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لمحة 
عن الشركة

م	الخبير	منتجات	وحلوال	ا�ستثمارية	مبتكرة	 »الخبير	المالية«	هي	ال�سركة	المتخ�س�سة	في	اإدارة	االأ�سول	واال�ستثمارات	البديلة،	تقدِّ

ذات	قيمة	م�ستدامة	للموؤ�س�سات	وال�سركات	العائلية	والم�ستثمرين	االأفراد	اأ�سحاب	المالءة	المالية.	كما	تتميز	اأعمال	ال�سركة	المتوافقة	

مع	�سوابط	ال�سريعة	االإ�سالمية	بفعاليتها	وا�ستنادها	اإلى	الفهم	العميق	الحتياجات	العمالء	واالإدراك	ال�سامل	لعوامل	المخاطر.

ت�س��عى	الخبي��ر	المالي��ة	اأن	تك��ون	ال�س��ركة	المختارة	لتقديم	
المنتج��ات	والحل��ول	اال�س��تثمارية	المتوافقة	مع	اأحكام	ال�س��ريعة	
االإ�س��المية	ومبادئه��ا،	م��ن	خالل	منهجية	�س��مولية	تهدف	اإلى	
اإيج��اد	�س��راكات	م��ع	العمالء،	الإتاحة	الفر�ص	اال�س��تثمارية	

واال�س��تثمار	فيه��ا.	وق��د	نجحت	الخبير	ف��ي	تعزيز	تلك	
ال�س��راكات،	وت�س��عى	اإلى	ا�س��تثمار	راأ�س��مالها	بما	ي�سمن	تحقيق	
اأق�س��ى	قيم��ة	م�سافة	لم�س��اهمي	ال�س��ركة	وعمالئها،	بدعم	
م��ن	فري��ق		الخب��راء	المتخ�س�سي��ن	اأ�سح��اب	الكفاءة	العالية	

والخبرات	الوا�س��عة	والمتنوعة.

وتعم��ل	الخبي��ر	عل��ى	توظيف	�س��جل	خبراتها	الحافل،	لال�س��تفادة	
م��ن	الفر�ص	اال�س��تثمارية	النا�س��ئة	عن	التط��ورات	االقت�سادية	

والرقابي��ة.	وتت��وزع	ا�س��تثمارات	الخبير	المتنوعة	بح�س��ب	
القطاع��ات	والمناط��ق	الجغرافي��ة	في	جميع	دول	مجل���ص	التعاون	

الخليج��ي،	واأ�س��واق	عالمي��ة	مختارة	منه��ا	الواليات	المتحدة	
االأمريكي��ة		وبريطانيا.

يعم��ل	قط��اع	اإدارة	االأ�سول	ب�س��ركة	الخبي��ر	المالية	بالدرجة	
االأول��ى،	عل��ى	اإتاح��ة	فر�ص	ا�س��تثمارية	بديلة	من	خالل	الطرح	
الخا�ص	لت�س��كيلة	وا�س��عة	من	�سناديق	اال�س��تثمار	في	العقار	

واأ�س��هم	ال�س��ركات	الخا�سة.	وتتركز	اال�س��تثمارات	العقارية	على	
الفر���ص	المتاح��ة	ف��ي	�س��وق	ال�سيافة	بقطاع	ال�س��ياحة	الدينية	
ف��ي	مك��ة	المكرم��ة	والمدينة	المنورة،	واال�س��تحواذ	على	اأ�سول	

عقاري��ة	م��درة	للدخ��ل	في	مدن	رئي�س��ية	في	جميع	اأنح��اء	المملكة	
العربية	ال�س��عودية.	وت�س��تهدف	اال�س��تثمارات	في	اأ�س��هم	ال�سركات	
الخا�س��ة	القطاع��ات	اال�س��تثمارية	الدفاعي��ة	كالتعليم	والرعاية	
ال�سحي��ة،	كم��ا	ت�س��تهدف	�س��ركات	ال�سناع��ات	التحويلية	التي	
تق��وم	بت�سدي��ر	كمي��ات	كبيرة	من	اإنتاجه��ا،	باالإ�سافة	اإلى		
ا�س��تثمارات	انتقائي��ة	ف��ي	قطاعي	تج��ارة	التجزئة	واالأطعمة	

والم�سروبات.

ا	ا�س��تثمارية	 اإل��ى	جان��ب	ذلك،	تهي��ئ	الخبير	المالية	فر�سً
ف��ي	االأ�س��واق	المالية،	من	خ��الل	خدمات	اإدارة	المحافظ	

م	خدمات	ا�ست�س��ارية	�س��املة	الإدارة	 اال�س��تثمارية	الخا�سة،	وتقدِّ
الث��روات	الوقفي��ة	لح�س��اب	العم��الء	الراغبين	في	تاأ�سي���ص	كيانات	
وقفي��ة،	كم��ا	تق��دم	الخبي��ر	خدمات	اإدارية	واأمانة	حفظ	م�س��تقلة	

ل�سناديق	اال�س��تثمار.

يق��ع	مق��ر	الخبي��ر	المالي��ة	ف��ي	مدينة	جدة،	ولها	فرع	ف��ي	العا�سمة	
الريا���ص،	و	تخ�س��ع	لرقاب��ة	هيئة	ال�س��وق	المالية	ف��ي	المملكة	

العربي��ة	ال�س��عودية،	ترخي�ص	رقم	07074-37.

ِقيمنا 

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

نعمل	دائًما	على	توقع	احتياجات	عمالئنا	ومتغيرات	االأ�سواق	التي	نعمل	فيها 	•

ن�سعى	لتعظيم	حقوق	الملكية	لم�ساهمينا  •

نفتخر	بالكفاءة	والمهنية	التي	نعمل	بها  •

ن�سجع	االإبداع	واالبتكار	والتطوير  •

ر�ؤيتنا

اأن	نكون	ال�سريك	الذي	يقدم	الحلول	اال�ستثمارية	الناجعة	من	اأجل	
نتاج	يتحدى	الزمن.

ر�سالتنا

اأن	نكون	ال�سركة	المختارة،	ال�سركة	التي	يطمح	اأ�سحاب	الكفاءات	
العالية	في	العمل	لديها	والتي	يرغب	كل	م�ستثمر	في	�سرائها.
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جائزة	اأف�سل	بيئة	عمل	في	المملكة	العربية	
ال�سعودية

خ��الل	الع��ام	2016،	ح�سل��ت	الخبير	المالية	لل�س��نة	ال�س��ابعة	على	
	،"Great Place to Work	عمل	بيئة	اأف�س��ل	جائ��زة	عل��ى	التوال��ي

وتب��واأت	المرك��ز	االأول	على	م�س��توى	القطاع	المالي	وال�س��ركات	
المحلي��ة،	اإ�ساف��ة	اإل��ى	تبوئه��ا	المركز	الرابع	على	م�س��توى	جميع	

القطاع��ات	ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية.

جائزة	اأف�سل	بيئة	عمل	في	اآ�سيا

ح�سل��ت	الخبي��ر	المالي��ة	للم��رة	االأولى	على	جائزة	اأف�س��ل	بيئة	عمل	
 Great Place to عمل	بيئة	"اأف�س��ل	�س��ركة	جوائز	�سم��ن	اآ�س��يا	ف��ي
Work"،	وج��اء	ترتيبه��ا	�سم��ن	اأف�سل	25	�س��ركة	في	اآ�س��يا	عن	فئة	

ال�س��ركات	ال�سغيرة	والمتو�س��طة.

الجوائز

لقد	تم	تكريم	الخبير	المالية	منذ	تاأ�سي�سها	بالعديد	من	الجوائز	المرموقة	في	مجاالت	مختلفة،	منها	اإدارة	االأ�سول،	واأداء	�سناديق	

اال�ستثمار	وتنمية	راأ�ص	المال	الب�سري،	وهو	ما	تفخر	به	ال�سركة	وترى	فيه	تاأكيًدا	م�ستقال	مهمًا	الإنجازاتها.	وتعتز	الخبير	المالية	

بتنامي	اإ�سادة	الهيئات	الم�سرفية	الدولية	وقراء	الدوريات	المالية	وهيئات	التحكيم	المرموقة	في	القطاع	االقت�سادي	والمالي	والب�سري	

باإنجازات	الخبير	المالية	ونجاحاتها	المتوا�سلة	التي	حققتها	خالل	العام	2016.

 اأف�سل	�سندوق	ا�ستثماري	في	االأ�سهم	الخليجية	

 في	المملكة	العربية	ال�سعودية	

عن ”�سندوق	الخبير	لالأ�سهم	الخليجية“ 

 اأف�سل	�سندوق	لالأ�سهم	الخليجية	

عن ”�سندوق	الخبير	لالأ�سهم	الخليجية“ 

اأف�سل	�سندوق	اإ�سالمي	في	المملكة	العربية	ال�سعودية
عن ”�سندوق	الخبير	لل�سيولة	-ح�سين“ 

 جائزة	اأف�سل	مدير	لالأ�سول

	في	ال�سرق	االأو�سط
اأف�سل	مدير	�سندوق	اإ�سالمي

 اأف�سل	�سركة	الإدارة	االأ�سول	

في	الخليج	العربي

 اأف�سل	بيئة	عمل	في	المملكة	العربية	ال�سعودية	2016 اأف�سل	بيئة	عمل	في	اآ�سيا	2016

المركز	االأول	كاأف�سل	بيئة	عمل	في	قطاع	الخدمات	المالية	
وعلى	م�ستوى	جميع	ال�سركات	المحلية	

الجوائز
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ملخص 
النتائج المالية

الن�سبة	المئوية	للتغيير

ملخ�ص	النتائج	المالية

%2012%2013%2014%2015%2016ريال سعودي )باآلالف(

الدخل
66%17107,348%26125,703%13158,180%16178,514%207,334إجمالي اإليرادات

)268%()76,305(9%)83,187(21%)100,878(10%)110,586(0%)110,392(المصروفات التشغيلية

---)4,618(456%)25,674(مصروفات مرابحة وتمويل
-800)100%(-5004%24إيرادات أخرى

---3,835)104%()160()خسارة( / دخل من عمليات متوقفة
62%4031,043%3243,316%1757,302%667,149%71,132صافي الدخل

المركز المالي
4%5803,097%3846,412%3873,680%900,170)2%(880,642حقوق المساهمين

5%7819,099%8873,043%47940,212%161,384,315%1,611,613إجمالي الصول

0%20561,058%6671,505%70708,946%51,205,794%1,267,634الستثمارات

14%521,641,700%342,498,180%203,335,071%104,010,786%4,426,995الصول تحت اإلدارة

الربحية
)2%(28,92%19%34,46%5%56,23%4%37,62%)9%(34,31%هامش صافي الدخل

0%3,94%33%5,25%27%6,66%14%7,57%6%8,0%العائد على متوسط حقوق المساهمين

20%3,89%32%5,12%23%6,32%)9%(5,78%)18%(4,75%العائد على متوسط الصول

)201%(71,08%)7%(66,18%)4%(63,77%)3%(61,95%)14%(53,24%نسبة المصروفات التشغيلية إلى الدخل

9%390,38%330,53%170,71%60,83%0,87ربح السهم )ريال سعودي(

اإجمايل	االإيرادات
مليون	ريال	�سعودي

107,3125,7
158,2178,5

207,3

2016 2015 2014 2013 2012

ا’�ستثمارات

مليون	ريال	�سعودي

561,1671,5708,9

1,205,81,267,6

2016 2015 2014 2013 2012

�سايف	الدخل
مليون	ريال	�سعودي

31,0
43,3

57,3
67,171,1

2016 2015 2014 2013 2012

اإجمايل	االأ�سول
مليون	ريال	�سعودي

819,1873,0940,2

1,384,3
1,611,6

2016 2015 2014 2013 2012

ربح	ال�سهم
ريال	�سعودي

0,38
0,53

0,71
0,830,87

2016 2015 2014 2013 2012

االأ�سول	حتت	االإدارة
مليون	ريال	�سعودي

2,498,2
3,335,1

4,010,84,427,0

2016 2015 2014 2013 2012

1,641,7
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محفظة 
الصناديق االستثمارية

ال�سناديق	التي	مت	التخارج	منهاال�سناديق	القائمة

محفظة	ال�سناديق	اال�ستثمارية

 *	مليون	ريال	�سعودي
**	تم	اإن�ساء	هذه	ال�سناديق	و	عر�سها	على	الم�ستثمرين	وفقًا	لمتطلبات	الطرح	الخا�ص	بالئحة	�سناديق	اال�ستثمار.

* مليون	ريال	�سعودي	كما	في	31	دي�سمبر	2016	ما	لم	يرد	ن�ص	بغير	ذلك
**	تم	اإن�ساء	هذه	ال�سناديق	و	عر�سها	على	الم�ستثمرين	وفقًا	لمتطلبات	الطرح	الخا�ص	بالئحة	�سناديق	اال�ستثمار.

حجم ال�صندوق*تاريخ التخارج امل�ستهدفاملنطقة اجلغرافيةتاريخ البدءنوع ال�صندوقا�صم ال�صندوق **

اال�ستثمار	العقاري

1,475,5 2017المملكة العربية السعودية7 ديسمبر 2011○صندوق الخبير لتطوير الراضي 2
 201797,5المملكة المتحدة19 نوفمبر 2012○صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن 1

 77,7 2017المملكة العربية السعودية29 ديسمبر 2012○صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 1
 131,6 2019الوليات المتحدة2 يوليو 2014○صندوق الخبير للدخل العقاري المريكي

 730,6 2019المملكة العربية السعودية7 ديسمبر 2014○صندوق الخبير للفرص الستثمارية العقاري 1
 2017301,1المملكة العربية السعودية31 ديسمبر 2014○صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 2
2021240المملكة العربية السعودية8 ديسمبر 2016○صندوق الخبير للدخل العقاري السعودي 1

2019125المملكة العربية السعودية22 ديسمبر 2016○صندوق الخبير للضيافة 1

حجم ال�صندوق*تاريخ التخارج امل�ستهدفاملنطقة اجلغرافيةتاريخ البدءنوع ال�صندوقا�صم ال�صندوق **

االأ�سهم	اخلا�سة

 145,8 2017اإلمارات العربية المتحدة31 ديسمبر 2012○صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي
 207,5 2017اإلمارات العربية المتحدة29 ديسمبر 2013○صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي 2

201844المملكة العربية السعودية28 ديسمبر 2014○صندوق الخبير للشركات المتوسطة والصغيرة 1
 2018150,7المملكة العربية السعودية31 ديسمبر 2014○صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 1

2020147المملكة العربية السعودية31 ديسمبر 2015○صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 1

العائد على اال�ستثماراإيرادات التخارج *تاريخ التخارجاملنطقة اجلغرافيةتاريخ البدءنوع ال�صندوقا�صم ال�صندوق **

اال�ستثمار	العقاري

85,10% 306,5 10 مارس 2014المملكة العربية السعودية10 يوليو 2010○صندوق الخبير لتطوير الراضي 1

40,54% 121,2 19 أكتوبر 2015المملكة العربية السعودية1 نوفمبر 2010○صندوق الخبير العقاري 1

65,65% 165,6 30 مايو 2016المملكة العربية السعودية1 نوفمبر 2010○صندوق الخبير العقاري 2

املنطقة اجلغرافيةتاريخ البدءنوع ال�صندوقا�صم ال�صندوق 

االأ�سواق	املالية

دول مجلس التعاون الخليجي3 يوليو 2011␣○صندوق الخبير لألسهم الخليجية

دول مجلس التعاون الخليجي12 فبراير 2012␣○صندوق الخبير للسيولة )حصين(

المملكة العربية السعودية1 يوليو 2013␣○صندوق الخبير لألسهم السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الوسط وشمال أفريقيا3 ديسمبر 2015␣○صندوق الخبير للطروحات الولية

طرح	خا�ص	مقفل

طرح	عام	مفتوح

طرح	خا�ص	مقفل



الخبير المالية التقرير ال�سنوي لعام ٢٠١٦

13 12

ملخص 
تقرير مجلس اDدارة

لقد	حققنا	خالل	العام	2016	تقدمًا	هامًا	في	تنفيذ	ا�ستراتيجيتنا	التي	تركزت	ب�سكل	رئي�سي	على	اال�ستثمارات	البديلة	واإدارة	االأ�سول.	

وتقوم	ا�ستراتيجية	الخبير	المالية	على	ركيزتين	اأ�سا�سيتين	هما	اال�ستثمارات	العقارية	واال�ستثمارات	في	االأ�سهم	الخا�سة،	وقد	تم	

و�سعها	لال�ستفادة	من	قطاعات	اأ�سا�سية	معينة	م�ستهدفة	كالتعليم،	والرعاية	ال�سحية،	وال�سياحة	الدينية.

 م�ساعد محمد �سعد الدري�س
رئي�ص	مجل�ص	االإدارة

 عمار اأحمد �سطا
الع�سو	المنتدب

وف��ي	الخت��ام،	ن��ود	اأن	نع��رب	لكم	عن	خال���ص	تقديرنا	لدعمكم	
المتوا�س��ل	وتوجيهاتك��م	كم�س��اهمين	ف��ي	الخبير	المالية،	

ونتوج��ه	بال�س��كر	والعرف��ان	لعمالئن��ا	وم�س��اهمينا	على	ثقتهم	
بن��ا	ووالئهم	ل�س��ركتنا؛	ول�س��ركائنا	عل��ى	تعاونهم	االإيجابي،	
ولهيئ��ة	ال�س��وق	المالي��ة	ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية.	كما	

ن��ود	االإ�س��ادة	بمهنية	والت��زام	اأع�ساء	فريق	اإدارتنا	ومن�س��وبينا	
واإ�س��هاماتهم	الفعال��ة	خالل	�س��نة	اأخرى	مليئ��ة	بالتحديات.

اإلى	ال�س��ادة	الم�ساهمين

باالإنابة	عن	مجل���ص	اإدارة	�س��ركتكم	"�س��ركة	الخبير	المالية"،	
ي�س��عدنا	اأن	نعر���ص	لك��م	التقري��ر	ال�س��نوي	والقوائم	المالية	

لل�س��ركة	لل�س��نة	المالي��ة	المنتهي��ة	في	31	دي�س��مبر	2016.	ويطيب	
لنا	اأن	نعلن	اأن	�س��ركتكم	قد	�س��هدت	خالل	هذه	الفترة	�س��نًة	

اأخ��رى	م��ن	االأداء	المتمي��ز	وهلل	الحمد	ووا�سل��ت	تحقيق	اأهداف	
نموه��ا	الطموح��ة.	وه��ذا	يعتب��ر	بحد	ذاته	اإنج��اًزا	مهمًا	بالنظر	
اإل��ى	ا�س��تمرار	ال�سبابي��ة	االقت�سادية	وتقلبات	االأ�س��واق	العالمية	
واال�سطراب��ات	الجيو�سيا�س��ية،	الت��ي	كان��ت	جميعها	عوامل	اأثرت	

�س��لًبا	على	ال�س��عور	العام	ال�س��ائد	في	اأو�س��اط	الم�س��تثمرين.

االأداء	المالي

كم��ا	ي�س��رنا	اأن	نعل��ن	اأن	الخبي��ر	المالي��ة	قد	حقق��ت	نتائج	ماليًة	
ممت��ازة	غير	م�س��بوقة	لل�س��نة	ال�س��ابعة	عل��ى	التوالي،	بنمو	في	

اإجمالي	الدخل	الت�س��غيلي	ل�س��نة	2016	بن�س��بة	16%	لي�سل	اإلى	
207	ماليي��ن	ري��ال	�س��عودي،	ونمو	في	�سافي	االأرباح	بن�س��بة	

6%	لي�س��ل	اإل��ى	71	ملي��ون	ريال	�س��عودي.	وكما	ف��ي	نهاية	العام	

2016،	ارتف��ع	اإجمال��ي	اأ�س��ول	ال�س��ركة	اإلى	1.611	مليون	ريال	

�س��عودي،	اأي	بزي��ادة	بن�س��بة	16%	مقارن��ًة	بم��ا	كان	عليه	في	
نهاي��ة	ال�س��نة	ال�س��ابقة،	بينم��ا	بلغت	حقوق	الم�س��اهمين	880 
ملي��ون	ري��ال	�س��عودي.	كذلك	وا�سل	مع��دل	العائد	على	حقوق	

الم�س��اهمين	اتجاه��ه	الت�ساع��دي	لي�س��ل	اإل��ى	8%.	ونما	اإجمالي	
االأ�سول	تحت	االإدارة،	والذي	ي�س��كل	موؤ�س��رًا	مهمًا	لقيا���ص	مدى	
نجاح	اأعمال	ال�س��ركة،	بن�س��بة	10%	اإلى	4.427	ماليين	ريال	
�س��عودي.	وم��ن	جهة	اأخرى،	نم��ت	القيمة	ال�س��وقية	لمحفظة	

اال�س��تثمارات	بن�س��بة	5%	اإلى	1.268	مليون	ريال	�س��عودي،	بينما	
ارتف��ع	مع��دل	العائد	على	اال�س��تثمار	اإلى	%12.6.	

واإل��ى	جان��ب	ذل��ك،	حققنا	خالل	الع��ام	2016	تقدًما	ممتاًزا	في	
تنفي��ذ	ا�س��تراتيجيتنا	الت��ي	تقوم	ب�س��كل	رئي�س��ي	على	اإدارة	اأ�سول	
اال�س��تثمارات	البديل��ة.	وتعتم��د	هذه	اال�س��تراتيجية	على	ركيزتين	

اأ�سا�س��يتين	هما	اال�س��تثمار	العقاري	واال�س��تثمار	في	االأ�س��هم	
الخا�س��ة،	في	قطاعات	اأ�سا�س��ية	م�س��تهدفة،	منه��ا	التعليم	

والرعاي��ة	ال�سحي��ة	وال�س��ياحة	الديني��ة،	وبما	يتواف��ق	مع	التغير	
ف��ي	م��دى	اإقب��ال	الم�س��تثمرين	على	تحمل	مخاطر	اال�س��تثمار،	
ف��ي	ظ��ل	التقلب��ات	ال�س��ديدة	التي	ي�س��هدها	المناخ	االقت�سادي.	
ويهي��ئ	ه��ذا	التوج��ه	اال�س��تراتيجي	تفّوق	الخبي��ر	المالية	وتمّيزها	
مقارن��ًة	بالعدي��د	م��ن	نظيراته��ا	من	ال�س��ركات	االأخرى	التي	تركز	
ب�س��كل	اأ�سا�س��ي	على	االأ�س��واق	المالية	التي	�س��هدت	�س��نة	اأخرى	

م��ن	االأداء	ال�س��لبي	الح��اد	في	العام	2016.

اإن	النتائ��ج	المالي��ة	غي��ر	الم�س��بوقة	التي	حققتها	�س��ركتكم	ل�س��نة	
2016	تعك���ص	م��دى	نج��اح	قطاع��ات	اأعمالنا	ف��ي	تنفيذ	اأهدافنا	

اال�س��تراتيجية	بالتفاعل	مع	عوامل	ال�س��وق	الم�س��تجدة.	وت�س��مل	
قائم��ة	اأب��رز	اإنجازاتن��ا	الطرح	الخا���ص	ل�سندوقين	عقاريين	

جديدي��ن؛	وتنفي��ذ	عدد	م��ن	�سفقات	التخ��ارج	الكاملة	والجزئية	
م��ن	ا�س��تثماراتنا؛	وتحقي��ق	مع��دل	نمو	كبير	في	عدد	الموؤ�س�س��ات	
وال�س��ركات	�سم��ن	قاع��دة	عمالئنا.	وفي	نف���ص	الوقت،	وا�سلنا	
البح��ث	ع��ن	�س��بل	تتي��ح	لنا	المزيد	م��ن	التنويع	في	م�سادر	

اإيراداتن��ا	م��ن	خ��الل	تعزيز	ميزتنا	ك�س��ركة	�س��ّباقة	في	مجاالت	
مختلف��ة	منه��ا	االأوق��اف،	والحفظ	والخدمات	االإداري��ة	ل�سناديق	

اال�ستثمار.

اأبرز	الخطط	والقرارات	المهمة	للعام	2016

وم��ن	جه��ة	اأخرى،	ي�س��كل	الطرح	االأولي	لالكتتاب	العام	ل�س��ركة	
الخبي��ر	المالي��ة	عن�سًرا	رئي�س��ًيا	في	ا�س��تراتيجية	�س��ركتنا،	
يه��دف	اإل��ى	دف��ع	عجلة	النمو	الم�س��تقبلي	وتنمية	ال�س��ركة	

وتطويرها.	وقد	ا�س��توفت	ال�س��ركة	جميع	ال�س��روط	المتعلقة	
ب��اإدراج	االأ�س��خا�ص	المرخ���ص	لهم	في	)ت��داول(	وح�سلت	على	
ع��دم	ممانع��ة	م��ن	هيئة	ال�س��وق	المالي��ة	لتقديم	طلب	االإدراج.

وحر�س��ًا	م��ن	�س��ركة	الخبي��ر	المالية	على	تو�س��يع	نطاق	وجودها	
في	منطقة	دول	مجل���ص	التعاون	الخليجي	وال�س��رق	االأو�س��ط،	
قام��ت	ال�س��ركة		بتاأ�سي���ص	فرعه��ا	في	اإمارة	دب��ي.	وقد	ح�سلت	

ال�س��ركة	عل��ى	الموافق��ة	االأولية	من	�س��لطة	دب��ي	للخدمات	المالية	
وبن��اًء	علي��ه	�س��لمت	ال�س��ركة	طلبها	اإل��ى	مركز	دبي	المالي	

العالم��ي	وم��ن	المتوق��ع	اكتم��ال	عملية	التاأ�سي���ص	والح�سول	على	
ترخي���ص	�س��لطة	دب��ي	للخدم��ات	المالي��ة	بنهاية	الربع	االأول	من	

عام	2017.

م��ن	ناحي��ٍة	اأخ��رى	تم	في	�س��هر	نوفمبر	م��ن	العام	2016	الموافقة	
عل��ى	الت�سفي��ة	االختيارية	ل�س��ركة	�س��نابل	لال�س��تثمار	التابعة	

ل�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	ومقره��ا	مملك��ة	البحرين،	وطلب	اإلغاء	
الترخي���ص	ال�س��ادر	له��ا	من	م�س��رف	البحرين	المركزي.	

وقد	تم	اإيقاف	عمليات	�س��ركة	�س��نابل	لال�س��تثمار	والبدء	في	
اإج��راءات	عملي��ة	الت�سفي��ة	الفعلي��ة	اإعتبارًا	من	تاريخ	15 

.2016 دي�سمبر	

كم��ا	وا�سلن��ا	العم��ل	خالل	ال�س��نة	على	بناء	قدراتنا	الموؤ�س�س��ية	
لك��ي	نتمك��ن	من	تعزي��ز	�سمودنا	في	مواجه��ة	ال�سبابية	

االقت�سادي��ة	ال�س��ائدة	والتقلبات	المتزايدة	في	االأ�س��واق.	
وق��د	عززن��ا،	اأط��ر	عملنا	في	مجاالت	حوكمة	ال�س��ركة	واإدارة	
المخاط��ر،	وعملن��ا	على	تح�س��ين	مواردنا	الب�س��رية	ومن�سة	

تقني��ة	المعلوم��ات؛	وقمن��ا	بتطوي��ر	اإجراءاتنا	ونظمنا	الت�س��غيلية	
لتعظي��م	كف��اءات	التكاليف	وتح�س��ين	االإنتاجي��ة.	كذلك	وا�سلنا	

العم��ل	عل��ى	تنفي��ذ	برنامج	م�س��وؤولية	ال�س��ركة	االجتماعية	مع	
التركي��ز	عل��ى	تقدي��م	الدع��م	لتنمية	قطاع	الخدم��ات	الم�سرفية	

اال�س��تثمارية	المتوافقة	مع	اأحكام	ال�س��ريعة	االإ�س��المية	
ومبادئها،	وم�س��اعدة	ال�س��باب	ال�س��عودي	على	اال�س��تفادة	

الق�س��وى	من	الفر���ص	المتاحة	لهم.

اأم��ا	ف��ي	الفت��رة	القادمة،	فاإننا	نرى	اأن	العام	2017	�س��وف	
يك��ون	ف��ي	الغال��ب	عامًا	اآخ��ر	مليئًا	بالتحديات،	ت�س��تمر	خالله	
ال�سعوب��ات	الت��ي	هزت	االأ�س��واق	طيلة	الع��ام	الما�سي،	يوؤججها	

ا�س��تمرار	المخ��اوف	وتفاق��م	ال�سبابي��ة.	ولكن	في	�سوء	
االإنج��ازات	القوي��ة	الت��ي	حققناها	في	الع��ام	2016،	فاإننا	على	
ثق��ة	تام��ة	بق��درة	فريق	اإدارتن��ا	على	تنفيذ	ا�س��تراتيجيتنا،	

وتج��اوز	التحدي��ات	الم�س��تقبلية،	واال�س��تفادة	من	فر�ص	االأعمال	
الجدي��دة.	ولذل��ك،	نبق��ى	متفائلين	بح��ذر	في	نظرتنا	الم�س��تقبلية	

الأداء	الخبي��ر	المالي��ة.	اإال	اأن��ه	ال	ب��د	من	االإ�س��ارة	اإلى	اأن	اأي	
تراج��ع	كبي��ر	ف��ي	االأو�ساع	االقت�سادية	واأو�ساع	ال�س��وق	يمكن	
اأن	يوؤدي��ا	اإل��ى	تزاي��د	�سعوبة	المحافظة	عل��ى	معدالت	النمو	

المرتفع��ة	الت��ي	حققته��ا	الخبي��ر	المالية	في	ال�س��نوات	االأخيرة.

وباالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذلك،	اأُجري��ت	بع�ص	التغييرات	ف��ي	المنا�سب	
القيادية	بال�س��ركة	في	العام	2016	على	م�س��توى	مجل���ص	االإدارة	

واالإدارة	التنفيذي��ة.	ون��ود	اأوال	الترحي��ب	بال�س��يد	/	مهند	
حي��در	ب��ن	الدن	ال��ذي	ان�سم	اإلى	مجل���ص	االإدارة	كع�سو	غير	
م�س��تقل،	وال�س��يد	/	محم��د	عبدالرحم��ن	موؤمنه	الذي	ان�سم	

اإل��ى	مجل���ص	االإدارة	ب�سف��ة	ع�سو	م�س��تقل،	لي�س��هما	بخبراتهما	
الوا�س��عة	ودرايتهم��ا	العميق��ة	في	توجيه	ال�س��ركة	وتحقيق	

اأهدافه��ا	اال�س��تراتيجية.	كم��ا	نتق��دم	بالتهنئة	لل�س��يد	/	اأحمد	
�س��عود	غوث	على	تعيينه	رئي�ًس��ا	تنفيذًيا	لل�س��ركة،	خلًفا	لل�س��يد	
عم��ار	اأحم��د	�سالح	�س��طا،	الذي	�سي�س��تمر	ف��ي	من�سب	الع�سو	
المنتدب	لل�س��ركة.	وال�س��يد	/	اأحمد	غوث	هو	اأحد	من�س��وبي	

ال�س��ركة	منذ	تاأ�سي�س��ها،	وقد	�س��غل	عدًدا	من	المنا�سب	االإدارية	
والتنفيذي��ة،	كان	اآخره��ا	من�س��ب	نائ��ب	الرئي���ص	التنفيذي	على	
مدى	ال�س��نوات	ال�س��ت	الما�سية.	وقد	اأ�س��هم	بخبرته	الطويلة	
ودرايته	ال�س��املة	بدور	اأ�سا�س��ي	في	تنمية	ال�س��ركة	وتطويرها	
لت�سب��ح	�س��ركًة	ا�س��تثمارية	رائ��دة.	ونحن	على	ثق��ة	تامة	بقدرته	
عل��ى	قي��ادة	الخبي��ر	المالي��ة	عبر	المرحل��ة	الجديدة	من	تطورها	
اال�س��تراتيجي	ونم��و	اأعماله��ا.	ونتوجه	ب�س��كرنا	وتقديرنا	اإلى	

ال�س��يد	عمار	�س��طا	على	الدور	الريادي	الذي	قام	به	منذ	تاأ�سي���ص	
ال�س��ركة	ف��ي	الع��ام	2008،	وعل��ى	ما	بذله	م��ن	جهود	عظيمة	
لتنمي��ة	الخبي��ر	المالي��ة	لت�سب��ح	اإحدى	الموؤ�س�س��ات	المالية	

الكب��رى	ف��ي	المملك��ة	العربية	ال�س��عودية	والمنطقة.

ملخ�ص	تقرير	مجل�ص	االإدارة
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تقرير 
الرئيس التنفيذي

النظرة	الم�ستقبلية

اإنن��ا	نتوق��ع	عموًم��ا	اأن	ي�س��هد	العام	2017	تزاي��ًدا	في	التحديات	
االقت�سادي��ة	مقارن��ًة	بالع��ام	2016،	مع	ا�س��تمرار	التاأثر	

ال�س��لبي	عل��ى	معظ��م	فئ��ات	االأ�سول،	نتيج��ًة	لعوامل	عدة	منها	
اإع��ادة	هيكل��ة	االإقت�سادي��ات	المحلية،	والتقلبات	في	االأ�س��واق،	
واال�سطراب��ات	الجيو�سيا�س��ية،	اإل��ى	جانب	التاأثيرات	الم�س��تجدة	
ف��ي	جوان��ب	اأخ��رى،	منها	على	�س��بيل	المثال	الالح�س��ر	الت�سويت	
عل��ى	خ��روج	بريطاني��ا	من	االتحاد	االأوروب��ي،	وتداعيات	نتائج	
االنتخاب��ات	ف��ي	الواليات	المتح��دة	االأمريكية	واأوروبا.	وفي	
مواجه��ة	كل	تل��ك	العوامل،	�س��وف	نوا�س��ل	زيادة	تركيزنا	

اقة	في	االأ�س��واق،	 اال�س��تراتيجي،	وتدعيم	ميزتنا	ك�س��ركة	�س��بَّ
وتنوي��ع	م�س��ادر	اإيراداتن��ا،	وتطوي��ر	المنتجات	المنا�س��بة	لتلبية	

احتياج��ات	م�س��تثمرينا،	واالبت��كار	واالإبداع	في	ا�س��تثمارنا	
في	ال�س��ركات	المنا�س��بة.	كما	�س��نعمل	على	تدعيم	قدراتنا	
الموؤ�س�س��ية	وتعظي��م	كف��اءات	تكاليفنا	الت�س��غيلية	وتح�س��ين	

اإنتاجي��ة	مواردن��ا	الب�س��رية.	لق��د	اأثرنا	خالل	العام	2016	عدم	
اإب��رام	ع��دد	من	ال�سفقات	اال�س��تثمارية	في	ظ��ل	منهجيتنا	
الحري�س��ة،	و�س��وف	نكون	ال�س��نة	القادم��ة	اأكثر	حذًرا	واأكثر	

تحفًظ��ا	ف��ي	اختيار	�سفقاتنا	اال�س��تثمارية.

ال	�س��ك	ب��اأن	�س��نة	2016	كان��ت	من	اأ�سع��ب	الفترات	التي	يمر	
به��ا	قط��اع	الخدم��ات	المالي��ة	منذ	االأزمة	المالي��ة	العالمية	في	
الع��ام	2008.	ول��م	ي�س��بق	لن��ا	في	اأي	وق��ت	م�سى	روؤية	هذا	الكم	
م��ن	التحدي��ات	االقت�سادي��ة	المتاأثرة	بالعوامل	الجيو�سيا�س��ية	
وتراجع	اأ�س��عار	النفط	وانخفا�ص	موؤ�س��رات	ال�س��يولة.	وقد	اأدت	

كل	تل��ك	العوام��ل	بدوره��ا	اإل��ى	تاأثير	�س��لبي	على	مدى	اإقبال	
الم�س��تثمرين	واالأداء	في	االأ�س��واق.	

الميزة	اال�ستراتيجية

لق��د	اأث��ر	التاأرج��ح	الكبير	في	اأ�س��عار	النف��ط	قبل	اأن	ي�سل	اإلى	
اأدن��ى	�س��عر	خالل	العام	م�س��جال	27	دوالرًا	اأمريكي��ًا	للبرميل	
على	اأداء	وتقلبات	�س��وق	االأ�س��هم	ال�س��عودية	)تداول(	التي	

�س��هدت	تراجًع��ا	ف��ي	اأحجام	الت��داول	بمعدل	الثلث	مقارنًة	بال�س��نة	
ال�س��ابقة.	وق��د	ط��ال	ه��ذا	التغير	معظم	ال�س��ركات	العاملة	في	

القط��اع	المال��ي.	غي��ر	اأن	الخبي��ر	المالية	ق��د	حققت	وهلل	الحمد	
نتائ��ج	اإيجابي��ة	غي��ر	م�س��بوقة،	وحافظت	على	االتج��اه	العام	للنمو	
الذي	امتازت	به	على	مدى	ال�س��نوات	ال�س��ت	ال�س��ابقة.	ويعود	

ال�س��بب	الرئي�س��ي	في	ذلك	اإلى	تركيزنا	اال�س��تراتيجي	على	اإدارة	
اأ�س��ول	اال�س��تثمارات	البديل��ة	الت��ي	ح�سلن��ا	فيها	على	خبرات	
وا�س��عة	ودراية	عميقة	على	مدى	ال�س��نوات	ال�س��بع	الما�سية،	

واكت�س��بنا	م��ن	خالله��ا	مي��زة	تناف�س��ية	نتفوق	بها	على	مناف�س��ينا.

م�ستجدات	االأعمال

تع��ززت	نتائجن��ا	المالي��ة	ل�س��نة	2016	بالجهود	الت��ي	بذلتها	فرق	
اأعمالن��ا	ف��ي	التفاع��ل	مع	عوامل	ال�س��وق	الم�س��تجدة؛	حيث	نما	
اإجمال��ي	الدخ��ل	الت�س��غيلي	بن�س��بة	16%	لي�س��ل	اإلى	207	ماليين	
ري��ال	�س��عودي،	كم��ا	نم��ا	�سافي	الدخل	بن�س��بة	6%	لي�سل	اإلى	71 
ملي��ون	ري��ال	�س��عودي.	ونما	اإجمالي	االأ�سول	تحت	االإدارة	بن�س��بة	
10%	لي�سل	اإلى	4.4	مليارات	ريال	�س��عودي.	وقد	�س��اهم	هذا	

االإنجاز	في	تطوير	ا�س��تراتيجية	ال�س��ركة	وتركيزها	اال�س��تثماري	
بم��ا	يتواف��ق	م��ع	التغيرات	في	اإقبال	الم�س��تثمرين.	وقد	ا�س��تمل	
هذا	على	ال�س��عي	اإلى	اال�س��تفادة	من	الفر�ص	اال�س��تثمارية	

باال�س��تحواذ	عل��ى	اأ�س��ول	مجدي��ة،	ومن	ثم	هيكلته��ا	كمنتجات	
ا�س��تثمارية	ذات	نوعي��ة	عالية.

