	ويولفظ	

يالستثملرمة	وزملدة	حجم	أصحهلل.	ومن	أبرز	

إجنلزيهتل	هذي	يلعلم	طرح	منتج	مبتكر	للمريحبة	
مشمل	يلتحزمع	يلدوري	لألربلح.

الموارد البشرية

مكمن	سر	جنلح	يلشركة	يف	يإلبديع	ويملهنية	
ويملثلبرة	يليت	متميز	هبل	محظفحنل.	لذلك	نضع	

على	رأس	قلئمة	أولحملتنل	تحفري	بيئة	عمل	تسهم	
يف	يحتضلن	وتشجيع	كحيدرنل	يلعلملة.	كمل	نبذل	
جهحدًا	حثيثة	ملسلعدة	محظفينل	على	تطحمر	
مهلريهتم	ونعمل	على	تزومدهم	بكلفة	يلحسلئل	

يليت	تتيح	هلم	يالرتقلء	بقدريهتم	من	خالل	حتليل	
يلفجحيا	يف	يألديء	وتحفري	يلدوريا	يلتدرمبية	

يملتخصّصة.	ويجلدمر	بللذكر	ين	يلشركة	حلزا	
على	يملركز	يألول	كأفضل	بيئة	عمل	يف	قطلع	

يخلدملا	يملللية،	كمل	حلّت	يف	يملرتبة	يلريبعة	يف	
مجيع	يلقطلعلا	يألخرى	عمحمًا	على	مستحى	
يململكة	يلعربية	يلسعحدمة 	ضمن	يملسح	يلسنحي	

 يلذي	جترمه	شركة	"أفضل	بيئة	عمل"
”Great Place to Work“،	وتنظر	يلشركة	هلذي	

يإلجنلز	كنتلج	طبيعي	للجهحد	يليت	نبذهلل	يف	
إعديد	أفضل	يلربيمج	يخللصة	بتطحمر	يملحيرد	

يلبشرمة.	

الحوكمة

ينطالقًا	من	طبيعة	يألنشطة	يليت	متلرسهل	يخلبري	
يملللية،	تعترب	يحلحكمة	يف	صلب	عملنل.	وحرصًا	

منل	على	تعزمز	يإلشريف	يإلديري	على	كلفة	
يجمللالا	يملرتبطة	بلحلحكمة،	قررنل	دمج	مجيع	

يلحظلئف	ويملهلم	يملرتبطة	بلحلحكمة	ضمن	قسم	
يحلحكمة	وإديرة	يملخلطر	ورقلبة	ياللتزيم.	كمل	

قمنل	بلستحديث	يلعدمد	من	يلتقنيلا	ويإلجريءيا	
يلتشغيلية	يملتطحرة	لالرتقلء	بقدريتنل	يف	جملل	

يلتحليل	وإعديد	يلتقلرمر.

المسؤولية االجتماعية

تدرك	يخلبري	يملللية	منذ	نشأهتل	أمهية	مسؤوليتهل	
يالجتملعية	يف	خمتلف	يلبلدين	ويملنلطق	يليت	
متلرس	فيهل	نشلطهل.	من	هذي	يملنطلق	بذلنل	
جهحدًا	حثيثة	لدعم	يلربيمج	يليت	هتدف	إىل	
حتسني	حيلة	يإلنسلن	مبختلف	يلحسلئل،	من	

خالل	جممحعة	من	يملبلدريا	يلتعليمية	ويخلريمة.	
وشهد	يلعلم	2015	ترسيخ	هذي	يلنهج	عرب	إنشلء	
جلنة	خلصة	بلملسؤولية	يالجتملعية	للشركلا.	

وتعمل	هذه	يللجنة	على	حتدمد	نطلق	عمل	يلربيمج	
وضملن	ختصيص	يمليزينيلا	يملالئمة	ومتلبعة	سري	

يألنشطة	للتأكد	من	فعللية	مبلدريتنل.	

إعداد وتقديم ملف الطرح األولي 
لالكتتاب العام

بدأا	شركة	يخلبري	يملللية	إجريءيا	يلتحضري	
لطرح	أسهمهل	لالكتتلب	يلعلم	يف	2014.	حيث	
قلمت	يلشركة	بتكليف	شركة	يستشلرمة	وهي	
(KPMG)	لتقييم	مستحى	جلهزمتهل	لطرح	

أسهمهل	لالكتتلب	يلعلم.		وجلءا	نتيجة	يلتقييم	
يف	يجململ	إجيلبية	ومشجعة	يف	حني	تضمن	تقرمر	

يلتقييم	عددًا	من	يلنقلط	يلغري	جحهرمة	ويليت	

تقرير مجلس اإلدارة

السادة المساهمين 

بلإلنلبة	عن	جملس	إديرة	شركتكم	شركة	يخلبري	
يملللية،	مسعدنل	أن	نعرض	لكم	يلتقرمر	يلسنحي	
ويلقحيئم	يملللية	للشركة	للسنة	يملللية	يملنتهية	يف	
31	دمسمرب	2015.	وبللرغم	من	أوضلع	يألسحيق	

يملتقلبة	ويلتحدملا	يليت	تحيجه	يالقتصلد	يلعلملي،	
فإننل	وهلل	يحلمد	فخحرون	بللنمح	يلذي	شهدته	

يلشركة	يف	علم	2015	على	مستحى	يلدخل	
ويإلمريديا	ويألصحل	حتت	يإلديرة.

ومعترب	هذي	يألديء	يملتميز	على	يلرغم	من	
حللة	عدم	يليقني	يليت	تسحد	يألسحيق،	مبثلبة	
شهلدة	على	رؤمتنل	يالستريتيجية	وخربيتنل	
يإلديرمة	يملنلسبة	مع	يلتفلين	يف	يلعمل	يلذي	

متميّز	به	محظفحنل،	ممل	مضعنل	وهلل	يحلمد	يف	
مصلف	يلشركلا	يلريئدة	يف	تقدمي	يخلدملا	

يململكة. يالستثملرمة	يف	

األداء المالي

بتحفيق	يهلل	سبحلنه	وتعلىل،	حّققت	يخلبري	
يملللية	للسنة	يلسلدسة	على	يلتحييل	منحًا	قحمًا	يف	
يإلمريديا	وصليف	يلدخل،	حيث	يرتفعت	إمريديتنل	

يإلمجللية	بنسبة	16٪	مقلرنة	بللعلم	يمللضي	لتصل	
إىل	183.9	مليحن	رملل	سعحدي،	يف	حني	منل	صليف	

يلدخل	بنسبة	17٪	ليصل	إىل	67.1	مليحن	رملل	
سعحدي.	وقد	منل	جممحع	يألصحل	حتت	يإلديرة	

بنسبة	20	٪	ليتجلوز	4	مليلريا	رملل	سعحدي	يف	
هنلمة	يلعلم	2015.	ومعترب	جممحع	يألصحل	حتت	

يإلديرة	مؤشرًا	هلمًا	حلجم	يألعملل	يليت	منلرسهل	
مع	عمالئنل.	بلإلضلفة	إىل	ذلك،	معكس	صليف	

هلمش	أربلح	يلشركة	يلذي	مصل	إىل	37٪	قدرة	
يلشركة	على	تحفري	خدملا	متميزة	لعمالئهل	مع	

يلتحكم	بتكلفة	يلعنلصر	يلتشغيلية.
كذلك	منت	يلقيمة	يلسحقية	وفظة	يلشركة	
يالستثملرمة	لتصل	إىل	1.205.8	مليحن	رملل	

سعحدي	يف	هنلمة	يلعلم	2015	من	709	مليحن	رملل	
سعحدي	يف	يلعلم	2014،	بزملدة	قدرهل	٪70.

وقد	بلغ	إمجليل	محجحديا	يلشركة	1.384	مليحن	
رملل	سعحدي	من	940.2	مليحن	رملل	سعحدي	يف	
يلعلم	2014،	بزملدة	قدرهل	47٪.	ويرتفع	يلعلئد	
على	حقحق	يملسلمهني	يف	علم	2015	ليصل	إىل	
7.57٪	مقلرنة	بنسبة	6.66٪	يف	يلعلم	يمللضي.

سياسة توزيع األرباح 

تحزع	يخلبري	يملللية،	بنلًء	على	تحصية	جملس	
يإلديرة	ومحيفقة	يجلمعية	يلعمحمية،	5٪	)مخسة	

بلمللئة(	من	رأمسلل	يلشركة	كحد	أدىن	من	
صليف	يلربح،	بعد	خصم	يالحتيلطي	يلقلنحين	

ويملخصصلا	يملستحقة	ملسلمهي	يلشركة،	وذلك	
وفقًا	ألحكلم	يمللدة	127	من	قلنحن	يلشركلا	

يلسعحدي	ويلبند	44	من	يلنظلم	يألسلسي	للشركة،	
وعلى	يلنحح	يلتليل:

تُحتسب	يلمبللغ	يلالزمة	لدفع	يلزكلة	يلمقررة		 
على	يلمسلهمين	وتقحم	يلشركة	بسديدهل	

للجهلا	يلمختصة.
مُجنب	)10٪(	من	يألربلح	يلصلفية	لتكحمن		 

يحتيلطي	نظلمي،	ومجحز	للجمعية	يلعلمة	

يلعلدمة	وقف	هذي	يلتجنيب	متى	بلغ	يالحتيلطي	
يلمذكحر	نصف	رأس	يلملل.	ومجحز	للجمعية	

يلعلمة	يلعلدمة	بنلًء	على	يقتريح	مجلس	يإلديرة	
تجنيب	نسبة	متسلومة	من	يألربلح	يلصلفية	

لتكحمن	يحتيلطي	يتفلقي	وتخصيصه	لغرض	أو	
أغريض	معينة.

يلبلقي	بعد	ذلك	إن	وجد	دفعة		  محزع	من	
رأس	 )5٪(	من	 تعلدل	 للمسلهمين	 أولى	

يلمدفحع. يلملل	
مخصص	-	بعد	مل	تقدم	-	نسبة	ال	تزمد	عن		 

)2.5٪(	من	يلبلقي	كمكلفأة	ألعضلء	مجلس	
يإلديرة	ومحدد	يلمجلس	كيفية	تحزمع	هذه	يلنسبة.

محزع	يلبلقي	)إن	وجد(	بعد	ذلك	نظلملً	على		 
يلمسلهمين	كحصة	إضلفية	في	يألربلح.

يلمحضحعة		  وللشركة،	بعد	يستيفلء	يلضحيبط	
من	يلجهلا	يلمختصة،	تحزمع	أربلح	نصف	

سنحمة	وربع	سنحمة.

األرباح الموزعة

سيقدم	جملس	يإلديرة	تحصية	للجمعية	يلعلمة	
للمحيفقة	على	تحزمع	أربلح	على	يلسلدة	مسلمهي	

يلشركة	عن	يلعلم	يملليل	2015	مبل	معلدل	نسبة	
5٪	من	رأس	يمللل،	على	أن	متم	تفحمض	جملس	
يإلديرة	يف	تحزمع	تلك	يألربلح	نقدًا	و/أو	بزملدة	
رأمسلل	يلشركة	من	خالل	أسهم	منحة	بنفس	
يلنسبة،	بعد	يحلصحل	على	يملحيفقلا	يلنظلمية	

لتنفيذ	ذلك.



 مساعد	حممد	سعد	الدريس
رئيس	جملس	يإلديرة

 عمار	أمحد	صاحل	شطا
يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي

19 تقرمر	جملس	يإلديرةالتقرير السنوي لعام 2015 اخلبري املالية 18

تطلب	من	يلشركة	يلعمل	على	معلجلتهل	الكتملل	
جلهزمتهل	للطرح	يلعلم.	وقد	ينتهت	يلشركة	من	
معلجلة	كلفة	يلنقلط	يلحيردة	بتقرمر	يلتقييم	

حبلحل	منتصف	يلعلم	2015	ومن	مث	قلمت	بتعيني	
شركة	يلسعحدي	يلفرنسي	كلبيتلل	كمستشلر	

مليل	»يملستشلر	يملليل«	لتحيل	مهمة	طرح	أسهم	
يلشركة	لالكتتلب	يلعلم.	ويف	14	دمسمرب	2015،	
قلمت	يلشركة	بللتقدم	إىل	يهليئة	لطلب	يملحيفقة	
على	يستالم	وقبحل	طلب	تسجيل	إدريج	أسهمهل	
يف	يلسحق	يملللية	يلسعحدمة.	غري	أن	يلشركة	تلقت	

إشعلرًا	من	يملستشلر	يملليل	مفيد	بأن	يهليئة	رفضت	
يلسملح	بتقدمي	يلشركة	للطلب	يملذكحر	معللة	سبب	
يلرفض	بأن	يهليئة	تعمل	حلليل	على	وضع	معلمري	
خلصة	لتنظيم	طرح	أسهم	يألشخلص	يملرخص	

هلم	لالكتتلب	يلعلم،	ويليت	متحقع	أن	متم	يالنتهلء	
من	وضع	صيغتهل	يلنهلئية	بنهلمة	يلربع	يألول	من	
يلعلم	2016.	وبنلًء	عليه،	علقت	يلشركة	تقدمي	
طلب	تسجيل	إدريج	أسهمهل	يف	يلسحق	يملللية	

يلسعحدمة	إىل	أن	متم	إصدير	تلك	يملعلمري،	على	
أن	تقحم	يلشركة	بللعمل	على	يستيفلء	يملتطلبلا	

يلحيردة	هبل	فحر	صدورهل	ويلتقدم	مرة	أخرى	للهيئة	
للمحيفقة	على	يستالم	وقبحل	يلطلب	يملذكحر.	

وقد	بلغت	يملصلرمف	يلغري	يعتيلدمة	لتحضري	طرح	
أسهم	يلشركة	لالكتتلب	يلعلم	كمل	يف	هنلمة	يلعلم	

2015	مل	جممحعه	4	مليحن	رملل	سعحدي.

الخطط المستقبلية

لقد	كلن	علم	2015	مؤشرًا	على	أمهية	يملرونة	يليت	
منبغي	أن	تتميز	هبل	يلشركلا	مبل	متيح	هلل	تعدمل	

رؤمتهل	يالستثملرمة	ومبل	متالئم	مع	يلظروف	
يالقتصلدمة	يلصعبة.	وسحف	تحيصل	يلشركة	

يالستثملر	يف	أسحيق	دول	جملس	يلتعلون	يخلليجي	
ويلتركيز	على	فئلا	يألصحل	ويلشركلا	يليت	ال	
تعتمد	بشكل	كبري	على	تقلبلا	أسعلر	يلنفط.

وبفضل	يخلربة	يليت	يكتسبنلهل	يف	يلتعلمل	مع	
يلدوريا	يالقتصلدمة،	فإننل	ويثقحن	بقدرتنل	بإذن	
يهلل	على	محيصلة	يلنمح	يف	جملل	يإلمريديا	وصليف	
يلدخل	ويألصحل	حتت	يإلديرة	ويلعلئد	على	حقحق	
يملسلمهني.	ونظرًا	إلدريكنل	بأن	سر	جنلحنل	على	
يملدى	يلبعيد	مكمن	يف	محظفينل	يلذمن	متميزون	
بللكفلءة	ويخلربة	ويلتفلين	يف	يلعمل،	فسحف	

نسعى	للحفلظ	على	مرتبتنل	كأفضل	بيئة	عمل	
على	مستحى	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	ضمن	يملسح	

يلسنحي	يلذي	جترمه	شركة	"أفضل	بيئة	عمل"	
.“Great Place to Work”

وسوف تقوم الشركة بالتركيز على 
ما يلي: 

محيصلة	إنشلء	صنلدمق	يألسهم	يلخلصة	يلتي		 
تستثمر	في	صفقلا	ضمن	قطلعلا	متنحعة	
تشمل	يلرعلمة	يلصحية	ويلتعليم	ويلصنلعة	
ويألغذمة	ويلتجزئة	بصحرة	ينتقلئية،	نظريً	

للعحيمل	يإلمجلبية	يلمحيطة	بتلك	يلقطلعلا	
مثل	يلنمح	يلسكلني	ويلدخل	يلمتلح.

يألصحل		  إديرة	 قطلع	 أنشطتنل	ضمن	 محيصلة	
فئلا	 في	 يستثملرمة	 فرص	 إلمجلد	 يلعقلرمة	

إلى	 بلإلضلفة	 للدخل،	 يلمدرة	 يألصحل	
لمشلرمع	 بلنتقلئية	 تتسم	 مقلربة	 يعتملد	

يلعقلري. يلتطحمر	
سنعمل	على	يالستفلدة	من	دخحلنل	يلمبكر	إلى		 

قطلع	إديرة	يلثرويا	يلحقفية	يلضخم	يلذي	
ملزيل	بكريً.	

سنعمل	كذلك	على	إعلدة	صيلغة	يستريتيجيتنل		 
يلخلصة	بلألسحيق	يلمللية،	تملشيلً	مع	يالتجلهلا	

يلسلئدة	في	أسحيق	يألسهم	وبنلًء	على	مدى	
إقبلل	يلمستثمرمن	لالستثملر	في	هذي	يلقطلع.
كمل	تتطلع	يلشركة	أمضًا	إىل	جين	مثلر	عملهل	
يف	يلحقت	يلذي	نقحم	فيه	بللتخلرج	من	يلعدمد	

من	صنلدمق	يالستثملر	بأسلحب	مدعم	يلسجل	
يحللفل	للخبري	يملللية.	وعند	إمعلن	يلنظر	يف	

تلك	يلصنلدمق،	تبدو	جليًا	إجنلزيا	فرمق	تطحمر	
يألعملل	ويلطرح	يف	تحسيع	نطلق	يالستثملريا	

لتشمل	جممحعة	من	يألسحيق	يجلدمدة	يليت	تتميز	
برحبية	منلفسة.

بللرغم	من	سلبية	يلتحقعلا	بللنسبة	لالقتصلد	
يلعلملي	ويولي	ويليت	ينعكست	بحضحح	على	

تحجهلا	يملستثمرمن	هلذي	يلعلم،	إال	أن	يلشركة	
متلك	قنلعة	بأن	هنللك	مل	مدعح	للتفلؤل	خالل	

علم	2016	رغم	يملخلطر	يلعدمدة	يليت	تحيجه	
يالقتصلد	يلعلملي،	ويليت	تحفر	بللتليل	يلعدمد	من	

يلفرص	للمستثمرمن	يملثلبرمن.

شكر وتقدير 

مغتنم	جملس	يإلديرة	هذه	يلفرصة	لإلعريب	عن	
خللص	تقدمره	لسعلدة	يألستلذ/	صلحل	حممد	بن	

الدن	يلذي	يستقلل	من	منصبه	كرئيس	جمللس	
يإلديرة	وسعلدة	يألستلذ/	أمين	إمسلعيل	أبح	

ديود	عضح	جملس	يإلديرة	يلسلبق.	ومنحّه	يجمللس	
جبهحدهم	يلبنلءة	يليت	أسهمحي	هبل	خالل	فترة	

تحليهم	ملهلمهم	يف	حتقيق	يلنجلحلا	ويإلجنلزيا	
يليت	شهدهتل	شركة	يخلبري	يملللية	حىت	محمنل	هذي.	
كمل	مغتنم	جملس	يإلديرة	هذه	يلفرصة	لإلعريب	

عن	خللص	تقدمره	ملسلمهي	شركة	يخلبري	
يملللية	على	دعمهم	وثقتهم،	وثقة	ووالء	عمالئنل	
ومستثمرمنل؛	ويلتعلون	يإلجيليب	يلذي	شهدنله	من	
شركلئنل.	كمل	نحد	يلتنحمه	مبهنية	ويلتزيم	إديرتنل	
ومحظفينل	وإسهلملهتم	يلفعللة	على	مدى	سنة	

أخرى	تكللت	خالهلل	جهحدنل	بللنجلح.



حتتحي	هذه	يلنظرة	يلعلمة	على	مقتطفلا	من	تقرمر	»	يلنظرة	يملستقبلية	لألسحيق	2016«	
 يلذي	أصدرته	يخلبري	يملللية	يف	فربيمر	2016.	وميكن	يالّطالع	على	يلتقرمر	يملفصّل	عرب	زملرة	

محقع	يلشركة	على	شبكة	يالنترنت.

نظرة عامة على األسواق
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العالمي االقتصاد 

يلعلم	 يلعلملي	يف	 يالقتصلد	 ينتعلش	 يستمر	
بحترية	بطيئة	وغري	متكلفئة.	 وإن	كلن	 	،2015
أظهر	 يملتقدمة،	 يلدول	 يقتصلديا	 بني	 ومن	

يستمر	 بينمل	 قحة،	 بحيدر	 يألمرمكي	 يالقتصلد	
ومتثل	 بطيئًا.	 ويليلبلن	 يليحرو	 منطقة	 يلنمح	يف	
2015	يف	 يلعلم	 يلرئيسي	يلذي	سلد	يف	 يلعلمل	

لالقتصلديا	 يلنقدمة	 يلسيلسلا	 يف	 يالختالف	
يلتحجه	يف	 مستمر	هذي	 أن	 ونتحقع	 يملتقدمة،	

يلعلم	2016	أمضًا.	وإىل	جلنب	ذلك،	كلن	
ملححظ	 تأثري	 يلصني	 يالقتصلدي	يف	 للتبلطؤ	
يمللضية	 يلسنة	 يألخرى	 يالقتصلديا	 على	منح	
ويف	بديمة	يلعلم	2016،	ول	متبني	بعد	مل	إذي	
تأثرييا	 تفلدي	 قلدرًا	على	 يالقتصلد	 كلن	
تستفيد	 يملقلبل،	سحف	 ويف	 كبرية.	 صدمة	

يلتريجع	 من	 للسلع	 يملستحردة	 يلدول	 يقتصلديا	
أن	 يملتحقع	 بينمل	من	 يلسلع،	 أسحيق	 يملستمر	يف	
للسلع،	 يملصدرة	 يلدول	 على	 يلضغحط	 تستمر	

يلالتينية.	 أمرمكل	 دول	 يملثلل	 سبيل	 على	 ومنهل	
يملللية	مسلر	 يألسحيق	 تحيصل	 أن	 ونتحقع	

قلياًل	 أفضل	 بدرجة	 ولكن	 يلبطيء	 يالنتعلش	
فإننل	 وبنلًء	على	ذلك،	 ويلحضحح.	 يلثقة	 من	

بلملخلطر	 للتأثر	 يلعلل	ال	مزيل	عرضًة	 أن	 نرى	
أي	أحديث	 أن	تؤدي	 يجليحسيلسية،	وميكن	

تعرض	 يلسنة	إىل	جتدد	 سلبية	غري	متحقعة	هذه	
يقتصلدمة	 لصدملا	 يلعلملي	 يملليل	 يلنظلم	

يوتملة،	 للمصلعب	 مريقبتنل	 ونحيصل	 أخرى.	
يألسحيق	 تأثر	 بلستمرير	 تحقعلتنل	 حىت	يف	ظل	

يلنقدمة.	 بللسيلسلا	 كبري	 حد	 إىل	 يملللية	

التعاون  اقتصادات دول مجلس 
لخليجي ا

يلنفط	 يملتحيصل	يف	أسعلر	 يلضعف	 مزيل	 ال	
لدول	جملس	 يملللية	 يلقدريا	 على	 مؤثر	

يقتصلديا	هذه	 إن	 يخلليجي،	حيث	 يلتعلون	
إمريديهتل	 على	 كبرية	 بدرجة	 تعتمد	 يلدول	

قلمت	 وقد	 إنفلقهل.	 لتغطية	 يهليدروكربحنية	
أو	 إصالحلا	 بتنفيذ	 يملنطقة	 دول	 معظم	

إنفلقهل	 على	خفض	 يلعمل	 نيتهل	 عن	 أعلنت	
لإلعلنلا	 يإلملريا	 دولة	 إلغلء	 وبعد	 يالختيلري.	
يلتعلون	 يلحقحد،	يختذ	بعض	دول	جملس	 على	
ومن	 يإلنفلق.	 لترشيد	 تديبري	مملثلة	 يألخرى	
 2016 يلعلم	 يملتحقع	أن	تشهد	دول	يخلليج	يف	
تلجأ	 أن	 يملرجح	 ومن	 عجزًا	يف	ميزينيلهتل،	

رئيسي	على	 وبشكل	 يإلنفلق،	 إىل	خفض	
مع	 يألسلسية	 يالختيلرمة	غري	 يإلنفلق	 بنحد	

يلتحتية	 يلبنية	 مبلدريا	 على	 يإلنفلق	 محيصلة	
يلدمن	 حجم	 ونظرًا	الخنفلض	 يلرئيسية.	

يملنطقة،	جلأا	معظم	دول	جملس	 يلعلم	يف	
يلضغحط	 من	 للتخفيف	 يالقتريض	 إىل	 يلتعلون	
يلسنة	 يالجتله	يف	 يستمرير	هذي	 ونتحقع	 يملللية.	

يلسعحدمة	 يلعربية	 يململكة	 أعلنت	 حيث	 يلقلدمة،	
للجحء	إىل	يالقتريض	 ودولة	قطر	عن	خطط	
يلقطلع	 أمل	يف	 ويولية.	 يلعلملية	 يألسحيق	 من	

يملصريف،	فقد	أدا	يملخلوف	من	تريجع	
يألسلسية	يف	 يلفلئدة	 أسعلر	 يرتفلع	 إىل	 يلسيحلة	
يلقطلع	غري	 أديء	 	 بللتليل	على	 أثر	 يملنطقة،	مل	
يلنفطي.	وبلإلضلفة	إىل	ذلك،	ال	تزيل	يملخلوف	

يملنطقة	 ويإلنشلءيا	يف	 يلبنلء	 قطلع	 على	
قيلم	 يحتملالا	 أمضًا،	وخلصة	يف	ظل	 مستمرًة	
يلبنية	 مشلرمع	 بتقليص	 يخلليجية	 يحلكحملا	

أن	 نتحقع	 أننل	 كمل	 يلضرورمة.	 يلتحتية	غري	
يخلليجي	 يلتعلون	 دول	جملس	 يقتصلديا	 تشهد	

 .2016 يلعلم	 يلنمح	يالقتصلدي	يف	 تبلطؤًا	يف	
متريجع	معدل	 أن	 أمضًا	 يملتحقع	 كذلك	من	

يلنفطي	يف	دول	جملس	 يلقطلع	غري	 يلنمح	يف	
يلسنة	مع	بدء	دول	يخلليج	إجريء	 يلتعلون	هذه	

ميزينيلهتل. يف	 لإلنفلق	 تعدمالا	

العوامل الرئيسية التي يتوقع أن 
توجه مسار التطورات في العام 2016 

يلبنحك	 2016،	نرى	أن	سيلسلا	 يلعلم	 مع	بديمة	
يملركزمة	سحف	تحيصل	لعب	دور	أسلسي	يف	
يملللية.	وسحف	 يلتغرييا	يف	يألسحيق	 حتدمد	
يلنقدمة	يف	 يلسيلسلا	 يالختالف	يف	 مؤدي	

رئيسي	يف	 وبشكل	 يملتقدمة،	 يلدول	 يقتصلديا	
ومنطقة	 ويليلبلن	 جهة،	 من	 يملتحدة	 يلحالملا	

يليحرو	من	جهة	أخرى،	إىل	يإلسهلم	بشكل	كبري	
 .2016 يلعلم	 يف	تشكيل	يجتلهلا	يألسحيق	يف	

يلفدرييل	 يالحتيلطي	 متّبع	 أن	 يملتحقع	 ومن	
يالقتريض،	 تكلليف	 لرفع	 مدروسة	 منهجية	

يألورويب	 يملركزي	 يلبنك	 مقحم	 أن	 مُرجح	 بينمل	
ومن	 يلشلمل.	 يلتحفيزي	 برنلجمه	 بتحسعة	

بزملدة	 يليلبلن	 أن	تقحم	 جهة	أخرى،	ميكن	
أمضًل،	وخلصة	يف	ظل	 مشترملا	يألصحل	

يلتضخم.	 معدل	 ويخنفلض	 يلنمح	 يستمرير	ضعف	
يملتعلكسة	 يلتيلريا	 تؤدي	هذه	 أن	 يملتحقع	 ومن	
إىل	حتدمد	يالجتلهلا	يف	يألسحيق	يملللية،	وخلصة	

يف	أسحيق	يلدخل	يلثلبت	ويلعمالا	هذه	يلسنة.
يرتفلع	تكلليف	 وإىل	جلنب	ذلك،	فإن	

يألمرمكية	 يملتحدة	 يلحالملا	 يالقتريض	يف	
أن	 ميكن	 يلنقدمة	 يلسيلسة	 لتشدمد	 نتيجًة	

أكثر	 يلنلشئة	 يألسحيق	 يقتصلديا	 جتعل	
إذي	ل	 يألجنبية	 مطلحبلهتل	 حسلسية	خلدمة	

يملتحقع	 فعّلل.	كذلك	من	 بشكل	 هلل	 يلتححط	 متم	
يلدوالر	 يلفلئدة	يألعلى	على	 أن	تؤدي	أسعلر	
يلعمالا	 أسعلر	صرف	 ويخنفلض	 يألمرمكي	
يولية	إىل	وضع	ضغحط	على	قدريا	هذه	

وميكن	 دمحهنل،	 سديد	 على	 يلنلشئة	 يالقتصلديا	
أن	تؤدي	أمضًا	إىل	تقلبلا	كبرية	يف	أصحل	

يلنلشئة. يألسحيق	
يلعلملي	 يلنمح	 كلنت	حمرك	 يليت	 يلصني	 ويجهت	

تبلطؤًا	يف	 يلسنحيا	يألخرية،	 يلرئيسي	يف	
2015.	وكلن	يهنيلر	سحق	يألسهم	 يلعلم	 يلنمح	يف	

يليحين	 لقيمة	 يملفلجئ	 ويخلفض	 يلصينية	
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السلع

يلعلم	 يلنفط	يخللم	يف	 يلضعف	يف	أسعلر	 يستمر	
يلصخري	 يلنفط	 	 إنتلج	 ويصل	 بينمل	 	،2015

يملنخفضة،	 يلنفط	 أسعلر	 محيجهة	 صمحده	يف	
أوبك	مبستحملا	 لدول	 يلنفطي	 يإلنتلج	 ويستمر	
يلعلم	 يلنفط	يف	هنلمة	 أسعلر	 ووصلت	 مرتفعة.	
2015	إىل	مل	مقرب	من	أدىن	مستحملهتل	يف	

11	علمًا.	ومن	جهة	أخرى،	أعلنت	إمرين	يليت	
يلغرب	ححل	 يتفلق	تلرخيي	مع	 تحصلت	إىل	

كبرية	 زملدة	 إجريء	 نيتهل	 يلنحوي،	عن	 برنلجمهل	
يلسينلرمح	 أن	هذي	 يلنفطي.	غري	 إنتلجهل	 يف	
يتفلق	دول	منظمة	 ميكن	أن	متغري	يف	حلل	
لتأثرييا	 نتيجة	 يإلنتلج	 على	خفض	 أوبك	

وبللتليل،	 إمريديهتل.	 على	 يملنخفضة	 يألسعلر	
أنه	 تقلبلا،	غري	 يألسعلر	 أن	تشهد	 ميكن	

ينعقلد	 بلنتظلر	 ينتعلش	 بحيدر	 تظهر	 أن	 ميكن	
محنيح،	حبسب	 أوبك	يف	شهر	 يجتملع	منظمة	
وبلإلضلفة	 يألسحيق.	 يلتحقعلا	يف	 يجتله	 كيفية	
يلصخري	 يلنفط	 إنتلج	 إىل	ذلك،	فإن	يخنفلض	
أن	 يلطلب	ميكن	 يملتحيضعة	يف	حجم	 ويلزملدة	
ولكننل	 يألسعلر،	 بسيط	يف	 يرتفلع	 مسهمل	يف	

يلنفطية	 يألسحيق	 كبرية	يف	 تقلبلا	 نتحقع	
يلتحيزن	إىل	حد	كبري	بني	خملطر	 مع	يستمرير	

يملتحقع	 كذلك	من	 ويالخنفلض.	 يالرتفلع	
متأثرًة	 منخفضة	 يلذهب	 أسعلر	 تبقى	 أن	

ولكن	 يألمرمكي،	 يلدوالر	 بلرتفلع	سعر	صرف	
كمالذ	 يألصفر	جبلذبيته	 يملعدن	 يحتفلظ	 مع	

آمن.	وإىل	جلنب	ذلك،	فإن	يالضطريبلا	
منطقة	 يلتحتريا	يف	 وخلصة	 	 يجليحسيلسية،	
يلشرق	يألوسط،	ميكن	أن	تؤدي	إىل	حدوث	

يلسلع. أسعلر	 مفلجئة	يف	 يرتفلعلا	

يلصيين	من	بني	أبرز	يألحديث	يف	يألسحيق	
يملللية	يف	يلعلم	2015،	وقد	أدى	ذلك	إىل	تزيمد	
على	 يلتأثري	 وبللتليل	 يلسحق،	 يلتقلبلا	يف	 حدة	
أسحيق	يألسهم	يف	مجيع	أحنلء	يلعلل.	غري	أن	
أملن	 يلدعم	يحلكحمي	هتيئ	هلمش	 تديبري	
متبني	حىت	 ول	 يملتبلطئ.	 يلصيين	 لالقتصلد	
يلتديبري	سحف	تسهم	 يآلن	مل	إذي	كلنت	هذه	
محيصلة	مسلر	 على	 يالقتصلد	 يف	مسلعدة	

إذي	كلن	 ومل	 زمنية	طحملة،	 لفترة	 يملرتفع	 منحه	
يقتصلد	 إىل	 يلتححل	 قلدرًا	على	 يالقتصلد	

رئيسي	يف	 بشكل	 قلئمًا	 كلن	 أن	 بعد	 يستهالكي	
يالستثملريا. على	 يمللضي	

األسهم

يألوروبية	 أن	تشهد	أسحيق	يألسهم	 يملتحقع	 من	
تتفحق	 وأن	 يرتفلعًا،	 يلسنة	 هذه	 ويألمرمكية	
يألمرمكية	 يألسهم	 على	 يألوروبية	 يألسهم	
مؤثر	 أن	 يملتحقع	 بفلرق	بسيط.	كذلك	من	
يألمرمكي	على	 يلدوالر	 يرتفلع	سعر	صرف	

عمليلا	 يليت	متلك	 يألمرمكية	 يلشركلا	 أربلح	
مؤدي	 أن	 بينمل	من	يوتمل	 خلرجية	كبرية،	
يليحرو	إىل	تأثري	إجيليب	 يخنفلض	سعر	صرف	
يلصلدريا.	 يألوروبية	من	 يلشركلا	 على	دخل	
منطقة	 لالنتعلش	يف	 يهلشّة	 يلطبيعة	 أن	 غري	

أن	 يلطلب	يخللرجي	ميكن	 يليحرو	وضعف	
يلشركلا	 أديء	 على	 سلبًا	 يلتأثري	 مستمري	يف	
متفلئلني	 ونبقى	 يليحرو.	 منطقة	 يف	 يولية	
يالختيلري	يف	 يالستهالكي	 يإلنفلق	 حبجم	

أديء	سحق	 يلحالملا	يملتحدة،	حيث	إن	حتسن	
يلبنزمن	 أسعلر	 ويخنفلض	 يألمرمكية	 يلعمل	
أمل	 يملستهلكني.	 إنفلق	 يرتفلع	 إىل	 مؤدملن	

أن	تشهد	 يملرجح	 يلنلشئة،	فمن	 يف	يألسحيق	
تعتمد	 ال	 يليت	 ويلدول	 للسلع	 يملستحردة	 يلدول	

يلنمح	 لتحقيق	 يخللرجي	 يملنلخ	 على	 كبري	 بشكل	
أننل	 يلسنة.	غري	 أديًء	أفضل	هذه	 يالقتصلدي،	
يلنلشئة	حيث	 يألسحيق	 نستمر	يف	حذرنل	من	

يرتفلع	تكلليف	يإلقريض	 يملرجّح	أن	مؤدي	 من	
يف	يلحالملا	يملتحدة	إىل	تدفق	يألمحيل	إىل	

خلرج	هذه	يلدول.
عللية	 تقلبلا	 يخلليجية	 يألسهم	 أسحيق	 شهدا	

أن	تحيصل	 يملتحقع	 يمللضية،	ومن	 يلسنة	 يف	
 .2016 يلعلم	 يلضغحط	يف	 يملزمد	من	 محيجهة	

يف	 يالنتقلئي	 بلالستثملر	 يملستثمرمن	 ونحصي	
بشكل	خلص	 يلتركيز	 مع	 يخلليجية،	 يألسحيق	

على	 رئيسي	 بشكل	 تعتمد	 ال	 يليت	 يلشركلا	 على	
يالعتبلر	 أخذنل	يف	 وإذي	 يهليدروكربحين.	 يلقطلع	
عحيئد	 على	 تعتمد	 يخلليجية	 يألسهم	 أن	 أمضًا	
نحصي	 فإننل	 يملحزعة،	 يألربلح	 من	 نسبيًا	 عللية	

يليت	 يلشركلا	 على	 بللتركيز	 يملستثمرمن	
على	 وبللقدرة	 جيدة	 عمحمية	 مبيزينيلا	 متتلز	
لفترة	أطحل.	غري	 يألربلح	 يالستثملر	يف	تحزمع	
أن	يحلركة	يف	هذه	يألسحيق	تعتمد	إىل	حد	

أي	تغري	 وبللتليل	فإن	 يلنفط،	 أسعلر	 كبري	على	
كبري	يف	أسعلر	يلنفط	يخللم	ميكن	أن	مؤدي	إىل	

يخلليجية. يلبحرصلا	 على	 كبري	 تأثري	

الثابت الدخل 

يلعلم	 يلثلبت	يف	 يلدخل	 كلنت	حركة	أسحيق	
يملصلرف	 2015	نلجتة	يف	معظمهل	عن	سيلسلا	

هذه	 يلتحجه	 هذي	 يستمرير	 ونتحقع	 يملركزمة.	
يملتحقعة	يف	 يإلضلفية	 يلزملديا	 أن	 كمل	 يلسنة.	

