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لمرل ان الةرمل
التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

لمحة 
عن الشركة

تسعى الخبير الماليل أن تكون الةرمل المختارة لتقديم المنتجات والرلول 
االستثماريل المتوافقل مع أحكام الةريعل اإلسالميل ومبادئها، من خالل 

منهجيل شموليل تهدف إلى إيجاد شرامات مع العمالء، إلتاحل الفرص 
االستثماريل واالستثمار فيها. وقد نجرت الخبير في تعزيز تلك الةرامات، 

وذلك من خالل استثمار رأسمالها بما يضمن ترقيق القيمل المضافل 
لمساهميها وامالئها، بدام فريق من الخبراء المتخصصين ذوي الخبرات 

الواسعل والمتنوال.
وتعمل الخبير الى توظيف سجل خبراتها الرافل، لالستفادة من الفرص 

االستثماريل الناتجل ان التطورات االقتصاديل والتنظيميل. وتتوزع 
استثمارات الخبير المتنوال برسب القطااات والمناطق الجغرافيل في 
منطقل دول مجلس التعاون الخليجي، واألسواق العالميل المختارة منها 

أمريكا وبريطانيا.
يعمل قطاع إدارة األصول في شرمل بالدرجل األولى، الى إتاحل فرص 

استثماريل بديلل من خالل الطرح الخاص والعام لتةكيلل واسعل 
من صناديق االستثمار في العقار وأسهم الةرمات الخاصل. وتترمز 

االستثمارات العقاريل الى الفرص المتاحل في سوق الضيافل في مكل 
المكرمل، واالسترواذ الى أصول اقاريل مدرة للدخل في مدن رئيسيل 
في جميع أنراء المملكل العربيل السعوديل. وتستهدف االستثمارات في 

أسهم الةرمات الخاصل القطااات االستثماريل الدفاايل مالتعليم والراايل 
الصريل، مما تستهدف شرمات الصنااات الترويليل التي تقوم بتصدير 

مميات مبيرة من إنتاجها.

إلى جانب ذلك، تهيئ الخبير الماليل فرًصا استثماريل في األسواق الماليل، من 
م خدمات استةاريل  خالل خدمات إدارة المرافظ االستثماريل الخاصل، وتقدِّ

شاملل إلدارة الثروات الوقفيل لعمالئها، مما تقدم الخبير خدمات إداريل وأمانل 
حفظ مستقلل لصناديق االستثمار.

يقع المقر الرئيسي للخبير الماليل في مدينل جدة، ولها فرع في العاصمل 
الرياض، وتخضع لرقابل هيئل السوق الماليل في المملكل العربيل السعوديل، 

ترخيص رقم 07074-37.

م الشركة منتجات  البديلة، تقدِّ إدارة األصول واالستثمارات  المتخصصة في  المالية« هي الشركة  »الخبير 
األفراد  والمستثمرين  العائلية  والشركات  للمؤسسات  قيمة مستدامة  ذات  استثمارية مبتكرة  وحلول 

بفعاليتها  اإلسالمية  الشريعة  المتوافقة مع ضوابط  الشركة  أعمال  تتميز  العالية. كما  المالية  المالءة  أصحاب 
المخاطر. الشامل لعوامل  العمالء واإلدراك  العميق الحتياجات  الفهم  إلى  واستنادها 

منا ِقيَّ

نضع مصلرل امالئنا وشرمائنا أوالً؛  •
نعمل دائًما الى توقع احتياجات امالئنا ومتغيرات األسواق التي نعمل فيها؛  •

نسعى لتعظيم حقوق الملكيل لمساهمينا؛  •
نفتخر بالكفاءة والمهنيل التي نعمل بها؛  •

نةجع اإلبداع واالبتكار والتطوير.  •

رؤيتنا

أن نكون الةريك الذي يقدم الرلول االستثماريل الناجعل من أجل نتاج يتردى 
الزمن.

رسالتنا

أن نكون الةرمل المختارة، الةرمل التي يطمح أصراب الكفاءات العاليل في 
العمل لديها والتي يرغب مل مستثمر في شرائها.
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الجوائز
التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

الجوائز

أفضل صندوق استثماري
 في األسهم الخليجيل 

 في المملكل العربيل السعوديل 
ان “صندوق الخبير لألسهم الخليجيل” 

من بانكر ميدل إيست

 أفضل ارباب العمل في الةرق األوسط 
 الةرمل الوحيدة في المملكل العربيل السعوديل 

التي تفوز بهذه الجائزة
من أون هويت

 أفضل صندوق لألسهم الخليجيل 
ان “صندوق الخبير لألسهم الخليجيل” 

من مينا الةرق األوسط

أفضل صندوق إسالمي 
في المملكل العربيل السعوديل

ان “صندوق الخبير للسيولل -حصين”
من بانكر ميدل إيست 

 أفضل بيئل امل في آسيا 
المرتبل السادسل ان فئل الةرمات 

الصغيرة والمتوسطل الرجم في آسيا، 
والةرمل الوحيدة في المملكل الى القائمل 

من غريت باليس تو ورك 

وريادتها في  المالية  الخبير  بتفوق  المالي  بالقطاع  المعنية  الكبرى  والدولية  اإلقليمية  الهيئات  اعتراف  استمر 
االستثمار في األسهم الخاصة وإدارة األصول وتنمية رأس المال البشري، ما يبرز مدى دور وأهمية الشركة في 

التي يتميزون بها. االبتكار  العمل وروح  السوق السعودية وتفاني منسوبيها في 

 أفضل مدير أصول 
في المملكل العربيل السعوديل

 من إسالمك بزنس آند فايننس

  أفضل شرمل استثمار في األسهم الخاصل 
في المملكل العربيل السعوديل

من بانكر ميدل إيست 

أفضل مكان امل في المملكل العربيل 
السعوديل الى مستوى القطاع المالي 

 من غريت باليس تو ورك

 Great Place to® جريت باليس تو ورك
Work - أفضل مكان عمل في المملكة 

العربية السعودية
في شهر مارس 20١٨م، اختار معهد األبراث 
واالستةارات والتدريب العالمي جريت باليس 

تو ورك®Great Place to Work الخبير الماليل 
ضمن قائمل أفضل بيئل امل في المملكل 

العربيل السعوديل، لترل في المرتبل األولى الى 
مستوى الةرمات االستثماريل، وفي المرتبل 

الخامسل الى مستوى جميع الةرمات. وهذه 
هي السنل الثامنل الى التوالي التي ترل فيها 
الخبير الماليل بين أفضل الةرمات ترتيًبا في 

هذه القائمل.

بانكر ميدل إيست – أفضل شركة استثمار 
في األسهم الخاصة في المملكة العربية 

السعودية
ااتراًفا بأداء الخبير الماليل القوي في مناخ تسوده 

الترديات، فازت الةرمل في شهر مايو 20١٨م 
بجائزة »أفضل شرمل استثمار في األسهم الخاصل« 

الى مستوى المملكل العربيل السعوديل، ضمن 
جوائز المجلل اإلقليميل البارزة بانكر ميدل إيست 

وللعام الثاني الى التوالي.

إسالمك بزنس آند فايننس – أفضل مدير 
أصول في المملكة العربية السعودية

أنهت الخبير الماليل السنل بفوزها بجائزة “أفضل 
مدير أصول في المملكل العربيل السعوديل” في 

شهر ديسمبر 20١٨م من مجلل إسالمك بزنس آند 
فايننس، العضو في مجموال النةر »سي بي آي 

فايننةال«، ااتراًفا بقدرات الةرمل في مجال إدارة 
األصول.
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ملخص النتائت الماليل
التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

ملخص 
النتائج المالية

إجمالي اإليرادات
مليون ريال سعودي

صافي الدخل )قبل الزكاة وضريبة الدخل(
مليون ريال سعودي

ربح السهم
ريال سعودي

إجمالي األصول
مليون ريال سعودي

األصول تحت اإلدارة
مليون ريال سعودي

20١4٪20١5٪20١6٪20١7٪2018مليون ريال سعودي
األرباح

١6١5٨,١٨0٪١3١7٨,5١4٪207,35٨-١0٪١٨7,490-188,213إجمالي اإليرادات

)١00,٨7٨(  ١١٪-١١2,09٨-١٪-١١0,552-١7٪-792,205٪-98,814المصروفات التةغيليل

---4,6١٨--25,674--34,١4١-١٪-33,892مصروفات مرابرل وتمويل

١757,302٪667,١49٪7١,١32-١4٪6١,١44-7٪56,860صافي الدخل قبل الزماة وضريبل الدخل

المرمز المالي

3٨73,6٨0٪900,١70-2٪7٨٨0,642٪594١,7٨6٪985,427حقوق المساهمين

47940,2١2٪١6١,3٨4,3١5٪٨١,6١١,6١3٪١0١,745,49٨٪1,927,555إجمالي األصول

7070٨,946٪5١,205,794٪5١,267,634٪١5١,330,406٪1,527,900االستثمارات

62٨66,532٪5١4٨4,١45٪١0730,97١٪١7٨03,7١2٪942,128مجموع المطلوبات

203,335,07١٪١04,0١0,7٨6٪٨4,426,995٪١74,774,١20٪5,597,631األصول ترت اإلدارة

الربريل
36.2٪36.5٪34.3٪32.6٪30.2٪هامش صافي الدخل

6.3٪5.٨٪4.7٪3.6٪3.1٪العائد الى متوسط األصول

64٪6١٪53٪49٪53٪نفقات التةغيل إلى نسبل الدخل

0.680.750.٨70.٨30.70ربريل السهم )ر.س(

٪ النسبل المئويل للتغيير 

١,92٨١,746١,6١2
١,3٨4
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مرفظل االستثمارات 20١٨م
التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

االستثمارات التي تم التخارج منهااالستثمارات القائمة

)مليون ريال سعودي مما في 3١ ديسمبر 20١٨م ما لم يرد نص بغير ذلك(.  *
هذه المنتجات االستثماريل مقفلل تم إنةاؤها وارضها الى المستثمرين مطرح خاص وفًقا للوائح التنظيميل الصادرة ان هيئل السوق الماليل.  **

الزال الصندوق ترت التصفيل  ***

طرح خاص مقفل

طرح اام مفتوح

محفظة 
االستثمارات 2018م

اسم المنتت**
 نوع 
المنتت

 تاريخ 
البدء

 المنطقل 
الجغرافيل

 سنل التخارج 
المستهدفل

 حجم 
المنتت*

االستثمار العقاري

20١9١,329.٨0مالمملكل العربيل السعوديل7 ديسمبر 20١١م١. صندوق الخبير لتطوير األراضي 2

20١947.02مالمملكل العربيل السعوديل29 ديسمبر 20١2م2. صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني ١

20١950.73مالواليات المتردة2 يوليو 20١4م3. صندوق الخبير للدخل العقاري األمريكي

20١9647.3٨مالمملكل العربيل السعوديل7 ديسمبر 20١4م4. صندوق الخبير للفرص االستثماريل العقاري ١

20١973.29مالمملكل العربيل السعوديل3١ ديسمبر 20١4م5. صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 2

20١92١2.32مالمملكل العربيل السعوديل٨ ديسمبر 20١6م6. صندوق الخبير للدخل العقاري السعودي ١

20١9١١3.97مالمملكل العربيل السعوديل22 ديسمبر 20١6م7. صندوق الخبير للضيافل ١

202250٨.39مالمملكل العربيل السعوديل27 ديسمبر 20١7م٨. شرمل الخبير للفرص االستثماريل الخليجيل المردودة

2022١74.52مالمملكل العربيل السعوديل2٨ ديسمبر 20١7م9. صندوق الخبير للفرص االستثماريل العقاري 2

اسم المنتت**
 نوع 
المنتت

 تاريخ 
البدء

 المنطقل 
الجغرافيل

 سنل التخارج 
المستهدفل

 حجم 
المنتت*

األسهم الخاصل
20١999.73ماإلمارات العربيل المتردة3١ ديسمبر 20١2م١. صندوق الخبير للملكيل الخاصل الصنااي ١

20١939.43مالمملكل العربيل السعوديل2٨ ديسمبر 20١4م2. صندوق الخبير للةرمات المتوسطل والصغيرة ١

20١9١65.52مالمملكل العربيل السعوديل3١ ديسمبر 20١4م3. صندوق الخبير للملكيل الخاصل الطبي ١

2020١9١.07مالمملكل العربيل السعوديل3١ ديسمبر 20١5م4. صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي ١

2022١55.00مدول مجلس التعاون الخليجي 26 ديسمبر 20١7م5. شرمل الخبير للملكيل الخاصل الصنااي المردودة 3

2023240.50مدول مجلس التعاون الخليجي30 ديسمبر 20١٨م6. صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي 2

2023١57.00مدول مجلس التعاون الخليجي3١ ديسمبر 20١٨م7. صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي 3

اسم المنتت**
 نوع 
المنتت

 تاريخ 
البدء

 المنطقل 
الجغرافيل

 تاريخ 
التخارج

 إجمالي التوزيعات 
)مليون ريال سعودي(

 العائد الى 
االستثمار

االستثمار العقاري
٨5.١0٪١0306.5 مارس 20١4مالمملكل العربيل السعوديل١ يوليو 20١0م١. صندوق الخبير لتطوير األراضي ١

40.54٪١9١2١.2 أمتوبر 20١5مالمملكل العربيل السعوديل١ نوفمبر 20١0م2. صندوق الخبير العقاري ١

65.65٪30١65.6 مايو 20١6مالمملكل العربيل السعوديل١ نوفمبر 20١0م3. صندوق الخبير العقاري 2

54.72٪2420١.١ ديسمبر 20١7ماإلمارات العربيل المتردة29 ديسمبر 20١3م4. صندوق الخبير للملكيل الخاصل الصنااي 2

***4١0١.٨ نوفمبر 20١٨مالمملكل المتردة١9 نوفمبر 20١2م5. صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن ١

اسم المنتت
 نوع 
المنتت

 تاريخ 
البدء

 المنطقل 
الجغرافيل

األسواق الماليل
دول مجلس التعاون الخليجي3 يوليو ١20١١. صندوق الخبير لألسهم الخليجيل

دول مجلس التعاون الخليجي١2 فبراير 220١2. صندوق الخبير للسيولل

المملكل العربيل السعوديل١ يوليو 420١3. صندوق الخبير لألسهم السعوديل

دول مجلس التعاون الخليجي والةرق األوسط وشمال أفريقيا3 ديسمبر 520١5. صندوق الخبير للطروحات األوليل

١2
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ملخص تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

السادة المساهمين
يسرنا نيابًل ان أاضاء مجلس اإلدارة أن نعرض لكم التقرير السنوي 

لةرمل الخبير الماليل للسنل الماليل 20١٨م. فقد تمكنت شرمتكم شرمل 
الخبير الماليل - وهلل الرمد - من ترقيق أداء جيد الى الرغم من 

التقلبات االقتصاديل والضبابيل السائدة في األسواق اإلقليميل والدوليل.