اأم��ا	عل��ى	�سعي��د	ا�س��تراتيجيتنا	العقارية،	فق��د	اتجهنا	اإلى	
اال�س��تفادة	من	العوامل	القوية	ال�س��ائدة	في	�س��وق	ال�س��ياحة	

الديني��ة	ف��ي	مك��ة	المكرم��ة	والمدينة	المنورة،	والت��ي	تقع	�سمن	
روؤي��ة	المملك��ة	2030.	وانتهين��ا	ف��ي	العام	2016	م��ن	هيكلة	الطرح	
الخا���ص	ل�سن��دوق	الخبي��ر	لل�سياف��ة	1.	كما	انتهين��ا	من	هيكلة	
الط��رح	الخا���ص	ل�سن��دوق	الخبير	للدخل	العقاري	ال�س��عودي	
1،	وال��ذي	يه��دف	اإلى	اال�س��تحواذ	على	اأ�س��ول	مدرة	للدخل	في	

م��دن	رئي�س��ية	اأخ��رى	ف��ي	المملكة.	ومن	جه��ة	اأخرى،	اأتاحت	لنا	
ا�س��تراتيجية	اال�س��تثمار	في	االأ�س��هم	الخا�سة	تدعيم	تركيزنا	

عل��ى	اال�س��تثمار	ف��ي	القطاع��ات	الدفاعية	التي	م��ن	بينها	قطاعا	
التعلي��م	والرعاي��ة	ال�سحي��ة،	اللذان	ل��م	يتعر�سا	الأي	تاأثيرات	

جوهري��ة	مبا�س��رة	نتيج��ة	للتغي��رات	في	اأ�س��عار	النفط	اأو	االإنفاق	
الحكومي.

وبالنظ��ر	اإل��ى	التراج��ع	المتوا�سل	في	اأداء	�س��وق	ت��داول	والتقلبات	
المتزاي��دة	به��ا،	واللوائ��ح	الجديدة	التي	اأ�سدرتها	هيئة	ال�س��وق	

المالي��ة،	فق��د	اتخذن��ا	قرارًا	باإغالق	ثالث��ة	�سناديق	عامة	
لال�س��تثمار	في	االأ�س��هم،	و�سندوق	لال�س��تثمار	في	ال�س��يولة،	

واتجهن��ا	اإل��ى	تركي��ز	عملياتنا	في	االأ�س��واق	المالي��ة	على	تقديم	
خدم��ات	اإدارة	المحاف��ظ	اال�س��تثمارية	بالوكالة.

باالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذل��ك،	بداأن��ا	في	اإعادة	هيكل��ة	برنامج	وقف،	وهو	
برنام��ج	ا�س��تثماري	رائ��د	يلب��ي	احتياجات	العم��الء	لهيكلة	وتطوير	
ا�س��تثماراتهم	الوقفي��ة؛	كم��ا	وا�سلن��ا	ف��ي	تطوير	اإدارة	عمليات	
ال�سنادي��ق	والحف��ظ	بال�س��ركة،	والبدء	في	ا�س��تقطاب	عمالء	

لتقدي��م	خدم��ات	العمليات	والحفظ	الم�س��تقلة.

وم��ن	االأن�س��طة	الرئي�س��ية	االأخ��رى	التي	عملنا	عل��ى	تركيز	جهودنا	
عليه��ا	خ��الل	ال�س��نة	تنمي��ة	قاعدة	عمالئنا	من	الموؤ�س�س��ات	
وال�س��ركات،	وخا�سة	�س��ركات	اال�س��تثمار	والبنوك	المحلية.

التركيز	على	العمالء

لق��د	اتخذن��ا	خط��وات	خالل	العام	2016	لتوثي��ق	عالقاتنا	مع	
العم��الء	ورف��ع	تفعي��ل	مكتبنا	في	الريا�ص	وتح�س��ين	م�س��تويات	
االت�س��ال	والعالق��ات	العام��ة	الإطالع	العمالء	على	الم�س��تجدات	
والتغي��رات	ف��ي	المناخ	االقت�سادي	واأو�ساع	ال�س��وق.	وا�س��تطعنا	
بذل��ك	تلبي��ة	احتياج��ات	العمالء	اال�س��تثمارية.	وفي	نف���ص	الوقت،	
اتجهن��ا	اإل��ى	تو�س��يع	قاعدة	عمالئنا	الم�س��تهدفين	با�س��ت�سافة	
موؤتم��رات	متخ�س�س��ة	منه��ا	على	�س��بيل	المث��ال،	طاولة	الخبير	

الم�س��تديرة	الت��ي	عق��دت	في	الريا�ص	حول	اال�س��تثمارات	
البديل��ة.	وق��د	اأت��اح	ه��ذا	الحدث	تكوين	روؤية	فري��دة	قائمة	على	
فهمن��ا	العمي��ق	لفئات	اأ�سول	اال�س��تثمارات	البديلة،	واكت�س��ب	
الم�س��اركون	مزي��ًدا	م��ن	الدراية	باأدوات	اال�س��تثمارات	البديلة	

كخيار	ا�س��تثماري	تناف�س��ي.

نتائج	االأعمال

تتجل��ى	النتائ��ج	الت��ي	حققته��ا	هذه	الجه��ود	المتكاملة	بو�سوح	
ف��ي	تو�س��يع	لقاع��دة	عمالئنا	بن�س��بة	17%؛	وزيادة	اأعدادهم	من	
الموؤ�س�س��ات	وال�س��ركات	وتحقيق	زيادة	بن�س��بة	10%	في	اأ�سولنا	
تح��ت	االإدارة؛	وتنمي��ة	ح�س��ابات	اإدارة	محافظنا	اال�س��تثمارية	
بالوكال��ة	بن�س��بة	34%؛	وزيادة	م�س��اركة	عمالئن��ا	في	�سناديق	
ال�س��ركة	اال�س��تثمارية	بن�س��بة	10%،	حيث	نجحنا	في	جمع	

ا�س��تثمارات	بقيم��ة	588	ملي��ون	ريال	�س��عودي	من	خالل	الطرح	
الخا�ص.

القدرات	الموؤ�س�سية

ال	ت��زال	الحوكم��ة	الفعال��ة	وبيئة	العمل	ال�س��ليمة	ت�س��كالن	عوامل	
اأ�سا�س��ية	لنجاح	ال�س��ركات	وا�س��تمراريتها	وازدهارها	في	قطاع	

الخدم��ات	المالي��ة،	وخا�س��ة	خالل	الفترات	التي	ت�س��ودها	
ال�سبابي��ة	ال�س��ديدة	والتقلب��ات	الحادة.	ولذل��ك،	وا�سلنا	العمل	
خ��الل	الع��ام	2016	على	تعزيز	قدرات	ال�س��ركة	الموؤ�س�س��ية،	مع	
التركي��ز	ب�س��كل	خا���ص	عل��ى	و�سع	االأولوي��ات	لتغطية	احتياجات	
مواردن��ا	الب�س��رية	ف��ي	المجاالت	الرئي�س��ية	لالأعمال	وعمليات	

المكات��ب	الخلفي��ة	الم�س��اندة	المهم��ة.	وباالإ�ساف��ة	اإلى	ذلك،	قمنا	
بو�س��ع	خط��ة	طموحة	و�س��املة	لتح�س��ين	اإجراءاتنا	الت�س��غيلية	

ونظ��م	عملياتنا،والح��د	م��ن	نم��و	التكاليف،	وتح�س��ين	اإنتاجيتنا.	
و�س��وف	نعم��ل	عل��ى	تنفي��ذ	هذه	الخطة	بكام��ل	مراحلها	خالل	

العام	2017.	

وق��د	ح��ازت	ال�س��ركة	مرًة	اأخرى	على	االعت��راف	بجهودها	في	
توفي��ر	بيئ��ة	عم��ل	مثالي��ة	من	خالل	ت�سدرن��ا	قائمة	الجوائز	
ال�س��نوية	كاأف�س��ل	بيئ��ة	عمل	لل�س��نة	ال�س��ابعة	على	التوالي.	

حي��ث	ح�سل��ت	الخبي��ر	المالي��ة	على	المركز	االأول	على	م�س��توى	
ال�س��ركات	المالي��ة	والمحلي��ة	والمرك��ز	الرابع	على	م�س��توى	جميع	

ال�س��ركات	المحلي��ة	والعالمي��ة	العامل��ة	ف��ي	المملكة	العربية	
ال�س��عودية،	وحل��ت	للم��رة	االأول��ى	�سمن	قائمة	اأف�سل	25	�س��ركة	
اآ�س��يوية	�سمن	فئة	ال�س��ركات	ال�سغيرة	والمتو�س��طة	الحجم.

اأحمد �سعود غوث
الرئي�ص	التنفيذي

تقرير	الرئي�ص	التنفيذي
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نموذج 
أعمال الشركة

يق��وم	نم��وذج	اأعم��ال	الخبي��ر	على	اأرب��ع	خطوات	اأ�سا�س��ية	
هي: محددة،	

درا�س��ة	ال�سفقات	اال�س��تثمارية	واال�س��تحواذ	على	اأف�سلها. 	-1

تغطي��ة	ال�سفقة	با�س��تخدام	موارد	ال�س��ركة. 	-2

ط��رح	ال�سفق��ة	عل��ى	العمالء	عب��ر	توفير	منتجات	 	-3

ا�س��تثمارية	تتوافق	م��ع	تطلعاتهم.

اإدارة	المنت��ج	اال�س��تثماري	بعد	االإغالق. 	-4

راأ�سمال	ال�سركة	الخا�ص

يت��م	ا�س��تخدام	راأ�س��مال	ال�س��ركة	الخا���ص	كو�س��يلة	لالكتت��اب	
بال�سفق��ات	وتحفي��ز	نموه��ا.	وتعم��ل	الخبي��ر	عل��ى	ا�س��تثمار	

راأ�س��مالها	واال�س��تفادة	م��ن	فر���ص	اال�س��تثمار	المنا�س��بة	لتعظي��م	
القيم��ة	لم�س��اهميها	وم�س��تثمريها.	وتعم��ل	االإدارات	المختلف��ة	
ف��ي	الخبي��ر	كفري��ق	واح��د	بالتن�س��يق	الوثي��ق	ل�سم��ان	اأعلى	
م�س��تويات	الكف��اءة	واالأداء	ف��ي	مختل��ف	مراح��ل	اال�س��تثمار.

تطبيق	نموذج	اأعمال	الخبير	المالية

ح��ددت	الخبي��ر	المالي��ة	مجموع��ة	م��ن	العوام��ل	والمرتكزات	
المهم��ة	الت��ي	تت�ساف��ر	لتطبي��ق	نم��وذج	اأعماله��ا	بنج��اح،	ومنه��ا:

اإجراء	البحوث	والدرا�س��ات	التحليلية	ال�س��املة	لالأ�س��واق. •

االبت��كار	وت�سمي��م	المنتجات	والخدم��ات	وهيكلتها. •

اإدارة	اال�س��تثمار	ومراقب��ة	االأداء	ل�سم��ان	اأعلى	كفاءة	 •
ال�س��تغالل	راأ���ص	المال؛	واإدارة	المخاطر	ب�س��فافية؛	

وتعظي��م	العوائد	والقيمة	الراأ�س��مالية.

الحر���ص	عل��ى	اختيار	ف��رق	االإدارة	الموؤهلة	والكوادر	 •
الب�س��رية	المتمي��زة	بدرج��ة	عالية	م��ن	الدراية	والكفاءة	

والخبرة.

ا�س��تخدام	اأح��دث	التقنيات	لدعم	االأعمال	وتح�س��ين	 •
الكفاءة.

تعزي��ز	الهوي��ة	التجارية	لل�س��ركة	وذلك	لالإ�س��هام	في	دعم	 •
اأن�س��طة	تطوي��ر	االأعمال	الجديدة.

توحي��د	م�سال��ح	الم�س��اهمين	والعمالء	والم�س��تثمرين	 •
والكوادر	الب�س��رية	بال�سركة.

اإدارة
االأ�سول

تطوير المنتجات
والم�صورة

مال
 ال

راأ�س
خا�س
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طوير
ت

االأعمال

٠١
واذ

�صتح
ا’

الطرح٠٣

التغطية٠٢

٠٤

ارة
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 مراجعة اأن�سطة 

سر ا ال

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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تمت��از	الخبي��ر	ب�س��جل	حاف��ل	في	اإدارة	االأ�سول	و	اإدارة	االأ�سول	
البديل��ة	من��ذ	تاأ�سي�س��ها.	وت�س��عى	الخبير	اإل��ى	تحقيق	عوائد	
الخبي��ر	عوائ��د	تناف�س��ية	على	�سناديق	اال�س��تثمار	الخا�سة	
والمحاف��ظ	اال�س��تثمارية	المتوافق��ة	مع	اأحكام	ال�س��ريعة	
االإ�س��المية	ومبادئه��ا	التي	تديره��ا	لعمالئها.	وتتركز	

ا�س��تراتيجيتنا	على	اال�س��تثمار	في	العقار	واالأ�س��هم	الخا�سة،	
ونجم��ع	بي��ن	درايتن��ا	العميقة	في	االأ�س��واق	وخبراتنا	الوا�س��عة	في	
القطاع��ات	الت��ي	ن�س��تثمر	فيه��ا	لهيكلة	الحلول	اال�س��تثمارية	التي	
تلب��ي	احتياج��ات	العم��الء.	وتهدف	�سناديقنا	اال�س��تثمارية	اإلى	
تحقي��ق	عوائ��د	م�س��تدامة	لعمالئن��ا	من	خالل	كفاءة	توزيع	راأ���ص	
الم��ال	بم��ا	يتنا�س��ب	م��ع	االحتياجات	االقت�سادي��ة	الحقيقية،	وبما	

يحق��ق	اأه��داف	العمالء	اال�س��تثمارية	المتنوعة.

ت�س��تهدف	محفظتن��ا	الحالي��ة	الموؤلف��ة	من	13	�سندوق	ا�س��تثماري	
فئ��ات	االأ�س��ول	البديل��ة،	وتحق��ق	التنوي��ع	للعمالء	من	خالل	توزيع	
ا�س��تثماراتهم	عل��ى	قطاع��ات	ومناط��ق	جغرافية	مختلفة.	وت�س��عى	

الخبي��ر	دائًم��ا	اإل��ى	توحي��د	م�سالحها	م��ع	م�سالح	عمالئها	
باال�س��تثمار	ف��ي	ال�سنادي��ق	التي	تقوم	باإن�س��ائها،	ما	ي�س��كل	اأحد	
اأه��م	العوام��ل	التي	ت�س��هم	ف��ي	نجاح	�سناديقنا	اال�س��تثمارية.	
ونوا�س��ل	العم��ل	عل��ى	مراقبة	االأو�س��اع	االقت�سادية	والفر�ص	
المتاح��ة	ف��ي	االأ�س��واق	وتقييم	احتياج��ات	العمالء	من	اأجل	

تطوي��ر	الحل��ول	اال�س��تثمارية	المبتكرة	الت��ي	تلبي	االحتياجات	
المتغي��رة	الإدارة	ا�س��تثمارات	عمالئنا.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016 

قام��ت	الخبي��ر	خ��الل	العام	2016	بتعديل	ا�س��تراتيجيتها	 •
لزي��ادة	تركيزه��ا	عل��ى	العقار	واالأ�س��هم	الخا�سة،	وتوزيع	
اال�س��تثمارات	ب�س��كل	خا���ص	على	قطاع��ات	دفاعية	منها	
ال�سياف��ة	والتعلي��م	والرعاي��ة	ال�سحي��ة.	وفي	اإطار	هذا	
التح��ول	اال�س��تراتيجي،	اتخ��ذت	الخبير	قرارها	باإغالق	
قط��اع	�سنادي��ق	اأ�س��واق	المال	العامة،	وقام��ت	بت�سفية	

اأربعة	�سناديق	ا�س��تثمارية.

اإطالق	�سندوقين	عقاريين	مغلقين	تم	طرحهما	من	خالل	 •
الطرح	الخا�ص،	ي�ستهدف	اأحدهما	قطاع	ال�سيافة	واالآخر	
االأ�سول	العقارية	المدرة	للدخل،	واال�ستحواذ	على	ا�ستثمار	
اإ�سافي	ل�سندوق	الخبير	للملكية	الخا�سة	التعليمي	الذي	

تديره	الخبير	المالية	حاليًا.

التخ��ارج	الت��ام	م��ن	�سندوق	ا�س��تثمار	عقاري،	والتخارج	 •
الجزئ��ي	م��ن	�سندوقي��ن	ا�س��تثماريين	عقاريين	اآخرين.

نمو	ح�س��ابات	اإدارة	المحافظ	اال�س��تثمارية	بالوكالة	بن�س��بة	 •
37%	في	اإدارة	االأ�س��واق	المالية.

نم��و	اإجمال��ي	االأ�س��ول	تحت	االإدارة	بن�س��بة	10.4%	لت�سل	 •
اإلى	4.4	مليار	ريال	�س��عودي.

إدارة اPصول

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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ترك��ز	الخبي��ر	عل��ى	اإيجاد	منتجات	اال�س��تثمار	العقاري	ذات	
الخ�سائ���ص	الفري��دة	واالإدارة	الجي��دة	واالأداء	المتفوق	

مقارن��ًة	باال�س��تثمارات	الم�س��ابهة.	ون�س��عى	اإل��ى	تلبية	احتياجات	
م�س��تثمرينا	المختلف��ة	باخت��الف	درجة	اإقباله��م	على	تحمل	
مخاطر	اال�س��تثمار	والعوائد	الم�س��تهدفة.	وتقوم	فل�س��فتنا	
اال�س��تثمارية	على	اإدراكنا	لال�س��تثمار	العقاري	على	م�س��توى	
اال�س��تراتيجية	وعل��ى	م�س��توى	االأ�سول.	ويت��م	اإيجاد	الفر�ص	

اال�س��تثمارية	بعد	اإجراء	درا�س��ات	وبحوث	�س��املة	والتو�سل	اإلى	
فه��م	عمي��ق	الأ�س���ص	اال�س��تثمار	العقاري	واإج��راء	التقييم	الدقيق	
لمختل��ف	العنا�س��ر	اال�س��تثمارية.	ونقدم	مجموع��ة	متنوعة	من	
المنتج��ات	ف��ي	االأ�س��واق	المحلي��ة	والعالمية	ف��ي	جميع	الفئات	

الرئي�س��ية	الإدارة	اال�س��تثمارات	العقارية،	باعتماد	ا�س��تراتيجيات	
منخف�س��ة	ومتوازن��ة	المخاطر	وا�س��تراتيجيات	وا�س��تثمارات	في	
فر���ص	عقاري��ة	ته��دف	اإل��ى	تحقيق	قيمة	م�ساف��ة.	ويتاألف	القطاع	
العق��اري	ب�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	من	وحدتي��ن	متخ�س�ستين،	

هما	وحدة	اإدارة	المحافظ	اال�س��تثمارية	ووحدة	اال�س��تحواذ	– 
اللتي��ن	يعم��ل	فيهم��ا	فريق	م��ن	الخب��راء	المتخ�س�سين،	الذين	
يمت��ازون	ب�س��جالت	حافل��ة	باالإنجازات،	في	االأ�س��واق	المحلية	
والعالمي��ة	ف��ي	مج��االت	اال�س��تثمار	العقاري	والتطوير	واإدارة	

�سناديق	اال�س��تثمار.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

التح��ول	اال�س��تراتيجي	نحو	اال�س��تثمار	في	فر���ص	ال�سيافة	 •
ف��ي	مك��ة	المكرم��ة	والمدينة	المن��ورة،	بما	يتوافق	مع	

روؤي��ة	المملك��ة	2030	وخط��ة	التحول	الوطني	2020،	في	
تحديدهم��ا	لل�س��ياحة	الديني��ة	كمحف��ز	اأ�سا�س��ي	لنمو	الناتج	

المحل��ي	االإجمالي.

توقيع	اتفاقية	�س��راكة	ا�س��تراتيجية	مع	�س��ركة	تطوير	 •
عق��اري	كب��رى	تملك	خبرة	وا�س��عة	ف��ي	مكة	المكرمة.

موا�سل��ة	العم��ل	ف��ي	اإط��ار	منهجيتنا	القائمة	على	اال�س��تفادة	 •
م��ن	فر���ص	اال�س��تحواذ	على	اأ�سول	عقاري��ة	مدرة	للدخل	في	
الم��دن	الرئي�س��ية	االأخرى	ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية.

اإط��الق	�سن��دوق	الخبي��ر	للدخل	العقاري	ال�س��عودي	1	في	 •
تاريخ	8	دي�س��مبر	2016	براأ���ص	مال	مدفوع	وقدره	240 
ملي��ون	ري��ال	وه��و	�سندوق	خا�ص	مغلق	وقد	ا�س��تحوذ	

ال�سن��دوق	عل��ى	مجمع	�س��كني	في	الريا���ص	موؤجر	بعقد	
لم�س��تاأجر	مع��روف	ذي	م��الءة	مالية	عالية.

اإط��الق	�سن��دوق	الخبي��ر	لل�سياف��ة	1	في	تاريخ	22	دي�س��مبر	 •
2016	براأ���ص	مال	قدره	125	مليون	ريال،	وقد	ا�س��تحوذ	

ال�سن��دوق	عل��ى	اأر�ص	في	ح��ي	ال�س��ليمانية	بمكة	المكرمة	
لتطوي��ر	ب��رج	فندقي	عليها.

ا�س��تكمال	التخ��ارج	الت��ام	من	�سن��دوق	الخبير	العقاري	2. •

التخ��ارج	الجزئ��ي	م��ن	�سندوق	الخبير	العقاري	ال�س��كني	 •
لو�س��ط	لندن	1.

التخ��ارج	الجزئ��ي	م��ن	�سندوق	الخبي��ر	للتطوير	العقاري	 •
ال�س��كني	)م�ساكن(.

االستثمارات العقارية

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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ت�س��عى	اإدارة	اال�س��تثمار	في	االأ�س��هم	الخا�سة	ب�س��ركة	الخبير	
المالي��ة	اإل��ى	اأن	تك��ون	ال�س��ريك	الموؤتمن	لل�س��ركات	العائلية	في	

المملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية	وجمي��ع	دول	المنطقة.	كما	ت�س��تهدف	
اإدارة	االأ�س��هم	الخا�س��ة	ع��دة	قطاعات	منها	قطاع��ي	التعليم	

وال�سحة.

اإنن��ا	نعم��ل	بالتع��اون	الوثيق	مع	اأع�س��اء	فرق	االإدارة	العليا	
ب�س��ركات	�سناديقن��ا	اال�س��تثمارية	الإيج��اد	قيمة	م�سافة	ت�س��غيلية	
ومالية	ون�س��تثمر	في	ال�س��ركات	الم�س��تهدفة	من	خالل	�سناديق	
فر�ص	ا�س��تثمارية	خا�سة.	ويتم	اختيار	ال�س��ركات	الم�س��تهدفة	
بالتركيز	ب�س��كل	رئي�س��ي	على	ا�س��تراتيجيات	اال�س��تثمار	التالية:

اال�س��تحواذ	على	�س��ركات	تتميز	بالنمو	ال�س��ريع:	اال�س��تحواذ	 	.1
عل��ى	ح�س���ص	اأغلبية	في	�س��ركات	تمت��از	بقدرة	عالية	
عل��ى	تحقي��ق	النم��و	عن	طريق	اال�س��تثمار	بغر�ص	زيادة	
راأ���ص	الم��ال	والتخارج	الجزئ��ي،	والعمل	مع	االإدارة	على	
اإ�سف��اء	الطاب��ع	الموؤ�س�س��ي	على	ال�س��ركات	بهدف	�سمان	

ا�س��تمرارية	نموه��ا	عل��ى	المدى	البعيد.

اال�س��تحواذ	عل��ى	ح�س���ص	اأغلبية	كبي��رة	اأو	كامل	ح�س�ص	 	.2
الملكي��ة	ف��ي	�س��ركات	مختارة	تكون	فيها	االإدارة	م�س��تقلة	

المالكين. عن	

اال�س��تحواذ	على	ح�س�ص	اأقلية	في	�س��ركات	واعدة	ت�س��عى	 	.3
اإل��ى	طرح	اأ�س��همها	لالكتتاب	العام.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

تركي��ز	اال�س��تثمارات	في	قطاعات	دفاعي��ة	كالتعليم	 •
والرعاي��ة	ال�سحي��ة،	واتب��اع	منهجية	حري�سة	لال�س��تفادة	
م��ن	الفر���ص	في	�س��ركات	الت�سنيع	الت��ي	تملك	عمليات	
قوي��ة	ف��ي	مجاالت	الت�سدير،	والماأكوالت	والم�س��روبات،	

التجزئة. وتجارة	

ا�س��تحواذ	�سن��دوق	الخبي��ر	للملكي��ة	الخا�س��ة	التعليمي	1	،	 •
وه��و	�سن��دوق	خا���ص	مغل��ق،	على	ح�سة	اأغلبية	في	�س��ركة	
رح��اب	المعرف��ة،	وهي	�س��ركة	تعليمية	للمراحل	الدرا�س��ية	
م��ن	الرو�س��ة	اإل��ى	الثانوي،	مقرها	الريا���ص.	ومن	المتوقع	
اأن	ي��وؤدي	التكام��ل	النات��ج	بين	�سفقة	اال�س��تحواذ	هذه	وبين	
�سفقة	اال�س��تحواذ	ال�س��ابقة	على	�س��ركة	اأ�سواء	الريا�ص	

التعليمي��ة،	اإل��ى	تح�س��ين	العوائ��د	على	ال�سندوق.	

ب��دء	اإج��راءات	التخ��ارج	من	�سندوق	الخبي��ر	للملكية	 •
الخا�س��ة	ال�سناعي.

اPسهم الخاصة

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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تق��دم	الخبي��ر	خدم��ات	اإدارة	المحافظ	اال�س��تثمارية	الخا�سة	
��ا	لتلبي��ة	احتياج��ات	العمالء	اأ�سحاب	 الم�سمم��ة	خ�سي�سً
الم��الءة	المالي��ة	العالية	والموؤ�س�س��ات	اال�س��تثمارية.	وقد	

ط��ورت	الخبي��ر	خدم��ات	متخ�س�سة	في	عملي��ات	المرابحة	في	
اأ�س��واق	النق��د	وتقدي��م	منتج��ات		اإلى	العم��الء	يتم	من	خاللها	

التخفي��ف	م��ن	مخاطر	ا�س��تثماراتهم.	ويح�س��ل	عمالء	المحافظ	
اال�س��تثمارية	الخا�س��ة	عل��ى	خدمات	على	اأعلى	الم�س��تويات،	

ويج��ري	اإطالعه��م	بانتظام	على	اآخر	الم�س��تجدات	في	االأ�س��واق	
واأداء	المحافظ	اال�س��تثمارية.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

وفًق��ا	ال�س��تراتيجية	الخبي��ر	الهادفة	اإلى	التحول	اإلى	�س��ركة	 •
متخ�س�س��ة	ف��ي	اإدارة	االأ�س��ول	البديل��ة	والتركيز	على	
اال�س��تثمار	العقاري	واالأ�س��هم	الخا�س��ة،	ونظرًا	ل�سدور	
الئح��ة	�سنادي��ق	اال�س��تثمار	المحدثة	الت��ي	تفر�ص	على	

ال�سنادي��ق	العام��ة	االحتف��اظ	بحد	اأدنى	م��ن	�سافي	قيمة	
االأ�سول	ي�س��اوي	)10(	ماليين	ريال	ال�س��تمرار	عمل	

ال�سن��دوق		فق��د	اتخذت	ال�س��ركة		قراًرا	باإغ��الق	ال�سناديق	
العام��ة	ف��ي	االأ�س��واق	المالي��ة.	وبناًء	على	ذلك،	جرت	

ت�سفي��ة	�سن��دوق	الخبي��ر	لالأ�س��هم	الخليجية،	و�سندوق	
الخبير	لالأ�س��هم	ال�س��عودية،	و�سندوق	الخبير	لل�س��يولة	

)ح�سي��ن(،	و�سن��دوق	الخبي��ر	للطروحات	االأولية.

حق��ق	قط��اع	اإدارة	المحاف��ظ	اال�س��تثمارية	بالوكال��ة	 •
اأداًء	قوًي��ا	خ��الل	ال�س��نة،	ونم��ت	ح�س��ابات	المحافظ	

اال�س��تثمارية	الخا�س��ة	بن�س��بة	34%،	لت�س��ل	اإل��ى	422 
ملي��ون	ريال	�س��عودي.

اPسواق المالية

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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تق��وم	اإدارة	تطوي��ر	المنتج��ات	بدور	ا�س��تراتيجي	في	جميع	
مراح��ل	اال�س��تثمار،	وتعم��ل	على	تطوي��ر	وهيكلة	الفر�ص	
اال�س��تثمارية	الجدي��دة	الت��ي	يختارها	مدي��رو	ال�سناديق،	

لتحويله��ا	اإل��ى	حل��ول	ومنتج��ات	ا�س��تثمارية	مبتكرة.	وتقدم	اإدارة	
تطوي��ر	المنتج��ات	الدع��م	كذل��ك	لمديري	ال�سنادي��ق	فيما	يتعلق	
باال�س��تحواذ	عل��ى	ال�سفق��ات	اال�س��تثمارية	الجديدة،	والتخارج	

م��ن	�سنادي��ق	اال�س��تثمار،	واإنهائه��ا	وت�سفيتها.	وباالإ�سافة	
اإل��ى	ذل��ك،	ت�س��رف	اإدارة	تطوي��ر	المنتجات	على	اأن�س��طة	جميع	

�سنادي��ق	ال�س��ركة	من	خالل	التن�س��يق	الفع��ال	بين	اأع�ساء	
مجال���ص	اإدارات	ال�سنادي��ق	ومدي��ري	ال�سنادي��ق،	وتقوم	باإعداد	
وتوزي��ع	تقاري��ر	مف�سل��ة	على	الم�س��تثمرين	ح��ول	اأداء	ال�سناديق.	
وت�س��م	االإدارة	فريق��ًا	من	الخب��راء	المتخ�س�سي��ن	الحا�سلين	
عل��ى	خب��رات	وا�س��عة	في	تطوي��ر	�سناديق	اال�س��تثمار،	والتحليل	
المالي،	والدرا�س��ات	االقت�سادية	واأبحاث	االأ�س��واق،	واأنظمة	

وقواني��ن	اال�س��تثمار	المعمول	بها.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

هيكل��ة	�سندوقي��ن	عقاريي��ن	مغلقي��ن	ت��م	طرحهما	من	خالل	 •
الط��رح	الخا���ص،	�سن��دوق	الخبي��ر	لل�سيافة	1	و�سندوق	

الخبي��ر	للدخل	العقاري	ال�س��عودي	1.

تقدي��م	الدع��م	والم�س��اندة	الإعادة	هيكل��ة	من�سة	الخبير	 •
الوقفية.

تعزي��ز	من�سة	االإ�س��راف	على	�سناديق	اال�س��تثمار	 •
با�س��تحداث	�سيغ��ة	نموذجي��ة	جديدة	للتقارير	ال�س��هرية	
ت�س��تمل	عل��ى	تلخي���ص	الأعمال	تطوي��ر	وطرح	�سناديق	

اال�ستثمار.

ب��دء	العم��ل	عل��ى	هيكل��ة	لجنة	جدي��دة	لمراقبة	اأداء	�سناديق	 •
اال�س��تثمار	لتتولى	م�س��وؤولية	االإ�س��راف	على	ال�سناديق	من	

بداية	عام	2017.

تطوير المنتجات

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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تعتب��ر	الخبي��ر	المالي��ة	اأول	�س��ركة	اإدارة	اأ�س��ول	مرخ�سة	من	
هيئ��ة	ال�س��وق	المالي��ة	في	المملكة	العربية	ال�س��عودية	ت�س��تهدف	
م��م	برنامج	»وقف«	لل�س��ركات	العائلية،	 قط��اع	االأوق��اف.	وقد	�سُ
واالأف��راد	اأ�سح��اب	الم��الءة	المالية	العالي��ة	الذين	يطمحون	

لتاأ�سي���ص	كيان��ات	وقفية	حديثة.

يتن��اول	البرنام��ج	معالج��ة	القي��ود	والمعوقات	التي	تواجه	
الوق��ف	التقلي��دي	بتقدي��م	حل	�س��امل	وهيكلة	وقفية	موؤ�س�س��ية	

متوافق��ة	م��ع	االأنظم��ة	المحلية،	ومعايي��ر	الحوكمة،	واإدارة	اأ�سول	
متخ�س�س��ة،	وتقاري��ر	اأداء	دورية.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

	تعم��ل	الخبي��ر	المالي��ة	حالًي��ا	على	اإع��ادة	هيكلة	برنامج	 •
"وق��ف"	لي�سب��ح	اأكث��ر	جاذبية	ومالئمة	للم�س��تثمرين	

الم�ستهدفين.

ي�س��تمل	برنام��ج	"وقف"	المع��دل	على	مرحلتين	م�س��تقلتين:	 •
الهيكل��ة	واالإدارة.	ف��ي	المرحلة	االأول��ى،	تقدم	الخبير	
الم�س��ورة	للعمي��ل	ب�س��اأن	هيكلة	الوق��ف	وتقوم	بترتيب	
تنفيذه��ا.	اأم��ا	المرحل��ة	الثانية	فت�س��مل	اإدارة	االأ�سول	
العقاري��ة	الت��ي	يملكه��ا	الوقف،	بم��ا	يتوافق	مع	اأهداف	

الواقف	اال�س��تثمارية.	ويمكن	اأن	ي�س��مل	ذلك	اال�س��تحواذ	
عل��ى	اأ�س��ول	م��درة	للدخل،	و/اأو	اإع��ادة	هيكلة	محفظة	

ا�س��تثمار	عقارية	حالية.

تتول��ى	اإدارة	عملي��ات	ال�سنادي��ق	والحفظ	ب�س��ركة	الخبير	 •
المالي��ة	م�س��وؤولية	اإر�س��ال	تقاري��ر	متخ�س�سة	حول	اأداء	

ا�س��تثمارات	الوقف.

إدارة اPوقاف

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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تمت��از	اإدارة	اال�س��تثمارات	البنكي��ة	ب�س��جلها	الحاف��ل	بال�سفقات	
اال�س��تثمارية	الناجح��ة	وقدراته��ا	الفريدة	الت��ي	تجعلها	

ال�س��ركة	االأمث��ل	ف��ي	خدمات	اال�س��تثمارات	البنكية،	وذلك	من	
خ��الل	مجموع��ة	متكامل��ة	من	خدمات	جمع	روؤو���ص	االأموال	
واال�ست�س��ارات	المالية،	�س��املًة	اأ�س��واق	االأ�سهم	واالندماج	

واال�ستحواذ.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

خ��الل	الع��ام	2016	ونتيجًة	اإل��ى	ال�سعوبات	والتحديات	 •
الت��ي	واجهته��ا	اإدارة	اال�س��تثمارات	البنكية،	فقد	كر�س��ت	
االإدارة	تركيزه��ا	اإل��ى	تقديم	الدعم	والم�س��اندة	وخدمات	
اال�ست�س��ارات	المالية	الإدارات	واأق�س��ام	ال�س��ركة	في	الدعم	
اال�س��تراتيجي	واال�ست�س��اري،	وتقديم	درا�س��ات	الجدوى	

الم�ساريع. واإدارة	

در�س��ت	اإدارة	اال�س��تثمارات	البنكية	جدوى	االإ�س��تفادة	من	 •
الفر���ص	الت��ي	تتيحه��ا		عدد	من	المبادرات	التي	�س��يتم	

اإطالقه��ا	ف��ي	ال�س��وق	المالية	خالل	العام	2017.

االستثمارات البنكية

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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ح�سلت	الخبير	المالية	على	خبرة	وا�سعة	في	مجال	تقديم	
الخدمات	االإدارية	والحفظ	ل�سناديق	اال�ستثمار،	حيث	تقدم	منذ	
�سبع	�سنوات	حتى	االآن	خدمات	متخ�س�سة	ل�سالح	ال�سناديق	
المدارة	بوا�سطة	ال�سركة.	وتملك	اإدارة	عمليات	ال�سناديق	

والحفظ	خبرة	وا�سعة	في	اإدارة	اأنواع	ال�سناديق	المختلفة	على	
الم�ستويين	المحلي	والدولي،	ت�سمل	االأ�سهم	الخا�سة،	واال�ستثمار	

العقاري،	واال�ستثمارات	المدرة	للدخل،	واالأ�سهم،	و�سناديق	
اأ�سواق	النقد.	كما	وتمتلك	االإدارة	فريق	عمل	يقوم	باإدارة	اأكثر	
من	25	�سركة	ذات	اأغرا�ص	خا�سة	ل�سالح	اأن�سطة	واأغرا�ص	
ال�سناديق	المختلفة.	وقد	طورت	الخبير	عالقات	عمل	وثيقة	
مع	�سركات	قانونية	تملك	دراية	وا�سعة	في	القوانين	واالأنظمة	
المحلية	والدولية،	باالإ�سافة	اإلى	الفريق	االإداري	المتخ�س�ص	

بدرايته	وخبراته	المتكاملة	ما	ي�سكل	ميزة	تناف�سية	مهمة	للخبير	
المالية	في	هذا	المجال.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

بع��د	�س��دور	اللوائ��ح	الجديدة	من	هيئة	ال�س��وق	المالية	 •
موؤخ��ًرا،	والت��ي	ت�س��ترط	تقديم	خدمات	حفظ	م�س��تقلة	
لل�سنادي��ق	تح��ت	اإدارة	الموؤ�س�س��ات	المالية	ف��ي	المملكة	
العربي��ة	ال�س��عودية،	اتخ��ذت	الخبير	المالي��ة	قراًرا	بتقديم	
خدم��ات	اأمان��ة	الحف��ظ	ل�سناديق	اال�س��تثمار	التي	يديرها	
اأ�س��خا�ص	اآخ��رون	مرخ���ص	لهم،	ليتم	بذلك	تحويل	ن�س��اط	

ه��ذه	االإدارة	اإل��ى	ن�س��اط	اأعمال	مدر	للدخل.

لدع��م	ه��ذه	الخط��وة	اال�س��تراتيجية،	قامت	اإدارة	عمليات	 •
ال�سنادي��ق	والحف��ظ	باإعداد	مقت��رح	اأعمال	للعمالء	

الخارجيي��ن	يو�س��ح	بالتف�سي��ل	الخدم��ات	المقدمة	ويبرز	
دراي��ة	الخبي��ر	المالي��ة	وخبراتها	الفري��دة	في	هذا	المجال.

باالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذل��ك،	وقعت	الخبي��ر	المالية	اتفاقية	 •
ا�س��تراتيجية	مع	�س��ركة	قانونية	تملك	خبرة	وا�س��عة	في	
االأنظم��ة	والقواني��ن	المحلي��ة	والدولية،	لتقديم	الم�س��ورة	

والخدم��ات	القانوني��ة	المطلوبة.