يملتحدة	سحف	تؤدي	 يلحالملا	 يلفلئدة	يف	 أسعلر	
يلعحيئد	على	 يرتفلع	معدالا	 على	يألرجح	إىل	

يملتحدة.	 يلحالملا	 يف	 يلقيلسية	 يخلزمنة	 سنديا	
يلفلئدة	 أسعلر	 لرفع	 يلتدرجيية	 يلحترية	 أن	 غري	
سحف	حتد	على	يألغلب	من	أي	زملدة	كبرية	
يخلزمنة.	 يلعحيئد	على	سنديا	 يف	معدالا	

يلسنديا	 وإىل	جلنب	ذلك،	سحف	مستمر	دعم	
يليت	 يلتيسري	 لسيلسة	 نتيجة	 يليحرو	 منطقة	 يف	
معتمدهل	يلبنك	يملركزي	يألورويب،	ولكن	يجمللل	
أملم	يملزمد	من	يالخنفلض	يف	معدالا	يلعحيئد	

مبدو	حمدودًا.	ومن	جهة	أخرى،	فإن	يالضطريبلا	
يلسيلسية	يف	أسبلنيل	ويلربتغلل	ميكن	أن	تؤثر	

أمضًا	على	أسحيق	يلدخل	يلثلبت	يف	يملنطقة	وحتد	
من	يخنفلض	معدالا	يلعحيئد	على	يلسنديا.	وال	
نزيل	حذرمن	يف	نظرتنل	إىل	سنديا	يلشركلا	يف	

ظل	تزيمد	خملطر	يلعجز	عن	يلسديد.

العمالت

أدا	إجريءيا	يملصلرف	يملركزمة	إىل	زملدة	
يلتقلبلا	يف	أسحيق	يلعمالا	يألجنبية	يف	يلعلم	

2015.	وميكن	أن	مستمر	يلضغط	على	سعر	صرف	
يجلنيه	يالسترليين	يف	مقلبل	يلدوالر	يألمرمكي،	

حيث	من	يملرجح	أن	تبقى	أسعلر	يلفلئدة	يف	
يململكة	يملتحدة	منخفضة	لفترة	زمنية	أطحل.	

كذلك	فإن	يلضبلبية	يويطة	بلستمرير	عضحمة	
برمطلنيل	يف	يالحتلد	يألورويب	ميكن	أن	تؤدي	إىل	
تأثري	كبري	على	سعر	صرف	يجلنيه	يالسترليين.	
وإىل	جلنب	ذلك،	فإن	يألديء	يلقحي	لالقتصلد	
يألمرمكي	سحف	مسلعد	يلدوالر	على	يلتفحق	

على	عمالا	دول	جممحعة	يلسبع	يألخرى.	ويف	
يملقلبل،	فإن	يألوضلع	يالقتصلدمة	يملتدنية	يف	

منطقة	يليحرو	ويليلبلن	ويلصني	سحف	تربر	على	
يألغلب	تنفيذ	تديبري	إضلفية	نقدمة	ومللية.	
كمل	أن	غيلب	يإلصالحلا	يهليكلية	يلضرورمة	

ويملنلخ	يلسيلسي	غري	يملؤييت	سيحيصالن	يلضغط	
بلجتله	خفض	سعر	صرف	يليحرو.	ومن	جهة	

أخرى،	قلم	صندوق	يلنقد	يلدويل	بتضمني	يليحين	
يلصيين	ويلذي	كلنت	يحلكحمة	يلصينية	قد	قلمت	

خبفض	قيمته	يف	وقت	سلبق	من	يلعلم	2015،	
يف	سلة	عمالا	يلصندوق	يلرئيسية	يعتبلري	من	

أكتحبر	2016.	وكلنت	يلعملة	يلصينية	قد	تريجعت	
إىل	أدىن	مستحملهتل	يف	أربع	سنحيا،	وميكن	
أن	تشهد	مزمدًا	من	يلضغحط	نتيجة	يستمرير	
يالحتيلطي	يلفدرييل	يألمرمكي	برفع	تكلليف	

يإلقريض	يف	يلحالملا	يملتحدة.
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أعملل	يخلبري	على	خطحيا	 مقحم	منحذج	
حمددة: أسلسية	

ويالستححيذ	. 1 يالستثملرمة	 يلصفقلا	 دريسة	
أفضلهل على	

يلشركة	. 2 محيرد	 بلستخديم	 يلصفقة	 تغطية	
يلخلرجي ويلتمحمل	

منتج	. 3 طرمق	 عن	 للعمالء	 يلصفقة	 طرح	
تطلعلتهم مع	 متحيفق	 يستثملري	

يإلغالق. 4 بعد	 يالستثملري	 يلمنتج	 إديرة	
كحسيلة	 يخللص	 يلشركة	 رأمسلل	 يستخديم	 متم	

وتعمل	 منحهل.	 وحتفيز	 بللصفقلا	 لالكتتلب	
ويالستفلدة	 رأمسلهلل	 يستثملر	 على	 يخلبري	

ويجملزمة	 يملنلسبة	 يالستثملر	 فرص	 من	
ومستثمرمهل	 ملسلمهيهل	 يلقيمة	 لتعظيم	

يالستثملر	يف	حملفظهل	 من	 عمالئهل	 ومتكني	
يالستثملرمة. وصنلدمقهل	

ويحد	 يملختلفة	يف	يخلبري	كفرمق	 يإلديريا	 تعمل	
مستحملا	 أعلى	 لضملن	 يلحثيق	 بللتنسيق	

يالستثملر. مريحل	 ويألديء	يف	خمتلف	 يلكفلءة	
يلعحيمل	 وقد	حددا	يخلبري	جممحعة	من	

منحذج	 لتطبيق	 تتضلفر	 يليت	 يملهمة	 ويملرتكزيا	
ومنهل: بنجلح،	 عملهل	

يلشلملة		  يلتحليلية	 ويلدريسلا	 يلبححث	 إجريء	
لألسحيق.

ويلخدملا		  يلمنتجلا	 وتصميم	 يالبتكلر	
. وهيكلتهل

أعلى		  لضملن	 يألديء	 ومريقبة	 يالستثملر	 إديرة	
وإديرة	 يلملل؛	 كفلءة	الستغالل	رأس	

ويلقيمة	 يلعحيئد	 وتعظيم	 بشفلفية؛	 يلمخلطر	
يلرأسمللية.

يلمؤهلة	ذو		  يإلديرة	 يختيلر	فرق	 يلحرص	على	
من	 عللية	 بدرجة	 يلمتميزة	 يلبشرمة	 يلكحيدر	

ويلخبرة. ويلكفلءة	 يلدريمة	

يألعملل		  لدعم	 يلتقنيلا	 أحدث	 يستخديم	
يلكفلءة. وتحسين	

وذلك		  للشركة	 يلتجلرمة	 يلهحمة	 تعزمز	
يألعملل	 تطحمر	 أنشطة	 دعم	 في	 لإلسهلم	
ومنتجلا	 بخدملا	 ويلتعرمف	 يلجدمدة،	

يلشركة. وإنجلزيا	
ويلعمالء		  يلمسلهمين	 مصللح	 تححيد	

بللشركة. يلبشرمة	 ويلكحيدر	 ويلمستثمرمن	
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قطاع إدارة األصول

يملللية	 إديرة	يألصحل	يف	يخلبري	 مهدف	قطلع	
من	 لعمالئنل	 مستديمة	 عحيئد	 إىل	حتقيق	
يمللل	مبل	متنلسب	 خالل	كفلءة	تحزمع	رأس	

ومبل	 يحلقيقية،	 يالقتصلدمة	 يالحتيلجلا	 مع	
يملتنحعة	 يالستثملرمة	 يلعمالء	 أهديف	 حيقق	

متخصصة	 أو	حملفظ	 يستثملرمة	 صنلدمق	 عرب	
يألسحيق	 يف	 يالستثملر	 فرص	 للمستثمرمن	 تحفر	
ورأس	 يخللصة	 يلشركلا	 وأسهم	 ويلعقلر	 يملللية	
ويخلليجية	 يلسعحدمة	 يألسحيق	 يمللل	يجلريء	يف	

ويلعلملية.
بلألسحيق	 يلعميقة	 دريمتهل	 بني	 يخلبري	 وجتمع	
تستثمر	 يليت	 يلقطلعلا	 يف	 يلحيسعة	 وخربيهتل	
مستحى	 ذيا	 يستثملرمة	 منتجلا	 هليكلة	 فيهل	

يلشركة. عمالء	 يحتيلجلا	 لتلبية	 علملي	
تححيد	مصلحلهل	 إىل	 ديئمًل	 يخلبري	 تسعى	 كمل	
يلصنلدمق	 يف	 بلالستثملر	 عمالئهل	 مصلحل	 مع	

أهم	 أحد	 مل	مشكل	 بإنشلئهل،	 تقحم	 يليت	
تسهم	يف	جنلح	صنلدمقنل	 يليت	 يلعحيمل	

مريقبة	 على	 يلعمل	 ونحيصل	 يالستثملرمة.	
يحتيلجلا	 وتقييم	 يألسحيق	 يملتلحة	يف	 يلفرص	
يالستثملرمة	 يحللحل	 تطحمر	 أجل	 من	 يلعمالء	

يملتغرية	إلديرة	 يالحتيلجلا	 تليب	 يليت	 يجلدمدة	
عمالئنل.	 ثرويا	

إديرة	يألصحل	 2015	سنًة	حمحرمة	لقطلع	 كلنت	
يملللية،	من	حيث	حتقيق	 يخلبري	 تأسيس	 منذ	
يلسنحيا	 مدى	 على	 يالستثملريا	 من	 يملنلفع	
يملنتجلا	 بطرح	عدد	غري	مسبحق	من	 يمللضية	

يستثملريا	 وزملدة	 يجلدمدة	يف	يألسحيق،	
يخللصة	 يملعلحملا	 تقنية	 نظم	 يلشركة	يف	

يملللية،	 يألسحيق	 يملستثمرمن	يف	 بإديرة	حملفظ	
يإلجريءيا	 بتطحمر	وحتسني	 يلشركة	 قلمت	 كمل	

يلعمالء. إديرة	حملفظ	 يملتبعة	يف	
وقد	يستمرا	يلشركة	يف	يلعلم	2015	تعزمز	حجم	
يألصحل	حتت	يإلديرة	ويليت	بلغت	قيمتهل	يف	بديمة	
يلعلم	ححييل	3.3	مليلر	رملل	سعحدي	محزعة	على	
مجيع	فئلا	يألصحل.	وحبلحل	هنلمة	يلعلم	2015،	
يرتفع	حجم	يألصحل	حتت	يإلديرة	حىت	جتلوز	
بفضل	يهلل	4	مليلر	رملل	سعحدي.	وقد	طرحت	
يخلبري	صندوقني	يستثملرمني	جدمدة	خالل	

يلسنة	لالستثملر	يف	يألسهم	يخللصة	ويألسحيق	
يملللية،	كذلك	قلمت	يلشركة	بزملدة	عمليلا	إديرة	

يولفظ	يالستثملرمة	إىل	مستحىً	غري	مسبحق.	
ول	تكن	2015	سنًة	مفصلية	فحسب،	بل	أن	

يخلبري	يملللية	قد	سجلت	ثلين	ختلرج	هلل	من	أحد	
صنلدمقهل	يالستثملرمة	يف	جملل	يلعقلر	)للمزمد	
من	يملعلحملا	عن	يلتخلرج،	مرجى	يالطالع	على	

صفحة	رقم	31(.

كمل	عكست	يلصنلدمق	ويخلدملا	يليت	طرحتهل	
يخلبري	يملللية	خالل	يلعلم	2015	رغبة	يملستثمرمن	
يف	تنحمع	حملفظ	يستثملريهتم	يف	عدد	من	فئلا	
يألصحل	ويألمنلط	يالستثملرمة،	ومبل	متيح	إعديد	
حمفظة	متحيزنة،	ودفلعية	يف	محيجهة	يلتغرييا	
يالقتصلدمة	يإلقليمية،	وتنطحي	على	خملطر	

مدروسة	متحيفقة	مع	يملنلخ	يالقتصلدي	يلسلئد	يف	
يململكة	يلعربية	يلسعحدمة.

2015	حبذر	 يلعلم	 بيئة	يألعملل	خالل	 ومتيزا	
يلذي	 ويلتذبذبلا	 يلتقلّبلا	 من	 يملستثمرمن	
يملللية.	 مشل	مجيع	فئلا	يألصحل	يف	يألسحيق	

يلعلل	 ححل	 يجليحسيلسية	 يملخلطر	 أثرا	 كذلك	
تدين	 يستمرير	 يولية،	فضاًل	عن	 أسحيقنل	 على	

يلنفط.	 أسعلر	
يملتبعة	يف	 يالقتصلدمة	 يلسيلسلا	 أن	 كمل	

بللضريئب	 بدءًا	 يلسعحدمة،	 يلعربية	 يململكة	
يلبيضلء	 يألريضي	 على	 يملفروضة	 ويلرسحم	

بزملدة	 وينتهلًء	 يلعمريين،	 يلنطلق	 ديخل	 يلحيقعة	
قرض	 على	 للحصحل	 يملطلحبة	 يألوىل	 يلدفعة	
نطلق	 تحسيع	 أسهمت	جمتمعة	يف	 عقلري،	

يملستثمرمن.	 تحيجه	 يليت	 يلتحدملا	
ومن	أبرز	يلدالئل	على	يستجلبة	يخلبري	يملللية	

للتحدملا،	سعي	قطلع	إديرة	يألصحل	إىل	يلتعلمل	
مع	يلتقلبلا	يليت	مشهدهل	يالقتصلد	نتيجة	لتدين	
أسعلر	يلنفط	من	خالل	يلتقييم	يملسبق	ويستشريف	

تحجهلا	يملستثمرمن	وتعدمل	يملنتجلا	حبيث	
تحيكب	تلك	يلتحجهلا.	
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ويف	إطلر	جهحدنل	يهللدفة	إىل	تلبية	يالحتيلجلا	
يملتغرية	ويملتنلمية	للعمالء،	سحف	حترص	يلشركة	

على	ترسيخ	هنجهل	يملتحفظ	يلذي	يلتزمت	به	
على	مدير	يألعحيم	يلسلبقة.	وإىل	جلنب	تفضيلهل	

يالستثملر	يف	يلقطلع	»يلدفلعي«	لالقتصلد،	
وستحلفظ	يلشركة	على	مسلمهتهل	إلرسلء	يلتحيزن	

يملثليل	بني	يملخلطر	ويلعلئديا	ملستثمرمهل	مبل	
محفر	هلم	قدرًا	من	يلثقة	لدى	قيلمهل	بلستثملريا	

مشتركة	معهم	يف	نفس	فئلا	يألصحل.	
وستحيصل	يلشركة	يف	يلعلم	2016	بإذن	يهلل	

تعلىل	يستكملل	منصة	يألصحل	يلبدملة	ال	سيمل	
أسهم	يلشركلا	يخللصة،	من	خالل	يالستثملر	
يف	يلقطلعلا	يلدفلعية،	مثل	يلرعلمة	يلصحية،	
ويلتعليم،	ويلصنلعة،	ويألغذمة،	ويلتجزئة	بصحرة	

ينتقلئية،	عالوًة	على	فئلا	يألصحل	يلعقلرمة	
يملدرة	للدخل.

على	 يلشركة	 ذلك،	ستعمل	 إىل	 بلإلضلفة	
كبلر	 مع	 يملشترك	 يالستثملر	 برنلمج	 تعزمز	
عن	 يلعبء	 أجل	ختفيف	 من	 يملستثمرمن	

بينمل	 رئيسي،	 كمستثمر	 يلديخلية	 إمكلنيلهتل	
يملللية	من	خالل	 تنحمع	مصلدرهل	 تقحمة	 تحيصل	

ملنتجلهتل. يألمثل	 يالقتريض	
وأخريًا،	ستقحم	يلشركة	خالل	يلعلم	2016 

بللتخلرج	من	جممحعة	من	يلصنلدمق	مبل	مضمن	
تدعيم	سجل	أديءهل.

عدد	صناديق	االستثمار

2015

2014

2013

2012

2011

17
15
12
10
7
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االستثمارات العقارية

تقحم	فلسفة	يخلبري	يالستثملرمة	على	إدريكهل	
لالستثملر	يلعقلري	على	مستحى	يالستريتيجية	
وعلى	مستحى	يألصحل.	حيث	متم	إجيلد	يلفرص	
يالستثملرمة	بعد	إجريء	دريسلا	وحبحث	شلملة	

ويلتحصل	إىل	فهم	عميق	ألسس	يالستثملر	
يلعقلري	وإجريء	يلتقييم	يلدقيق	ملختلف	يلعنلصر	
يالستثملرمة.	وتقدم	يخلبري	تشكيلة	متنحعة	من	
يملنتجلا	يف	يألسحيق	يولية	ويلعلملية	يف	مجيع	
يلفئلا	يلرئيسية	إلديرة	يالستثملريا	يلعقلرمة.
2015	شهد	تغريًا	 يلعلم	 أن	 بللذكر	 ويجلدمر	
بللقطلع	 يملستثمرمن	 يجتلهلا	 يف	 ملححظًا	

يهتملم	 يلشرق	يألوسط،	حيث	كلن	 يلعقلري	يف	
تطحمر	 على	 يلسلبق	 يف	 منصب	 يملستثمرمن	

يليحم	 بينمل	جندهم	 يلعقلرمة،	 يملشلرمع	
يمللل	 حيرصحن	على	ختصيص	جزء	من	رأس	

للدخل.	 يملدرة	 لعقلريا	
وقد	سلهم	هذي	يلتححل	يف	تعزمز	دور	إديرة	

يالستثملر	يلعقلري	بللشركة،	ممل	أدى	إىل	ترسيخ	
سجل	إجنلزيهتل	يف	تطحمر	وتأسيس	صنلدمق	

يستثملر	عقلري	مدرَّة	للدخل	تتحيفق	مع	تطلعلا	
يملستثمرمن.

وبفضل	يخلربة	ويلثقة	يليت	يكتسبتهل	يلشركة	من	
خالل	مشلرمعهل،	ستحيصل	يإلديرة	يلتركيز	على	
إطالق	صنلدمق	مدرَّة	للدخل	تستهدف	يلسحق	
يلسعحدمة	وأسحيق	دول	جملس	يلتعلون	يخلليجي	
خالل	يلعلم	2016،	ضمن	هنج	قلئم	على	يقتنلص	

يلفرص	يجملدمة.	ومن	أبرز	مسلا	هذي	يلنهج	
يالستححيذ	على	عقلريا	متميزة	تتمتع	مبعدالا	
إشغلل	عللية	وثلبتة	مقلرنة	مبتحسط	يإلشغلل	

يف	يلقطلعني	يلسكين	ويلتجلري.	وتشمل	يخلطط	
يملعدة	للعلم	يلقلدم	إطالق	صندوقني	جدمدمن	

مدرمن	للدخل.	
أبرز	اإلجنازات	يف	العام	2015

االنتهاء	من	تطوير	األصول	العقارية	العائدة	
 لصندوق	اخلبري	لتطوير	األراضي	2 

)طرح	خاص(
مت	يستكملل	مرحلة	تطحمر	يلبنية	يلتحتية	ملشروع	
صندوق	يخلبري	لتطحمر	يألريضي	2	ويملتمثلة	يف	
أرض	يملطلر	يلقدمي	مبدمنة	جدة	بنجلح،	وذلك	

متلشيًا	مع	تنفيذ	يستريتيجية	يلصندوق.	ونتيجة	
لذلك	بدأ	مدمر	يلصندوق	عملية	تصفية	وبيع	

أصحل	يلصندوق.	
 التخارج	من	صندوق	اخلبري	العقاري1 

)طرح	خاص(	
جنحت	يخلبري	يف	يلتخلرج	من	صندوق	يخلبري	

يلعقلري1،	وهح	صندوق	يستثملر	مغلق	يستهدف	
حتقيق	عحيئده	من	خالل	يالستححيذ	على	

أصحل	عقلرمة	مدرة	للدخل.	وقد	حقق	يلصندوق	
للمستثمرمن	علئدًا	تريكميًا	صلفيًا	بنسبة	٪40.5،	

وعلئدًا	نقدمًا	سنحمًا	بنسبة	٪8.1.	

ختارج	جزئي	من	أصول	صندوق	اخلبري	
 العقاري	السكين	لوسط	لندن	1 

)طرح	خاص(	
نفّذ	مدمر	يلصندوق	ختلرجًا	نلجحًا	من	مشروع	
يلصندوق	يألول	يف	شلرع	كالي،	كمل	قلم	ببيع	

يملسلحة	يملخصصة	للتجزئة	يف	مشروع	يلصندوق	
يلثلين	يف	شلرع	جرمت	ملرلبحرو.	وهح	مل	دفع	

مدمر	يلصندوق	للقيلم	بتحزمعلا	نقدمة	ملستثمري	
يلصندوق	بلغت	نسبة	23٪	من	رأس	ملل	يلصندوق	

خالل	علم	2015.	هذي	ومستثمر	يلصندوق	يف	
ثالثة	عقلريا	يف	محيقع	مميزة	يف	وسط	لندن:

 	 W1	لندن	ملرملبحن،	كالي،	شلرع	6-1
 	W1	لندن	ملرلبحرو،	غرمت	شلرع	4-3
 	SW1	لندن	سكحمر،	كلدوغلن	23
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األسهم الخاصة

ضمن	مسلعي	حكحملا	يململكة	يلعربية	
يلسعحدمة	وسلئر	دول	جملس	يلتعلون	يخلليجي	
لتنحمع	يقتصلديهتل	بعيدًا	عن	يلنفط	ويملنتجلا	
يلبتروكيملومة،	برزا	فرص	يستثملرمة	عدمدة	
على	يلسلحة،	قلمت	إديرة	يألسهم	يخللصة	يف	

يلشركة	بلستغالهلل.	
ومن	يجمللالا	يليت	نشطت	فيهل	يإلديرة	على	حنح	
خلص	قطلع	يلرعلمة	يلصحية،	حيث	تعد	يململكة	
يلعربية	يلسعحدمة	أضخم	سحق	للرعلمة	يلصحية	

يف	يملنطقة،	ومن	يملتحقع	أن	تنمح	بنسبة	10٪	من	
يآلن	وحىت	علم	2019	لتصل	قيمتهل	إىل	178	مليلر	
رملل	سعحدي.	وضمن	يملعلمري	يلشلملة	يليت	تتبعهل	

يململكة	للحد	من	عجز	يملحيزنة،	تسعى	وزيرة	
يلصحة	يلسعحدمة	لتنحمع	مصلدر	متحمل	يلرعلمة	

يلصحية	بعيدًا	عن	يلقطلع	يلعلم	ودعم	منح	
خدملا	يلرعلمة	يلصحية	يف	يلقطلع	يخللص.	

شهدا	إديرة	يألسهم	يخللصة	على	مدير	يألعحيم	
يلثالثة	يمللضية	منحًا	ثلبتًا	يف	عدد	يلصنلدمق	

يالستثملرمة	يف	حمفظتهل.	وقد	يرتفع	عدد	تلك	
يلصنلدمق	من	يثنني	يف	علم	2013،	إىل	مخسة	

صنلدمق	بنهلمة	يلعلم	2015. 
أبرز	اإلجنازات	يف	العام	2015

إطالق	صندوق	اخلبري	للملكية	اخلاصة	
التعليمي	1	)طرح	خاص(

مت	خالل	يلعلم	2015	إطالق	صندوق	يخلبري	
للملكية	يخللصة	يلتعليمي	1	بقيمة	147	مليحن	

رملل	سعحدي.	وقد	يستححذ	يلصندوق	على	
حصة	يألغلبية	يف	مدرسة	أضحيء	يلرملض،	وهي	

مدرسة	خلصة	تقع	يف	مدمنة	يلرملض.	ومتلك	
إديرة	يملدرسة	خربة	تزمد	على	30	علمًا	يف	قطلع	
يلتعليم	ديخل	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	ومتلك	

سجل	حلفل	من	مستحملا	يلنمح	ويلرحبية،	
بلإلضلفة	إىل	مستحيهل	يلتعليمي	يملتميز.	ومتجلوز	
عدد	طالب	يملدرسة	4.300	طللب	مع	يلقدرة	على	
يستيعلب	أعديد	إضلفية.	كذلك	معمل	يلصندوق	
على	يالستححيذ	على	مديرس	أخرى	يف	مدمنة	

يلرملض.	وسحف	متعلون	مدمر	يلصندوق	مع	يإلديرة	
لالستفلدة	من	خربيهتل	من	أجل	ضملن	حتقيق	
يألهديف	يلتنمحمة	وتعزمز	إجريءيا	يالستححيذ.	

 صندوق	اخلبري	للملكية	اخلاصة	الطيب1 
)طرح	خاص(

يستححذ	صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	يلطيب	1 
على	حصة	أغلبية	يف	جممحعة	عيد،	وهي	شركة	

رعلمة	صحية	مقرهل	جدة،	تأسست	يف	يلعلم	
2001	وتعترب	إحدى	جممحعلا	يلرعلمة	يلصحية	

يلريئدة	ويملتكلملة	رأسيًا	يلعلملة	يف	يململكة،	حيث	
قلم	يلصندوق	بلستثملريا	يستهدفت	يالستححيذ	
على	نسبة	100٪	من	مستشفى	يألنصلر	يف	علم	
2015	وإنشلء	وحدة	جتميل	يف	يلرملض	ضمن	
يستريتيجية	يلتطحمر	ويلتنمية.	ومقحم	مدمر	

يلصندوق	حلليًا	بتقييم	فرص	أخرى	للتنمية	
تتميز	مبزيمل	يستريتيجية	تالئم	عمليلا	يلتشغيل	

يحلللية.	كمل	معمل	على	إضفلء	طلبع	مؤسسي	على	
يألعملل	من	خالل	تطبيق	نظلم	جدمد	حلحكمة	

يلشركلا	وهيكلة	يلتقلرمر	وتعيني	مدمر	مليل	
حمترف	ويالستعلنة	بإحدى	مؤسسلا	يلتدقيق	

يلكربى.	 

صندوق	اخلبري	للشركات	الصغرية	واملتوسطة1 
)طرح	خاص(

يستححذ	صندوق	يخلبري	للشركلا	يلصغرية	
ويملتحسطة1	على	حصة	أغلبية	يف	جممحعة	
يلدكتحر	عمر	يلعجلجي	يلطبية	)جممحعة	

يلعجلجي(	ويليت	تقدم	خدملا	يلرعلمة	يلصحية	
بشكل	رئيسي	للحيفدمن	يملقيمني	يف	يلعلصمة	

يلرملض،	ومتلك	وتدمر	أربعة	مستحصفلا	ومخس	
صيدليلا.	
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األسواق المالية

تقدم	إديرة	يألسحيق	يملللية	بشركة	يخلبري	يملللية	
تشكيلة	ويسعة	من	خدملا	إديرة	يالستثملريا	

يملتحيفقة	مع	أحكلم	يلشرمعة	يإلسالمية	ومبلدئهل	
مصممة	خصيصًل	لتلبية	يحتيلجلا	يلعمالء	
أصحلب	يملالءة	يملللية	يلعللية	ويملؤسسلا	

يالستثملرمة.	ومغطي	مدمرو	يلصنلدمق	/	يولفظ	
يف	يخلبري	أسحيق	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	ودول	
جملس	يلتعلون	يخلليجي	يف	مجيع	فئلا	يألسهم	

وأدويا	يلدخل	يلثلبت،	مدعمهم	فرمق	من	يخلربيء	
يملتخصصني	يلعلملني	لدى	يخلبري	يملللية	بإجريء	
يلبححث	يف	جلنب	يلشريء.	كمل	تشمل	يملنتجلا	
ويخلدملا	يليت	تقدمهل	يلشركة	صنلدمق	ريئدة	
لالستثملر	يف	خمتلف	فئلا	يألصحل	يف	يألسحيق	
يلعلملية.	كمل	تشمل	خدملا	إديرة	يألسحيق	يملللية	
صنلدمق	يلطرح	يلعلم،	إضلفًة	إىل	إديرة	يولفظ	

.(DPM)	يالستثملرمة

وتتحىل	إديرة	يألسحيق	يملللية	إديرة	يولفظ	
يالستثملرمة،	ويلصنلدمق	يالستثملرمة	كمل	هح	

محضح	يف	يجلدول	أدنله.	

أبرز	اإلجنازات	يف	العام	2015
طرح	صندوق	جدمد	ليستثمر	في	يلطروحلا		 

يألولية	»صندوق	يلخبير	للطروحلا	يألولية«	
وهح	صندوق	طرح	علم	مفتحح.

حصل	صندوق	يلخبير	للسيحلة	)حصين(		 
على	جلئزة	»أفضل	صندوق	إسالمي	للعلم	

2015«	ضمن	جحيئز	بلنكر	ميدل	إمست	
.(Banker Middle East) )للمزمد	عن	

يلمعلحملا	عن	يلجحيئز	يلتي	حلزا	عليهل	
يلشركة،	مرجى	يالطالع	على	صفحة	يلجحيئز	

رقم	8(
فلز	صندوق	يلخبير	لألسهم	يلخليجية	على		 

جلئزة	»أفضل	صندوق	يستثملر	في	
يألسهم	يلخليجية«	ضمن	جحيئز	مجلة	

»مينل	إف	إم«	-	مدمري	صنلدمق	يلشرق	
 MENA Fund(	-	أفرمقيل	وشملل	يألوسط

Manager(. )للمزمد	عن	يلمعلحملا	عن	

يلجحيئز	يلتي	حلزا	عليهل	يلشركة،	مرجى	
يالطالع	على	صفحة	يلجحيئز	رقم	8(

تطحمر	منصة	منتج	يلمريبحة	يلمدير	من	قبل		 
إديرة	يألسحيق	يلمللية،	مع	إمكلنية	يلتحزمع	

يلدوري	لألربلح.	
يرتفع	إجمللي	يألصحل	تحت	يإلديرة	لدى	إديرة		 

يألسحيق	يلمللية	في	نهلمة	يلعلم	2015	بنسبة	
21٪	ليصل	إلى	448	مليحن	رملل	سعحدي	في	

نهلمة	يلعلم	مقلرنة	بـ	369	مليحن	رملل	سعحدي	
في	نهلمة	يلعلم	2014.