أبرز التطورات االقتصادية للعام 2018م
الى الصعيد االقتصادي، فقد تجددت في العام 20١٨م التقلبات التي 

اانت منها األسواق الى مدار معظم العام 20١7م مع تكّيف المستثمرين 
مع الرروب التجاريل، والضبابيل المريطل بالنمو االقتصادي الصيني، 

وسياسات االتراد األوروبي الغير مستقرة، والزيادات المتعاقبل في أسعار 
الفائدة في الواليات المتردة. أما في الصين، فقد مان نمو الناتت المرلي 
اإلجمالي أفضل من المتوقع الى الرغم من التدابير الركوميل الهادفل إلى 

السيطرة الى النمو في حجم االئتمان.
والى الصعيد المرلي، أظهر اقتصاد المملكل استقراراً أمثر في العام 
20١٨م، بعد انكماشه خالل العام السابق 20١7م، مستفيًدا من تسارع 

النمو في القطااين النفطي وغير النفطي. حيث ارتفع اإلنفاق الركومي 
بنسبل 20٪ مقارنًل بالسنل السابقل في ظل الميزانيل التي أالنتها الركومل 
للعام 20١٨م، وحصل القطاع العسكري وقطااات التعليم والصرل والتنميل 

االجتماايل الى النصيب األمبر من المخصصات. 
هذا وال تزال الركومل تعمل الى تنويع االقتصاد وزيادة مصادر الدخل 
القومي بعيًدا ان االاتماد الى مصدر النفط وإيجاد المزيد من فرص 

العمل للمواطنين السعوديين. ومن المتوقع أن يةهد العام 20١9م نمًوا في 
إجمالي حجم اإلنفاق وأن يرتفع أاداد السياح بةكل ملروظ الى مدى 

السنوات الخمس القادمل نتيجل لمواصلل الركومل مسيرة ترويل المملكل 
إلى وجهل إقليميل متميزة للسياحل بأنوااها الدينيل والترفيهيل.

األداء المالي
حققت الخبير الماليل أداًء جيداً - وهلل الرمد - حيث حافظت اإليرادات 

الى مستواها اند ١٨٨ مليون ريال سعودي، بينما تراجع صافي الدخل 
بةكل هامةي قبل الزماة وضريبل الدخل إلى 56,9 مليون ريال سعودي، 

بانخفاض نسبته 6,7٪ مقارنًل بالسنل السابقل. إلى جانب ذلك فقد حققت 
األصول ترت اإلدارة نمواً جيداً حيث نمت بنسبل ١7٪ لتصل إلى 5,6 مليار 

ريال سعودي.

توزيع األرباح
نتيجل لألداء المستقر للةرمل، فقد أوصى مجلس اإلدارة الجمعيل العامل 

الغير ااديل بزيادة رأسمال الةرمل بنسبل ١0٪ ان طريق توزيع أسهم منرل 
الى المساهمين بما يعادل سهماً واحداً لكل ١0 أسهم قائمل، ليصبح رأسمال 

الةرمل مبلغ وقدره ٨94,523,230 ريال سعودي بزيادة قدرها 320,300,٨١ 
ريال سعودي. 

االستراتيجية
إن مجلس إدارة الةرمل الى ثقل مبيرة بأن شرمل الخبير تنفرد بمرمز جيد 

وهلل الرمد يتيح لها االستمرار في ترقيق نتائت ممتازة لعمالئها. وسوف 
تواصل الةرمل العمل في قطاع إدارة األصول، مع تطوير المزيد من المنتجات 

المبتكرة، وهو ما دأبت الةرمل الى ترقيقه منذ مطلع العام 20١6م اندما 
قامت الةرمل بترديث استراتيجيل األامال ان طريق زيادة الترميز الى 

االستثمار العقاري، وخاصل المدر للدخل، واالستثمار في األسهم الخاصل.
لقد مان العام 20١٨م ااماً مرورياً لةرمل الخبير الماليل، حيث طرحنا في 

نوفمبر من نفس العام صندوق استثمار اقاري متداول )صندوق الخبير ريت( 
والذي بلغ حجم اصوله اإلجماليل مليار ريال سعودي، حيث أتاح فرصل فريدة 
لجميع فئات المستثمرين لالستثمار في السوق العقاريل في المملكل العربيل 

السعوديل.
إلى جانب ذلك، سوف تواصل إدارة األسهم الخاصل بةرمل الخبير الماليل 

العمل الى استكةاف فرص واادة في القطااات الدفاايل، مستهدفًل قطااي 
التعليم والراايل الصريل. فقد قمنا في العام 20١٨م بتوسعل استثماراتنا في 

قطاع التعليم باالسترواذ الى ثالث شرمات متخصصل في التعليم.
مذلك تواصل إدارة األسواق الماليل بةرمل الخبير الماليل العمل الى توسعل 
منتجاتها وخدماتها واالتفاق مع المزيد من شرمات إدارة االستثمار اإلقليميل 
والعالميل بهدف تطوير المزيد من المنتجات االستثماريل التنافسيل المبتكرة. 

مما أننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع هيئل السوق الماليل الى تطوير منصل أوقاف 
التي تتيح إدارة األموال الوقفيل للمستثمرين األصغر حجماً.

النظرة المستقبلية 
إن مرور استراتيجيتنا يتمثل في الترميز الى ترقيق أداء استثماري مميز الى 
المدى الطويل، ان طريق تقديم منتجات استثماريل تتوافق ومصالح امالئنا، 

وذلك من خالل اجتذاب خبراء االستثمار المؤهلين للعمل لدينا والمرافظل 
الى استمراريتهم الى رأس العمل.

وال يخفى أن المملكل العربيل السعوديل تمر اليوم في مرحلل تاريخيل هامل، 
ونرن نبدأ العام 20١9م بتفاؤل حذر وبثقل من أن نموذج أامالنا قادر الى 

تمكين الةرمل من اجتياز هذه المرحلل بنجاح بإذن اهلل.

االفصاحات
يتضمن تقرير مجلس إدارة الةرمل لعام 20١٨م مافل االفصاحات المطلوبل، 
الماً أن هناك حدث جوهري فيما يخص األامال والعقود مع أطراف ذات 

االقل يخص أحد أاضاء مجلس اإلدارة المستقلين وسيتم شرح تلك األامال 
خالل اجتماع الجمعيل العامل القادم للةرمل والتصويت اليه. ولمزيد من 

التوضيح، وللرصول الى تقرير مجلس اإلدارة الكامل، يرجى التكرم بزيارة 
).www.alkhabeer.com( موقع الةرمل

وختاماً، نود أن نغتنم هذه الفرصل لنعرب ان خالص الةكر لمساهمينا الى 
دامهم المتواصل وثقتهم الدائمل وألاضاء مجلس إدارة الةرمل لمساهمتهم 

في إنجازات الةرمل، ونتوجه أيضاً بالةكر والتقدير لفريق اإلدارة وجميع 
منسوبي الةرمل الذين أاطونا القدرة الى الوفاء بواودنا بفضل املهم 

الدؤوب والتزامهم بدام استراتيجيتنا.

ملخص 
تقرير مجلس اإلدارة

مساعد محمد سعد الدريس
رئيس مجلس اإلدارة

عمار أحمد شطا
المؤسس والعضو المنتدب
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الى الرغم من الضبابيل االقتصاديل واضطراب األوضاع السياسيل 
اإلقليميل والدوليل التي سادت الى األسواق العالميل خالل اام 20١٨م 
إال أنه والى الصعيد المرلي استمر برنامت اإلصالح االقتصادي الذي 

تقوده المملكل في دام األهداف المخطط لها لترسين األداء االقتصادي 
من خالل دام برامت التوطين وفي مجاالت جديدة للمساهمل في النمو 
االقتصادي. هذا وقد شهدت السنل أيضاً مواجهل قطاع إدارة األصول 
لترديات واضرل. ولكن الى الرغم من تلك الترديات، حققت الخبير 

الماليل أداًء جيداً مقارنًل بالقطاع اموماً مداومل بالمهنيل التي أظهرها 
منسوبو الةرمل خالل العام 20١٨م.

أبرز اإلنجازات المالية
مانت نتائجنا الماليل للعام 20١٨م جيدة - وهلل الرمد - الى الرغم من ما 

تم ذمره أااله، حيث نمت أصولنا ترت اإلدارة إلى 5.6 مليار ريال سعودي، 
أي بارتفاع نسبته ١7٪ مقارنًل بالعام 20١7م، مما نمت استثماراتنا أيًضا 

إلى ١.5 مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبل ١5٪ مقارنًل بالسنل السابقل. 
مما سجلت الةرمل زيادة في صافي اإليرادات بنسبل بلغت 0.5٪ لتصل 

إلى ١٨٨ مليون ريال سعودي مقارنل بالعام 20١7م، بينما شهد صافي 
الدخل تراجًعا بنسبًل 7٪ مقارنًل بالعام 20١7م ليصل إلى 56.9 مليون ريال 

سعودي. 

مستجدات أعمالنا
إن مرافظ وآليات استثمار صناديقنا الراليل تستهدف االستثمارات البديلل 

بما يسااد امالئنا في قدرتهم الى التنويع المطلوب وترقيق آهدافهم 
االستثماريل.

وقد قمنا في شهر نوفمبر من العام 20١٨م بطرح أول صندوق استثمار 
اقاري متداول ترت اسم "الخبير ريت" لالستثمار في سبعل أصول اقاريل 
مدرة للدخل في الرياض وجدة وتبوك. تجاوزت قيمتها مليار ريال سعودي 

وقد شهد الصندوق إقباالً جيًدا، وبلغ إجمالي نسبل االمتتاب فيه ١04٪، 
وسوف تستمر استراتيجيتنا العقاريل قائمل الى االستفادة من فرص 

االسترواذ الى أصول اقاريل مدرة للدخل في المملكل العربيل السعوديل، 
واستكةاف فرص استرواذ اقارات االميل. مذلك فقد تخارجنا بالكامل 
خالل السنل من من صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن، بينما 

تخارجنا جزئًيا من صندوقين اقاريين آخرين.

ووفًقا الستراتيجيل الةرمل، يعمل فريق االستثمار في األسهم الخاصل الى 
تعزيز القيمل التةغيليل والماليل بالتنسيق الوثيق مع فرق اإلدارة العليا في 

شرمات مرفظتنا االستثماريل. مما أننا نواصل التزامنا بالترميز الى قطااي 
التعليم والراايل الصريل مقطااين تنمويين أساسيين مرلياً واقليمياً الى 

المدى الطويل. وبهدف تدايم استراتيجيتنا، قمنا بتأسيس صندوقي الخبير 
للملكيل الخاصل التعليميين ١ و2، ويتميز مل منهما بأنه صندوق استثمار خاص 
مغلق متوافق مع الضوابط الةرايل. وقد استروذا مجتمعان الى ثالث شرمات 

تعليميل في المملكل واألخرى في دبي، باإلمارات العربيل المتردة.
وإلى جانب ذلك، فإننا نعمل بالتعاون مع هيئل السوق الماليل والهيئل العامل 

لألوقاف الى طرح أول صندوق وقفي. وتواصل إدارة األسواق الماليل بةرمل 
الخبير العمل الى تقديم خدمات إدارة االستثمارات لقاادة امالء متنوال 
من خالل منصل إدارة المرافظ بالومالل التي شهدت نمًوا بنسبل 33٪ في 

العام 20١٨م.
لقد استطعنا دائًما ترقيق إنجازاتنا بفضل تنوع قدرات ومهارات موظفينا 

بااتبارهم الثروة الرقيقيل للةرمل الذين يةكلون بنزاهتهم وتفانيهم مفتاح 
نجاحنا المستمر. مما أننا نمتاز بثقافتنا المؤسسيل الفريدة والقويل المتنوال 

النهت والرؤيل المستقبليل. وقد املنا الى مدى العام الى ترسين هذه الثقافل 
وتةجيع التنوع وتعزيز مناخ العمل التعاوني لجميع موظفينا.

ومما ازز سمعل الخبير الماليل مةرمل متميزة فوزها بجائزتين خالل العام، 
حيث حصلت الى جائزة أفضل شرمل استثمار في األسهم الخاصل في المملكل 

العربيل السعوديل للعام 20١٨م وللمرة الثانيل الى التوالي، مما حازت الةرمل 
الى جائزة أفضل مدير أصول في المملكل العربيل السعوديل الى مستوى 

القطاع المالي، وقد أثمرت جهودنا بتتويت الةرمل بالمرمز األول أفضل بيئل 
امل بالمملكل من معهد )®Great Place to Work(. ويعود الفضل في ذلك 

لمثابرة موظفينا وجهودهم المخلصل.

استراتيجيتنا للعام 2019م وما بعده
يمر مناخ االستثمار في المملكل العربيل السعوديل ابر مرحلل تغير، حيث 

تةجع رؤيل المملكل 2030 نمو القطاع الخاص والتنويع االقتصادي وترسين 
البنيل الترتيل وتدايم إطار العمل التةريعي للمستثمرين. ومن المتوقع أن 

يستفيد قطاع االستثمارات البديلل بةكل خاص من هذا الترّول.

ونرن الى ثقل من أن نموذج أامالنا يتميز بالقوة والقدرة الى التكيف في ظل 
هذا التغيير، والتطور في المستقبل من خالل االستثمار في الفرص المناسبل 

المتوافقل مع أولوياتنا االستراتيجيل. والى الرغم من الترديات، نرى ادًدا 
من األسباب التي تداونا إلى التفاؤل، مما نرى فرًصا قادرة الى ترفيز نمو 

أامالنا في المستقبل. وترتكز استراتيجيتنا الى االستثمار لترقيق هذا النمو 
والتكيف مع التغيرات وتطوير ميفيل إدارتنا للةرمل لمواجهل هذه الترديات 

واالستفادة من هذه الفرص.
إن امالءنا الى ثقل مبيرة من أننا قادرون الى ترقيق اوائد مستدامل خالل 

فترات االزدهار والضبابيل االقتصاديل الى حٍد سواء – وهي مسؤوليل نأخذها 
الى ااتقنا برزم وجديل.

مذلك فإن بناء شرامات قويل مع امالئنا يتيح لنا الرصول الى فهم أامق لكل 
ما ترتاجه إدارة استثماراتهم، ونستطيع من خالل هذا الفهم العميق مواصلل 

العمل الى إيجاد القيمل المضافل بما يرقق استدامل في خلق فرص استثماريل 
جديدة.

لذا سنستمر في دام وتطوير منتجات الةرمل من خالل البرث واالستثمار 
في الفرص الواادة في قطاع الملكيل الخاصل واالستثمارات المدرة للدخل، 
ونرن نسعى باستمرار إلى توسعل اروض منتجاتنا وخدماتنا، ملتزمون في 

الوقت نفسه بااتبارنا شرمل إدارة أصول مسؤولل ان ترقيق اوائد مستقرة 
ومستدامل لعمالئنا.

مما سيستمر ترميزنا بةكل أساسي في المرحلل القادمل الى التأمد من 
حصول امالئنا الى العوائد التي يتطلعون إليها. وسوف نواصل االستثمار 

لترقيق النمو في جميع أامالنا ومنتجاتنا الى المدى الطويل، سواء بتخصيص 
المزيد من الموارد لالستفادة من الفرص المتاحل، أو بتنويع اروض منتجاتنا.

والى الرغم من الترديات التي يواجهها القطاع اموًما، فإننا نرى أن هناك 
فرًصا للنمو وأن نموذج أامالنا يمنرنا قدرة مثلى الى االستفادة منها، ونتطلع 

إلى مواصلل نجاحنا بإذن اهلل.