إدارة 
عمليات الصناديق والحفظ

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة
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ال��دور	الرئي�س��ي	ال��ذي	يوؤديه	فري��ق	تطوير	االأعمال	والطرح	
ه��و	ط��رح	منتج��ات	الخبير	اال�س��تثمارية	ف��ي	المملكة	العربية	
ال�س��عودية	ودول	مجل���ص	التعاون	الخليجي	االأخرى.	وت�س��مل	
م�س��وؤولياته	تقديم	الم�س��اندة	لروؤ�س��اء	اأق�س��ام	اإدارة	االأ�سول	
م��ن	اأج��ل	تمكينهم	م��ن	تحديد	واختيار	الفر�ص	اال�س��تثمارية	

المنا�س��بة	لفئ��ات	االأ�س��ول	المختلف��ة.	وي�س��عى	الفريق	اإلى	تقوية	
عالق��ات	الخبي��ر	المالية	وتو�س��يع	قاعدة	م�س��تثمريها	والتي	

ت�س��مل	الموؤ�س�س��ات	والمكات��ب	العائلية	واالأف��راد	اأ�سحاب	المالءة	
المالي��ة	العالي��ة.	كم��ا	يق��وم	الفريق	بتعريف	العم��الء	بالمنتجات	

وال�سفق��ات	الجدي��دة	الت��ي	تطرحها	ال�س��ركة،	مع	التوا�سل	
المنتظ��م	معه��م	الإطالعهم	على	اأحدث	م�س��تجدات	ا�س��تثماراتهم	
ف��ي	�سنادي��ق	الخبي��ر	المالي��ة؛	ويقدم	له��م	التقارير	الدورية	حول	

اآخر	الم�س��تجدات	في	اأ�س��واق	اال�س��تثمار	المحلية	واالإقليمية	
والعالمي��ة،	واال�س��تثمارات	القائمة	والفر�ص	اال�س��تثمارية	

المتاح��ة	في	االأ�س��واق	المختلفة.

اأبرز	االإنجازات	في	العام	2016

تنمي��ة	قاع��دة	عم��الء	الخبير	المالية	بن�س��بة	17%	مع	 •
تحقي��ق	زي��ادة	كبيرة	في	عدد	عمالء	الموؤ�س�س��ات.

بلغت	ن�س��بة	الطرح	لل�س��نة	المالية	بح�س��ب	المنطقة	 •
الجغرافي��ة	97%	للمملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية	و	3%	لدول	

مجل���ص	التعاون	الخليجي.

زي��ادة	تفعي��ل	وج��ود	الخبير	المالي��ة	في	الريا�ص	مع	 •
موا�سل��ة	التركي��ز	في	جدة.

ط��رح	�سندوقي��ن	ا�س��تثماريين	مغلقي��ن	جديدين	تم	 •
طرحهم��ا	م��ن	خ��الل	الطرح	الخا�ص،	هم��ا	�سندوق	الخبير	

لل�سياف��ة	1	و�سن��دوق	الخبي��ر	المدر	للدخل	1.

تطوير 
اPعمال والطرح

 مراجعة	اأن�سطة	

وعمليات	ال�سركة

مراجعة	اأن�سطة	وعمليات	ال�سركة

ال�سركات	العائلية

املوؤ�س�سات

الطرح	بح�سب	فئات	االأ�سول

%0%25%50%75%100

2016

تراكمي

%19%21%60

%44%17%39

اال�ستثمار	العقاري

االأ�سواق	املالية

االأ�سهم	اخلا�سة

اأفراد	اأ�سحاب	املالءة	املالية	العالية

الطرح	بح�سب	فئات	العمالء	خالل	العام	2016

%11

%10

%79
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الموارد	الب�سرية

تعط��ي	الخبي��ر	المالي��ة	االأولوية	الق�س��وى	الجتذاب	وتطوير	
اأف�س��ل	الم��وارد	الب�س��رية	المتخ�س�س��ة	في	هذا	القطاع،	

واالحتف��اظ	به��م	عل��ى	راأ���ص	العمل،	بما	يحقق	ميزة	تناف�س��ية	
اأ�سا�س��ية	لل�س��ركة.	وفي	اإطار	تركيز	ال�س��ركة	اال�س��تراتيجي	على	
اإدارة	اأ�س��ول	اال�س��تثمارات	البديل��ة،	اتخ��ذت	الخبير	خالل	العام	
2016	خط��وات	ل�سم��ان	تحقي��ق	الم�س��تويات	المثل��ى	للتوظيف	في	

اإدارت��ي	اال�س��تثمار	العقاري	واالأ�س��هم	الخا�سة،	وف��ي	العمليات	
الم�س��اندة	الخلفي��ة	االأ�سا�س��ية	التي	تق��دم	الدعم	لهاتين	

االإدارتي��ن.	وف��ي	نهاي��ة	ال�س��نة،	بلغ	مجموع	موظفي	ال�س��ركة	74 
موظًف��ا	يتوزع��ون	عل��ى	ت�س��ع	جن�س��يات	مختلفة،	78%	منهم	من	

ال�سعوديين.

وا�سل��ت	الخبي��ر	المالي��ة	ا�س��تثماراتها	المكثَّفة	في	التدريب	
والتطوي��ر	واالإر�س��اد	والتوجي��ه	واإدارة	التغيير	الثقافي.	وي�س��مل	
ه��ذا	برنام��ج	تقيي��م	الموارد	الب�س��رية	الذي	ي�س��اعد	على	و�سع	
معايي��ر	لقيا���ص	االأداء	�سم��ن	اأرب��ع	فئات	اأ�سا�س��ية	هي:	تحقيق	
االأه��داف	واإنج��از	الم�س��اريع،	تطبيق	قيم	ال�س��ركة؛	مفاهيم	
القي��ادة،	والطاق��ات	الم�س��تقبلية.	وت�س��جع	الخبير	المالية	

الموظفي��ن	عل��ى	العم��ل	مًعا	داخل	ال�س��ركة،	وم��ع	العمالء	�سمن	
اإط��ار	هيكله��ا	التنظيم��ي،	بهدف	بناء	عالقات	م�س��تدامة	ت�س��كل	

االأ�س���ص	التي	تقوم	عليها	فل�س��فة	عمل	ال�س��ركة.

تقنية	المعلومات

ت��رى	الخبي��ر	المالي��ة	اأن	ا�س��تخدام	التكنولوجي��ا	المتطورة	ُيعتبر	
محف��ًزا	ا�س��تراتيجًيا	اأ�سا�س��ًيا،	واأن	اإدارة	تقني��ة	المعلومات	

تلعب	دوًرا	محورًيا	في	تمكين	ال�س��ركة	من	ممار�س��ة	اأن�س��طتها	
المختلف��ة.	وق��د	وا�سل��ت	الخبير	خ��الل	العام	2016	تحديث	
البني��ة	التحتي��ة	لالت�س��االت	وتقنية	المعلومات.	وا�س��تملت	

عملي��ات	التطوي��ر	االأ�سا�س��ية	عل��ى	اإيجاد	مزود	خادم	مركزي	
لقاع��دة	البيان��ات	بلغ��ة	SQL	الهيكلي��ة	لجمي��ع	تطبيقات	اأعمال	
ال�س��ركة،	ونق��ل	جمي��ع	بيان��ات	التطبيقات	اإل��ى	قاعدة	البيانات	

المركزي��ة	الجديدة.	

 "Servers"	الخوادم	اأجهزة	تحويل	االأهمية	بالغ	م�سروع	تطلب
	،"Blade Solution"	�سلو�سن	بليد	معلومات	تقنية	اإلى	الحالية
حيث	يتم	االآن	ترتيب	جميع	البيانات	المحولة	اإلى	بليد	�سيرفر	
"Blade Servers"	الجديد،	وتن�سيقها	واختبارها	مع	موقع	
ال�سحابة	االإلكترونية	"Cloud" الخا�ص	بال�سركة	للتعافي	من	

الكوارث.

وباالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذلك،	قامت	ال�س��ركة	بتوظيف	ا�س��تثمارات	في	
مح��والت	البيان��ات	االأ�سا�س��ية	للمحافظة	عل��ى	المرونة	العالية	
لمرك��ز	المعلوم��ات	وا�س��تمرارية	قابليته	للتو�س��يع،	وتم	ا�س��تبدال	
بروتوك��ول	االإنترن��ت	القدي��م	بمن�سة	ات�ساالت	موح��دة	متكاملة	

ت�س��تمل	عل��ى	اإمكاني��ات	االت�سال	الهاتف��ي	عبر	بروتوكول	
االإنترن��ت،	واالت�س��االت	المتنقلة	والخدم��ات	التعاونية.

واإلى	جانب	ذلك،	حافظت	ال�سركة	على	اأمن	المعلومات	كاأولوية	
اأ�سا�سية	خالل	العام	2016.	وتم	تركيب	نظام	اإجراءات	اأمنية	
جديد	الكت�ساف	ومراقبة	وتحليل	المخاطر	االإلكترونية	والحد	
منها.	والأغرا�ص	م�ساندة	خطط	ا�ستمرارية	االأعمال،	قامت	

الخبير	المالية	باختبار	موقع	اال�سترجاع	االحتياطي	بنجاح،	كما	
قامت	بتجربة	و�سائل	حماية	البنية	التحتية	لتقنية	المعلومات	

واالت�ساالت	من	االختراقات	الخارجية.

االت�ساالت	والعالقات	العامة

وا�سل��ت	ال�س��ركة	العم��ل	ط��وال	العام	على	تنفي��ذ	برنامج	اإعالمي	
��ف	يه��دف	اإل��ى	التعريف	بال�س��مة	التجارية	ل�س��ركة	الخبير	 مكثَّ

المالي��ة،	ودع��م	نم��وذج	اأعمال	ال�س��ركة	المطور	م��ع	التركيز	على	
اإدارة	اأ�س��ول	اال�س��تثمارات	البديل��ة	والتعري��ف	بانتقال	اإدارة	
ال�س��ركة.	وقد	ا�س��تملت	اأن�س��طة	العالقات	العامة	خالل	ال�س��نة	
عل��ى	اإ�س��دار	10	ت�ساري��ح	�سحفية،	وتوزيع	6	تقارير	درا�س��ات	

اقت�سادية	ودرا�س��ات	اأ�س��واق،	واإجراء	اأربع	مقابالت	مع	اأع�ساء	
فري��ق	االإدارة	التنفيذي��ة.	وق��د	تم	ت�س��جيل	ن�س��ر	اأكثر	من	200 
خب��ر	عن	ال�س��ركة	ف��ي	ال�سحف	المطبوع��ة	ومواقع	االإنترنت	
االإخباري��ة،	وحقق��ت	ال�س��ركة	بذلك	نمًوا	كبيًرا	ف��ي	تغطيتها	
االإعالمي��ة	مقارن��ًة	بالع��ام	2015؛	بينما	تزايدت	االأن�س��طة	

االإعالمي��ة	عب��ر	مواق��ع	التوا�س��ل	االجتماعي	من	خالل	قنوات	
منه��ا	)فاي�س��بوك،	وتويت��ر،	ويوتيوب،	ولينكد	اإن(.

وف��ي	مايو	2016،	ا�س��ت�سافت	�س��ركة	الخبي��ر	المالية	اجتماع	
طاول��ة	م�س��تديرة	ح��ول	اال�س��تثمارات	البديلة	في	الريا�ص،	
المملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية.	وقد	ا�س��تمل	ه��ذا	االجتماع	على	

عر���ص	للخب��رات	الفري��دة	بن��اًء	على	فهم	ال�س��ركة	العميق	لفئات	
اأ�س��ول	اال�س��تثمارات	البديل��ة،	وح�سل	الم�س��اركون	فيه	على	مزيد	

م��ن	الدراي��ة	باأدوات	اال�س��تثمارات	البديلة	كخيار	ا�س��تثماري	
يحقق	عوائد	تناف�س��ية.	ويحتوي	الق�س��م	»مراجعة	م�س��وؤولية	
ال�س��ركة	االجتماعي��ة«	ف��ي	هذا	التقرير	ال�س��نوي	عل��ى	تفا�سيل	

رعاي��ة	ال�س��ركة	وم�س��اركتها	في	الموؤتم��رات	المتخ�س�سة	
والفعالي��ات	ذات	العالق��ة	في	العام	2016.

مراجعة 
العمليات المساندة
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التقارير	واالأبحاث

وا�سل��ت	تقاري��ر	الدرا�س��ات	واالأبحاث	ال�س��املة	التي	اأعدتها	
ال�س��ركة	ح�سد	اهتمام	اإعالمي	قوي	خالل	ال�س��نة،	واأ�س��همت	
ف��ي	تعزي��ز	مكان��ة	الخبي��ر	المالية	كمركز	مهن��ي	مالي	اإقليمي	
رائ��د.	وق��د	اأ�س��درت	الخبير	في	الع��ام	2016	مجموعة	متنوعة	
م��ن	تقاري��ر	االأبحاث	االقت�سادية	ودرا�س��ات	االأ�س��واق	لتوزيعها	

عل��ى	عمالئه��ا	وف��ي	القطاع	المالي	عموًما.	وا�س��تملت	هذه	
التقاري��ر	التحليلي��ة	عل��ى	العدي��د	من	الموا�سي��ع،	منها	تقرير	

�س��نوي	ح��ول	النظ��رة	الم�س��تقبلية	العالمية،	وتقارير	ربع	�س��نوية	
ح��ول	التط��ورات	الحالية	والروؤي��ة	الم�س��تقبلية	لالقت�ساد	على	
الم�س��تويين	العالم��ي	واالإقليم��ي؛	وتقارير	ت�س��تعر�ص	االأو�ساع	

والفر���ص	في	قطاعات	واأ�س��واق	محددة.

كذل��ك	ا�س��تحدثت	ال�س��ركة	تقريرًا	جديدًا	ه��و	تقرير	مر�سد	
الخبير	ال�س��هري	لحركة	االأ�س��واق،	يعر�ص	الموا�سيع	االأ�سا�س��ية	

واالتجاه��ات	ال�س��ائدة	على	�سعيد	االأ�س��واق	االإقليمية،	
واالقت�س��اد	الكلي،	واالأ�س��واق	المالية،	واال�س��تثمارات	في	

االأ�س��هم	الخا�سة،	واال�س��تثمارات	العقاري��ة.	وباالإ�سافة	اإلى	
ذل��ك،	اأ�س��درت	ال�س��ركة	للمرة	االأولى	تقرير	ال�س��وق	العقارية	
العالمي��ة،	ال��ذي	يتن��اول	تحليل	الفر���ص	واالإمكانيات	والمخاطر	
المحتمل��ة	في	اأ�س��واق	الوالي��ات	المتحدة	وبريطاني��ا	والمملكة	
العربي��ة	ال�س��عودية.	وي�س��كل	ه��ذا	التقرير	اأداًة	مفي��دة	لمتابعة	

اأداء	االأ�س��واق	وتقيي��م	اأو�ساعه��ا	مقارنًة	بالم�س��تويات	التي	كانت	
ين	الموؤ�س��رات	الرئي�س��ية	والنظرة	 �س��ائدة	قبل	العام	2008،	ويبَّ
الم�س��تقبلية.	كم��ا	اأ�س��درت	الخبي��ر	المالية	تقري��ًرا	بالتزامن	مع	
�س��دور	الميزاني��ات	الخليجي��ة	بعنوان	–	ميزانيات	دول	مجل���ص	
��ف	م��ع	الواق��ع	النفطي	الجدي��د	–	تناولت	فيه	 التع��اون:	التكيَّ
تحلي��ل	اآخ��ر	الميزانيات	الت��ي	اأ�سدرتها	الحكوم��ات	الخليجية	

وتداعي��ات	التدابي��ر	االإ�سالحي��ة	التي	تم	االإع��الن	عنها	لمواجهة	
انخفا�ص	اأ�س��عار	النفط.

تقارير	واأبحاث	2016

 تاريخ النشرتقارير
فبراير 2016النظرة المستقبلية لألسواق 2016

مارس 2016ميزانيات دول مجلس التعاون: التكيّف مع الواقع النفطي الجديد

أبريل 2016تقرير الخبير لمستجدات الربع الول 2016

سبتمبر 2016تقرير الخبير لمستجدات الربع الثاني 2016

أكتوبر 2016تقرير السوق العقارية العالمية
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المراجعة المالية

تحت��وي	المراجع��ة	المالي��ة	عل��ى	ملخ���ص	وتحليل	لالأداء	المالي	
ل�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	لل�س��نة	المنتهية	في	31	دي�س��مبر	2016.	
دة	على	مزيد	 كم��ا	تحت��وي	اإي�ساح��ات	القوائم	المالي��ة	الموحَّ

م��ن	المعلوم��ات	ع��ن	االأداء	المالي،	باالإ�سافة	اإل��ى	معلومات	عن	
ال�س��ركات	التابعة.

االإيرادات

نم��ا	اإجمال��ي	االإي��رادات	ف��ي	العام	2016	بن�س��بة	16%	لي�سل	اإلى	
207.3	ماليي��ن	ري��ال	�س��عودي،	مقارن��ًة	بما	مجموعه	178.5 

مليون	ريال	�س��عودي	لل�س��نة	ال�س��ابقة.

اأ�س��هم	العائ��د	عل��ى	اال�س��تثمارات	بم��ا	مجموعه	156	مليون	ريال	
�س��عودي،	اأي	بمعدل	نمو	بن�س��بة	32%	من	118	مليون	ريال	
�س��عودي	في	العام	2015.	وقد	نتج	ذلك	ب�س��كل	رئي�س��ي	عن	

االأرب��اح	الراأ�س��مالية	م��ن	�سناديق	اال�س��تثمار	الحالية	وعمليات	
اال�س��تحواذ	في	العام	2016.

وف��ي	المقاب��ل،	تراجعت	الم�س��اهمة	م��ن	اأتعاب	االإدارة	والتوظيف	
بن�س��بة	15%	اإلى	51.4	مليون	ريال	�س��عودي،	وكان	ال�س��بب	

الرئي�س��ي	في	ذلك	وقف	احت�س��اب	ر�س��وم	االإدارة	على	�سناديق	
عقاري��ة.	وم��ن	جه��ة	اأخرى،	نمت	االأ�سول	تحت	االإدارة	بن�س��بة	
10%	وبلغ��ت	4.26	ملي��ارات	ري��ال	�س��عودي	كما	في	نهاية	�س��هر	

	.2016 دي�سمبر	

وعل��ى	الرغ��م	م��ن	التقلب��ات	االقت�سادية	التي	�س��ادت	في	العام	
2016،	نم��ا	الدخ��ل	م��ن	االأرباح	الموزع��ة	بما	مجموعه	14.8 

ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	لي�س��ل	اإلى	16.6	مليون	ريال	�س��عودي،	من	
1.8	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	في	العام	2015.

الم�سروفات	الت�سغيلية

بلغ��ت	الم�سروف��ات	الت�س��غيلية	110	مليون	ريال	�س��عودي،	دون	
��ا	كان��ت	علي��ه	في	العام	2015.	غير	اأن	ن�س��بة	 اأي	تغيي��ر	عمَّ

الم�سروف��ات	الت�س��غيلية	اإل��ى	الدخل	�س��هدت	تح�س��ًنا،	حيث	بلغت	
53%	ف��ي	الع��ام	2016	مقارن��ًة	بن�س��بة	62%	في	العام	2015 

م�س��تفيدًة	من	مبادرات	تر�س��يد	التكاليف.

االأرباح

نم��ا	�ساف��ي	الدخ��ل	بن�س��بة	6%	لي�س��ل	اإلى	71.13	مليون	ريال	
�س��عودي	من	67.15	مليون	ريال	�س��عودي	في	العام	2015،	
وقد	نتج	عن	ذلك	ارتفاع	ربح	ال�س��هم	االأ�سا�س��ي	)العادي(	
اإلى	0.87	ريال	�س��عودي	من	0.83	ريال	�س��عودي	في	ال�س��نة	

ال�سابقة.

االأرباح	بح�سب	القطاع

المجموعأخرىإدارة األصولإدارة رأس المالألف ريال سعودي
149,66957,430235207,334الدخل التشغيلي

)160()160(--خسارة من عمليات متوقفة
71,132)77,645(121,15727,620صافي الدخل التشغيلي

التوزيع	بح�سب	المناطق	الجغرافية

المجموعالبحرينالسعوديةألف ريال سعودي
207,334-207,334الدخل التشغيلي

71,132)160(71,292صافي الدخل التشغيلي

�سايف	الدخل
مليون	ريال	�سعودي

31,0
43,3

57,3
67,171,1

2016 2015 2014 2013 2012

ربح	ال�سهم
ريال	�سعودي

0,38
0,53

0,71
0,830,87

2016 2015 2014 2013 2012

اإجمايل	االإيرادات
مليون	ريال	�سعودي

107,3125,7
158,2178,5

207,3

2016 2015 2014 2013 2012
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كفاية	راأ�ص	المال

اإن	ه��دف	ال�س��ركة	ف��ي	اإدارة	راأ�س��مالها	ه��و	االلت��زام	بقواع��د	الكفاي��ة	المالي��ة	ال�س��ادرة	عن	هيئة	ال�س��وق	المالية	لحماية	قدرة	ال�س��ركة	على	اال�س��تمرار	والمحافظة	على	
قاعدة	راأ�س��مالية	قوية.

اأ�س��درت	الهيئ��ة	بموج��ب	قراره��ا	رق��م	1-40-2012	بتاري��خ	1434/2/17ه���	الموافق	2012/12/30	قواعد	الكفاي��ة	المالية.	وتن�ص	االأح��كام	على	وجوب	امتالك	
ال�س��خ�ص	المرخ���ص	ل��ه	قاع��دة	راأ�س��مالية	ب�س��كل	م�س��تمر	بم��ا	يتواف��ق	م��ع	متطلبات	الحد	االأدنى	لراأ���ص	المال	كما	ه��و	مبين	في	قواع��د	الكفاية	المالية.

وفيم��ا	يل��ي	تفا�سي��ل	الح��د	االأدنى	من	متطلبات	راأ���ص	المال	والقاعدة	الراأ�س��مالية:

كفاية	راأ�ص	املال

20162015)ألف ريال سعودي(
800,642900,170إجمالي قاعدة رأس المال

716,723425,066الحد الدنى لرأس المال المطلوب

ن�سبة	كفاية	راأ�ص	املال

20162015)ألف ريال سعودي(
1,232,12إجمالي نسبة رأس المال

163,919475,104الفائض في رأس المال

ال�سركات	التابعة

 رأس المال اسم الشركة التابعة
)ريال سعودي(

 نسبة 
الملكية

 الدولة النشاط الرئيسي للشركة
محل التأسيس

 المقر الرئيسي 
للعمليات

شركة سنابل لالستثمار 
ش م ب )مقفلة( - تحت 

التصفية
 9,948,000%99,99

تقديم الخدمات الستشارية لصناديق الستثمار، 
وإدارة المحافظ التقديرية كوكيل، والستثمار في 

المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ومبادئها وفقاً لرأي المستشار الشرعي.

المنامة -مملكة مملكة البحرين
البحرين

الميزانية	العمومية	الموَّحدة

االأ�سول

دة	1.611	مليون	ريال	�س��عودي	كما	 بل��غ	اإجمال��ي	االأ�س��ول	الموحَّ
ف��ي	31	دي�س��مبر	2016،	اأي	بمع��دل	نم��و	بن�س��بة	16.4%	مقارنًة	
بم��ا	مجموع��ه	1.384	مليون	ريال	�س��عودي	ف��ي	نهاية	العام	

2015.	وق��د	ج��اء	ه��ذا	النمو	نتيجة	مبا�س��رة	للتح�س��ن	في	االأرباح	

واإجمال��ي	المطلوب��ات،	�س��املة	عقود	مرابح��ة	بقيمة	170	مليون	
ريال	�س��عودي،	وت�س��هيالت	تمويل	متوافقة	مع	اأحكام	ال�س��ريعة	

االإ�س��المية	بقيمة	97.1	مليون	ريال	�س��عودي.

كان	نمو	اإجمالي	االأ�سول	ناتًجا	ب�س��كل	رئي�س��ي	عن	اال�س��تثمارات	
المحتف��ظ	به��ا	للمتاج��رة.	وقد	نمت	محفظة	اال�س��تثمارات	

بن�س��بة	5%	اإلى	1.267	مليون	ريال	�س��عودي	في	العام	2016 
من	1205.8	مليون	ريال	�س��عودي	في	ال�س��نة	ال�س��ابقة،	مدعومة	

با�س��تثمارات	االأ�س��هم	الخا�سة	واال�س��تثمارات	العقارية.

النقد	وما	في	حكمه

يتاألف	النقد	وما	في	حكمه	من	االأر�سدة	لدى	البنوك،	والنقد	في	
ال�سندوق،	واإيداعات	المرابحة.	وقد	نما	النقد	واالأر�سدة	لدى	

البنوك	اإلى	155	مليون	ريال	�سعودي	كما	في	31	دي�سمبر	2016	من	
72	مليون	ريال	�سعودي	في	ال�سنة	ال�سابقة.	وال	تت�سمن	الميزانية	

العمومية	الموحدة	الخا�سة	بالخبير	المالية	االأ�سول	المحتفظ	
بها	ل�سالح	ح�سابات	عمالئها	ب�سفة	اإدارة.	وكما	في	31	دي�سمبر	

2016،	بلغت	االأ�سول	المحتفظ	بها	تحت	اإدارة	ال�سركة	3.16 

مليارات	ريال	�سعودي	)2015: 2.98	مليار	ريال	�سعودي(.

االأ�سول	تحت	االإدارة

كم��ا	ف��ي	31	دي�س��مبر	2016،	بلغ��ت	االأ�سول	تحت	االإدارة	4.426 
ملي��ارات	ري��ال	�س��عودي،	محققًة	نمًوا	بن�س��بة	10%	من	4.010 
ملي��ار	ري��ال	�س��عودي	ف��ي	نهاية	العام	2015.	ويعك���ص	هذا	مدى	
الت��زام	ال�س��ركة	بتحقي��ق	عوائ��د	متوازن��ة	لعمالئها	بعد	توزيع	
وتخفي��ف	المخاط��ر	م��ن	خالل	طرح	منتج��ات	متنوعة	من	

�سنادي��ق	اال�س��تثمار	الخا�س��ة	المتوافقة	مع	اأحكام	ال�س��ريعة	
االإ�س��المية	واإدارة	محافظ	اال�س��تثمارات	بالوكالة.

االلتزامات

ارتفع	اإجمالي	المطلوبات	لي�سل	اإلى	731	مليون	ريال	�سعودي	في	
العام	2016،	من	484	مليون	ريال	�سعودي	في	ال�سنة	ال�سابقة،	

ويعود	ال�سبب	الرئي�سي	في	ذلك	اإلى	زيادة	االلتزامات	وت�سهيالت	
التمويل.	وفي	العام	2016	بلغ	ر�سيد	ت�سهيالت	التمويل	المتوافقة	
مع	اأحكام	ال�سريعة	االإ�سالمية	التي	ح�سلت	عليها	الخبير	المالية	

ما	مجموعه	97.1	مليون	ريال	�سعودي.

القرو�ص	وك�سف	المديونية	للعام	المالي	2016

يو�س��ح	الج��دول	التال��ي	المعلوم��ات	المتعلقة	باأي	قرو�ص	
)تموي��الت	وف��ق	االأحكام	ال�س��رعية(	على	ال�س��ركة	كما	في	31 

:2016 دي�سمبر	

مصرف اإلنماءاسم الجهة المانحة للتمويل
5 سنواتمدة التمويل

100,000,000مبلغ التمويل الصلي بالريال السعودي
)2,842,000(الجزء المطفأ من التعاب المدفوعة مقدماً

97,158,000المبلغ المتبقي بالريال السعودي
0المبلغ المسدد بالريال السعودي*

*	يرج��ى	الرج��وع	اإل��ى	االإي�س��اح	رقم	10	م��ن	القوائم	المالي��ة	المدققة	المرفقة	

لالط��الع	عل��ى	تفا�سيل	جدولة	�س��داد	التمويل.

ت��م	تقدي��م	تفا�سي��ل	المديوني��ة	القائمة	على	�س��ركة	الخبير	
المالي��ة	كم��ا	ف��ي	نهاي��ة	العام	المال��ي	2016	بالقوائم	المالية	
المدقق��ة	ف��ي	اآخ��ر	التقري��ر.	للح�سول	عل��ى	التفا�سيل	يرجى	

االط��الع	عل��ى	بند	المطلوب��ات	المتداولة	وغي��ر	المتداولة	بقائمة	
المرك��ز	المال��ي	الموح��دة	واالإي�ساحات	ذات	ال�سلة.

حقوق	الم�ساهمين

كم��ا	ف��ي	نهاية	الع��ام	2016،	انخف�ست	حقوق	الم�س��اهمين	
بن�س��بة	2.17%	اإلى	880.6	مليون	ريال	�س��عودي،	من	900.1 
ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	كم��ا	في	نهاي��ة	العام	2015.	وقد	نتج	هذا	
التراج��ع	ب�س��كل	رئي�س��ي	ع��ن	انخفا�ص	االأرب��اح	المبقاة	وح�س�ص	

التوزيع��ات	النقدي��ة	المدفوع��ة	خالل	الع��ام	والتي	مقدارها	
20.3	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي،	وح�س���ص	التوزيعات	النقدية	

الم�س��تحقة	بقيمة	20.3	مليون	ريال	�س��عودي	التي	�س��وف	يتم	
�س��دادها	ف��ي	ماي��و	2017.	وق��د	تم	تحوي��ل	مبلغ	7.1	ماليين	ريال	

�س��عودي	اإل��ى	االحتياطي	النظام��ي	وفًقا	للمعايير	المحا�س��بية	
المتع��ارف	عليه��ا	ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية.

ا’�ستثمارات

مليون	ريال	�سعودي

561,1671,5708,9

1,205,81,267,6

2016 2015 2014 2013 2012

اإجمايل	االأ�سول
مليون	ريال	�سعودي

819,1873,0940,2

1,384,3
1,611,6

2016 2015 2014 2013 2012

االأ�سول	حتت	االإدارة
مليون	ريال	�سعودي

2,498,2
3,335,1

4,010,84,427,0

2016 2015 2014 2013 2012

1,641,7

المراجعة	المالية
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مراجعة 
إدارة المخاطر والحوكمة

ُتعد	الخبير	المالية	رائدًة	في	اإدارة	المخاطر	والحوكمة	على	م�ستوى	�سركات	االأ�سخا�ص	المرخ�ص	لهم،	وتنطوي	اأن�سطة	الخبير	على	

مخاطر	مختلفة	العمق	والتعقيد،	وتتم	اإدارة	هذه	المخاطر	من	خالل	عملية	تحديد	وقيا�ص	ومراقبة	م�ستمرة	و�سوابط	عدة.

المخاطر	المحتملة	و�سيا�سة	اإدارة	المخاطر

تنط��وي	اأن�س��طة	�س��ركة	الخبي��ر	المالية	على	مخاط��ر	مختلفة	
العم��ق	والتعقي��د،	وتت��م	اإدارة	هذه	المخاطر	م��ن	خالل	عملية	
تحدي��د	وقيا���ص	ومراقبة	م�س��تمرة	و�سواب��ط	عدة.	وتتعر�ص	
�س��ركة	الخبير	المالية	ب�س��كل	اأ�سا�س��ي	لمخاطر	معدل	الربح،	
ومخاط��ر	االئتم��ان،	ومخاطر	ال�س��وق،	والمخاطر	الت�س��غيلية،	

ومخاطر	ال�س��معة.

مخاطر	االئتمان

مخاط��ر	االئتم��ان	ه��ي	مخاطر	اإخ��الل	عميل	اأو	طرف	مقابل	
بالتزامات��ه	التعاقدي��ة،	بما	يوؤدي	اإلى	تعر�ص	ال�س��ركة	الإع�س��ار	
مالي	و/	اأو	خ�س��ارة.	وال	تقوم	ال�س��ركة	باإقرا�ص	اأي	اأموال	على	
�س��كل	قرو�ص	اأو	�س��لفيات	لعمالئها،	وتحديًدا	ال	تقوم	�س��ركة	

الخبي��ر	المالي��ة	حالي��ًا	بتقدي��م	قرو�ص	هوام���ص	التغطية	ب�سمان	
االأوراق	المالي��ة.	لذل��ك،	ف��اإن	مخاطر	االئتم��ان	الوحيدة	التي	
يمك��ن	اأن	تتعر���ص	له��ا	�س��ركة	الخبي��ر	المالية	هي	مخاطر	

المقابلة. االأطراف	

تعتم��د	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	ا�س��تراتيجية	ائتمان	لمراقبة	
مخاط��ر	االأط��راف	المقابلة	وال�س��يطرة	عليه��ا،	وتقوم	على	و�سع	
ح��دود	ائتمانه��ا	بم��ا	يتواف��ق	مع	قواعد	الكفاي��ة	المالية	ال�سادرة	
ع��ن	هيئ��ة	ال�س��وق	المالية	وال�سيا�س��ات	الداخلي��ة	المعتمدة.	ويقوم	

رئي���ص	قط��اع	الحوكم��ة	والمخاطر	ورقاب��ة	االلتزام	باعتماد	
ح��دود	االئتم��ان	لجمي��ع	االأطراف	المقابلة،	الت��ي	يتم	بعد	ذلك	
اعتمادها	من	لجنة	اال�س��تثمار	ب�س��كل	�س��نوي.	وك�سيا�س��ة	عامة،	
تقت�س��ر	تعام��الت	ال�س��ركة	فق��ط	مع	االأطراف	المقابل��ة	الحا�سلة	

عل��ى	ت�سني��ف	بدرجة	BBB	كحد	اأدنى.	

مخاطر	ال�سوق

هي	مخاطر	تاأثير	التغيرات	في	اأ�س��عار	ال�س��وق،	واأ�س��عار	الفائدة،	
واأ�س��عار	االأ�س��هم	على	دخل	�س��ركة	الخبير	المالية	اأو	على	قيمة	
ا�س��تثماراتها	ف��ي	المنتج��ات	المالية.	وت�س��تثمر	�س��ركة	الخبير	

المالي��ة	ف��ي	فئ��ات	اأ�س��ول	متعددة	تنطوي	على	مخاطر	�س��وق	بفعل	
ح�سا�س��يتها	للتاأث��ر	بتقلب��ات	االأ�س��عار.	وتقوم	ال�س��ركة	بتوظيف	
اأر�سدتها	النقدية	واال�س��تثمار	في	اأ�س��واق	النقد	واالأ�س��واق	

المالي��ة	والوح��دات	ف��ي	ال�سناديق	العقارية	و�سناديق	االأ�س��هم	
الخا�سة.

تراق��ب	وتتاب��ع	الخبي��ر	المالية	ا�س��تثماراتها	ب�س��كل	دوري	وتقوم	
اإدارة	المخاط��ر	بمتابع��ة	ن�س��ب	التعر�س��ات	ف��ي	كل	فئة	من	هذه	
اال�س��تثمارات	للتاأكد	من	اأنها	�سمن	حدود	�سيا�س��ة	اال�س��تثمار	
المعتم��دة	م��ن	مجل���ص	االإدارة.	كما	تق��وم	اإدارة	المخاطر	برفع	
التقاري��ر	اإل��ى	لجن��ة	المخاطر	ب�س��كل	دوري	والتي	ت�س��مل	تحليل	
لجمي��ع	المخاط��ر	الت��ي	توجهها	ال�س��ركة	التخاذ	االإجراءات	

الالزمة	ب�س��كل	ا�س��تباقي	.

مخاطر	ال�سيولة

مخاط��ر	ال�س��يولة	ه��ي	مخاط��ر	حالية	اأو	م�س��تقبلية	على	االأرباح	
وراأ���ص	المال	الناتجة	عن	عدم	قدرة	ال�س��ركة	على	الوفاء	

بالتزاماتها،	عند	ا�س��تحقاقها.	تن�س��اأ	مخاطر	ال�س��يولة	ب�س��بب	
ع��دم	الق��درة	عل��ى	اإدارة	النق���ص	غير	المخط��ط	له	اأو	التغيرات	
ف��ي	م�س��ادر	التموي��ل	اأو	ع��ن	عدم	معالج��ة	التغيرات	في	ظروف	
ال�س��وق	التي	توؤثر	على	القدرة	على	ت�س��ييل	االأ�سول	ب�س��رعة	

وباأقل	الخ�س��ائر.

ال��ة	لمخاطر	ال�س��يولة	بو�سع	ال�سيا�س��ات	 تب��داأ	االإدارة	الفعَّ
واالإجراءات	مكتوبة،	واإن�س��اء	�سيا�س��ة	الحد	االأدنى	من	

الم�س��تويات	المقبول��ة	م��ن	ال�س��يولة.	اإن	عملية	اإدارة	مخاطر	
ال�س��يولة	تتم	عن	طريق	ر�سد	وقيا���ص	ورفع	تقارير	ال�س��يولة	

ب�س��كل	م�ستمر.

ت�س��كل	لجن��ة	االأ�س��ول	وااللتزام��ات	عن�سًرا	اأ�سا�س��ًيا	من	عنا�سر	
اإدارة	مخاط��ر	ال�س��يولة	ب�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	وتقوم	اللجنة	
باالجتم��اع	ب�س��كل	�س��هري	لمتابع��ة	التدفقات	المالي��ة	المتوقعة	
ورف��ع	التو�سي��ات	لالإدارة	العلي��ا	التخاذ	االإجراءات	الالزمة	

للح��د	من	مخاطر	ال�س��يولة.

المخاطر	الت�سغيلية

المخاط��ر	الت�س��غيلية	ه��ي	مخاطر	الخ�س��ارة	الناتجة	عن	
ع��دم	كفاي��ة	اأو	اإخف��اق	اإجراءات	الرقاب��ة	الداخلية	اأو	الكوادر	

الب�س��رية	اأو	الُنظم	اأو	ب�س��بب	اأحداث	خارجية.	وت�س��مل	المخاطر	
الت�س��غيلية	المخاط��ر	القانوني��ة	كالتعر���ص	لغرام��ات	اأو	عقوبات،	

والتعوي�س��ات	الجزائي��ة	الناتجة	ع��ن	االإجراءات	الرقابية	
واالإ�س��رافية	المتخذة	بحق	ال�س��ركة،	اأو	عن	الت�س��ويات	الخا�سة	

الت��ي	تتو�سل	اإليها	ال�س��ركة.

وت�س��تخدم	الخبي��ر	المالي��ة	مجموع��ة	من	االأدوات	لتحديد	
الم�س��ائل	الت�س��غيلية	وقيا�س��ها	وت�سحيحها.	كذلك	ت�س��تخدم	
الخبي��ر	المالي��ة	وثيق��ة	تاأمي��ن	�سد	المخاط��ر	المهنية	تغطي	
الم�س��وؤولية	�س��د	الغي��ر	ع��ن	اأي	اأ�سرار	ناتج��ة	عن	توقف	غير	

مق�س��ود	اأو	خل��ل	في	النظام.
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قطاع	الحوكمة	واإدارة	المخاطر	ورقابة	االلتزام

تلت��زم	الخبي��ر	المالي��ة	باعتم��اد	اللوائ��ح	ال�سادرة	عن	هيئة	
ال�س��وق	المالية.	كما	تولي	ال�س��ركة	اأهمية	كبيرة	ل�س��المة	
ال�سيا�س��ات	واالإجراءات	وال�س��فافية	والم�س��اءلة	ومراعاة	

القواني��ن	وال�س��روط	الرقابي��ة	ومبادئ	االإن�ساف	والم�س��وؤولية	
االجتماعية.