زملدة	عدد	يلمحلفظ	يالستثملرمة	يلمديرة	من		 
قبلهل	من	6	إلى	38	محفظة،	وجمعت	من	
خاللهل	مل	مقلرب	265	مليحن	رملل	سعحدي.

20142015الفئة	)عدد(
34عدد	يلصنلدمق	يلعلمة

638عدد	يولفظ	يالستثملرمة	
942املجموع	

األصول	حتت	اإلدارة	-	إدارة	األسواق	املالية	
20142015)مليون	ريال	سعودي(

293.83113.15صنلدمق	علمة
75.55334.32إديرة	يولفظ	يالستثملرمة	

369.38447.47املجموع
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تطوير المنتجات

يألفكلر	 يملنتجلا	حتحمل	 تطحمر	 إديرة	 تتحىل	
مللية	 منتجلا	 إىل	 يالستثملرمة	 ويلفرص	

كمل	 يلعمالء.	 يحتيلجلا	 لتليب	 ويستثملرمة	
أنشطة	جمللس	 متلبعة	 على	 يإلديرة	 تشرف	

يلتقلرمر	 وإعديد	 يملللية،	 يخلبري	 إديرة	صنلدمق	
يخللصة	 يلصنلدمق	 بأديء	 يخللصة	 يملفصلة	

يلشركة.	 تدرمهل	 يليت	 ويلعلمة	

2015،	قلمت	يإلديرة	بتطحمر	صندوقني	 يف	علم	
الئحة	 مع	 متحيفق	 مبل	 جدمدمن	 يستثملرمني	

عن	جملس	 يلصلدرة	 يالستثملر	 صنلدمق	
تبنت	 ذلك،	 على	 يملللية.	عالوًة	 يلسحق	 هيئة	
على	 يإلشريف	 منصة	 يملنتجلا	 تطحمر	 إديرة	
يلعمل	يف	كل	 أجل	متلبعة	سري	 يلصنلدمق	من	

يملقررة،	ممل	 لألهديف	 ومدى	حتقيقه	 صندوق	
قلم	 يليت	 يالستريتيجية	 يخلطط	 تنفيذ	 مسهل	
يملريقبة	 تتيح	 ويليت	 يلصنلدمق	 مدمرو	 بحضعهل	

يلصنلدمق.	 إديريا	 يلفعللة	جملللس	

للمريحبة	 يخلبري	 منتج	 يإلديرة	 أنشأا	 وكذلك	
برنلمج	 يإلديرة	 أسست	 كمل	 يلسعحدي.	 بللرملل	
ملنسحيب	 متيح	 ويلذي	 يلعلملني	 الدخلر	 يخلبري	

يخللص.	 يلطرح	 يالستثملر	يف	صنلدمق	 يلشركة	

أبرز	اإلجنازات	يف	العام	2015
يعتملد	تعيين	أمنلء	حفظ	مستقلين	تملشيلً		 

مع	أنظمة	ولحيئح	يلهيئة.	هذي	وتسعى	يإلديرة	
في	يلعلم	يلقلدم	إلى	تنحمع	منتجلا	يلخبير	
لتشمل	صنلدمق	يستثملر	متنحعة	يألصحل	

ومنتجلا	يلهيكلة	يلبدملة.	كمل	تتطلع	يإلديرة	
الستهديف	يلقطلعلا	يلدفلعية	في	يألسهم	
يلخلصة	ويلفرص	يلمدرة	للدخل	في	قطلع	

يالستثملر	يلعقلري.	

شهدا	إديرة	يالستثملريا	يلبنكية	علمًا	حلفاًل	
بلإلجنلزيا،	حيث	كرست	محيردهل	وجهحدهل	يف	
إعديد	ملف	طرح	شركة	يخلبري	يملللية	طرحًا	أوليًا	

لالكتتلب	يلعلم.	وأسهمت	إديرة	يالستثملريا	
يلبنكية	بصحرة	خلصة	يف	وضع	خطة	يلعمل	
يخلمسية	للشركة	بلإلضلفة	إىل	يلتقدمريا	

يملللية	يليت	يستهدفت	حتدمد	يمليزينية	ويألهديف	
يالستريتيجية	لألعملل	يلتشغيلية.	

االستثمارات البنكية



نسبة	منو	قاعدة	عمالء	الشركة
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تطوير األعمال والطرح

يلدور	يلرئيسي	يلذي	مؤدمه	فرمق	تطحمر	يألعملل	
ويلطرح	هح	طرح	منتجلا	يخلبري	يالستثملرمة	

يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	ودول	جملس	يلتعلون	
يألخرى.	وتشمل	مسؤوليلته	تقدمي	يملسلندة	

لرؤسلء	أقسلم	إديرة	يألصحل	من	أجل	متكينهم	
من	حتدمد	ويختيلر	يلفرص	يالستثملرمة	يملنلسبة	

لفئلا	يألصحل	يملختلفة.	ومسعى	يلفرمق	إىل	
تقحمة	عالقلا	يخلبري	يملللية	وتحسعة	قلعدة	
مستثمرمهل	ويليت	تشمل	يملؤسسلا	ويألفريد	

أصحلب	يملالءة	يملللية	يلعللية،	وشرحية	أصحلب	
يلثرويا.	كمل	مقحم	يلفرمق	بتعرمف	يلعمالء	

بلملنتجلا	ويلصفقلا	يجلدمدة	يليت	تطرحهل	
يلشركة؛	مع	يلتحيصل	يملنتظم	الطالعهم	على	

أحدث	مستجديا	يستثملريهتم	يف	صنلدمق	يخلبري	
يملللية؛	ومقدم	هلم	يلتقلرمر	يلدورمة	ححل	آخر	

يملستجديا	يف	أسحيق	يالستثملر	يولية	ويإلقليمية	
ويلعلملية،	ويالستثملريا	يلقلئمة	ويلفرص	
يالستثملرمة	يملتلحة	يف	يألسحيق	يملختلفة.

أبرز	اإلجنازات	يف	العام	2015
محيصلة	قطلع	تطحمر	يألعملل	ويلطرح	تحسيع		 

نطلق	قلعدة	مستثمرمهل	في	يلمملكة	يلعربية	
يلسعحدمة	وسلئر	دول	يلمنطقة.	

تحقيق	نجلحلا	بلرزة	في	إنملء	حجم		 
يلطروحلا	من	يلمؤسسلا	ويألفريد	من	أصحلب	

يلمالءة	يلمللية	يلعللية	لتمثل	نسبة	27٪	من	
إجمللي	يلطروحلا.	وتملشيلً	مع	سيلسة	يلشركة	

يلقلئمة	على	تنحمع	طروحلتهل	ومستثمرمهل،	نجح	
يلقطلع	في	تعزمز	يلحضحر	للشركة	في	يلمنطقة	

يلحسطى	ودعم	وجحدهل	في	يلمنطقة.	

شهدا	شرمحة	يلشركلا	نمحيً	بنسبة	41٪	في		 
علم	2015.  

تسجيل	معدل	نمح	بنسبة	48٪	في	قطلع		 
يلمستثمرمن	ممن	لم	تتجلوز	أعملرهم	40 
علملً،	وهح	مل	معكس	يلنمح	يلسرمع	لمجتمع	

يلشبلب	في	يلمملكة	يلعربية	يلسعحدمة.	

وخالل	يلعلم	يلقلدم	بإذن	يهلل،	سحف	محيصل	
يلقطلع	يلتركيز	على	يالنتشلر	يلجغريفي	وتحسيع	

قلعدة	يلعمالء	وتنحمع	فئلتهل	في	يلمملكة	يلعربية	
يلسعحدمة	وسلئر	دول	مجلس	يلتعلون	يلخليجي.	

2013 
%33

2014 
%54

2015 
%32 2011 

%130

 2012
%126
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خدمات الخبير الوقفية 
)برنامج وقف(

أطلقت	يلشركة	خالل	يلعلم	2015	برنلمج	»وقف«	
ويلذي	مستهدف	يملؤسسلا	يلتعليمية	ويخلريمة،	

ويلشركلا	يلعلئلية،	ويألفريد	من	ذوي	يملالءة	يملللية	
يلعللية	يلذمن	مطمححن	إىل	تأسيس	كيلنلا	وقفية.	

ومتيح	برنلمج	وقف	ملؤسسي	يلحقف	)يلحيقف(	
تأسيس	هيكلية	وقف	تتسم	بلملرونة	ويلقدرة	على	
يلتكيف	مع	يلتغرييا	يملستقبلية	يلنلجتة	عن	تغري	

يألوضلع	يالستثملرمة	ويالقتصلدمة.	ومهدف	يلربنلمج	
إىل	جتلوز	حتدملا	يلحقف	يلتقليدي	من	خالل	
تحفري	حلحل	وقفية	مبتكرة	تأخذ	يف	يحلسبلن	

أفضل	معلمري	يحلحكمة	ويإلفصلح	ويإلشريف	يملستقل	
لضملن	إديرة	يألنشطة	يلحقفية	مبحجب	يلشروط	يليت	

مضعهل	يلحيقف.
وتشمل	يملعحقلا	يليت	حتد	من	أديء	يلحقف	

يلتقليدي	مل	ملي:	
ضعف	صيلغة	يلصكحك	يلحقفية.		 
يالفتقلر	إلى	يلحضحح	في	يلشروط	يلخلصة		 

بللحقف.	
يلخبرة	يالستثملرمة	يلمحدودة	نّظلر	يلحقف.		 
تفلوا	يلححكمة	بين	أطريف	يلهيلكل	يلحقفية		 

ونّظلر	يلحقف	ويلمنتفعين	حلليلً	وفي	يلمستقبل.	

وتعلجل	يخلبري	يملللية	تلك	يلتحدملا	من	خالل	
هنجهل	يلشلمل	ويملنظم	يف	تقدمي	يخلدملا	
يلحقفية.	ومبدأ	ذلك	بصيلغة	مهنية	لصكحك	

يلحقف	وإجريءيا	يملتلبعة	وإنشلء	هيكلية	وقفية	
مبتكرة،	وتأسيس	نظلم	ححكمة	للحقف،	ويإلشريف	
يلديخلي	ويخللرجي،	وتقدمي	تقلرمر	مريجعة	دورمة	

شلملة.	
كمل	مقدم	برنلمج	»وقف«	خدمة	إديرة	يلثرويا	

يليت	تتبع	منهجية	يملنصة	يملفتححة،	بلإلضلفة	إىل	
تطحمر	يستريتيجية	يستثملر	متحيفقة	مع	أحكلم	

وضحيبط	يلحقف.	
ومن	خالل	مبلدرهتل	يف	تعزمز	يستخديم	يلحقف،	
متضي	يخلبري	يملللية	خبطى	ويثقة	حنح	حتقيق	

يلرملدة	يف	هذي	يلقطلع.		
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العمليات المساندة

الموارد البشرية

تفخر	يخلبري	يملللية	مبحيردهل	يلبشرمة	يليت	تتبىن	
مبلدئ	يلتعلم	ويلتطحمر	وتبلدل	يملعرفة.	كمل	حتدد	
يحتيلجلا	يلشركة	يلتدرمبية	يملعدة	بعنلمة	وهنج	

حتليل	فجحيا	يألديء،	يإلجريءيا	يلالزمة	لتحسني	
يألديء	وتطحمره	وتقحميه.	وتتيح	هذه	يململرسلا	

ملنسحيب	يلشركة	يالطالع	على	بريجمهم	يلتدرمبية	
وخطط	يلتنمية	ومهلم	يلتعلم	يخللصة	ويملقررة	
للعلم	يملقبل.	لذلك	متميز	محظفحنل	بلالندفلع	
ويلقدرة	على	محيجهة	يلتحدملا	بفضل	حرص	

يلشركة	على	تطحمر	مهلريهتم.	

ويف	علم	2015،	بلغ	عدد	محظفي	يلشركة	81 
محظفًا،	متحزعحن	على	12	جنسية	خمتلفة،	وميثل	

يلسعحدمحن	نسبة	75٪	منهم.	

ومعترب	كل	فرد	عضحًا	فلعاًل	ضمن	فرمق	عمل	
يخلبري	وحيق	له	يحلصحل	على	تدرمب	سنحي.	كمل	
وتسهم	إديرة	يملحيرد	يلبشرمة	يف	يختيلر	يجلهلا	
يلتدرمبية	يملرمحقة	يليت	تالئم	مهلم	وقدريا	كل	

فرد	على	حدة.		

وضمن	يملتطلبلا	يلسنحمة	ملؤشريا	يألديء	
يلرئيسية،	ملتزم	كل	مدمر	بإعديد	برنلمج	تدرمب	
وتطحمر	لفرمقه.	ومُتحقع	أن	جيري	تطبيق	يلربنلمج	

خالل	علم	إىل	ثالثة	أعحيم.	

يف	يلحقت	يلريهن،	تعمل	يلشركة	على	برنلجمني	
أسلسيني	ملسلعدة	يملحيرد	يلبشرمة	على	حتقيق	

أهديفهل	يملرجحة،	ومهل:	

برنامج	تطوير	املهارات	األساسية
متيح	هذي	يلربنلمج	تطحمر	مهلريا	منسحيب	يلشركة	

وتعزمز	مسريهتم	يملهنية.	

ومهدف	برنلمج	تطحمر	يملهلريا	يألسلسية	إىل:	

تحدمد	يلثغريا	في	مجلل	يلمهلريا،	ثم	تحفير		 
دوريا	تدرمبية	لجميع	إديريا	يلخبير	يلمللية	

تحدمد	يلمؤهالا	يلمنلسبة		 
زملدة	يإلنتلجية	في	مكلن	يلعمل	وتعزمز		 

يلمنلفسة	يلشرمفة	بين	محظفينل	
تعزمز	فعللية	يلشركة	وأديئهل	 
يلمشلركة	وتعميم	يلمعرفة		 

إضلفة	إىل	ذلك	تلتزم	يخلبري	بإنشلء	ثقلفة	عمل	
تسلعد	على	حتقيق	مل	ملي:	

إعديد	قحى	علملة	تتميز	بلالندفلع	ويلرضل		 
يلحظيفي	ودرجة	عللية	من	يلتحفيز	ويلمعنحملا	

يلعللية	
خفض	معدل	يلتغيب	عن	يلعمل	ودورين		 

يلمحظفين	
زملدة	يإلنتلجية	ويلكفلءة		 

برنامج	تقييم	املوارد	البشرية
محفر	هذي	يلربنلمج	معيلرًا	لتقييم	أديء	يملحيرد	

يلبشرمة	بللشركة	يف	يلفئلا	يألربعة	يلتللية:	يألديء،	
تطبيق	قيَّم	يلشركة،	مفلهيم	يلقيلدة،	وإطالق	

يلطلقلا	يلكلمنة.	ومهدف	ذلك	إىل	حتدمد	جحينب	
يلتميز	وفرص	تطحمر	يألديء	على	يلصعيدمن	

يلفردي	ويجلملعي.	

متضمن	هذي	يلربنلمج	تقييمًا	نزمهًا	من	يملدريء	
ملحظفيهم	يف	يلفئلا	يلتللية:	

األداء:	تحقيق	يألهديف	وإنجلز	يلمشلرمع		 
تطبيق	قيَّم	الشركة:	تطبيق	يلمبلدئ		 

يلتحجيهية	للشركة	في	يتخلذ	يلقريريا	يلصلئبة.	
مفاهيم	القيادة:	يلتحلي	بللمميزيا	يلمطلحبة		 

في	يلعمل	ويألديء	يليحمي.	
الطاقات:	يلقدرة	على	تحلي	مهلم	ومسؤوليلا		 

أكبر	في	يلمستقبل.	
متم	تقدمي	يلتقييملا	إىل	يستشلري	خلرجي	معمل	
على	تقييم	يلنتلئج	وتصنيفهل،	ليحظى	منسحبح	

يلشركة	بفرص	متكلفئة	للتدرمب	ويلتطحمر،	
بلإلضلفة	إىل	فرص	لالرتقلء	مبسريهتم	يملهنية	

ديخل	يلشركة.	

عالوة	على	ذلك،	مت	إجريء	عدة	تغيرييا	على	
بريمج	مزيمل	منسحيب	يلشركة	خالل	يلعلم	2015،	
ومنهل	حتسني	تغطية	يلتأمني	يلطيب،	ويستحديث	
خدمة	يلفححصلا	يلطبية	يجمللنية	يلشلملة	يف	
مكلن	يلعمل،	ويالشتريك	يف	مكتبة	إلكترونية	

حتتحي	على	كتب	جملنية	متلحة	ملنسحيب	يلشركة.	

ونتيجًة	لكل	ذلك	فقد	فلزا	يخلبري	يملللية	بلقب	
أفضل	بيئة	عمل	يف	قطلع	يخلدملا	يملللية	يف	

يململكة	يلعربية	يلسعحدمة،	يف	يملسح	يلسنحي	يلذي	
 “Great Place to	"عمل	بيئة	"أفضل	شركة	أجرته
”®Work،	كمل	يحتلت	يملركز	يلريبع	على	مستحى	

يلقطلعلا	يف	يململكة،	بعد	أن	مت	يختيلرهل	بنلًء	
على	يستبيلنلا	أجرمت	على	ححييل	15.000 

محظف	ضمن	يملسح	يلذي	جرى	علم	2015.	وهح	مل	
معد	برهلنًا	على	فعللية	هنج	يخلبري	يملللية	يلذي	
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تاريخ	اإلصدارتقارير	وأحباث	2015
24	ملمحتقرمر	مستجديا	يلربع	يألول	2015

3	أغسطسيآلثلر	يلمترتبة	على	تحرمر	أسعلر	يلحقحد	في	يإلملريا	يلعربية	يلمتحدة	على	دول	مجلس	يلتعلون	يلخليجي
10	أغسطستقرمر	مستجديا	نصف	يلعلم

11	أغسطستقرمر	يلفرص	يلمدرة	للدخل	في	دول	مجلس	يلتعلون	يلخليجي
6	سبتمبرتحليل	سحق	يلنفط

جعل	منهل	صلحب	يلعمل	يملفضل	يف	سحق	يلعمل	
يلسعحدي.	وشلرك	يف	يملسح	ويلتدقيق	أكثر	من	90 
شركة،	مثلت	إمجليل	50.000	محظف	من	خمتلف	

منلطق	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة.	

تقنية المعلومات

تلعب	إديرة	تقنية	يملعلحملا	دورًا	حمحرمًا	يف	
تقدمي	خدملا	عللية	يجلحدة	ويلكفلءة	إىل	

عمالء	يخلبري	يملللية	ومنسحبيهل	وأعضلء	جللهنل	
وجملس	إديرهتل.	وقد	كلن	هذي	يلعلم	حلفاًل	

بللنسبة	لإلديرة،	حيث	أجنزا	عدد	من	يملشلرمع	
يالستريتيجية	يليت	هتدف	إىل	حتسني	بيئة	يلعمل	
من	خالل	تحفري	تقنية	حدمثة	وتطحمر	أنظمة	

يلتشغيل	يحلللية.	

أبرز	اإلجنازات	يف	العام	2015
تطبيق	نظلم	تخزمن	HP 3Par SAN	بدالً	من		 

نظلم	.HP EVA	وقد	تم	نقل	يلبيلنلا	إلى	
نظلم	يلتخزمن	يلحدمث.	ومحفر	نظلم	يلتخزمن	
يلمستحدث	أديء	أكثر	فعللية	في	يلحصحل	إلى	

يلبيلنلا	ويلتطبيقلا.	
تطبيق	نظلم	أوريكل	يلمتخصص	للخدمة		 

يلذيتية	يلذي	مستخدم	تقنية	سير	يلعمل	من	
أجل	مسلعدة	يلمحيرد	يلبشرمة	على	تحدمد	

يلتحجيه	يلدمنلميكي	ويالعتملديا.	
تعدمل	برنلمج	أوريكل	عبر	إدريج	يلنملذج		 

وسير	يلعمل	يلخلص	بهل	ضمن	مشروع	
يالستغنلء	عن	يلمستنديا	يلحرقية،	وذلك	من	

أجل	خفض	يستخديم	يلنملذج	يلحرقية	
تدرمجيلً.	 ويالستغنلء	عنهل	

تطبيق	برنلمج	أوريكل	BI	كبدمل	عن	برنلمج		 
ملمكروسحفت	إكسيل	من	أجل	إعديد	يلتقلرمر	
يلمللية	يالستريتيجية	لمجلس	يإلديرة	ويللجلن	

يلفرعية	في	يلشركة.	
يستحديث	برنلمج	أوريكل	للمشترملا.	 

وتقحم	يإلديرة	كذلك	بإجريء	يختبلر	حتدي	
يلكحيرث	كل	ستة	أشهر،	وذلك	وفقًا	لسيلسة	

يلشركة.	وقد	أجرمت	يالختبلريا	خالل	شهري	
محنيح	ودمسمرب	2015. 

االتصاالت والعالقات العامة

تتحىل	إديرة	يالتصلالا	ويلعالقلا	يلعلمة	مهمة	
حتسني	صحرة	يلعالمة	يلتجلرمة	ومسعة	يخلبري	
يملللية	كشركة	ريئدة	ومتميزة	يف	إديرة	يألصحل	

ويملحيرد	يلبشرمة.

خالل	يلعلم	2015	مت	إجنلز	عدد	من	أنشطة	
يالتصلالا	هبدف	حتسني	يلدريمة	بللعالمة	
يلتجلرمة	للخبري	يملللية	ويلترومج	ملنتجلهتل	

وخدملهتل،	ومع	يقتريب	يلطرح	يألويل	لالكتتلب	
يلعلم	للشركة،	يهتمت	يإلديرة	بللتركيز	على	

يستهديف	يلشرحية	يملنشحدة	لدعم	مشروع	يلطرح	
يألويل.

إضلفة	إىل	ذلك	قلم	فرمق	يالتصلالا	ويلعالقلا	
يلعلمة	يف	يلشركة	بتغطية	مجيع	يألحديث	يملهمة	
يليت	مرا	هبل	يلشركة	خالل	يلعلم	من	عمليلا	

يستححيذ	ويتفلقيلا	يلشريكة	يالستريتيجية	يهللمة.

كمل	عمل	يلفرمق	على	مشلركة	يلشركة	يف	فعلليلا	
إقليمية	متعددة	على	مدير	يلعلم،	مثل	منتدى	
بحيبة	يالستثملر	يإلسالمي	يلعلملي	(GIIG)	يلذي	

عقد	يف	يلبحرمن	مبشلركة	كل	من	يلعضح	يملنتدب	
ويلرئيس	يلتنفيذي،	وكبري	مدمري	يالستثملر	-	

رئيس	قطلع	إديرة	يألصحل	-	كمتحدثني	رئيسيني	
يف	يملنتدى.

هذي	وويصل	برنلمج	يالتصلالا	ويلعالقلا	يلعلمة	
يف	يخلبري	شريكته	يالستريتيجية	مع	قنلة	سي	
إن	يب	سي	يلعربية	يليت	تبث	لقلءيهتل	من	يملقر	
يلرئيسي	للشركة	يف	جدة،	وذلك	للمسلمهة	يف	
زملدة	يلدريمة	بللعالمة	يلتجلرمة	لشركة	يخلبري	

يملللية	على	مستحى	يملستثمرمن.	كمل	تضمنت	
أنشطة	يلترومج	للشركة	يملشلركة	يف	جمالا	دورمة.

وقد	أسفرا	أنشطة	يإلديرة	عن	يملشلركة	يف	سبع	
مقلبالا	تلفزمحنية،	ونشر	20	بيلن	صحفي،	

وتسعة	تقلرمر	يقتصلدمة	وأحبلث	يلسحق،	يألمر	
يلذي	عزز	من	حضحر	يلشركة	يإلعالمي	مقلرنة	
بلألعحيم	يمللضية،	حيث	مربز	بصحرة	مستمرة	

يسم	يخلبري	يملللية	يف	يلصحف	ويجملالا	يولية	
ويلعلملية	ووكلالا	يألنبلء.	

كذلك	متيز	علم	2015	بنشلط	متزيمد	على	محيقع	
يلتحيصل	يالجتملعي	يليت	شهدا	تزيمدًا	يف	أعديد	

يملتلبعني	عرب	صفحلا	يلتحيصل	يالجتملعي	
يخللصة	بللشركة	مثل	فيسبحك	وتحمتر.

التقارير واألبحاث

تفخر	يخلبري	يملللية	بتقدميهل	لتقلرمر	وأحبلث	
محضحعية	متميزة	لعمالئهل.	ويف	هذي	يلسيلق	قمنل	
خالل	يلعلم	2015	بنشر	عدد	من	يلتقلرمر	تتطرق	
إىل	قضلمل	يقتصلدمة	مرتبطة	بلألسحيق	يولية	

ويإلقليمية	ويلعلملية.	

وهتدف	هذه	يلتقلرمر	ويألحبلث	إىل	مسلعدة	
عمالء	يلشركة	على	فهم	يألحديث	يملتسلرعة	يف	
منطقة	دول	جملس	يلتعلون	يخلليجي	ويلعلل.	
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المراجعة المالية

حتتحي	يملريجعة	يملللية	على	ملخص	وحتليل	
لألديء	يملليل	لشركة	يخلبري	يملللية	للسنة	يملنتهية	
يف	31	دمسمرب	2015.	كمل	حتتحي	يإلمضلحلا	

ححل	يلقحيئم	يملللية	على	مزمد	من	يملعلحملا	عن	
يألديء	يملليل.

ملخص المراجعة المالية

يختتمت	شركة	يخلبري	يملللية	علم	2015	حمقًقة	
يرتفلعًا	يف	صليف	يلدخل	بنسبة	17٪	ليبلغ	67.15 
مليحن	رملل	سعحدي	مقلرنة	بـمبلغ	57.3	مليحن	

رملل	سعحدي	يف	يلعلم	يمللضي.	وجلء	يرتفلع	صليف	
يلدخل	نتيجة	منح	يإلمريديا	يلتشغيلية	بنسبة	٪16،	
ليصل	إىل	مبلغ	183.9	مليحن	رملل	سعحدي	مقلرنة	

مببلغ	158.2	مليحن	رملل	سعحدي	يف	2014. 

نتيجة	الرتفلع	صليف	يلدخل،	يرتفع	ربح	يلسهم	
يلعلدي	إىل	0.83	رملل	سعحدي	مقلرنة	بـ	0.70	رملل	

سعحدي	يف	2014. 

اإليرادات

بلغت	يلعحيئد	على	يالستثملريا	123.14	مليحن	
رملل	سعحدي،	حمققًة	منحًا	بنسبة	8	٪	مقلرنًة	مبل	

 جممحعه	114.1	مليحن	رملل	سعحدي	يف	2014. 
وقد	منت	مسلمهة	رسحم	يلطرح	وأتعلب	يإلديرة	

بنسبة	37٪	لتصل	إىل	60.74	مليحن	رملل	سعحدي،	
ومعحد	يلسبب	يلرئيسي	يف	ذلك	إىل	منح	حجم	

يألصحل	حتت	يإلديرة	بنسبة	20٪	لتبلغ	4.01	مليلر	
رملل	سعحدي	يف	هنلمة	دمسمرب	2015.

على	يلرغم	من	تريجع	يلعحيئد	يوققة	من	
يالستثملريا	بنسبة	39٪	يف	علم	2015،	إال	أن	
يلعحيئد	يلغري	حمققة	قد	تضلعفت	بنسبة	٪125	
ممل	سلهم	بشكل	كبري	يف	منح	إمجليل	علئديا	

يالستثملر	بنسبة	8٪	يف	علم	2015.	إلضلفة	
هلذي	يلنمح	وعلى	يلرغم	من	تقلب	يألوضلع	

يالقتصلدمة	للسحق	يف	علم	2015،	إال	أن	يلدخل	
من	تحزمعلا	يألربلح	قد	يرتفع	مبل	جممحعة	1.1 

يلسلبقة. بللسنة	 مقلرنة	

المصروفات التشغيلية

يرتفعت	يملصروفلا	يلتشغيلية	بنسبة	11.1	٪	لتصل	
إىل	112.10	مليحن	رملل	سعحدي	يف	يلعلم	2015،	

من	100.9	مليحن	رملل	سعحدي	يف	يلسنة	يلسلبقة.	
تأيت	هذه	يلزملدة	لدعم	يستريتيجية	يلشركة	

وحتقيق	أهديفهل	يلتحسعية.	وبللرغم	من	ذلك	فقد	
حتسنت	نسبة	يلتكلفة	إىل	يلدخل	لتصل	إىل	61	٪	

مقلرنًة	بنسبة	63.7٪	يف	يلعلم	2014.
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االلتزامات

يرتفع	إمجليل	ياللتزيملا	لتصل	إىل	484.15	مليحن	
رملل	سعحدي	يف	يلعلم	2015	من	66.5	مليحن	
رملل	سعحدي	يف	يلسنة	يلسلبقة،	ومعحد	يلسبب	
يلرئيسي	يف	ذلك	إىل	إبريم	يتفلقيلا	يملريحبة	

ومنح	ياللتزيملا	يالستثملرمة	يف	صندوقي	يستثملر	
عقلري	بقيمة	166.8	مليحن	رملل	سعحدي.	ول	
تترتب	على	يخلبري	يملللية	أمة	يلتزيملا	يخرى	
قصرية	أو	طحملة	يألجل.	ول	تقم	يلشركة	خالل	
يلسنة	يملللية	2015	بإصدير	أمة	فئة	أدويا	دمن	

)سنديا	دمن(	قلبلة	للتححمل	إىل	أسهم،	أو	أوريق	
مللية	تعلقدمة	أو	شهلديا	حقحق	أسهم	أو	أمة	

حقحق	أخرى	مشلهبة.

حقوق المساهمين

	منت	حقحق	يملسلمهني	بنسبة	3٪	لتصل	إىل	
900.2	مليحن	رملل	سعحدي	كمل	يف	هنلمة	يلعلم	
2015	من	873.7	مليحن	رملل	سعحدي	يف	هنلمة	
يلعلم	2014.	وتتمثل	هذه	يلزملدة	بشكل	رئيسي	
يف	يألربلح	يملبقلة	يلنلجتة	عن	يألديء	يإلجيليب	
يلذي	حققته	يلشركة	خالل	يلسنة،	إضلفة	إىل	
حصص	يلتحزمعلا	يلنقدمة	يملدفحعة	خالل	

يلعلم	بقيمة	40.6	مليحن	رملل	سعحدي.	هذي	وقد	
مت	حتحمل	مبلغ	6.7	مليحن	رملل	سعحدي	إىل	

للمعلمري	يولسبية	 يلنظلمي	وفقًا	 يالحتيلطي	
يملتعلرف	عليهل	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة.

كفاية رأس المال

إن	هدف	يلشركة	يف	إديرة	رأمسلهلل	هح	ياللتزيم	
بقحيعد	يلكفلمة	يملللية	يلصلدرة	عن	هيئة	يلسحق	

يملللية	حلملمة	قدرة	يلشركة	على	يالستمرير	
ويولفظة	على	قلعدة	رأمسللية	قحمة.

أصدرا	يهليئة	مبحجب	قريرهل	رقم	2012-40-1 
بتلرمخ	1434/2/17	هجري	يملحيفق	2012/12/30 
ميالدي	قحيعد	يلكفلمة	يملللية.	وتنص	يألحكلم	

على	وجحب	يمتالك	يلشخص	يملرخص	له	قلعدة	
رأمسللية	بشكل	مستمر	مبل	متحيفق	مع	متطلبلا	
يحلد	يألدىن	لرأس	يمللل	كمل	هح	مبني	أي	يلبلب	
يلثللث	من	قحيعد	يلكفلمة	يملللية.	وقد	يلتزمت	

يلشركة	مبتطلبلا	يحلد	يألدىن	لرأس	يمللل	خالل	
يلعلم	2015	حيث	بلغت	نسبة	كفلمة	رأس	يمللل	

2.12	يف	هنلمة	يلعلم.

وفيمل	ملي	تفلصيل	يحلد	يألدىن	من	متطلبلا	رأس	يمللل	ونسبة	كفلمة	رأس	يمللل	كمل	يف	هنلمة	2015	و2014: 

 2015 
)ألف	رملل	سعحدي(

2014 
)ألف	رملل	سعحدي(

900.170873.680إمجايل	قاعدة	رأس	املال
احلد	األدىن	من	متطلبات	رأس	املال

237.88388.972خملطر	يالئتملن
158.004117.463خملطر	يلسحق

29.17920.437خملطر	يلتشغيل
425.066226.872جمموع	احلد	األدىن	من	متطلبات	رأس	املال

2.123.85نسبة	كفاية	رأس	املال
475.104646.808فائض	من	رأس	املال

األرباح بحسب القطاعات

قطاعات	األعمال	
املجموعأخرىإدارة	األصولإدارة	رأس	املال	ألف	ريال	سعودي
183.861	)114(123.12560.850يلدخل	يلتشغيلي

  67.149 )77.624( 31.286 113.487 صليف	يلدخل	يلتشغيلي	

التوزيع	حبسب	املناطق	اجلغرافية

املجموعالبحرينالسعوديةألف	ريال	سعودي
178.5145.347183.861يلدخل	يلتشغيلي

  3.83567.149  63.314صليف	يلدخل	يلتشغيلي

نتج	يالجتله	يلتصلعدي	إلمجليل	يألصحل	
بشكل	رئيسي	من	يالستثملريا	يوتفظ	هبل	

للمتلجرة	مدعحمًة	بلستثملريا	يألسهم	يخللصة	
ويالستثملريا	يلعقلرمة،	فقد	منت	حمفظة	

يالستثملريا	بنسبة	70	٪	لتصل	إىل	1.206	مليحن	
رملل	سعحدي	يف	يلعلم	2015،	مقلرنًة	مبل	جممحعه	

709	مليحن	رملل	سعحدي	يف	يلسنة	يلسلبقة.	