تقرير 
الرئيس التنفيذي

أحمد سعود غوث
الرئيس التنفيذي
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تعافى االقتصاد السعودي في العام 20١٨م بعد الرمود الذي شهده في السنل 
السابقل، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انتعاش القطاع النفطي، وزيادة 
اإلنفاق الركومي، والتأثير اإليجابي لإلصالحات الهيكليل. ووفًقا للتقديرات 

األوليل الصادرة من وزارة الماليل، نما الناتت المرلي اإلجمالي الرقيقي 
للمملكل بمعدل سنوي بلغ 2.3٪ في العام 20١٨م، وسجل الربع الثالث من 

السنل أسرع وتيرة للنمو منذ الربع األول 20١6م، حيث أدى ارتفاع إنتاج النفط 
إلى زيادة معدل نمو الناتت المرلي اإلجمالي النفطي. وإلى جانب ذلك، يقدر 
معدل نمو الناتت المرلي اإلجمالي غير النفطي للعام 20١٨م بنسبل ٪2.0، 

وقد نتت ان النمو في القطااات غير النفطيل الرئيسيل مالصنااات الترويليل 
والتعدين والخدمات الماليل وغيرها. ومن جهل أخرى، بلغ إجمالي ضريبل 

القيمل المضافل المرّصلل للسنل 45.6 مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبل 
١0١.5٪ مقارنًل بالتقديرات الركوميل األوليل، بينما حققت الرسوم الى 

العمالل الوافدة إيرادات بلغت 2٨ مليار ريال سعودي في العام 20١٨م. وقد 
توقعت وزارة الماليل السعوديل نمو اقتصاد المملكل بنسبل 2.6٪ في العام 

20١9م بفعل ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي، واستمرار النمو في القطااين النفطي 
وغير النفطي، والجهود الركوميل الهادفل إلى زيادة مةارمل القطاع الخاص من 

خالل برنامت الخصخصل والتةجيع الى نةوء قطااات وأنةطل اقتصاديل 
جديدة. ومان صندوق النقد الدولي في تقرير مستجدات النظرة االقتصاديل 

العالميل لةهر يناير 20١٨م قد اّدل توقعاته لنمو االقتصاد السعودي في العام 
20١٨م من 2.2٪ إلى 2.3٪ نتيجل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط 

الخام خالل السنل. وفي المقابل، خّفض الصندوق توقعاته للنمو للعام 20١9م 
التي سبق له إادادها في أمتوبر 20١٨م بنسبل 0.6٪ لتصبح ١.٨٪، مستنًدا 

في ذلك إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض حجم إنتاج النفط الخام والتوترات 
الجيوسياسيل المتزايدة في منطقل الةرق األوسط وشمال إفريقيا.

استمر نمو مؤشر مديري مةتريات القطاع الخاص غير النفطي في المملكل 
الى مدى السنل وإن مان بمعدل منخفض، حيث أدى فرض ضريبل القيمل 

المضافل وارتفاع أسعار الطاقل إلى تباطؤ نةاط الةرمات وانخفاض معدل 
نمو الطلبيات الجديدة خالل النصف األول من العام 20١٨م. وقد تراجع 
مؤشر مديري المةتريات إلى أدنى مستوًى له اند 5١.4 نقطل في أبريل 

20١٨م بسبب ضعف الطلب المرلي واألوضاع االقتصاديل الصعبل. غير أن 
مؤشر مديري مةتريات القطاع غير النفطي ااد ليةهد انتعاًشا بعد تراجعه 
في مطلع السنل، وحقق ترسًنا في النصف الثاني من العام 20١٨م مستفيًدا 

من نمو حجم الطلبيات الجديدة وتزايد إقبال الةرمات. وإلى جانب ذلك، ارتفع 
معدل التضخم خالل السنل الماضيل بعد أن مان سلبًيا في الغالب الى مدى 

العام 20١7م، وذلك بعد فرض ضريبل القيمل المضافل وتصريح أسعار الطاقل 
في مطلع العام 20١٨م وارتفاع أسعار المستهلكين بنسبل 3.0٪ في يناير 20١٨م. 
غير أن معدل التضخم استمر منخفًضا نسبًيا طيلل السنل بعد أن بدأت تأثيرات 

التدابير الركوميل بالتالشي، ما أدى بالتالي إلى التخفيف من المخاوف من أن هذه 
التدابير يمكن أن تتسبب في ارتفاع معدل التضخم وتؤثر سلًبا إلى حد مبير الى 
اإلنفاق االستهالمي. وقد أسهم برنامت حساب المواطن وزيادة اإلنفاق الركومي 

في التخفيف بةكل مبير من الضغوط الصعوديل الى األسعار بفعل فرض الضريبل 
الجديدة ورفع إاانات الوقود، ونتت ان ذلك ترفيز اإلنفاق االستهالمي.

من جهل أخرى، ارتفع معدل البطالل إلى مستوى غير مسبوق حيث وصل 
إلى ١2.9٪ في الربع األول 20١٨م، واستمر ثابًتا اند هذه النسبل خالل 

األشهر الستل األولى من السنل بفعل تردد شرمات القطاع الخاص في توظيف 
المواطنين في ظل ارتفاع التكاليف التةغيليل وتباطؤ نةاط الةرمات. وتعتبر 
سوق العمل المنتعةل من المؤشرات الرئيسيل الى صرل االقتصاد الوطني، 

ولذلك فإن الركومل تسعى جاهدًة إلى تصريح معدل البطالل المرتفع في 
صفوف المواطنين في المملكل العربيل السعوديل. وقد أالنت وزارة العمل 

والتنميل االجتماايل في أمتوبر 20١٨م ان ادة مبادرات تهدف إلى تةجيع 
القطاع الخاص الى توظيف المواطنين ودمجهم في قواه العاملل. ومانت 

الركومل قد أالنت أيًضا في وقت سابق من هذه السنل ان خطط لتوطين 
١5.000 فرصل امل في قطاع االتصاالت برلول العام 2020م. وباإلضافل إلى 

ذلك، فإننا نرى أن السماح للمرأة السعوديل بتأسيس أامالها الخاصل بةكل 
مستقل ورفع الرظر ان قيادة المرأة للسيارات سوف يرفزان مةارمتها في 
سوق العمل، بينما يؤثران إيجابًيا أيًضا الى االقتصاد الوطني السعودي في 

المدى الطويل. مما أننا نرى أن تأثيرات برنامت التوطين الذي تعمل الركومل 
الى تنفيذه لم تبدأ بالظهور حتى اآلن في االقتصاد الوطني، وبةكل خاص 
فيما يتعلق بتدابير معينل منها الى سبيل المثال توطين الوظائف في قطاع 
تجارة التجزئل والتي لم تبدأ بترقيق النتائت المنةودة لها سوى في النصف 
الثاني من العام 20١٨م. ونتوقع رؤيل نتائت إيجابيل ملموسل في سوق العمل 

السعوديل حالما تؤتي جميع هذه التدابير مامل ثمارها. ونعتقد أيًضا أن برامت 
التدريب التي تقدمها وزارة العمل والتنميل االجتماايل للمواطنين السعوديين 

لتطوير وترسين مهاراتهم وقدراتهم، سوف تؤدي إلى تأهيلهم لسوق العمل.

2018م تقدمها نحو تحقيق أهدافها بعد إعالنها عن خططها الطموحة  العام  العربية السعودية في  المملكة  واصلت 
في العام 2017م لتنويع اقتصادها بعيًدا عن االعتماد على النفط. وفي إطار الجهود الهادفة إلى زيادة الناتج المحلي 

2018م، اشتملت على استحداث ضريبة  اإلجمالي غير النفطي، أعلنت المملكة عن تنفيذ العديد من اإلصالحات في العام 
العمالة  لتحفيز  الوظائف  البنزين، وتوطين  الكهرباء وأسعار  الماضية، وزيادة تعرفة  السنة  المضافة في مطلع  القيمة 

الجمهور، وإصدار تأشيرات السياحة.  أمام  المرأة، وإعادة فتح دور السينما  القيود االجتماعية على  المحلية، وتخفيف 
التنمية  الخاص في  القطاع  التركيز على تشجيع مشاركة  2019م واستمرار  الميزانية غير المسبوقة للعام  أبرزت  وقد 

2030م. ومن جهة  االقتصادية مدى التزام المملكة بدعم النمو على المدى الطويل بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 
أخرى، واجهت المملكة في العام 2018م بعض الصعوبات التي تمثلت بتقلبات أسعار النفط، وتأجيل الطرح األولي 

السنة. الطموحة خالل  المشاريع  اعترضت تنفيذ بعض  التي  السعودية، والعقبات  أرامكو  العام لشركة  لالكتتاب 

نظرة على السوق

نظرة 
على السوق

الخبير المالية
التقرير السنوي لعام 2018م

١٨
١9

١9
١9



تجلي اإلصرار الحكومي على تنويع االقتصاد في التقدم في سير 
أعمال المشاريع الجارية واإلعالن عن مشاريع تطوير ضخمة جديدة

قامت الركومل بتعديل برنامت الترول الوطني 2020م بعد إاالنها السنل 
الماضيل ان برامجها الجديدة لترقيق رؤيل المملكل. وقد تم تضمين بعض 
المبادرات المعلنل ضمن النسخل السابقل من برنامت الترول الوطني 2020م 

في برامت ترقيق الرؤيل الجديدة ذات العالقل. مذلك تم توحيد برامت ترقيق 
الرؤيل مع خطط الركومل لرؤيل المملكل 2030م بهدف ترفيز االقتصاد 

الوطني غير النفطي من خالل االستثمار في قطااات البنيل الترتيل والسياحل 
والترفيه. وإلى جانب ذلك، أطلقت الركومل ادة مةاريع جديدة في العام 

20١٨م في إطار أهدافها المعلنل، وحققت تقدًما في العديد من المةاريع التي 
سبق لها اإلاالن انها خالل السنتين الماضيتين.

من جهل أخرى، حققت المملكل تقدًما ثابًتا الى مدى السنل الماضيل في الترول 
إلى وجهل االميل للسياحل والترفيه من خالل تطوير قطااات الترفيه والسياحل 

والتراث. وأضافت المملكل إلى قائمل مةاريعها الضخمل في العام 20١٨م مةروع 
»أماال« ليكون وجهل رائدة لسياحل النقاهل االمًيا ترمز الى الصرل الجسديل 

واألنماط المعيةيل الصريل والتأمل. ومن شأن هذا المةروع أن يسااد أيًضا 
الى اجتذاب السياح األجانب إلى شواطئ المملكل. ومن بين المةاريع األخرى 

الجديدة التي تم اإلاالن انها خالل السنل مةروع صندوق االستثمارات العامل 
لتطوير وادي الديسل، وهو واٍد مزروع بأشجار النخيل في منطقل تبوك، من 

المتوقع أن يصبح وجهل سياحيل رئيسيل مستدامل في المستقبل. وباإلضافل إلى 
ذلك، تنوي الةرمل السعوديل العقاريل تطوير مدينل الوديان في الرياض بمساحل 

7 مليون متر مربع وبتكلفل ١0 مليار ريال سعودي.
إلى جانب ذلك، أالن مجلس الةؤون االقتصاديل والتنميل السعودي ان »برنامت 

جودة الرياة 2020م«، مواحد من برامت ترقيق رؤيل المملكل 2030م لترسين 
نوايل حياة السكان المرليين. ويهدف البرنامت إلى التةجيع الى المةارمل في 
األنةطل الثقافيل والترفيهيل والرياضيل وأنةطل التسليل األخرى، ويؤدي بالتالي 
إلى إيجاد فرص هامل للعمل واالستثمار. ومن المتوقع أن يصل إجمالي اإلنفاق 

الى هذه المبادرات إلى ١30 مليار ريال سعودي برلول العام 2020م.

وقعت المملكل خالل مبادرة مستقبل االستثمار التي اقدت في الرياض في 
أمتوبر 20١٨م اتفاقيات مع شرمات االميل في قطااي الطاقل  والنقل بلغت 

قيمتها ١٨7.5 مليار ريال سعودي. مما أالنت الركومل أيًضا ان إنةاء مدينل 
الملك سلمان للطاقل )سبارك( بهدف ترويل المملكل إلى مرور االمي للطاقل 

والصناال والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يؤدي مةروع سبارك إلى إيجاد حوالي 
١00.000 فرصل امل مباشرة وغير مباشرة وتوطين أمثر من 350 منةأة 

صناايل وخدميل جديدة، وأن يسهم بروالي 22 مليار ريال سعودي في الناتت 
المرلي اإلجمالي للمملكل برلول العام 2035م. مذلك وقعت المملكل أيًضا مذمرة 

تفاهم مع مجموال سوفتبنك اليابانيل في أوائل العام 20١٨م لبناء أمبر مةروع 
للطاقل الةمسيل في العالم بتكلفل تقدر بروالي 750 مليار ريال سعودي، من 

المرجح أن يضيف 200 ميغاواط إلى إنتاج المملكل من الطاقل الةمسيل برلول 
العام 2030م. وبينما ترددت أنباء خالل شهر أمتوبر 20١٨م ان التخلي ان 

خطط تنفيذ المةروع، إال أن وزير الطاقل السعودي خالد الفالح أالن في أواخر 
العام 20١٨م أن العمل الى تنفيذ هذا المةروع قد بدأ فعاًل.

هذا وقد تم تأسيس مةروع البرر األحمر للتطوير ومةروع مدينل القديل 
الترفيهيل اللذين سبق اإلاالن انهما في العام 20١7م،  وتسجيلهما في العام 
20١٨م مةرمتين مساهمتين مقفلتين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ أامال بناء 

مةروع البرر األحمر هذا العام، وأن يتم افتتاح المرحلل األولى في العام 2022م. 
مذلك من المتوقع إنجاز المرحلل األولى من مةروع مدينل القديل الترفيهيل 
برلول العام 2022م، والتي مان خادم الررمين الةريفين الملك سلمان بن 

ابدالعزيز آل سعود قد وضع حجر أساسها في أبريل 20١٨م. وباإلضافل إلى 
ذلك، وفي إطار خطل أخرى لترفيز القطاع السياحي، أالنت الهيئل العامل 

للرياضل في المملكل ان بدء العمل بنظام إلكتروني جديد للتأشيرات »شارك« 
في سبتمبر 20١٨م، سوف يسااد السياح الدوليين الى المةارمل في الفعاليات 

المختلفل والرفالت الموسيقيل في جميع أنراء المملكل. ومن جهل أخرى، تم 
افتتاح العديد من صاالت السينما في المملكل السنل الماضيل بعد رفع الرظر 

ان دور السينما في نهايل العام 20١7م والذي دام 35 سنل.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي السعودي

المصدر: وزارة الماليل
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الى صعيد آخر، حققت خطط المملكل الهادفل إلى ترفيز السياحل الدينيل 
انطالقل جديدة بعد افتتاح قطار الررمين السريع في سبتمبر 20١٨م، 

والذي يصل مكل المكرمل بالمدينل المنورة. مما أالنت هيئل تطوير المدينل 
المنورة ان خطط لبناء أنفاق جديدة للمةاة بالقرب من المدينتين، مكل 

المكرمل والمدينل المنورة، للتخفيف من الررمل المروريل وتسهيل الوصول 
إلى الررم النبوي الةريف. وفي إطار برنامت الخصخصل الذي تعمل 
الركومل الى تنفيذه، تم في أواخر العام 20١٨م افتتاح مرطل طيران 
خاص جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لخدمل الةرمات 

ومالكي الطائرات الخاصل.
وبهدف اجتذاب االستثمارات األجنبيل إلى المملكل وتعزيز العالقات 

الدبلوماسيل واالقتصاديل مع الدول الغربيل، قام صاحب السمو الملكي ولي 
العهد األمير مرمد بن سلمان بجولل الى ادة دول في مارس – أبريل 20١٨م 

شملت الواليات المتردة وأوروبا، وقع خاللها ادًدا مبيًرا من االتفاقيات مع 
المملكل المتردة والواليات المتردة األمريكيل في ادة قطااات أساسيل منها 

الدفاع والتكنولوجيا. وخالل الزيارة للمملكل المتردة، اتفق الطرفان الى 
العمل المةترك إليجاد فرص تجاريل واستثماريل الى مدى السنوات القادمل 

تقدر قيمتها بروالي 339 مليار ريال سعودي. مذلك أدت زيارة سمو ولي 
العهد لفرنسا إلى التوقيع الى صفقات اقتصاديل تجاوزت قيمتها 67.5 مليار 
ريال سعودي. ووفًقا لما أوردته التقارير، تم التوقيع الى 46 صفقل جديدة في 

١0 قطااات أساسيل بين المملكل العربيل السعوديل والواليات المتردة، من 
المتوقع أن تؤدي إلى إيجاد حوالي 750.000 فرصل امل في مال البلدين. 