يتول��ى	قط��اع	الحوكم��ة	والمخاطر	ورقابة	االلتزام	م�س��وؤولية	
االإ�س��راف	اليوم��ي	عل��ى	المخاط��ر	المختلفة	الت��ي	تتعر�ص	لها	

�س��ركة	الخبير	المالية	�س��املًة	مخاطر	االئتمان،	مخاطر	ال�س��وق،	
المخاط��ر	الت�س��غيلية	ومخاطر	االلتزام	وغ�س��ل	االأموال.

ت�س��تخدم	االإدارة	ع��ددًا	كبي��رًا	م��ن	اأدوات	تقييم	وتحليل	
المخاط��ر	واإع��داد	التقارير،	واأح��دث	نماذج	اإدارة	المخاطر.	

 )Bloomberg(	بلومبرغ	نظام	الم�س��تقلة	النظ��م	وت�س��مل
الإدارة	االأ�سول	واال�س��تثمارات	الإدارة	مخاطر	ال�س��وق،	ونظام	
اأدفن��ت	)Advent(	وورلدت�س��يك	)Worldchek(	للتبليغ	

عن	غ�س��ل	االأموال	ورقابة	االلتزام،	ونظام	اأك�س��يلرايت	
)aCCelerate(	الإدارة	المخاط��ر	الت�س��غيلية.	باالإ�ساف��ة	اإلى	

ذل��ك،	ت��م	و�س��ع	وتنفي��ذ	نموذج	التقييم	الداخلي	لكفاية	راأ���ص	
المال.	وتتم	مراقبة	الكفاية	المالية	لل�س��ركة	ب�س��كل	�س��هري،	
�س��املًة	االأرق��ام	الفعلية	للفترات	ال�س��ابقة	واالأرق��ام	المتوقعة	

للفت��رات	القادم��ة	ل�سم��ان	التغطية	الراأ�س��مالية	الكافية.

اإدارة	رقابة	االلتزام	والتبليغ	عن	غ�سل	االأموال

ف��ي	حي��ن	اأن	م�س��وؤولية	االلت��زام	تقع	على	عاتق	مجل���ص	اإدارة	
�س��ركة	الخبير	المالية،	اإال	اأن	ق�س��م	اإدارة	رقابة	االلتزام	

والتبلي��غ	ع��ن	غ�س��ل	االأم��وال	يتولى	مهمة	االإ�س��راف	اليومي	على	
اأن�س��طة	االلت��زام	وو�س��ع	ا�س��تراتيجية	وخطة	عمل	اإدارة	رقابة	
االلت��زام.	وم��ن	المه��م	التاأكيد	على	اأن	االلت��زام	بالمتطلبات	

التنظيمي��ة	والداخلي��ة	ه��و	اأم��ر	مفرو�ص	على	جمي��ع	الموظفين،	
وتعم��ل	االإدارة	التنفيذي��ة	عل��ى	التاأك��د	من	اإدراك	جميع	

الموظفي��ن	له��ذا	الواج��ب	وعلى	ن�س��ر	ثقاف��ة	االلتزام	بين	كافة	
الموظفي��ن	واأن	يك��ون	االلت��زام	بالمتطلب��ات	التنظيمية	والتقيد	
باأعل��ى	معايي��ر	ال�س��لوك	المهن��ي	هو	المتب��ع	في	جميع	االأوقات.

اإدارة	المخاطر

تتول��ى	اإدارة	المخاطر	م�س��وؤولية	االإ�س��راف	اليوم��ي	على	تحديد	
وقيا���ص	ومراقب��ة	تعر�سات	ال�س��ركة	لمخاط��ر	االئتمان،	مخاطر	
ال�س��وق،	مخاط��ر	ال�س��يولة	والمخاط��ر	الت�س��غيلية.	كما	تتولى	

االإدارة	م�س��وؤولية	تحدي��ث	كاف��ة	ال�سيا�س��ات	واالإجراءات	لجميع	
االإدارات	داخ��ل	ال�س��ركة	وو�س��ع	�سوابط	رقابي��ة	ل�سمان	تنفيذ	
المعامالت	ب�س��كل	�سحيح	يتما�س��ى	مع	ال�سيا�س��ات	واالإجراءات	

المعتم��دة	م��ن	اأج��ل	تجن��ب	اأي	مخاطر	تنظيمية	وت�س��غيلية.	
وباالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذل��ك،	فاإن	اإدارة	المخاطر	م�س��وؤولة	عن	

متابع��ة	جمي��ع	قرارات	اال�س��تثمار	الخا�سة	بال�س��ركة	من	خالل	
خل��ق	�سواب��ط	مختلف��ة	الإدارة	ج��ودة	التنفيذ،	االإبالغ	عن	اأي	
ا�س��تثناءات،	وتنظي��م	�س��ير	عم��ل	العديد	م��ن	العمليات	ل�سمان	

تنفيذه��ا	ف��ي	الوقت	المنا�س��ب	وبال�س��كل	ال�سحيح.

هيكل	المخاطر	والحوكمة

يتول��ى	مجل���ص	اإدارة	الخبي��ر	المالي��ة	االإ�س��راف	عل��ى	المخاط��ر	م��ن	خ��الل	اللجان	التابعة	ل��ه،	وكذلك	من	خالل	قط��اع	اإدارة	المخاطر	ورقابة	االلتزام.

لجن��ة رقاب��ة االلتزام

مجل���س االإدراة

الع�س��و المنتدب

الرئي���س التنفيذي

قط��اع الحوكم��ة واإدارة المخاط��ر 

ورقاب��ة االلتزام

اإدارة رقاب��ة االلت��زام والتبلي��غ عن 

غ�س��ل االأموال
اإدارة المخاط��ر

مراجعة	اإدارة	المخاطر	والحوكمة
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مراجعة �سوابط 

ي ا و ا ا

مراجعة 
ضوابط الحوكمة اDدارية

تلت��زم	الخبي��ر	المالي��ة	باعتم��اد	اللوائ��ح	ال�سادرة	عن	هيئة	
ال�س��وق	المالية.	كما	تولي	ال�س��ركة	اأهمية	كبيرة	ل�س��المة	
ال�سيا�س��ات	واالإجراءات	وال�س��فافية	والم�س��اءلة	ومراعاة	

القواني��ن	وال�س��روط	الرقابي��ة	ومبادئ	االإن�ساف	والم�س��وؤولية	
االجتماعية.

تن���ص	�سيا�س��ة	الحوكمة	ال�س��ليمة	ب�س��ركة	الخبي��ر	المالية،	على	
االأ�س���ص	التي	تنظ��م	الجوانب	التالية:

االإدارة	واالإ�س��راف	على	العمليات. •

ت�س��جيع	اتخاذ	القرارات	االأخالقية	والم�س��وؤولة. •

تقدي��م	االإف�ساح��ات	المتوازنة	ف��ي	مواعيدها	المقررة. •

االعت��راف	بالحقوق	الم�س��روعة	لجميع	االأط��راف	المعنية. •

التع��رف	عل��ى	المخاطر	واإدارتها. •

ت�سجيع	تح�سين	االأداء	وتقديم	المكافاآت	بعدالة	وم�سوؤولية. •

اإطار	الحوكمة	االإدارية

يتاأل��ف	اإط��ار	الحوكم��ة	االإدارية	ب�س��ركة	الخبير	المالية	
م��ن	قواع��د	ال�س��لوك	المهني،	وت�س��ارب	الم�سالح،	وبيان	

اال�س��تراتيجية،	ورقاب��ة	االلت��زام،	وتخطي��ط	التعاقب	الوظيفي،	
وال�سيا�س��ات	واالإج��راءات	الت�س��غيلية،	والرقابة	الداخلية	

واإدارة	المخاط��ر،	واإج��راءات	التدقي��ق	الداخلي	والخارجي،	
واالت�س��االت	الفعالة،	واالإف�ساح	وال�س��فافية.

قواعد	ال�سلوك	المهني

و�سع��ت	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	قواعد	لل�س��لوك	المهني،	تحدد	
�س��لوكيات	اأع�س��اء	مجل���ص	االإدارة	واأع�س��اء	االإدارة	التنفيذية	
والموظفي��ن،	والتاأك��د	من	اأن	جميع	االإج��راءات	والت�سرفات	
وال�س��لوكيات	تت�س��م	بمب��ادئ	اأخالقي��ة	وقانونية	وب�س��فافية	تامة.

ت�سارب	الم�سالح

ل��م	تب��رم	�س��ركة	الخبي��ر	المالية	اأي	عقد	يت�سم��ن	اأي	م�سلحة	
مادي��ة	جوهري��ة	الأي	م��ن	اأع�ساء	مجل���ص	اإدارتها،	اأو	الع�سو	

المنت��دب	اأو	الرئي���ص	التنفي��ذي،	اأو	الرئي���ص	المال��ي،	اأو	اأي	من	
م�ساهميها.

رقابة	االلتزام

تعتم��د	الخبي��ر	المالية	�سيا�س��ات	واإجراءات	�س��املة	ل�سمان	
رقاب��ة	االلت��زام	الت��ام	بلوائح	هيئة	ال�س��وق	المالية	ف��ي	المملكة	

العربي��ة	ال�س��عودية،	والقواني��ن	واالأنظمة	ال�سادرة	عن	ال�س��لطات	
الرقابية	في	جميع	الدول	التي	تمار���ص	فيها	ال�س��ركة	اأن�س��طتها.	

وتتول��ى	لجن��ة	رقاب��ة	االلتزام	م�س��وؤولية	التاأكد	من	االلتزام	
بجمي��ع	القواني��ن	المعم��ول	بها	وال�س��روط	القانونية	واالإدارية.

التبليغ	عن	اأي	ممار�سات	خاطئة

تق��ع	عل��ى	جمي��ع	موظف��ي	الخبير	المالية	م�س��وؤولية	اإبالغ	اإدارة	
رقاب��ة	االلت��زام	والتبليغ	عن	غ�س��ل	االأموال	ب��اأي	مخالفة.	وقد	
قام��ت	الخبي��ر	المالي��ة	بانتهاج	�سيا�س��ة	يج��ري	بموجبها	تقديم	

التقاري��ر	ال�س��رية	ع��ن	االإخالل	بقواعد	ال�س��لوك	المهني.	
واله��دف	م��ن	ه��ذه	ال�سيا�س��ة	هو	ت�س��جيع	الموظفين	على	االإبالغ	

ع��ن	اأي	ممار�س��ات	خاطئ��ة،	واأداء	دور	فاعل	ف��ي	العمليات	
اليومي��ة،	ورف��ع	م�س��اركة	الموظفي��ن،	والمحافظة	عل��ى	بيئة	عمل	
احترافي��ة،	ع��الوًة	على	قيا���ص	مدى	وعي	الموظفي��ن	بالقوانين	
واللوائ��ح	المعم��ول	به��ا،	وطماأنتهم	ب��اأن	مخاوفهم	ُتوؤخذ	على	
محم��ل	الج��د.	وق��د	قامت	اإدارة	رقاب��ة	االلتزام	خالل	العام	

2016	بتنظي��م	دورة	تدريبي��ة	عل��ى	مكافح��ة	غ�س��ل	االأموال	لجميع	

موظف��ي	الخبير	المالية.

تفا�سيل	اأي	غرامات	اأو	عقوبات	اأو	قيود	

احتياطية

ل��م	يت��م	فر���ص	اأي	عقوب��ة	اأو	جزاء	اأو	قيد	احتياطي	على	ال�س��ركة	
م��ن	قب��ل	الهيئ��ة	اأو	م��ن	قبل	اأي	جهة	اإ�س��رافيه	اأو	تنظيمية	اأو	

ق�سائي��ة	اأخ��رى	خالل	العام	2016.

االإف�ساح	وال�سفافية

تعتمد	ال�سركة	�سيا�سة	ات�ساالت	وعالقات	عامة	تتما�سى	مع	
متطلبات	ال�سلطات	الرقابية	واالإ�سرافية،	ل�سمان	التاأكد	من	
اأن	عمليات	االإف�ساح	تتميز	باالإن�ساف	وال�سفافية	وال�سمولية.	
وت�سمل	قنوات	االت�ساالت	والعالقات	العامة،	الجمعية	العمومية	

ال�سنوية	للم�ساهمين،	والتقرير	ال�سنوي،	والقوائم	المالية،	
وتقارير	اال�ستثمار	الدورية،	وموقع	ال�سركة	االإلكتروني،	وكتيبات	
ومطويات	ومن�سورات،	وت�سريحات	�سحفية	واإعالنات	في	و�سائل	

االإعالم،	ون�سرات	اإخبارية	للموظفين.

بيان	اال�ستراتيجية

دعم��ًا	للنم��و	والتطور	الم�س��تمرين	لل�س��ركة،	وف��ي	�سوء	التغيرات	
ف��ي	اأو�س��اع	االأ�س��واق	االإقليمية	والعالمية،	حددت	ا�س��تراتيجية	
ال�س��ركة	بو�س��وح	اأهداف	تنمي��ة	االإيرادات	واالأرباح	وتطوير	
اأعم��ال	ومنتج��ات	جديدة	والتوزيع	واالنت�س��ار	الجغرافي	
ال�س��تثماراتها،	والكف��اءات	المهني��ة	الالزم��ة	لتحقيق	هذه	

االأهداف.

تخطيط	التعاقب	الوظيفي

تق��وم	لجن��ة	اإدارة	الموارد	الب�س��رية	بمراجع��ة	خطة	التعاقب	
الوظيف��ي	ب�س��كل	�س��نوي	والموافق��ة	عليه��ا.	وتهدف	الخطة	اإلى	

اختي��ار	الموظفي��ن	وتطوي��ر	مهاراته��م	المهني��ة	وترقيتهم	ل�سمان	
ع��دم	ح��دوث	اأي	انقط��اع	ف��ي	اأعمال	الخبي��ر	المالية	في	حالة	

ت��رك	اأي	موظف	للخدمة.

الوظائف	الرقابية

وحدة	المراجعة	الداخلية

ه��ي	وح��دة	م�س��تقلة	تابع��ة	للجنة	المراجعة	التابعة	لمجل���ص	
االإدارة	الموؤلف��ة	م��ن	ثالثة	اأع�ساء	م�س��تقلين	بالمجل���ص.	ومن	
اأج��ل	تعزي��ز	ا�س��تقاللية	وكفاءة	مهام	التدقي��ق	الداخلي،	قامت	
الوح��دة	باإب��رام	اتفاقي��ة	مع	�س��ركة	)كي	بي	اإم	جي(	الإجراء	
عملي��ات	التدقي��ق	واإع��داد	تقرير	بالنتائ��ج	وتقديمه	للجنة	

المراجع��ة.	ويت��م	تنفي��ذ	خطة	المراجع��ة،	المعتمدة	على	مدار	
ال�س��نة	وتطبي��ق	جمي��ع	تو�سياته��ا،	ويتم	اإط��الع	لجنة	المراجعة	
ومجل���ص	االإدارة	واالإدارة	التنفيذي��ة	عل��ى	م�س��تجدات	تنفيذ	

الخطة.
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نتائج	المراجعة	ال�سنوية	لفاعلية	اإجراءات	

الرقابة	الداخلية	بال�سركة

قام��ت	وح��دة	المراجع��ة	الداخلية	بمراجعة	عمليات	ال�س��ركة	
خ��الل	الع��ام	2016،	وفق��ًا	لخطتها	المعتمدة	م��ن	قبل	لجنة	
المراجع��ة	للتحق��ق	م��ن	فعالية	اأنظم��ة	الرقابة	الَداخلية	

بال�س��ركة،	وحماي��ة	اأ�س��ول	ال�س��ركة،	وتقييم	اأداء	اإدارة	مخاطر	
ال�س��ركة.	ونتيج��ة	الإج��راءات	التدقيق	والمراجع��ة	المنفذة،	لم	
تظه��ر	اأي	اأوج��ه	�سع��ف	جوهرية	في	اأنظم��ة	الرقابة	الداخلية	

بال�سركة.

ه��ذا	وق��د	اأنجزت	الوح��دة	جميع	عملي��ات	التدقيق	المقرر	
اإجراوؤه��ا	بح�س��ب	الخط��ة	المعتمدة.	كما	قام��ت	بمتابعة	اإغالق	

المالحظ��ات	المر�س��ودة	خالل	العام	2016.

رقابة	االلتزام	والتبليغ	عن	غ�سل	االأموال

يتول��ى	مجل���ص	اإدارة	الخبي��ر	المالي��ة	الم�س��وؤولية	النهائية	عن	
رقاب��ة	االلت��زام،	بينما	يتولى	ق�س��م	رقابة	االلت��زام	والتبليغ	
ع��ن	غ�س��ل	االأموال	م�س��وؤولية	اأعمال	رقاب��ة	االلتزام	اليومية،	

وو�س��ع	اال�س��تراتيجية،	وتخطي��ط	اأن�س��طة	رقابة	االلتزام.	ومن	
المه��م	التاأكي��د	عل��ى	واج��ب	ودور	جميع	الموظفي��ن	فيما	يتعلق	
برقاب��ة	االلت��زام.	ويج��ب	على	االإدارة	التاأكد	م��ن	معرفة	جميع	

الموظفي��ن	به��ذا	الواج��ب	والتزامهم	بتنفي��ذه.	ويتم	اأي�سًا	
االلت��زام	بجمي��ع	ال�س��روط	الرقابية	وا�س��تيفاء	اأعلى	معايير	

ال�س��لوك	المهن��ي	على	جميع	الم�س��تويات.

اإدارة	المخاطر

تتول��ى	اإدارة	المخاطر	م�س��وؤولية	االإ�س��راف	اليوم��ي	على	تحديد	
وقيا���ص	ومراقب��ة	م��دى	تعر�ص	ال�س��ركة	لمخاطر	االئتمان،	
ال�س��وق،	مخاط��ر	ال�س��يولة	والمخاط��ر	الت�س��غيلية.	كما	تتولى	
االإدارة	م�س��وؤولية	تحديث	كافة	ال�سيا�س��ات	واالإجراءات	

لجمي��ع	اإدارات	ال�س��ركة،	وو�س��ع	�سوابط	رقابي��ة	ل�سمان	تنفيذ	
المعامالت	ب�س��كل	�سحيح،	يتما�س��ى	مع	ال�سيا�س��ات	واالإجراءات	

المعتم��دة	م��ن	اأج��ل	تجن��ب	اأي	مخاطر	تنظيمية	وت�س��غيلية.	
وباالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذل��ك،	فاإن	اإدارة	المخاطر	م�س��وؤولة	عن	متابعة	
جمي��ع	ق��رارات	اال�س��تثمار	الخا�سة	بال�س��ركة	من	خالل	خلق	
�سواب��ط	مختلف��ة	الإدارة	ج��ودة	التنفي��ذ،	كذلك	االإبالغ	عن	اأي	
ا�س��تثناءات،	وتنظي��م	�س��ير	عم��ل	العديد	م��ن	العمليات	ل�سمان	

تنفيذه��ا	ف��ي	الوقت	المنا�س��ب	وبال�س��كل	ال�سحيح.

كبار	الم�ساهمين

يمل��ك	الم�س��اهمون	المذك��ورون	فيم��ا	يل��ي	ح�سة	في	ال�س��ركة	بن�س��بة	5%	اأو	اأكثر:

نسبة الملكية برأسمال الشركةاسم المساهم
10,45%شركة سارا التجارية القابضة

10,45%شركة مجموعة البيت الوطنية للتنمية القابضة المحدودة
9,75%شركة الخبير الوطني إلدارة المشاريع التجارية

7,68%شركة عبداهلل وسعيد محمد عبيد بن زقر المحدودة
5,23%بكر محمد عوض بن لدن

ال�سوؤون	القانونية

ُيعتب��ر	قط��اع	ال�س��وؤون	القانوني��ة	اأحد	اأهم	القطاعات	الم�س��اندة	
لل�س��ركة،	فه��و	يق��وم	بدور	محوري	ل�سمان	�س��المة	اأعمالها	

ومنتجاته��ا	وحماي��ة	حقوقه��ا	داخليًا	وخارجي��ًا،	وكذلك	�سمان	
تطبي��ق	اأف�س��ل	الممار�س��ات	القانونية.	وت�س��مل	مهام	اإدارة	
ال�س��وؤون	القانوني��ة	على	�س��بيل	المث��ال	ال	الح�سر،	تقديم	

اال�ست�س��ارات	الدقيق��ة	فيم��ا	يخ�ص	ال�س��وؤون	القانونية	الأعمال	
واأن�س��طة	ال�س��ركة	اال�س��تثمارية	واالإدارية،	واالإ�س��راف	على	�سير	

المنازعات	والت�س��ويات	ومبا�س��رة	الدع��اوى	اأمام	المحاكم	
بمختل��ف	درجاته��ا	واأي	جه��ات	اأخ��رى	ذات	اخت�سا�سات	قانونية،	

واإع��داد	البح��وث	والدرا�س��ات	القانونية	التي	تهم	ال�س��ركة،	
و�سياغ��ة	االتفاقي��ات	الت��ي	ُتعقد	بين	ال�س��ركة	والجهات	االأخرى.	
كم��ا	ت�س��مل	مه��ام	اإدارة	ال�س��وؤون	القانوني��ة	عقد	الندوات	الدورية	

لموظف��ي	ال�س��ركة	لتعريفه��م	بالت�س��ريعات	وما	ُي�س��تجد	منها	
وم�س��اعدتهم	عل��ى	تطبيقها.

ال�سوؤون	المالية	والمحا�سبة

تتولى	اإدارة	ال�س��وؤون	المالية	والمحا�س��بة	م�س��وؤولية	التخطيط	
المال��ي	واإع��داد	التقاري��ر	الدورية،	والرقاب��ة	المالية	وحماية	
اأ�سول	ال�س��ركة،	والمدفوعات	والت�س��جيل	وم�س��ك	الدفاتر	
المحا�س��بية،	ومتابع��ة	مل��ف	الزكاة	وال�سرائب،	والتن�س��يق	
م��ع	جه��ات	عدي��دة	خارجية	من	�سمنها	مراجع	الح�س��ابات	

الخارج��ي.	كم��ا	تقوم	االإدارة	بمراقب��ة	تنفيذ	الخطة	
اال�س��تراتيجية	لل�س��ركة	ب�س��كل	�س��هري،	للتاأكد	من	توافق	االأداء	
المالي	الفعلي	مع	خطة	العمل	لكل	ن�س��اط	من	اأن�س��طة	ال�س��ركة	
المختلف��ة،	ونتيج��ة	لذل��ك،	يت��م	ر�س��د	اأي	انحرافات	عن	الخطة	
ف��ي	مرحل��ة	مبكرة	واقتراح	االإج��راءات	الت�سحيحية	المنا�س��بة	

لمعالج��ة	تل��ك	االنحرافات	ومتابع��ة	تنفيذها.

مراجعة	�سوابط	الحوكمة	االإدارية
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مسؤولية 
الشركة االجتماعية

تلتزم	الخبير	المالية	دائًما	بواجبات	المواطنة	الم�سوؤولة،	من	خالل	لجنة	م�سوؤولية	ال�سركة	االجتماعية	التي	ت�سرف	على	برنامج	اأن�سطة	

تعليمية	ومجتمعية	متنوع	و�سامل،	وتتولى	رعاية	االأحداث	والفعاليات	التي	تعزز	تنمية	وتطور	قطاع	الخدمات	الم�سرفية	اال�ستثمارية	

االأخالقية	والنهو�ص	باالقت�ساد	المحلي،	وتعمل	على	تنفيذ	المبادرات	لم�ساعدة	االأجيال	اليافعة		على	تحقيق	طموحاتهم	والو�سول	

اإلى	كامل	قدراتهم	واإمكانياتهم.	ونورد	فيما	يلي	عدًدا	من	االأن�سطة	التي	قامت	بها	الخبير	المالية	في	العام	2016	في	اإطار	االلتزام	

بم�سوؤولياتها	االجتماعية:

االأن�سطة التعليمية واالجتماعية 
ال�ساملة

ملتقى	التخ�س�سات	المهنية	والوظيفية	
2016

جدة – ٣١ مار���س ٢٠١6

رع��ت	الخبي��ر	المالي��ة	ه��ذا	المنتدى	التعليمي	الذي	ي�س��اعد	
ال�س��باب	الموهوبي��ن	عل��ى	اختيار	م�س��اراتهم	التعليمي��ة	والمهنية.	
وق��د	األق��ى	الع�س��و	المنتدب	ال�س��يد	/	عمار	اأحمد	�س��طا	محا�سرة	
ف��ي	ه��ذا	المنت��دى	ال��ذي	يعتبر	من	الركائز	االأ�سا�س��ية	لبرنامج	

م�س��وؤولية	ال�س��ركة	االجتماعية.

ور�سة	عمل	الخبير	المالية	للخدمات	
الم�سرفية	االإ�سالمية،	جامعة	الملك	

عبدالعزيز

جدة – ٢5 مار���س ٢٠١6

ا�ست�ساف	الع�سو	المنتدب	ال�سيد	/	عمار	اأحمد	�سطا	ور�سة	
العمل	هذه	نيابة	عن	ال�سركة.	وقد	تناولت	المناق�سات	تطور	قطاع	
الخدمات	الم�سرفية	االإ�سالمية	وجوانبه	االقت�سادية	والمالية.

برنامج	العلوم	الم�سرفية	والمالية	بجامعة	
دار	الحكمة

جدة – ١5 دي�س��مبر ٢٠١6

األقى	الع�سو	المنتدب	ال�سيد	عمار	اأحمد	�سطا	محا�سرة	في	
العلوم	المالية	واال�ستثمارية	لتو�سيع	اآفاق	طالب	الجامعة	

ودرايتهم	المالية	من	خالل	م�ساركتهم	ق�سة	نجاحه	كرجل	
اأعمال	ريادي	وخبير	في	الم�سارف	واال�ستثمار	والمال	واالأعمال.

الرعاية والم�ساركة في الموؤتمرات 
والفعاليات

موؤتمر	اأيوفي	العالمي	ال�سنوي	الخام�ص	
والع�سرون،	

��ورة - ٤ ماي��و ٢٠١6 المدين��ة المنَّ

�س��ارك	الع�سو	المنتدب	ال�س��يد	/	عمار	اأحمد	�س��طا	كمتحدث	
ف��ي	الجل�س��ة	الثالث��ة	للموؤتم��ر	بعنوان	)ال�س��ركات	الوقفية:	فقهًا	
وقانون��ًا،	ودوره��ا	العمل��ي	في	تنمية	االأوق��اف	وتعظيم	نفعها(.	
وال��ذي	نظمت��ه	هيئ��ة	المحا�س��بة	والمراجعة	للموؤ�س�س��ات	المالية	

االإ�س��المية	)اأيوف��ي(	بالتع��اون	مع	هيئة	ال�س��وق	المالية	في	
المملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية،	وا�س��ت�ساف	الرواد	االأوائل	في	هذا	
القط��اع	الإعط��اء	الم�س��اركين	فر�سة	ا�س��تذكار	تاريخ	الخدمات	
المالي��ة	االإ�س��المية،	والتع��رف	على	مجاالت	النمو	وا�ست�س��راف	

المرحل��ة	القادم��ة	لهذا	القطاع.

الموؤتمر	االإ�سالمي	لالأوقاف

مك��ة المكرم��ة – ١8 اأكتوب��ر ٢٠١6

�س��ارك	مدير	اإدارة	ثروات	االأوقاف	باالإنابة	ال�س��يد	/	عدنان	
طا�س��كندي	ف��ي	ه��ذا	الموؤتمر،	ال��ذي	يهدف	اإلى	زيادة	الدراية	
باالأوق��اف	وتاأثيراته��ا	االجتماعية	والت�س��جيع	على	تاأ�سي�س��ها،	
وا�س��تعرا�ص	الحل��ول	لمواجه��ة	التحديات	الت��ي	تعتر�سها.	كما	

تن��اول	الموؤتم��ر	و�س��ع	هيكلة	قانوني��ة	ورقابية	لالأوقاف.

الملتقى	الثالث	لالأوقاف

الريا���س – ١٤ فبراي��ر ٢٠١6

رع��ت	الخبي��ر	المالي��ة	ه��ذا	الملتقى	وال��ذي	عقد	في	الريا�ص	
خ��الل	الفت��رة	م��ن	14	اإلى	15	فبراي��ر	2016	م،	والذي	يعتبر	
عموًم��ا	اأح��د	اأه��م	الفعاليات	في	ه��ذا	المجال.	وقد	تناول	

المنت��دى	ع��دًدا	كبي��ًرا	م��ن	الموا�سيع	�س��ملت	التوجهات	الحديثة	
في	ا�س��تخدام	اإيرادات	االأوقاف،	وعوامل	اال�س��تثمار	الناجح،	

وواق��ع	اأوق��اف	الجمعي��ات	الخيرية	ف��ي	المملكة	العربية	
ال�سعودية.

ري�ستاتك�ص	جدة

ج��دة – ١٠ فبراي��ر ٢٠١6

�س��ارك	الع�سو	المنتدب	ال�س��يد	/	عمار	اأحمد	�س��طا	في	هذا	
المعر���ص	كخبي��ر	عقاري	لمناق�س��ة	االتجاهات	العامة	ال�س��ائدة	
في	ال�س��وق،	وقام	خالل	المعر�ص	باإدارة	حلقات	نقا���ص	حول	

موا�سي��ع	مختلفة.
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مبادرات	لدعم	اأجيال	الم�ستقبل

جائزة	اأرن�ست	اآند	يونغ	لرواد	االأعمال	2016

ج��دة – ٢٠ اأبري��ل ٢٠١6

�س��ارك	الع�سو	المنتدب	ال�س��يد	/	عمار	اأحمد	�س��طا	في	لجنة	
تحكيم	الن�س��خة	ال�س��عودية	من	هذه	الم�س��ابقة	ال�س��نوية	العالمية،	

الت��ي	تنظمه��ا	اأرن�س��ت	اآن��د	يونغ.	وقد	طلبت	اأرن�س��ت	اآند	يونغ	
م��ن	اأع�س��اء	لجن��ة	تحكيم	هذه	ال�س��نة	اختيار	فائز	يمثل	�س��ركة	
متو�س��طة	الحج��م	ق��ادرة	على	دعم	االقت�س��اد	الوطني.	للمزيد	

www.ey.com	:المعلومات	م��ن

برنامج	الخبير	للمتدربين

م	الخبي��ر	المالي��ة	فر�ص	عمل	خ��الل	ف�سل	ال�سيف	 تق��دِّ
لمتدربي��ن	يت��م	اختياره��م	م��ن	بين	اأكفاأ	الطلبة	ال�س��عوديين.	

ويهدف	هذا	البرنامج	اإلى	م�س��اعدة	الم�س��اركين	على	اكت�س��اب	
خب��رة	عملي��ة	في	موؤ�س�س��ة	مالي��ة،	وا�س��تيفاء	متطلبات	التخرج	في	
جامعاته��م.	ويج��ري	تعيي��ن	الم�س��اركين	في	ق�س��م	محدد	وتكليف	

مر�س��د	باالإ�س��راف	عليهم،	وتقديم	الم�س��ورة	والتوجيهات	
ال�س��خ�سية	له��م،	وتقيي��م	اأدائهم	واإفادة	اإدارة	الموارد	الب�س��رية	
بم��ا	يحققون��ه	م��ن	تقدم.	وف��ي	نهاية	البرنامج،	ت�سدر	ال�س��ركة	
اإف��ادة	تبي��ن	فيه��ا	فت��رة	خبرة	المتدرب	ودرج��ة	تقييم	اأدائه.	وقد	

�س��ارك	في	برنامج	هذا	العام	اأحد	ع�س��ر	طالًبا.

الم�ساركة	في	روؤية	ال�سركة	لالأ�سواق

طاولة	الخبير	الم�ستديرة	حول	اال�ستثمارات	
البديلة

ت�س��كل	ه��ذه	الفعالي��ة	ج��زًءا	من	الجهود	الت��ي	تبذلها	الخبير	
المالي��ة	لتعري��ف	الم�س��تثمرين	بكيفي��ة	اال�س��تثمار	خالل	فترات	
التقلب��ات	الكبي��رة	وال�سبابي��ة	في	االأ�س��واق،	واطالعهم	على	

م�س��تجدات	االأو�س��اع	االقت�سادي��ة	المتغيرة.	وق��د	اأتاحت	الطاولة	
الم�س��تديرة	الت��ي	ا�س��ت�سافتها	الخبي��ر	المالي��ة	بمدينة	الريا�ص	

ح�س��ول	الم�س��اركين	عل��ى	فه��م	عميق	لفئات	االأ�سول	اال�س��تثمارية	
البديل��ة،	وتح�س��ين	درايته��م	باال�س��تثمارات	البديلة	كخيار	

ا�س��تثماري	يحقق	عوائدًا	تناف�س��ية.

تقارير	االأبحاث	والدرا�سات

وا�سل��ت	الخبي��ر	المالي��ة	خالل	الع��ام	2016	اإ�سدار	العديد	
م��ن	تقاري��ر	البحوث	االقت�سادية	ودرا�س��ات	االأ�س��واق	وتوزيعها	
عل��ى	عمالئه��ا	وقط��اع	الخدمات	المالية	عموًما.	وت�س��مل	هذه	

التقاري��ر	التحليلي��ة	ع��دًدا	م��ن	الموا�سيع	المختلف��ة،	منها	تقرير	
�س��نوي	ح��ول	النظ��رة	الم�س��تقبلية	العالمية؛	وتقارير	ربع	�س��نوية	
ح��ول	التط��ورات	الحالية	النظ��رة	الم�س��تقبلية	لالقت�ساد	على	
الم�س��تويين	العالم��ي	واالإقليم��ي؛	وتقارير	ت�س��تعر�ص	االأو�ساع	

والفر�ص	في	قطاعات	واأ�س��واق	محددة.	وقد	�س��ملت	االإ�سدارات	
الخا�س��ة	تقري��ر	ال�س��وق	العقاري��ة	العالمية،	وه��و	تقرير	جديد	
اأ�سدرت��ه	ال�س��ركة	للم��رة	االأولى،	وتناولت	في��ه	تحليل	الفر�ص	

واالإمكاني��ات	والمخاط��ر	المحتمل��ة	في	اأ�س��واق	الواليات	المتحدة	
والمملك��ة	المتح��دة	والمملك��ة	العربية	ال�س��عودية.	كما	اأ�سدرت	

الخبي��ر	المالي��ة	تقري��ًرا	بعن��وان:	»ميزانيات	دول	مجل���ص	التعاون:	
��ف	م��ع	الواق��ع	النفط��ي	الجديد«،	تناولت	في��ه	تحليل	اآخر	 التكيَّ
الميزاني��ات	الت��ي	اأ�سدرته��ا	الحكوم��ات	االإقليمية	وتداعيات	

التدابي��ر	االإ�سالحي��ة	الت��ي	تم	االإعالن	عنه��ا	لمواجهة	انخفا�ص	
اأ�س��عار	النف��ط.	وتع��زز	ه��ذه	التقارير	�س��معة	الخبير	المالية	

ك�س��ركة	رائ��دة	في	المجال	المالي	واال�س��تثماري	ف��ي	المنطقة.
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مراجعة 
مجلس اDدارة

يتاألف	مجل�ص	اإدارة	الخبير	المالية	من	�سخ�سيات	قيادية	بارزة	في	قطاع	االأعمال،	ي�ساهمون	في	نجاح	اأعمال	وم�ساريع	ال�سركة	من	

خالل	ت�سخير	معارفهم	وخبراتهم	و�سبكة	عالقاتهم	في	خدمة	اأعمالها.	وتعك�ص	تركيبة	مجل�ص	االإدارة	توازًنا	بين	االأع�ساء	التنفيذيين	

وغير	التنفيذيين	والم�ستقلين،	بحيث	ال	يقل	عدد	االأع�ساء	الم�ستقلين	عن	ُثلث	اأع�ساء	مجل�ص	االإدارة.

وكما	هو	مبين،	اجتمع	مجل���ص	االإدارة	ب�س��كل	دوري	)خم���ص	
م��رات	خ��الل	العام	2016(.	ويوؤدي	اأع�ساء	مجل���ص	االإدارة	

دوًرا	محورًي��ا	وحيوًي��ا	في	تحديد	التوجه	اال�س��تراتيجي	لل�س��ركة	
و�سم��ان	تنفي��ذه،	وذل��ك	في	اإطار	ال�سوابط	والحوافز،	وي�س��مل	
ذل��ك	لج��ان	المجل���ص	الدائمة	الثالث:	لجنة	اال�س��تثمار،	ولجنة	

المراجع��ة،	ولجنة	التر�س��يحات	والمكافاآت.

م�سوؤوليات	اأع�ساء	مجل�ص	االإدارة	فيما	يتعلق	

بالقوائم	المالية

يوؤك��د	مجل���ص	االإدارة	اإل��ى	حد	علم��ه	واعتقاده،	ما	يلي:

احتفظت	�سركة	الخبير	المالية	ب�سجالت	محا�سبية	�سليمة. •

تم	اإعداد	نظام	الرقابة	الداخلية	وتنفيذه	بال�سكل	 •
ال�سحيح.

تمل��ك	الخبي��ر	المالي��ة	للموارد	الالزمة	ال�س��تمرار	اأعمالها. •

ل��م	تب��رم	الخبي��ر	المالي��ة	اأي	عقد	يت�سم��ن	اأي	م�سلحة	 •
مادي��ة	جوهري��ة	الأي	م��ن	اأع�ساء	مجل���ص	اإدارتها،	اأو	الع�سو	
المنت��دب،	اأو	الرئي���ص	التنفي��ذي،	اأو	المدي��ر	المالي،	اأو	اأي	

من	م�س��اهميها.
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م�ساعد محمد �سعد الدري�س

ا � ا  � 
ا � ا ع ل ا التا ست ن ا سو ل

ق��ام	االأ�س��تاذ	م�س��اعد	الدري���ص	عل��ى	م��دى	م�س��يرته	التجارية	
واالإداري��ة	باكت�س��اب	خب��رات	وا�س��عة	في	ع��دة	مجاالت	اإدارية	

واقت�سادي��ة	وتجاري��ة	وت�س��ويقية،	حي��ث	�س��اهمت	تل��ك	الخب��رات	
ف��ي	تطوي��ر	العدي��د	م��ن	الن�س��اطات	والتو�س��عات	للعدي��د	من	
ال�س��ركات	الكب��رى	ف��ي	ع��دد	من	مج��االت	االأعمال،	فقد	

�س��غل	من�س��ب	ع�س��و	فاع��ل	ف��ي	مجل���ص	المديري��ن	التنفيذيي��ن	
بالم�سن��ع	ال�س��عودي	االأمريك��ي	للزج��اج	ال��ذي	ت��م	تمّلكه	

بالكام��ل	م��ن	ِقب��ل	�س��ركة	دب��ي	لال�س��تثمار.	كم��ا	�س��غل	من�سب	
ع�س��و	مجل���ص	المديري��ن	التنفيذيي��ن	ف��ي	�س��ركة	محم��د	�س��عد	
الدري���ص	واأوالده	المح��دودة	الت��ي	تحول��ت	فيم��ا	بعد	اإلى	�س��ركة	

م�س��اهمة	عام��ة	وت��م	طرحها	في	�س��وق	االأ�س��هم	ال�س��عودي،	
و�س��ركة	اأبن��اء	محم��د	�س��عد	الدري���ص	المح��دودة،	و�س��ركة	اأبناء	
محم��د	�س��عد	الدري���ص	القاب�س��ة،	و�س��ركة	الدري���ص	لل�سناع��ة	
والتج��ارة	)األيتك��و(	)�س��ركة	م�س��اهمة	مقفل��ة(.	وه��و	حا�سل	
عل��ى	دبل��وم	الدرا�س��ات	البنكي��ة	م��ن	معه��د	االإدارة	العامة،	
وح�س��ل	عل��ى	ع��دد	م��ن	البرام��ج	االأكاديمي��ة	التاأهيلية	في	

التخ�س�س��ات	االإداري��ة	والتجاري��ة	والت�س��ويقية	ف��ي	المملك��ة	
العربي��ة	ال�س��عودية	والوالي��ات	المتح��دة	االأمريكي��ة	والمملك��ة	

المتحدة.