الميزانية العمومية الموحدة

األصول
بلغت	إمجليل	يألصحل	كمل	يف	31	دمسمرب	2015 
مل	جممحعه	1.384	مليحن	رملل	سعحدي،	بنسبة	

منح	47	٪	مقلرنًة	مبل	جممحعه	940.2	مليحن	رملل	
سعحدي	يف	هنلمة	يلعلم	2014.	وكلن	يلنمح	نتيجة	
مبلشرة	الرتفلع	يإلمريديا	يلتشغيلية	وإمجليل	

ياللتزيملا	يليت	تضمنت	يتفلقيلا	مريحبة	
بقيمة	252	مليحن	رملل	سعحدي،	إضلفة	إىل	منح	
يلتزيملا	يستثملرمة	بقيمة	166.8	مليحن	رملل	

سعحدي	على	مدير	يلعلم.	

النقد وما في حكمه

متألف	يلنقد	ومل	يف	حكمه	من	يألرصدة	لدى	
يلبنحك،	ويلنقد	يف	يلصندوق،	وإمديعلا	يملريحبة.	
وقد	يخنفض	يلنقد	ويألرصدة	لدى	يلبنحك	بنسبة	

53	٪	إىل	72	مليحن	رملل	سعحدي	يف	يلعلم	2015	من	
154	مليحن	رملل	سعحدي	يف	يلسنة	يلسلبقة،	ومعحد	

يلسبب	يلرئيسي	يف	ذلك	إىل	يستخديم	يلسيحلة	
لدعم	يالستثملريا	يجلدمدة.	وال	تتضمن	يمليزينية	
يلعمحمية	يملححدة	يخللصة	بلخلبري	يملللية	يألصحل	

يوتفظ	هبل	لصلحل	حسلبلا	عمالئهل	بصفة	أملنة.	
وكمل	يف	31	دمسمرب	2015،	بلغت	أصحل	يلشركة	

يالئتملنية	حتت	يإلديرة	مل	جممحعه	2.985	مليحن	
رملل	سعحدي	)2014:	2.588	مليحن	رملل	سعحدي(.

األصول تحت اإلدارة

كمل	يف	31	دمسمرب	2015،	بلغت	يألصحل	حتت	
يإلديرة	4.01	مليلر	رملل	سعحدي،	حمققًة	منحًا	

بنسبة	20٪	من	3.3	مليلر	رملل	سعحدي	يف	هنلمة	
يلعلم	2014.	ومعكس	هذي	مدى	يلتزيم	يلشركة	
بتحقيق	عحيئد	متحيزنة	لعمالئهل	بعد	تحزمع	
وختفيف	يملخلطر	من	خالل	طرح	منتجلا	

متنحعة	من	صنلدمق	يالستثملر	يلعلمة	ويخللصة	
يملتحيفقة	مع	أحكلم	يلشرمعة	يإلسالمية،	وإديرة	

حملفظ	يالستثملريا	بللحكللة.	

إمجايل	األصول
مليحن	رملل	سعحدي

االستثمارات
مليحن	رملل	سعحدي
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مراجعة إدارة المخاطر والحوكمة

تعد	يخلبري	يملللية	ريئدًة	يف	إديرة	يملخلطر	
ويحلحكمة	على	مستحى	يلشركلا	يملرخص	هلل،	
وتنطحي	أنشطة	يخلبري	على	خملطر	خمتلفة	
يلعمق	ويلتعقيد،	وتتم	إديرة	هذه	يملخلطر	من	
خالل	عملية	حتدمد	وقيلس	ومريقبة	مستمرة	

وضحيبط	عدة.

المخاطر المحتملة وسياسة إدارة 
المخاطر

تنطحي	أنشطة	شركة	يخلبري	يملللية	على	خملطر	
خمتلفة	يلعمق	ويلتعقيد،	وتتم	إديرة	هذه	يملخلطر	
من	خالل	عملية	حتدمد	وقيلس	ومريقبة	مستمرة	

وضحيبط	عدة.	وتتعرض	شركة	يخلبري	يملللية	
بشكل	أسلسي	ملخلطر	يالئتملن،	وخملطر	يلسحق،	

ويملخلطر	يلتشغيلية.

مخاطر االئتمان 

خملطر	يالئتملن	هي	خملطر	إخالل	عميل	أو	
طرف	مقلبل	بللتزيملته	يلتعلقدمة	مبل	مؤدي	

إىل	تعرض	يلشركة	إلعسلر	مليل	و/	أو	خسلرة.	
وال	تقحم	يلشركة	بإقريض	أي	أمحيل	على	شكل	
قروض	أو	سلفيلا	لعمالئهل،	وحتدمدًي	ال	تقحم	

شركة	يخلبري	يملللية	حلليًا	بتقدمي	قروض	هحيمش	
يلتغطية	بضملن	يألوريق	يملللية.	لذلك	فإن	خملطر	
يالئتملن	يلححيدة	يليت	ميكن	أن	تتعرض	هلل	شركة	

يخلبري	يملللية	هي	خملطر	يألطريف	يملقلبلة.

تعتمد	شركة	يخلبري	يملللية	يستريتيجية	يئتملن	
ملريقبة	خملطر	يألطريف	يملقلبلة	ويلسيطرة	عليهل،	

تقحم	على	وضع	حدود	يئتملهنل	مبل	متحيفق	مع	
قحيعد	يلكفلمة	يملللية	يلصلدرة	عن	هيئة	يلسحق	
يملللية.	رئيس	قطلع	يحلحكمة	ويملخلطر	ورقلبة	

ياللتزيم	بلعتملد	حدود	يالئتملن	جلميع	يألطريف	
يملقلبلة،	يليت	متم	بعد	ذلك	يعتملدهل	من	جلنة	
يالستثملر	بشكل	سنحي.	وكسيلسة	علمة،	تقتصر	

تعلمالا	يلشركة	فقط	مع	يألطريف	يملقلبلة	
يحللصلني	على	تصنيف	بدرجة	BBB	كحد	أدىن.	
فإذي	كلن	يلطرف	يملقلبل	حلصاًل	على	تصنيف	أقل	

من	يلدرجة	يالستثملرمة	يملشلر	إليهل،	فيتحجب	
يف	تلك	يحلللة	يحلصحل	على	محيفقة	من	يإلديرة	
يلعليل.	وقد	بلغ	متحسط	تصنيف	يألطريف	يملقلبلة	

.BBB- 2015	علم	هنلمة	يف

مخاطر السوق 

هي	خملطر	تأثري	يلتغرييا	يف	أسعلر	يلسحق،	
وأسعلر	يلفلئدة،	وأسعلر	يألسهم	على	دخل	

شركة	يخلبري	يملللية	أو	على	قيمة	يستثملريهتل	يف	
يملنتجلا	يملللية.	وتستثمر	شركة	يخلبري	يملللية	يف	
فئلا	أصحل	متعددة	تنطحي	على	خملطر	سحق	
بفعل	حسلسيتهل	للتأثر	بتقلبلا	يألسعلر.	وتقحم	
يلشركة	بتحظيف	أرصدهتل	يلنقدمة	ويالستثملر	
يف	أسحيق	يلنقد	ويألسحيق	يملللية	ويلححديا	يف	
يلصنلدمق	يلعقلرمة	وصنلدمق	يألسهم	يخللصة.

وتريقب	شركة	يخلبري	يملللية	خملطر	يلسحق	يليت	
منطحي	عليهل	أديء	صنلدمق	يالستثملر	يف	يألسهم	
بشكل	محمي	من	خالل	نظلم	معرف	بلسم	»نظلم	
إديرة	يألصحل	ويالستثملريا«	(AIM)،	وهح	نظلم	
مريقب	ومينع	أي	يختريقلا	بنلًء	على	يملعطيلا	

حيددهل	قسم	إديرة	يملخلطر،	كمل	مقحم	بإعديد	
تقلرمر	عن	أي	خمللفلا		مبل	متجلوز	حدود	
نسب	يملخلطر	يوددة	مسبًقل.	ومتم	تنفيذ	

إجريءيا	تصعيدمة	لضملن	إديرة	وتصحيح	مجيع	
يالختريقلا	ويملخللفلا

مخاطر السيولة

خملطر	يلسيحلة	هي	خملطر	حللية	أو	مستقبلية	
على	يألربلح	ورأس	يمللل	يلنلجتة	عن	عدم	قدرة	

يلشركة	على	يلحفلء	بللتزيملهتل،	عند	يستحقلقهل.	
تنشأ	خملطر	يلسيحلة	بسبب	عدم	يلقدرة	على	
إديرة	يلنقص	غري	يملخطط	له	أو	يلتغرييا	يف	

مصلدر	يلتمحمل	أو	عن	عدم	معلجلة	يلتغرييا	يف	
ظروف	يلسحق	يليت	تؤثر	على	يلقدرة	على	تسييل	

يألصحل	بسرعة	وبأقل	يخلسلئر.

تبدأ	يإلديرة	يلفعللة	ملخلطر	يلسيحلة	بحضع	
يلسيلسلا	ويإلجريءيا	مكتحبة،	وإنشلء	سيلسة	

يحلد	يألدىن	من	يملستحملا	يملقبحلة	من	يلسيحلة.	
إن	عملية	إديرة	خملطر	يلسيحلة	تتم	عن	طرمق	
رصد	وقيلس	ورفع	تقلرمر	يلسيحلة	بشكل	مستمر.

قد	ترتفع	مستحملا	يلتعرض	ملخلطر	يلسيحلة	
نتيجة	للتغرييا	يف	يألنظمة	يملطبقة.	حيث	قلمت	

هيئة	يلسحق	يملللية	على	سبيل	يملثلل	بفرض	
متطلبلا	جدمدة	خالل	يلعلم	2015	تتضمن	
عدم	يلسملح	ملدمر	يلصندوق	أو	أي	طرف	ذو	
عالقة	بزملدة	أو	خفض	ملكيتهم	خالل	مدة	

صندوق	يالستثملر	يلعقلري	يملغلق	بعد	ينتهلء	فترة	
يالشتريك.	إن	من	شأن	هذه	يملتطلبلا	يجلدمدة	
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هيكل المخاطر والحوكمة 

متحىل	جملس	إديرة	يخلبري	يملللية	يإلشريف	على	يملخلطر	من	خالل	يللجلن	يلتلبعة	له	وكذلك	من	خالل	قطلع	إديرة	يملخلطر	ورقلبة	ياللتزيم.

إدارة رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال

يف	حني	أن	مسؤولية	ياللتزيم	تقع	على	علتق	جملس	إديرة	شركة	يخلبري	يملللية،	
متحىل	قسم	إديرة	رقلبة	ياللتزيم	ويلتبليغ	عن	غسل	يألمحيل	مهمة	يإلشريف	
يليحمي	على	أنشطة	ياللتزيم	ووضع	يستريتيجية	وخطة	عمل	إديرة	رقلبة	

ياللتزيم.	ومن	يملهم	يلتأكيد	على	أن	ياللتزيم	بلملتطلبلا	يلتنظيمية	ويلديخلية	
هح	أمر	ويجب	على	مجيع	يملحظفني،	وتعمل	يإلديرة	يلتنفيذمة	على	يلتأكد	من	

إدريك	مجيع	يملحظفني	هلذي	يلحيجب	وعلى	نشر	ثقلفة	ياللتزيم	بني	كلفة	يملحظفني	
وأن	مكحن	ياللتزيم	بلملتطلبلا	يلتنظيمية	ويلتقيد	بأعلى	معلمري	يلسلحك	يملهين	

يملتبع	يف	مجيع	يألوقلا.

جلنة	رقابة	االلتزام

 قطاع	املخاطر	
ورقابة	االلتزام

جملس	اإلدارة

 العضو	املنتدب	
والرئيس	التنفيذي

إدارة	رقابة	االلتزام	والتبليغ	عن	
إدارة	املخاطرغسل	األموال

إدارة المخاطر

تتحىل	إديرة	يملخلطر	مسؤولية	يإلشريف	يليحمي	على	حتدمد	وقيلس	ومريقبة	
تعرضلا	يلشركة	ملخلطر	يإلئتملن،	خملطر	يلسحق،	خملطر	يلسيحلة	ويملخلطر	
يلتشغيلية.	كمل	تتحىل	يإلديرة	مسؤولية	حتدمث	كلفة	يلسيلسلا	ويإلجريءيا	

جلميع	يإلديريا	ديخل	يلشركة	ووضع	ضحيبط	رقلبية	لضملن	تنفيذ	يملعلمالا	
بشكل	صحيح	متملشى	مع	يلسيلسلا	ويإلجريءيا	يملعتمدة	من	أجل	جتنب	أي	
خملطر	تنظيمية	وتشغيلية.	وبلإلضلفة	إىل	ذلك،	فإن	إديرة	يملخلطر	مسؤولة	
عن	متلبعة	مجيع	قريريا	يالستثملر	يخللصة	بللشركة	من	خالل	خلق	ضحيبط	
خمتلفة	إلديرة	جحدة	يلتنفيذ،	يإلبالغ	عن	أي	يستثنلءيا،	وتنظيم	سري	عمل	
يلعدمد	من	يلعمليلا	لضملن	تنفيذهل	يف	يلحقت	يملنلسب	وبللشكل	يلصحيح.

عدم	يلسملح	للشركة	بللتخلرج	من	يلصنلدمق	
يلعقلرمة	يليت	مّتت	تغطيتهل	هبدف	إجنلح	إقفلل	

يلصندوق	يف	يلحقت	يودّد،	وبللتليل	محلمة	
حلملي	يلححديا	من	أي	تأخري	أو	متدمد	مؤثر	
سلبًا	وبشكل	جحهري	على	مردود	يستثملريهتم.	

كمل	أن	من	شأنه	أن	مُضعف	مستحى	يلسيحلة	لدى	
يلشركة	وتبلطؤ	دورة	رأس	يمللل.	وهبذي	قد	ال	تكحن	

يلشركة	قلدرة	على	تغطية	يلفرص	يالستثملرمة	
يلحيعدة	لعمالئهل	بلإلضلفة	إىل	تقليص	دورهل	

كصلنع	سحق.	

إن	فرض	هذه	يملتطلبلا	على	فئلا	يلصنلدمق	
يالستثملرمة	يألخرى	يف	يملستقبل	سحف	مكحن	له	
أثر	مضلعف	على	مستحملا	خملطر	يلسيحلة	يليت	

تتعرض	هلل	يلشركة.

المخاطر التشغيلية

يملخلطر	يلتشغيلية	هي	خملطر	يخلسلرة	يلنلجتة	
عن	عدم	كفلمة	أو	إخفلق	إجريءيا	يلرقلبة	

يلديخلية	أو	يلكحيدر	يلبشرمة	أو	يلنُظم	أو	بسبب	
يلتشغيلية	 أحديث	خلرجية.	وتشمل	يملخلطر	

يملخلطر	يلقلنحنية	كللتعرض	لغريملا	أو	
عقحبلا،	ويلتعحمضلا	يجلزيئية	يلنلجتة	عن	
يإلجريءيا	يلرقلبية	ويالشريفية	يملتخذة	حبق	
يلشركة	أو	عن	يلتسحملا	يخللصة	يليت	تتحصل	
إليهل	يلشركة.	تستخدم	شركة	يخلبري	يملللية	
نظلم	أكسيلريمت	»	aCCelerate«	إلديرة	
يلتشغيلية	بكفلءة.	ومشتمل	نظلم	 يملخلطر	
أكسيلريمت	على	يحلحكمة	يإلديرمة،	وتقييم	
يملخلطر	ويلسيطرة	عليهل،	وحتليل	أسبلب	
يخلسلئر،	ووضع	يلنملذج	وإعديد	يلتقلرمر.	
ويخلطحة	يألوىل	للنظلم	هي	وضع	سيلسلا	

وأطر	عمل	خمتصرة	للمخلطر	يلتشغيلية	ووصف	
نطلقهل	وفتريهتل	يلزمنية	مبل	متحيفق	مع	مدى	
إقبلل	وقدرة	شركة	يخلبري	يملللية	على	حتمل	
تلك	يملخلطر.	ومسلعد	يلنظلم	على	حتدمد	

يملخلطر	يجلسيمة	يليت	تكحن	يلشركة	معرضة	هلل	
وقيلس	درجلا	تلك	يملخلطر	وحتدمد	وقيلس	

للسيطرة	عليهل. يملنلسبة	 يلحسلئل	

قطاع الحوكمة وإدارة المخاطر ورقابة 
االلتزام

تلتزم	يخلبري	يملللية	بلعتملد	يللحيئح	يلصلدرة	
من	هيئة	يلسحق	يملللية.	كمل	تحيل	يلشركة	أمهية	
كبرية	لسالمة	يلسيلسلا	ويإلجريءيا	ويلشفلفية	
ويملسلءلة	ومريعلة	يلقحينني	ويلشروط	يلرقلبية	

ومبلدئ	يإلنصلف	ويملسؤولية	يالجتملعية.	

متحىل	قطلع	يحلحكمة	ويملخلطر	ورقلبة	ياللتزيم	
مسؤولية	يإلشريف	يليحمي	على	يملخلطر	يملختلفة	

يليت	تتعرض	هلل	شركة	يخلبري	يملللية	شلملًة	خملطر	
يالئتملن،	خملطر	يلسحق،	يملخلطر	يلتشغيلية	
وخملطر	ياللتزيم	وغسل	يألمحيل.تستخدم	

يإلديرة	عددًا	كبريًا	من	أدويا	تقييم	وحتليل	
يملخلطر	وإعديد	يلتقلرمر،	وأحدث	منلذج	إديرة	
يملخلطر.	وتشمل	يلنظم	يملستقلة	نظلم	بلحمربغ	
)Bloomberg(	إلديرة	يألصحل	ويالستثملريا	

 )Advent(	أدفنت	ونظلم	يلسحق،	خملطر	إلديرة
و	ورلدتشيك	)Worldchek(	للتبليغ	عن	غسل	

يألمحيل	ورقلبة	ياللتزيم،	ونظلم	أكسيلريمت	
)aCCelerate(	إلديرة	يملخلطر	يلتشغيلية.	

بلإلضلفة	إىل	ذلك،	مت	وضع	وتنفيذ	منحذج	يلتقييم	
يلديخلي	لكفلمة	رأس	يمللل.	وتتم	مريقبة	يلكفلمة	
يملللية	للشركة	بشكل	شهري	وتظهر	يلنتلئج	نسبة	

يلتغطية	ديخل	يلنطلق	يملسمحح	به	أو	أعلى.

أبرز	اإلجنازات	للعام	2015
مريجعة	وتحدمث	جميع	سيلسلا	إجريءيا		 

إديريا	يلشركة	بمل	في	ذلك	دليل	يلححكمة	
يلخلص	بللشركة.

يالشتريك	بللخدملا	يلمقدمة	من	تديول		 
لالستفلدة	من	يلنظم	ويلتقنيلا	يأللية	يلتي	من	
شأنهل	تيسير	متلبعة	يلمسلهمين	الستثملريتهم	

وضملن	حفظ	حقحقهم	وتعزمز	سبل	يلتحيصل	
يلتي	تضمن	مشلركتهم	يلفعَّللة	في	صنلعة	

يلقريريا	يلجحهرمة	للشركة.
تعيين	يستشلرمين	متخصصين	لحضع	إطلر		 

عمل	متكلمل	لتقييم	أديء	مجلس	يإلديرة،	وقد	
تم	رفع	نتلئج	يلتقرمر	إلى	لجنة	يلمكلفآا	

ويلتعحمضلا	يلتلبعة	لمجلس	يإلديرة.	
تدرمب	يلمحظفين	على	مكلفحة	غسل	يألمحيل		 

وتمحمل	يإلرهلب	ويطالعهم	على	مل	يستجد	في	
نظلم	هيئة	يلسحق	يلمللية	ولحيئحه	يلتنفيذمة.		

مريجعة	وتحدمث	سيلسلا	وإجريءيا	رقلبة		 
ياللتزيم	ومكلفحة	غسل	يلمحيل.

تطحمر	يلسيلسلا	ويإلجريءيا	ويلنظم	للتأكد		 
من	سالمة	يلتطبيق	وياللتزيم	بللشروط	

يلنظلمية	يلمنصحص	عليهل	في	قلنحن	ياللتزيم	
يلضرمبي	يألمرمكي	للحسلبلا	يألجنبية،	بمل	

في	ذلك	يلتسجيل	لدى	مصلحة	يلضريئب	
يألمرمكية.

إجريء	يختبلر	على	خطة	يستمريرمة	يألعملل		 
للتأكد	من	جهحزمتهل	وفلعليتهل.		
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مراجعة ضوابط الحوكمة اإلدارية

تلتزم	يخلبري	يملللية	بلعتملد	يللحيئح	يلصلدرة	
من	هيئة	يلسحق	يملللية.	كمل	تحيل	يلشركة	أمهية	
كبرية	لسالمة	يلسيلسلا	ويإلجريءيا	ويلشفلفية	
ويملسلءلة	ومريعلة	يلقحينني	ويلشروط	يلرقلبية	

ومبلدئ	يإلنصلف	ويملسؤولية	يالجتملعية.

تنص	سيلسة	يحلحكمة	يلسليمة	بشركة	يخلبري	
يملللية	على	يألسس	يليت	تنظم	يجلحينب	يلتللية:

يإلديرة	ويإلشريف	على	يلعمليلا	 
تشجيع	يتخلذ	يلقريريا	يألخالقية	ويلمسؤولة	 
تقدمم	يإلفصلحلا	يلمتحيزنة	في	محيعيدهل		 

يلمقررة
يالعتريف	بللحقحق	يلمشروعة	لجميع	يألطريف		 

يلمعنية
يلتعرف	على	يلمخلطر	وإديرتهل	 
تشجيع	تحسين	يألديء	وتقدمم	يلمكلفآا	بعديلة		 

ومسؤولية	

إطار الحوكمة اإلدارية

متألف	إطلر	يحلحكمة	يإلديرمة	بشركة	يخلبري	
يملللية	من	قحيعد	يلسلحك	يملهين؛	وتضلرب	

يملصلحل؛	وبيلن	يالستريتيجية؛	ورقلبة	ياللتزيم؛	
وختطيط	يلتعلقب	يلحظيفي؛	ويلسيلسلا	

ويإلجريءيا	يلتشغيلية؛	ويلرقلبة	يلديخلية	وإديرة	
يملخلطر؛	وإجريءيا	يلتدقيق	يلديخلي	ويخللرجي؛	

ويالتصلالا	يلفعللة؛	ويإلفصلح	ويلشفلفية.	

قواعد السلوك المهني

وضعت	شركة	يخلبري	يملللية	قحيعد	للسلحك	يملهين	
حتدد	سلحكيلا	أعضلء	جملس	يإلديرة	وأعضلء	

يإلديرة	يلتنفيذمة	ويملحظفني،	ويلتأكد	من	أن	مجيع	
يإلجريءيا	ويلتصرفلا	ويلسلحكيلا	تتسم	مببلدئ	

أخالقية	وقلنحنية	وبشفلفية	تلمة.

تضارب المصالح

ل	تربم	شركة	يخلبري	يملللية	أي	عقد	متضمن	أمة	
مصلحة	ملدمة	جحهرمة	ألي	من	أعضلء	جملس	
إديرهتل،	أو	يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي،	أو	
يملدمر	يملليل،	أو	أي	من	شركلئهل	ل	تتم	يملحيفقة	
عليه،	وحيتحي	يإلمضلح	رقم	)6(	للقحيئم	يملللية	

على	بيلن	عمليلا	يألطريف	ذيا	يلعالقة.

رقابة االلتزام

تعتمد	يخلبري	يملللية	سيلسلا	وإجريءيا	شلملة	
لضملن	رقلبة	ياللتزيم	يلتلم	بلحيئح	هيئة	يلسحق	
يملللية	يف	يململكة	يلعربية	ويلسعحدمة،	ويلقحينني	
ويألنظمة	يلصلدرة	عن	يلسلطلا	يلرقلبية	يف	

مجيع	يلدول	يليت	متلرس	فيهل	يلشركة	أنشطتهل.	
وتتحىل	جلنة	رقلبة	ياللتزيم	مسؤولية	يلتأكد	من	
ياللتزيم	جبميع	يلقحينني	يملعمحل	هبل	وبللشروط	

ويإلديرمة.	 يلقلنحنية	

التبليغ عن أية ممارسات خاطئة

تقع	على	مجيع	محظفي	يخلبري	يملللية	مسؤولية	
إبالغ	إديرة	رقلبة	ياللتزيم	ويلتبليغ	عن	غسل	

يألمحيل	بأمة	خمللفة.	وقد	قلمت	يخلبري	يملللية	
بلنتهلج	سيلسة	جيري	مبحجبهل	تقدمي	يلتقلرمر	

يلسرمة	عن	يإلخالل	بقحيعد	يلسلحك	يملهين.	
ويهلدف	من	هذه	يلسيلسة	هح	تشجيع	يملحظفني	

على	يإلبالغ	عن	أمة	مملرسلا	خلطئة،	وأديء	دور	
فلعل	يف	يلعمليلا	يليحمية	ورفع	مشلركة	يملحظفني	
ويولفظة	على	بيئة	عمل	يحتريفية،	عالوًة	على	

قيلس	مدى	وعي	يملحظفني	بللقحينني	ويللحيئح	
يملعمحل	هبل،	وطمأنة	يملحظفني	بأن	خملوفهم	تؤخذ	
على	حممل	يجلد.وقد	قلمت	إديرة	رقلبة	ياللتزيم	

خالل	يلعلم	2015	بتنظيم	دورتني	تدرمبيتني	
على	مكلفحة	غسل	يألمحيل	شلرك	فيهمل	مجيع	

محظفي	يخلبري	يملللية.

تفاصيل أية غرامات أو عقوبات أو 
قيود وقائية

فرضت	هيئة	يلسحق	يملللية	خمللفة	على	يلشركة	
مقديرهل	)10.000(	رملل	بتلرمخ	14	منلمر	2015 
وذلك	لعدم	يستيفلء	ملخص	يإلفصلح	يملليل	

لشروط	وأحكلم	صندوق	يخلبري	للسيحلة	)حصني(	
لعلم	2012	لكلفة	يلنقلط	يملطلحبة	مبحجب	يمللحق	

)1(	من	الئحة	صنلدمق	يالستثملر.	وقد	قلمت	
يلشركة	بسديد	قيمة	يملخللفة	إىل	حسلب	يهليئة.



57 مريجعة	ضحيبط	يحلحكمة	يإلديرمةالتقرير السنوي لعام 2015 اخلبري املالية 56

ويجلهلا	يألخرى.	كمل	تشمل	مهلم	إديرة	
يلشؤون	يلقلنحنية	عقد	يلندويا	يلدورمة	ملحظفي	
بللتشرمعلا	ومل	مستجد	منهل	 لتعرمفهم	 يلشركة	

تطبيقهل. على	 ومسلعدهتم	

الشؤون	املالية	واحملاسبة
تتحىل	إديرة	يلشؤون	يملللية	ويولسبة	مسؤولية	

يلتخطيط	يملليل	وإعديد	يلتقلرمر	يلدورمة؛	
ويلرقلبة	يملللية	ومحلمة	أصحل	يلشركة؛	
يلدفلتر	 ويملدفحعلا	ويلتسجيل	ومسك	

يولسبية؛	ومتلبعة	ملف	يلزكلة	ويلضريئب؛	
ويلتنسيق	مع	جهلا	عدمدة	خلرجية	من	ضمنهل	
مريجع	يحلسلبلا	يخللرجي.	كمل	تقحم	يإلديرة	
للشركة	 مبريقبة	تنفيذ	يخلطة	يالستريتيجية	
بشكل	شهري	للتأكد	من	تحيفق	يألديء	يملليل	

يلفعلي	مع	خطة	يلعمل	لكل	نشلط	من	أنشطة	
يلشركة	يملختلفة،	ونتيجة	لذلك،	متم	رصد	أمة	
يحنريفلا	عن	يخلطة	يف	مرحلة	مبكرة	ويقتريح	
يلتصحيحية	يملنلسبة	ملعلجلة	تلك	 يإلجريءيا	

تنفيذهل. ومتلبعة	 يالحنريفلا	

كبار المساهمين

ميلك	يملسلمهحن	يملذكحرون	فيمل	ملي	حصة	يف	يلشركة	بنسبة	5٪	أو	أكثر:

نسبة	امللكية	برأمسال	الشركةاسم	املساهم
10.45٪شركة	سلري	يلتجلرمة	يلقلبضة

10.45٪شركة	جممحعة	يلبيت	يلحطنية	للتنمية	يلقلبضة	يودودة
9.75٪شركة	يخلبري	يلحطين	إلديرة	يملشلرمع	يلتجلرمة

7.68٪شركة	عبديهلل	وسعيد	حممد	عبيد	بن	زقر	يودودة
5.23	٪بكر	حممد	عحض	بن	الدن

فيمل	عدي	ذلك،	ل	متم	فرض	أمة	عقحبة	أو	غريمة	
مللية	أو	قيد	يحتيلطي	على	يلشركة	من	قبل	

يهليئة	أو	من	قبل	أمة	جهة	إشريفية	أو	تنظيمية	أو	
قضلئية	أخرى.

اإلفصاح والشفافية

تعتمد	يلشركة	سيلسة	يتصلالا	وعالقلا	
يلرقلبية	 علمة	تتملشى	مع	متطلبلا	يلسلطلا	

ويإلشريفية	لضملن	يلتأكد	من	أن	عمليلا	
ويلشمحلية.	 ويلشفلفية	 يإلفصلح	تتميز	بلإلنصلف	

وتشمل	قنحيا	يالتصلالا	ويلعالقلا	يلعلمة	
للمسلمهني،	 يلسنحمة	 يلعمحمية	 كلجلمعية	

ويلتقرمر	يلسنحي،	ويلقحيئم	يملللية،	وتقلرمر	
يالستثملر	يلدورمة،	ومحقع	يلشركة	يإللكتروين،	
وكتيبلا	ومطحملا	ومنشحريا،	وتصرحيلا	

صحفية	وإعالنلا	يف	وسلئل	يإلعالم،	ونشريا	
للمحظفني.	 إخبلرمة	

بيان االستراتيجية

دعمًا	للنمح	ويلتطحر	يملستمرمن	للشركة،	ويف	ضحء	
يلتغرييا	يف	أوضلع	يألسحيق	يإلقليمية	ويلعلملية،	

حددا	يستريتيجية	يلشركة	بحضحح	أهديف	تنمية	
يإلمريديا	ويألربلح	وتطحمر	أعملل	ومنتجلا	

جدمدة	ويلتحزمع	ويالنتشلر	يجلغرييف	الستثملريهتل،	
ويلكفلءيا	يملهنية	يلالزمة	لتحقيق	هذه	يألهديف.

تخطيط التعاقب الوظيفي

تقحم	جلنة	إديرة	يملحيرد	يلبشرمة	مبريجعة	خطة	
يلتعلقب	يلحظيفي	بشكل	سنحي	ويملحيفقة	عليهل.	

وهتدف	يخلطة	إىل	يختيلر	يملحظفني	وتطحمر	
مهلريهتم	يملهنية	وترقيتهم	لضملن	عدم	حدوث	
أي	ينقطلع	يف	أعملل	يخلبري	يملللية	يف	حللة	ترك	

أي	محظف	للخدمة.

وظائف رقابية

وحدة	املراجعة	الداخلية	
وحدة	مستقلة	تلبعة	للجنة	يملريجعة	يلتلبعة	جمللس	

يإلديرة	ويملؤلفة	من	ثالثة	من	أعضلء	جملس	يإلديرة.	
ومن	أجل	تعزمز	يستقاللية	وكفلءة	مهلم	يلتدقيق	

يلديخلي،	قلمت	يلححدة	بإبريم	يتفلقية	مع	شركة	كي	
يب	إم	جي	إلجريء	عمليلا	يلتدقيق	وإعديد	تقرمر	

بللنتلئج	وتقدميه	للجنة	يملريجعة.	ومتم	تنفيذ	خطة	
يملريجعة	يملعتمدة	على	مدير	يلسنة	وتطبيق	مجيع	
تحصيلهتل،	ومتم	إطالع	جلنة	يملريجعة	وجملس	

يإلديرة	ويإلديرة	يلتنفيذمة	على	مستجديا	تنفيذ	
يخلطة	وتقحم	وحدة	يملريجعة	يلديخلية	بإجريء	
مريجعلا	أو	يستقصلءيا	خلصة	عند	يحللجة.

نتائج	املراجعة	السنوية	لفاعلية	إجراءات	
الرقابة	الداخلية	بالشركة

قلمت	وحدة	يملريجعة	يلديخلية	مبريجعة	عمليلا	
يلشركة	خالل	يلعلم	2015	وفقًا	خلطتهل	يملعتمدة	

من	قبل	جلنة	يملريجعة	للتحقق	من	فعللية	
أنظمة	يلرقلبة	يلديخلية	بللشركة	ومحلمة	أصحل	

يلشركة	وتقييم	أديء	إديرة	خملطر	يلشركة.	
ونتيجة	إلجريءيا	يلتدقيق	ويملريجعة	يملنفذة،	ل	
تظهر	أي	أوجه	ضعف	جحهرمة	يف	أنظمة	يلرقلبة	

بللشركة.	 يلديخلية	

هذي	وقد	أجنزا	يلححدة	مجيع	عمليلا	يلتدقيق	
يملقرر	إجريءهل	حبسب	يخلطة	يملعتمدة.	كمل	قلمت	
مبتلبعة	إغالق	يملالحظلا	يملرصحدة	خالل	يلعلم.