مذلك فقد بدأ العمل الى تنفيذ المرحلل األولى من مةروع المدينل الضخمل 
»نيوم«، ويتطلع المستثمرون إلى معرفل المزيد من المستجدات فيما يتعلق 

بتمويل هذا المةروع.
أما في الفترة القادمل، فإننا نرى أن العام 20١9م سوف يةهد اإلاالن 
ان المزيد من المةاريع والصفقات الجديدة في المملكل. ومن المتوقع 

أن يةهد مةروع مترو الرياض الذي يجري العمل الى بنائه حالًيا افتتاًحا 
تجريبًيا مردوًدا في العام 20١9م. ونرن نرى أن الجهود الركوميل المتواصلل 

للتخفيف التدريجي من القيود االقتصاديل واالجتماايل سوف تتيح للمملكل 
القدرة الى ترفيز قطاايها السياحي والترفيهي، وبالتالي تنويع اقتصادها 

وضمان ترقيق النمو االقتصادي الى المدى الطويل.

اإلنفاق الحكومي غير المسبوق يحفز النمو ويعزز القطاعات 
األساسية في العام 2019م

أالنت المملكل في العام 20١٨م ان ميزانيل غير مسبوقل إلنعاش 
اقتصادها والخروج من الرمود الذي شهدته في العام 20١7م، وتراجعت 
بذلك ان التدابير التقةفيل التي طبقتها الى مدى السنتين السابقتين. 

وقد واصلت الركومل في العام 20١9م سياستها الماليل التوسعيل باإلاالن 
ان أمبر ميزانيل في تاريخها، مستفيدًة من االنتعاش الذي شهدته أسعار 

النفط الخام في العام 20١٨م. مما أالنت الركومل ان خطط لزيادة 
إنفاقها بمعدل 7.0٪ في العام 20١9م بهدف ترفيز النمو االقتصادي. 

ولذلك من المتوقع أن يرتفع حجم اإلنفاق إلى مستوى غير مسبوق يقدر 
بما مجمواه ١.١06 مليار ريال سعودي، متجاوزاً حجم اإلنفاق القياسي 

للسنل السابقل الذي بلغ ١.030 مليار ريال سعودي. ونتوقع أن تؤدي 
الميزانيل الركوميل التوسعيل واستمرار الترميز الى إصالح االقتصاد 

إلى زيادة مصادر اإليرادات الركوميل وتنويعها، وبالتالي ترفيز نمو الناتت 
المرلي اإلجمالي في السنوات القادمل.

أدت ادة إصالحات، منها فرض ضريبل القيمل المضافل وتصريح أسعار 
الطاقل وفرض الرسوم الى العمالل الوافدة، إلى جانب زيادة إنتاج النفط، إلى 

ارتفاع إيرادات القطااين النفطي وغير النفطي في العام 20١٨م. ومع أننا نرى 
صعوبل في الوصول إلى اإليرادات الركوميل المستهدفل للعام 20١9م، غير أن 

الجهود الهادفل إلى تعزيز اإليرادات غير النفطيل وترسين األسواق النفطيل 
سوف تؤثر إيجابًيا الى اإليرادات هذه السنل. ونرن نعتقد أن زيادة اإلنفاق 
الرأسمالي سوف تعزز االقتصاد اموًما، وسوف تزدهر قطااات منها البناء 
واإلنةاءات والنقل والمواصالت وخدمات المرافق العامل. مما أننا نتوقع أن 
استمرار صرف الدفعات في إطار برنامت حساب المواطن ومواصلل خطط 

الركومل لصرف االوات تكلفل المعيةل للعام 20١9م، سوف يؤدي إلى زيادة 
اإلنفاق االستهالمي وبالتالي ترقيق تأثير إيجابي مبير الى االقتصاد الوطني.

ال تزال القطااات التعليميل والعسكريل والصريل تنفرد بروالي 50٪ من 
إجمالي مخصصات الميزانيل للعام 20١9م، وهو ما درجت اليه الميزانيل 

السعوديل في السنوات األخيرة. وقد حصل قطاع التعليم الى ١93 مليار ريال 
سعودي أو ١7.5٪ من إجمالي اإلنفاق، أي أالى بقليل من القطاع العسكري 
الذي بلغت مخصصات إنفاقه ١9١ مليار ريال سعودي. وقد مان اإلنفاق الى 

القطاع العسكري أقل من ذلك في 20١٨م. ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات 
قطااات الطاقل والصناال والتعدين واإلمداد اللوجستي في العام 20١9م إلى 

أمثر من ثالثل أضعاف ما مانت اليه في العام 20١٨م لتصل إلى 33 مليار ريال 
سعودي. مذلك من المتوقع أن ينمو اإلنفاق الرأسمالي بنسبل ١9.9٪ مقارنًل 

بما مان اليه في العام 20١٨م بهدف تمويل مبادرات في إطار برنامت رؤيل 
المملكل 2030م، تةمل مةاريع إسكان وبنيل ترتيل ومةاريع تطوير ضخمل 

لترفيز النمو وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
بلغ اجز ميزانيل المملكل للعام 20١٨م ما مجمواه ١36 مليار ريال سعودي، 

أي أقل من التقديرات األوليل التي بلغت ١95 مليار ريال سعودي، وأقل من 
اجز الميزانيل للعام 20١7م والذي بلغ 23٨ مليار ريال سعودي، نتيجل للزيادة 

األمبر في اإليرادات مقارنًل بالمصروفات خالل السنل. وتتوقع الركومل تراجع 
العجز هامةًيا ليصل إلى ١3١ مليار ريال سعودي أو 4.2٪ من الناتت المرلي 

اإلجمالي في العام 20١9م، مقارنًل بنسبل 4.6٪ في العام 20١٨م. ومانت 
الركومل السعوديل قد جمعت السنل الماضيل حوالي ١20 مليار ريال سعودي 

من إصدارات الصكوك والسندات العالميل والمرليل لسد اجز ميزانيتها، منها 
7١.3 مليار ريال سعودي سندات دوليل و4٨.7 مليار ريال سعودي صكوًما 

مرليل. وتنوي الركومل تمويل اجزها للعام 20١9م من خالل إصدار سندات 
بقيمل ١20 مليار ريال سعودي وبالسرب من احتياطياتها.

من المتوقع أن يؤدي المسار التوسعي لإلنفاق الركومي إلى زيادة الدين العام 
الى مدى السنوات الخمس القادمل حتى العام 2023م، وأن يصل إلى 67٨ 

مليار ريال سعودي أو 2١.7٪ من الناتت المرلي اإلجمالي في العام 20١9م، أي 
أقل من النسبل المستهدفل في برنامت الترول الوطني 2020م والبالغل ٪30. 
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شهدت السوق النفطية اضطرابات كبيرة في العام 2018م ونتوقع استمرار تقلبات األسعار على مدى العام 2019م
استمر الخلل في األسواق النفطيل طيلل العام 20١٨م مع تأرجح أسعار النفط خالل النصف الثاني من السنل بين ارتفاع وصوالً إلى أالى مستويات لها منذ ادة 
سنوات، وانخفاض حاد إلى مستويات متدنيل، بعد تداول ضمن مدى ضيق نسبًيا خالل األشهر التسعل األولى من العام 20١٨م. وقد ارتفعت أسعار النفط بةكل 

مبير في أوائل شهر أمتوبر 20١٨م إلى مستويات لم تةهدها منذ العام 20١4م ألسباب أهمها تأثير تمديد اتفاق أوبك بلس لخفض اإلنتاج النفطي، وقرار الواليات 
المتردة إاادة فرض العقوبات الى إيران، والفوضى التي سادت في فنزويال، وارتفاع حجم الطلب العالمي. غير أن األسعار بدأت تتراجع بةكل حاد في الربع 

األخير من السنل نتيجل المخاوف الى النمو العالمي بعد اندالع الررب التجاريل بين الواليات المتردة والصين.

اإليرادات واإلنفاق في الميزانية
مليار ريال سعودي

المصدر: وزارة الماليل
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خفضت إدارة معلومات الطاقل األمريكيل في تقرير »النظرة المستقبليل 
للطاقل في المدى القصير«، الصادر في يناير 20١9م توقعاتها ألسعار 

خام برنت وخام غرب تكساس للعام 20١9م بروالي ١١ دوالر للبرميل لكل 
منهما، مقارنًل بتوقعاتها الواردة في تقريرها لةهر نوفمبر 20١٨م. وبررت 

اإلدارة هذا الخفض الراد في توقعاتها برجم اإلنتاج غير المسبوق في 
الواليات المتردة والمخاوف من تراجع الطلب العالمي الى النفط في العام 
20١9م، وهي تتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس حوالي 6١ 

دوالر و54 دوالر في المتوسط الى التوالي في العام 20١9م.
أما في الفترة القادمل، فإننا نتوقع انتعاش أسعار النفط في النصف الثاني 

من السنل بعد السريان التام لمفعول خفض اإلنتاج بموجب اتفاق أوبك 
بلس. وسوف يكون لاللتزام باالتفاق تأثير مبير الى ترديد اتجاه أسعار 
النفط الخام في العام 20١9م. ونرن نرى أن أسعار النفط سوف تتعزز 
أيًضا حالما تنتهي صالحيل اإلافاءات األمريكيل الى الواردات النفطيل 

اإليرانيل. وباإلضافل إلى ذلك، فإن موقف االحتياطي الفدرالي األمريكي 
المتساهل فيما يتعلق برفع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تراجع سعر 
صرف الدوالر األمريكي، وهو ما يعتبر ااماًل إيجابًيا آخر يعزز أسعار 

النفط. غير أننا نتوقع أن تكون هناك اوامل تؤثر سلًبا الى أسعار النفط 
هذه السنل، منها الى سبيل المثال ارتفاع إنتاج النفط األمريكي – والمتوقع 

أن يبلغ في المتوسط أمثر من ١2 مليون برميل في اليوم في العام 20١9م 
– والمخاوف الى حجم الطلب بسبب التباطؤ المتوقع في النمو العالمي، 

والضبابيل المريطل بالررب التجاريل األمريكيل الصينيل. وفي رأينا، سوف 
تبقى أسواق النفط متقلبًل هذه السنل.

تحفيز سوق »تداول« نتيجة انضمامه إلى مؤشرات األسواق 
الناشئة، وتأجيل الطرح األولي لالكتتاب العام بأسهم شركة 

أرامكو حتى العام 2021م
حقق مؤشر تداول لجميع األسهم )تداول( مكاسًبا بلغت ٨.3٪ في العام 
20١٨م، متفوًقا بذلك الى أداء المؤشرات العالميل الرئيسيل، ومان من 
بين أفضل المؤشرات أداًء في العالم في النصف األول من السنل، حيث 

ارتفع بنسبل ١5.١٪. وقد نتجت هذه المكاسب بةكل رئيسي ان اإلاالن 
ان تضمين المملكل في مؤشرات األسواق الناشئل فوتسي راسل ومورغان 

ستانلي مابيتال إنترناشونال وستاندرد آند بورز داو جونز. وإلى جانب ذلك، 
تأثرت ثقل المستثمرين سلًبا بالمخاوف من اندالع حرب تجاريل االميل، 

والتقلبات في أسعار النفط، والتوترات السياسيل السائدة في المنطقل، ما 
أدى بالتالي إلى بيع متدني في النصف الثاني من العام 20١٨م.

من المتوقع أن تؤتي الجهود التي بذلتها هيئل السوق الماليل وسوق »تداول« 
الى مدى السنتين الماضيتين ثمارها هذه السنل بتضمين المملكل العربيل 

السعوديل في مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئل الثانويل ومؤشر مورغان 
ستانلي مابيتال إنترناشونال لألسواق الناشئل ومؤشرستاندرد آند بورز داو 
جونز لألسواق الناشئل، لتدخل بذلك المملكل إلى أسواق األسهم العالميل. 
وسوف تؤدي هذه اإلجراءات في رأينا إلى توسعل قاادة المستثمرين في 
المملكل وتجتذب مليارات الرياالت من تدفقات رؤوس األموال األجنبيل، 
وبالتالي تؤدي إلى ترسين السيولل في األسواق. وقد بدأ تنفيذ ادد من 
اإلصالحات السنل الماضيل لدام مسااي المملكل الهادفل إلى اجتذاب 
رؤوس األموال األجنبيل لتمويل المةاريع التنمويل الضخمل. وتةمل هذه 

اإلصالحات إنةاء شرمل مرمز مقاصل األوراق الماليل لتطوير خدمات 

المقاصل المستقبليل وفًقا ألحدث المعايير العالميل المتبعل في إدارة المخاطر. 
مذلك تم اتخاذ تدابير خالل العام 20١٨م بهدف ترسين آليات حساب أسعار 
االفتتاح واإلغالق في السوقين الرئيسيل والموازيل والوصول إلى مفاءة أالى 

في حساب األسعار. ونرن نتوقع أن يستمر تنفيذ اإلصالحات هذه السنل، 
مع إمكانيل طرح مةتقات متداولل في السوق خالل النصف الثاني من العام 

20١9م، ضمن إطار ادة تدابير من المتوقع تنفيذها لزيادة إقبال المستثمرين. 
ومان أحد أبرز اإلنجازات األخرى خالل العام 20١٨م البدء بإدراج وتداول 

أدوات الدين الركوميل في سوق »تداول«. ونرن نعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى 
تعزيز سوق السندات والصكوك في المملكل في المرحلل القادمل. وإلى جانب 

ذلك، من المقرر تضمين إصدارات سندات المملكل هذه السنل في مؤشر 
سندات جي بي مورغان لألسواق الناشئل.

مما شهد العام 20١٨م أيًضا تأجيل الطرح األولي لالمتتاب العام في أسهم أرامكو 
السعوديل حتى سنل 202١م في ظل التردد بةأن اختيار السوق العالميل المناسبل 

لإلدراج والةكوك المريطل بتقييم الةرمل. ومن األسباب المرتملل األخرى 
لتأخير الطرح األولي حاجل أرامكو إلى تقويل قطاع أامال المةتقات فيها بريث 
تصبح أمثر جاذبيل قبل الطرح في سوق األسهم. ولذلك انتقل ترميز أرامكو من 
الطرح األولي إلى تنويع مرفظتها وتقويل قطاع أامال المةتقات فيها سواء من 

حيث التكنولوجيا المستخدمل أو من حيث االنتةار العالمي. ونرن نعتقد أن شراء 
أرامكو المقترح لرصل بنسبل 70٪ من شرمل البتروميماويات السعوديل العمالقل 

سابك بقيمل 260 مليار ريال سعودي بتمويل جزئي من بيع السندات المقرر طرحها 
في الربع الثاني من هذه السنل، سوف يهيئ ذلك األرضيل الالزمل لهذا التنويع. 
وباإلضافل إلى ذلك، تعمل المملكل الى إنجاز هذه الصفقل وترديث الميزانيل 
العموميل لةرمل أرامكو بتضمين أصول سابك فيها قبل سنل من حلول مواد 

الطرح األولي المقرر. وباإلضافل إلى صفقل االسترواذ هذه، تدرس أرامكو أيضاً 
إمكانيل االستثمار في مةروع روسي للغاز المسال في المريط المتجمد الةمالي، 
إلى جانب إمكانيل االستثمار في إحدى مرطات الغاز المسال األمريكيل. ونرى أن 
التنويع في شرائح منها الغاز الطبيعي المسال، سوف يدام خطط الةرمل لتسهيل 

وإنجاح الطرح األولي لالمتتاب العام. ومن جهل أخرى، فإن المملكل متمسكل 
بااتقادها بأن القيمل التقديريل لةرمل أرامكو سوف تبلغ حوالي 2 ترليون دوالر 

أمريكي أو أمثر، ونرن نرى أن االفصاحات التي يتوجب الى الةرمل تقديمها، بما 
في ذلك حساباتها الماليل وبيانات احتياطياتها النفطيل والغازيل، ألغراض دخولها 

إلى سوق السندات في منتصف العام 20١9م، سوف تتيح للمستثمرين العالميين 
الةفافيل التي يرتاجون إليها التخاذ قرارات استثماريل أفضل.