عمار اأحمد �سطا

نت  سو ال  الع
ا � ا ع ل ا التا ست ن ا سو ل

عم��ار	�س��طا	ه��و	الموؤ�س���ص	والع�س��و	المنت��دب	ل�س��ركة	الخبي��ر	
المالي��ة،	ورج��ل	االأعم��ال	الرائد	ف��ي	تطوي��ر	االأوراق	المالية	

والمنتج��ات	المالي��ة	االإ�س��المية،	ويتمّت��ع	بم��ا	يزي��د	ع��ن	26	عامًا	
م��ن	العم��ل	المهن��ي	الخ��الق	في	قطاع��ات	تمويل	ال�س��ركات	
واإدارة	االأ�س��ول	والخدم��ات	اال�س��تثمارية	والم�سرفي��ة	

االإ�س��المية.	وق��د	ب��داأ	عم��ار	م�س��يرته	ف��ي	قط��اع	الم�سرفية	
اال�س��تثمارية	ع��ام	1990،	وتب��واأ	منا�س��ب	قيادي��ة	رفيع��ة	في	
ع��دد	م��ن	البن��وك	ال�س��عودية،	كالبن��ك	االأهل��ي	التجاري،	

والبن��ك	االإ�س��المي	للتنمي��ة.	ح�س��ل	عم��ار	�س��طا	عل��ى	درجة	
البكالوريو���ص	ف��ي	الهند�س��ة	الكهربائي��ة،	والماج�س��تير	ف��ي	
التخطي��ط	االقت�س��ادي	م��ن	جامع��ة	جن��وب	كاليفورني��ا	في	
الوالي��ات	المتح��دة	االأمريكي��ة،	كم��ا	اأن��ه	حا�سل	على	�س��هادة	
محل��ل	مال��ي	معتم��د	)CFA(	م��ن	معه��د	المحللي��ن	الماليي��ن	

المعتمدي��ن	ف��ي	الوالي��ات	المتح��دة	االأمريكي��ة.	

�سعيد محمد بن زقر

�ستق ر   سو 
ا � ا ع ل ا التا ست ن ا � ل

يتمت��ع	�س��عيد	ب��ن	زق��ر	بخب��رة	تمت��د	عل��ى	م��دى	19	عامًا	في	
مج��ال	التج��ارة	وال�سناع��ة،	فه��و	يراأ���ص	حاليًا	مجل���ص	اإدارة	
�س��ركة	ب��ن	زق��ر	باروي��ل	للنق��ل	البحري	المحدودة،	و�س��ركة	
اأف��ون	العربي��ة	للتجمي��ل.	وباالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذل��ك،	ه��و	ع�سو	في	
مجل���ص	اإدارة	�س��ركة	عب��د	اهلل	و�س��عيد	ب��ن	زق��ر	المحدودة،	
وم�سن��ع	ب��ن	زق��ر	للم��واد	العازل��ة،	و�س��ركة	بن	زقر	كورو،	

وال�س��ركة	الدولي��ة	للت�س��ويق،	و�س��ركة	�س��عيد	محم��د	عبي��د	ب��ن	
زق��ر	و�س��ركاه	المح��دودة،	و�س��ركة	بن	زق��ر	يونيليف��ر	المحدودة،	
و�س��ركة	ب��ن	زق��ر	لال�س��تثمار	ال�سناع��ي	والتج��اري	المحدودة،	
و�س��ركة	دي��ار	الخي��ال	للتطوي��ر	العق��اري،	والهيئ��ة	ال�س��عودية	

للم��دن	ال�سناعي��ة	ومناط��ق	التقني��ة	)م��دن(،	والغرف��ة	التجاري��ة	
ال�سناعي��ة	بمدين��ة	ج��دة.	وق��د	ح�س��ل	�س��عيد	ب��ن	زقر	على	
درج��ة	البكالوريو���ص	ف��ي	العل��وم	م��ن	كلي��ة	لينفيل��د،	اأوريغون	

بالوالي��ات	المتح��دة	االأمريكي��ة.

مهند حيدر بن ’دن

�ستق  ر  سو 

مهن��د	حي��در	ب��ن	الدن	ه��و	تنفي��ذي	بارز	ي�س��غل	حالي��ًا	من�سب	
م�س��اعد	المدي��ر	الع��ام	لل�س��وؤون	االإداري��ة	والمالي��ة	في	�س��ركة	
محم��د	ب��ن	الدن.	وق��د	�س��غل	�س��ابقًا	من�س��ب	رئي���ص	المحا�س��بة	
ف��ي	�س��ركة	ب��ن	الدن	ال�سناعي��ة.	مهن��د	ه��و	المالك	لموؤ�س�س��ة	
"فك��رة	ثقافي��ة"	والموؤ�س���ص	وال�س��ريك	ف��ي	�س��ركة	"رحاب	

التغذي��ة	لالإعا�س��ة	المح��دودة"	و�س��ركة	"زلي��ج"	الت��ي	تعم��ل	في	
مج��ال	ت�سمي��م	نظ��م	الحا�س��ب	االآل��ي،	اإل��ى	جانب	اأن��ه	ع�سو	

مجل���ص	اإدارة	�س��ركة	"زلي��ج"	و�س��ركة	"مكان��ي	بي��ن	الخطوط	" 
الت��ي	تعم��ل	ف��ي	مج��ال	اإدارة	مواقف	ال�س��يارات.	ح�س��ل	مهند	
عل��ى	�س��هادة	الماج�س��تير	ف��ي	االبت��كار	واإدارة	التكنولوجي��ا	م��ن	
كلي��ة	جرينوب��ل	للدرا�س��ات	العلي��ا	ف��ي	اإدارة	االأعم��ال	بفرن�س��ا،	
و�س��هادة	البكالوريو���ص	ف��ي	االإدارة	المالي��ة	م��ن	جامع��ة	الملك	

فه��د	للبت��رول	والمع��ادن	بالمملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية.

اأع�ساء	مجل�ص	االإدارة

م�ساعد محمد �سعد الدري�س

مهند حيدر بن ’دن

ا الر  ا 

عمار اأحمد �سطا

ق ا وا   

ي وا ي ال سام 

�سعيد محمد بن زقر

ا و القا 

ن  و الر   

مراجعة	مجل�ص	االإدارة

ق ا وا   
�ستق ر   سو 

ا � ا ع ل ا التا ست ن ا سو ل

محم��د	ن��واف	بابق��ي،	ه��و	م�س��وؤول	تنفي��ذي	يتمّت��ع	بخبرة	
وا�س��عة	ف��ي	مج��ال	ري��ادة	االأعم��ال	التجارية.	فقد	�س��غل	

العدي��د	م��ن	المنا�س��ب	الرفيع��ة	ف��ي	العدي��د	من	ال�س��ركات	
العائلي��ة	والمجموع��ات	التجاري��ة	الكب��رى	بالمملك��ة	العربي��ة	

ال�س��عودية.	وي�س��غل	حالي��ًا	من�س��ب	نائ��ب	المدي��ر	الع��ام	في	دار	
الريا���ص،	كم��ا	�س��غل	�س��ابقًا	من�س��ب	نائ��ب	الع�س��و	المنتدب	
لل�س��وؤون	اال�س��تراتيجية	والتنفيذي��ة	ل��دى	مجموع��ة	باحم��دان.	
وباالإ�ساف��ة	اإل��ى	ذل��ك،	فه��و	ع�سو	ف��ي	مجال���ص	اإدارات	العديد	
م��ن	ال�س��ركات	الت��ي	تتخ��ذ	م��ن	المملك��ة	مق��رًا	لها	لممار�س��ة	

اأن�س��طتها	ف��ي	مج��االت:	الخدم��ات	المالي��ة،	الت�سني��ع،	
المق��اوالت،	والعق��ارات.	كم��ا	اأن��ه	م�ست�س��ار	لال�س��تراتيجيات	
ل��دى	مجموع��ة	م��ن	كب��رى	ال�س��ركات	العائلي��ة.	ح�س��ل	محمد	

عل��ى	درج��ة	البكالوريو���ص	ف��ي	الهند�س��ة	البيئي��ة	والبنى	
التحتي��ة،	وعل��ى	درج��ة	الماج�س��تير	ف��ي	اإدارة	البن��ى	التحتي��ة	

والهند�س��ة	االأمني��ة	م��ن	جامع��ة	ج��ورج	ماي�س��ون	بوالية	
فيرجيني��ا،	الوالي��ات	المتح��دة	االأمريكي��ة.

ن  و الر   

�ستق  سو 
ا ا ال ا  س ن التر � ل

ه��و	مدي��ر	تنفي��ذي	ذو	خب��رة	كبي��رة	�س��ملت	العديد	من	
مج��االت	االإدارة	واالأعم��ال	عل��ى	م��دى	اأكثر	من	ت�س��عة	ع�س��ر	
عام��ًا	م��ن	م�س��يرته	المهني��ة،	الت��ي	نج��ح	خالله��ا	في	بناء	

�س��معته	كمفك��ر	وري��ادي	ف��ي	اأو�س��اط	رج��ال	االأعم��ال	بالمملكة	
العربي��ة	ال�س��عودية	ومنطق��ة	ال�س��رق	االأو�س��ط.	وي�س��غل	حالي��ًا	
من�س��ب	ال�س��ريك	التنفي��ذي	ف��ي	�س��ركة	"اإدوارد	دبلي��و	كيل��ي	
و�س��ركاه"،	وه��و	اأي�س��ًا	ع�س��و	مجل���ص	اإدارة	م�س��تقل	في	�س��ركة	
"فرن�س��بنك	لالأعم��ال"،	وع�س��و	مجل���ص	اإدارة	�س��ركة	"ال�س��رق	
االأو�س��ط	للرعاي��ة	ال�سحي��ة	)الم�ست�س��فى	ال�س��عودي	االألمان��ي	
ف��ي	المملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية(".	كم��ا	ي�س��غل	ع��دة	منا�سب	
غي��ر	تنفيذي��ة	ف��ي	العدي��د	م��ن	ال�س��ركات	والجمعي��ات	الخيرية.	
ح�س��ل	محم��د	عل��ى	درج��ة	البكالوريو���ص	ف��ي	مجال	الت�س��ويق	من	

جامع��ة	المل��ك	فه��د	للبت��رول	والمع��ادن	بال�س��عودية.
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ا و  القا 
�ستق  سو 

ا ا ال ا  س ن التر ل ع  را ن ال سو ل

عب��د	الق��ادر	توما���ص	ه��و	خبي��ر	دول��ي	متخ�س�ص	ف��ي	التمويل	
االإ�س��المي،	حي��ث	ي�س��غل	من�س��ب	الرئي���ص	التنفي��ذي	وع�س��و	
مجل���ص	اإدارة	موؤ�س�س��ة	"�س��يب	لال�ست�س��ارات	االقت�سادي��ة" 
ف��ي	الكوي��ت	و�س��ركة	"�س��يب	المالي��ة"	في	الوالي��ات	المتحدة	

االأمريكي��ة.	وق��د	تب��واأ	عب��د	الق��ادر	عددًا	م��ن	المنا�س��ب	الرفيعة	
ف��ي	العدي��د	م��ن	الموؤ�س�س��ات	الرائ��دة،	ومنها	وح��دة	الخدمات	
الم�سرفي��ة	اال�س��تثمارية	االإ�س��المية	ل��دى	"البن��ك	المتح��د	

الكويت��ي"،	ومجموع��ة	"غايدن���ص	فاينن�س��ال"،	وبن��ك	"�س��وميتومو	
"	المح��دودة.	وه��و	اأي�س��ًا	ع�س��و	ف��ي	اللجن��ة	اال�ست�س��ارية	الدولية	
لهيئ��ة	االأوراق	المالي��ة	ف��ي	ماليزي��ا،	وع�س��و	الهيئ��ة	ال�س��رعية	
لبن��ك	م�س��قط	"	ميث��اق"،	وبن��ك	"�س��تيرلنغ	ب��ي	األ	�س��ي"	في	
نيجيري��ا.	وق��د	ت��م	ن�س��ر	العدي��د	م��ن	موؤلفاته	الت��ي	تتناول	

ق�ساي��ا	التموي��ل	االإ�س��المي.		ح�س��ل	عب��د	الق��ادر	على	�س��هادة	
البكالوريو���ص	ف��ي	الدرا�س��ات	العربي��ة	واالإ�س��المية	م��ن	جامعة	
�س��يكاغو،	و�س��هادة	الماج�س��تير	ف��ي	القان��ون	والدبلوما�س��ية	

م��ن	كلي��ة	فليت�س��ر	للقان��ون	والدبلوما�س��ية	بالوالي��ات	المتح��دة	
االأمريكية.

ا ا  الر 

�ستق  سو 
ا  ا ال ا  س ن التر سو ل

وان	هو	م�ست�س��ار	ذو	خبرة	وا�س��عة	في	اأ�س��واق	راأ���ص	المال	
االإ�س��المي	وي�س��غل	حالي��ًا	من�س��ب	م�ست�س��ار	ل��دى	هيئ��ة	
االأوراق	المالي��ة	ف��ي	ماليزي��ا،	وع�س��و	في	مجل���ص	اإدارة	

�س��ركة	"االأول��ى	لال�ست�س��ارات	الدولي��ة"	ف��ي	ماليزي��ا.		وقد	
عم��ل	�س��ابقًا	بالبن��ك	االإ�س��المي	المالي��زي،	وتب��واأ	من�سب	

الرئي���ص	التنفي��ذي	ل�س��ركة	"اأب��رار	بيره��اد".	وان	ه��و	محا�س��ر	
ف��ي	ال�سك��وك	واإدارة	ال�س��يولة،	والخزين��ة،	والمو�سوع��ات	

المالي��ة	االإ�س��المية	االأخ��رى	ذات	ال�سل��ة.	تخ�س���ص	ف��ي	علم	
االإح�س��اء	بمعه��د	م��ارا	للتكنولوجي��ا،	باالإ�ساف��ة	اإل��ى	التحاق��ه	

بع��دد	م��ن	برام��ج	تطوي��ر	وتنمي��ة	المه��ارات	القيادية	ف��ي	جامعة	
هارف��ارد	االأمريكي��ة،	والمعه��د	الدول��ي	للدرا�س��ات	الم�سرفي��ة	

واالقت�س��اد	االإ�س��المي	ف��ي	قبر�ص.

ي وا يا  ال سام 
�ستق  سو 

ع را ن ال سو ل

ع�س��ام	الط��واري	ه��و	خبي��ر	في	مج��ال	التمويل	االإ�س��المي،	
وي�س��غل	حالي��ًا	من�س��ب	ال�س��ريك	االإداري	ف��ي	�س��ركة	"نيوب��ري	
لال�ست�س��ارات	االقت�سادي��ة"	الت��ي	اأ�س�س��ها	ف��ي	الكوي��ت.	وهو	

اأي�س��ًا	الموؤ�س���ص	ل�س��ركة	"ر�س��اميل	للهيكل��ة	المالي��ة"	ف��ي	الكوي��ت	
الت��ي	�س��غل	فيه��ا	�س��ابقًا	من�س��ب	رئي���ص	مجل���ص	االإدارة	والع�س��و	

المنت��دب.	كم��ا	�س��غل	ع�س��ام	منا�س��ب	مرموق��ة	ف��ي	العديد	
م��ن	الموؤ�س�س��ات	الب��ارزة،	بم��ا	في	ذلك	رئا�س��ة	مجل���ص	اإدارة	

�س��ركة	"عي��ن	للتاأمي��ن	التكافل��ي"،	و�س��ركة	"�س��روح	لال�س��تثمار"،	
وع�سوي��ة	مجل�س��ي	اإدارت��ي	�س��ركة	"دبي	لالأ�س��الك"،	

و�س��ركة	"الكوي��ت	كاتالي�س��ت".	ح�س��ل	ع�س��ام	على	�س��هادة	
البكالوريو���ص	ف��ي	االقت�س��اد	واإدارة	االأعم��ال	م��ن	جامعة	

الكوي��ت،	و�س��هادة	الماج�س��تير	ف��ي	اإدارة	االأعم��ال	م��ن	جامعة	
ه��ال	ف��ي	المملك��ة	المتحدة.	

تكوين	مجل�ص	اإدارة	ال�سركة	وت�سنيف	اأع�سائه

يتك��ون	مجل���ص	اإدارة	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	م��ن	)9(	اأع�س��اء،	ويو�س��ح	الج��دول	التال��ي	تكوي��ن	المجل���ص	وت�سني��ف	اأع�سائ��ه	كما	في	نهاية	العام	2016،	باالإ�سافة	اإلى	اأ�س��ماء	ال�س��ركات	التي	يكون	ع�سو	مجل���ص	
االإدارة	ع�س��وًا	في	مجال���ص	اإداراتها:

عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى )مدرجة أو غير مدرجة(تصنيف العضواسم العضو
عضو مجلس إدارة شركة سنابل لالستثمارغير تنفيذيمساعد محمد الدريس )رئيس مجلس اإلدارة(

العضو المنتدب لشركة سنابل لالستثمارتنفيذيعمار أحمد شطا )العضو المنتدب(

غير تنفيذيسعيد محمد بن زقر

رئيس مجلس إدارة شركة أيفون العربية للتجميل
عضو مجلس إدارة شركة بن زقر كو رو

عضو مجلس إدارة بن زقر يونيليفر
رئيس مجلس إدارة شركة بن زقر بارويل للنقل البحري

عضو مجلس إدارة شركة عبداهلل سعيد محمد عبيد بن زقر المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة

عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(

عضو مجلس إدارة ومؤسس شركة ديار الخيال للتطوير العقاري
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتسويق

عضو مجلس إدارة شركة بن زقر لالستثمار الصناعي والتجاري المحدودة

غير تنفيذيمحمد نواف بابقي

عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق
عضو مجلس إدارة شركة التسهيالت للتسويق

عضو مجلس إدارة شركة سهل للنقل
عضو مجلس إدارة شركة التسهيالت القابضة

عضو مجلس إدارة شركة سوق سهل
عضو مجلس إدارة شركة سقيفة الصفا

عضو مجلس إدارة شركة سنابل لالستثمار
عضو مجلس إدارة شركة تدريس

عضو مجلس إدارة شركة سارا العقارية
عضو مجلس إدارة شركة الرائدة لتطوير التعليم

عضو مجلس إدارة شركة زليج م.د.م.سغير تنفيذيمهند حيدر بن لدن
عضو مجلس إدارة شركة مكاني بين الخطوط

مستقلعبدالقادر هيوارد توماس
رئيس مجلس إدارة شركة سنابل لالستثمار

عضو مجلس إدارة شركة شيب لالستشارات القتصادية
عضو مجلس إدارة شركة شيب المالية

المؤسس والعضو الشريك في شركة نيوبري لالستشارات القتصادية ذ.م.ممستقلعصام زيد الطواري
عضو مجلس إدارة شركة فيرست إنترناشنال كونسلتنج إس دي إن بي اتش دي المحدودةمستقلوان عبدالرحيم كامل

مستقلمحمد عبدالرحمن مؤمنه
عضو مستقل في مجلس إدارة شركة الشرق الوسط للرعاية الصحية

عضو مستقل في مجلس إدارة فرنسبنك لألعمال ش. م .ل
عضو مجلس إدارة مؤسسة الوداد الخيرية.

عضو مجلس إدارة إيدوارد دبليو كيلي وشركاؤه ش.ذ.م.م. ص

مراجعة	مجل�ص	االإدارة
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�سجل	ح�سور	اجتماعات	مجل�ص	االإدارة

عق��د	مجل���ص	االإدارة	خم�س��ة	اجتماع��ات	خ��الل	عام	2016،	وفيما	يلي	�س��جل	الح�س��ور	لهذه	االجتماعات:

اإلجمالياالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالث االجتماع الثانياالجتماع األولاسم العضو 22 ديسمبر20 أكتوبر28 يوليو21 أبريل23 فبراير
5○○○○○مساعد محمد الدريس

5○○○○○عمار أحمد شطا
2○○␣○␣○␣○سعيد محمد بن زقر
5○○○○○مهند حيدر بن لدن

5◎○○◎○محمد نواف بابقي
5○○○○○محمد عبدالرحمن مؤمنه
5○◎○○○عبدالقادر هيوارد توماس

5○○○○○عصام زيد الطواري
3○○␣○␣○○وان عبدالرحيم كامل

␣○		متغيَّب	نظامًا ◎	ح�سر	اإلكترونياً	 ○	ح�سر	

االأعمال	والعقود	مع	االأطراف	ذات	العالقة

يق��ر	مجل���ص	االإدارة	باأن��ه	ال	توج��د	هن��اك	اأي	اأعم��ال	اأو	عق��ود،	تك��ون	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	طرف��ًا	فيه��ا،	ويك��ون	الأحد	اأع�ساء	مجل���ص	االإدارة،	اأو	للرئي���ص	التنفيذي،	اأو	للمدير	المالي،	اأو	اأي	�س��خ�ص	ذي	عالقة	
ب��اأي	منهم	م�سلح��ة	مادية	فيها.

ال�سفقات	بين	�سركة	الخبير	المالية	واالأ�سخا�ص	ذوي	العالقة

ل��م	تق��م	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	بعق��د	اأي	�سفق��ة	ربحية	مع	اأ�س��خا�ص	ذوي	عالقة	خالل	العام	2016.

لجان	مجل�ص	االإدارة

يتب��ع	لمجل���ص	االإدارة	ث��الث	لج��ان	رئي�س��ية،	ت��م	ت�س��كيل	ع�سويته��ا	م��ن	ِقب��ل	المجل���ص،	وه��ي	لجن��ة	المراجع��ة،	ولجنة	التر�س��يحات	والمكافاآت،	ولجنة	اال�س��تثمار.	وتقوم	هذه	اللجان	بدور	مهم	في	م�س��اعدة	
مجل���ص	االإدارة	للقي��ام	بواجبات��ه	النظامي��ة	المنوط��ة	ب��ه.	فيم��ا	يل��ي	و�س��ف	مخت�س��ر	الخت�سا�س��ات	لجان	مجل���ص	االإدارة	الرئي�س��ية،	ومهامها،	وت�س��كيل	اأع�سائها،	وع��دد	اجتماعاته��ا،	المنعقدة	خالل	العام:

لجنة	المراجعة	

ت��وؤدي	ه��ذه	اللجن��ة	مهامه��ا	المتمثل��ة	ف��ي	م�س��اعدة	مجل���ص	االإدارة	عل��ى	الوفاء	بم�س��وؤولياته	االإ�س��رافية	ل�سمان	�س��المة	القوائ��م	المالية،	والتاأكد	من	موؤهالت	وا�س��تقاللية	مراجع	الح�س��ابات	الخارجي	
الم�س��تقل،	واأداء	ق�س��م	التدقي��ق	الداخل��ي	ب�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة.	وق��د	عق��دت	اللجن��ة	خ��الل	الع��ام	2016	خم�س��ة	اجتماع��ات،	وتتكون	هذه	اللجنة	من	ال�س��ادة	المذكورين	في	الجدول	اأدن��اه،	كما	يو�سح	

الجدول	�س��جل	الح�س��ور	لكل	اجتماع:

اإلجمالياالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األولاسم عضو اللجنة 21 ديسمبر19 أكتوبر27 يوليو 19 أبريل17 فبراير
5○○○○○رئيس اللجنةصالح حسين

5○◎○○○عضو عبدالقادر هيوارد توماس
5 ○○○○○عضو عصام زيد الطواري

␣○		متغيَّب	نظامًا ◎	ح�سر	اإلكترونياً	 ○	ح�سر	

مكافاآت	اأع�ساء	مجل�ص	االإدارة	

ل��م	يح�س��ل	ال�س��ادة	اأع�س��اء	مجل���ص	االإدارة	عل��ى	اأي	مكاف��اآت	خ��الل	الع��ام	2016،	رغ��م	االأداء	المتمي��ز	ال��ذي	قام��وا	به	لتحقيق	اأهداف	ال�س��ركة،	وقد	بلغ	ما	تقا�ساه	اأع�ساء	مجل���ص	االإدارة	م��ن	بدالت	مبلغًا	
وق��دره	584،875	ريال	ع��ن	العام	المالي	2016.

ملكية	اأع�ساء	مجل�ص	االإدارة	واالأ�سخا�ص	ذوي	العالقة

يو�س��ح	الج��دول	التال��ي	اأي	م�سلح��ة	تع��ود	الأع�س��اء	مجل���ص	االإدارة	واأي	�س��خ�ص	ذي	عالق��ة	به��م	ف��ي	اأ�س��هم	�س��ركة	الخبي��ر	المالية،	وكذلك	اأي	تغيير	ف��ي	تلك	الم�سلحة	خ��الل	العام	المالي	2016:

 عدد األسهم الشخص ذو العالقةاسم عضو مجلس اإلدارة 
بداية العام 2016

 نسبة الملكية 
بداية العام 2016

 عدد األسهم 
نهاية العام 2016

نسبة الملكية 
نهاية العام 2016

القيمة االسمية 
للسهم بالريال

1,9710%1,971,600,000%1,600,000-مساعد محمد سعد الدريس
9,7510%7,929,143*9,75%7,929,143*شركة الخبير الوطني إلدارة المشاريع التجاريةعمار أحمد شطا 

0,0010%01000%1000-محمد نواف بابقي
0,0010%01000%1000-سعيد محمد عبيد بن زقر
0,0010%01000%1000-عبد القادر هيوارد توماس

0,0010%01000%1000-وان عبد الرحيم كامل
0,0010%01000%1000-عصام زيد الطواري

0,0010%01000%1000-مهند حيدر بن لدن
0,0010%01000%1000-محمد عبدالرحمن مؤمنه

 *	تت�سمن	)7،928،143(	�س��هم	مملوكة	ل�سالح	�س��ركة	الخبير	الوطني	الإدارة	الم�س��اريع	التجارية	والتي	يمتلك	االأ�س��تاذ	عمار	اأحمد	�س��طا	)48،6%(	من	ح�س�سها،	و	)1000(	�س��هم	مملوكة	ب�س��كل	مبا�س��ر	ل�سالح	االأ�س��تاذ	عمار	اأحمد	�س��طا	كاأ�س��هم	

�سم��ان	الع�سوي��ة	في	مجل���ص	اإدارة	�س��ركة	الخبير	المالية.

لجنة	التر�سيحات	والمكافاآت

ت��وؤدي	ه��ذه	اللجن��ة	مهامه��ا	المتمثل��ة	ف��ي	م�س��اعدة	مجل���ص	االإدارة	عل��ى	الوفاء	بم�س��وؤولياته	االإ�س��رافية،	ل�سمان	ا�س��تقاللية	اأع�ساء	مجل���ص	االإدارة،	و�س��المة	ا�س��تراتيجية	المكافاآت	المعتمدة	ب�س��ركة	الخبير	
المالي��ة.	وق��د	عق��دت	اللجن��ة	ثالث��ة	اجتماع��ات	خ��الل	الع��ام	2016،	وتتك��ون	ه��ذه	اللجنة	من	ال�س��ادة	المذكوري��ن	في	الجدول	اأدناه،	كما	يو�سح	الجدول	�س��جل	الح�س��ور	لكل	اجتماع:

ا�سم ع�سو اللجنة
اإلجمالياالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول 27 يوليو19 أكتوبر23 فبراير

3○○○رئيس اللجنةمحمد عبدالرحمن مؤمنه
3○○○عضو وان عبد الرحيم كامل

3 ○◎○عضو عبدالقادر هيوارد توماس

␣○		متغيَّب	نظامًا ◎	ح�سر	اإلكترونياً	 ○	ح�سر	

مراجعة	مجل�ص	االإدارة
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لجنة	اال�ستثمار	التابعة	لمجل�ص	االإدارة

ت��وؤدي	ه��ذه	اللجن��ة	مهامه��ا	المتمثل��ة	ف��ي	م�س��اعدة	مجل���ص	االإدارة	عل��ى	الوف��اء	بم�س��وؤولياته،	فيم��ا	يتعلق	بمراجعة	واعتماد	�سيا�س��ات	ال�س��ركة	اال�س��تثمارية،	وا�س��تراتيجياتها،	وعملياتها،	ومراقبة	اأداء	
ا�س��تثماراتها.	كم��ا	ت�س��رف	عل��ى	م��وارد	ال�س��ركة	الراأ�س��مالية	والمالي��ة.	وق��د	عق��دت	هذه	اللجنة	�س��تة	اجتماعات	خ��الل	العام	2016،	وتتكون	هذه	اللجنة	من	ال�س��ادة:

االجتماع االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األولاسم عضو اللجنة
اإلجمالياالجتماع السادسالخامس

15 ديسمبر21 نوفمبر26 سبتمبر23 مايو28 مارس22 فبراير
5◎○○○○␣○رئيس اللجنة سعيد محمد بن زقر

5○○○␣○○○عضو عمار أحمد شطا 
4○○␣○␣○○○عضو مساعد محمد الدريس

5␣○○○◎○○عضومحمد نواف بابقي
5 ○○○○○لم يكن عضواً بعدعضوأحمد سعود غوث

␣○		متغيَّب	نظامًا ◎	ح�سر	اإلكترونياً	 ○	ح�سر	

لجان	االإدارة

م	لج��ان	االإدارة	التالية،	الدعم	ل��الإدارة	التنفيذية: تق��دِّ

لجنة	اال�ستثمار

تتولى	لجنة	اال�ستثمار	الم�سوؤولية	العامة	عن	مراجعة	مختلف	
المخاطر	التي	قد	تتعر�ص	لها	ال�سركة،	والموافقة	على	

مبادرات	التخفيف	من	تاأثيراتها.	كما	توافق	اللجنة	اأي�سًا	على	
المقترحات	اال�ستثمارية،	�سمن	حدود	ال�سالحيات	المقررة	

لها،	والمن�سو�ص	عليها	في	م�سفوفة	�سالحيات	الخبير	المالية،	
والتاأكد	من	تحديث	ال�سيا�سات	واالإجراءات	ذات	العالقة.	

اللجان	الفرعية	التابعة	للجنة	اال�ستثمار

لجن��ة	االأ�سول	وااللتزامات	 •

لجنة	تطوي��ر	المنتجات •

لجنة	االأ�سول	وااللتزامات

لجن��ة	االأ�س��ول	وااللتزامات	ه��ي	اللجنة	التي	تتولى	م�س��وؤولية	
التو�سي��ة	بو�س��ع	ال�سيا�س��ات	المتعلقة	ب��اإدارة	جميع	االأ�سول	
وااللتزام��ات	)هيكل��ة	الميزاني��ة	العمومي��ة،	وهيكلة	التمويل،	
وح��دود	التح��وط	واال�س��تثمار(	�سمن	االإطار	العام	الإدارة	

المخاط��ر.	وت�س��كل	لجن��ة	االأ�سول	وااللتزامات	عن�سرًا	اأ�سا�س��يًا	
م��ن	عنا�س��ر	اإدارة	مخاط��ر	ال�س��يولة	ب�س��ركة	الخبير	المالية.

لجنة	تطوير	المنتجات

ت�س��عى	لجن��ة	تطوي��ر	المنتجات	لم�س��اعدة	قطاعات	اأعمال	
الخبي��ر	المالي��ة	عل��ى	اتخاذ	قرارات	�س��ليمة،	حول	طرح	
المنتج��ات	)الخدم��ات	الجديدة(،	وتح�س��ين	المنتجات	

)الخدم��ات	الحالي��ة(،	واالإ�س��راف	على	عملية	تطوي��ر	المنتجات.

لجنة	رقابة	االلتزام

يراأ���ص	الع�س��و	المنت��دب	لجنة	رقابة	االلت��زام	التي	تتولى	
م�س��وؤولية	م�س��اعدة	مجل���ص	االإدارة	وفريق	اإدارة	ال�س��ركة،	في	
االإ�س��راف	عل��ى	برنام��ج	رقابة	االلت��زام،	للتاأكد	من	االلتزام	

بالقواني��ن	واالأنظم��ة	واللوائح	التي	ت�س��ري	على	اأعمال	ال�س��ركة،	
وتحدي��دًا	االأنظم��ة	واللوائ��ح	ال�سادرة	عن	هيئة	ال�س��وق	المالية؛	
وااللت��زام	بال�سيا�س��ات	واالإجراءات	الداخلي��ة،	ودليل	الحوكمة	

االإداري��ة،	كم��ا	تقدم	اللجنة	الم�س��ورة	الإدارة	ال�س��ركة	حول	اأف�سل	
معايي��ر	رقابة	االلتزام.

لجنة	اإدارة	مخاطر	ال�سركة

الم�س��وؤولية	الرئي�س��ية	للجنة	اإدارة	مخاطر	ال�س��ركة،	هي	التاأكد	
م��ن	و�س��ع	�سيا�س��ات	واإجراءات	ومعايير	�س��ليمة	الإدارة	مخاطر	
االئتمان	ومخاطر	ال�س��وق	والمخاطر	الت�س��غيلية	في	ال�س��ركة	

ككل.	وتجتم��ع	اللجن��ة	مرة	كل	ثالثة	اأ�س��هر.

لجنة	اإدارة	الموارد	الب�سرية

تتول��ى	لجن��ة	اإدارة	الم��وارد	الب�س��رية	م�س��وؤولية	اإج��راء	
المراجع��ة	الدوري��ة	واالإ�س��راف	عل��ى	تطوير	راأ���ص	المال	
الب�س��ري	ب�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة.	وتق��وم	اللجن��ة	بتحدي��د	

الوظائ��ف	االأ�سا�س��ية	المهم��ة،	والتاأك��د	م��ن	و�س��ع	خط��ة	تعاقب	
وظيف��ي،	والتحق��ق	م��ن	اأن	�س��لم	التعوي�س��ات	والمكاف��اآت	

يتما�س��ى	م��ع	م��ا	هو	�س��ائد	في	ال�س��وق.	

لجنة	تقنية	المعلومات

ه��ي	لجن��ة	اإداري��ة	يراأ�س��ها	الع�س��و	المنت��دب.	وتجتم��ع	اللجنة	
م��رة	كل	ثالث��ة	اأ�س��هر،	وهدفه��ا	الرئي�س��ي	ه��و	التاأكد	من	�س��المة	

والموافق��ة	عل��ى	ا�س��تراتيجية	تقني��ة	المعلوم��ات	بال�س��ركة،	
واالإ�س��راف	عل��ى	تنفيذه��ا.	كم��ا	تتول��ى	اللجن��ة	اأي�سًا	م�س��وؤولية	
االإ�س��راف	عل��ى	وظائ��ف	تقني��ة	المعلوم��ات	م��ن	منظور	اإدارة	
االأعم��ال	والمخاط��ر،	و�سم��ان	التوزي��ع	المنا�س��ب	للواجب��ات	
)ج��دران	الحماي��ة(	بم��ا	يتواف��ق	مع	�س��روط	رقابة	االلتزام.	
وت�س��مل	الم�س��وؤوليات	والواجب��ات	االأخ��رى،	التحدي��ث	الدوري	
ل�سيا�س��ة	واإج��راءات	تقني��ة	المعلوم��ات،	واالإ�س��راف	عل��ى	اإدارة	
المعلوم��ات	المهم��ة	وفق��ًا	لخط��ة	ا�س��تمرارية	العم��ل،	والتاأك��د	

 Disaster(	الكوارث	حال	ف��ي	اال�س��ترجاع	خط��ة	اختب��ار	م��ن
Recovery Plan(	م��رة	واح��دة	عل��ى	االأقل	في	ال�س��نة.

لجنة	خطة	ا�ستمرارية	العمل

ه��ي	لجنة	اإدارية	يراأ�س��ها	رئي���ص	االت�س��االت	والعالقات	العامة	
وال�س��وؤون	االإداري��ة،	وتجتم��ع	اللجنة	مرة	كل	ثالثة	اأ�س��هر،	
وهدفه��ا	الرئي�س��ي	ه��و	التاأكد	من	فاعلية	خطة	ا�س��تمرارية	

العم��ل،	والتاأك��د	من	�س��المة	موظفي	ال�س��ركة	في	حال	حدوث	
اأي	ك��وارث	)ال	�س��مح	اهلل(،	اإ�ساف��ة	اإل��ى	ذلك	تق��وم	اللجنة	بعمل	
اختبار	اإخالء	طوارئ	لمبنى	ال�س��ركة	الرئي�س��ي	كل	عام	تما�س��يًا	

م��ع	تعليم��ات	هيئة	ال�س��وق	المالية.	

لجنة	الم�سوؤولية	االجتماعية	

لجن��ة	الم�س��وؤولية	االجتماعي��ة	ه��ي	لجنة	اإدارية	يراأ�س��ها	الع�سو	
المنت��دب،	وتجتم��ع	اللجن��ة	مره	كل	ثالثة	اأ�س��هر،	وهدفها	
الرئي�س��ي	ه��و	و�سع	ا�س��تراتيجية	وا�سح��ة	وعملية	لبرامج	

الم�س��وؤولية	االجتماعية	التي	تتبناها	ال�س��ركة،	وكذلك	االإ�س��راف	
عل��ى	تنفيذ	تلك	اال�س��تراتيجية.

هيئة	الرقابة	ال�سرعية

ت�س��رف	دار	المراجعة	ال�س��رعية	على	اأعمال	اال�ست�س��ارات	ال�س��رعية	ب�س��ركة	الخبير	المالية،	وتقدم	الم�س��ورة	حول	المنتجات	والهيكلة	واإ�سدار	�س��هادات	المطابقة	ال�س��رعية	)الفتاوى(	والتدقيق	االإ�س��رافي	
ال�س��رعي.	ويعم��ل	ل��دى	دار	المراجع��ة	ال�س��رعية	حوال��ي	33	عالم��ًا	م��ن	اأب��رز	علم��اء	ال�س��ريعة	المعروفي��ن	م��ن	دول	مختلفة	منها	المملك��ة	العربية	ال�س��عودية،	وماليزيا،	والجزائر،	وم�س��ر،	واالإمارات	العربية	
المتح��دة،	وال�س��ودان،	والبحري��ن.	وت�س��در	الهيئ��ة	التوجيه��ات	والموافق��ات	ال�س��رعية	لل�س��ركة	بخ�سو���ص	المنتج��ات	التي	تطلب	ال�س��ركة	من	الهيئة	درا�س��تها	واإبداء	الراأي	ال�س��رعي	ب�س��اأنها	وتقديم	حلول	

ا�ست�س��ارية	متوافقة	مع	�سوابط	ال�س��ريعة	االإ�س��المية،	لتلبية	االحتياجات	اال�س��تراتيجية	الأعمال	ال�س��ركة.