رقابة	االلتزام	والتبليغ	عن	غسل	األموال
متحىل	جملس	إديرة	يخلبري	يملللية	يملسؤولية	

يلنهلئية	عن	رقلبة	ياللتزيم،	بينمل	متحىل	قسم	
رقلبة	ياللتزيم	ويلتبليغ	عن	غسل	يألمحيل	مسؤولية	
أعملل	رقلبة	ياللتزيم	يليحمية	ووضع	يالستريتيجية	

وختطيط	أنشطة	رقلبة	ياللتزيم.	ومن	يملهم	
يلتأكيد	على	ويجب	ودور	مجيع	يملحظفني	فيمل	

متعلق	برقلبة	ياللتزيم.	وجيب	على	يإلديرة	يلتأكد	

من	معرفة	مجيع	يملحظفني	هبذي	يلحيجب	ويلتزيمهم	
بتنفيذه.	ومتم	أمضًا	ياللتزيم	جبميع	يلشروط	
يلرقلبية	ويستيفلء	أعلى	معلمري	يلسلحك	يملهين	

على	مجيع	يملستحملا.

إدارة	املخاطر
تتحىل	إديرة	يملخلطر	مسؤولية	يإلشريف	يليحمي	

على	حتدمد	وقيلس	ومريقبة	مدى	تعرض	
يلشركة	ملخلطر	يالئتملن،	يلسحق،	خملطر	يلسيحلة	
ويملخلطر	يلتشغيلية.	كمل	تتحىل	يإلديرة	مسؤولية	

حتدمث	كلفة	يلسيلسلا	ويإلجريءيا	جلميع	
إديريا	يلشركة	ووضع	ضحيبط	رقلبية	لضملن	تنفيذ	

يملعلمالا	بشكل	صحيح	متملشى	مع	يلسيلسلا	
ويإلجريءيا	يملعتمدة	من	أجل	جتنب	أمة	خملطر	
تنظيمية	وتشغيلية.	وبلإلضلفة	إىل	ذلك،	فإن	

إديرة	يملخلطر	مسؤولة	عن	متلبعة	مجيع	قريريا	
يالستثملر	يخللصة	بللشركة	من	خالل	خلق	
ضحيبط	خمتلفة	إلديرة	جحدة	يلتنفيذ،	كذلك	
يإلبالغ	عن	أمة	يستثنلءيا،	وتنظيم	سري	عمل	

يلعدمد	من	يلعمليلا	لضملن	تنفيذهل	يف	يلحقت	
يملنلسب	وبللشكل	يلصحيح.

الشؤون	القانونية
معترب	قطلع	يلشؤون	يلقلنحنية	أحد	أهم	

يلقطلعلا	يملسلندة	للشركة،	فهح	مقحم	بدور	
حمحري	لضملن	سالمة	أعملهلل	ومنتجلهتل	
ومحلمة	حقحقهل	ديخليًا	وخلرجيًا،	وكذلك	
يلقلنحنية.	 ضملن	تطبيق	أفضل	يململرسلا	

وتشمل	مهلم	إديرة	يلشؤون	يلقلنحنية	على	سبيل	
يملثلل	ال	يحلصر،	تقدمي	يالستشلريا	يلدقيقة	

فيمل	خيص	يلشؤون	يلقلنحنية	ألعملل	وأنشطة	
يلشركة	يالستثملرمة	ويإلديرمة،	ويإلشريف	على	
سري	يملنلزعلا	ويلتسحملا	ومبلشرة	يلدعلوي	
أملم	يولكم	مبختلف	درجلهتل	وأمة	جهلا	
أخرى	ذيا	يختصلصلا	قلنحنية،	وإعديد	

يلبححث	ويلدريسلا	يلقلنحنية	يليت	هتم	يلشركة،	
وصيلغة	يالتفلقيلا	يليت	تعقد	بني	يلشركة	
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مسؤولية الشركة االجتماعية

إن	شركة	يخلبري	يملللية	حرمصة	على	أديء	
مسؤوليتهل	يالجتملعية	لإلسهلم	يف	يلرعلمة	

يجملتمعية.	ويف	علم	2015،	عززا	يخلبري	يملللية	
جهحدهل	يف	هذي	يجمللل	من	خالل	إنشلء	جلنة	
مسؤولية	يلشركة	يالجتملعية	يملؤلفة	من	يإلديرة	

يلعليل،	ومهمتهل	حتدمد	وإديرة	يملشلرمع	ويملبلدريا	
يليت	تتحيفق	مع	هدفنل	يلريمي	إىل	حتسني	جحدة	

يحليلة	يف	يملنلطق	يليت	منلرس	فيهل	أعمللنل.	

وأحد	يلركلئز	يألسلسية	لسيلسة	يملسؤولية	
يالجتملعية	لشركة	يخلبري	يملللية	هي	تقدمي	

يلدعم	ألجيلل	يملستقبل.	وقد	قدمت	يلشركة	يف	
هذي	يجمللل	يلرعلمة	لعدد	من	يملبلدريا	يلتعليمية	

يف	يلعلم	2015،	وسلمهت	يف	عدد	من	أنشطة	
يملسلعديا	يالجتملعية.	كمل	نلتزم	أمضًا	بدعم	
تنمية	قطلع	يخلدملا	يملصرفية	يإلسالمية	من	

خالل	يملشلركة	يف	يملؤمتريا	ويلندويا	يملتخصصة	
وإصدير	تقلرمر	يألحبلث	ويلدريسلا	يالقتصلدمة.
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مجلس اإلدارة

متألف	جملس	إديرة	يخلبري	يملللية	من	شخصيلا	
قيلدمة	بلرزة	يف	قطلع	يألعملل،	حيث	مسلمهحن	

يف	جنلح	أعملل	ومشلرمع	يلشركة	من	خالل	
تسخري	معلرفهم	وخربيهتم	وشبكة	عالقلهتم	يف	
خدمة	أعملهلل.	وتعكس	تركيبة	جملس	يإلديرة	

تحيزنًا	بني	يألعضلء	يلتنفيذمني	وغري	يلتنفيذمني	
ويملستقلني،	حبيث	ال	مقل	عدد	يألعضلء	يملستقلني	

عن	ثلث	أعضلء	يجمللس.

وكمل	هح	مبني	فقد	يجتمع	أعضلء	جملس	يإلديرة	
بشكل	دوري	)ست	مريا	خالل	يلعلم	2015(.	وهم	
مؤدون	دورًا	حمحرمًا	وحيحمًا	يف	حتدمد	يلتحجه	
يالستريتيجي	للشركة	وضملن	تنفيذه،	وذلك	يف	
إطلر	من	يلضحيبط	ويحلحيفز،	ومشمل	ذلك	جللن	
يجمللس	يلثالث	يلديئمة:	جلنة	يالستثملر،	وجلنة	

يملريجعة،	وجلنة	يلترشيحلا	ويملكلفآا.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 
فيما يتعلق بالقوائم المالية

ويعتقلده،	 يإلديرة	إىل	حد	علمه	 مؤكد	جملس	
ملي: مل	

يحتفظت	شركة	يلخبير	يلمللية	بسجالا		 
محلسبية	سليمة.

تم	إعديد	نظلم	يلرقلبة	يلديخلية	وتنفيذه		 
بللشكل	يلصحيح.

ليس	هنلك	أدنى	شك	بأن	يلخبير	يلمللية	تملك		 
يلمحيرد	يلالزمة	الستمرير	أعمللهل.

لم	تبرم	يلخبير	يلمللية	أي	عقد	متضمن	أمة		 
مصلحة	ملدمة	جحهرمة	ألي	من	أعضلء	

مجلس	إديرتهل،	أو	يلعضح	يلمنتدب	ويلرئيس	
يلتنفيذي،	أو	يلمدمر	يلمللي،	أو	أي	من	شركلئهل	
لم	تتم	يلمحيفقة	عليه.	ومحتحي	يإلمضلح	رقم	

)6(	للقحيئم	يلمللية	على	بيلن	عمليلا	يألطريف	
ذيا	يلعالقة.
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حممد	نواف	بابقي
 )عضح	غري	مستقل(

عضح	جملس	إديرة	جلنة	يالستثملر	يلتلبعة	جمللس	
يإلديرة

حممد	نحيف	بلبقي	هح	مسؤول	تنفيذي	متمتّع	
خبربة	ويسعة	يف	جملل	رملدة	يألعملل	يلتجلرمة،	
فقد	شغل	يلعدمد	من	يملنلصب	يلرفيعة	يف	يلعدمد	

من	يلشركلا	يلعلئلية	ويجملمحعلا	يلتجلرمة	
يلكربى	بلململكة.	ومشغل	حلليًا	منصب	نلئب	يملدمر	

يلعلم	للرقلبة	على	يلبنلء	يف	دير	يلرملض،	كمل	
شغل	سلبقًا	منصب	نلئب	يلعضح	يملنتدب	للشؤون	
يالستريتيجية	ويلتنفيذمة	لدى	جممحعة	بلمحدين.	

وبلإلضلفة	إىل	ذلك،	فهح	عضح	جمللس	إديريا	
يلعدمد	من	يلشركلا	يليت	تتخذ	من	يململكة	مقرًا	

هلل	ململرسة	أنشطتهل	يف	جملالا:	يخلدملا	
يملللية،	يلتصنيع،	يملقلوالا،	ويلعقلريا.	كمل	أنه	

مستشلر	لالستريتيجيلا	لدى	جممحعة	من	كربى	
يلشركلا	يلعلئلية.	حصل	حممد	بلبقي	على	درجة	
يلبكللحرمحس	يف	يهلندسة	يلبيئية	ويلبىن	يلتحتية،	
وعلى	درجة	يمللجستري	يف	إديرة	يلبىن	يلتحتية	
ويهلندسة	يألمنية	من	جلمعة	جحرج	ملمسحن	
بحالمة	فريجينيل،	يلحالملا	يملتحدة	يألمرمكية.

عبد	القادر	توماس
 )عضح	مستقل(

عضح	جلنة	يملريجعة	وجلنة	يلترشيحلا	ويملكلفآا
عبد	يلقلدر	تحملس	هح	خبري	دويل	متخصص	يف	
يلتمحمل	يإلسالمي،	حيث	مشغل	منصب	يلرئيس	
يلتنفيذي	وعضح	جملس	إديرة	مؤسسة	»شيب«	
لالستشلريا	يالقتصلدمة	يف	يلكحمت	وشركة	

»شيب«	يملللية	يف	يلحالملا	يملتحدة	يألمرمكية.	
وقد	تبحأ	عبد	يلقلدر	تحملس	عددًا	من	يملنلصب	
يلرفيعة	يف	يلعدمد	من	يملؤسسلا	يلريئدة،	ومنهل	

وحدة	يخلدملا	يملصرفية	يالستثملرمة	يإلسالمية	
لدى	يلبنك	يملتحد	يلكحميت،	وجممحعة	»غلمدنس	
فلمننشلل«،	و«سحميتحمح	بنك«	يودودة.	وهح	
أمضًا	عضح	يف	جلنة	يالستشلريا	يلدولية	هليئة	
يألوريق	يملللية	يف	أسحيق	رأس	يمللل	يإلسالمية	
يف	ملليزمل،	وعضح	جمللس	إديريا	يلشرمعة	

يإلسالمية	يف	ميثلق	بنك	مسقط،	و«ستريلنغ	
بنك	يب	إل	سي«	يف	نيجريمل	و«محنريفيسيت	بنك«	

يف	يلحالملا	يملتحدة	يألمرمكية.	وقد	مت	نشر	
يلعدمد	من	مؤلفلته	يليت	تتنلول	قضلمل	يلتمحمل	

يإلسالمي.		حصل	عبد	يلقلدر	تحملس	على	درجة	
يلبكللحرمحس	يف	يلدريسلا	يلعربية	ويإلسالمية	

من	جلمعة	شيكلغح،	ودرجة	يمللجستري	يف	
يلقلنحن	ويلدبلحملسية	من	كلية	فليتشر	للقلنحن	

ويلدبلحملسية	بللحالملا	يملتحدة	يألمرمكية.
وان	عبد	الرحيم	كامل

 )عضح	مستقل(
رئيس	جلنة	يلترشيحلا	ويملكلفآا	ورئيس	جلنة	

يملخلطر
وين	كلمل	هح	مستشلر	ذو	خربة	ويسعة	يف	أسحيق	

رأس	يمللل	يإلسالمي	ومشغل	حلليًا	منصب	
مستشلر	لدى	هيئة	يألوريق	يملللية	يف	ملليزمل.	

وقد	عمل	سلبقًا	بللبنك	يإلسالمي	يمللليزي،	وتبحأ	
منصب	يلرئيس	يلتنفيذي	لتخفيضلا	»أبرير	

بريهلد«.	وهح	عضح	جملس	إديرة	شركة	»فريست	
لالستشلريا	يلدولية«،	وحملضر	يف	يلصكحك	
وإديرة	يلسيحلة،	ويخلزمنة،	ويملحضحعلا	يملللية	
يإلسالمية	يألخرى	ذيا	يلصلة.	ختصص	وين	

كلمل	يف	علم	يإلحصلء	مبعهد	ملري	للتكنحلحجيل،	
بلإلضلفة	إىل	يلتحلقه	بعدد	من	بريمج	تطحمر	
وتنمية	يملهلريا	يلقيلدمة	يف	جلمعة	هلرفلرد	
يألمرمكية،	ويملعهد	يلدويل	للدريسلا	يملصرفية	

ويالقتصلد	يإلسالمي	يف	قربص.
عصام	زياد	حممد	الطواري

 )عضح	مستقل(
عضح	جلنة	يملريجعة

عصلم	يلطحيري	هح	خبري	يف	جملل	يلتمحمل	
يإلسالمي	ومشغل	حلليًا	منصب	يلشرمك	يإلديري	
يف	شركة	»نيحبري«	لالستشلريا	يالقتصلدمة.	

وهح	أمضًا	يملؤسس	ورئيس	جملس	يإلديرة	ويلعضح	
يملنتدب	لشركة	رسلميل	للهيكلة	يملللية	سلبقًا	

بدولة	يلكحمت.	وقد	شغل	عصلم	يلطحيري	منلصب	
مرمحقة	يف	يلعدمد	من	يملؤسسلا	يلبلرزة،	مبل	

يف	ذلك	رئلسة	جملس	إديرة	شركة	عني	للتأمني	
يلتكلفلي،	وشركة	صروح	لالستثملر،	وعضحمة	
جملسي	إديريت	شركة	ديب	لألسالك،	وشركة	

يلكحمت	كلتلليست.	حصل	عصلم	يلطحيري	على	
درجة	يلبكللحرمحس	يف	يالقتصلد	وإديرة	يألعملل	
من	جلمعة	يلكحمت،	ودرجة	يمللجستري	يف	إديرة	
يألعملل	من	جلمعة	هلل،	إجنلتري.	وهح	أمضًا	

خرمج	كل	من	كلية	هلرفلرد	بزنس	وكلية	هينلي	
إلديرة	يألعملل.

 حممد	نواف	بابقي

عصام	زيد	الطواري

عبدالقادر	توماس

وان	عبدالرحيم	كامل

مساعد	حممد	سعد	الدريس
 رئيس	جملس	يإلديرة

عضح	جلنة	يالستثملر	يلتلبعة	جمللس	يإلديرة
قلم	يألستلذ	مسلعد	يلدرمس	على	مدى	مسريته	

يلتجلرمة	ويإلديرمة	بلكتسلب	خربيا	ويسعة	ويف	عدة	
جملالا	إديرمة	ويقتصلدمة	وجتلرمة	وتسحمقية	ويليت	
سلمهت	يف	تطحمر	يلعدمد	من	يلنشلطلا	ويلتحسعلا	
للعدمد	من	يلشركلا	يلكربى	يف	عدد	من	جملالا	
يألعملل،	فقد	شغل	منصب	عضح	فلعل	يف	جملس	
يملدمرمن	يلتنفيذمني	بلملصنع	يلسعحدي	يألمرمكي	

للزجلج	ويلذي	مت	متلّكه	بللكلمل	من	قبل	شركة	ديب	
لالستثملر.	كمل	شغل	منصب	عضح	جملس	يملدمرمن	
يلتنفيذمني	يف	شركة	حممد	يلسعد	يلدرمس	وأوالده	
يودودaة	ويليت	حتحلت	فيمل	بعد	لشركة	مسلمهة	

علمة	ومت	طرحهل	يف	سحق	يألسهم	يلسعحدي،	
وشركة	أبنلء	حممد	يلسعد	يلدرمس	يودودة،	وشركة	
أبنلء	حممد	يلسعد	يلدرمس	يلقلبضة	وشركة	يلدرمس	
للصنلعة	ويلتجلرة	)أليتكح(	)شركة	مسلمهة	مقفلة(.	
وال	مزيل	عضحًا	فلعاًل	يف	عدد	من	جمللس	يإلديرة	
ويللجلن	يلتنفيذمة	ويحلحكمة	ويلترشيحلا	لعدد	
من	يلشركلا.	وهح	حلصل	على	دبلحم	يلدريسلا	

يلبنكية	من	معهد	يإلديرة	يلعلمة،	وحصل	على	عدد	
من	يلربيمج	يألكلدميية	يلتأهيلية	يف	يلتخصصلا	

يإلديرمة	ويلتجلرمة	ويلتسحمقية	من	يلحالملا	يملتحدة	
يألمرمكية	ويململكة	يملتحدة.

عمار	أمحد	شطا
 يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي

عضح	جلنة	يالستثملر	يلتلبعة	جمللس	يإلديرة
عملر	شطل	هح	يملؤسس	ويلعضح	يملنتدب	لشركة	
يخلبري	يملللية،	ورجل	يألعملل	يلريئد	يف	تطحمر	

يألوريق	يملللية	ويملنتجلا	يملللية	يإلسالمية،	ومتمتّع	
مبل	مزمد	عن	20	علمًا	من	يلعمل	يملهين	يخلالق	

يف	قطلعلا	متحمل	يلشركلا	وإديرة	يألصحل	
ويخلدملا	يالستثملرمة	ويملصرفية	يإلسالمية.	وقد	
بدأ	عملر	مسريته	يف	قطلع	يملصرفية	يالستثملرمة	
علم	1990،	وتبحأ	منلصب	قيلدمة	رفيعة	يف	عدد	
من	يلبنحك	يلسعحدمة،	كللبنك	يألهلي	يلتجلري،	
وجممحعة	يلربكة	للتطحمر	يالستثملري،	ويلبنك	

يإلسالمي	للتنمية.	حصل	عملر	شطل	على	درجة	
يلبكللحرمحس	يف	يهلندسة	يلكهربلئية،	ويمللجستري	

يف	يلتخطيط	يالقتصلدي	من	جلمعة	جنحب	
كلليفحرنيل	يف	يلحالملا	يملتحدة	يألمرمكية،	كمل	

.)CFA(	يمللليني	يوللني	زمللة	على	حلئز	أنه

سعيد	حممد	بن	زقر
 )عضح	غري	مستقل(

رئيس	جملس	إديرة	جلنة	يالستثملر	يلتلبعة	جمللس	
يإلديرة

متمتع	سعيد	بن	زقر	خبربة	متتد	على	مدى	19 
علمًا	يف	جملل	يلتجلرة	ويلصنلعة.	فهح	مرأس	
حلليًا	جملس	إديرة	شركة	بن	زقر	بلرومل	للنقل	

يلبحري	يودودة	وإمفحن	يجلملل	يلعربية.	
وبلإلضلفة	إىل	ذلك،	مشغل	سعيد	نلئب	رئيس	

شركة	عبد	يهلل	وسعيد	بن	زقر	ويلرئيس	يملشلرك	
ملصنع	بن	زقر	للمحيد	يلعلزلة،	وعضح	جملس	

يإلديرة	يف	شركة	بن	زقر	كحرو،	وشركة	يلتسحمق	
يلعلملية،	وشركة	سعيد	حممد	عبيد	بن	زقر	وشركله	

يودودة،	وشركة	بن	زقر	محنيليفر	يودودة،	
ويلغرفة	يلتجلرمة	يلصنلعية	جبدة.	وقد	حصل	

سعيد	بن	زقر	على	درجة	يلبكللحرمحس	يف	يلعلحم	
من	كلية	لينفيلد،	أورمغحن	بللحالملا	يملتحدة	

يألمرمكية.
صاحل	حممد	بن	الدن*

 عضح	غري	مستقل
عضح	جلنة	يالستثملر	

رجل	أعملل	قيلدي	خمضرم	ذو	بلع	طحمل	يف	
خمتلف	قطلعلا	يألعملل	ومشغل	منلصب	قيلدمة	
يف	يلعدمد	من	يلشركلا	كرئيس	أو	عضح	جملس	
إديرة،	مبل	يف	ذلك	جممحعة	بن	الدن	يلسعحدمة،	

 Huta	يودودة	يلسعحدمة	هيغرفيلد	هحتل	وشركة
Hegerfeld Saudi Ltd.	،	وشركة	يلسهم،	ومدمنة	

جلزين	يالقتصلدمة.	حلصل	على	بكللحرمحس	يف	
إديرة	يألعملل	من	كلية	بحرتسمحث	يلدولية	يف	

يململكة	يملتحدة.
أمين	امساعيل	أبو	داود

 عضح	غري	مستقل
عضح	يللجنة	يلتنفيذمة

رجل	أعملل	وقيلدي	خمضرم.	رئيس	جملس	إديرة	
شركة	ألبلمن	وملث	ملجنمنت،	وعضح	جملس	إديرة	
يف	يلعدمد	من	يلشركلا،	مبل	يف	ذلك	جممحعة	أبح	
ديود،	وشركة	هلفتيكل	آريب	جنريل،	وبنك	يخلري.	
حلصل	على	بكللحرمحس	يف	يهلندسة	يمليكلنيكية	

من	جلمعة	أرمزونل	يألمرمكية.

أعضاء مجلس اإلدارة

صاحل	حممد	بن	الدن

 أمين	امساعيل	أبو	داودمساعد	حممد	سعد	الدريس

عمار	أمحد	شطا

سعيد	حممد	بن	زقر

*	قدم	يألستلذ/	صلحل	حممد	بن	الدن	يستقللته	من	
رئلسة	جملس	يإلديرة	يف	2015/10/6	ألسبلب	خلصة.	
وقد	عقد	يجمللس	يجتملع	يستثنلئي	يف	نفس	يليحم،	
متت	فيه	يملحيفقة	على	قبحل	يستقللة	سعلدته	من	
رئلسة	يجمللس	على	أن	مبقى	عضحًا	فيه.	كمل	متت	
يملحيفقة	على	تعيني	سعلدة	عضح	يجمللس	يألستلذ/	
مسلعد	حممد	سعد	يلدرمس	رئيسًا	للمجلس	حىت	

هنلمة	يلدورة	يف	2016/1/2.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ل	حيصل	يلسلدة	أعضلء	جملس	يإلديرة	على	أمة	مكلفآا	خالل	يلعلم	2015 
رغم	يألديء	يملتميز	يلذي	قلمحي	به	لتحقيق	أهديف	يلشركة،	وقد	بلغ	مل	تقلضله	
أعضلء	جملس	يإلديرة	غري	يلتنفيذمن	من	بدالا	مبلغًا	وقدره	488.875	رملل	

عن	يلعلم	يملليل	2015.

لجان مجلس اإلدارة

متبع	جمللس	يإلديرة	ثالث	جللن	رئيسية	مت	تشكيل	عضحمتهل	من	قبل	يجمللس	
وهي	جلنة	يملريجعة،	وجلنة	يلترشيحلا	ويملكلفآا،	وجلنة	يالستثملر.	وتقحم	
هذه	يللجلن	بدور	هلم	يف	مسلعدة	جملس	يإلديرة	للقيلم	بحيجبلته	يلنظلمية	

يملنلطة	به.	فيمل	ملي	وصف	خمتصر	الختصلصلا	جللن	جملس	يإلديرة	يلرئيسية	
ومهلمهل	وتشكيل	أعضلئهل	وعدد	يجتملعلهتل	يملنعقدة	خالل	يلعلم:

لجنة المراجعة 

يلحفلء	 يإلديرة	على	 يملتمثلة	يف	مسلعدة	جملس	 يللجنة	مهلمهل	 تؤدي	هذه	
مؤهالا	 من	 ويلتأكد	 يملللية،	 يلقحيئم	 لضملن	سالمة	 يإلشريفية	 مبسؤوليلته	

يلتدقيق	 قسم	 وأديء	 يملستقل،	 يخللرجي	 يحلسلبلا	 مريجع	 ويستقاللية	
أربعة	 	2015 يلعلم	 يللجنة	خالل	 وقد	عقدا	 يملللية.	 بشركة	يخلبري	 يلديخلي	

يلسلدة: من	 يللجنة	 هذه	 وتتكحن	 يجتملعلا،	

رئيس	يللجنةصلحل	حسني
عضح	عبديلقلدر	هيحيرد	تحملس

عضح	عصلم	زمد	يلطحيري

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد	جملس	يإلديرة	ستة	يجتملعلا	خالل	علم	2015،	وفيمل	ملي	سجل	يحلضحر	هلذه	يالجتملعلا:

 االجتماع	اسم	العضو
األول

 االجتماع	
الثاين

االجتماع	
االستثنائي	األول

 االجتماع	
الثالث

االجتماع	
االستثنائي	الثاين

اإلمجايلاالجتماع	الرابع

22	دمسمرب10	نحفمرب20	أكتحبر6	أكتحبر21	أبرمل22	فربيمر
5صلحل	حممد	بن	الدن	
3سعيد	حممد	بن	زقر	

6عملر	أمحد	صلحل	شطل	
4أمين	إمسلعيل	أبح	ديود	

6مسلعد	حممد	سعد	يلدرمس	
5حممد	نحيف	بلبقي	
6عبد	يلقلدر	تحملس	

5وين	عبد	يلرحيم	كلمل	
6عصلم	زمد	حممد	يلطحيري	

	غيلب	بعذر	حضحر	شخصي

تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه

يليت	مكحن	عضح	جملس	يإلديرة	عضحًا	يف	 يلشركلا	 2015	بلإلضلفة	إىل	أمسلء	 يلعلم	 يلتليل	تكحمن	يجمللس	وتصنيف	أعضلئه	كمل	يف	هنلمة	 محضح	يجلدول	
إديريهتل: جمللس	

عضويته	يف	جمالس	اإلدارة	لشركات	أخرى	)مدرجة	أو	غري	مدرجة(تصنيف	العضواسم	العضو
مسلعد	حممد	يلدرمس
عضح	جملس	إديرة	شركة	يلدرمس	للتجلرة	ويلصنلعة	)أليتكح(غري	تنفيذي)	رئيس	جملس	يإلديرة(

عملر	أمحد	شطل
ال	محجد	تنفيذي)يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي(

غري	تنفيذيسعيد	حممد	بن	زقر

عضح	جملس	إديرة,	شركة	أمفحن	يلعربية	للتجميل
عضح	جملس	إديرة,	شركة	بن	زقر	كح	رو.

عضح	جملس	إديرة,	بن	زقر	محنيليفر.
عضح	جملس	إديرة,	شركة	بن	زقر	بلرومل	للنقل	يلبحري.

عضح	جملس	إديرة,	شركة	سعيد	حممد	عبيد	بن	زقر	وشركلؤه.

غري	تنفيذيأمين	إمسلعيل	أبح	ديود
رئيس	جملس	إديرة,	ألبلمن	إلديرة	يلثرويا	يف	يلبحرمن.

عضح	جملس	إديرة,	يلسحمسرمة	يلعربية.	
عضح	جملس	إديرة,	بنك	يخلري	يف	يلبحرمن.

غري	تنفيذيصلحل	حممد	بن	الدن

عضح	جملس	إديرة,	شركة	حممد	بن	الدن.
عضح	جملس	إديرة,	جممحعة	شركلا	آل	سلل.

عضح	جملس	إديرة,	شركة	مكة	لإلنشلء	ويلتعمري.
عضح	جملس	إديرة,	شركة	إديرة	وإمنلء	يملشلرمع	يلعقلرمة	يلسعحدمة.

رئيس	جملس	إديرة,	جممحعة	هحتل	هيجرفيلد	يلسعحدمة.
رئيس	جملس	إديرة,	شركة	يلسهم	لتحزمع	يألغذمة	ويلتحزمع	يلسعحدمة.

رئيس	جملس	إديرة,	شركة	محيد	يإلعملر.	
عضح	جملس	إديرة,	جممحعة	يجلذور	يلعربية.

غري	تنفيذيحممد	نحيف	بلبقي

رئيس	جملس	إديرة,	شركة	يلتسهيالا	للتسحمق.
عضح	جملس	إديرة,	شركة	بلمحدين	يلقلبضة.

عضح	جملس	إديرة,	شركة	تدرمس.
رئيس	جملس	إديرة,	شركة	يلتسهيالا	لالستثملر	يلعقلري.

عضح	جملس	إديرة,	شركة	سلري	يلعقلرمة.
عضح	جملس	إديرة,	شركة	يلريئدة	لتطحمر	يلتعليم.

مستقلعبديلقلدر	هيحيرد	تحملس
عضح	جملس	إديرة,	شركة	سنلبل	لالستثملر	)سلبقًا	يخلبري	يلدويل(.

عضح	جملس	إديرة,	شركة	شيب	لالستشلريا	يالقتصلدمة.
عضح	جملس	إديرة,	شركة	شيب	يملللية.

عضح	جملس	إديرة,	شركة	رسلميل	للهيكلة	يمللليةمستقلعصلم	زمد	يلطحيري
عضح	جملس	إديرة,	شركة	فريست	ينترنلشحنلل	كنسللتنغ.مستقلوين	عبديلرحيم	كلمل

http://www.alkhabeer.com/ar/board-directors/saleh-mohammed-binladen-arabic
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http://www.alkhabeer.com/ar/board-directors/musaad-mohammad-saad-aldrees-arabic
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http://www.alkhabeer.com/ar/board-directors/abdulkader-thomas-arabic
http://www.alkhabeer.com/ar/board-directors/wan-abdul-raheem-kamil-arabic
http://www.alkhabeer.com/ar/board-directors/issam-zaid-mohammed-al-tawari-arabic
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ويملنصحص	عليهل	يف	مصفحفة	صالحيلا	يخلبري	يملللية	ويلتأكد	من	حتدمث	
يلسيلسلا	ويإلجريءيا	ذيا	يلعالقة.	

اللجان الفرعية التابعة للجنة االستثمار

لجنة	يألصحل	وياللتزيملا	 	 
لجنة	تطحمر	يلمنتجلا	 

لجنة األصول وااللتزامات

جلنة	يألصحل	وياللتزيملا	هي	يللجنة	يليت	تتحىل	مسؤولية	يلتحصية	بحضع	
يلسيلسلا	يملتعلقة	بإديرة	مجيع	يألصحل	وياللتزيملا	)هيكلية	يمليزينية	
يلعمحمية،	وهيكلية	يلتمحمل،	وحدود	يلتححط	ويالستثملر(	ضمن	يإلطلر	

يلعلم	إلديرة	يملخلطر.	وتشكل	جلنة	يألصحل	وياللتزيملا	عنصرًا	أسلسيًا	من	
عنلصر	إديرة	خملطر	يلسيحلة	بشركة	يخلبري	يملللية.

لجنة تطوير المنتجات

تسعى	جلنة	تطحمر	يملنتجلا	ملسلعدة	قطلعلا	أعملل	يخلبري	يملللية	على	
يختلذ	قريريا	سليمة	ححل	طرح	يملنتجلا	)يخلدملا	يجلدمدة(،	وحتسني	

يملنتجلا	)يخلدملا	يحلللية(،	ويإلشريف	على	عملية	تطحمر	يملنتجلا.

لجنة رقابة االلتزام

مرأس	يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي	جلنة	رقلبة	ياللتزيم	ويليت	تتحىل	
مسؤولية	مسلعدة	جملس	يإلديرة	وفرمق	إديرة	يلشركة	يف	يإلشريف	على	برنلمج	
رقلبة	ياللتزيم	للتأكد	من	ياللتزيم	بللقحينني	ويألنظمة	ويللحيئح	يليت	تسري	على	
أعملل	يلشركة،	وحتدمدًا	يألنظمة	ويللحيئح	يلصلدرة	من	هيئة	يلسحق	يملللية؛	

وياللتزيم	بللسيلسلا	ويإلجريءيا	يلديخلية،	ودليل	يحلحكمة	يإلديرمة،	كمل	تقدم	
يللجنة	يملشحرة	إلديرة	يلشركة	ححل	أفضل	معلمري	رقلبة	ياللتزيم.

لجنة إدارة مخاطر الشركة

يملسؤولية	يلرئيسية	للجنة	إديرة	خملطر	يلشركة	هي	يلتأكد	من	وضع	سيلسلا	
وإجريءيا	ومعلمري	سليمة	إلديرة	خملطر	يالئتملن	وخملطر	يلسحق	ويملخلطر	

يلتشغيلية	يف	يلشركة	ككل.	وجتتمع	يللجنة	مرة	كل	ثالثة	أشهر.

لجنة إدارة الموارد البشرية

تتحىل	جلنة	إديرة	يملحيرد	يلبشرمة	مسؤولية	إجريء	يملريجعة	يلدورمة	ويإلشريف	
على	تطحمر	رأس	يمللل	يلبشري	بشركة	يخلبري	يملللية.	وتقحم	يللجنة	بتحدمد	

يلحظلئف	يألسلسية	يهللمة	ويلتأكد	من	وضع	خطة	تعلقب	وظيفي،	ويلتحقق	من	
أن	سلم	يلتعحمضلا	ويملكلفآا	متملشى	مع	مل	هح	سلئد	يف	يلسحق.	