الى صعيد آخر، مان استرداث هيئل السوق الماليل لصناديق االستثمار العقاري 
المتداول )ريت( أحد أهم المبادرات التي شهدتها األسواق الماليل السعوديل 
خالل السنتين الماضيتين. وقد ارتفع ادد صناديق ريت المدرجل في سوق 
»تداول« إلى أمثر من الضعف في العام 20١٨م، وبلغ إجمالي ادد الصناديق 

المدرجل في المملكل ١6 صندوًقا مما في ديسمبر 20١٨م بقيمل سوقيل إجماليل 
تزيد ان ١2 مليار ريال سعودي. واستطاات الصناديق التسعل التي تم إدراجها 

السنل الماضيل اجتذاب اهتمام مبير من المستثمرين الى الرغم من أن أداء 
القطاع مان متراجًعا بةكل اام نتيجل الستمرار انرسار نةاط التطوير العقاري 

في المملكل. وقد انخفض مؤشر صناديق ريت بنسبل 2١.٨٪ بينما تراجع 
مؤشر التطوير العقاري بنسبل 3١.3٪ في العام 20١٨م. ومع أن القطاع العقاري 
السعودي ال يزال يمر في مرحلل رمود في الوقت الراضر، غير أننا نعتقد أنه ال 

بد للمستثمرين من المرافظل الى نظرة إيجابيل نرو االستثمار في صناديق ريت 
بهدف ترقيق مكاسب في المدى الطويل. وسوف يتعزز نةاط التطوير العقاري 

في الفترة القادمل بفعل الزيادة المتوقعل في نةاط قطاع البناء في المملكل 
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ومةاريع تطوير المدن الضخمل واإلنفاق الركومي الى مةاريع اإلسكان والبنيل 
الترتيل المختلفل، مما يؤدي في النهايل إلى ترقيق المنفعل لصناديق ريت من 

خالل توسعل وترسين قاادتها االستثماريل.
هذا وقد أدخلت هيئل السوق الماليل الى مدى السنل الماضيل تعديالت 

مختلفل الى التعليمات األوليل الصادرة بةأن صناديق االستثمار العقاري 
المتداولل بهدف ترسين قدرة هذه الصناديق الى اجتذاب المستثمرين. ومن 

هذه التعديالت زيادة الرد األدنى لرأس المال المطلوب للصناديق الجديدة من 
١00 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال سعودي، وزيادة الرد األدنى لعدد 

مالكي الوحدات من الجمهور من 50 إلى 200 مالكاً. مذلك اشتملت تعديالت 
هيئل السوق الماليل أيًضا الى إدخال تغييرات الى سياسات إدارة المخاطر 

وتقييم المخاطر، باإلضافل إلى اشتراط إفصاح صندوق ريت ان بياناته بةكل 
ربع السنوي. ونرن نرى أن هذه التعديالت الى اإلصالحات الراليل سوف 
تؤدي إلى ترسين نوايل صناديق االستثمار العقاري المتداولل المدرجل في 

السوق وترسين شفافيل القطاع، وبالتالي حمايل مصالح المستثمرين وتعزيز 
ثقتهم. مما أننا نتوقع إنةاء صناديق استثمار اقاري متداولل في مجاالت 

جديدة في السوق السعودي مع مرور الوقت اندما تتوفر أصول جديدة ذات 
نوايل االيل موزال الى فئات مختلفل نتيجل للدام الركومي للقطاع العقاري 

وتزايد مةارمل القطاع الخاص في تمويل القطاع العقاري.
في المقابل، تراجعت السوق الموازيل نمو بنسبل ١9.7٪ في شهر ديسمبر 

20١٨م، وتم إدراج شرمل واحدة فقط فيها خالل السنل هي الةرمل الوطنيل 
للبناء والتسويق. وقد بلغ اآلن مجموع ادد الةرمات المدرجل في السوق اةرة 
شرمات بقيمل سوقيل إجماليل قدرها 2.3 مليار ريال سعودي. ومع فتح األسواق 
الماليل السعوديل والتدفقات الرأسماليل الضخمل المتوقع دخولها إلى المملكل، 
فإننا نتوقع إدراج المزيد من الةرمات الصغيرة والمتوسطل في سوق »نمو« في 
المستقبل بهدف االستفادة من هذه الموارد الماليل اإلضافيل لتوسعل أامالها.

ال يزال صندوق االستثمارات العامة يحّفز قطاع االستثمار في 
األسهم الخاصة في المملكة

واصل صندوق االستثمارات العامل، وهو صندوق الثروة السياديل في المملكل 
العربيل السعوديل، توظيف استثمارات مبيرة الى مدى السنل الماضيل في إطار 

خطط المملكل الهادفل إلى تنويع االقتصاد وترويل البالد إلى مرمز االمي 
للتكنولوجيا. وقد أصبح صندوق االستثمارات العامل مرّفَزا إلنةاء وتطوير 

قطااات جديدة في المملكل، واالستثمار في قطااات الصناال الترويليل والترفيه 
والسياحل وإدارة النفايات. وقام الصندوق بتوظيف استثمارات بةكل مباشر وغير 

مباشر في شرمات تكنولوجيا مختلفل، وال يزال ملتزًما باستثمار ١6٨ مليار ريال 
سعودي أخرى في صندوق »رؤيل الثاني« المتوقع إنةاؤه في المستقبل القريب.

ومن بين الصفقات االستثماريل الكبرى التي اقدها صندوق االستثمارات العامل 
في العام 20١٨م استرواذه الى حصل أقليل في شرمل تسال األمريكيل لصناال 

السيارات الكهربائيل بقيمل 7.5 مليار ريال سعودي. مما استثمر 3.٨ مليار ريال 
سعودي في منافستها شرمل لوسيد موتورز. وسوف تسااد خطل الصندوق الهادفل 
إلى بيع حوالي 70٪ من حصته في الةرمل السعوديل للصنااات األساسيل )سابك( 

إلى شرمل أرامكو السعوديل الى ترقيق إيرادات لالسترواذ الى استثمارات في 
المستقبل. وإلى جانب ذلك، يدرس صندوق االستثمارات العامل حالًيا االستثمار 

في شرمات ترفيه منها الى سبيل المثال شرمل لجندري إنترتاينمنت وشرمل 
إنديفور. وفي إطار خطل الركومل الهادفل إلى ترويل المملكل إلى مرور االمي 

للترفيه، حصل الصندوق الى قرض بقيمل 4١ مليار ريال سعودي السنل الماضيل 
لزيادة استثماراته في قطاع أسهم الةرمات الخاصل في المملكل.

من المتوقع أن تجتذب خطل الخصخصل الركوميل استثمارات من شرمات 
خاصل مرليل واالميل. ومانت الركومل قد بدأت في أمتوبر 20١٨م بتنفيذ 
مبادرة لالستثمار الجريء بقيمل 2.٨ مليار ريال سعودي من خالل الهيئل 
العامل للمنةآت الصغيرة والمتوسطل )منةآت( ووحدة المرتوى المرلي 
وتنميل القطاع الخاص )نماء( بهدف زيادة االستثمارات في أسهم الملكيل 
الخاصل ورأس المال الجريء في المملكل وتقديم الدام المالي للةرمات 

الناشئل. وباإلضافل إلى ذلك، وقع صندوق رأس المال الجريء مذمرة تفاهم مع 
شرمل تيم درايبر األمريكيل المتخصصل في االستثمار الجريء إلنةاء صندوق 

استثمار رأسمال جريء في المملكل. 
مذلك أالنت الركومل ان خطط لخصخصل سبع شرمات في الربع األول 

20١9م وخصخصل ما مجمواه ١9 شرمل خالل السنل. ومع بدء السوق 
السعوديل بإصدار لوائح جديدة وتسهيل تأسيس الةرمات ذات الملكيل األجنبيل 
الكاملل، من المتوقع أن تجتذب المملكل المزيد من الفرص االستثماريل. ونرن 
نتوقع أن يؤدي تضمين السوق الماليل السعوديل في األسواق الناشئل إلى زيادة 

االستثمارات األجنبيل في المملكل.

استمرار تراجع السوق العقارية في العام 2018م
استمر الرمود في القطاع العقاري السعودي في العام 20١٨م بعد أن شهد الكثير 
من التباطؤ الى مدى السنوات القليلل األخيرة. وأدى انخفاض معدالت اإلشغال 

وتراجع أسعار اإليجارات والتدني الكبير في أسعار العقارات في معظم فئات 
األصول إلى المزيد من الضعف في القطاع، الى الرغم من الجهود التي بذلتها 

الركومل خالل السنل الماضيل إلنعاش نةاط التطوير العقاري في المملكل. 
ووفًقا لما أوردته الهيئل العامل لإلحصاء، انخفضت أسعار العقارات في المملكل 

بنسبل 3.١٪ في الربع الثالث 20١٨م مقارنًل بنفس الفترة من العام 20١7م، ومان 
أمثرها تأثًرا شريرل العقارات السكنيل حيث تراجعت األسعار بنسبل 3.٨٪، تلتها 

شريرل العقارات التجاريل بتراجع بنسبل ٪2.0.
من جهل أخرى، واصلت الركومل جهودها الهادفل إلى دام القطاع العقاري، 

وبدأت بتنفيذ مبادرات منها برنامت السكن الميّسر ومةاريع الةرامل بين 
القطااين العام والخاص ومةاريع تطوير المدن الضخمل بهدف مواجهل 

الترديات القائمل في القطاع. وفي أوائل العام 20١٨م، قامت مؤسسل النقد 
العربي السعودي بزيادة نسبل القرض إلى القيمل لمةتري المنازل للمرة األولى 

من ٨5٪ إلى 90٪ في إطار مساايها الهادفل لترفيز سوق العقارات السكنيل 
وتةجيع قروض الرهن العقاري. وفي فبراير 20١٨م، أالنت وزارة اإلسكان 
ان برنامت سكني بقيمل ١20 مليار ريال سعودي لتقديم القروض المدامل 

للراغبين في شراء المنازل ودام التطوير العقاري. ونرن نرى أن برنامت 
اإلسكان الجديد سوف يةكل منصل انطالق نرو ترقيق هدف الوزارة المتمثل 

في زيادة معدل ملكيل المواطنين السعوديين للمنازل من 50٪ حالًيا إلى ٪60 
في العام 2020م و70٪ برلول العام 2030م، وسوف يةجع أيًضا المقرضين 
المرليين الى توسعل مرافظ قروضهم العقاريل. ومانت وزارة اإلسكان قد 

منرت السنل الماضيل من خالل برنامت البيع الى الخارطل )وافي( تراخيًصا 
لستين شرمل لبيع قطع أراٍض ووحدات سكنيل. وتتطلع الوزارة إلى إضافل 

حوالي 4٨0.000 وحدة سكنيل برلول العام 2020م، يتم بيع معظمها من خالل 
برنامت »وافي«.

وقد أصبح مةروع »العيينل« السكني في الرياض والذي تقدر قيمته بما 
مجمواه ١00 مليون ريال سعودي، أول مةروع يتم تمويله من خالل برنامت 
الضريبل الى األراضي البيضاء. وتتوقع وزارة اإلسكان أن تسااد الضريبل 
الى األراضي غير المطورة في تمويل مةاريع جديدة في المستقبل. مذلك 

بدأت وزارة اإلسكان في شهر نوفمبر بتنفيذ المرحلل الراديل اةرة من 
برنامت سكني 20١٨م، وأالنت أنها قد حققت 95٪ من هدفها المتمثل بتقديم 
300.000 منتت سكني ومالي في العام 20١٨م. ومانت الركومل قد بدأت في 

وقت سابق من هذه السنل بتنفيذ برنامت سكني 20١9م والذي يهدف إلى توزيع 
200.000 منتت سكني الى المستفيدين، وبناء حوالي 50.000 وحدة في 

إطار نموذج الةرامات بين القطااين الخاص والعام. مما تنوي وزارة اإلسكان 
أيًضا تقليص قائمل ائتظار مقدمي الطلبات بنسبل 75٪ برلول نهايل هذا العام، 

وتتوقع أن ال تكون هناك أي قائمل انتظار في السنل القادمل.
شهد العام 20١٨م أيًضا تغييًرا هاًما وأساسًيا في القطاع العقاري السعودي 
الذي تدامه وتسيطر اليه الركومل بةكل رئيسي. ومن المتوقع أن تتخلى 

الركومل وفًقا لخطط الرؤيل 2030م ان دورها التقليدي ممقدم وحيد 
للوحدات السكنيل في البالد، وأن تسلّم مقاليد األمور للقطاع الخاص لتمكينه 

من القيام بدور حيوي في تنفيذ المةاريع في المرحلل القادمل. ونرن نتوقع أن 
يلعب القطاع الخاص دوًرا أساسًيا في شريرل السكن الميسر في المستقبل.
وباإلضافل إلى ذلك، شهد العام 20١٨م إدراج تسعل صناديق استثمار اقاري 

متداول )ريت( جديدة في سوق تداول، ما يبرز مدى قوة إقبال المؤسسات 
الماليل ومديري األصول الى صناديق ريت. ونرن نرى أن اللوائح الجديدة 

التي أصدرتها هيئل السوق الماليل بهدف ترسين الةفافيل في سوق صناديق 
ريت سوف تؤدي إلى زيادة ثقل المستثمرين وتعزيز قطاع صناديق ريت، وإثبات 

قدرتها الى ترقيق المنفعل لقطاع التطوير العقاري في المدى الطويل.
إننا نرى أن المبادرات التي أالنت انها الركومل الى مدى السنتين الماضيتين 

لترفيز السوق العقاريل، ومنها الى سبيل المثال ضريبل األراضي البيضاء 
وبرامت السكن الميسر وتخفيف القيود الى الرهن العقاري وغيرها من 

المبادرات، سوف تجتذب استثمارات إضافيل إلى القطاع. وبينما نعتقد أن 
الركومل تتررك في االتجاه الصريح نرو إنعاش القطاع العقاري المتراجع، 

غير أن الجهود الركوميل سوف تستغرق وقًتا لكي ترقق النتائت المنةودة 
منها. مما أننا نرى أن التوقعات المستقبليل للقطاع الى المدى القصير ال 

تزال ضبابيل، ومن المتوقع أن تبقى أسعار اإليجارات ومعدالت اإلشغال 
ارضل للضغوط في المستقبل القريب بسبب استمرار مغادرة العمالل األجنبيل 

للمملكل. غير أننا نبقى إيجابيين في نظرتنا للسوق العقاريل في المملكل في 
المدى الطويل، والى األخص في ضوء تسارع نةاط البناء واإلنةاءات في 

مةاريع التطوير الضخمل، إلى جانب جهود المملكل الهادفل إلى تنميل سوق 
اقاريل نةطل في السنوات القادمل.