جدول	االإف�ساح	عن	المكافاآت	والتعوي�سات

يو�س��ح	الج��دول	التال��ي	تفا�سي��ل	المكاف��اآت	والتعوي�س��ات	المدفوع��ة	الأع�س��اء	مجل���ص	االإدارة	وخم�س��ة	م��ن	كب��ار	التنفيذيي��ن	ممن	تلقوا	اأعلى	المكاف��اآت	والتعوي�سات	م��ن	بينهم	الع�سو	المنتدب	والرئي���ص	
التنفي��ذي	والمدير	المالي:

أعضاء المجلس البيان
التنفيذيون

أعضاء المجلس غير التنفيذين/
المستقلين )ريال سعودي(

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات من بينهم العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي والمدير المالي )ريال سعودي(

6,454,080--الرواتب والتعويضات
584,8751,985,920-البدلت

8,195,108--المكافآت الدورية والسنوية
2,216,772--الخطط التحفيزية

---أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تُدفع بشكل شهري أو سنوي
ت�س��مل	البيان��ات	ال��واردة	ف��ي	الجدول	اأعاله	ما	يلي:

الروات��ب	والتعوي�س��ات:	ت�س��مل	الراتب	االأ�سا�س��ي	والحوافز	الثابتة. •

البدالت:	ت�س��مل	بدل	ال�س��كن	وبدل	التنقالت. •

المكاف��اآت	الدوري��ة	وال�س��نوية:	ت�س��مل	الحوافز	ال�س��نوية	النقدية	المدفوعة. •

الخطط	التحفيزية:	وت�س��مل	مكافاآت	موؤجلة	ح�س��ب	�سيا�س��ة	المكافاآت	لل�س��ركة. •

اأي	تعوي�س��ات	اأو	مزاي��ا	عيني��ة	اأخ��رى	ُتدفع	ب�س��كل	�س��هري	اأو	�س��نوي:	ت�س��مل	المزاي��ا	غير	النقدية	الت��ي	ُتدفع	للموظف. •

مراجعة	مجل�ص	االإدارة
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اDدارة التنفيذية

عمار اأحمد �سطا 
الع�سو	المنتدب

اأحمد �سعود غوث 
الرئي�ص	التنفيذي

م  ا ر  سام 
نائب	الرئي�ص	التنفيذي

ر  الر  ا
رئي�ص	ال�سوؤون	المالية

طارق خالد حيات 
 رئي�ص	قطاع	االت�ساالت	والعالقات	العامة

وال�سوؤون	االإدارية

سع   را  ا
رئي�ص	قطاع	الحوكمة	والمخاطر	

ورقابة	االلتزام	
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äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

 á©HÉàdG QÉªãà°S’G áæ÷
IQGOE’G ¢ù∏éŸ

äÉë«°TÎdGh äBÉaÉµŸG áæ÷ á©LGôŸG áæ÷

ìô£dGh ∫ÉªYC’G ôjƒ£J ´É£b á«∏NGódG á©LGôŸG IóMh

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

á«µæÑdG äQÉªãà°S’G IQGOEG

á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG

∫ÉŸG ¢SCGQh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG ´É£b

ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEGáeÉ©dG äÉbÓ©dGh ä’É°üJ’G IQGOEGá«dÉŸG IQGOE’G¬«é«JGÎ°SE’G ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IQGOEG

ôWÉîŸGh áªcƒ◊G ´É£b
ΩGõàd’G áHÉbQh

ΩGõàd’G áHÉbQ IQGOEG
∫GƒeC’G π°ùZ øY ≠«∏ÑàdGh

∫ƒ°U’G IQGOEG áæ÷

πª©dG ájQGôªà°SG á£N áæ÷

ΩÉ©dG  ìô£dG áæ÷

ácô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG áæ÷

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áæ÷

ájô°ûÑdG OQGƒŸG áæ÷

QÉªãà°S’G áæ÷ ΩGõàd’G áHÉbQ áæ÷ácô°û∏d ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷

∞«°TQC’G IóMh IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°SIOƒ÷G ¿Éª°V IóMh

IQGOE’G ¿É÷

ájQÉ≤©dG äGQÉªãà°S’G IQGOEG

á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G IQGOEG

á°UÉÿG º¡°SC’G IQGOEG

äÉéàæŸG ôjƒ£J IQGOEG

∫ƒ°UC’G IQGOEG ´É£b

±ÉbhC’Gh ßØ◊G ´É£b

ßØ◊Gh ≥jOÉæ°üdG äÉ«∏ªY IQGOEG

±ÉbhC’G äGhôK IQGOEG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf

äÉéàæŸG ôjƒ£J áæ÷

ان	جمل�ص	االإدارة	 ان	االإدارة	-	برئا�سة	ع�سو	جمل�ص	االإدارة ان	االإدارة االإبالغ	املبا�سر االإبالغ	االإداري

الهيكل	التنظيمي

الهيكل	التنظيمي

تت�س��م	الخبي��ر	بهيكله��ا	التنظيم��ي	االأفق��ي	الم��رن،	ال��ذي	ي�س��جع	من�س��وبيها	ويحفزه��م	عل��ى	العم��ل	مع��ًا	بروح	الفريق	الواحد،	�س��واًء	داخل	ال�س��ركة	اأو	مع	العم��الء،	لخلق	وبناء	عالقات	قوية	دائمة	ت�س��كل	
االأ�سا���ص	ال�سلب	الذي	ترتكز	عليه	فل�س��فة	عمل	ال�س��ركة.
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ال سا الر ال ا

إفصاح 
الركيزة الثالثة

وفق��ًا	لمتطلب��ات	هيئ��ة	ال�س��وق	المالية،	تم	اإع��داد	تقرير	االإف�ساح	
ع��ن	الركي��زة	الثالث��ة	م��ن	ِقبل	ال�س��ركة	لعام	2016،	والذي	تمت	
الموافق��ة	علي��ه	م��ن	ِقبل	مجل���ص	االإدارة،	وتم	تحميل	ن�س��خة	من	
ه��ذا	التقري��ر	عل��ى	موقع	ال�س��ركة	االإلكتروني	عب��ر	الرابط	التالي:

 www.alkhabeer.com/pillar_iii/
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تقرير 
المراجعة الشرعية
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التقرير المالي

79 تقرير	مراجعي	احل�سابات	

80 قائمة	التدفقات	النقدية	املوحدة	

81 قائمة	املركز	املايل	املوحدة		

82 قائمة	الدخل	املوحدة		

83 قائمة	التغريات	يف	حقوق	امل�ساهمني	املوحدة		

85 اإي�ساحات	حول	القوائم	املالية	املوحدة		
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تقرير 
مراجعي الحسابات

التقرير	المالي
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2016إيضاح
ريال سعودي )باآلالف(

2015
ريال سعودي )باآللف(

الموجودات 

الموجودات المتداولة
155,18924,144أرصدة لدى البنوك ونقد

47,809ــ3 و6  وديعة مرابحة
428,10630,533ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً  

51,267,6341,205,794استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
6116,96050,681المستحق من جهات ذات عالقة

ــ19229موجودات بغرض التوزيع
1,568,1181,358,961مجموع موجودات متداولة

الموجودات غير المتداولة
1,889ــ11زكاة وضريبة مستحقة من المساهمين

743,49523,465ممتلكات ومعدات
43,49525,354مجموع الموجودات غير المتداولة

1,611,6131,384,315مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة
684,000166,812المستحق لجهات ذات عالقة

ــ1014,000تمويل قصير الجل وفقاً للشريعة
895,76854,556مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

9327,440153,602عقود مرابحة قصيرة الجل
ــ20,330توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1,889ــ11مخصص الزكاة وضريبة الدخل
541,538376,859مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة
11,2759,286مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

995,00098,000عقود مرابحة طويلة الجل
1083,158تمويل طويل الجل وفقاً للشريعة

189,433107,286مجموع المطلوبات غير المتداولة
730,971484,145مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
12813,203813,203رأس المال

1423,93316,820احتياطي نظامي
43,50670,063أرباح مبقاه

84ــاحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
880,642900,170مجموع حقوق المساهمين

1,611,6131,384,315مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

و  ال ال ر ال ا ال
ر 2016( ي�س ا  31 

التقرير	المالي

 2016 إيضاح
ريال سعودي )باآلالف(

 2015 
ريال سعودي )باآللف(

 60,736 1551,405إيرادات أتعاب
 66,840 596,542أرباح غير محققة من استثمارات للمتاجرة

 48,061 540,226أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة
 1,814 16,616دخل توزيعات أرباح

 1,063 2,545إيرادات من وديعة مرابحة
 178,514 207,334مجموع إيرادات التشغيل

مصروفات التشغيل
)10,375()7,773(16بيع وتسويق

)100,211()102,619(17عمومية وإدارية
)110,586()110,392(مجموع مصروفات التشغيل

 67,928 96,942صافي إيرادات التشغيل
)4,618()25,674(مصروفات مرابحة وتمويل

 4 24ايرادات اخرى
 63,314 71,292الدخل للسنة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
 3,835)160(19)خسارة( / دخل من عمليات متوقفة

 67,149 71,132صافي الدخل للسنة

األرباح للسهم من العمليات المستمرة
 81,320 1281,320العدد المرجح لعدد السهم القائمة )باآللف(

 0,84 181,19العائد من صافي إيرادات التشغيل للسنة )بالريال السعودي(
 0,78 180,88العائد من صافي الدخل للسنة )بالريال السعودي(

األرباح للسهم بما في ذلك العمليات المتوقفة
 0,83 180,87العائد من صافي الدخل للسنة )بالريال السعودي(

و  ا ال ال
ر 2016( ي�س نت  31  �سن ال ل
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إيضاح
رأس المال

ريال سعودي 
)باآللف(

احتياطي نظامي
ريال سعودي 

)باآللف(
أرباح مبقاة

ريال سعودي 
)باآللف(

احتياطي ترجمة 
عمالت أجنبية  ريال 

سعودي )باآللف(
المجموع

ريال سعودي 
)باآللف(

 83873,680 50,289  813,20310,105الرصيد في 1 يناير 2015
 67,149 ــ 67,149     ــ     ــصافي الدخل للسنة

     ــ ــ)6,715(6,715     ــ14المحول إلى الحتياطي النظامي
)1,889( ــ)1,889(     ــ     ــ11الزكاة وضريبة دخل

 1,889 ــ 1,889     ــ     ــ11الزكاة وضريبة دخل قابلة للسداد من قبل المساهمين
)4,103( ــ)4,103(     ــ     ــ11الزكاة وضريبة دخل مسددة من المساهمين

)36,557( ــ)36,557(     ــ     ــ13توزيعات أرباح
 11    ــ     ــ     ــالحركة في عمالت أجنبية

 84900,170 813,20316,82070,063الرصيد في 31 ديسمبر 2015

 71,132 ــ 71,132     ــ     ــصافي الدخل للسنة
     ــ ــ)7,113(7,113     ــ14المحول إلى الحتياطي النظامي

     ــ ــ   ــ     ــ     ــ11الزكاة وضريبة دخل
     ــ ــ   ــ     ــ     ــ11الزكاة وضريبة دخل قابلة للسداد من قبل المساهمين

)1,889( ــ)1,889(     ــ     ــ11الزكاة وضريبة دخل مسددة من المساهمين
)50,000( ــ)50,000(     ــ     ــ8مخصص آخر
)38,771( ــ)38,771(     ــ     ــ13توزيعات أرباح

     ــ)84( 84     ــ     ــالحركة في عمالت أجنبية

 880,642 ــ 813,20323,93343,506الرصيد في 31 ديسمبر 2016

و  �سا ال قو ال را   ا الت
ر 2016( ي�س نت  31  �سن ال ل

التقرير	المالي

2016إيضاح
ريال سعودي )باآلالف(

2015
ريال سعودي )باآللف(

األنشطة التشغيلية
 63,314 71,292الدخل من العمليات المستمرة

 3,835)160(19)الخسارة(/ الدخل من العمليات المتوقفة
 67,149 71,132صافي الدخل للسنة

تعديالت للبنود التالية:
)67,492()96,542(5أرباح غير محققة من استثمارات للمتاجرة

)48,585()40,326(5أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة
 2,248 72,995استهالك

 2,314 3,343مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)17( 594 4)استردادات(/ المحمل للسنة

)4()24(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
)44,387()58,828(خسارة التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)8,457( 1,831ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

)20,199()2,279(المستحق من جهات ذات عالقة
 18,300)8,788(مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

 148,812)82,812(مستحق لجهات ذات عالقة 
)807,834()349,504(شراء استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 427,063 360,432متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
)286,702()139,848(النقد المستخدم في العمليات

)1,185()1,354(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
)4,119()1,889(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

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

االنشطة االستثمارية
)4,850()23,025(7شراء ممتلكات ومعدات

 13 24متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
)1,709( 347,809وديعة مرابحة

)6,546( 24,808صافي النقد من / )المستخدم في( النشطة الستثمارية

االنشطة التمويلية
 251,602 9170,838عقود مرابحة

 1097,158تمويل متوافق مع الشريعة
)36,557()18,441(13توزيعات ارباح مدفوعة

 215,045 249,555صافي النقد من النشطة التمويلية 

)83,507( 131,272صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه
 1     ــصافي الفرق في تحويل عمالت أجنبية 

 107,650 24,144النقد وما في حكمه في بداية السنة
 24,144 155,416النقد وما في حكمه العائد للعمليات المستمرة
      ــ)227(19النقد وما في حكمه العائد للعمليات المتوقفة

 24,144 155,189النقد وما في حكمه في نهاية السنة
      ــ    ــ19التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة

معلومات إضافية غير نقدية 
 166,812 684,000اشتراك في وحدات صندوق لم يتم سدادها بعد

 365,200     ــ6استثمار عيني في صندوق
      ــ 664,000بيع استثمار لم يتم استالمه بعد 

و ي ال قا النق ا الت
ر 2016( ي�س نت  31  �سن ال ل
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إيضاحات 
حول القوائم المالية الموحدة 

31	دي�سمبر	2016

1	�	ن�ساط	ال�سركة

�س��ركة	الخبير	المالية	)»ال�س��ركة«	اأو	»ال�س��ركة	االأم«(	هي	�س��ركة	م�س��اهمة	�س��عودية	مقفلة	م�س��جلة	
ف��ي	المملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية	بموج��ب	ال�س��جل	التجاري	رق��م	4030177445	الموؤرخ	في	14	ربيع	
االأول	1429ه�	)الموافق	22	مار���ص	2008(.	تم	تعديل	ال�س��جل	التجاري	لل�س��ركة	بتاريخ	14	�س��وال	
1430ه���	المواف��ق	)5	اأكتوب��ر	2009(	وبموجبه	تم	تعديل	ا�س��م	ال�س��ركة	من	�س��ركة	الخبي��ر	للمتاجرة	

ف��ي	اال�س��تثمار	والتموي��ل	اإلى	�س��ركة	الخبير	المالية.	

تم	تعديل	ال�س��جل	التجاري	لل�س��ركة	بتاريخ	7	�س��وال	1432ه�	الموافق	5	�س��بتمبر	2011	بزيادة	راأ���ص	
المال	من	424.933.820	ريال	�س��عودي	)42.493.382	�س��همًا	قيمة	كل	�س��هم	منها	10	ريال	

�س��عودي(	اإلى	813.202.930	ريال	�س��عودي	)81.320.293	�س��همًا	قيمة	كل	�س��هم	منها	10	ريال	
�س��عودي(.	ال�س��ركة	مملوكة	بن�س��بة	98.43%	لم�س��اهمين	�س��عوديين	و1.57%	لم�س��اهمين	اأجانب	

)2015:	نف���ص	ال�سيء(.	

ت��زاول	ال�س��ركة	اأعماله��ا	ف��ي	االأن�س��طة	التالي��ة	وفقًا	لقرار	هيئة	ال�س��وق	المالية	رقم	ح/ت/919 
الم��وؤرخ	ف��ي	3	ربي��ع	الثان��ي	1429ه���	)الموافق	9	ابري��ل	2008(	والترخي�ص	رقم	37	��	07074:

اأ(	الترتي��ب،	ب(	االإدارة،	ج(	الم�س��ورة،	د(	الحف��ظ،	ه���(	االكتت��اب،	و	و(التعام��ل	كاأ�سيل

وفيما	يلي	عنوان	ال�س��ركة	الم�س��جل:

 �س��ركة الخبي��ر المالية 

 طري��ق	المدين��ة	المنورة	�ص.	ب.	128289

ج��دة		-	المملك��ة	العربية	ال�س��عودية

وي�س��ار	اإل��ى	ال�س��ركة	االأم	و�س��ركتها	التابع��ة	مجتمعتي��ن	ف��ي	هذه	القوائم	المالية	الموحدة	با�س��م	
»المجموع��ة«.	ل��دى	ال�س��ركة	االأم	ا�س��تثمارًا	في	ال�س��ركة	التابعة	التالية:

�س��ركة	�س��نابل	لال�س��تثمار	���ص	م	ب	)مقفلة(	-�س��ركة	الخبير	الدولية	)�س��ابقا(	���ص	م	ب	)مقفلة(	
تابعة«( )»�سركة	

تاأ�س�س��ت	�س��ركة	�س��نابل	لال�س��تثمار	���ص	م	ب)مقفلة(	)»�س��نابل«(	)�س��ابقًا	�س��ركة	الخبير	الدولية(	
���ص	م	ب	)مقفل��ة(	ف��ي	15	دي�س��مبر	2008	ف��ي	مملك��ة	البحرين	بموجب	ال�س��جل	التجاري	رقم	

1-70609	وتعم��ل	تح��ت	�س��ركة	تجاري��ة	ا�س��تثمارية	-فئة	1	)المبادئ	االإ�س��المية(	ورخ�سة	�سادرة	

ع��ن	م�س��رف	البحري��ن	المرك��زي	)»الم�س��رف	المركزي«(	في	10	نوفمب��ر	2008.	يتم	تنظيم	
اأن�س��طة	ال�س��ركة	التابعة	من	قبل	م�سرف	البحرين	المركزي	وي�س��رف	عليه	م�ست�س��ار	ال�س��ريعة	

كما	تم	تعريفه	في	النظام	اال�سا�س��ي	لل�س��ركة.	وت�س��مل	االأن�س��طة	الرئي�س��ية	لل�س��ركة	التابعة	تقديم	
الخدم��ات	اال�ست�س��ارية	ل�سنادي��ق	اال�س��تثمار،	واإدارة	المحاف��ظ	التقديرية	كوكيل،	واال�س��تثمار	

ف��ي	االعم��ال	الت��ي	تتواف��ق	مع	اأحكام	ال�س��ريعة	االإ�س��المية	ومبادئها	وفقا	لراأي	م�ست�س��ار	ال�س��ريعة	
االإ�سالمية.

اعتب��ارًا	م��ن	20	مح��رم	1433ه���	)الموافق	15	دي�س��مبر	2011(	قامت	�س��ركة	الخبير	المالية	
باال�س��تحواذ	عل��ى	99.99%	م��ن	حق��وق	الملكي��ة	لل�س��ركة	التابعة.	تم	اال�س��تحواذ	على	ال�س��ركة	التابعة	
م��ن	خ��الل	ا�س��دار	اأ�س��هم	م��ن	�س��ركة	الخبير	المالي��ة	بمبلغ	388.3	مليون	ريال	�س��عودي.	تم	االنتهاء	
من	االإجراءات	النظامية	لتحويل	االأ�س��هم	في	15	دي�س��مبر	2011.	اإن	�س��راء	�س��ركة	الخبير	المالية	
ح�سة	في	�س��ركة	�س��نابل	لال�س��تثمار	يعتبر	تجميعًا	لالأعمال	تحت	�س��يطرة	م�س��تركة	با�س��تخدام	

طريق��ة	تجمي��ع	المن�س��اآت.	ونتيج��ة	لل�س��راء	فق��د	تم	توحي��د	موجودات	ومطلوبات	ال�س��ركة	التابعة	في	
�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	اعتب��ارًا	م��ن	تاريخ	ال�س��راء	)اأي	20	محرم	1433ه�	الموافق	15	دي�س��مبر	

2011(	بقيمه��ا	الدفترية.

وفي	24	نوفمبر	2016	قررت	المجموعة	ت�سفية	عمليات	ال�سركة	التابعة	اعتبارًا	من	15	دي�سمبر	
2016.	وافق	م�سرف	البحرين	المركزي	بموجب	خطابه	بتاريخ	17	نوفمبر	2016	على	الت�سفية	

االختيارية	لل�سركة	في	15	دي�سمبر	2016	وما	زالت	االإجراءات	القانونية	المتعلقة	بت�سفية	ال�سركة	
التابعة	قيد	االإجراء.	عينت	ال�سركة	مكتب	المازن	لال�ست�سارات	دبليو	ال	ال	كجهة	م�سفية.	

وباعتباره��ا	قط��اع	جغراف��ي	م�س��تقل	فق��د	ت��م	عر�ص	�سافي	موجودات	ال�س��ركة	التابع��ة	وح�ستها	في	
نتائج	ال�س��نة	الحالية	وال�س��نة	ال�س��ابقة	ب�س��كل	م�س��تقل	كعمليات	متوقفة	من	عمليات	م�س��تمرة.

2	�	ملخ�ص	ال�سيا�سات	المحا�سبية	الهامة

بيان	االلتزام	بالمعايير	

ت�س��مل	ه��ذه	القوائ��م	المالي��ة	الموح��دة	القوائ��م	المالية	ل�س��ركة	الخبير	المالية	و�س��ركتها	التابعة	
)»المجموع��ة«(.	ت��م	اإع��داد	ه��ذه	القوائم	المالي��ة	الموحدة	وفقًا	لمعايي��ر	المحا�س��بة	المتعارف	عليها	

ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية.

تعتبر	ال�س��ركة	من�س��اأة	ا�س��تثمارية،	وبالتالي	فاإنها	ال	توحد	جميع	المن�س��اآت	التي	قد	ت�س��يطر	عليها.	
اإن	كل	من	الموجودات	والمطلوبات	ونتائج	العمليات	والتدفقات	النقدية	لل�سركة	التابعة	�	كما	هو	مبين	
تف�سيال	في	االإي�ساح	1	والتي	ت�سكل	جزءًا	ال	يتجزاأ	من	عمليات	ال�سركة	�	قد	تم	توحيدها	في	هذه	

القوائم	المالية	الموحدة.	ومع	ذلك،	فاإن	ال�سناديق	االأخرى	التي	تم	اال�ستحواذ	عليها،	ب�سكل	رئي�سي،	
من	وجهة	نظر	ا�ستثمارية،	فقد	تم	ت�سنيفها	كا�ستثمارات	محتفظ	بها	للمتاجرة	وُتقا�ص	بالقيمة	العادلة	

كما	هو	مبين	في	االإي�ساح	5.

التقرير	المالي
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تتك��ون	ه��ذه	القوائ��م	المالي��ة	الموح��دة	من	القوائ��م	المالية	ل�س��ركة	الخبير	المالية	و�س��ركتها	التابعة	
)»المجموعة«(.

اأ�سا�ص	توحيد	القوائم	المالية

ال�س��ركة	التابعة	هي	�س��ركة	تملك	فيها	المجموعة،	ب�سورة	مبا�س��رة	اأو	غير	مبا�س��رة،	ا�س��تثمارًا	
طوي��ل	االأج��ل	يتك��ون	م��ن	ح�س��ة	تزي��د	عن	50%	من	راأ���ص	المال	الذي	يحق	ل�ساحب��ه	الت�سويت	اأو	

تمار���ص	ال�س��ركة	نفوذًا	عليها.	

ال�س��ركة	التابع��ة	ه��ي	ج��زء	ال	يتج��زاأ	م��ن	عمليات	المجموعة،	ويت��م	توحيد	ال�س��ركة	التابعة	اعتبارًا	
م��ن	تاري��خ	�س��يطرة	المجموع��ة	عليه��ا	اإل��ى	حين	انتهاء	تلك	ال�س��يطرة.	ت��م	اإعداد	هذه	القوائم	
المالي��ة	الموح��دة	بن��اًء	عل��ى	القوائ��م	المالي��ة	المراجعة	لكل	من	ال�س��ركة	و�س��ركتها	التابعة.	يتم	

اإع��داد	القوائ��م	المالي��ة	لل�س��ركة	التابع��ة	لنف���ص	الفترة	التي	تع��د	فيها	القوائم	المالية	لل�س��ركة	االأم	
با�س��تخدام	�سيا�س��ات	محا�س��بية	ثابت��ة.	عن��د	توحي��د	القوائ��م	المالية	تم	ا�س��تبعاد	جميع	االأر�سدة	

واالإي��رادات	والم�سروف��ات	واالأرب��اح	والخ�س��ائر	غير	المحققة	النا�س��ئة	عن	المعامالت	بين	�س��ركات	
المجموعة.

اإذا	كانت	ال�سيطرة	على	المن�ساأة	الم�ستثمر	فيها	موؤقتة	اأو	اإذا	كان	�سيتم	ت�سفية	المن�ساأة	الم�ستثمر	
فيها	في	االأجل	القريب	فاإن	المن�ساأة	الم�ستثمر	فيها	ال	يتم	توحيدها	في	هذه	القوائم	المالية.	

فيما	يلي	ملخ�ص	ال�سيا�سات	المحا�سبية	الهامة	المتبعة	لدى	
المجموعة:

العرف	المحا�سبي	

اأع��دت	القوائ��م	المالي��ة	الموح��دة	وفق��ا	لمبداأ	التكلف��ة	التاريخية	المعدل	ليت�سمن	قيا���ص	
اال�س��تثمارات	المحتف��ظ	به��ا	للمتاج��رة	بالقيمة	العادلة.

عملة	الت�سغيل	والعر�ص	

ت��م	عر���ص	ه��ذه	القوائ��م	المالي��ة	الموحدة	بالريال	ال�س��عودي	وهو	العملة	الت�س��غيلية	لل�س��ركة.	وقد	تم	
تقري��ب	االأرق��ام	المعرو�س��ة	بالريال	ال�س��عودي	اإلى	اأق��رب	األف	�سحيح.

ا�ستعمال	التقديرات

يتطل��ب	اإع��داد	القوائ��م	المالي��ة	الموحدة	وفق��ًا	للمبادئ	المحا�س��بية	المتعارف	عليها	ا�س��تعمال	
بع���ص	التقدي��رات	واالفترا�س��ات	الت��ي	توؤثر	على	قي��م	الموجودات	والمطلوب��ات	الم�سرح	عنها	

واالف�س��اح	ع��ن	الموج��ودات	والمطلوب��ات	الطارئة	كم��ا	في	تاريخ	القوائ��م	المالية	ومبالغ	االإيرادات	
والم�سروف��ات	الم�س��رح	عنه��ا	خ��الل	الفت��رة	الت��ي	اأعدت	عنها	القوائ��م	المالية.	ورغم	اأن	هذه	

التقدي��رات	ق��د	اأع��دت	بن��اء	عل��ى	اأف�سل	م��ا	لدى	االإدارة	من	علم	باالأح��داث	والت�سرفات	الراهنة	
اإال	اأن	النتائ��ج	الفعلي��ة	ق��د	تختل��ف	ع��ن	تل��ك	التقديرات.	تم	االف�ساح	ع��ن	التقديرات	الجوهرية	

الم�س��تخدمة	ف��ي	اإع��داد	القوائ��م	المالية	في	االإي�ساح	27.

النقد	وما	في	حكمه

الأغرا�ص	قائمة	التدفقات	النقدية	الموحدة،	يتكون	النقد	وما	في	حكمه	من	االأر�سدة	لدى	البنك	
والنقد	في	ال�سندوق	واإيداعات	لدى	موؤ�س�سات	مالية	مدة	ا�ستحقاقها	90	يومًا	اأو	اقل.

الممتلكات	والمعدات

ت�س��جل	الممتل��كات	والمع��دات	بالتكلف��ة	مخ�سوم��ًا	منه��ا	اال�س��تهالك	المتراكم	واأي	انخفا�ص	
ف��ي	القيم��ة.	ال	يحت�س��ب	ا�س��تهالك	لالأر���ص	واالأعمال	الراأ�س��مالية	تح��ت	التنفيذ.	ُت�س��تهلك	تكلفة	

الممتل��كات	والمع��دات	ناق�س��ًا	قيمته��ا	التقديري��ة	المتبقي��ة	في	نهاية	مدة	ا�س��تعمالها	بطريقة	الق�س��ط	
الثاب��ت	عل��ى	م��دى	االأعمار	االإنتاجي��ة	التقديرية	للموجودات.	

تت��م	مراجع��ة	القيم��ة	الدفتري��ة	للممتل��كات	والمع��دات	لمعرف��ة	االنخفا�ص	في	قيمتها	عندما	ت�س��ير	
االأح��داث	اأو	التغي��رات	ف��ي	الظ��روف	اإل��ى	احتمال	عدم	اإمكانية	ا�س��ترداد	قيمته��ا	الدفترية.	وفي	حالة	
وج��ود	اأي	موؤ�س��ر	عل��ى	ذل��ك	واإذا	تج��اوزت	قيمتها	الدفتري��ة	القيمة	التقديرية	الممكن	ا�س��تردادها	
يت��م	عندئ��ذ	تخفي���ص	قيم��ة	الموج��ودات	اإل��ى	قيمتها	الممكن	ا�س��تردادها	باعتباره��ا	القيمة	العادلة،	

مخ�سوم��ًا	منه��ا	تكلف��ة	بيعه��ا،	اأو	القيم��ة	قيد	اال�س��تعمال	�	اأيهما	اأعلى.

يحت�س��ب	ا�س��تهالك	تح�س��ينات	العقارات	الم�س��تاأجرة/االأ�سول	بطريقة	الق�س��ط	الثابت	على	مدى	
العم��ر	االإنتاج��ي	للتح�س��ينات/	لالأ�س��ول	اأو	م��دة	عقد	االإيج��ار	�	اأيهما	اأق�سر.

تحم��ل	م�سروف��ات	االإ�س��الح	وال�سيان��ة	عل��ى	الدخل،	اأما	التح�س��ينات	الت��ي	تزيد	في	قيمة	
الموج��ودات	اأو	تطي��ل	اأعماره��ا	ب�س��ورة	جوهري��ة	فتتم	ر�س��ملتها.	ت�ساف	االأرباح	والخ�س��ائر	من	بيع	

الممتل��كات	والمع��دات	اأو	اإيقافه��ا	ع��ن	العمل	في	قائم��ة	الدخل	الموحدة.

تتم	مراجعة	القيم	المتبقية	للموجودات	واالأعمار	االنتاجية	وتعديلها	اإذا	اقت�سى	االأمر	في	نهاية	فترة	
اإعداد	القوائم	المالية.

االنخفا�ص	في	قيمة	الموجودات	المالية	وعدم	اإمكانية	ا�سترداد	قيمتها

يت��م	اإج��راء	تقيي��م	ف��ي	تاري��خ	اإع��داد	كل	قوائ��م	مالية	موحدة	لتحديد	م��ا	اإذا	كان	هناك	دليال	
مو�سوعي��ًا	عل��ى	احتم��ال	ح��دوث	انخفا���ص	ف��ي	قيم��ة	اأ�سل	مالي	معين.	وف��ي	حالة	وجود	مثل	هذا	
الدلي��ل	ف��اإن	اأي	خ�س��ارة	ناتج��ة	ع��ن	االنخفا���ص	ف��ي	القيمة	تدرج	في	قائمة	الدخ��ل	الموحدة.	يتم	

تحدي��د	االنخفا���ص	ف��ي	القيمة	كالتالي:

ف��ي	حال��ة	الموج��ودات	المدرج��ة	بالقيم��ة	العادلة،	ف��اإن	االنخفا�ص	في	القيم��ة	هو	الفرق	بين	 اأ(	
التكلف��ة	والقيم��ة	العادل��ة	بع��د	خ�س��م	اأي	خ�س��ارة	ناتجة	عن	االنخفا�ص	في	القيمة	�س��بق	

اإدراجه��ا	في	قائم��ة	الدخل	الموحدة.

ف��ي	حال��ة	الموج��ودات	المدرج��ة	بالتكلف��ة،	فاإن	االنخفا���ص	في	القيمة	هو	الف��رق	بين	القيمة	 ب(	
الدفتري��ة	والقيم��ة	الحالي��ة	للتدفق��ات	النقدية	الم�س��تقبلية	المخ�سومة	طبقًا	ل�س��عر	ال�س��وق	

الحال��ي	لموج��ودات	مالية	مماثلة.

ف��ي	حال��ة	الموج��ودات	المدرج��ة	بالتكلف��ة	المطفاأة،	ف��اإن	االنخفا�ص	في	القيم��ة	هو	الفرق	بين	 ج(	
القيم��ة	الدفتري��ة	والقيم��ة	الحالي��ة	للتدفق��ات	النقدي��ة	الم�س��تقبلية	المخ�سومة	طبقًا	ل�س��عر	

الفائ��دة	االأ�سلي	المطبق.

اإلغاء	قيد	الموجودات	والمطلوبات	المالية	

الموج��ودات	المالية:

يت��م	اإلغ��اء	قي��د	الموج��ودات	المالي��ة	)اأو	ح�س��ب	مقت�سى	الحال،	جزء	م��ن	موجودات	مالية	اأو	جزء	
م��ن	مجموع��ة	مماثل��ة	من	الموج��ودات	المالية(	عند:

انته��اء	حق��وق	الح�س��ول	عل��ى	التدفقات	النقدي��ة	الناتجة	عن	االأ�سل، •

ان	تك��ون	المجموع��ة	ق��د	تنازل��ت	ع��ن	حقوقها	ف��ي	الح�سول	على	التدفق��ات	النقدية	من	االأ�سل	 •
واأن	تك��ون	ام��ا	)اأ(	اأنه��ا	ق��د	تنازل��ت	ع��ن	كافة	مخاطر	ومنافع	االأ�س��ل،	اأو	)ب(	اأنها	لم	تحول	
فعلي��ًا	مخاط��ر	ومناف��ع	االأ�س��ل	ول��م	تحتف��ظ	به��ا	ولكنها	تنازلت	عن	ال�س��يطرة	على	االأ�سل،	اأو

اأن	تك��ون	المجموع��ة	ق��د	احتفظ��ت	بح��ق	الح�س��ول	عل��ى	التدفق��ات	النقدي��ة	م��ن	االأ�سل	مع	 •
االلت��زام	بدفعه��ا	بالكام��ل	لجه��ة	اأخ��رى	ب��دون	تاأخي��ر	جوهري	بموج��ب	ترتيب��ات	»تحويل«.

وعندم��ا	تك��ون	المجموع��ة	ق��د	تنازل��ت	ع��ن	حقوقها	في	الح�س��ول	على	التدفق��ات	النقدية	من	اأ�سل	ما	
اأو	اأبرم��ت	ترتيب��ات	تحوي��ل	ول��م	تتن��ازل	ع��ن	كافة	مخاط��ر	ومنافع	االأ�سل	ولم	تتنازل	عن	ال�س��يطرة	
عل��ى	االأ�س��ل،	ف��اإن	االأ�س��ل	يتم	ت�س��جيله	عندئذ	في	حدود	ا�س��تمرارية	عالق��ة	المجموعة	باالأ�سل.	

المطلوب��ات	المالية:	

يت��م	اإلغ��اء	قي��د	المطلوب��ات	المالي��ة	عن��د	الوفاء	بااللت��زام	المحدد	في	العقد	اأو	الغائ��ه	اأو	انق�سائه.

المقا�سة

تت��م	مقا�س��ة	الموج��ودات	والمطلوب��ات	المالي��ة	وت�س��جل	بال�سافي	في	قائم��ة	المركز	المالي	
الموح��دة	عندم��ا	يك��ون	هن��اك	ح��ق	نظام��ي	الزامي	لمقا�سة	المبالغ	الم�س��جلة	ويك��ون	هناك	نية	لدى	
المجموع��ة	للمقا�س��ة	عل��ى	اأ�سا���ص	ال�ساف��ي	اأو	تحقي��ق	الموج��ودات	وت�س��وية	المطلوبات	في	اآن	واحد.	
يت��م	عر���ص	االي��رادات	والم�سروف��ات	على	ا�سا���ص	ال�سافي	فق��ط	عندما	يكون	م�س��موحًا	به	بموجب	
معايي��ر	المحا�س��بة	المتع��ارف	عليه��ا	ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية	او	لالأرباح	والخ�س��ائر	النا�س��ئة	

ع��ن	مجموعة	م��ن	معامالت	مماثلة.

موجودات	محتفظ	بها	للتوزيع	وعمالت	متوقفة

يت��م	ت�سني��ف	مجموع��ة	اال�س��تبعاد	كعملي��ة	متوقف��ة	اإذا	كان	عن�س��ر	من	المجموع��ة	والتي	يتم	اما	
ا�س��تبعادها	او	ت�سنيفه��ا	عل��ى	ان��ه	محتف��ظ	بها	للتوزيع	و

تمث��ل	خط��ًا	رئي�س��ًا	م�س��تقال	لالأعم��ال	اأو	المنطقة	الجغرافي��ة	للعمليات، •

تمثل	جزءًا	من	خطة	من�س��قة	واحدة	ال�س��تبعاد	خط	رئي�س��ي	م�س��تقل	لالأعمال	اأو	المنطقة	 •
الجغرافي��ة	للعمليات	اأو،

ه��ي	�س��ركة	تابع��ة	مقتناة	ح�سري��ًا	بغر�ص	اإعادة	البيع. •

يت��م	ا�س��تثناء	العملي��ات	المتوقف��ة	م��ن	نتائ��ج	العمليات	الم�س��تمرة	وتعر���ص	كمبلغ	واحد	كربح	اأو	 •
خ�س��ارة	بع��د	ال��زكاة/	�سريب��ة	الدخ��ل	من	العملي��ات	المتوقفة	في	قائم��ة	الدخل	الموحدة.	

يت��م	ت�سني��ف	العملي��ة	كعملي��ة	متوقف��ة	عن��د	اال�س��تبعاد	اأو	عندما	ت�س��توفي	العملية	معايي��ر	الت�سنيف	
عل��ى	ان��ه	محتف��ظ	به��ا	للبيع	اإذا	كانت	في	وقت	�س��ابق.

عندم��ا	يت��م	ت�سني��ف	العملي��ة	كعملي��ة	متوقف��ة،	فاإن��ه	يتم	اإعادة	عر�ص	قائم��ة	الدخل	الموحدة	
المقارن��ة	كم��ا	ل��و	اأن	العملي��ة	ق��د	توقف��ت	من	بداية	�س��نة	المقارنة	)االإي�ساح	19(.

ت��م	تقدي��م	اف�ساح��ات	اإ�سافي��ة	ف��ي	االإي�ساح	19	حول	القوائ��م	المالية	الموح��دة.	تت�سمن	جميع	
االإي�ساح��ات	االأخ��رى	ح��ول	القوائ��م	المالي��ة	الموحدة	ب�س��كل	رئي�س��ي	مبالغ	العمليات	الم�س��تمرة	ما	لم	

يذك��ر	خالف	ذلك.