لجنة تقنية المعلومات

جلنة	تقنية	يملعلحملا	هي	جلنة	إديرمة	مرأسهل	يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	
يلتنفيذي.	وجتتمع	يللجنة	مرة	كل	ثالثة	أشهر،	وهدفهل	يلرئيسي	هح	يلتأكد	
من	سالمة	ويملحيفقة	على	يستريتيجية	تقنية	يملعلحملا	بللشركة	ويإلشريف	

على	تنفيذهل.	كمل	تتحىل	يللجنة	أمضًا	مسؤولية	يإلشريف	على	وظلئف	تقنية	
يملعلحملا	من	منظحر	إديرة	يألعملل	ويملخلطر،	وضملن	يلتحزمع	يملنلسب	

للحيجبلا	)جدرين	يحلملمة(	مبل	متحيفق	مع	شروط	رقلبة	ياللتزيم.	وتشمل	
يملسؤوليلا	ويلحيجبلا	يألخرى	يلتحدمث	يلدوري	لسيلسة	وإجريءيا	تقنية	

يملعلحملا،	ويإلشريف	على	إديرة	يملعلحملا	يهللمة	وفقًا	خلطة	يستمريرمة	يلعمل،	
 (Disaster Recovery	يلكحيرث	حلل	يف	يالسترجلع	خطة	يختبلر	من	ويلتأكد

(Plan	مرة	ويحدة	على	يألقل	يف	يلسنة.

لجنة خطة استمرارية العمل

جلنة	خطة	يستمريرمة	يلعمل	هي	جلنة	إديرمة	مرأسهل	رئيس	يالتصلالا	
ويلعالقلا	يلعلمة	ويلشؤون	يإلديرمة،	وجتتمع	يللجنة	مرة	كل	ثالثة	أشهر،	

وهدفهل	يلرئيسي	هح	يلتأكد	من	فلعلية	خطة	يستمريرمة	يلعمل	ويلتأكد	من	
سالمة	محظفي	يلشركة	يف	حلل	حدوث	أمة	كحيرث	ال	مسح	يهلل،	إضلفة	إىل	ذلك	
تقحم	يللجنة	بعمل	يختبلر	إخالء	طحيرئ	ملبىن	يلشركة	يلرئيسي	كل	علم	متلشيًا	

مع	تعليملا	هيئة	يألسحيق	يملللية.	

لجنة المسؤولية االجتماعية 

جلنة	يملسؤولية	يالجتملعية	هي	جلنة	إديرمة	مرأسهل	رئيس	يالتصلالا	
ويلعالقلا	يلعلمة	ويلشؤون	يإلديرمة،	وجتتمع	يللجنة	مره	كل	ثالثة	أشهر،	
وهدفهل	يلرئيسي	هح	وضع	يستريتيجية	ويضحة	وعملية	لربيمج	يملسؤولية	

يالجتملعية	يليت	تتبنلهل	يلشركة،	وكذلك	يإلشريف	على	تنفيذ	يالستريتيجية	
يملعتمدة	من	قبل	إديرة	يلشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تؤدي	هذه	يللجنة	مهلمهل	يملتمثلة	يف	مسلعدة	جملس	يإلديرة	على	يلحفلء	
مبسؤوليلته	يإلشريفية	لضملن	يستقاللية	أعضلء	جملس	يإلديرة	وسالمة	
يستريتيجية	يملكلفآا	يملعتمدة	بشركة	يخلبري	يملللية.	وقد	عقدا	يللجنة	

يجتملعني	خالل	يلعلم	2015،	وتتكحن	هذه	يللجنة	من	يلسلدة:

رئيس	يللجنة	وين	عبديلرحيم	كلمل
عضحمسلعد	حممد	سعد	يلدرمس
عضح	عبديلقلدر	هيحيرد	تحملس

لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة

تؤدي	هذه	يللجنة	مهلمهل	يملتمثلة	يف	مسلعدة	جملس	يإلديرة	على	يلحفلء	
مبسؤوليلته	فيمل	متعلق	مبريجعة	ويعتملد	سيلسلا	يلشركة	يالستثملرمة،	

ويستريتيجيلهتل،	وعمليلهتل،	ومريقبة	أديء	يستثملريهتل.	كمل	تشرف	على	محيرد	
يلشركة	يلرأمسللية	ويملللية.	وقد	عقدا	هذه	يللجنة	سبعة	يجتملعلا	خالل	

يلعلم	2015،	وتتكحن	هذه	يللجنة	من	يلسلدة:

رئيس	يللجنة	سعيد	حممد	بن	زقر
عضح	صلحل	حممد	بن	الدن	

عضح	عملر	أمحد	شطل
عضححممد	نحيف	بلبقي

هيئة الرقابة الشرعية

تشرف	دير	يملريجعة	يلشرعية	على	أعملل	يالستشلريا	يلشرعية	بشركة	يخلبري	
يملللية،	وتقدم	يملشحرة	ححل	يملنتجلا	ويهليكلة	وإصدير	شهلديا	يملطلبقة	
يلشرعية	)يلفتلوى(	ويلتدقيق	يإلشرييف	يلشرعي.	ومعمل	لدى	دير	يملريجعة	

يلشرعية	ححييل	33	علملًا	من	أبرز	علملء	يلشرمعة	يملعروفني	من	دول	خمتلفة	
منهل	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة،	وملليزمل،	ويجلزيئر،	ومصر،	ويإلملريا	يلعربية	
يملتحدة،	ويلسحدين،	ويلبحرمن.	وتصدر	يهليئة	لشركة	يخلبري	يملللية	يلتحجيهلا	
ويملحيفقلا	يلشرعية	للمنتجلا	يليت	تطلب	يلشركة	من	يهليئة	دريستهل	وإبديء	
يلرأي	يلشرعي	بشأهنل	وتقدمي	حلحل	يستشلرمة	متحيفقة	مع	ضحيبط	يلشرمعة	

يإلسالمية	لتلبية	يالحتيلجلا	يالستريتيجية	ألعملل	يلشركة.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

بلغ	جممحع	تعحمضلا	ومكلفآا	مخسة	من	كبلر	يلتنفيذمني	من	بينهم	يلعضح	
يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي	ويملدمر	يملليل،	شلماًل	يلرويتب	ويلتعحمضلا	ويلبدالا	

ويملكلفآا	يلدورمة	ويلسنحمة	18.5	مليحن	رملل	سعحدي	يف	يلعلم	2015. 

محضح	يجلدول	يلتليل	تفلصيل	يملكلفآا	ويلتعحمضلا	يملدفحعة	خلمسة	من	كبلر	
يلتنفيذمني	ممن	تلقحي	أعلى	يملكلفآا	ويلتعحمضلا	من	بينهم	يلعضح	يملنتدب	

ويلرئيس	يلتنفيذي	ويملدمر	يملليل:

البيان
مخسة	من	كبار	التنفيذيني	ممن	تلقوا	أعلى	املكافآت	والتعويضات	من	

بينهم	العضو	املنتدب	والرئيس	التنفيذي	واملدير	املايل
6.217.032	رملل	سعحدييلرويتب	ويلتعحمضلا

1.912.968	رملل	سعحدييلبدالا
7.251.229	رملل	سعحدييملكلفآا	يلدورمة	ويلسنحمة

3.096.816	رملل	سعحدييخلطط	يلتحفيزمة
أي	تعحمضلا	أو	مزيمل	عينية	أخرى	

-تدفع	بشكل	شهري	أو	سنحي

فيمل	ملي	تعرمف	يلبيلنلا	يلحيردة	يف	يجلدول	أعاله:

يلرويتب	ويلتعحمضلا:	تشمل	يلريتب	يألسلسي	ويلححيفز	يلثلبتة.	 
يلبدالا:	تشمل	بدل	يلسكن	وبدل	يلتنقالا.	 
يلمكلفآا	يلدورمة	ويلسنحمة:	تشمل	يلححيفز	يلسنحمة	يلنقدمة	يلمدفحعة.	 
يلخطط	يلتحفيزمة:	وتشمل	مكلفآا	مؤجلة	حسب	سيلسة	يلمكلفآا	للشركة.	 
أي	تعحمضلا	أو	مزيمل	عينية	أخرى	تدفع	بشكل	شهري	أو	سنحي:	تشمل		 

مزيمل	غير	نقدمة	يلتي	تدفع	للمحظف.

لجان اإلدارة

تقدم	جللن	يإلديرة	يلتللية	يلدعم	لإلديرة	يلتنفيذمة:

لجنة االستثمار

تتحىل	جلنة	يالستثملر	يملسؤولية	يلعلمة	عن	مريجعة	خمتلف	يملخلطر	يليت	قد	
تتعرض	هلل	يلشركة	ويملحيفقة	على	مبلدريا	يلتخفيف	من	تأثرييهتل.	كمل	تحيفق	
يللجنة	أمضًا	على	يملقترحلا	يالستثملرمة	ضمن	حدود	يلصالحيلا	يملقررة	هلل	

http://www.alkhabeer.com/ar/board-directors/issam-zaid-mohammed-al-tawari-arabic
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	إديرة	يلشؤون	يلقلنحنيةإديرة	يالستثملريا	يلبنكية

سكرتلرمة	جملس	يإلديرة

وحدة	ضملن	يجلحدة

إديرة	يملخلطر  	قطلع	يحلحكمة	
ويملخلطر	ورقلبة	ياللتزيم

 إديرة	رقلبة	ياللتزيم	
ويلتبليغ	عن	غسل	يالمحيل	

إديرة	يملحيرد	يلبشرمة

		إديرة	تطحمريملنتجلا	إديرة	يالستثملريا	يلعقلرمة	إديرة	يألسحيق	يمللليةإديرة	يألسهم	يخللصة

جلنة	رقلبة	ياللتزيم

جلنة	يديرة	يملخلطر	للشركة	

جلنة	يملحيرد	يلبشرمة

وحدة	يالوقلفإديرة	عمليلا	يلصنلدمق	ويحلفظ

إديرة	تقنية	يملعلحملا

قطلع	يالتصلالا	ويلعالقلا	يلعلمة	
ويلشؤون	يالديرمة

إديرة	رأس	يمللل	ويملشلرمع	
يإلستريتيجية

يإلديرة	يملللية

	قطلع	يلشؤون	يملللية	ورأس	يمللل

		إديرة	يالتصلالا	ويلعالقلا	يلعلمة

إديرة	يلشؤون	يالديرمة

الهيكل التنظيمي

تتسم	يخلبري	هبيكلهل	يلتنظيمي	يألفقي	يملرن	يلذي	مشجع	يملحظفني	وحيفزهم	على	يلعمل	معًا	بروح	يلفرمق	يلحيحد،	ديخل	يلشركة	ومع	يلعمالء	خللق	وبنلء	عالقلا	
قحمة	ديئمة	تشكل	يألسلس	يلصلب	يلذي	ترتكز	عليه	فلسفة	عمل	يلشركة.

رئيس	يالستثملر

	قطلع	تطحمريألعملل	ويلطرح

وحدة	يملريجعة	يلديخلية

	يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذي

جلنة	تقنية	يملعلحملاجلنة	يالستثملر

	نلئب	يلرئيس	يلتنفيذي

	جملس	يإلديرة

	قطلع	خدملا	يحلفظ

	جلنة	يملريجعة	

جلنة	يستثملريا	يألسهمجلنة	يديرة	يالصحلجلنة	تطحمر	يملنتجلا

يللجنة	يلتنفيذمة

جلنة	يملكلفلا	ويلترشيحلا
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

يلعضح	يملنتدب	ويلرئيس	يلتنفيذيعمار	أمحد	شطا
نلئب	يلرئيس	يلتنفيذيأمحد	سعود	غوث
رئيس	تطحمر	يألعملل	ويلطرحهشام	عمر	باروم
رئيس	يلشؤون	يملللية	ويإلديرمةتامر	عبدالرحيم
رئيس	يالتصلالا	ويلعالقلا	يلعلمة	ويلشئحن	يإلديرمةطارق	خالد	حيات

رئيس	قطلع	يحلحكمة	ويملخلطر	ورقلبة	ياللتزيمإبراهيم	سعد	
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افصاح الركيزة الثالثة

وفقل	ملتطلبلا	هيئة	يلسحق	يملللية،	مت	إعديد	
تقرمر	يالفصلح	عن	يلركيزة	يلثللثة	من	قبل	

يلشركة	لعلم	2015	ويلذي	متت	يملحيفقة	عليه	من	
قبل	جملس	يإلديرة.	مت	حتميل	نسخة	من	هذي	

يلتقرمر	على	محقع	يلشركة	يإللكتروين.
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تقرير المراجعة الشرعية
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تقرير مراجعي الحسابات
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قائمة	الدخل	املوحدة	
)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015(

2015إمضلح
ريال	سعودي	)باآلالف(

2014
رملل	سعحدي	)بلآلالف(

44,100  1460,736إمريديا	أتعلب
567,49229,936أربلح	غري	حمققة	من	يستثملريا	للمتلجرة

548,58579,256أربلح	حمققة	من	يستثملريا	للمتلجرة
5,3394,238دخل	تحزمعلا	أربلح

1,709650إمريديا	من	ودمعة	مريحبة
183,861158,180جمموع	إيرادات	التشغيل

مصروفات	التشغيل
)11,838()10,375(15بيع	وتسحمق

)89,040()101,723(16عمحمية	وإديرمة
)100,878()112,098(جمموع	مصروفات	التشغيل

71,76357,302صايف	إيرادات	التشغيل
						-)4,618(مصروفلا	مريحبة

						-4يمريديا	يخرى
67,14957,302صايف	الدخل	للسنة

األرباح	للسهم
1181,32081,320يلعدد	يملرجح	لعدد	يألسهم	يلقلئمة	)بلآلالف(

170.880.70يلعلئد	من	صليف	إمريديا	يلتشغيل	للسنة	)بللرملل	يلسعحدي(
170.830.70يلعلئد	من	صليف	يلدخل	للسنة		)بللرملل	يلسعحدي(

2015إمضلح
ريال	سعودي	)باآلالف(

2014
رملل	سعحدي	)بلآلالف(

املوجودات	

املوجودات	املتداولة
24,144107,650أرصدة	لدى	يلبنحك	ونقد

347,80946,100	و	6 ودمعة	مريحبة
430,53322,059ذمم	مدمنة	ومبللغ	مدفحعة	مقدمًا		

51,205,794708,946يستثملريا	حمتفظ	هبل	للمتلجرة
650,68130,482يملستحق	من	جهلا	ذيا	عالقة
1,358,961915,237جمموع	املوجودات	املتداولة

املوجودات	غري	املتداولة
101,8894,103زكلة	وضرمبة	مستحقة	من	يملسلمهني

723,46520,872ممتلكلا	ومعديا
25,35424,975جمموع	املوجودات	غري	املتداولة

1,384,315940,212جمموع	املوجودات

يملطلحبلا	وحقحق	يملسلمهني

املطلوبات	املتداولة
6166,81218,000يملستحق	جلهة	ذيا	عالقة

854,55636,256مصروفلا	مستحقة	ومطلحبلا	أخرى
				ــ9153,602عقحد	مريحبة	قصرية	يألجل

101,8894,119خمصص	يلزكلة	وضرمبة	يلدخل
376,85958,375جمموع	املطلوبات	املتداولة	

املطلوبات	غري	املتداولة
9,2868,157مكلفأة	هنلمة	يخلدمة	للمحظفني

				ــ998,000عقحد	مريحبلا	طحملة	يألجل
107,2868,157جمموع	املطلوبات	غري	املتداولة

484,14566,532جمموع	املطلوبات

حقوق	املسامهني
11813,203813,203رأس	يمللل

1316,82010,105يحتيلطي	نظلمي
70,06350,289أربلح	مبقله

8483يحتيلطي	ترمجة	عملة	أجنبية
900,170873,680جمموع	حقوق	املسامهني

1,384,315940,212جمموع	املطلوبات	وحقوق	املسامهني

قائمة	املركز	املايل	املوحدة	
)كما يف 31 ديسمرب 2015(
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إمضلح

رأس	يمللل
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(

يحتيلطي	
نظلمي

رملل	سعحدي	
)بلآلالف(

تكلليف	إصدير	
رأس	يمللل

رملل	سعحدي	
)بلآلالف(

أربلح	مبقلة
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(

 يحتيلطي	
ترمجة	عملة	أجنبية	

رملل	سعحدي	
)بلآلالف(

يجملمـــحع
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 83846,412 39,374)10,623(813,2034,375يلرصيد	يف	1	منلمر	2014

 57,302					ــ 57,302					ــ					ــ					ــصليف	يلدخل	للسنة
					ــ					ــ)5,730(					ــ5,730					ــ13يوحل	إىل	يالحتيلطي	يلنظلمي

)4,103(					ــ)4,103(					ــ					ــ					ــ10يلزكلة	وضرمبة	يلدخل
يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	قلبلة	للسديد	

من	قبل	يملسلمهني
 4,103					ــ 4,103					ــ					ــ					ــ10

يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	مستردة	من	
يملسلمهني

)17,191(					ــ)17,191(					ــ					ــ					ــ12

					ــ					ــ)10,623( 10,623					ــ					ــ11	و	12تكلليف	معلملة	يصدير	ريس	يمللل
)12,843(					ــ)12,843(					ــ					ــ					ــ12تحزمعلا	يربلح

 83873,680 50,289					ــ813,20310,105الرصيد	يف	31	ديسمرب	2014	م

 67,149					ــ 67,149					ــ					ــ					ــصليف	يلدخل	للسنة
					ــ					ــ)6,715(					ــ6,715					ــ13يوحل	إىل	يالحتيلطي	يلنظلمي

)1,889(					ــ)1,889(					ــ					ــ					ــ10يلزكلة	وضرمبة	يلدخل
يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	قلبلة	للسديد	

من	قبل	يملسلمهني
 1,889					ــ 1,889					ــ					ــ					ــ10

يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	مستردة	من	
يملسلمهني

)4,103(					ــ)4,103(					ــ					ــ					ــ12

)36,557(					ــ)36,557(					ــ					ــ					ــ12تحزمعلا	يربلح
 11					ــ					ــ					ــ					ــيحتيلطي	صرف	عملة	أجنبية
 84900,170 70,063					ــ813,20316,820الرصيد	يف	31	ديسمرب	2015

قائمة	التغريات	يف	حقوق	املسامهني	املوحدة	
)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015(

2015إمضلح
ريال	سعودي	)باآلالف(

2014
رملل	سعحدي	)بلآلالف(

األنشطة	التشغيلية
 57,302 67,149صليف	يلدخل	للسنة

تعديالت	للبنود	التالية:
)29,936()67,492(5أربلح	غري	حمققة	من	يستثملريا	للمتلجرة

)79,256()48,585(5أربلح	حمققة	من	يستثملريا	للمتلجرة
 2,283 72,248يستهالك

 2,444    2,314خمصص	مكلفأة	هنلمة	يخلدمة	للمحظفني
 822)17(4)يسترديديا(/يومل	للسنة

					ــ)4(خسلرة	من	يستبعلد	ممتلكلا	ومعديا
)46,341()44,387(خسلرة	يلتشغيل	قبل	يلتغرييا	يف	يملحجحديا	و	يملطلحبلا	يلتشغيلية	

التغريات	يف	املوجودات	واملطلوبات	التشغيلية:
 21,686)8,457(ذمم	مدمنة	ومبللغ	مدفحعة	مقدمل

 15,324)20,199(يملستحق	من	جهلا	ذيا	عالقة
)605,829()659,022(شريء	يستثملريا	حمتفظ	هبل	للمتلجرة

 695,580 427,063متحصالا	من	بيع	يستثملريا	حمتفظ	هبل	للمتلجرة
 20,330 18,300مصروفلا	مستحقة	ومطلحبلا	يخرى

 100,750)286,702(يلنقد	)يملستخدم	يف(	/	من	يألنشطة	يلتشغيلية

)969()1,185(مكلفأة	هنلمة	يخلدمة	يملدفحعة	للمحظفني
)4,007()4,119(زكلة	وضرمبة	دخل	مدفحعة

 95,774)292,006(صليف	يلنقد	)يملستخدم	يف(/	من	يألنشطة	يلتشغيلية

االنشطة	االستثمارية
)3,547()4,850(7شريء	ممتلكلا	ومعديا

					ــ 13متحصالا	من	بيع	ممتلكلا	و	معديا
)46,100()1,709(3إمريديا	من	ودمعة	مريحبة

)49,647()6,546(صليف	يلنقد		يملستخدم	يف	يالنشطة	يالستثملرمة

االنشطة	التمويلية
					ــ 9251,602عقحد	وديئع	مريحبة

)12,843()36,557(12تحزمعلا	يربلح	مدفحعة
)12,843(   215,045صليف	يلنقد	من/	)يملستخدم	يف(يألنشطة	يلتمحملية	

 33,284)83,507(صليف	)يلنقص(/	يلزملدة	يف	يلنقد	ومل	يف	حكمه
					ــ 1صليف	يلفرق	يف	حتحمل	عملة	يجنبية	
 74,366 107,650يلنقد	ومل	يف	حكمه	يف	بديمة	يلسنة

 107,650 24,144النقد	وما	يف	حكمه	يف	نهاية	السنة

معامالت	اضافية	غري	نقدية	
 18,000 6166,812يشتريك	يف	وحديا	صندوق	ل	متم	سديدهل	بعد

 440,832 6365,200يستثملر	عيين	يف	صندوق

قائمة	التدفقات	النقدية	املوحدة
 )للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015( 
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إيضاحات 
حول القوائم المالية الموحدة

)للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015(

1	ـ	نشاط	الشركة
سجلت	شركة	يخلبري	يملللية	)»يلشركة«	أو	»يلشركة	يالم«(	كشركة	مسلمهة	
سعحدمة	مقفلة	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	مبحجب	يلسجل	يلتجلري	رقم	

4030177445	يملؤرخ	يف	14	ربيع	يألول	1429هـ	)يملحيفق	22	ملرس	2008(0	مت	
تعدمل	يلسجل	يلتجلري	للشركة	بتلرمخ	14	شحيل	1430هـ	يملحيفق	)5	أكتحبر	

2009(	ومبحجبه	مت	تعدمل	يسم	يلشركة	من		شركة	يخلبري	للمتلجرة	يف	
يالستثملر	ويلتمحمل	إىل	شركة	يخلبري	يملللية0 

مت	تعدمل	يلسجل	يلتجلري	للشركة	بتلرمخ	7	شحيل	1432هـ	يملحيفق	5	سبتمرب	
2011	بزملدة	رأس	يمللل	من	424�933�820	رملل	سعحدي	)42�493�382	سهمًا	

قيمة	كل	سهم	منهل	10	رملل	سعحدي(	إىل	813�202�930	رملل	سعحدي	)320�293
�81	سهمًا	قيمة	كل	سهم	منهل	10	رملل	سعحدي(0	يلشركة	مملحكة	بنسبة	50
�98٪	ملسلمهني	سعحدمني	و1�50٪	ملسلمهني	أجلنب	)2014:نفس	يلشيء(	.	

وتزيول	يلشركة	أعملهلل	يف	يألنشطة	يلتللية	وفقًا	لقرير	هيئة	يلسحق	يملللية	رقم	
ح/ا/919	يملؤرخ	يف	3	ربيع	يلثلين	1429هـ	)يملحيفق	9	يبرمل	2008(	ويلترخيص	

رقم	37	ــ	07074:	أ(	يلترتيب		,ب(	يإلديرة	,ج(	يملشحرة	,د(	يحلفظ	,هـ(	يالكتتلب،	
و	,و(	يلتعلمل	كأصيل(

 وفيمل	ملي	عنحين	يلشركة	يملسجل:
 شركة	يخلبري	يملللية	

طرمق	يملدمنة	يملنحرة	ص.	ب.	128289	-جدة		-	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة

ومشلر	إىل	يلشركة	يألم	وشركتهل	يلتلبعة	جمتمعتني	يف	هذه	يلقحيم	يملللية	يملححدة	
بلسم	»يجملمحعة«0	لدى	يلشركة	يألم	يستثملر	يف	يلشركة	يلتلبعة	يلتللية:

شركة	سنابل	لالستثمار	ش	م	ب	)مقفلة(	-	شركة	اخلبري	الدولية	
)سابقا(	ش	م	ب	)مقفلة(	)»الشركة	التابعة«(

تأسست	يلشركة	يلتلبعة	يف	15	دمسمرب	علم	2008	يف	مملكة	يلبحرمن	مبحجب	
يلسجل	يلتجلري	رقم	1-70609	وتعمل	حتت	شركة	جتلرمة	يستثملرمة	-	فئة	1 
)يملبلدئ	يإلسالمية(	ورخصة	صلدرة	عن	مصرف	يلبحرمن	يملركزي	)»يملصرف	
يملركزي«(	يف	10	نحفمرب	2008.	متم	تنظيم	أنشطة	يلشركة	يلتلبعة		من	قبل	

مصرف	يلبحرمن	يملركزي	ومشرف	عليه	مستشلر	يلشرمعة	كمل	مت	تعرمفه	يف	
يلنظلم	يالسلسي	للشركة	.	وتشمل	يألنشطة	يلرئيسية	للشركة	يلتلبعة	تقدمي	

يخلدملا	يالستشلرمة	لصنلدمق	يالستثملر،	وإديرة	يولفظ	يلتقدمرمة	كحكيل،	
ويالستثملر	يف	يالعملل		يليت	تتحيفق	مع	أحكلم	يلشرمعة	يإلسالمية	ومبلدئهل	

وفقل	لرأي	مستشلر	يلشرمعة	يإلسالمية.

ويعتبلرًا	من	20	حمرم	1433هـ	)يملحيفق	15	دمسمرب	2011	قلمت	شركة	يخلبري	
يملللية	بلالستححيذ	علي	99.99٪	من	حقحق	يمللكية	للشركة	يلتلبعة.	مت	

يالستححيذ	علي	يلشركة	يلتلبعة	من	خالل	يصدير	يسهم	من	شركة	يخلبري	يملللية	
مببلغ	388.3	مليحن	رملل	.مت	يالنتهلء	من	يإلجريءيا	يلنظلمية	لنقل	يألسهم	يف	

15	دمسمرب	2011.	إن	شريء	شركة	يخلبري	يملللية	حصة	يف	شركة	سنلبل	
لإلستثملر	معترب	جتميعًا	ملنشآا	حتت	سيطرة	مشتركة	بلستخديم	طرمقة	

جتميع	يملنشآا0	ونتيجة	للشريء	فقد	مت	تححيد	محجحديا	ومطلحبلا	يلشركة	
يلتلبعة	يف	شركة	يخلبري	يملللية	يعتبلرًا	من	تلرمخ	يلشريء	)أي	20	حمرم	1433هـ	

يملحيفق	15	دمسمرب	2011(	بقيمهل	يلدفترمة.

عالوة	على	ذلك	فإن	يلزملدة	يف	مثن	يلشريء	يلذي	دفعته	شركة	يخلبري	يملللية	
على	صليف	يملحجحديا	يملقتنلة	نتيجة	للشريء	)يلشهرة(	مت	إظهلرهل	كخصم	من	

حقحق	يملسلمهني.

وخالل	يلسنة	يملنتهية	31	دمسمرب	2015،	قرر	يملسلمهني	يف	يلشركة	يلتلبعة	مل	
ملي:	

تغيير	يسم	يلشركة	من	شركة	يلخبير	يلدولية	ش.م.ب	)مغلقة(	يلي	شركة	 	-
سنلبل	لالستثملر	ش.م.ب	)مغلقة(

تخفيض	رأس	ملل	يلشركة	يلمصرح	به	من	85	مليحن	دمنلر	بحرمني	يلي	10  	-
مليحن	دمنلر	بحرمني.

تخفيض	رأس	ملل	يلشركة	يلمصدر	و	يلمدفحع	من	38.826	مليحن	دمنلر	 	-
بحرمني	يلي	1	مليحن	دمنلر	بحرمني،	و	بللتللي	فقدتم	تخفيض		يلحصة	

في	يالربلح	يلمبقلة	ويالحتيلطي	يلنظلمي	بمبلغ	6.67	مليحن	دمنلر	بحرمني	
و	0.30	مليحن	دمنلر	بحرمني	علي	يلتحيلي.
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يملتعلقة	بلالستثملريا	يوتفظ	هبل	للمتلجرة	ال	تتم	إضلفتهل	إىل	يلتكلفة	عند	
يلتسجيل	يألسلسي	ومتم	حتميلهل	على	قلئمة	يلدخل	يملححدة0

إن	يالستثملريا	يملصنفة	على	أهنل	حمتفظ	هبل	للمتلجرة،	ويليت	تتكحن	من	
يستثملريا	يف	حمفظة	يختيلرمة	قصرية	يألجل	وصنلدمق	تدمرهل	يجملمحعة،	هي	
يستثملريا	متم	يقتنلؤهل	بغرض	بيعهل	أو	إعلدة	شريئهل	يف	يألجل	يلقصري0	تقلس	
يألوريق	يملللية	يوتفظ	هبل	للمتلجرة	الحقل	بللقيمة	يلعلدلة	ومتم	إدريج	أي	ربح	يو	
خسلرة	نلشئة	عن	يلتغري	يف	يلقيمة	يلعلدلة	يف	قلئمة	يلدخل	يملححدة	يف	يلفترة	يليت	

منشأ	فيهل	يلربح	أو	تنشأ	فيهل	يخلسلرة0

يف	حللة	يألوريق	يملللية	يليت	متم	تديوهلل	يف	يألسحيق	يملللية	يملنظمة،	متم	
حتدمد	يلقيمة	يلعلدلة	على	أسلس	أسعلر	يلسحق	يملتديولة	عند	يإلقفلل	يف	

يلقحيئم	يملللية0 تلرمخ	

يف	حللة	يألوريق	يملللية	يليت	ال	محجد	هلل	أسعلر	متديولة	يف	يلسحق	متم	تقدمر	
يلقيمة	يلعلدلة	بللرجحع	إىل	صليف	قيمة	يألصل	للصنلدمق	ويلذي	معكس	يلقيمة	

يلعلدلة	هلذه	يألوريق	يملللية0 

املمتلكات واملعدات
تسجل	يملمتلكلا	ويملعديا	بللتكلفة	خمصحمًا	منهل	يالستهالك	يملتريكم	وأي	
يخنفلض	يف	يلقيمة0	ال	حيتسب	يستهالك	لألرض	ويألعملل	يلرأمسللية	حتت	
يلتنفيذ0	تستهلك	تكلفة	يملمتلكلا	ويملعديا	نلقصًا	قيمتهل	يلتقدمرمة	يملتبقية	
يف	هنلمة	مدة	يستعملهلل	بطرمقة	يلقسط	يلثلبت	على	مدى	يألعملر	يإلنتلجية	

يلتقدمرمة	للمحجحديا0 

تتم	مريجعة	يلقيمة	يلدفترمة	للممتلكلا	ويملعديا	ملعرفة	يالخنفلض	يف	
قيمتهل	عندمل	تشري	يألحديث	أو	يلتغرييا	يف	يلظروف	إىل	يحتملل	عدم	

إمكلنية	يسترديد	قيمتهل	يلدفترمة0	يف	حللة	وجحد	أي	مؤشر	على	ذلك	وإذي	
جتلوزا	قيمتهل	يلدفترمة	يلقيمة	يلتقدمرمة	يملمكن	يسترديدهل	متم	عندئذ	
ختفيض	قيمة	يملحجحديا	إىل	قيمتهل	يملمكن	يسترديدهل	بلعتبلرهل	يلقيمة	

يلعلدلة,	خمصحمًا	منهل	تكلفة	بيعهل,	أو	يلقيمة	قيد	يالستعملل,	أمهمل	أعلى0

حيتسب	يستهالك	حتسينلا	يلعقلريا	يملستأجرة/	يملحجحديا	بطرمقة	
يلقسط	يلثلبت	على	مدى	يلعمر	يإلنتلجي	للتحسينلا/	يملحجحديا	أو	مدة	

عقد	يإلجيلر,	أمهمل	أقصر0

حتمل	مصروفلا	يإلصالح	ويلصيلنة	على	يلدخل,	يلتحسينلا	يليت	تزمد	يف	
قيمة	يملحجحديا	أو	تطيل	أعملرهل	بصحرة	جحهرمة	تتم	رمسلتهل0	تضلف	

يألربلح	ويخلسلئر	من	بيع	يملمتلكلا	ويملعديا	أو	إمقلفهل	عن	يلعمل	يف	قلئمة	
يلدخل	يملححدة0

تتم	مريجعة	يلقيم	يملتبقية	للمحجحديا	ويالعملر	يالنتلجية	وتعدملهل	إذي	يقتضى	
يالمر	يف	هنلمة	فترة	يعديد	كل	قلئمة	ركز	مليل	.