التحوالت االقتصادية واالجتماعية مستمرة وسوف تدفع عجلة 
النمو في المستقبل

لقد مان العام 20١٨م مليًئا بالمبادرات الهادفل إلى دام المملكل في تنويع 
اقتصادها وإيقاف ااتمادها الى القطاع الهيدرومربوني. ونعتقد أن مبادرات 

تطبيق ضريبل القيمل المضافل وإصالحات أسعار الطاقل وفرض الرسوم الى 
العمالل الوافدة سوف تستمر في المساهمل في تنويع مصادر الدخل لسنوات 
قادمل. ومن المتوقع أن يؤدي تضمين المملكل في مؤشرات األسواق الناشئل 
وتداول السندات الركوميل إلى تدفقات نقديل بالمليارات إلى السوق الماليل 
السعوديل وترسين السيولل فيها. مما أننا نرى أن قطاع الترفيه في المملكل 

وتوسعل البنيل الترتيل سوف يساادان الى ترول المملكل إلى وجهل سياحيل.
إن التغيرات الهامل في السياسات الى مدى السنل الماضيل تةير إلى أن 

امليل الترول هذه سوف تستمر الى مدى السنوات القادمل وسوف تؤدي إلى 
تهيئل فرص استثماريل جديدة. مذلك من المتوقع أن يستفيد مناخ األامال 
في المملكل من سهولل االستثمار في قطااات رئيسيل أخذت تظهر نتيجل 

للتصريح االقتصادي المتواصل.
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 مراجعة أنشطة 
وعمليات الشركة



إدارة األصول بةرمل الخبير الماليل هي الةريك المؤتمن للمستثمرين، حيث 
ترمز اإلدارة الى تلبيل احتياجات العمالء. مما تعتمد منهجيل قائمل الى 

التواصل واالستفادة من وجهات النظر المختلفل والدرايل المتنوال لفرقنا 
االستثماريل لترقيق أداء استثماري متفوق لعمالئنا. وتتيح خبراتنا الواسعل 

وقدراتنا الفائقل والةاملل تهيئل رؤيل أشمل لفرقنا االستثماريل التخاذ قرارات 
مدروسل وصائبل نتمكن من خاللها من ترقيق اوائد مجزيل الى المدى 

الطويل لجميع صناديقنا االستثماريل الخاصل المتوافقل مع ضوابط الةريعل 
اإلسالميل ومرافظنا االستثماريل بالومالل.

تستهدف مرفظل الخبير الراليل المؤلفل من ١6 صندوًقا وشرمل استثمار، 
فئات االستثمارات البديلل بما يرقق تنويع فرص االستثمار أمام العمالء 

من خالل توزيع استثماراتهم الى قطااات ومناطق جغرافيل مختلفل بعوائد 
مستهدفل متنوال. وتسعى الخبير دائًما إلى توحيد مصالرها مع مصالح 

امالئها باالستثمار في الصناديق والةرمات التي تقوم بتأسيسها، ما يةكل 
أحد أهم العوامل التي تسهم في نجاح استثماراتها. وتواصل العمل الى 

مراقبل األوضاع االقتصاديل والفرص االستثماريل المتاحل في األسواق وتقييم 
احتياجات العمالء من أجل تطوير الرلول االستثماريل الجديدة التي تلبي 

االحتياجات المتغيرة إلدارة استثمارات امالئنا.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

طرحت الخبير الماليل في العام 20١٨م أول صندوق استثمار اقاري   •
متداول )ريت( بلغ إجمالي أصوله أمثر من ١ مليار ريال سعودي. وقد 

اشتملت المرفظل األوليل لصندوق الخبير ريت الى سبعل أصول اقاريل 
في شرائح تجارة التجزئل والعقارات المكتبيل والعقارات السكنيل، موزال 

في مواقع استراتيجيل في جدة والرياض وتبوك.
طرحت الخبير الماليل في ديسمبر 20١٨م صندوقين لالستثمار في أسهم   •

الملكيل الخاصل، استروذا مجتمعان الى مدرستين في المملكل العربيل 
السعوديل ومدرسل واحدة في دبي باإلمارات العربيل المتردة.

أنجزت الخبير الماليل التخارج التام من صندوق استثمار اقاري واحد،   •
والتخارج الجزئي من صندوقين اقاريين آخرين.

نما ادد حسابات المرافظ االستثماريل بالومالل في األسواق الماليل بنسبل   •
.٪32.96

نما إجمالي األصول ترت اإلدارة بنسبل ١7.25٪ ليصل إلى 5.597.63   •
مليون ريال سعودي.

إدارة 
األصول

 مراجعة أنشطة 
وعمليات الشركة

الخبير المالية
التقرير السنوي لعام 2018م

2٨
29



ترمز الخبير الماليل الى إيجاد منتجات االستثمار العقاري ذات الخصائص 
الفريدة واإلدارة الجيدة واألداء المتفوق. ونرن نسعى إلى ترقيق اوائد 

تنافسيل من الملكيل العقاريل المباشرة بفضل قدراتنا المتفوقل ومنهجيتنا 
الرريصل الهادفل إلى تعظيم أداء االستثمارات. مما نعمل الى تلبيل احتياجات 

مستثمرينا المختلفل باختالف درجل إقبالهم الى ترمل مخاطر االستثمار 
والعوائد المستهدفل. وتقوم فلسفتنا االستثماريل الى الفهم العميق لالستثمار 
العقاري الى مستوى االستراتيجيل والى مستوى األصول. ويتم إيجاد الفرص 
االستثماريل بعد إجراء دراسات وبروث شاملل والتوصل إلى فهم اميق ألسس 

االستثمار العقاري وإجراء التقييم الدقيق لمختلف العناصر االستثماريل. 
ونقدم في الخبير الماليل مجموال متنوال من المنتجات في األسواق المرليل 

والعالميل في جميع الفئات الرئيسيل إلدارة االستثمارات العقاريل، بااتماد 
استراتيجيات متوازنل المخاطر تهدف إلى ترقيق قيمل مضافل.

تتألف إدارة االستثمارات العقاريل بةرمل الخبير الماليل من ثالث وحدات 
متخصصل، هي وحدة إدارة المرافظ االستثماريل، وحدة إدارة التطوير، وحدة 

االسترواذ. 
ويعمل في هذه الوحدات فريق من الخبراء المتخصصين الذين يمتازون 
بسجالت حافلل باإلنجازات في األسواق المرليل والعالميل في مجاالت 

االستثمار العقاري والتطوير وإدارة صناديق االستثمار.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

ِبدء تنفيذ خطل طموحل إلنةاء ادة صناديق استثمار اقاريل متداولل   •
ومان بامورتها صندوق »الخبير ريت« حيث تم بنجاح إغالق الطرح األولي 
ألسهم صندوق »الخبير ريت« والذي ساهم ما يزيد ان 25 ألف مةترك 

بتغطيته بقيمل 237 مليون ريال سعودي تمثل 24٪ من إجمالي حجم أصول 
الصندوق الذي يتجاوز مليار ريال سعودي.

مواصلل العمل في إطار منهجيتنا القائمل الى االستفادة من فرص   •
االسترواذ الى أصول اقاريل مدرة للدخل من خالل استرواذ »صندوق 

الخبير ريت« الى سبعل أصول اقاريل ُمِدرة للدخل موزال في مواقع 
استراتيجيل في مل من الرياض وجدة وتبوك.

تنميل شرامات استراتيجيل مع ادد من الةرمات المتخصصل في التطوير   •
وإدارة العقارات.

التخارج من صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن ١ باإلضافل إلى   •
بيع األصول العقاريل التاليل:

مةروع ليك بوينت الواقع في مدينل انديانابوليس في الواليات   -
المتردة األمريكيل والمملوك من قبل » صندوق الخبير للدخل العقاري 

األمريكي«.
مجمع الملقا السكني الواقع في مدينل الرياض والمملوك من قبل »   -

صندوق الخبير للدخل العقاري السعودي ١«.
مواصلل العمل الى التخارج الجزئي من صندوق الخبير للتطوير العقاري   •

السكني )مسامن( ببيع الوحدات السكنيل.

االستثمارات 
العقارية

 مراجعة أنشطة 
وعمليات الشركة
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الخبير الماليل هي الةريك المؤتمن للةرمات العائليل في المملكل العربيل 
السعوديل ودول المنطقل، وتستهدف خدمات االستثمار في األسهم الخاصل 

قطااات منها التعليم والراايل الصريل.
إننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع فرق اإلدارة العليا بةرمات مرفظتنا االستثماريل 
لترقيق القيمل التةغيليل والماليل. مما أننا نستثمر في الصفقات المستهدفل 

ابرصناديق فرص مرددة يتم تأسيسها برؤوس أموال خاصل مبيرة تقدمها 
الخبير الماليل. 

ويتم اختيار الةرمات المستهدفل بااتماد استراتيجيات االستثمار التاليل:

شرامات تنميل رؤوس األموال: االسترواذ الى حصص أغلبيل في شرمات   .١
تمتاز بقدرة االيل الى ترقيق النمو ان طريق االستثمار بغرض زيادة رأس 

المال والتخارج الجزئي، والعمل مع اإلدارة الى إضفاء الطابع المؤسسي 
الى الةرمات بهدف ضمان استمراريل نموها الى المدى البعيد.

االسترواذ: االسترواذ الى حصص أغلبيل مبيرة أو مامل حصص الملكيل   .2
في شرمات مختارة تكون فيها اإلدارة مستقلل ان المالكين.

االسترواذ الى حصص قبل الطرح األولي لالمتتاب العام: االسترواذ   .3
الى حصص أقليل مبيرة في شرمات ممتازة تسعى إلى طرح أسهمها 

لالمتتاب العام.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

االسترواذ الى ثالث شرمات تعليميل في مناطق جغرافيل مختلفل مالتالي:  •
االسترواذ الى ١00٪ من حقوق ملكيل شرمل العزيزيل للتعليم والتدريب،   -

الةرمل المالكل لمدارس العزيزيل األهليل في مدينل الخبر، المملكل 
العربيل السعوديل.

االسترواذ الى 90٪ من حقوق ملكيل شرمل التنميل المتكاملل للتعليم   -
والتدريب، الةرمل المالكل لخمس مدارس أهليل )مدارس رائدة السالم، 

مدارس دار القلم، مدارس رواد الرضارة، مدارس السفراء، مدارس 
تضامن السالم( في مدينل الرياض، المملكل العربيل السعوديل.

االسترواذ الى ١00٪ من حقوق ملكيل شرمل مدارس مابيتال ذ.م.م.،   -
الةرمل المالكل لمدارس مابيتال في مدينل دبي، اإلمارات العربيل 

المتردة.
إنةاء صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي 2 المتالك شرمل العزيزيل   •

للتعليم والتدريب وشرمل مدارس مابيتال ذ.م.م.
إنةاء صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي 3 المتالك شرمل التنميل   •

المتكاملل للتعليم والتدريب.
تةمل أهداف إدارة األسهم الخاصل بةرمل الخبير الماليل ما يلي:  •

إنةاء منصل تعليميل من خالل تأسيس شرمل قابضل.  -
اجتذاب أفضل فريق تنفيذي إلدارة وتةغيل هذه المدارس، واالستفادة   -

من وفورات الرجم الكبير وفرص التكامل بما يتيح التخارج من المنصل 
التعليميل بالطرح األولي لالمتتاب العام في سوق األسهم السعوديل 

)تداول(.
سوف تواصل إدارة األسهم الخاصل بةرمل الخبير الماليل ترميز استثماراتها في 

قطااات دفاايل أخرى مالراايل الصريل، واتباع استراتيجيل حذرة لالستفادة من 
الفرص االستثماريل في شرمات صناايل تمتاز بقدرة االيل الى التصدير.

األسهم 
الخاصة
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تقدم إدارة األسواق الماليل بةرمل الخبير الماليل تةكيلل واسعل من خدمات 
إدارة االستثمارات المتوافقل مع أحكام الةريعل اإلسالميل ومبادئها وقد 

تم هيكلل اإلدارة لتفي باحتياجات العمالء أصراب المالءة الماليل العاليل 
والمؤسسات االستثماريل والةرمات العائليل.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

في العام 20١٨م، املت إدارة األسواق الماليل الى استيفاء متطلبات الطرح   •
الخاصل باالمتتاب األولي لصندوق »الخبير ريت« الذي سيتم إدراجه في 

السوق الماليل السعوديل )تداول(. االوة الى ذلك، قامت اإلدارة بإشراك 
خمسل بنوك سعوديل رئيسيل باإلضافل إلى مدير للطرح لدام أامال تغطيل 

االمتتاب.
مما واصلت إدارة األسواق الماليل العمل الى توسعل اروضها االستثماريل   •
من خالل اجتمااات وورش امل مع هيئل السوق الماليل ومدراء استثمار 

االميين وإقليميين بغرض تطوير منتجات استثماريل جديدة منافسل. 

األسواق 
المالية
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تقوم إدارة تطوير المنتجات بدور استراتيجي في جميع مراحل االستثمار، 
وتعمل الى تطوير وهيكلل الفرص االستثماريل الجديدة التي يختارها مديرو 

الصناديق، لترويلها إلى حلول ومنتجات استثماريل مبتكرة. وتقدم إدارة 
تطوير المنتجات الدام أيًضا لمديري الصناديق فيما يتعلق باالسترواذ 

الى الصفقات االستثماريل الجديدة، والتخارج منها، وإنهائها وتصفيتها. 
وباإلضافل إلى ذلك، تتأمد اإلدارة من تطوير المنتجات وإدارتها وفًقا 
لضوابط الةريعل اإلسالميل من خالل التنسيق الفعال مع المستةار 

الةراي. مما تقوم إدارة تطوير المنتجات بإاداد تقارير صناديق االستثمار 
وفًقا لمتطلبات هيئل السوق الماليل وتوزيعها الى المستثمرين. وتضم 

اإلدارة فريًقا من الخبراء المتخصصين الراصلين الى خبرات واسعل في 
تطوير صناديق االستثمار، والترليل المالي، والدراسات االقتصاديل وأبراث 

األسواق، وقوانين االستثمار المعمول بها.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

هيكلل وتطوير صندوق »الخبير ريت«  وهو صندوق اقاري متداول جديد تم   •
هيكلته وفق تعليمات الصناديق االستثماريل العقاريل المتداولل  .

هيكلل وتطوير صندوقين ملكيل خاصل جديدين يستثمران بةكل أساسي   •
في القطاع التعليمي، وهما صندوق الخبير للملكيل الخاصل  التعليمي 2 

وصندوق الخبير للملكيل الخاصل  التعليمي 3.
مواصلل دام ومساندة تطوير منصل الخبير الوقفيل. لبدء العمل الى تطوير   •

منتت جديد بالتعاون مع هيئل األوقاف وهيئل السوق الماليل
مراقبل سير أامال الصناديق/المنتجات االستثماريل من خالل ارضها الى   •

فريق مراقبل الصناديق ولجنل تطوير المنتجات. العمل الى زيادة التواصل 
مع هيئل السوق الماليل والمةارمل بفعاليل، لبدء العمل الى تطوير منتت 

جديد وفقاً للتعليمات الخاصل بصناديق االستثمار المغلقل المتداولل.
ترديث وثائق طرح المنتجات بما يتوافق مع الئرل صناديق االستثمار   •

المعدلل الصادرة ان هيئل السوق الماليل.
دام إاداد تقارير المستثمرين والتقارير التي تطلبها هيئل السوق الماليل   •

لجميع صناديق االستثمار.