الذمم	المدينة

ت�س��جل	الذم��م	المدين��ة	بمبل��غ	الفات��ورة	االأ�سلي	بعد	خ�س��م	مخ�س�ص	المبالغ	الم�س��كوك	في	
تح�سيله��ا.	يت��م	تكوي��ن	مخ�س���ص	تقدي��ري	مقابل	الديون	الم�س��كوك	ف��ي	تح�سيله��ا	عندما	ي�سبح	

م��ن	غي��ر	المحتم��ل	تح�سي��ل	كام��ل	المبلغ.	يتم	�س��طب	الديون	المعدوم��ة	حال	تكبدها.

المحا�سبة	على	اأ�سا�ص	تاريخ	المتاجرة

اإن	جميع	العمليات	العادية	الخا�سة	ب�سراء	وبيع	موجودات	مالية	يتم	قيدها	اأو	اإلغاء	قيدها	في	تاريخ	
المتاجرة	)اأي	التاريخ	الذي	تلتزم	فيه	المجموعة	ب�سراء	اأو	بيع	الموجودات(.	اإن	عمليات	ال�سراء	
اأو	البيع	العادية	هي	عمليات	�سراء	اأو	بيع	موجودات	مالية	تتطلب	ت�سليم	الموجودات	�سمن	االإطار	

الزمني	الذي	يحدده	عمومًا	النظام	اأو	العرف	ال�سائد	في	ال�سوق.

المن�ساأة	اال�ستثمارية

المن�س��اأة	اال�س��تثمارية	ه��ي	المن�س��اأة	الت��ي	)اأ(	تح�س��ل	عل��ى	تمويل	من	اأحد	الم�س��تثمرين	اأو	اأكثر	
بغر���ص	تزوي��د	الم�س��تثمر/	الم�س��تثمرين	االآخري��ن	بخدمات	اإدارة	ا�س��تثمار)ب(	تلتزم	تجاه	

الم�س��تثمر	/	الم�س��تثمرين	ب��اأن	اله��دف	ه��و	ا�س��تثمار	التموي��ل	والح�سول	عل��ى	عوائد	من	االرتفاع	
في	قيمة	راأ���ص	المال	ودخل	اال�س��تثمار	اأو	كالهما	معا	)ج(	قيا���ص	وتقييم	اأداء	جميع	ا�س��تثماراتها	

ب�س��كل	جوهري	على	اأ�سا���ص	القيمة	العادلة.

ينطب��ق	عل��ى	المجموع��ة	تعري��ف	وخ�سائ�ص	”المن�س��اأة	اال�س��تثمارية«.	ويتوجب	على	المن�س��اأة	
اال�س��تثمارية	احت�س��اب	ا�س��تثماراتها	في	ال�س��ركات	التابعة	والزميلة	التي	ال	ت�س��كل	جزءًا	اأ�سا�س��يًا	من	
عملي��ات	المن�س��اأة	اال�س��تثمارية	وت��م	اال�س��تحواذ	عليه��ا	بغر�ص	اال�س��تثمار،	وتحمل	عل��ى	قائمة	الدخل	

الموح��دة	بالقيمة	العادلة.	

ا�ستثم�ارات	محتفظ	بها	للمتاجرة

ت�سّن��ف	المجموع��ة	ا�س��تثماراتها	عن��د	الت�س��جيل	االأّول��ي.	وتت�سمن	اال�س��تثمارات	المحتفظ	بها	
للمتاج��رة	ما	يلي:

اال�س��تثمارات	الت��ي	يت��م	اقتناوؤه��ا	بغر���ص	بيعها	و/اأو	اإعادة	�س��رائها	في	االأج��ل	القريب.	يتم	 •
اقتن��اء	ه��ذه	الموج��ودات	ف��ي	االأ�سا���ص	بغر�ص	تحقي��ق	الربح	الناتج	عن	التقلبات	في	االأ�س��عار	

على	االأج��ل	الق�سير.

ا�س��تثمارات	ف��ي	بع���ص	ال�سنادي��ق.	ت��م	تحديد	ه��ذه	الموجودات	المالية	عند	الت�س��جيل	االأّولي	 •
عل��ى	اأ�سا���ص	اأنه��ا	ج��زء	م��ن	مجموعة	من	الموج��ودات	المالية	التي	تتم	اإدارته��ا	وتقييم	اأدائها	

بالقيم��ة	العادل��ة،	وفق��ًا	الإدارة	المخاطر	واال�س��تراتيجيات	اال�س��تثمارية	للمجموعة.

ت�س��جيل	اال�س��تثمارات	المحتف��ظ	به��ا	للمتاج��رة	مبدئيًا	ف��ي	قائمة	المركز	المال��ي	بالقيمة	
العادل��ة.	يت��م	ت�س��جيل	تكالي��ف	جمي��ع	المعامالت	مبا�س��رة	�سمن	الربح	اأو	الخ�س��ارة.	وتقا���ص	هذه	

اال�س��تثمارات	الحق��ًا	عل��ى	اأ�سا���ص	القيم��ة	العادل��ة	وتدرج	االأرباح	اأو	الخ�س��ائر	الناتجة	ع��ن	التغير	في	
القيم��ة	العادل��ة	�سم��ن	قائم��ة	الدخ��ل	الموحدة	للفترة	التي	ن�س��اأت	فيها.

ف��ي	ح��ال	االأوراق	المالي��ة	الت��ي	يت��م	تداولها	في	االأ�س��واق	المالي��ة	المنتظمة،	يت��م	تحديد	القيمة	
العادل��ة	عل��ى	اأ�سا���ص	اأ�س��عار	عرو���ص	ال�س��رف	المتداولة	في	ال�س��وق	عند	االإقفال	ف��ي	تاريخ	التقرير.

ف��ي	ح��ال	االأوراق	المالي��ة	الت��ي	لي���ص	لها	اأ�س��عار	متداولة	في	ال�س��وق،	يت��م	تحديد	تقدير	معق��ول	للقيمة	
العادل��ة	بالرج��وع	اإل��ى	�ساف��ي	قيم��ة	االأ�سل	لل�سناديق	الذي	يعك���ص	القيم��ة	العادلة	لهذه	االأوراق	

المالية.	

التقرير	المالي
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انخفا�ص	قيمة	الموجودات	غير	المتداولة	بخالف	ال�سهرة

تق��وم	المجموع��ة	ف��ي	تاري��خ	كل	قائم��ة	مرك��ز	مال��ي	موحدة	بتقييم	ما	اإذا	كانت	توجد	دالئل،	�س��واء	
كان��ت	داخلي��ة	اأو	خارجي��ة،	عل��ى	ح��دوث	انخفا�ص	ف��ي	قيمة	الموجودات	غي��ر	المتداولة.	وفي	حال	

وج��ود	مث��ل	ه��ذه	الدالئ��ل	فاإنه	يت��م	تقدير	المبالغ	الممكن	ا�س��تردادها	من	الموج��ودات	لتحديد	مدى	
االنخفا���ص	ف��ي	القيم��ة.	يمث��ل	المبل��غ	الممكن	ا�س��ترداده	القيمة	العادل��ة	ناق�ص	تكلف��ة	البيع	والقيمة	

الممك��ن	ا�س��تردادها	�	اأيهما	اأعلى.

تعتب��ر	قيم��ة	الموج��ودات	غي��ر	المتداول��ة	على	اأنها	ق��د	انخف�ست	اإذا	كان��ت	القيمة	الدفترية	
اأعل��ى	م��ن	المبل��غ	الممك��ن	ا�س��ترداده.	لتحديد	االنخفا�ص	ف��ي	القيمة	تق��وم	المجموعة	بمقارنة	
القيم��ة	الدفتري��ة	للموج��ودات	غي��ر	المتداول��ة	مع	التدفق��ات	النقدية	التقديرية	غي��ر	المخ�سومة	

المتح�س��ل	عليه��ا	م��ن	ا�س��تخدام	الموج��ودات.	اإذا	تجاوزت	القيم��ة	الدفترية	التدفق��ات	النقدية	غير	
المخ�سوم��ة	الت��ي	يت��م	الح�س��ول	عليه��ا	م��ن	الموجودات	تق��وم	المجموعة	بتقدي��ر	القيمة	الحالية	

للتدفق��ات	النقدي��ة	التقديري��ة	الم�س��تقبلية	الت��ي	يت��م	الح�س��ول	عليها	من	الموج��ودات.	تعتبر	الزيادة	
ف��ي	القيم��ة	الدفتري��ة	ع��ن	القيم��ة	الحالي��ة	للتدفقات	النقدي��ة	التقديرية	الم�س��تقبلية	من	الموجودات	

خ�س��ارة	من	االنخفا���ص	في	القيمة.

الموجودات	االئتمانية	

اإن	الموج��ودات	المحتف��ظ	به��ا	كاأمان��ة	اأو	ب�سف��ة	ائتماني��ة	ال	تعتب��ر	موج��ودات	للمجموعة	وبالتالي	ال	
يت��م	اإدراجه��ا	في	القوائ��م	المالية	الموحدة.

الم�سروفات	الم�ستحقة	والمطلوبات	االأخرى	

ت�س��جل	المطلوب��ات	الم�س��تحقة	مقاب��ل	المبال��غ	المطلوب	�س��دادها	في	الم�س��تقبل	لق��اء	الب�سائع	اأو	
الخدم��ات	الت��ي	يت��م	الح�س��ول	عليه��ا	�س��واء	ت��م	تقديم	فاتورة	بها	من	قب��ل	المورد	اأم	لم	يتم.

المخ�س�سات 

تحت�س��ب	المخ�س�س��ات	عندم��ا	يك��ون	ل��دى	المجموع��ة	التزام	)نظامي	اأو	�سمني(	نا�س��ئ	عن	حدث	
�س��ابق	ويك��ون	هن��اك	احتم��ال	ن�س��وء	تكاليف	ل�س��داد	االلتزام	يمكن	قيا�س��ها	ب�س��ورة	يعتمد	عليها.

الزكاة	و�سريبة	الدخل	

يحت�س��ب	مخ�س���ص	مقاب��ل	ال��زكاة	و�سريب��ة	الدخ��ل	وفقًا	لالأنظم��ة	المالية	المعمول	بها	ف��ي	المملكة	
العربي��ة	ال�س��عودية.	يحم��ل	االلت��زام	عل��ى	االأرباح	المبق��اة.	بناء	عليه،	فاإن	مبالغ	ال��زكاة	و�سريبة	

الدخ��ل	الم�س��تردة	م��ن	قب��ل	الم�س��اهمين	تقيد	لح�س��اب	االأرب��اح	المبقاة.	تحت�س��ب	المبالغ	اال�سافية،	
اإن	وج��دت،	الت��ي	ق��د	ت�سب��ح	م�س��تحقة	عن��د	االنته��اء	من	الربط	في	ال�س��نة	التي	يت��م	فيها	االنتهاء	من	

الربط	الزكوي.

ونظ��رًا	الأن	الم�س��اهمين	ق��د	وافق��وا	عل��ى	اأن	ي�س��ددوا	للمجموعة	اأي	التزام��ات	�سريبية	اأو	زكوية	
ل��ذا	ل��م	يت��م	اإج��راء	اأي	تعديالت	ف��ي	القوائم	المالية	الموحدة	الحت�س��اب	تاأثي��رات	�سريبة	الدخل	

الموؤجلة.

مكافاأة	نهاية	الخدمة	للموظفين

يت��م	تكوي��ن	مخ�س���ص	مقاب��ل	المبال��غ	الواجب��ة	الدفع	بمقت�س��ى	نظام	العمل	ال�س��عودي	ونظام	العمل	
البحرين��ي	لتعوي���ص	الموظفي��ن	ع��ن	فت��رات	خدماته��م	المتجمع��ة	كما	في	تاريخ	قائم��ة	المركز	المالي	

الموحدة.	

3	�	وديعة	مرابحة

تبل��غ	ن�س��بة	الرب��ح	عل��ى	وديع��ة	المرابح��ة	4.25% )31	دي�س��مبر	2015: 4.25%(.	وتم	ايداعها	لدى	
�سن��دوق	يدار	بوا�س��طة	المجموعة.

4	�	ذمم	مدينة	ومبالغ	مدفوعة	مقدمًا

2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 5,873ــذمم مدينة من مرابحة سلعية )أنظر اإليضاح ”أ“ أدناه(
 6,557 6,342ذمم مدينة، إجمالي )أنظر اإليضاح ”ب“ أدناه(

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )أنظر اإليضاح ”ج“ 
)10,969()6,034(أدناه(

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

    ــ)5,000(مخصص انخفاض في القيمة )أنظر اإليضاح ”د“ أدناه(
 9,884 2,772مبالغ مدفوعة مقدما للموردين وموجودات أخرى، صافي

 14,208  14,208تأمين نقدي )اإليضاحان 11 و25(
 2,356 2,286مبالغ مدفوعة مقدماً

 2,624 8,532ذمم مدينة اخرى
28,106 30,533 

خالل	الفترة،	قامت	المجموعة	ب�سطب	ذمم	مدينة	من	مرابحة	�سلعية	بمبلغ	5.53	مليون	ريال	 اأ(	
�سعودي	ومخ�س�ص	االنخفا�ص	في	القيمة	المتعلق	بها.

كم��ا	ف��ي	31	دي�س��مبر	2016	و31	دي�س��مبر	2015	كان��ت	جمي��ع	اأر�سدة	الذم��م	المدينة	التي	لم	 ب(	
تنخف���ص	قيمته��ا	ق��د	تج��اوزت	مواعي��د	ا�س��تحقاقها	الأكثر	من	120	يومًا.	وبن��اًء	على	الخبرة	

ال�س��ابقة،	م��ن	المتوق��ع	اأن	يت��م	تح�سي��ل	جمي��ع	الذمم	المدينة	الت��ي	لم	تنخف�ص	قيمتها.	لي���ص	
م��ن	الممار�س��ة	المتبع��ة	ل��دى	المجموع��ة	الح�سول	عل��ى	�سمانات	مقابل	الذم��م	المدينة	ولذا	

ف��اإن	الغالبي��ة	العظم��ى	منها	بدون	�سمان.

ج(		كان��ت	الحرك��ة	ف��ي	مخ�س���ص	االنخفا���ص	في	قيمة	الذم��م	المدينة	كالتالي:

2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

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

     ــ)5,529(المشطوب خالل السنة )اإليضاح ”أ“(
 10,969 6,034في 31 ديسمبر

خ��الل	ال�س��نة،	خف�س��ت	المجموع��ة	بع���ص	المبالغ	المدفوعة	مقدم��ًا	للموردين	وموجودات	 د(	
اأخرى	بمبلغ	5	مليون	ريال	�س��عودي	)2015:	ال	�س��يء(.

5	�	ا�ستثمارات	محتفظ	بها	للمتاجرة

2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 978,110 1,267,634استثمارات في صناديق تديرها المجموعة
 484ــأسهم متداولة 

 227,200ــأخرى )أنظر اإليضاح ”أ“ أدناه(
1,267,634 1,205,794 

كان��ت	الحرك��ة	ف��ي	اال�س��تثمارات	المحتف��ظ	به��ا	للمتاجرة	خالل	ال�س��نة	المنتهية	في	31	دي�س��مبر	كما	
يلي:

2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 708,946 1,205,794في 1 يناير
 1,173,034 349,504اضافات خالل السنة

)792,263()424,532(استثمارات مباعة خالل السنة
1,130,766 1,089,717 

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

 652ــمكاسب غير محققة من عمليات متوقفة
96,542 67,492 

مكاسب محققة:
 48,061 40,226مكاسب محققة من عمليات مستمرة 

 524 100مكاسب محققة من عمليات متوقفة
40,326 48,585 

 1,205,794 1,267,634في 31 ديسمبر

قام��ت	المجموع��ة	ف��ي	�س��هر	دي�س��مبر	2015	بتاأ�سي���ص	في	وحدات	�سن��دوق	جديد	واالكتتاب	في	 اأ(	
ال�سن��دوق	م��ن	خ��الل	الم�س��اهمة	العيني��ة	بمبل��غ	227.2	مليون	ريال	�س��عودي.	اأ�سدر	ال�سندوق	
بنج��اح	وح��دات	لل�س��ركة	خ��الل	ال�س��نة	المنتهية	في	31	دي�س��مبر	2016.	لم	يت��م	عمل	اكتتاب	

عين��ي	مماث��ل	كما	في	31	دي�س��مبر	2016.		

هن��اك	بع���ص	»اال�س��تثمارات	ف��ي	�سنادي��ق	تدار	من	قبل	ال�س��ركة	»والعوائ��د	المحققة	منها	 ب(	
مرهون��ة	مقاب��ل	تموي��ل	متوافق	مع	ال�س��ريعة	)االإي�ساح	10(.

معامالت	بالعمالت	االأجنبية	

ت�س��جل	المعام��الت	الت��ي	تت��م	بالعمالت	االأجنبية	بالريال	ال�س��عودي	طبقا	الأ�س��عار	ال�سرف	ال�س��ائدة	
ف��ي	تاري��خ	اإج��راء	المعامل��ة.	يع��اد	تحويل	الموجودات	والمطلوب��ات	النقدية	الم�س��جلة	بالعمالت	
االأجنبي��ة	باأ�س��عار	ال�س��رف	ال�س��ائدة	ف��ي	تاري��خ	قائمة	المركز	المال��ي	الموحدة.	تدرج	االأرباح	
والخ�س��ائر	م��ن	الت�س��وية	وترجم��ة	معام��الت	العمالت	االأجنبية	في	قائم��ة	الدخل	الموحدة.

ترجمة	العمالت	االأجنبية	

تترج��م	القوائ��م	المالي��ة	للعملي��ات	االأجنبية	اإلى	الريال	ال�س��عودي	با�س��تخدام	�س��عر	ال�سرف	ال�س��ائد	
ف��ي	تاري��خ	كل	قائم��ة	مرك��ز	مال��ي	موح��دة.	فيما	يتعل��ق	بالموجودات	والمطلوبات،	اأم��ا	فيما	يتعلق	
باالإيرادات	والم�سروفات	واالأرباح	والخ�س��ائر	في�س��تخدم	متو�س��ط	�س��عر	ال�سرف	لكل	فترة.	تتم	
ترجم��ة	عنا�س��ر	حق��وق	الملكي��ة،	خ��الف	االأرباح	المبقاة،	بال�س��عر	ال�س��ائد	في	تاريخ	حدوث	كل	

عن�س��ر.	ت�س��جل	تعدي��الت	الترجم��ة	كعن�سر	م�س��تقل	في	حقوق	الم�س��اهمين.

تحقق	االإيرادات

االأتع��اب	الثابت��ة	الت��ي	يت��م	الح�س��ول	عليه��ا	بموجب	اتفاقي��ات	الخدمات	المالية	غي��ر	قابلة	للرد.	
وت�س��جل	ف��ي	البداي��ة	كاإي��رادات	غير	مكت�س��بة	والحقا	يتم	اكت�س��ابها	عند	ا�س��تيفاء	المراح��ل	المتعلقة	

بها.

ت�س��جل	اأتع��اب	النج��اح	عندم��ا	يت��م	تقديم	التموي��ل	المتعلق	به��ا	للعميل	بنجاح.	

ت�س��جل	اأتعاب	االإدارة	والحفظ	على	اأ�سا���ص	تنا�س��بي	مع	الوقت.	

ت�س��جل	االإي��رادات	م��ن	توزيع��ات	االأرب��اح	عند	ثبوت	الحق	في	ا�س��تالم	توزيعات	االأرباح.

عقود	المرابحة

يتم	احت�س��اب	االيرادات	/	الم�سروفات	من	عقود	المراب�حة	على	ا�سا�ص	تنا�سبي	مع	الوقت	على	مدى	
مدة	العقد	ا�ستنادًا	اإلى	المبالغ	الرئ�ي�سية	القائمة.	وتقدر	قيمة	اال�ستثمارات	في	عقود	المراب�حة	

بالتكلفة،	وهي	القيمة	العادلة	للثمن	المدفوع	زائدًا	الربح	الم�ستحق	ناق�سًا	اأي	خ�سائر	انخف�ا�ص	في	
القيم�ة.		

الم�سروفات

م�سروف��ات	البي��ع	والتوزي��ع	ه��ي	تل��ك	الم�سروف��ات	التي	تتعل��ق	بم�سروفات	الت�س��ويق.	ت�سنف	جميع	
الم�سروف��ات	االأخ��رى	كم�سروف��ات	عمومية	واإدارية.	

قطاعات	الت�سغيل	

القط��اع	ه��و	ج��زء	مح��دد	م��ن	المجموعة	يزاول	عمل��ه	في	توريد	منتج��ات	اأو	تقديم	خدمات	)قطاع	
اأعم��ال(	اأو	توري��د	المنتج��ات	وتقدي��م	الخدم��ات	في	منطق��ة	اقت�سادية	معين��ة	)قطاع	جغرافي(	
ويخ�س��ع	لمخاط��ر	ومناف��ع	تختل��ف	ع��ن	مخاط��ر	ومنافع	القطاعات	االأخرى.	ونظ��رًا	الأن	المجموعة	
ت��زاول	جمي��ع	اأعماله��ا	ف��ي	المملك��ة	العربي��ة	ال�س��عودية	ومملكة	البحرين،	ف��اإن	التقارير	يتم	اإعدادها	

عل��ى	اأ�سا���ص	جغراف��ي	اأي�س��ا.	تعتم��د	المجموعة	طريقة	اع��داد	التقارير	المالي��ة	للقطاعات	على	
اأ�سا���ص	قطاع��ات	العم��ل.	يت��م	تحديد	قطاع��ات	االعمال	على	اأ�سا���ص	اإدارة	المجموعة	ونظام	

التقاري��ر	الداخلية.

التقرير	المالي
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فيما	يلي	ح�س�ص	الوحدات	في	�سركة	الخبير	المالية	و�سركة	�سنابل	لال�ستثمار	كما	في	31	دي�سمبر	2016	و31	دي�سمبر	2015	في	ال�سناديق	المدارة	من	قبل	�سركة	الخبير	المالية	على	النحو	التالي:

20162015
شركة الخبير اسم الصندوق

المالية
شركة سنابل 

شركة الخبير المجموعةلالستثمار
المالية

شركة سنابل 
المجموعةلالستثمار

100%  ــ100%   ــ     ــ ــصندوق الخبير العقاري 1
41%  ــ41%   ــ     ــ ــصندوق الخبير لألسهم الخليجية

23%  ــ23%11%     ــ11%صندوق الخبير للدخل العقاري المريكي
64,5%1,5%63%65%     ــ65%صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي 2

6%  ــ6%   ــ     ــ   ــصندوق الخبير للسيولة ـ حصين
28%  ــ28   ــ     ــ   ــصندوق الخبير لألسهم السعودية

23%2%21%9%     ــ9%صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 
98%6%92%98%     ــ98%صندوق الخبير للشركات المتوسطة والصغيرة 1

19%  ــ19%38%     ــ38%صندوق الخبير للفرص الستثمارية العقاري 1
73%  ــ73%72%     ــ72%صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 2 

15,4%2%15,2%15,4%     ــ15,4%صندوق الخبير لتطوير الراضي 2
2%1,8%0,2%4,4%     ــ4,4%صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن 1

94%  ــ94%30%     ــ30%صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 1
  ــ  ــ-70%     ــ70%صندوق الخبير للدخل العقاري السعودي 1

68%  ــ68%   ــ     ــ   ــصندوق الخبير للطروحات الولية
  ــ  ـــ100%     ــ100%صندوق الخبير للضيافة 1

6	�	المعامالت	واالر�سدة	مع	الجهات	ذات	عالقة

فيم��ا	يل��ي	تفا�سي��ل	المعام��الت	الرئي�س��ية	الت��ي	تم��ت	مع	الجهات	ذات	العالقة	واالر�سدة	النا�س��ئة	عنها	خالل	ال�س��نة:

الرصيد في 31 ديسمبر مبلغ المعاملة  خالل السنة 

طبيعة المعاملةالجهــة ذات العالقة
2016 

ريال سعودي 
)باآلالف( 

2015 
ريال سعودي 

)باآللف(
2016

ريال سعودي 
)باآلالف( 

2015 
ريال سعودي 

)باآللف(

استثمارات في صناديق 
مشتركة تديرها شركة 

الخبير المالية 

1,267,634978,110 276,784 302,020استثمارات مقتناة /مباعة من المجموعة وربح/خسارة/محققة /غير محققة منها
1,504ــ 1,504ــاستثمار تم شرائه من صندوق

42,70644,340 20,070)1,634(أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك تم تخفيضها بالمبالغ التي تم استالمها
10,2546,341)71( 67,913مصروفات ومبالغ مدفوعة مقدماً

ــ64,000ــ 69,000بيع أسهم في صناديق مشتركة
ــــ 365,200 107,100بيع استثمارات عقارية في صناديق مشتركة 

ــــ 41,357 40,101مكاسب من بيع أسهم واستثمارات عقارية الى صناديق مشتركة كما هو مشار اليه اعاله
ــــ)750(ــاخرى

116,96050,681ــ 66,279المستحق من جهات ذات عالقة
84,000166,812 148,812)82,812(اكتتاب وحدات في صناديق لم يتم سدادها بعد

84,000166,812المستحق لجهات ذات عالقة
47,809ــ 24,559)47,809(وديعة مرابحة

47,809ــإجمالي المرابحات
اأ�سدرت	ال�سركة	�سمان	بنكي	لل�سركة	نيابة	عن	جهة	ذات	عالقة	)االإي�ساح	25(.

اأتعاب	اأع�ساء	االإدارة	العليا

تتك��ون	االإدارة	العلي��ا	م��ن	اع�س��اء	مجل���ص	اإدارة	ال�س��ركة	و�س��ركتها	التابع��ة	م��ن	كب��ار	موظف��ي	اإدارة	ال�س��ركة	الذين	لديه��م	�سالحيات	وم�س��ئوليات	تخطيط	وتوجيه	و�سبط	اأن�س��طة	المجموعة	واال�س��راف	عليها.	
وفيم��ا	يلي	اأتع��اب	كبار	موظفي	االإدارة:

2015 ريال سعودي )باآللف(2016 ريال سعودي )باآلالف(
18,499 17,684رواتب ومزايا أخرى قصيرة الجل

1,084 1,054مكافأة وظيفية 
18,738 19,583

7	�	ممتلكات	ومعدات

فيم��ا	يل��ي	تقدي��رات	االأعمار	االإنتاجية	للموجودات	لغر�ص	احت�س��اب	اال�س��تهالك:

مباني
تحسينات عقارات مستأجرة  معدات 

مكتبية وحاسب آلي
25 سنة

سنتان إلى 4 سنوات 
3 ـ 5 سنوات 

أثاث وتجهيزات
سيارات

4 سنوات
5 سنوات

أراضي
ريال 

سعودي 
)باآللف(

مباني
ريال 

سعودي 
)باآللف(

تحسينات عقارات 
مستأجرة ريال 

سعودي )باآللف(

معدات 
مكتبية 

وحاسب آلي 
ريال سعودي 

)باآللف(

أثاث 
وتجهيزات

ريال 
سعودي 

)باآللف(

سيارات
ريال 

سعودي 
)باآللف(

أعمال رأسمالية تحت 
التنفيذ )انظر اإليضاح 
”أ“ ادناه( ريال سعودي 

)باآللف(

المجموع 
2016

 ريال 
سعودي 

)باآلالف(

المجموع 
2015

ريال سعودي 
)باآللف(

التكلفة:
 40,502 2,27845,279 546 1,312 16,033 6,96614,2343,910في بداية السنة

 4,850 21,29723,025  ــ 20 1,708    ــ    ــ    ــإضافات
)73()74(    ــ)61(   ــ)13(    ــ    ــ    ــاستبعادات

6,96614,2343,910 17,728 1,332 485 23,57568,230 45,279 
    ــ)3,382(    ــ   ــ)183()1,274()1,925(   ــ   ــمتعلق بموجودات محتفظ بها للتوزيع

 45,279 23,57564,848 485 1,149 16,454 6,96614,2341,985في نهاية السنة
الستهالك المتراكم:

 19,630 21,814    ــ 244 1,098 11,367 5,2603,845    ــفي بداية السنة
 الستهالك:

-عمليات مستمرة 
-عمليات متوقفة  

    ــ
    ــ

468
  ــ

26 
24 

2,265 
64 

 
74 

1 
 

73 
   ــ

    ــ
     ــ

2,906 
89 

2,145 
103 

)64()74(    ــ)61(    ــ)13(    ــ  ــ    ــالمتعلق بالستبعادات
    ــالمتعلق بالموجودات بغرض التوزيع

   ــ
5,728

   ــ
3,895 

)1,925(
13,683 
)1,274(

1,173 
)183(

256 
   ــ

    ــ
    ــ

24,735 
)3,382(

21,814 
     ــ

 21,814 21,353    ــ 256 990 12,409 5,7281,970   ــفي نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:

 23,57543,495 229 159 4,045 6,9668,50615في 31 ديسمبر 2016
 2,27823,465 302 214 4,666 6,9668,97465في 31 ديسمبر 2015

تتعل��ق	االأعم��ال	الراأ�س��مالية	تح��ت	التنفي��ذ	ب�س��كل	اأ�سا�س��ي	بتح�س��ينات	عل��ى	الماأج��ور	وتجدي��دات	وان�س��اءات	جارية	على	العقارات	و�س��تحول	اإل��ى	الفئة	ذات	ال�سلة	عن��د	اكتمال	العمل.

التقرير	المالي
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8	�	م�سروفات	م�ستحقة	ومطلوبات	اأخرى		

 2016 
 ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

 ريال سعودي 
)باآللف(

ــ50,000مخصص آخر
23,20022,365حوافز مستحقة 

15,31812,598ذمم دائنة 
5,85218,050مصروفات مستحقة الدفع

1,3651,419أرصدة اجازات مستحقة
33124أخرى

95,76854,556

9	�	عقود	مرابحة	

يمث��ل	ه��ذا	البن��د	عق��ود	مرابح��ة	ال�س��لع	التي	ت��م	تنفيذها	من	خالل	مدراء	محاف��ظ	اختيارية	مع	
الم�س��تثمرين.	تدف��ع	عل��ى	عق��ود	المرابح��ة	هام���ص	رب��ح	يتراوح	ما	بين	5.25%	ال��ى	6.25%	بما	فيها	

اأتعاب	اإدارة	بن�س��بة	1%	وتواريخ	ا�س��تحقاقها	تتراوح	ما	بين	�س��نة	اإلى	�س��نتين	من	تاريخ	العقد.	
�سنف��ت	عق��ود	المرابح��ة	اإل��ى	مرابحات	ق�سي��رة	وطويلة	االجل	وفقا	لتواريخ	ا�س��تحقاقها.	

10�	تمويل	متوافق	مع	ال�سريعة

ح�سل��ت	ال�س��ركة	خ��الل	ال�س��نة	عل��ى	تموي��ل	متوافق	مع	ال�س��ريعة	م��ن	بنك	محلي	بح��د	اأق�سى	بمبلغ	
100	مليون	ريال	�س��عودي	على	اأن	ي�س��دد	على	مدى	خم���ص	�س��نوات.	�س��حبت	ال�س��ركة	مبلغ	50	مليون	

ريال	�س��عودي	في	11	اأغ�سط���ص	2016	ومبلغ	50	مليون	ريال	�س��عودي	في	30	اأكتوبر	2016.	يدفع	
عل��ى	التموي��ل	فائ��دة	بن�س��بة	7.05%.	التموي��ل	م�سمون	مقاب��ل	بع�ص	اال�س��تثمارات	المحتفظ	بها	
للمتاج��رة	وجمي��ع	العوائ��د	المحقق��ة	م��ن	اال�س��تثمارات	المعنية	)االإي�ساح	5(.	تم	جدولة	�س��داد	

التموي��ل	المتواف��ق	مع	ال�س��ريعة	كما	يلي:

 2016 
 ريال سعودي 

)باآلالف(
 3114,000 ديسمبر 2017
 3114,000 ديسمبر 2018
 3114,000 ديسمبر 2019
 3114,000 ديسمبر 2020
 3144,000 ديسمبر 2021

100,000
)2,842(ناقص: الجزء المطفأ من التعاب المدفوعة مقدماً

 97,158ناقص: الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة
)14,000(

 83,158الجزء غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

الج��زء	غي��ر	المطف��اأ	م��ن	االتع��اب	المدفوع��ة	مقدمًا	يمث��ل	المدفوع	الى	البنك	و�س��يتم	اطفاوؤه	على	
م��دى	الفت��رة	المتبقي��ة	م��ن	التمويل	المتوافق	مع	ال�س��ريعة.

الحركة	في	المخ�س�ص	خالل	ال�سنة

كان��ت	الحرك��ة	ف��ي	مخ�س���ص	�سريبة	الدخل	لل�س��نة	كما	يلي:

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 185 205في 1 يناير
 205    ــالمبلغ المحمل للسنة 

)185()205(المبالغ المدفوعة خالل السنة 
 205    ــفي 31 ديسمبر  
الو�سع	الزكوي

اأ�س��درت	الهيئ��ة	العام��ة	لل��زكاة	والدخ��ل	)»الهيئة«(	ربطًا	زكوي��ًا	طالبت	بموجبه	من	ال�س��ركة	بالتزام	
اإ�ساف��ي	بمبل��غ	9.36	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	لل�س��نة	المنتهية	في	31	دي�س��مبر	2010.	تقدمت	ال�س��ركة	

باعترا���ص	ل��دى	الهيئ��ة	على	هذا	الربط.

اأ�س��درت	الهيئ��ة	ربط��ًا	زكوي��ًا	طالب��ت	بموجب��ه	من	ال�س��ركة	بالتزام	اإ�ساف��ي	بمبلغ	3.85	مليون	ريال	
�س��عودي	لل�س��نة	المنتهي��ة	ف��ي	31	دي�س��مبر	2009.	اأ�س��درت	لجن��ة	االعترا�ص	االبتدائي��ة	قرارها	بتاأييد	
معالج��ة	الهيئ��ة.	تقدم��ت	ال�س��ركة	باعترا���ص	لدى	اللجنة	اال�س��تئنافية	�سد	ق��رار	لجنة	االعترا�ص	

االبتدائي��ة	واأودع��ت	�سمان��ًا	بنكيًا	مقاب��ل	ربط	الهيئة.

اأ�س��درت	الهيئ��ة	ربط��ًا	زكوي��ًا	طالب��ت	بموجب��ه	من	ال�س��ركة	بالتزام	اإ�ساف��ي	بمبلغ	10.36	مليون	ريال	
�س��عودي	للفت��رة	المنتهي��ة	ف��ي	31	دي�س��مبر	2008.	اأ�س��درت	اللجنة	اال�س��تئنافية	قراره��ا	بتاأييد	لجنة	
االعترا���ص	االبتدائي��ة	ومعالج��ة	الهيئ��ة.	تقدمت	ال�س��ركة	بالتما���ص	لدى	دي��وان	المظالم	�سد	قرار	

اللجن��ة	اال�س��تئنافية	واأودع��ت	�سمان��ًا	بنكيًا	مقاب��ل	االلتزام	محل	النزاع.	

واإدارة	ال�س��ركة	عل��ى	ثق��ة	م��ن	اأن	نتيج��ة	االعترا�س��ات	�س��تكون	ل�سالحها	وعليه	ل��م	يتم	تكوين	
مخ�س���ص	مقاب��ل	الربوط	اأعاله.

قدم��ت	ال�س��ركة	اقراراته��ا	الزكوي��ة	وال�سريبي��ة	لل�س��نوات	المنتهية	في	31	دي�س��مبر	2011	حتى	
2015	وه��ي	حالي��ا	بانتظ��ار	مراجع��ة	الهيئة	لهذه	االقرارات.

12	�	راأ�ص	المال

يتكون	راأ���ص	مال	ال�س��ركة	البالغ	813.202.930	ريال	�س��عودي	من	81.320.293	�س��همًا	قيمة	كل	
�س��هم	منها	10	ريال	�س��عودي	)2015:	نف���ص	ال�س��يء(.	

13�	توزيعات	اأرباح

خ��الل	ال�س��نة	المنتهي��ة	ف��ي	31	دي�س��مبر	2016	اقت��رح	مجل���ص	االإدارة	توزيعات	اأرباح	قدرها	0.50 
ريال	�س��عودي	لل�س��هم	الواحد	لل�س��نة	المالية	2015	بمبلغ	اإجمالي	40.66	مليون	ريال	�س��عودي	

قب��ل	اقتط��اع	ال��زكاة	و�سريب��ة	الدخ��ل	يمثل	5%	من	راأ�س��مال	ال�س��ركة	)2015: 40.66	مليون	ريال	
�س��عودي	لل�س��نة	المالي��ة	2014(.	تم��ت	الموافق��ة	عل��ى	توزيعات	االرباح	من	قبل	الم�س��اهمين	في	

اجتم��اع	الجمعي��ة	العمومي��ة	بتاريخ	15	مايو	2016.

قام��ت	ال�س��ركة	خ��الل	ال�س��نة	2016	بدف��ع	�ساف��ي	اأرباح	بمبلغ	18.44	مليون	ريال	�س��عودي	)2015: 
36.56	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي(	ال��ى	الم�س��اهمين	م��ن	اجمالي	توزيعات	االأرب��اح	البالغة	40.66	مليون	

ري��ال	�س��عودي	بع��د	خ�س��م	ال��زكاة	و�سريبة	الدخل	الم�س��تحقة	م��ن	الم�س��اهمين	بمبلغ	1.89	مليون	
ريال	�س��عودي	)2015: 4.10	ريال	�س��عودي(	و�س��يتم	دفع	المبلغ	المتبقي	وقدره	20.33	مليون	ريال	

�س��عودي	خالل	ال�س��نة	المنتهية	في	31	دي�س��مبر	2017.

14	�	احتياطي	نظامي

وفق��ا	الأح��كام	نظ��ام	ال�س��ركات	يج��ب	عل��ى	ال�س��ركة	تحويل	10%	على	االأقل	من	�ساف��ي	دخلها	في	كل	
�س��نة	اإل��ى	االحتياط��ي	النظام��ي	)بعد	خ�سم	الخ�س��ائر	المرحلة(.

وبن��اًء	عل��ى	نظ��ام	ال�س��ركات	الجدي��د	ال��ذي	دخل	حي��ز	التنفيذ	في	مايو	2016	قامت	ال�س��ركة	من	
خ��الل	اجتم��اع	الجمعي��ة	العمومي��ة	غي��ر	العادية	في	25	دي�س��مبر	2016	بتعدي��ل	واعتماد	النظام	
االأ�سا�س��ي	لل�س��ركة	حي��ث	ت��م	تعدي��ل	متطل��ب	االحتياطي	النظامي	من	50%	اإلى	30%	من	راأ�س��مال	

ال�س��ركة	المدف��وع،	علم��ًا	بان	االحتياطي	غي��ر	متاح	للتوزيع.