يالخنفلض	يف	قيمة	يملحجحديا	يملللية	وعدم	إمكلنية	يسترديد	قيمتهل

متم	إجريء	تقييم	يف	تلرمخ	كل	قلئمة	مركز	مليل	لتحدمد	مل	إذي	كلن	هنلك	
دليل	محضحعي	على	يحتملل	حدوث	يخنفلض	يف	قيمة	أصل	مليل	معني0	يف	
حللة	وجحد	مثل	هذي	يلدليل	فإن	أي	خسلرة	نلجتة	عن	يالخنفلض	يف	يلقيمة	
تدرج	يف	قلئمة	يلدخل	يملححدة0	متم	حتدمد	يالخنفلض	يف	يلقيمة	كللتليل:

في	حللة	يلمحجحديا	يلمدرجة	بللقيمة	يلعلدلة	فإن	يالنخفلض	في	يلقيمة	 أ(	
هح	يلفرق	بين	يلتكلفة	ويلقيمة	يلعلدلة	بعد	خصم	أي	خسلرة	نلتجة	عن	

يالنخفلض	في	يلقيمة	سبق	إدريجهل	في	قلئمة	يلدخل	يلمححدة0

في	حللة	يلمحجحديا	يلمدرجة	بللتكلفة	فإن	يالنخفلض	في	يلقيمة	هح	 ب(	
يلفرق	بين	يلقيمة	يلدفترمة	ويلقيمة	يلحللية	للتدفقلا	يلنقدمة	يلمستقبلية	

يلمخصحمة	طبقلً	لسعر	يلسحق	يلحللي	لمحجحديا	مللية	مملثلة0

في	حللة	يلمحجحديا	يلمدرجة	بللتكلفة	يلمطفأة	فإن	يالنخفلض	في	 ج(	
يلقيمة	هح	يلفرق	بين	يلقيمة	يلدفترمة	ويلقيمة	يلحللية	للتدفقلا	يلنقدمة	

يلمخصحمة	طبقلً	لسعر	يلفلئدة	يألصلي	يلمطبق0

إلغاء	قيد	املوجودات	واملطلوبات	املالية 
املوجودات املالية

متم	إلغلء	قيد	يلمحجحديا	يلمللية	)أو	حسب	مقتضى	يلحلل،	جزء	من	
محجحديا	مللية	أو	جزء	من	مجمحعة	مملثلة	من	يلمحجحديا	يلمللية	عند:

ينتهلء	حقحق	يلحصحل	على	يلتدفقلا	يلنقدمة	يلنلتجة	عن	يلمحجحديا	  	

يلمللية،

ين	تكحن	يلمجمحعة	قد	تنلزلت	عن	حقحقهل	في	يلحصحل	على	يلتدفقلا	  	

يلنقدمة	من	يالصل	وأن	تكحن	يمل	)أ(	أنهل	قد	تنلزلت	عن	كلفة	مخلطر	
ومنلفع	يألصل،	أو	)ب(	أنهل	لم	تححل	فعليلً	مخلطر	ومنلفع	يألصل	ولم	

تحتفظ	بهل	ولكنهل	تنلزلت	عن	يلسيطرة	على	يألصل،	أو

أن	تكحن	يلمجمحعة	قد	يحتفظت	بحق	يلحصحل	على	يلتدفقلا	يلنقدمة	مع	  	

ياللتزيم	بدفعهل	بللكلمل	لجهة	أخرى	بدون	تأخير	جحهري	بمحجب	
ترتيبلا	»تححمل«0

مت	يالنتهلء	من	يالجريءيا	يلنظلمية	يلتللية	خالل	يلعلم:

	تم	تعدمل	يلنظلم	يألسلسي	للشركة	يلتلبعة	ويلمحيفقة	عليهل	من	قبل	وزيرة	 	-
يلصنلعة	ويلتجلرة	في	مملكة	يلبحرمن	من	خالل	عدم	مملنعة	رقم	70609 

بتلرمخ	7	محنيح	2015. 

يصدر	مصرف	يلبحرمن	يلمركزي	شهلدة	معدلة	بتلرمخ	29	محليح	2015. 	-

2	ـ		ملخص	السياسات	احملاسبية	اهلامة
بيان االلتزام باملعايري 

تشمل	هذه	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	يلقحيئم	يملللية	لشركة	يخلبري	يملللية	وشركتهل	
يلتلبعة	)»يجملمحعة«(0	مت	إعديد	هذه	يلقحيئم		يملللية	يملححدة	وفقًا	ملعلمري	

يولسبة	يملتعلرف	عليهل	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة0

فيمل	ملي	ملخص	للسيلسلا	يولسبية	يهللمة		يملتبعة	لدى	يجملمحعة	:

العرف احملاسيب 
أعدا	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	وفقل	ملبدأ	يلتكلفة	يلتلرخيية	يملعدل	ليتضمن	

قيلس	يالستثملريا	يوتفظ	هبل	للمتلجرة	بللقيمة	يلعلدلة0

 عملة األنشطة التشغيلية والعرض 
مت	عرض	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	بللرملل	يلسعحدي	وهح	يألنشطة	يلتشغيلية	

للشركة0	مت	تقرمب	يملعلحملا	يملللية,	يليت	مت	عرضهل	بللرملل	يلسعحدي,	
ألقرب	ألف0

أسس توحيد القوائم املالية
تتضمن	هذه	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	محجحديا	ومطلحبلا	ونتلئج	أعملل	

يلشركة	وشركتهل	يلتلبعة	)ينظر	يالمضلح	1(0	يلشركة	يلتلبعة	هي	شركة	متتلك	
فيهل	يجملمحعة,	بصحرة	مبلشرة	أو	غري	مبلشرة,	يستثملرًا	طحمل	يألجل	متكحن	

من	حصة	تزمد	عن	50٪	من	رأس	يمللل	يلذي	حيق	له	يلتصحمت	أو	متلرس	
يلشركة	نفحذًا	عليهل0	متم	تححيد	يلشركة	يلتلبعة	يعتبلرًا	من	تلرمخ	سيطرة	
يجملمحعة	عليهل	إىل	حني	ينتهلء	تلك	يلسيطرة0	مت	إعديد	هذه	يلقحيئم	يملللية	

يملححدة	بنلًء	على	يلقحيئم	يملللية	يملريجعة	لكل	من	يلشركة	وشركتهل	يلتلبعة0	متم	
إعديد	يلقحيئم	يملللية	للشركة	يلتلبعة	لنفس	يلفترة	يليت	تعد	فيهل	يلقحيئم	يملللية	
للشركة	يألم	بلستخديم	سيلسلا	حملسبية	متحيفقة0	عند	تححيد	يلقحيئم	يملللية	

مت	يستبعلد	مجيع	يألربلح	ويخلسلئر	غري	يوققة	يلنلشئة	عن	يملعلمالا	بني	
شركلا	يجملمحعة0

إذي	كلنت	يلسيطرة	على	يملنشأة	يملستثمر	فيهل	مؤقتة	أو	إذي	كلن	سيتم	تصفية	
يملنشأة	يملستثمر	فيهل	يف	يألجل	يلقرمب	فإن	يملنشأة	يملستثمر	فيهل	ال	متم	

تححيدهل	يف	هذه	يلقحيئم	يملللية0 

إن	قيمة	يحلصة	غري	يملسيطرة	ليست	جحهرمة	بللنسبة	للقحيئم	يملللية	يملححدة	
ولذي	ل	متم	تسجيلهل	بشكل	مستقل	يف	هذه	يلقحيئم	يملللية	يملححدة0

استعمال التقديرات
متطلب	إعديد	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	وفقًا	للمبلدئ	يولسبية	يملتعلرف	عليهل	

يستعملل	بعض	يلتقدمريا	ويالفتريضلا	يليت	تؤثر	على	قيم	يملحجحديا	
ويملطلحبلا	يملصرح	عنهل	ويالفصلح	عن	يملحجحديا	ويملطلحبلا	يلطلرئة	كمل	يف	
تلرمخ	يلقحيئم	يملللية	ومبللغ	يإلمريديا	ويملصروفلا	يملصرح	عنهل	خالل	يلفترة	
يليت	أعدا	عنهل	يلقحيئم	يملللية0	ورغم	أن	هذه	يلتقدمريا	قد	أعدا	بنلء	على	
أفضل	مل	لدى	يإلديرة	من	علم	بلألحديث	ويلتصرفلا	يلريهنة	إال	أن	يلنتلئج	

يلفعلية	قد	ختتلف	عن	تلك	يلتقدمريا0	مت	يالفصلح	عن	يلتقدمريا	يجلحهرمة	
يملستخدمة	يف	يعديد	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	بلإلمضلح	رقم	25.

النقد وما يف حكمه
ألغريض	قلئمة	يلتدفقلا	يلنقدمة	يملححدة،	متكحن	يلنقد	ومل	يف	حكمه	من	

يألرصدة	لدى	يلبنك	ويلنقد	يف	يلصندوق	وإمديعلا	لدى	مؤسسلا	مللية	مدة	
يستحقلقهل	90	محمًا	أو	يقل0

الذمم املدينة
تسجل	يلذمم	يملدمنة	مببلغ	يلفلتحرة	يألصلي	بعد	خصم	خمصص	يملبللغ	

يملشكحك	يف	حتصيلهل0	متم	تكحمن	خمصص	تقدمري	مقلبل	يلدمحن	يملشكحك	
يف	حتصيلهل	عندمل	مصبح	من	غري	يوتمل	حتصيل	كلمل	يملبلغ0	متم	شطب	

يلدمحن	يملعدومة	حلل	تكبدهل0

تاريخ املتاجرة
إن	مجيع	يلعمليلا	يلعلدمة	يخللصة	بشريء	وبيع	محجحديا	مللية	متم	قيدهل	أو	
إلغلء	قيدهل	يف	تلرمخ	يملتلجرة	)أي	يلتلرمخ	يلذي	تلتزم	فيه	يجملمحعة	بشريء	أو	
بيع	يملحجحديا(0	إن	عمليلا	يلشريء	أو	يلبيع	يلعلدمة	هي	عمليلا	شريء	أو	بيع	
محجحديا	مللية	تتطلب	تسليم	يملحجحديا	ضمن	يإلطلر	يلزمين	يلذي	حيدده	

عمحمًا	يلنظلم	أو	يلعرف	يلسلئد	يف	يلسحق0

االستثمـارات
يف	يألسلس	متم	إثبلا	مجيع	يالستثملريا	يف	يألوريق	يملللية	بللتكلفة،	

بلعتبلرهل	يلقيمة	يلعلدلة	للثمن	يملدفحع	يف	يملقلبل0	إن	مصروفلا	يملعلمالا	
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 تسجل	أتعلب	يلنجلح	عندمل	متم	تقدمي	يلتمحمل	يملتعلق	هبل	للعميل	بنجلح0 
 تسجل	أتعلب	يإلديرة	ويحلفظ	على	أسلس	تنلسيب	مع	يلحقت.	

تسجل	يإلمريديا	من	تحزمعلا	يألربلح	عند	ثبحا	يحلق	يف	يستالم	تحزمعلا	
يألربلح0

املصروفات
مصروفلا	يلبيع	ويلتحزمع	هي	تلك	يملصروفلا	يليت	تتعلق	مبصروفلا	يلتسحمق0 

تصنف	مجيع	يملصروفلا	يألخرى	كمصروفلا	عمحمية	وإديرمة0 

عقود املراحبة
ومتم	يحتســلب	يالمريديا	/	يملصروفلا	من	عقحد	يملريبـحة	على	يسلس	تنلسيب	مع	

يلحقت	يستنلدًا	يىل	يملبللغ	يلرئـيسية	يملعلقـة.	وتقدر	قيمة	يالستثملريا	يف	عقد	
يملريبـحة	بللتكلفة	،	وهي	يلقيمة	يلعلدلة	للمقلبل	يملدفحع	و	بلإلضلفة	يىل	يستحقلق	

يلربح	نلقصـل		أي	خسلئر	يخنفـلض	يف	يلقيمـة	.		

قطاعات  التشغيل 
يلقطلع	هح	جزء	حمدد	من	يجملمحعة	مزيول	عمله	يف	تحرمد	منتجلا	أو	تقدمي	

خدملا	)قطلع	أعملل(	أو	تحرمد	يملنتجلا	وتقدمي	يخلدملا	يف	منطقة	
يقتصلدمة	معينة	)قطلع	جغرييف(	وخيضع	ملخلطر	ومنلفع	ختتلف	عن	خملطر	

ومنلفع	يلقطلعلا	يألخرى0	ونظرًا	ألن	يجملمحعة	تزيول	مجيع	أعملهلل	يف	
يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	ومملكة	يلبحرمن،	فإن	يلتقلرمر	متم	إعديدهل	على	

أسلس	جغرييف	أمضل0	تعتمد	يجملمحعة	طرمقة	يعديد	يلتقلرمر	يملللية	للقطلعلا	
على	أسلس	قطلعلا	يلعمل0	متم	حتدمد	قطلعلا	يالعملل	على	أسلس	إديرة	

يجملمحعة	وأنظمة	يلتقلرمر	يلديخلية0

3	ـ	وديعة	مراحبة
	: 	2014 4.25٪	)31	دمسمرب	 تبلغ	نسبة	يألربلح	علي	ودمعة	يملريحبة	معدل	

3	شهحر(	من	تلرمخ	منح	 	:2014 10	شهحر	)31	دمسمرب	 4.25٪(	وتستحق	يف	
تدير	 إستثملرمة	 يملريحبلا	من	خالل	حمفظة	 إستثملر	 متم	 يملريحبة.	

يجملمحعة. بحيسطة	

4	ـ	ذمم	مدينة	ومبالغ	مدفوعة	مقدمًا

2015 
 ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
 رملل	سعحدي	

)بلآلالف(

 ذمم	مدمنة	من	مريحبة	سلعية	
)أنظر	يإلمضلح	“أ”	أدنله(

5,873 6,010 

 7,152 6,557ذمم	مدمنة	جتلرمة،	إمجليل

خمصص	دمحن	مشكحك	يف	حتصيلهل	)ينظر	
يالمضلح	“ب”	أدنله(

)10,969()10,986(

 2,176 1,461ذمم	مدمنة،	صليف

 10,357 14,208تأمني	نقدي	)يالمضلحلن	10	و23(

 4,782 9,884دفعلا	مقدمة	إىل	يملحردمن

 2,505 2,356مبللغ	مدفحعة	مقدمل

 2,239 2,624ذمم	مدمنة	أخرى

30,533 22,059 

متعلق	إجمللي	يلذمم	يلمدمنة	من	يلمريبحة	يلسلعية	بحدمعة	شركة	سنلبل	 أ(	
لإلستثملر	لدى	يركلبيتل	بنك	بي	يس	سي	)»يلبنك«(	ويلتي	يستحقت	في	
26	ملرس	20120	قدم	يركلبيتل	)»يلبنك«(	خطة	يعلدة	هيكلة	في	سنة	

2013	ويلتي	تم	يعتملدهل	من	ديئني	يلبنك	ومحكمة	يالفالس	يالمرمكية	
بتلرمخ	11	محنيح2013	ويلبنك	رسميل	لم	معد	منطبق	عليه	يلفصل	يلحلدي	

عشر		بتلرمخ	17	سبتمبر	2013.	ووفقل	لخطة	يعلدة	يلهيكلة	فقد	تم	تححمل	
يصحل	يلبنك	يلى	شركة	آر	يمه	يلقلبضة	وهي	شركة	تم	تأسيسهل	حدمثل	في	

جزر	يلكلمملن	لالحتفلظ	بهذه	يالصحل	نيلبة	عن	بعض	ديئني	يلبنك.	
يصدرا	شركة	آر	يمه	يلقلبضة	يدويا	يلدمن	وحقحق	ملكية	يلى	هؤالء	

يلديئنين	حسب	نسبة	مطللبلتهم.	

2013	حصلت	شركة	سنلبل	على	 31	دمسمرب	 يملنتهية	يف	 يلسنة	 وخالل	
يملدمنة	من	مريحبة	 يلذمم	 7�7٪	من	 يهنل	ستتسلم	نسبة	قدرهل	 يشعلر	من	
	يف	 يلشركة	تسجيل	خسلرة	يخنفلض	 يديرة	 وبللتليل	فقد	قررا	 يلسلعية	

يملتبقي. للرصيد	 يلقيمة	

وعندمل	تكحن	يجملمحعة	قد	تنلزلت	عن	حقحقهل	يف	يحلصحل	على	يلتدفقلا	
يلنقدمة	من	أصل	مل	أو	أبرمت	ترتيبلا	حتحمل	ول	تتنلزل	عن	كلفة	خملطر	

ومنلفع	يألصل	ول	تتنلزل	عن	يلسيطرة	على	يألصل،	فإن	يألصل	متم	تسجيله	
عندئذ	يف	حدود	يستمريرمة	عالقة	يجملمحعة	يف	يألصل0 

املطلوبات املالية
متم	إلغلء	قيد	يملطلحبلا	يملللية	عند	يلحفلء	بلاللتزيم	يودد	يف	يلعقد	أو	يلغلئه	

أو	ينقضلئه0

املقاصة
تتم	مقلصة	يملحجحديا	ويملطلحبلا	يملللية	وتسجل	بللصليف	يف	قلئمة	يملركز	

يملليل	يملححدة	عندمل	مكحن	هنلك	حق	نظلمي	يلزيمي	ملقلصة	يملبللغ	يملسجلة	
ومكحن	هنلك	نية	لدى	يجملمحعة	للمقلصة	على	أسلس	يلصليف	أو	حتقيق	

يملحجحديا	وتسحمة	يملطلحبلا	يف	آن	ويحد0متم	عرض	يالمريديا	ويملصروفلا	
على	يسلس	يلصليف	فقط	عندمل	مكحن	مسمححًا	به	مبحجب	معلمري	يولسبة	
يملتعلرف	عليهل	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	يو	لألربلح	ويخلسلئر	يلنلشئة	عن	

جممحعة	من	معلمالا	مملثلة	.

املوجودات االئتمانية 
إن	يملحجحديا	يوتفظ	هبل	كأملنة	أو	بصفة	يئتملنية	ال	تعترب	محجحديا	

للمجمحعة	وبللتليل	ال	متم	إدريجهل	يف	يلقحيئم	يملللية	يملححدة0

املصروفات املستحقة واملطلوبات األخرى 
تسجل	يملطلحبلا	يملستحقة	مقلبل	يملبللغ	يملطلحب	سديدهل	يف	يملستقبل	لقلء	

يلبضلعة	أو	يخلدملا	يليت	متم	يحلصحل	عليهل	سحيء	مت	تقدمي	فلتحرة	هبل	من	
قبل	يملحرد	أم	ل	متم0

املخصصات 
حتتسب	يملخصصلا	عندمل	مكحن	لدى	يجملمحعة	يلتزيم	)نظلمي	أو	ضمين(	
نلشئ	عن	حدث	سلبق	ومكحن	هنلك	يحتملل	نشحء	تكلليف	لسديد	ياللتزيم	

ميكن	قيلسهل	بصحرة	معتمد	عليهل0

الزكاة وضريبة الدخل 
حيتسب	خمصص	مقلبل	يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	وفقًا	لألنظمة	يملللية	يملعمحل	

هبل	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة0	حيمل	ياللتزيم	على	يألربلح	يملبقلة0	بنلء	
عليه,	فإن	مبللغ	يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	يملستردة	من	قبل	يملسلمهني	تقيد	

حلسلب	يألربلح	يملبقلة0	حتتسب	يملبللغ	يالضلفية،	إن	وجدا،	يليت	قد	تصبح	

مستحقة	عند	يالنتهلء	من	يلربط	يف	يلسنة	يليت		متم	فيهل	يالنتهلء	من	
يلربط	يلزكحي0

ونظرًا	ألن	يملسلمهني	قد	ويفقحي	على	أن	مسددوي	للشركة	أي	يلتزيملا	ضرمبية	أو	
زكحمة	لذي	ل	متم	إجريء	أي	تعدمالا	يف	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	الحتسلب	

تأثرييا	ضرمبة	يلدخل	يملؤجلة0

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
متم	تكحمن	خمصص	مقلبل	يملبللغ	يلحيجبة	يلدفع	مبقتضى	نظلم	يلعمل	

يلسعحدي	ويلبحرمين	لتعحمض	يملحظفني	عن	فتريا	خدملهتم	يملتجمعة	كمل	يف	
تلرمخ	قلئمة	يملركز	يملليل	يملححدة0 

تكاليف املعامالت
تكلليف	يملعلمالا	هي	يلتكلليف	يإلضلفية	يملرتبطة	بشكل	مبلشر	بإصدير	رأس	

يمللل0	حتتسب	تكلليف	معلمالا	إصدير	يألسهم	كتخفيض	من	حقحق	
يملسلمهني0

معامالت بالعمالت األجنبية 
تسجل	يملعلمالا	يليت	تتم	بللعمالا	يألجنبية	بللرملل	يلسعحدي	طبقل	ألسعلر	
يلصرف	يلسلئدة	يف	تلرمخ	إجريء	يملعلملة0	معلد	حتحمل	يملحجحديا	ويملطلحبلا	
يلنقدمة	يملسجلة	بللعمالا	يألجنبية	بأسعلر	يلصرف	يلسلئدة	يف	تلرمخ	قلئمة	
يملركز	يملليل	يملححدة0	تدرج	يألربلح	ويخلسلئر	من	يلتسحمة	وترمجة	معلمالا	

يلعمالا	يألجنبية		يف	قلئمة	يلدخل	يملححدة0

ترمجة العمالت األجنبية 
تترجم	يلقحيئم	يملللية	للعمليلا	يألجنبية	إىل	يلرملل	يلسعحدي	بلستخديم	سعر	

يلصرف	يلسلئد	يف	تلرمخ	كل	قلئمة	مركز	مليل	مححدة0	فيمل	متعلق	بلملحجحديا	
ويملطلحبلا،	أمل	فيمل	متعلق	بلإلمريديا	ويملصروفلا	ويألربلح	ويخلسلئر	فيستخدم	
متحسط	سعر	يلصرف	لكل	فترة0	تتم	ترمجة	عنلصر	حقحق	يمللكية,	خالف	يألربلح	

يملبقلة,	بللسعر	يلسلئد	يف	تلرمخ	حدوث	كل	عنصر0	تسجل	تعدمالا	يلترمجة	
كعنصر	مستقل	يف	حقحق	يملسلمهني0

حتقق اإليرادات
يألتعلب	يلثلبتة	يليت	متم	يحلصحل	عليهل	مبحجب	يتفلقيلا	يخلدملا	يملللية	غري	
قلبلة	للرد0	وتسجل	يف	يلبديمة	كإمريديا	غري	مكتسبة	والحقل	متم	يكتسلهبل	عند	

يستيفلء	يملريحل	يملتعلقة	هبل	أو	إهنلء	يالتفلقية	من	قبل	يلعميل0
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فيمل	ملي	حصص	يلححديا	يف	شركة	يخلبري	يملللية	وشركة	سنلبل	لالستثملر	كمل	يف	31	دمسمرب	2015،	31	دمسمرب	2014	يف	يلصنلدمق	يملديرة	من	قبل	شركة	يخلبري	
يملللية	على	يلنحح	يلتليل:

20152014
يجملمحعةسنلبل	لالستثملريخلبري	يمللليةاملجموعةسنابل	لالستثماراخلبري	املاليةاسم	الصندوق

18٪-18٪	ــ	ــ	ــصندوق	يخلبري	يلعقلري	1
100٪-100٪100%	ــ100%صندوق	يخلبري	يلعقلري	2

85٪-85٪41%	ــ41%صندوق	يخلبري	لألسهم	يخلليجية
38٪26٪12٪23%	ــ23%صندوق	يخلبري	للدخل	يلعقلري	يالمرمكي

65٪43٪22٪64.5%1.5%63%صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	يلصنلعي2
8٪8٪-6%	ــ6%صندوق	يخلبري	للسيحلة	ـ	حصني

79٪-79٪28%	ــ28%صندوق	يخلبري	لالسهم	يلسعحدمة
100٪79٪21٪23%2%21%صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	يلطيب	1

100٪50٪50٪98%6%92%صندوق	يخلبري	للشركلا	يملتحسطة	ويلصغرية	1
20٪10٪10٪19%	ــ19%صندوق	يخلبري	للفرص	يالستثملرمة	يلعقلري1

86٪43٪43٪73%	ــ73%صندوق	يخلبري	للتطحمر	يلعقلري	يلسكين	2 
---15.4%0.2%15.2%صندوق	يخلبري	لتطحمر	يألريضي	2

---2.0%1.8%0.2%صندوق	يخلبري	يلعقلري	يلسكين	لحسط	لندن	1
---94%	ــ94%صندوق	يخلبري	للملكية	يخللصة	يلتعليمي	1

---68%	ــ68%صندوق	يخلبري	للطروحلا	يألولية

ومبل	ين	سيطرة	يجملمحعة	على	يلصنلدمق	مؤقتة	وين	يالستثملر	يف	يلصنلدمق	سيتم	تصفيته	يف	يملستقبل	يلقرمب	فلم	متم	تححيد	يلصنلدمق	يف	هذه	يلقحيئم	يملللية.

تتضمن	مخصصلا	يلمجمحعة	للدمحن	يلمشكحك	في	تحصيلهل	مبلغ	5.529  ب(	
مليحن	رملل	سعحدي)2014	:5.529	مليحن	رملل	سعحدي(	مقلبل	ذمم	مدمنة	

من	مريبحة	يلسلع	و	مبلغ	5.440	مليحن	رملل	سعحدي	)2014	:5.457	مليحن	رملل	
سعحدي	(	مقلبل	يجمللي	ذمم	مدمنة	على	يلتحيلي	.

كلنت	يحلركة	يف	خمصص	يالخنفلض	يف	قيمة	يلذمم	يملدمنة	كللتليل:

2015 
 ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 10,164 10,986يف	1	منلمر	

 822)17()يسترديديا(	يومل	للسنة	)يإلمضلح	15(
 10,986 10,969يف	31	دمسمرب

كمل	يف	31	دمسمرب	2015	و31	دمسمرب	2014	مجيع	يرصدة	يلذمم	يملدمنة	يليت	ل	
تنخفض	قيمتهل	جتلوزا	تلرمخ	يستحقلقهل	ألكثر	من	120	محمًا.	

بنلء	على	يخلربة	يلسلبقة,	من	يملتحقع,	أن	متم	حتصيل	مجيع	يلذمم	يملدمنة	يليت	
ل	تنخفض	قيمتهل0	ليس	من	يململرسة	يملتبعة	لدى	يجملمحعة	يحلصحل	على	
ضملنلا	مقلبل	يلذمم	يملدمنة	ولذي	فإن	يلغللبية	يلعظمى	منهل	بدون	ضملن0

5	ـ	استثمارات	حمتفظ	بها	للمتاجرة

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 يستثملريا	يف	صنلدمق	تدمرهل	

شركة	يخلبري	يملللية
978,110 701,326 

					ــ 484أسهم	متديولة	
 7,620				ــصنلدمق	تدير	يف	يخللرج

					ــ 227,200أخرى	)أنظر	يالمضلح	“أ”	يدنله(
1,205,794 708,946 

كلنت	يحلركة	يف	يالستثملريا	يوتفظ	هبل	للمتلجرة	خالل	يلسنة	يملنتهية	يف	
31	دمسمرب	:

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 671,505 708,946يف	1	منلمر

 1.064.661 1,173,034يضلفلا	خالل	يلسنة
)1,136,412()792,263(يستثملريا	مبلعة	خالل	يلسنة

 29,936 67,492مكلسب	غري	حمققة
 79,256 48,585مكلسب	حمققة
 708,946 1,205,794يف	31	دمسمرب

قلمت	يلمجمحعة	في	شهر	دمسمبر	2015	بتأسيس	صندوق	جدمد		 أ	(	
ويالكتتلب	في	يلصندوق	من	خالل	يلمسلهمة	يلعينية	للممتلكلا	مقلبل	

قيمة	بمبلغ	227.2	مليحن	رملل	سعحدي		ويلذي	تم	يعتملده	من	قبل	مجلس	
يديرة	يلصندوق	.	سيقحم	يلصندوق	بإغالق	يالكتتلب	في	ربع	يلسنة	يالول	

لسنة	2016.
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 أراضي	
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

 مباين	
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

حتسينات	
عقارات	

مستأجرة
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

معدات	
مكتبية	
وحاسب	

آيل
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

أثاث	
وجتهيزات

ريال	سعودي	
)باآلالف(

سيارات
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

أعمال	
رأمسالية	حتت	
التنفيذ	)انظر	
االيضاح	“أ”	

ادناه(
ريال	سعودي	

)باآلالف(

املجموع
2015 
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

املجمــــوع
2014

ريال	سعودي	
)باآلالف(

التكلفة	:
 37,017 3661,02840,502 1,113 6,96614,2343,91012,885يف	بديمة	يلسنة

 3,547 1801,2504,850 202 3,218				ــ				ــ				ــإضلفلا
)62()73(				ــ		ــ)3()70(				ــ				ــ				ــيستبعلديا

 40,502 5462,27845,279 1,312 6,96614,2343,91016,033يف	هنلمة	يلسنة

االستهالك	:
 17,409 19,630				ــ189 1,042 4,7923,7939,814				ــيف	بديمة	يلسنة

يالستهالك	يومل	للسنة	
)يمضلح	16( 

 2,283 2,248				ــ55  56 468521,617				ــ

)62()64(				ــ		ــ				ــ)64(				ــ				ــ				ــيملتعلق	بلالستبعلديا
 19,630 21,814				ــ244 1,098 5,2603,84511,367				ــيف	هنلمة	يلسنة

صاىف	القيمة	الدفترية	:
 3022,27823,465 214 6,9668,974654,666يف	31	ديسمرب	2015
 1771,02820,872 71 6,9669,4421173,071يف	31	دمسمرب	2014

تتعلق	يالعملل	يلرأمسللية	حتت	يلتنفيذ	بشكل	أسلسي	بتحسينلا	وجتدمديا	وينشلءيا	على	يلعقلريا	ستححل	إىل	فئة	ذيا	يلصلة	عند	تنفيذ	يلعمل	.

6	ـ	املعامالت	واألرصدة	مع	اجلهات	ذات	عالقة
فيمل	ملي	تفلصيل	يملعلمالا	يلرئيسية	يليت	متت	مع	يجلهلا	ذيا	يلعالقة	ويالرصدة	يلنلشئة	عنهل	خالل	يلسنة	:

الرصيد	يف	31	ديسمرب	مبلغ	املعاملة	
 2015طبيعة		املعاملةاجلهــة		ذات	العالقة

 ريال	سعودي
)باآلالف(	

2014 
 رملل	سعحدي	

)بلآلالف(

2015 
 ريال	سعودي
)باآلالف(

2014 
 رملل	سعحدي	

	)بلآلالف(

 صنلدمق
	مشتركة	تدمرهل	

	شركة	يخلبري	يملللية

يستثملريا	مقتنلة	/مبلعة	من	يجملمحعة	وربح/خسلرة/حمققة	/
978,110701,326 34,607 276,784غري	حمققة	منهل

1,504 1,504أستثملر	مت	شريئه	من	صندوق
أتعلب	إديرة	وحفظ	ورسحم	يشتريك	مت	ختفيضهل	بلملبللغ	يليت	مت	

 44,34024,070)9,599( 20,270يستالمهل

6,3416,412 5,075)71(مصروفلا		
بيع	يسهم	ويستثملريا	عقلرمة	يىل	صنلدمق	مشتركة	الكتتلب	عيين	

				ــ			ــ 440,832 365,200مقلبل	وحديا

مكلسب	من	بيع	يسهم	ويستثملريا	عقلرمة	يىل	صنلدمق	مشتركة	
				ــ			ــ 69,000 41,357كمل	هح	مشلر	يليه	يعاله

50,68130,482املستحق	من	جهات	ذات	عالقة
166,81218,000 18,000 148,812      يكتتلب	يف	وحديا	يف	صندوق	ل	متم	سديدهل	بعد

166,81218,000املستحق	جلهة	ذات	عالقة
47,80946,100 46,100 1,709ودمعة	مريحبة

47,80946,100أمجايل	املراحبات

أتعاب أعضاء اإلدارة العليا
تتكحن	يإلديرة	يلعليل	من	يعضلء	جملس	يديرة	يلشركة	وشركتهل	يلتلبعة	من	كبلر	
محظفي	يديرة	يلشركة	يلذمن	لدمهم	صالحيلا	ومسئحليلا	ختطيط	وتحجيه	

وضبط	أنشطة	يجملمحعة	ويالشريف	عليهل0	وفيمل	ملي	أتعلب	كبلر	محظفي	يإلديرة:
2015 

ريال	سعودي	
)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
17,123 18,499رويتب	ومزيمل	أخرى	قصرية	يألجل

685 1,084مكلفآا	وظيفية
19,583 17,808

7	ـ	ممتلكات	ومعدات	
يحتسلب	 لغرض	 للمحجحديا	 يإلنتلجية	 يألعملر	 تقدمريا	 ملي	 فيمل	

يالستهالك:
25	سنةمبلين

سنتلن	إىل	4	سنحيا	حتسينلا	عقلريا	مستأجرة	
3	ـ	5	سنحيا	معديا	مكتبية	وحلسب	آيل

4	سنحياأثلث	وجتهيزيا	
5	سنحياسيلريا
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احلركة يف املخصص خالل السنة
فيمل	ملي	يحلركة	يف	خمصص	ضرمبة	يلدخل	للسنة:

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 136 185يف	1	منلمر

 185 205يملبلغ	يومل	للسنة	
)136()185(يملبللغ	يملدفحعة	خالل	يلسنة	

 185 205يف	31	دمسمرب		

الوضع الزكوي
خالل	يلسنة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2015,	تسلمت	يجملمحعة	من	مصلحة	يلزكلة	

يلربط	يملتعلق	بلإلقرير	يلزكحي	للفترة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2009	بللتزيم	
يضليف	مببلغ	3,851	مليحن	رملل	سعحدي.	تقدمت	يجملمحعة	بلعتريض	على	هذي	
يلربط	لدى	جلنة	يالعتريض	يالبتديئية	ويليت		يصدرا	قريرهل	بتأميد	يملصلحة.	
ويستأنفت	يجملمحعة	لدى	جلنة	يالستئنلف	يلعليل		لالعتريض	على	قرير	جلنة	

يالعتريض	يالبتديئية	هبذي	يلشأن	وقدمت	يمضًا	ضملن	بنكي	مقلبل	يملبلغ	يملتنلزع	
عليه	مببلغ	3,851	مليحن	رملل	سعحدي.

يف	يلسنحيا	يلسلبقة	تسلمت	يجملمحعة	من	مصلحة	يلزكلة	ويلدخل	يلربط	يملتعلق	
بلإلقرير	يلزكحي	للفترة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2008	طللبت	فيه	يملصلحة	

بللتزيم	إضليف	مببلغ	10�357	مليحن	رملل	سعحدي0	تقدمت	يلشركة	بلعتريض	
على	هذي	يلربط0	وخالل	يلسنة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2013	يصدرا	جلنة	

يالعتريض	يالبتديئية	قريرهل	بتأميد	معلجلة	يملصلحة.	ويستأنفت	يجملمحعة	لدى	
جلنة	يالستئنلف	يلعليل	ضد	قرير	جلنة	يالعتريض	يالبتديئية	هبذي	يلشأن	وقدمت	
أمضًا	ضملن	بنكي	مقلبل	يملبلغ	يملتنلزع	عليه	مببلغ	10�357	مليحن	رملل	سعحدي.	