تطوير 
المنتجات
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الخبير الماليل هي شرمل إدارة األصول األولى في المملكل العربيل السعوديل 
الخاضعل لرقابل وإشراف هيئل السوق الماليل التي استهدفت قطاع األوقاف 

بإطالقها " برنامت الخبير إلدارة الثروات الوقفيل )وقف( " وهذا البرنامت 
مصمم للةرمات العائليل واألفراد أصراب المالءة الماليل العاليل الذين 

يطمرون إلى تأسيس ميانات وقفيل حديثل تتسم بالنزاهل والةفافيل.
يتناول البرنامت القيود والمعوقات التي تواجه الوقف التقليدي مع تقديم 

حلول شاملل مدامل بهيكليل وقفيل مؤسسيل قويل متوافقل مع األنظمل 
المرليل، ومعايير الروممل الدوليل، واإلدارة المتخصصل لألصول، وتقديم 

تقارير األداء الدوريل.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

مع إاالن هيئل السوق الماليل خالل العام 20١٨م أنه سوف يتم طرح صناديق 
االستثمار الوقفيل مقطاع أامال، املت الخبير الماليل الى تطوير وهيكلل 

صندوق استثمار وقفي بالتعاون مع جهل خيريل مرموقل لتكون المستفيد من 
ريع الصندوق المزمع إنةاؤه. ومن المتوقع طرح الصندوق خالل الربع الثالث 

من سنل 20١9م.

وحدة 

الثروات الوقفية
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قامت شرمل الخبير الماليل بإاادة تنةيط وتفعيل إدارة االستثمارات البنكيل 
في النصف الثاني من سنل 20١7 للترميز بةكل رئيسي الى تقديم الخدمات 
االستةاريل للطروحات األوليل في السوق الموازيل )نمو( الذي تم اطالقه في 

ذلك الوقت. تجدر اإلشارة الى ان قطاع  االستثمارات البنكيل ال يزال يمثل ترديا 
لألشخاص المصرح لهم )APsِ ( وخاصل للةرمات الغير مرتبطل بالبنوك بدًءا 
من الوضع االقتصادي الرالي الذي أثر الى ارباح وتقييم الةرمات مما جعل 

ادد من هذه الةرمات تعدل ان فكرة الطرح في السوق الموازي او اللجوء الى 
أي استةارات بنكيل او خدمات مصرفيل استثماريل، اضف الى ذلك المنافسل 

المتزايدة من قبل الةرمات المرخص لها من هيئل سوق المال والمرتبطل 
بالبنوك المرليل وبنوك االستثمار الدوليل، قد فرضت ضغوطاً الى الرسوم 

بسبب زيادة المنافسل وانخفاض الفرص المرليل. وبالرغم من هذه الترديات 
فان شرمل الخبير الماليل ما زالت ناشطل في تقديم تةكيلل واسعل من خدمات 

واالستةارات الماليل. وتتوزع خدمات االستثمارات البنكيل بةرمل الخبير الماليل 
الى ثالث فئات اامل لتقديم أفضل الخدمات: 

1- أسواق رأس المال
تهيء السوق السعوديل الناميل خياًرا جذاًبا للةرمات لزيادة رأس المال وتوفير 

السيولل للمساهمين. ولذلك تلتزم الخبير الماليل بتقديم الدام للةرمات 
وإدارتها في مل مرحلل من مراحل الطرح األولي لالمتتاب العام، والتأمد من 
ترقيقها لجميع األهداف المرددة لها. وإلى جانب ذلك، تتيح خبرة الخبير 
الواسعل تقديم االستةارات الماليل وخدمات إدارة الطرح في جميع جوانب 

امليل الطرح األولي لالمتتاب العام.
تقدم إدارة االستثمارات البنكيل خدمات متكاملل في أسواق رأس المال 

للةرمات ذات الملكيل الخاصل، تةمل:
الطروحات األوليل لالمتتاب العام، وبةكل رئيسي في سوق نمو؛  •

إصدارات أسهم حقوق األولويل؛  •
الطروحات الخاصل؛  •

2- أسواق السندات واستشارات المديونية
تسعى إدارة االستثمارات البنكيل إلى تقديم الخدمات االستةاريل وخدمات 
الترتيب والطرح للرصول الى التمويل من أسواق الدين، مع الترميز بةكل 

رئيسي الى ما يلي:
الصكوك؛  •

الرصول الى تسهيالت مصرفيل متوافقل مع ضوابط الةريعل اإلسالميل؛  •
التمويل المةترك.  •

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

رمزت إدارة االستثمارات البنكيل بةكل رئيسي خالل العام 20١٨م الى   •
خدمات استةارات الطرح لالمتتاب العام في السوق الموازيل نمو وخدمات 

استةارات االندماج واالسترواذ.
تم تعيين إدارة االستثمارات البنكيل خالل السنل ممستةار لةرمل   •

استثمارات صناايل فيما يتعلق ببيع أصول أنةطتها غير األساسيل؛
أجرت إدارة االستثمارات البنكيل أيًضا مباحثات إيجابيل مع ادد من   •

الةرمات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقل الةرق األوسط بةأن 
إمكانيل إدراج شرمات أجنبيل في السوق الموازيل بانتظار صدور قوااد 

اإلدراج المعدلل في السوق الموازيل.
قامت إدارة االستثمارات البنكيل بترتيب تسهيالت مصرفيل متوافقل مع   •
ضوابط الةريعل اإلسالميل مجموال من صناديق الخبير الماليل مما تم 
تعيينها لترتيب تسهيالت مصرفيل لعدد من الةرمات التي تم االسترواذ 

اليها من قبل صناديق اقاريل أو صناديق األسهم الخاصل.

االستثمارات 
البنكية

3- الدمج واالستحواذ
تستفيد الخبير الماليل من مرمزها الفريد في جدة وشبكتها المرليل الواسعل 
لتلبيل احتياجات امالئها من خالل تقديم تةكيلل متكاملل من خدمات الدمت 

واالسترواذ في قطااات اديدة الى درجل االيل من التخصص، وتهيئل 
الفرص لعمالئها في القطااين العام والخاص.

تستطيع الخبير الماليل تقديم المةورة والمساادة في جميع أنواع صفقات 
االندماج واالسترواذ، شاملًل ما يلي:

االندماج بين الةرمات العامل والخاصل؛  •
االسترواذ الى حصص أقليل أو أغلبيل في شرمات؛  •

المةاريع المةترمل؛  •
الترالفات االستراتيجيل.  •

 مراجعة أنشطة 
وعمليات الشركة
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حصلت الخبير الماليل الى خبرة واسعل في مجال تقديم الخدمات اإلداريل 
وخدمات أمين الرفظ لصناديق االستثمار، وهي تقدم منذ ثمان سنوات حتى 

اآلن خدمات متخصصل لمديري الصناديق العاملين لدى الةرمل.
وتملك إدارة امليات الصناديق والرفظ خبرة واسعل في إدارة مختلف أنواع 
صناديق االستثمار الى المستويين المرلي والدولي، تةمل األسهم الخاصل، 

واالستثمار العقاري، واالستثمارات المدرة للدخل، واألسهم، وأسواق النقد.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

بعد تةجيع هيئل السوق الماليل ألمناء الرفظ المرخص لهم الى تقديم   •
خدمات أمانل الرفظ للصناديق ترت إدارة المؤسسات الماليل في المملكل 

العربيل السعوديل، قررت الخبير الماليل تقديم خدمات أمانل الرفظ 
لصناديق االستثمار التي يديرها أشخاص مرخص لهم آخرون ومصارف 

مرليل وإقليميل، وبالتالي ترويل إدارة امليات الصناديق والرفظ إلى قطاع 
أامال مدر للدخل.

داًما لهذا القرار االستراتيجي، أادت إدارة امليات الصناديق والرفظ   •
مواًدا تسويقيل مصممل خصيًصا للعمالء الخارجيين، تبين بالتفصيل 

الخدمات المعروضل وتبرز الخبرات المميزة والدرايل الفريدة التي تتمتع 
بها شرمل الخبير الماليل.

باإلضافل إلى ذلك، أبرمت الخبير الماليل اتفاقيل استراتيجيل مع شرمل   •
مراماة تملك خبرة واسعل في القوانين واألنظمل المرليل والدوليل لتقديم 

المةورة والخدمات واالستةارات القانونيل المطلوبل.

إدارة عمليات 
الصناديق والحفظ

 مراجعة أنشطة 
وعمليات الشركة
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 مراجعة أنشطة 
وعمليات الشركة

يقدم فريق تطوير األامال والطرح منتجات الخبير الماليل في المملكل 
العربيل السعوديل ودول مجلس التعاون الخليجي، وهدفه الرئيس هو إيجاد 
قيمل مضافل الى المدى الطويل لةرمل الخبير الماليل من خالل امالئها 

وأسواقها واالقاتها. ويستفيد فريق تطوير األامال والطرح من درايته الواسعل 
إليجاد االقات استثماريل مع العمالء لتعزيز الثقل وترسيخ جسور التواصل، 

بما في ذلك األفراد أصراب المالءة الماليل العاليل، والةرمات العائليل، 
والمؤسسات االستثماريل. وباإلضافل إلى ذلك، يقوم الفريق بتعريف العمالء 
بالمنتجات والصفقات الجديدة التي تطرحها الةرمل، مع التواصل المستمر 
والمنتظم معهم الطالاهم الى أحدث مستجدات استثماراتهم في مرافظهم 

االستثماريل. مع تقديم التقارير الدوريل حول آخر المستجدات في أسواق 
االستثمار المرليل واإلقليميل والعالميل، والمناخات االستثماريل السائدة، 

والفرص المتاحل في األسواق المختلفل.

أبرز اإلنجازات في العام 2018م

نمو قاادة العمالء اموًما بنسبل 24٪، وترقيق زيادة مبيرة في ادد العمالء   •
من فئل المؤسسات.

بلغت نسبل امليات البيع المكررة 3١٪ بنهايل اام 20١٨م والتي تعكس   •
املياً مدى رضاء العمالء الراليين.

تطوير 
األعمال والطرح

الطرح بحسب نوع العميل كما هو في عام 2018م

الطرح بحسب فئات األصول

االستثمار العقاري األسهم الخاصلاألسواق الماليل

تراكمي منذ عام 2009م2018

٪47

٪١6

٪37 ٪5٨

٪١7
٪25

األفراد

٪67
المؤسسات والةرمات العائليل

٪33
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 مراجعة 
العمليات المساندة

رأس المال البشري
تعطي الخبير الماليل األولويل القصوى الجتذاب وتطوير أفضل الكوادر البةريل 
المتخصصل في قطااات الةرمل المختلفل واالحتفاظ بهم الى رأس العمل بما 

يرقق ميزة تنافسيل أساسيل للةرمل. وفي إطار ترميز الةرمل االستراتيجي 
الى إدارة أصول االستثمارات البديلل، اتخذت الخبير خالل العام 20١٨م 
خطوات لضمان ترقيق المستويات المثلى للتوظيف في إدارتي االستثمار 

العقاري واألسهم الخاصل، وفي العمليات المساندة التي تقدم الدام لهاتين 
اإلدارتين. ومما في نهايل السنل، بلغ مجموع موظفي الةرمل 70 موظًفا، نسبل 

اإلناث منهم ٪2٨.
واصلت الخبير الماليل استثماراتها المكثفل في التدريب والتطوير واإلرشاد 
والتوجيه وإدارة التغيير الثقافي. ويةمل هذا برنامت تقييم الموارد البةريل 
الذي يسااد الى وضع معايير لقياس األداء ضمن أربع فئات أساسيل هي: 

ترقيق األهداف؛ وتطبيق قيَّم الةرمل؛ ومفاهيم القيادة المطلوبل؛ والطاقات 
المستقبليل. وتةجع الخبير الماليل الموظفين الى العمل مًعا داخل الةرمل 

ومع العمالء ضمن إطار هيكلها التنظيمي المرن، بهدف بناء االقات مستدامل 
تةكل األسس التي تقوم اليها فلسفل امل الةرمل.

تقنية المعلومات
ترى الخبير الماليل أن استخدام التكنولوجيا المتطورة يعتبر مرفًزا استراتيجًيا 

أساسًيا، وهي تعمل الى التةجيع الى توفير البنيل الترتيل لتقنيل المعلومات 
التي تمتاز بالرمايل األمنيل القويل ويمكن االاتماد اليها إلى حد مبير، وتقديم 

نوايل االيل من الخدمات والمساندة لتلبيل احتياجات الخبير الماليل دائمل 
التغير. وقد واصلت الةرمل خالل العام 20١٨م التةجيع الى االستخدام 

المبدع والمبتكر للتكنولوجيا، وقامت بترديث بنيل تقنيل المعلومات لدام نظم 
وخدمات المعلومات بالةرمل.

للتعامل مع التطورات التكنولوجيل تم ترميب نظام »مرمز اتصال« مرمزي خالل 
السنل لتلقي االستفسارات والطلبات بةأن صناديق االستثمار إلى جانب حل 

.Informacast النداء اآللي
 EBS قمنا بترديث مامل لنظام أورامل ،Oracle وبناًء الى توصيل أورامل

بزنس انتلجنس وترميب أحدث إصدار 12c ونقل البيانات من نظام 
مايكروسوفت إلى نظام لينومس Linux بما يؤدي إلى رفع مستويات األمن 

واالستقرار واألداء.
مذلك قمنا بترميب بنيل ترتيل لتقنيل المعلومات اشتملت الى أجهزة خادمل 

متخصصل وشبكات معلومات وقاادة بيانات أورامل لتسهيل االنتقال من نظام 
.Mubashir إلى نظام مباشر Advent أدفنت

باإلضافل إلى ذلك، قامت إدارة تقنيل المعلومات بدور مروري في امليات 
التجديد الجاريل في المكتب الرئيسي لةرمل الخبير الماليل، حيث تم تجهيز 

جميع الطوابق المجددة بأحدث مروالت سيسكو لزيادة سرال الةبكل إلى 
ادة جيغابت، إلى جانب ترميب حل اتصال السلكي يعمل بوحدة تركم إلتاحل 

التوصيل بالةبكل.
مما اشتملت أامال التطوير الرئيسيل األخرى الى ترديث بيئل االتصال الهاتفي 

ابر بروتومول اإلنترنت، وتوسعل القدرة التخزينيل ومكتبل األشرطل الرقميل.
مذلك استمر ترميز الةرمل في العام 20١٨م الى إاطاء األولويل ألمن 

المعلومات، وتم ترميب إصدار جديد من HP Arcsight )إدارة المعلومات 
واألحداث األمنيل(. وألغراض مساندة خطط استمراريل األامال، قامت الخبير 

الماليل باختبار موقع االسترجاع االحتياطي بنجاح، مما قامت بتجربل وسائل 
حمايل البنيل الترتيل لتقنيل المعلومات واالتصاالت من االختراقات الخارجيل.

مراجعة 
العمليات المساندة
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إدارة االتصاالت والعالقات العامة
واصلت الخبير الماليل في العام 20١٨م إبراز إنجازاتها والمراحل الرئيسيل 
التي حققتها مع جميع المعنيين بالةرمل من خالل اإلاالنات والمةارمات 

اإلاالميل وتسليط الضوء الى قدرات وإنجازات أاضاء اإلدارة العليا. وقد 
اشتملت األنةطل اإلاالميل خالل السنل الى تسعل تصريرات صرفيل، 

منها ثالثل بةأن صندوق “الخبير ريت”، باإلضافل إلى مقابلل خاصل االيل 
المستوى.