15	�	اإيرادات	اأتعاب	

 2016 
 ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

 ريال سعودي 
)باآللف(

 75ــأتعاب استشارية 
 51,40560,661أتعاب إدارة وحفظ واكتتاب

51,40560,736 

16	�	م�سروفات	بيع	وت�سويق	

 2016 
 ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

 ريال سعودي 
)باآللف(

 5.6155,977رواتب ومزايا
 1,192ــحوافز مبيعات

)17(594مخصص/ )استردادات( للسنة )اإليضاح 4(
 1,5643,223أخرى

7,77310,375 

17	�	م�سروفات	عمومية	واإدارية

 2016 
 ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

 ريال سعودي 
)باآللف(

64,80168,059رواتب ومكافآت 
19,13814,862أتعاب قانونية واستشارية 

4,5984,350اتصالت 
3,3533,394سفر لغراض العمل

2,9062,145استهالك 
1,645 1,736إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

1,157998لوازم مكتبية 
558584خدمات عامة 

329348تأمين
4,0433,826أخرى

102,619100,211

18	�	ربحية	ال�سهم

ت��م	احت�س��اب	ربحي��ة	ال�س��هم	م��ن	العمليات	الم�س��تمرة	بما	في	ذل��ك	العمليات	المتوقفة	ا�س��تنادًا	اإلى	
�ساف��ي	الدخ��ل	م��ن	العملي��ات	الم�س��تمرة	عل��ى	اإجمالي	�سافي	الدخ��ل	بما	في	ذلك	العملي��ات	المتوقفة	

مق�س��وما	على	المتو�س��ط	المرجح	لعدد	االأ�س��هم	الم�سدرة	خالل	ال�س��نة	)االإي�ساح	12(.	

11	�	الزكاة	و�سريبة	الدخل	

مخ�س���ص	ال��زكاة	و�سريب��ة	الدخل	كما	في	31	دي�س��مبر

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 1,684ــزكاة
 205ــضريبة دخل

 1.889ــ

ال	يوج��د	مخ�س���ص	لل��زكاة	و�سريب��ة	الدخ��ل	خالل	ال�س��نة	نتيجة	لظهور	الوع��اء	الزكوي	المعدل	
بال�س��الب	)ال	�س��يء(	)2015: 67.36	مليون	ريال	�س��عودي(.	

ي�س��تند	مخ�س���ص	ال��زكاة	اإلى	ما	يلي:	

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 820,443 867,805حقوق المساهمين
 13,411 262,146المخصصات والتعديالت الخرى

)1,043,386()1,196,153(القيمة الدفترية للموجودات طويلة الجل
)66,202()209,532(

حصة المساهمين السعوديين من الدخل المعدل 
 67,362ــللسنة

 67,362ــالوعاء الزكوي المعدل
تع��ود	الفروق��ات	بي��ن	النتائ��ج	المالي��ة	والزكوية	ب�س��كل	رئي�س��ي	اإلى	بع�ص	التعدي��الت	التي	تمت	وفقًا	

لالأنظم��ة	المالي��ة	ذات	ال�سلة.

الحركة	في	المخ�س�ص	خالل	ال�سنة	

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 3,934 1,684في 1 يناير
 1,684ــالمبلغ المحمل للسنة

 205ــفروقات زكوية
)4,139()1,684(المبالغ المدفوعة خالل السنة

 1,684ــفي 31 ديسمبر  

�سريبة	الدخل

ت�ستند	�سريبة	الدخل	المحملة	لل�سنتين	المنتهيتين	في	31	دي�سمبر	2016	و2015	اإلى	الدخل	المعدل	
الخا�سع	لل�سريبة	والذي	تم	احت�سابه	على	ذلك	الجزء	من	حقوق	الم�ساهمين	المملوكة	للم�ساهم	
االأجنبي.	تتعلق	التعديالت	ال�سريبية	الهامة	التي	تمت	على	�سافي	الدخل	المحا�سبي	باال�ستهالك	

ومكافاأة	نهاية	الخدمة	للموظفين	ومخ�س�ص	الذمم	المدينة	الم�سكوك	في	تح�سيلها.

التقرير	المالي
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19	�	موجودات	محتفظ	بها	للتوزيع	والعمليات	المتوقفة

خ��الل	ال�س��نة	المنتهي��ة	ف��ي	31	دي�س��مبر	2016	ق��ررت	ال�س��ركة	االأم	ت�سفية	ال�س��ركة	التابعة	اختياريا	
من	تاريخ	15	دي�س��مبر	2016.

والأغرا���ص	ه��ذه	القوائ��م	المالي��ة	الموحدة	تحت�س��ب	نتائج	ال�س��ركة	التابع��ة	كموجودات	محتفظ	
به��ا	للتوزي��ع	والعملي��ات	المتوقف��ة.	وباعتب��ار	توق��ف	االأعمال	ف��ي	منطقة	جغرافية	م�س��تقلة	فقد	تم	
اإظهاره��ا	ب�س��ورة	م�س��تقلة	ف��ي	معلوم��ات	القطاع��ات	في	االإي�س��اح	22.	فقد	مثلت	ب�سورة	م�س��تقلة	
ف��ي	قائم��ة	المرك��ز	المال��ي	الموح��دة	وقائمة	الدخ��ل	الموحدة	كبند	واحد	كموج��ودات	محتفظ	بها	
للتوزي��ع	والعملي��ات	المتوقف��ة	عل��ى	التوال��ي.	وبن��اء	عل��ى	ذلك،	فقد	تم	عر�ص	قائم��ة	الدخل	المقارن	

الموح��دة	الإظهار	العملي��ة	المتوقفة.

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

 652ــمكاسب غير محققة من استثمارات للمتاجرة  
 524 100أرباح محققة من استثمارات للمتاجرة 

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

 5,347 1,239مجموع دخل التشغيل

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

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

ت��م	ت�سني��ف	الفئ��ات	الرئي�س��ية	لموج��ودات	ال�س��ركة	التابع��ة	على	اأنها	محتفظ	به��ا	للتوزيع	بدون	
الت��زام	كما	في	31	دي�س��مبر	كاالآتي:

 2016 الموجودات
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

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

     ــ 229موجودات محتفظ بها للتوزيع

للفترة من 1 يناير إلى 
 31 ديسمبر 2016 

ريال سعودي )باآلالف(
للسنة المنتهية في 31 

 ديسمبر 2015 
ريال سعودي )باآللف(

)72,195()1,085(تشغيل
 37,772 2,382استثمار

)7,475()1,737(تمويل
صافي التدفقات النقدية للفترة/

)41,898()440(للسنة

20	�	اإدارة	المخاطر	

تنط��وي	اأن�س��طة	المجموع��ة	عل��ى	مخاط��ر	ولكن	ه��ذه	المخاطر	تدار	من	خ��الل	عملية	تحديد	
وقيا���ص	ومراقب��ة	م�س��تمرة	للمخاط��ر	تخ�س��ع	ل�سواب��ط	الحد	م��ن	المخاطر	و�سوابط	اأخرى.	اإن	

عملي��ة	اإدارة	المخاط��ر	ه��ي	ف��ي	غاي��ة	االأهمي��ة	للمجموعة	ل�سمان	ا�س��تمرار	ربحي��ة	المجموعة	وكل	
ف��رد	ف��ي	المجموع��ة	م�س��ئول	ع��ن	المخاط��ر	الت��ي	تتعر�ص	لها	المجموع��ة	فيما	يتعلق	بم�س��ئولياته	اأو	
م�س��ئولياتها.	اإن	المجموع��ة	معر�س��ة	لمخاط��ر	اأ�س��عار	العمول��ة	ومخاطر	االئتمان	ومخاطر	ال�س��وق	

ومخاطر	ال�س��يولة.

مخاطر	اأ�سعار	االأ�سهم

مخاط��ر	اأ�س��عار	االأ�س��هم	ه��ي	مخاط��ر	انخفا���ص	القيم��ة	العادل��ة	لالأ�س��هم	نتيج��ة	للتقلب��ات	ف��ي	
م�س��توى	موؤ�س��رات	االأ�س��هم	وقيم��ة	كل	�س��هم	عل��ى	ح��دة.	تعر���ص	المجموع��ة	لمخاط��ر	ا�س��عار	اال�س��هم	

يعتب��ر	غي��ر	جوهري.	

مخاطر	العملة

مخاط��ر	العمل��ة	ه��ي	مخاط��ر	تذب��ذب	قيمة	اأداة	مالية	ب�س��بب	تقلبات	اأ�س��عار	�سرف	العمالت	
االأجنبي��ة.	تت��م	معام��الت	المجموعة	ب�س��كل	رئي�س��ي	بالريال	ال�س��عودي	والدين��ار	البحريني	والدوالر	

االمريك��ي	وعلي��ه	ف��ان	المجموع��ة	غي��ر	معر�سة	لمخاط��ر	�سرف	عمالت	اأجنبية	كبيرة.	اأ�س��عار	
�س��رف	الري��ال	ال�س��عودي	والدين��ار	البحريني	ثابت��ة	مقابل	الدوالر	االمريكي.

21	�	متطلبات	راأ�ص	المال	النظامية	ومعدل	كفاية	راأ�ص	المال

اأه��داف	ال�س��ركة	م��ن	اإدارة	راأ���ص	الم��ال	هي	االلتزام	بمتطلبات	راأ���ص	الم��ال	المقررة	من	هيئة	
ال�س��وق	المالي��ة	)»الهيئ��ة«(	لحماي��ة	ق��درة	ال�س��ركة	على	اال�س��تمرار	في	مزاولة	عمله��ا	وللحفاظ	على	

قاعدة	راأ�س��مالية	قوية.

خالل	ال�سنة	المنتهية	في	31	دي�سمبر	2013	قدمت	هيئة	ال�سوق	المالية	قواعد	احترازية	جديدة	
)»القواعد«(	طبقا	لقرارها	رقم	1��	40	��	2012 بتاريخ 1434/2/17ه�	الموافق	2012/12/30.	

تن�ص	القواعد	باأن	ال�سخ�ص	المفو�ص	يجب	اأن	يمتلك	قاعدة	راأ�سمالية	ب�سكل	م�ستمر	تتوافق	مع	ما	ال	
يقل	عن	مجموع	متطلبات	را�ص	المال	كما	هو	مبين	في	الجزء	الثالث	من	القواعد	االحترازية.

فيم��ا	يل��ي	تفا�سي��ل	الح��د	االأدنى	من	متطلبات	راأ���ص	المال	وقاعدة	راأ���ص	المال:

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

قاعدة رأس المال
880,642900,086معيار رأس المال 1
84   ــمعيار رأس المال 2

880,642900,170مجموع قاعدة رأس المال

الحد األدنى من متطلبات رأس المال
682,571237,883مخاطر الئتمان

101158,004مخاطر السوق
34,05129,179مخاطر التشغيل

716,723425,066مجموع الحد الدنى من رأس المال المطلوب

معدل كفاية رأس المال
1,232,12إجمالي معدل رأس المال ”وقت“

163,919475,104الفائض من رأس المال

22	�	معلومات	القطاعات	

تم�س��يًا	م��ع	التقاري��ر	المالي��ة	الداخلي��ة	للمجموع��ة	فقد	وافق	مجل���ص	اإدارة	المجموع��ة	على	تحديد	
قطاع��ات	االأعم��ال	المتعلق��ة	باأن�س��طة	المجموع��ة.	يت��م	الت�سريح	عن	المعام��الت	بين	قطاعات	

االأعم��ال	على	اأ�س���ص	تجارية.

تق��وم	المجموع��ة	بو�س��ع	الحل��ول	وتطويره��ا	وهيكلتها	وتنفيذها	لم�س��اعدة	العم��الء	في	تحقيق	
اأهدافه��م	م��ن	خ��الل	اأمث��ل	الط��رق	للح�سول	على	اأو	تخ�سي�ص	راأ���ص	المال.	ت�س��مل	المجموعة	

قطاع��ات	االعمال	الرئي�س��ية	التالية:

اإدارة	راأ�ص	المال

ي�س��تخدم	قط��اع	اإدارة	راأ���ص	الم��ال	اإمكاني��ات	قائمة	المرك��ز	المالي	الموح��دة	للمجموعة	ويهدف	اإلى	
تاأ�سي���ص	معامالت	مربحة	�س��واء	عن	طريق	اال�س��تثمار	المبا�س��ر	في	منتجات	موؤ�س�س��ات	مالية	اأخرى	
اأو	ع��ن	طري��ق	اال�س��تثمار	الم�س��ترك	م��ع	عم��الء	ذوي	اإمكاني��ات	كبيرة	في	منتج��ات	المجموعة	و/	اأو	

�سناديق	م�س��تركة.

اإدارة	الموجودات

يتي��ح	قط��اع	اإدارة	الموج��ودات	فر�س��ًا	ا�س��تثمارية	م��ن	خالل	محفظ��ة	كبيرة	ومتنامي��ة	ل�سناديق	عامة	
وخا�س��ة	ف��ي	مجاالت	العقارات	واأ�س��واق	راأ���ص	الم��ال.	ويقدم	القط��اع	اإدارة	ال�سناديق	االختيارية	
والمحاف��ظ.	ويق��دم	قط��اع	اإدارة	الموجودات	حلول	اإدارة	ا�س��تثمارات	للموؤ�س�س��ات	واالأ�س��خا�ص	من	

اأ�سح��اب	االأم��وال	الكبي��رة	من	خالل	�سناديق	م�س��تركة.

اأخ��رى	

تت�سم��ن	الخدم��ات	االأخ��رى	خدمات	الم�س��ورة	والترتيب	واالكتتاب	والتاأ�سي���ص.

فيما	يلي	اإيرادات	الت�سغيل	للمجموعة	و�سافي	اإيرادات	الت�سغيل	ح�سب	قطاع	االأعمال	والقطاع	الجغرافي:

قطاعات	االأعمال

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016

إدارة رأس المال 
ريال سعودي 

)باآلالف(
إدارة األصول 
ريال سعودي 

)باآلالف(

أخرى 
ريال 

سعودي 
)باآلالف(

المجموع
ريال 

سعودي 
)باآلالف(

 207,334 149,66957,430235دخل التشغيل 
خسارة من عمليات 

متوقفة 
)160()160(ــــ

 71,132)77,645(121,15727,620صافي دخل التشغيل 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2015

إدارة رأس المال 
ريال سعودي 

)باآللف(
إدارة الموجودات

ريال سعودي 
)باآللف(

أخرى 
ريال 

سعودي 
)باآللف(

المجموع
ريال سعودي 

)باآللف(
 178,514)114(117,77860,850 دخل التشغيل 

دخل من عمليات 
متوقفة

 3,835 3,835ــــ

 67,149)77,624(113,48731,286صافي دخل التشغيل 
تنف��ذ	عملي��ات	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	و�س��ركتها	التابعة	ف��ي	المملكة	العربية	ال�س��عودية	ومملكة	

البحري��ن	على	التوالي.

مخاطر	اأ�سعار	العمولة	

تن�س��اأ	مخاط��ر	اأ�س��عار	العمول��ة	م��ن	احتم��ال	اأن	يوؤثر	تذبذب	اأ�س��عار	العمولة	الخا�س��ة	على	التدفقات	
النقدي��ة	الم�س��تقبلية	اأو	القيم��ة	العادل��ة	ل��الأدوات	المالي��ة.	المجموع��ة	غير	معر�سة	لمخاطر	ا�س��عار	
العمول��ة	نظ��رًا	الأن	عمولته��ا	الخا�س��ة	الت��ي	تدف��ع	على	الموجودات	والمطلوب��ات	ذات	معدالت	ثابتة.

مخاطر	االئتمان

مخاط��ر	االئتم��ان	ه��ي	مخاط��ر	اإخف��اق	ط��رف	في	اأداة	مالية	ف��ي	الوفاء	بالتزام	ما	والت�س��بب	في	تكبد	
الطرف	االآخر	خ�س��ارة	مالية.	

المجموع��ة	معر�س��ة	لمخاط��ر	االئتم��ان	عل��ى	اأر�سدتها	لدى	البنوك	وودائ��ع	المرابحة	والذمم	
المدين��ة	والم�س��تحق	م��ن	جه��ات	ذات	عالق��ة.	تعم��ل	المجموع��ة	على	الحد	م��ن	مخاطر	االئتمان	عن	
طري��ق	مراقب��ة	مخاط��ر	االئتم��ان	وتحدي��د	التعام��ل	مع	جهات	معين��ة	والقيام	با�س��تمرار	بتقييم	مالءة	
الجه��ات	الت��ي	يت��م	التعام��ل	معه��ا.	وفيم��ا	يتعلق	بجميع	فئ��ات	الموجودات	المالية	الت��ي	تحتفظ	بها	
المجموع��ة	ف��اإن	اأق�س��ى	تعر���ص	لمخاط��ر	االئتم��ان	هو	القيم��ة	الدفترية	كما	ت��م	االإف�ساح	عنها	في	

قائم��ة	المرك��ز	المالي	الموحدة.

مخاطر	ال�سيولة	

مخاط��ر	ال�س��يولة	ه��ي	مخاط��رة	مواجه��ة	من�س��اأة	ما	�سعوبة	ف��ي	توفير	االأموال	لمقابل��ة	التزاماتها	
المرتبط��ة	بالمطلوب��ات	المالية.	

تت��م	مراقب��ة	احتياج��ات	ال�س��يولة	ب�س��ورة	منتظم��ة	وتعم��ل	االإدارة	على	التاأكد	م��ن	توفر	اأموال	كافية	
لمقابل��ة	اأي	التزام��ات	ح��ال	ن�س��وئها.	اإن	جمي��ع	المطلوب��ات	المالي��ة	لدى	المجموع��ة	القائمة	كما	في	
31	دي�س��مبر	2016	و31	دي�س��مبر	2015	ي�س��تحق	�س��دادها	خالل	اثني	ع�س��ر	�س��هرًا	من	تاريخ	قائمة	

المرك��ز	المال��ي	الموح��دة	با�س��تثناء	بع���ص	عق��ود	المرابحة	طويلة	االأج��ل	والجزء	طويل	االأجل	من	
التموي��ل	المتواف��ق	م��ع	ال�س��ريعة	والت��ي	لها	تاريخ	ا�س��تحقاق	اأكثر	من	12	�س��هرًا	م��ن	تاريخ	قائمة	
المرك��ز	المال��ي.	وكم��ا	ف��ي	تاريخ	اإع��داد	القوائم	المالية	ف��اإن	للمجموعة	موجودات	�س��ائلة	كافية	

للوف��اء	بالمطلوب��ات	اأو	االلتزامات	حال	ا�س��تحقاقها.

مخاطر	ال�سوق	

مخاطر	ال�س��وق	هي	مخاطر	تاأثير	التقلبات	في	اأ�س��عار	ال�س��وق	واأ�س��عار	الفائدة	واأ�س��عار	االأ�س��هم	على	
دخ��ل	المجموع��ة	اأو	قيم��ة	موجوداته��ا	م��ن	االأدوات	المالي��ة.	اإن	الغر�ص	من	اإدارة	مخاطر	ال�س��وق	هو	
اإدارة	التعر���ص	لمخاط��ر	ال�س��وق	والح��د	منه��ا	واالبق��اء	عليه��ا	�سمن	حدود	مقبولة	وفي	نف���ص	الوقت	

تحقي��ق	اأق�سى	عائ��د	من	المخاطر.

ا�ستثمارات	محتفظ	بها	للمتاجرة	

�سنادي��ق	م��دارة	م��ن	المجموع��ة	و�سناديق	مدارة	في	الخارج	وا�س��تثمارات	اأخرى

ل��دى	المجموع��ة	ا�س��تثمارًا	ف��ي	�سنادي��ق	تدار	م��ن	قبل	المجموع��ة	و�سناديق	تدار	في	الخارج	
وا�س��تثمارات	اأخرى	كما	في	31	دي�س��مبر	2016	و2015	بمبلغ	1.267.63	مليون	ريال	�س��عودي	

و1.205.79	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	عل��ى	التوال��ي،	ت�سنف	هذه	اال�س��تثمارات	على	اأنه��ا	محتفظ	بها	
للمتاج��رة.	تت��م	مراقب��ة	مخاط��ر	ال�س��وق	على	هذه	اال�س��تثمارات	على	اأ�سا���ص	كل	ا�س��تثمار	على	حدة.	
اإن	تغي��رًا	بن�س��بة	10% )2015: 10%(	ف��ي	�ساف��ي	قيم��ة	اأ�س��ول	ال�سن��دوق	قد	يزي��د	اأو	ينق�ص	من	

�ساف��ي	دخ��ل	المجموع��ة	بمبل��غ	126.76	مليون	ريال	�س��عودي	)2015: 120.58	مليون	ريال	�س��عودي	
.)5 )االإي�ساح	

التقرير	المالي
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القطاعات	الجغرافية

 للسنة المنتهية  
في 31 ديسمبر 2016

المملكة العربية 
السعودية

ريال سعودي )باآلالف(

مملكة البحرين
)عمليات متوقفة(

ريال سعودي 
)باآلالف(

المجموع
ريال 

 سعودي 
)باآلالف(

207,334ــ207,334دخل التشغيل 
71,132)160(71,292صافي دخل التشغيل 

  للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2015

المملكة العربية السعودية 
 ريال سعودي

 )باآللف(
مملكة البحرين

 ريال سعودي 
)باآللف(

المجموع
ريال 

 سعودي 
)باآللف(

178,514    ــ178,514دخل التشغيل 
63,3143,83567,149صافي دخل التشغيل 

23	�	القيمة	العادلة	لالأدوات	المالية

القيم��ة	العادل��ة	ه��ي	المبل��غ	ال��ذي	يمك��ن	مبادلة	اأ�سل	اأو	�س��داد	التزام	بين	طرفي��ن	بعلمهما	وملء	
اإراداتهم��ا	ف��ي	معامل��ة	تت��م	عل��ى	اأ�س���ص	تجارية.	تتكون	الموج��ودات	المالي��ة	للمجموعة	من	النقد	

واأر�س��دة	ل��دى	البن��وك	وذم��م	مدينة	وا�س��تثمارات	محتفظ	به��ا	للمتاجرة	والم�س��تحق	من	جهات	ذات	
عالق��ة	وتتك��ون	المطلوب��ات	المالي��ة	م��ن	ذمم	دائنة	وعق��ود	مرابحة	والم�س��تحق	لجهات	ذات	عالقة.	

ال	تختل��ف	القي��م	العادل��ة	ل��الأدوات	المالي��ة	اختالفًا	جوهريًا	ع��ن	قيمتها	الدفترية.

ت��م	الح�س��ول	عل��ى	القيم��ة	العادل��ة	لال�س��تثمارات	ف��ي	ال�سنادي��ق	الت��ي	تديره��ا	المجموع��ة	من	
�ساف��ي	قيم��ة	االأ�س��ول	الت��ي	ت��م	االإف�س��اح	عنه��ا	ف��ي	القوائ��م	المالي��ة	المراجع��ة	لتل��ك	ال�سناديق	اأو	
�ساف��ي	قيم��ة	االأ�س��ل	الت��ي	يقدمه��ا	م��دراء	ال�سنادي��ق	ف��ي	الخ��ارج	اأو	معام��الت	مبيعات	جديدة.	
وفيم��ا	يتعل��ق	بال�سنادي��ق	العقاري��ة	ف��اإن	القيم��ة	العادل��ة	لال�س��تثمارات	العقاري��ة	الم�س��ار	اإليه��ا	
ت�س��تند	اإل��ى	التقيي��م	االأق��ل	المق��دم	م��ن	اثني��ن	م��ن	خب��راء	التثمي��ن	الم�س��تقلين	وفق��ًا	لمذكرة	

الط��رح	الخا�س��ة	بتل��ك	ال�سنادي��ق.

24	�	الموجودات	المحتفظ	بها	ب�سفة	اأمانة	

تحتف��ظ	المجموع��ة	بموج��ودات	بالنياب��ة	ع��ن	عمالئه��ا.	ونظ��رًا	الأن	المجموع��ة	تحتف��ظ	به��ذه	
الموج��ودات	ب�سف��ة	اأمان��ة	ل��ذا	ل��م	يت��م	اإدراج	ه��ذه	الموجودات	ف��ي	قائمة	المرك��ز	المالي	

الموح��دة.	تحتف��ظ	المجموع��ة	كم��ا	ف��ي	31	دي�س��مبر	2016	بموج��ودات	بموج��ب	اتفاقي��ة	اإدارة	
بمبل��غ	3،159	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	)2015: 2،985	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي(	بالنياب��ة	عن	

ولم�سلح��ة	عمالئه��ا.

يحتف��ظ	بالملكي��ة	القانوني��ة	للموج��ودات	المتعلق��ة	بال�سنادي��ق	الت��ي	تديره��ا	�س��ركة	الخبي��ر	
المالي��ة	م��ن	قب��ل	اأمي��ن	الحف��ظ	خ��الل	بع���ص	االأدوات	ذات	االأغرا���ص	الخا�س��ة.	ونظ��رًا	الأن	ح�سة	

ملكي��ة	�س��ركة	الخبي��ر	المالي��ة	ف��ي	ه��ذه	االأدوات	ذات	االأغرا���ص	الخا�س��ة	يحتف��ظ	به��ا	ب�سف��ة	
اأمان��ة،	ل��ذا	ف��اإن	المعلوم��ات	المالي��ة	والح�س��ة	ف��ي	نتائ��ج	ه��ذه	االأدوات	لم	يت��م	اإدراجها	في	هذه	

القوائ��م	المالي��ة	الموحدة.

القيمة	العادلة	لال�ستثمارات	غير	متداولة

يت��م	ت�س��جيل	جمي��ع	ا�س��تثمارات	المتاج��رة	للمجموع��ة	بالقيم��ة	العادلة.	وفي	حال	ع��دم	توافر	القيم	
العادل��ة	المتداول��ة،	تق��وم	االإدارة	با�س��تخدام	معي��ار	وطريق��ة	تقييم	متوافق��ة	للتاأكد	من	القيم	

العادل��ة.	ف��ي	معظ��م	الح��االت	تق��وم	المجموعة	با�س��تخدام	�سافي	قيمة	اال�س��ول	المدرجة	من	اأموال	
ال�سنادي��ق	الم�س��تثمر	فيه��ا	كقيم��ة	عادل��ة	لتل��ك	اال�س��تثمارات.	من	الممكن	اأن	يت��م	التعديل	على	

�ساف��ي	قيم��ة	االأ�س��ول	للح�س��ول	عل��ى	اأف�س��ل	تقدير	للقيم��ة	العادلة.	وفي	حالة	عدم	تواف��ر	المعلومات	
الكافي��ة	للح�س��ول	عل��ى	�ساف��ي	قيم��ة	االأ�س��ول،	يت��م	التقييم	بناًء	على	اأف�س��ل	التقديرات	لدى	االإدارة	
م��ع	االأخ��ذ	ف��ي	االعتب��ار	عمليات	ال�س��راء	اأو	معامالت	البي��ع	االأخيرة،	اأو	المعلوم��ات	المالية	المتاحة،	

اأو	اأي	موؤ�س��رات	اأخ��رى	مالئم��ة	للقيمة	العادلة.

االأعمار	االإنتاجية	للممتلكات	واالآالت	والمعدات

تق��وم	اإدارة	المجموع��ة	بتحدي��د	االأعم��ار	االإنتاجي��ة	المق��درة	للممتل��كات	واالآالت	والمع��دات	
الأغرا���ص	احت�س��اب	اال�س��تهالك.	يح��دد	ه��ذا	التقدي��ر	بع��د	االأخذ	بعي��ن	االعتبار	اال�س��تخدام	
المتوق��ع	لالأ�س��ل	واال�س��تهالك	الع��ادي.	تق��وم	المجموع��ة	بمراجع��ة	االأعم��ار	االنتاجي��ة	�س��نويًا	
و�س��يتم	تعدي��ل	ق�س��ط	اال�س��تهالك	الم�س��تقبلي	ف��ي	حال��ة	اعتق��اد	االإدارة	ب��اأن	االأعم��ار	االنتاجي��ة	

تختل��ف	ع��ن	التقدي��رات	ال�س��ابقة.

كيان	اال�ستثمار

ف��ي	تحدي��د	و�س��ع	المجموع��ة	ككيان	لال�س��تثمار،	تاأخذ	ال�س��ركة	م��ا	يلي	في	االعتبار:

تقدي��م	خدم��ات	اإدارة	اال�س��تثمار	لع��دد	من	الم�س��تثمرين	فيما	يتعلق	باال�س��تثمار	ف��ي	ال�سناديق	 اأ(	
التي	تديره��ا	المجموعة.

تحق��ق	المجموع��ة	مكا�س��ب	راأ���ص	الم��ال	واالأرباح	الناتجة	عن	اال�س��تثمارات	والت��ي	في	المقابل	 ب(	
يت��م	توزيعه��ا	على	الم�س��تثمرين	الحاليي��ن	والمحتملين.

تق��وم	المجموع��ة	بتقيي��م	اأداء	ا�س��تثماراتها	عل��ى	اأ�سا���ص	القيمة	العادلة	وفقا	لل�سيا�س��ات	 ج(	
ال��واردة	ف��ي	هذه	القوائ��م	المالية	الموحدة.

تو�س��ل	مجل���ص	االإدارة	اإل��ى	اأن	المجموع��ة	ت�س��توفي	تعريف	كيان	اال�س��تثمار.	�س��يتم	اإع��ادة	تقييم	هذه	
النتيج��ة	عل��ى	اأ�سا���ص	�س��نوي،	اإذا	تحقق	اأي	م��ن	المعايير.	

28	�	موافقة	مجل�ص	االإدارة	

واف��ق	مجل���ص	االإدارة	عل��ى	ه��ذه	القوائ��م	المالية	الموح��دة	بتاريخ	23	جمادى	االأولى	1438ه�	
)المواف��ق	20 فبراير 2017(.			

29	�	اأرقام	المقارنة	

اأعي��د	ت�سني��ف	بع���ص	اأرق��ام	ال�س��نة	ال�س��ابقة	لتتواف��ق	م��ع	العر���ص	ف��ي	ال�س��نة	الحالي��ة.	ولكن	ال	
يوج��د	تاأثي��ر	ف��ي	اع��ادة	الت�سني��ف	عل��ى	قائم��ة	الدخ��ل	الموح��دة	اأو	قائم��ة	التغي��رات	في	حقوق	

الم�س��اهمين	الموح��دة.

25	�	ارتباطات	راأ�سمالية	والتزامات	طارئة

ت��م	تقدي��م	بع���ص	المطالب��ات	النظامي��ة	م��ن	قبل	اأطراف	ثالثة	�سد	ال�س��ركة	االأم	�سمن	دورة	 اأ(	
اأعماله��ا	العادي��ة.	تتوق��ع	اإدارة	المجموع��ة	اأن	تك��ون	نتيجة	هذه	المطالب��ات	ل�سالحها.

تحتف��ظ	المجموع��ة	بهام���ص	نق��دي	مقداره	14.208	مليون	ريال	�س��عودي	)2015: 14.208  ب(	
ملي��ون	ري��ال	�س��عودي(	ل��دى	اأح��د	البنوك	المحلية	مقاب��ل	�سمان	تم	ا�س��داره	ل�سالح	الهيئة	

العام��ة	لل��زكاة	والدخل	)االإي�ساحان	4	و11(.

اعتمد	مجل���ص	االإدارة	م�سروفات	راأ�س��مالية	م�س��تقبلية	بمبلغ	15.9	مليون	ريال	�س��عودي	 ج(	
)2015: 22.4	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي(	فيم��ا	يتعلق	بالتح�س��ينات	على	العقارات	الم�س��تاأجرة	

واالإن�س��اءات	تحت	التنفيذ.

اأ�س��درت	ال�س��ركة	�سمان��ًا	بنكي��ًا	نياب��ة	ع��ن	جه��ة	ذات	عالقة	مقابل	مبلغ	قائ��م	قدره	120	مليون	ريال	 د(	
�س��عودي	)2015: 120	مليون	ريال	�س��عودي(.	ي�س��تحق	�س��داد	هذا	المبلغ	بوا�س��طة	جهة	ذات	عالقة	

معني��ة	في	31	دي�س��مبر	2020.

26�	عقود	االإيجار	الت�سغيلي	

كم��ا	ف��ي	31	دي�س��مبر،	كان	ل��دى	المجموع��ة	دفع��ات	بالحد	االأدنى	م��ن	عقود	اإيجار	م�س��تقبلية	بموجب	
عق��ود	الت�س��غيل	الم�س��تحقة	كما	يلي:

 2016 
ريال سعودي 

)باآلالف(
 2015 

ريال سعودي 
)باآللف(

900900خالل سنة واحدة
3,6004,500من سنة إلى خمس سنوات

7,8007,800فوق خمس سنوات
12,30013,200

27	�	الم�سادر	الرئي�سية	لعدم	التاأكد	من	التقديرات

انخفا�ص	قيمة	الذمم	المدينة

يت��م	تقدي��ر	المبال��غ	القابل��ة	للتح�سي��ل	م��ن	الذم��م	المدين��ة	عندم��ا	ي�سب��ح	م��ن	غي��ر	المحتم��ل	
تح�سي��ل	كام��ل	المبل��غ.	وف��ي	حال��ة	المبال��غ	الكبي��رة	ف��ي	ح��د	ذاته��ا	يتم	اإج��راء	ه��ذا	التقدير	على	
اأ�سا���ص	كل	مبل��غ	عل��ى	ح��دة	تبع��ا	لط��ول	الفت��رة	الت��ي	م�س��ت	عل��ى	ا�س��تحقاقها.	اإ�ساف��ة	لذلك	فاإن	
المجموع��ة	تاأخ��ذ	اأي�س��ًا	ف��ي	االعتب��ار	م�س��ورة	قانوني��ة	لتحدي��د	مخ�س���ص	الدي��ون	الم�س��كوك	في	
تح�سيله��ا	ف��ي	حال��ة	المبال��غ	الكبي��رة	والت��ي	تتعل��ق	بالدع��اوي	الق�سائي��ة	الت��ي	تق��وم	المجموع��ة	
برفعه��ا.	وف��ي	حال��ة	الحاج��ة	لتكوي��ن	مخ�س���ص	اأكب��ر	بن��اًء	عل��ى	م�س��ورة	قانوني��ة	ف��اإن	المجموعة	

تق��وم	بت�س��جيل	المخ�س���ص	االأكب��ر.

اأم��ا	المبال��غ	الت��ي	لي�س��ت	كبي��رة	في	حد	ذاته��ا	ولكنها	تجاوزت	موعد	ا�س��تحقاقها	فيت��م	تقييمها	
وتكوي��ن	المخ�س���ص	تبع��ًا	لط��ول	الفترة	الت��ي	م�ست	على	موعد	ا�س��تحقاقها.

بل��غ	اإجمال��ي	الذم��م	المدين��ة،	كم��ا	ف��ي	تاري��خ	قائم��ة	المرك��ز	المال��ي	الموح��دة،	6.34	مليون	ريال	
�س��عودي	)2015: 12.43	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي(	وبل��غ	مخ�س���ص	الدي��ون	الم�س��كوك	ف��ي	تح�سيله��ا	

6.03	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي	)2015: 10.97	ملي��ون	ري��ال	�س��عودي(.	اأي	ف��رق	بي��ن	المبالغ	

الت��ي	يت��م	تح�سيله��ا	فعلي��ًا	ف��ي	الفت��رات	الم�س��تقبلية	والمبال��غ	المتوقع��ة	ي��درج	ف��ي	قائم��ة	الدخ��ل	
الموح��دة	لتل��ك	الفترات.

التقرير	المالي
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يحت��وي	ه��ذا	التقري��ر	ال�س��نوي	عل��ى	معلوم��ات	معين��ة	تتوق��ع	الخبي��ر	حدوثه��ا،	بن��اًء	عل��ى	معلومات	واعتقادات	وافترا�سات	توؤ�س��ر	له��ا	الوقائع	والبيان��ات	المتاحة	في	الوقت	الحا�س��ر.	وعندما	تظهر	
ف��ي	ه��ذا	التقري��ر	كلم��ات	مث��ل	"نتوق��ع"،	اأو	"نعتق��د"،	اأو	"ن��رى"،	اأو	"نظ��ن"،	اأو	كلم��ات	اأو	عب��ارات	تحم��ل	معانيًا	م�س��ابهة،	ف��اإن	تلك	الكلمات	ت�س��ير	اإلى	معلومات	متوقعة.	يمكن	اأن	ت�س��تمل	على	�س��بيل	
المث��ال	ال	الح�س��ر	عل��ى	معلوم��ات	تتعل��ق	بخط��ط	اأو	ا�س��تراتيجيات	اأو	اأه��داف	الخبي��ر،	اأو	االأداء	االقت�س��ادي	اأو	االحتم��االت	االقت�سادي��ة	ف��ي	الم�س��تقبل،	اأو	المناخ	االقت�سادي	ف��ي	دولة	معينة	اأو	

منطق��ة	معين��ة	اأو	ف��ي	العال��م	ب�سف��ة	عام��ة،	اأو	التاأثي��ر	المحتم��ل	عل��ى	االأداء	الم�س��تقبلي	لخط��ط	احتمالي��ة	معين��ة،	واالفترا�س��ات	الت��ي	تبني	عليها	اأي	من	تل��ك	المعلومات.	علمًا	باأن	ه��ذه	المعلومات	
بح��د	ذاته��ا	ق��د	تك��ون	عر�س��ة	لوقائ��ع	غي��ر	موؤك��دة	اأو	م�س��روطة	اأو	مخاط��ر	ذات	طبيع��ة	مح��ددة	اأو	عام��ة،	وقد	تكون	كثيرا	منه��ا	خارجة	عن	اإرادة	الخبير	و�س��يطرتها.	اأية	معلوم��ات	متوقعة	هي	

معلوم��ات	فر�سي��ة	وه��ي	بطبيعته��ا	تنب��وؤات	لم��ا	ق��د	يك��ون،	وبالتال��ي	فيمك��ن	ان	نتوق��ع	ع��دم	تاأكي��د	دق��ة	واحدًا	اأو	اأكثر	من	تل��ك	االفترا�سات	التي	بني��ت	عليها،	وفي	المقاب��ل	احتمال	اأن	تقع	اأحداث	اأو	
ظ��روف	غي��ر	واردة	اأو	متوقع��ة.	كم��ا	اأن��ه	م��ن	المحتم��ل	اأن	تاأت��ي	النتائ��ج	واالأح��داث	الفعلي��ة	مختلف��ة	عن	الخطط	واالأه��داف	والتوقعات	والتقديرات	والنواي��ا	الواردة	في	تلك	المعلوم��ات	المتوقعة،	
ويمك��ن	اأن	تك��ون	تل��ك	االختالف��ات	جوهري��ة.	ولذل��ك	ال	يج��ب	اعتب��ار	ه��ذا	التقري��ر	ال�س��نوي	على	اأنه	تعهد	من	�س��ركة	الخبي��ر	المالية	باإنج��از	وتحقيق	الخطط	واالأه��داف	والتوقعات	والتقديرات	
والنواي��ا	ال��واردة	ب��ه	بن��اًء	عل��ى	تل��ك	المعلوم��ات	المتوقع��ة،	وبالتال��ي	يتوج��ب	اأن	ال	يت��م	االعتماد	عليه	–	ب�س��كل	حا�س��م	ونهائي	–	الأي	تقدي��رات	م�س��تقبلية.	وال	تنوي	الخبير	تحديث	ه��ذه	المعلومات	

المتوقع��ة،	لكنه��ا	تحتف��ظ	بحقه��ا	المطلق	في	ذلك.