وإديرة	يلشركة	على	ثقة	من	أن	نتيجة	يالعتريضلا	ستكحن	لصلحل	يجملمحعة	
وعليه	ل	متم	تكحمن	خمصص	مقلبل	يملبللغ	يالضلفية	يف	هذه	يلقحيئم	يملللية	

يملححدة0	ل	متم	بعد	إجريء	يلربط	للسنحيا	من	31	دمسمرب2010	يىل	31	دمسمرب	
2014	من	قبل	يملصلحة0

11	ـ	رأس	املال
متكحن	رأس	ملل	يلشركة	يلبللغ	813�202�930	رملل	سعحدي	من	81�320�293 

سهمًا	قيمة	كل	سهم	منهل	10	رملل	سعحدي	)2014:	نفس	يلشيء(0 

وخالل	سنة	2010	زيدا	شركة	يخلبري	يملللية	رأمسلهلل	من	424�9	مليحن	رملل	
سعحدي	إىل	813�2	مليحن	رملل	سعحدي	من	خالل	إصدير	38�826�911	سهمًا	

إضلفيًا،	يلقيمة	يالمسية	للسهم	10	رملل	سعحدي0	مت	يستكملل	يإلجريءيا	
يلنظلمية	لزملدة	رأس	ملل	يلشركة	خالل	سنة	2011 0

بلغ	صليف	يملسلمهة	مقلبل	مصروفلا	يصدير	يالسهم	ضمن	يصدير	ريس	يمللل	
يلبللغ	424�9	مليحن	رملل	سعحدي	خالل	2008،	مببلغ	10�6	مليحن	رملل	سعحدي0 
وقد	مت	يدريج	هذي	يملبللغ	يف	قلئمة	يلتغرييا	يف	حقحق	يملسلمهني	يملححدة	حتت	

بند	»تكلليف	معلملة	من	يصدير	رأس	يمللل«	0وخالل	يلسنة	يملنتهية	يف	31 
دمسمرب	2014	مت	تسحمة	تكلليف	يملعلملة	مقلبل	تحزمعلا	يربلح	مستحقة	يلدفع	

)ينظر	يالمضلح	12(.

12ـ	توزيعات	ارباح
خالل	يلسنة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2015	يقترح	جملس	يديرة	يجملمحعة	

تحزمعلا	يربلح	قدرهل	50ر0	رملل	سعحدي	للسهم	يلحيحد	مببلغ	يمجليل	40�66 
مليحن	رملل	سعحدي	ميثل	5٪	من	ريس	ملل	يلشركة	.متت	يملحيفقة	على	تحزمعلا	

يالربلح	من	يملسلمهني	يف	يجتملع	يجلمعية	يلعمحمية.

مت	تحزمع	صليف	متحصالا	مببلغ36.557	مليحن	رملل	سعحدي	)	2014:	
12,843مليحن	رملل	سعحدي(	على	يملسلمهني	بعد	خصم	يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	

يملستحقة	من	يملسلمهني	مببلغ	4.103	مليحن	رملل	سعحدي	)2014:	17.191	مليحن	
رملل	سعحدي	وتكلليف	يملعلملة	مببلغ	10�623	مليحن	رملل	سعحدي(	.

13	ـ	احتياطي	نظامي
وفقل	ألحكلم	نظلم	يلشركلا	يلسعحدي	جيب	على	يلشركة	حتحمل	10٪	من	صليف	
دخلهل	يف	كل	سنة	إىل	يالحتيلطي	يلنظلمي	)بعد	خصم	يخلسلئر	يملرحلة(	حىت	
مبلغ	يالحتيلطي	50٪	من	رأس	ملل	يلشركة	يملدفحع،	علمل	بأن	هذي	يالحتيلطي	

غري	متلح	للتحزمع.	

8	ـ	مصروفات	مستحقة	ومطلوبات	أخرى		

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
12,074 12,598مستحق	يلدفع	مقلبل	خدملا
7,562 18,050مصروفلا	مستحقة	يلدفع	

14,881 22,365ححيفز	مستحقة
1,739 1,419أرصدة	يجلزيا	مستحقة

- 124أخرى
54,556 36,256

9	ـ	عقود	مراحبة	
ميثل	هذي	يلبند	عقحد	مريحبة	يلسلع	يليت	مت	تنفيذهل	من	خالل	مت	تنفيذهل	من	
خالل	مدريء	حمفظ	يختيلرمة	مع	يملستثمرمن.	تدفع	على	عقحد	يملريحبة	هلمش	
ربح	متريوح	مل	بني	5.25٪	يىل	6.25٪	مبل	فيهل	يتعلب	يديرة	بنسبة	1٪	و	تحيرمخ	
يستحقلقهل	متريوح	مل	بني	11شهريىل	24	شهر	من	تلرمخ	يلعقد	.	صنفت	عقحد	

يملريحبة	يىل	مريحبلا	قصرية	وطحملة	يالجل	وفقل	لتحيرمخ	يستحقلقهل.	

10	ـ	الزكاة	وضريبة	الدخل	
خمصص	يلزكلة	وضرمبة	يلدخل	كمل	يف	31	دمسمرب

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 3,918 1,684يلزكلة

 185 205ضرمبة	يلدخل
1.889 4.103 

مستند	مخصص	يلزكلة	إلى	مل	ملي:	

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 805,314 820,443حقحق	يملسلمهني

 11,097 13,411يملخصصلا	ويلتعدمالا	يألخرى
)720,275()1,043,386(يلقيمة	يلدفترمة	للمحجحديا	طحملة	يألجل

)209,532(96,136 
حصة	يملسلمهني	يلسعحدمني	من	يلدخل	

يملعدل	للسنة
67,362 60,579 

 156,715 67,362يلحعلء	يلزكحي

تعحد	يلفروقلا	بني	يلنتلئج	يملللية	ويلزكحمة	بشكل	رئيسي	إىل	بعض	يلتعدمالا	
يليت	متت	وفقًا	لألنظمة	يملللية	ذيا	يلصلة0

احلركة يف املخصص خالل السنة 

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
 3,887 3,934يف	1	منلمر

 3,918 1,684يملبلغ	يومل	للسنة
				ــ 205فروقلا	زكحمة

)3,871()4,139(يملبللغ	يملدفحعة	خالل	يلسنة
 3,934 1,684يف	31	دمسمرب		

ضريبة الدخل
تستند	ضرمبة	يلدخل	يوملة	للسنتني	يملنتهيتني	يف	31	دمسمرب	2015	و2014	إىل	
يلدخل	يملعدل	يخللضع	للضرمبة	ويلذي	مت	يحتسلبه	على	ذلك	يجلزء	من	حقحق	
يملسلمهني	يململحكة	للمسلهم	يألجنيب0	تتعلق	يلتعدمالا	يلضرمبية	يهللمة	يليت	

متت	على	صليف	يلدخل	يولسيب	بلالستهالك	ومكلفأة	هنلمة	يخلدمة	
للمحظفني	وخمصص	يلذمم	يملدمنة	يملشكحك	يف	حتصيلهل0
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يلتعرض	 مريقبة	 يالئتملن	عن	طرمق	 تعمل	يجملمحعة	على	يحلد	من	خملطر	
ويلقيلم	 معهل	 يلتعلمل	 متم	 معينة	 مع	جهلا	 يملعلمالا	 من	 ويحلد	 لالئتملن	

متعلق	 وفيمل	 معهل0	 يلتعلمل	 متم	 يليت	 يجلهلا	 مالئة	 بتقييم	 بلستمرير	
أقصى	 فإن	 يليت	حتتفظ	هبل	يجملمحعة	 يملللية	 يملحجحديا	 فئلا	 جبميع	
يإلفصلح	عنهل	يف	 كمل	مت	 يلدفترمة	 يلقيمة	 هح	 يالئتملن	 تعرض	ملخلطر	

يملححدة0 يملليل	 يملركز	 قلئمة	

خماطر السيولة 
خملطر	يلسيحلة	هي	خملطرة	محيجهة	منشأة	مل	صعحبة	يف	تحفري	يألمحيل	ملقلبلة	
يلتزيملهتل	يملرتبطة	بلملطلحبلا	يملللية0	تتم	مريقبة	يحتيلجلا	يلسيحلة	بصحرة	
منتظمة	وتعمل	يإلديرة	على	يلتأكد	من	تحفر	أمحيل	كلفية	ملقلبلة	أي	يلتزيملا	

حلل	نشحئهل0إن	مجيع	يملطلحبلا	يملللية	لدى	يجملمحعة	يلقلئمة	كمل	يف	31 
دمسمرب	2015	و31	دمسمرب	2014	مستحق	سديدهل	خالل	يثين	عشر	شهرًا	من	

تلرمخ	قلئمة	يملركز	يملليل	يملححدة0

مستحق	سديد	مجيع	يملطلحبلا	يملللية	للمجمحعة	يف	31	دمسمرب	2015	و	31 
دمسمرب	2014	خالل	يثين	عشر	شهرًا	من	تلرمخ	قلئمة	يملركز	يملليل	يملححدة	

بلستثنلء	بعض	متحمالا	مريحبلا	طحملة	يالجل	هلل	تلرمخ	يستحقلق	يكثر	من	12 
شهر	من	تلرمخ	قلئمة	يملركز	يملليل	بلستثنلء	بعض	متحمالا	مريحبة	طحملة	يالجل	

.	ويعتبلرًا	من	تلرمخ	يعديد	يلقحيئم	يملللية	فلن	للمجمحعة	محجحديا	سلئلة	
مالئمة	للحفلء	بلملطلحبلا	يو	ياللتزيملا	حلل	يستحقلقهل.

خماطر السوق 
يلفلئدة	 يلسحق	مثل	سعر	 أسعلر	 يلتقلبلا	يف	 تأثري	 يلسحق	هي	خملطر	 خملطر	

أو	قيمة	محجحديهتل	من	يألدويا	 وأسعلر	يألسهم		على	دخل	يجملمحعة	
يلسحق	 يلتعرض	ملخلطر	 إديرة	 يلسحق	هح	 إديرة	خملطر	 يلغرض	من	 يملللية0	إن	

يلحقت	حتقيق	 نفس	 مقبحلة	ويف	 عليهل	ضمن	حدود	 ويالبقلء	 منهل	 ويحلد	
يملخلطر0 من	 علئد	 أقصى	

استثمارات حمتفظ بها للمتاجرة 
صنلدمق	مديرة	من	يجملمحعة	وحملفظ	يختيلرمة	وصنلدمق	مديرة	يف	يخللرج	

ويستثملريا	أخرى

لدى	يجملمحعة	كمل	يف	31	دمسمرب	2015	و2014	يستثملر	يف	صنلدمق	تدير	من	قبل	
يجملمحعة	وحمفظة	يختيلرمة	وصنلدمق	تدير	يف	يخللرج	ويستثملريا	أخرى	مببلغ	
1.205.794	مليحن	رملل	سعحدي	و	708.95	مليحن	رملل	سعحدي،	على	يلتحييل،	مت	
تصنيفهل	يف	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	على	أهنل	حمتفظ	هبل	للمتلجرة0	تتم	مريقبة	

خملطر	يلسحق	على	هذه	يالستثملريا	على	أسلس	كل	يستثملر	على	حدة0	إن	

تغريًا	بنسبة	10٪	)2014:	10٪(	يف	صليف	قيمة	أصحل	يلصندوق	قد	مزمد	أو	
منقص	صليف	دخل	يجملمحعة	مببلغ	97.81	مليحن	رملل	سعحدي	)2014	:	70.13 

مليحن	رملل	سعحدي(	0

خماطر أسعار األسهم
خملطر	أسعلر	يألسهم	هي	خملطر	يخنفلض	يلقيمة	يلعلدلة	لألسهم	نتيجة	
للتقلبلا	يف	مستحى	مؤشريا	يألسهم	وقيمة	كل	سهم	على	حدة0	تعرض	

يجملمحعة	ملخلطر	يسعلر	يالسهم	معترب	غري	هلم.	

خماطر العملة
خملطر	يلعملة	هي	خملطر	تذبذب	قيمة	أدية	مللية	بسبب	تقلبلا	أسعلر	صرف	
يلعمالا	يألجنبية.	تتم	معلمالا	يجملمحعة	بشكل	رئيسي	بللرملل	يلسعحدي	

ويلدمنلر	يلبحرمين	ويلدوالر	يالمرمكي	وعليه	فلن	يجملمحعة	غري	معرضة	ملخلطر	
صرف	عمالا	أجنبية	كبرية0	يسعلر	صرف	يلرملل	يلسعحدي	ويلدمنلر	يلبحرمين	

ثلبتة	مقلبل	يلدوالر	يالمرمكي.

19	ـ	متطلبات	رأس	املال	النظامية	ومعدل	كفاية	رأس	املال
أهديف	يلشركة	من	إديرة	رأس	يمللل	هي	ياللتزيم	مبتطلبلا	رأس	يمللل	يليت	
تضعهل	هيئة	يلسحق	يملللية	حلملمة	قدرة	يلشركة	على	يالستمرير	يف	مزيولة	

عملهل	وللحفلظ	على	قلعدة	رأمسللية	قحمة0

يملللية	 يلسحق	 2013	قدمت	هيئة	 31	دمسمرب	 يملنتهية	يف	 يلسنة	 خالل	
 2012 ــ	 	40 1ــ	 قحيعد	يحتريزمة		جدمدة	)»يلقحيعد«(	طبقل	لقريرهل	رقم	

يلشخص	 بأن	 يلقحيعد	 2012/12/30.تنص	 يملحيفق	 1434/2/17هـ	 بتلرمخ	
مع	 تتحيفق	 ويليت	 رأمسللية	بشكل	مستمر	 قلعدة	 أن	ميتلك	 يملفحض	جيب	
يلثللث	 مل	ال	مقل	عن	جممحع	متطلبلا	ريس	يمللل	كمل	هح	مبني	يف	يجلزء	

يالحتريزمة. يلقحيعد	 من	

14	ـ	إيرادات	أتعاب	

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
751,015أتعلب	يستشلرمة	

60,66143,085أتعلب	إديرة	وحفظ	ويكتتلب
60,73644,100

15	ـ	مصروفات	بيع	وتسويق 

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
5,9775,700 رويتب	ومزيمل

1,1922,765 ححيفز	مبيعلا
)يسترديديا(/	خمصص	دمحن	مشكحك	يف	

حتصيلهل	للسنة	)يإلمضلح	4(
)17(822

3,2232,551 أخرى
 10,37511,838

16	ـ	مصروفات	عمومية	وإدارية

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
60,543 68,572رويتب	ومكلفآا	

1,562 1,826إجيلر	ومصروفلا	متعلقة	بلملبلين
2,283 2,248يستهالك	)يالمضلح	7(
3,540 3,420سفر	ألغريض	يلعمل

12,144 15,134أتعلب	قلنحنية	ويستشلرمة	
2,700 4,350يتصلالا	

608 1,048لحيزم	مكتبية	

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
628 669خدملا	علمة	

356 348تأمني
4,676 4,104أخرى

101,723 89,040

17	ـ	رحبية	السهم
مت	يحتسلب	يألربلح	للسهم	من	صليف	دخل	يلتشغيل	للسنة	بقسمة	صليف	دخل	

يلتشغيل	على	متحسط	يلعدد	يملرجح	لألسهم	يملصدرة	خالل	يلسنة0 

مت	يحتسلب	رحبية	يلسهم	من	صليف	يلدخل	بقسمة	صليف	يلدخل	على	يملتحسط	
يملرجح	لعدد	يألسهم	يملصدرة	خالل	يلسنة0

18	ـ	إدارة	املخاطر	
تنطحي	أنشطة	يجملمحعة	على	خملطر	ولكن	هذه	يملخلطر	تدير	من	خالل	عملية	
حتدمد	وقيلس	ومريقبة	مستمرة	للمخلطر	ختضع	لضحيبط	يحلد	من	يملخلطر	

وضحيبط	أخرى0	إن	عملية	إديرة	يملخلطر	هي	يف	غلمة	يألمهية	للمجمحعة	لضملن	
يستمرير	رحبية	يجملمحعة	وكل	فرد	يف	يجملمحعة	مسئحل	عن	يملخلطر	يليت	تتعرض	
هلل	يجملمحعة	فيمل	متعلق	مبسئحليلته	أو	مسئحليلهتل0	إن	يجملمحعة	معرضة	ملخلطر	

أسعلر	يلعمحلة	وخملطر	يالئتملن	وخملطر	يلسحق	وخملطر	يلسيحلة0

خماطر أسعار العمولة 
تنشأ	خملطر	أسعلر	يلعمحلة	من	يحتملل	أن	مؤثر	تذبذب	أسعلر	يلعمحلة	يخللصة	
على	يلتدفقلا	يلنقدمة	يملستقبلية	أو	يلقيمة	يلعلدلة	لألدويا	يملللية0	يجملمحعة	
غري	معرضة	ملخلطر	يسعلر	يلعمحلة	نظرًا	ألن	عمحلتهل	يخللصة	يليت	تدفع	على	

يملحجحديا	ذيا	معدالا	ثلبتة0

خماطر االئتمان
خملطر	يالئتملن	هي	خملطر	إخفلق	طرف	يف	أدية	مللية	يف	يلحفلء	بللتزيم	مل	

ويلتسبب	يف	تكبد	يلطرف	يآلخر	خسلرة	مللية0 

يجملمحعة	معرضة	ملخلطر	يالئتملن	على	أرصدهتل	لدى	يلبنحك	ويلحديئع	لدى	
يملؤسسلا	يملللية	ويلذمم	يملدمنة	ويملستحق	من	جهلا	ذيا	عالقة0
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القطاعات اجلغرافية

اململكة	
العربية	
السعودية

ريال	سعودي	
)باآلالف(

مملكة	
البحرين

ريال	سعودي	
)باآلالف(

املجموع
ريال	سعودي	

)باآلالف(
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2015

178,5145,347183,861دخل	التشغيل	
63,3143,83567,149صايف	دخل	التشغيل	

اململكة	 
العربية	

السعودية	
ريال	سعودي	

)باآلالف(

مملكة	
البحرين

ريال	سعودي	
)باآلالف(

املجموع
ريال	سعودي	

)باآلالف(
للسنة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2014

96,44861,732158,180دخل	يلتشغيل	
2,42454,87857,302صليف	دخل	يلتشغيل	

21	ـ	القيمة	العادلة	لألدوات	املالية
يلقيمة	يلعلدلة	هي	يملبلغ	يلذي	ميكن	مبلدلة	أصل	أو	سديد	يلتزيم	بني	طرفني	

بعلمهمل	وملء	إريديهتمل	يف	معلملة	تتم	على	أسس	جتلرمة0	تتكحن	يملحجحديا	
يملللية	للمجمحعة	من	يلنقد	ومل	يف	حكمه		وذمم	مدمنة		ويستثملريا	حمتفظ	هبل	

للمتلجرة	ويملستحق	من	جهلا	ذيا	عالقة	وتتكحن	يملطلحبلا	يملللية	من	ذمم	
ديئنة	ويملستحق	جلهة	ذيا	عالقة0	ال	ختتلف	يلقيم	يلعلدلة	لألدويا	يملللية	

يختالفًا	جحهرمًا	عن	قيمتهل	يلدفترمة0

مت	يحلصحل	على	يلقيمة	يلعلدلة	لالستثملريا	يف	يلصنلدمق	يليت	تدمرهل	
يجملمحعة	من	صليف	قيمة	يألصحل	يليت	مت	يإلفصلح	عنهل	يف	يلقحيئم	يملللية	

يملريجعة	لتلك	يلصنلدمق	أو	معلحملا	صليف	قيمة	يألصحل	يليت	مقدمهل	مدريء	
يلصنلدمق	يف	يخللرج	يو	معلمالا	مبيعلا	جدمدة		.وفيمل	متعلق	بللصنلدمق	

يلعقلرمة	فإن	يلقيمة	يلعلدلة	لالستثملريا	يلعقلرمة	يملشلر	إليهل	تستند	إىل	يلتقييم	
يألقل	يملقدم	من	يثنني	من	خربيء	يلتثمني	يملستقلني	وفقًا	ملذكرة	يلطرح	يخللص	

بتلك	يلصنلدمق0

22	ـ	املوجودات	احملتفظ	بها	بصفة	ائتمانية 
حتتفظ	يجملمحعة	مبحجحديا	بللنيلبة	عن	عمالئهل0	ونظرًا	ألن	يجملمحعة	

حتتفظ	هبذه	يملحجحديا	بصفة	يئتملنية	لذي	ل	متم	إدريج	هذه	يملحجحديا	يف	
قلئمة	يملركز	يملليل	يملححدة0	حتتفظ	يجملمحعة	كمل	يف	31	دمسمرب	2015 

مبحجحديا	مبحجب	يتفلقية	إديرة	مببلغ	2,985	مليحن	رملل	سعحدي	)2014	:	
2.588	مليحن	رملل	سعحدي(	بللنيلبة	عن	وملصلحة	عمالئهل0

حيتفظ		بلمللكية	يلقلنحنية	للمحجحديا	يملتعلقة	بللصنلدمق	يليت	تدمرهل	شركة	
يخلبري	يملللية	من	خالل	منشآا	ذيا	أغريض	خلصة0	ونظرًا	ألن	حصة	ملكية	
شركة	يخلبري	يملللية	يف	هذه	يملنشآا	ذيا	يألغريض	يخللصة	حيتفظ	هبل	بصفة	

يئتملنية،	لذي	فإن	يملعلحملا	يملللية	ويحلصة	يف	نتلئج	هذه	يملنشآا	ل	متم	
إدريجهل	يف	هذه	يلقحيئم	يملللية	يملححدة0

23	ـ	ارتباطات	رأمسالية	والتزامات	طارئة
تم	تقدمم	بعض	يلمطللبلا	من	قبل	أطريف	ثللثة	لدى	يلمحكمة	ضد	 أ(	

يلشركة	يالم	في	دورة	يالعملل	يلعلدمة.	تتحقع	يديرة	يلمجمحعة	ين	تكحن	
نتيجة	هذه	يلمطللبلا	لصللحهل	ولذلك	لم	متم	تكحمن	مخصص	لهل	في	

هذه	يلقحيئم	يلمللية	يلمححدة	فيمل	متعلق	بهذه	يلمطللبلا.

تحتفظ	يلمجمحعة	بهلمش	نقدي	مقديره	14.208	مليحن	رملل	سعحدي	 ب(	
)2014	:	10.357		مليحن	رملل		سعحدي(	لدى	يحد	يلبنحك	يلمحلية	مقلبل	

ضملن	تم	يصديره	لصللح	مصلحة	يلزكلة	ويلدخل	)يالمضلحلن	4	و10(.

يعتمد	مجلس	يالديرة	مصروفلا	رأسمللية	مستقبلية	بمبلغ	22.4	مليحن	 ج(	
رملل	سعحدي	)2014	:	14.9	مليحن	رملل		سعحدي(	فيمل	متعلق	بللتحسينلا	

على	يلعقلريا	يلمستأجرة	تحت	يلتنفيذ.

24ـ	عقود	االجيار	التشغيلي 

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
900450خالل	سنة

4,5004,500من	سنة	يىل	مخس	سنحيا
7,8008,700فحق	مخس	سنحيا

13,20013,650

فيمل	ملي	تفلصيل	يحلد	يألدىن	من	متطلبلا	رأس	يمللل

2015 
ريال	سعودي	

)باآلالف(

2014 
رملل	سعحدي	

)بلآلالف(
قاعدة	رأس	املال
900,086873,597معيلر	رأس	يمللل	1
8483معيلر	رأس	يمللل	2

900,170873,680جمموع	قاعدة	رأس	املال

احلد	األدىن	من	متطلبات	رأس	املال
237,88388,972خملطر	يالئتملن
158,004117,463خملطر	يلسحق

29,17920,437خملطر	يلتشغيل
425,066226,872جممحع	يحلد	يألدىن	من	رأس	يمللل	يملطلحب

معدل	كفاية	رأس	املال
2.123.85إمجليل	معدل	رأس	يمللل	“وقت”

475,104646,808يلفلئض	من	رأس	يمللل

20	ـ	معلومات	القطاعات
متشيًا	مع	يلتقلرمر	يملللية	يلديخلية	للمجمحعة	فقد	ويفق	جملس	يديرة	يجملمحعة	
على	حتدمد	قطلعلا	يألعملل	يملتعلقة	بأنشطة	يجملمحعة0	متم	يلتصرمح	عن	

يملعلمالا	بني	قطلعلا	يألعملل	على	أسس	جتلرمة0

تقحم	يجملمحعة	بحضع	يحللحل	وتطحمرهل	وهيكلتهل	وتنفيذهل	ملسلعدة	يلعمالء	
يف	حتقيق	أهديفهم	من	خالل	أمثل	يلطرق	للحصحل	على	أو	ختصيص	رأس	

يمللل0	تشمل	يجملمحعة	قطلعلا	يالعملل	يلرئيسية	يلتللية:

إدارة رأس املال
مستخدم	قطلع	إديرة	رأس	يمللل	إمكلنيلا	قلئمة	يملركز	يملليل	يملححدة	

للمجمحعة	ومهدف	إىل	تأسيس	معلمالا	مرحبة	سحيء	عن	طرمق	يالستثملر	
يملبلشر	يف	منتجلا	مؤسسلا	مللية	أخرى	أو	عن	طرمق	يالستثملر	يملشترك	مع	

عمالء	ذوي	إمكلنيلا	كبرية	يف	منتجلا	يجملمحعة	و/	أو	صنلدمق	مشتركة0

إدارة املوجودات
متيح	قطلع	إديرة	يملحجحديا	فرصًا	يستثملرمة	من	خالل	حمفظة	كبرية	

ومتنلمية	لصنلدمق	علمة	وخلصة	يف	جملالا	يلعقلريا	وأسحيق	رأس	يمللل0 
ومقدم	يلقطلع	إديرة	يلصنلدمق	يالختيلرمة	ويولفظ0	ومقدم	قطلع	إديرة	

يملحجحديا	حلحل	إديرة	يستثملريا	للمؤسسلا	ويألشخلص	من	أصحلب	يألمحيل	
يلكبرية	من	خالل	صنلدمق	مشتركة0

أخرى 
تتضمن	يخلدملا	يألخرى	يالستشلريا	ويلترتيب	ويالكتتلب	يلتأسيسي0

فيمل	ملي	إمريديا	يلتشغيل	للمجمحعة	وصليف	إمريديا	يلتشغيل	حسب	قطلع	
يالعملل	ويلقطلع	يجلغرييف	:

قطاعات األعمال

 إدارة	
 رأس	املال	

 ريال	
سعودي	

)باآلالف(

إدارة	
 املوجودات	

 ريال	
سعودي	

)باآلالف(

 أخرى	
 ريال	

سعودي	
)باآلالف(

 املجموع
 ريال	

سعودي	
)باآلالف(

للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2015
183,861)114(123,12560,850دخل	التشغيل	

67,149)77,624(113,48731,286صايف	دخل	التشغيل	

إدارة	رأس	
 املال	
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

إدارة	
 املوجودات

ريال	
سعودي	

)باآلالف(

 أخرى	
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

 املجموع
ريال	

سعودي	
)باآلالف(

للسنة	يملنتهية	يف	31	دمسمرب	2014
158,180 112,67141,8933,616دخل	يلتشغيل	

57,302)67,891(104,75220,441صليف	دخل	يلتشغيل	

عمليلا	شركة	يخلبري	يملللية	وشركتهل	يلتلبعة	تقع	يف	يململكة	يلعربية	يلسعحدمة	
ومملكة	يلبحرمن0
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25	ـ	املصادر	الرئيسية	لعدم	التأكد	من	التقديرات
اخنفاض قيمة الذمم املدينة

متم	تقدمر	يملبللغ	يلقلبلة	للتحصيل	من	يلذمم	يملدمنة	عندمل	مصبح	من	غري	
يوتمل	حتصيل	كلمل	يملبلغ0	يف	حللة	يملبللغ	يلكبرية	يف	حد	ذيهتل	متم	إجريء	
هذي	يلتقدمر	على	أسلس	كل	مبلغ	على	حدة	تبعل	لطحل	يلفترة	يليت	مضت	على	

يستحقلقهل0	إضلفة	لذلك	فإن	يجملمحعة	تأخذ	أمضًا	يف	يالعتبلر	مشحرة	
قلنحنية	لتحدمد	خمصص	يلدمحن	يملشكحك	يف	حتصيلهل	يف	حللة	يملبللغ	يلكبرية	
ويليت	تتعلق	بللدعلوي	يلقضلئية	يليت	تقحم	يجملمحعة	برفعهل0	ويف	حللة	يحللجة	
لتكحمن	خمصص	أكرب	بنلءًا	على	مشحرة	قلنحنية	فإن	يجملمحعة	تقحم	بتسجيل	

يملخصص	يألكرب0

ولكنهل	جتلوزا	محعد	 يليت	ليست	كبرية	يف	حد	ذيهتل	 يملبللغ	 أمل	
مضت	 يليت	 يلفترة	 لطحل	 تبعًا	 يملخصص	 وتكحمن	 تقييمهل	 فيتم	 يستحقلقهل	

يستحقلقهل0 محعد	 على	

بلغ	إمجليل	يلذمم	يملدمنة،	كمل	يف	تلرمخ	قلئمة	يملركز	يملليل	يملححدة،	12.43 
مليحن	رملل	سعحدي	)2014	:	13.2	مليحن	رملل	سعحدي(	وبلغ	خمصص	يلدمحن	

يملشكحك	يف	حتصيلهل	11	مليحن	رملل	سعحدي	)2014	:	11	مليحن	رملل	سعحدي(0 
أي	فرق	بني	يملبللغ	يليت	متم	حتصيلهل	فعليًا	يف	يلفتريا	يملستقبلية	ويملبللغ	

يملتحقعة	مدرج	يف	قلئمة	يلدخل	يملححدة	لتلك	يلفتريا0

القيمة العادلة لالستثمارات غري متداولة
متم	تسجيل	مجيع	يالستثملريا	يلغري	متديولة	بلجملمحعة	بللقيمة	يلعلدلة.	

ويف	حلل	عدم	تحيفر	يلقيم	يلعلدلة		يملتديولة	،تقحم	يالديرة	بلستخديم	معيلر	
وطرمقة	تقييم	متحيفقة	للتأكد	من	يلقيم	يلعلدلة	.يف	معظم	يحللالا	تقحم	

يجملمحعة	بلستخديم	صليف	قيمة	يالصحل	من	يمحيل	يلصنلدمق	يملستثمر	فيهل	
كقيمة	علدلة	لتلك	يالستثملريا.	من	يملمكن	ين	متم	يلتعدمل	علي	صليف	قيمة	

يالصحل	للحصحل	علي	يفضل	تقدمر	للقيمة	يلعلدلة	.	يف	حللة	عدم	تحيفر	
يملعلحملا	يلكلفية	للحصحل	علي	صليف	قيمة	يالصحل،	متم	يلتقييم	بنلءي	علي	

يفضل	يلتقدمريا	يلنلجتة	بحيسطة	يالديرة	مع	يألخذ	يف	يالعتبلر	عمليلا	
يلشريء	و	يالسترديد	يحلدمثة،	يملعلحملا	يملللية	يملتلحة،	يو	أي	مؤشريا	يخرى	

يلعلدلة. للقيمة	

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات
تقحم	إديرة	يجملمحعة	بتحدمد	يألعملر	يإلنتلجية	يملقدرة	للممتلكلا	ويآلالا	
ويملعديا	ألغريض	يحتسلب	يالستهالك.	حيدد	هذي	يلتقدمر	بعد	يألخذ	بعني	

يالعتبلر	يالستخديم	يملتحقع	لألصل	ويالستهالك	يلعلدي.	تقحم	يجملمحعة	

مبريجعة	يألعملر	يالنتلجية	سنحمًا	وسيتم	تعدمل	قسط	يالستهالك	يملستقبلي	
يف	حللة	يعتقلد	يإلديرة	بأن	يألعملر	يالنتلجية	ختتلف	عن	يلتقدمريا	يلسلبقة.

كيان االستثمار
يف	حتدمد	وضع	يجملمحعة	ككيلن	يستثملر،	تقحم	يجملمحعة	بأخذ	مل	ملي	يف	

يالعتبلر:

تقدمم	خدملا	إديرة	يالستثملر	لعدد	من	يلمستثمرمن	فيمل	متعلق	 أ(	
بلالستثملر	في	يلصنلدمق	يلتي	تدمرهل	يلمجمحعة.

قيلم	يلمجمحعة	بتحقيق	عحيئد	رأسمللية	وإمريديا	من	يستثملريتهل	ويلتي	 ب(	
متم	تحزمعهل	على	يلمستثمرمن	في	يلحلضر	ويلمستقبل.

تقحم	يلمجمحعة	بتقييم	أديء	يستثملريتهل	على	أسلس	يلقيمة	يلعلدلة	وفقل	 ج(	
للسيلسلا	يلحيردة	في	هذه	يلقحيئم	يلمللية.

26	ـ	موافقة	جملس	االدارة	
ويفق	جملس	يالديرة	على	هذه	يلقحيئم	يملللية	يملححدة	بتلرمخ	14مجلدى	يالوىل	

1437هـ	)يملحيفق	23	فربيمر	2016(0   

27	ـ	أرقام	املقارنة 
أعيد	تصنيف	بعض	يرقلم	يلسنة	يلسلبقة	لتتحيفق	مع	يلعرض	يف	يلسنة	يحلللية.	

ولكن	ال	محجد	تأثري	يف	يعلدة	يلتصنيف	على	قلئمة	يلدخل	يملححدة	يو	قلئمة	
يلتغرييا	يف	حقحق	يملسلمهني	يملححدة0
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