المقابالت
في شهر مارس، نةرت جريدة الرياض مقابلل مع رئيس مجلس إدارة 

الةرمل السيد مسااد مرمد سعد الدريس. وقد اشتملت األسئلل واألجوبل 
الى وصف النطالقل الةرمل ونموها ومسيرة نجاحها بمناسبل مرور اةرة 

سنوات الى تأسيسها، مما اشتملت أيًضا الى تقييم للعوامل المميزة 
للةرمل والتوقعات المستقبليل لألسواق.

إلى جانب ذلك، وبناًء الى ورقل العمل بعنوان »استراتيجيات خارجل ان 
المألوف«، قام فريق االتصاالت والعالقات العامل بترتيب إجراء مقابلل مع 

الرئيس التنفيذي السيد أحمد غوث، تردث خاللها ان الريادة الفكريل لةرمل 
الخبير الماليل وخبرات ودرايل موظفيها وإدارتها العليا. وقد نةرت هذه المقابلل 
الى موقع زاويل التابع لةرمل تومسون رويترز، وهو أحد أهم المواقع اإلخباريل 

اإلقليميل.

صندوق الخبير ريت
من جهل أخرى، شهد النصف الثاني من العام 20١٨م اجتياز الخبير الماليل 
لمرحلل أساسيل بطرح صندوق الخبير لالستثمار العقاري المتداول )الخبير 
ريت(. وقد قام فريق االتصاالت والعالقات العامل خالل هذه الفترة بتفعيل 
استراتيجيل االتصاالت والعالقات العامل لصندوق )الخبير ريت(، بمساادة 

تنفيذيل من شبكل العالقات العامل وبدام استراتيجي من مستةاري 
االتصاالت والعالقات العامل. وقد ااتمدت هذه االستراتيجيل منهجيل 

متعددة القنوات استهدفت وسائل اإلاالم التقليديل واإلذاايل والتلفزيونيل 
والرقميل للوصول إلى الجمهور المستهدف، ما أسهم بدور أساسي في 

نجاح صندوق )الخبير ريت(.

تقارير الدراسات واألبحاث

االستراتيجيات الخارجة عن المألوف
استمرت الخبير الماليل في إبراز ريادتها الفكريل وخبراتها ودرايتها في اقتصاد 

المملكل من خالل نةر ورقل برث بعنوان »االستراتيجيات الخارجل ان المألوف« 
لترويل االقتصاد والمجتمع، قدمت فيها للمهتمين والقراء مراجعل متعمقل 

القتصاد المملكل في ضوء اإلصالحات االقتصاديل واالجتماايل الجاريل. وقام 
فريق االتصاالت والعالقات العامل بتوزيع ورقل برث »االستراتيجيات الخارجل 

ان المألوف« والتصريح الصرفي بةأنها الى مبار الصرفيين، ما نتت انه 
تغطيل واسعل في الصرف اليوميل ووسائل اإلاالم في جميع أنراء المنطقل.
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المراجعة المالية

المراجعة 
المالية

ترتوي المراجعل الماليل الى ملخص وترليل لألداء المالي لةرمل الخبير 
الماليل للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١٨م. مما ترتوي إيضاحات القوائم 

دة الى مزيد من المعلومات ان األداء المالي. الماليل الموَحّ

اإليرادات
بلغت إجمالي اإليرادات في العام 20١٨م ١٨٨.2 مليون ريال سعودي، مقارنًل 

بما مجمواه ١٨7.5 مليون ريال سعودي للسنل السابقل.
مما انخفض العائد الى االستثمارات ليصل إلى ما مجمواه ١23 مليون ريال 
سعودي، أي بمعدل انخفاض بنسبل ٨٪ من ١34 مليون ريال سعودي في العام 
20١7م. وقد نتت ذلك بةكل رئيسي ان االنخفاض في األرباح المرققل من 

استثمارات المتاجرة في العام 20١٨م.
وفي المقابل، ارتفعت المساهمل من أتعاب اإلدارة بنسبل 20٪ إلى 64.5 مليون 

ريال سعودي، ومان السبب الرئيسي في ذلك نمو األصول ترت اإلدارة بنسبل 
١7٪ وبلغت 5.597 مليار ريال سعودي مما في نهايل شهر ديسمبر 20١٨م. 

بلغ الدخل من األرباح الموزال ١9.٨ مليون ريال سعودي من 2١.3 مليون ريال 
سعودي في العام 20١7م.

المصروفات التشغيلية
ارتفعت المصروفات التةغيليل بنسبل 7٪ إلى 9٨ مليون ريال سعودي مقارنل ب 
92 مليون ريال سعودي في العام السابق. حيث أن نسبل المصروفات التةغيليل 

إلى الدخل بلغت 53٪ في العام 20١٨م مقارنًل بنسبل 49٪ في العام 20١7م.

األرباح
انخفض صافي الدخل قبل الزماة وضريبل الدخل بنسبل 7٪ ليصل إلى ٨.56 
مليون ريال سعودي من 6١.١ مليون ريال سعودي في العام 20١7م, الماً بأن 

صافي الدخل بعد الزماة وضريبل الدخل قد انخفض بمقدار 5٪ فقط وقد نتت 
ان ذلك انخفاض ربح السهم األساسي )العادي( بعد الزماة وضريبل الدخل 

إلى 0.6٨ ريال سعودي من 0.72 ريال سعودي في السنل السابقل.

حدة الميزانية العمومية المَوّ
األصول

دة ١,92٨ مليون ريال سعودي مما في 3١  بلغ نمو إجمالي األصول الموَحّ
ديسمبر 20١٨م، أي بمعدل نمو بنسبل ١0٪ مقارنًل بما مجمواه ١,745 مليون 

ريال سعودي في نهايل العام 20١7م. وقد جاء هذا النمو نتيجل مباشرة الرتفاع 
استثمارات التمويل المتوافقل مع أحكام الةريعل اإلسالميل.

حققت الةرمل نمواً في إجمالي األصول الذي نتت بةكل رئيسي ان 
االستثمارات المرتفظ بها للمتاجرة. وقد نمت مرفظل االستثمارات بنسبل 
١5٪ إلى ١,52٨ مليون ريال سعودي في العام 20١٨م من ١,330 مليون ريال 

سعودي في السنل السابقل، مداومل باستثمارات بديلل.

االستثمارات
مليون ريال سعودي

١,52٨
١,330١,26٨١,206
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١7٨.5١5٨.2

ربح السهم
ريال سعودي

0.6٨0.72
0.٨70.٨3
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النقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك، والنقد في الصندوق، وقد 

انخفض رصيد النقد واألرصدة لدى البنوك بمعدل 34٪ ليصل إلى 22 مليون 
ريال سعودي مما في 3١ ديسمبر 20١٨م من 34 مليون ريال سعودي في السنل 

السابقل نتيجل لنمو االستثمارات. وال تتضمن الميزانيل العموميل الموحدة 
الخاصل بالخبير الماليل األصول المرتفظ بها لصالح حسابات امالئها بصفل 

إدارة. ومما في 3١ ديسمبر 20١٨م، بلغت األصول المرتفظ بها ترت إدارة 
الةرمل 4.22 مليار ريال سعودي )20١7: 3.44 مليار ريال سعودي(.

األصول تحت اإلدارة
مما في 3١ ديسمبر 20١٨م، بلغت األصول ترت اإلدارة 5.597 مليار ريال سعودي، 

مرققًل نمًوا بنسبل ١7٪ من 4.774 مليار ريال سعودي في نهايل العام 20١7م. 
ويعكس هذا مدى التزام الةرمل بترقيق اوائد متوازنل لعمالئها بعد توزيع 

وتخفيف المخاطر من خالل طرح منتجات متنوال من صناديق االستثمار الخاصل 
المتوافقل مع أحكام الةريعل اإلسالميل وإدارة مرافظ االستثمارات بالومالل.

االلتزامات
ارتفع إجمالي المطلوبات ليصل إلى 942 مليون ريال سعودي في العام 20١٨م، 

من ٨04 مليون ريال سعودي في السنل السابقل، ويعود السبب الرئيسي في 
ذلك إلى زيادة االلتزامات وتسهيالت التمويل. وفي العام 20١٨م بلغ رصيد 

تسهيالت التمويل المتوافقل مع أحكام الةريعل اإلسالميل التي حصلت اليها 
الخبير الماليل ما مجمواه 220 مليون ريال سعودي.

التمويل للعام المالي 2018م
يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقل بأي قروض )تمويل وفق األحكام 

الةرايل( الى الةرمل مما في 3١ ديسمبر 20١٨م:

البنك السعودي الفرنسيبنك اإلنماءاسم الجهل المانرل للتمويل

سنتين5 سنواتمدة التمويل
١00,000,000١50,000,000مبلغ التمويل األصلي

١4,000,0000المبلغ المسدد
72,000,000١50,000,000المبلغ المتبقي

تم تقديم تفاصيل المديونيل القائمل الى شرمل الخبير الماليل مما في نهايل 
العام المالي 20١٨م بالقوائم الماليل المدققل. للرصول الى التفاصيل يرجى 
االطالع الى بند المطلوبات المتداولل وغير المتداولل بقائمل المرمز المالي 

الموحدة واإليضاحات ذات الصلل.

حقوق المساهمين
مما في نهايل العام 20١٨م، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبل 5٪ إلى 9٨5.4 

مليون ريال سعودي، من 94١.٨ مليون ريال سعودي مما في نهايل العام 
20١7م. وقد نتجت هذه الزيادة بةكل رئيسي ان ارتفاع األرباح المبقاة وقد 

تم ترويل مبلغ 5,5 ماليين ريال سعودي إلى االحتياطي النظامي وفًقا للمعايير 
المراسبيل المتعارف اليها في المملكل العربيل السعوديل.

إجمالي األصول
مليون ريال سعودي

١,927١,746١,6١2
١,3٨4
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صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
مليون ريال سعودي

2017 2018201620152014

56.96١.١
7١.١67.١

57.3

كفاية رأس المال
إن هدف الةرمل في إدارة رأسمالها هو االلتزام بقوااد الكفايل الماليل الصادرة ان هيئل السوق الماليل لرمايل قدرة الةرمل الى االستمرار والمرافظل الى 

قاادة رأسماليل قويل.
أصدرت الهيئل بموجب قرارها رقم ١-40-20١2 بتاريخ ١434/2/١7هـ الموافق 20١2/١2/30م قوااد الكفايل الماليل. وتنص األحكام الى وجوب امتالك 

الةخص المرخص له قاادة رأسماليل بةكل مستمر بما يتوافق مع متطلبات الرد األدنى لرأس المال مما هو مبين في قوااد الكفايل الماليل.
وفيما يلي تفاصيل الرد األدنى من متطلبات رأس المال والقاادة الرأسماليل:

كفاية رأس المال

20١٨20١7)ألف ريال سعودي(
=

985,427939,590إجمالي قاادة رأس المال

910,673٨96,042الرد األدنى لرأس المال المطلوب

نسبة كفاية رأس المال
20١٨20١7)ألف ريال سعودي(

١.0٨١.05إجمالي نسبل رأس المال
74,75443,54٨الفائض في رأس المال

الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة
 رأس المال 

النشاط الرئيسي للشركةنسبة)دوالر امريكي(
الدولة محل 

المقر الرئيسي للعملياتالتأسيس

 شرمل الخبير الماليل المردودة 
١00٪١,000,000)مرمز دبي المالي(

تقديم المةورة بةأن المنتجات الماليل وترتيب 
الصفقات في االستثمارات وإدارة األصول و ترتيب 

الرفظ واالئتمان و تقديم المةورة االئتمانيل.

االمارات العربيل 
المتردة

دبي – االمارات العربيل 
المتردة

تفاصيل الشركات ذات األغراض الخاصة التابعة لشركة الخبير المالية

اسم الشركة
 رأس المال 

)ريال سعودي(
نسبة 

النشاط الرئيسي للشركةالملكية
الدولة محل 

المقر الرئيسي للعملياتالتأسيس

شرمل الجديدة الخليجيل 
المملكل العربيل حفظ األصول العقاريل المملومل للصناديق العقاريل99٪300,000لالستثمار العقاري

جدةالسعوديل

9٨٪300,000شرمل مداد االستثمار المردودة
تسجيل األصول المملومل لكل من صناديق األسهم 

الخاصل أو صناديق االستثمار أو المرافظ المدارة 
والمؤسسل من قبل شرمل الخبير الماليل

المملكل العربيل 
جدةالسعوديل

شرمل االستثمار ابر الةرق 
9٨٪300,000القابضل

تملك األسهم والرصص في جميع أنواع الةرمات 
الخاصل والعامل في المملكل العربيل السعوديل نيابل 

ان الغير

المملكل العربيل 
جدةالسعوديل

شرمل حافظ األصول العقاريل 
١00٪5,000المردودة

تم تأسيسها من قبل شرمل الخبير الماليل بصفتها 
أمين حفظ وذلك لرفظ وتسجيل أصول صندوق 

المستثمر العقاري شاطيء إيميرالد المدار من شرمل 
المستثمر لألوراق الماليل

المملكل العربيل 
الدمامالسعوديل

األصول تحت اإلدارة
مليون ريال سعودي

5,597
 4,7744,4274,0١١

3,335

2017 2018201620152014
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 مراجعة 
إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

الرئيس التنفيذي

قطاع المخاطر والروممل

إدارة المخاطر إدارة رقابل االلتزام والتبليغ ان 
غسل األموال

لجنل الرقابل وااللتزام

المخاطر المحتملة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
تنطوي أنةطل شرمل الخبير الماليل الى مخاطر مختلفل العمق والتعقيد، وتتم 
إدارة هذه المخاطر من خالل امليل ترديد وقياس ومراقبل مستمرة وضوابط 
ادة. وتتعرض شرمل الخبير الماليل بةكل أساسي لمخاطر االئتمان، ومخاطر 

السوق، ومخاطر السيولل، والمخاطر التةغيليل.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخالل طرف مقابل بالتزاماته التعاقديل، بما 

يؤدي إلى تعرض الةرمل لخسارة. الماً بأن الةرمل ال تقوم بإقراض أي أموال 
الى شكل قروض أو سلفيات لعمالئها؛ وترديًدا ال تقوم الخبير الماليل حالًيا 

بتقديم قروض هوامش التغطيل بضمان األوراق الماليل.
لذلك فإن مخاطر االئتمان الوحيدة التي يمكن أن تتعرض لها الخبير الماليل 

في الوقت الراضر هي مخاطر األطراف النظيرة من بنوك وشرمات باإلضافل 
إلى استثماراتها في الصناديق الخاصل المدارة من قبلها. وتعتمد شرمل الخبير 

الماليل استراتيجيل ائتمان لمراقبل مخاطر األطراف المتعاقدة والسيطرة 
اليها، والتي تقوم الى وضع حدود ائتمانها بما يتوافق مع قوااد الكفايل 

الماليل الصادرة ان هيئل السوق الماليل والسياسات الداخليل المعتمدة. ومن 
المتوقع أن تزداد المخاطر بةكل اام في األسواق نظراً إلى تأثر الررمل 

االقتصاديل في المنطقل مما ينعكس بةكل سلبي الى أداء الةرمات وقدرتها 
الى استيفاء التزاماتها. قد تكون هذه التأثيرات في قلب االقتصاد المرلي 

مخفيل ان األنظار ولكن لها تأثيرات مضاافل، بما في ذلك تدهور جودة 
االئتمان بين الةرمات، خاصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطل. وبما أن 
المرفظل االستثماريل للخبير تترمز الى استثمارات في صناديق خاصل( 

اقاريل وملكيل خاصل )فإن مستوى التعرضات الى هذا النوع من المخاطر 
يعتبر مرتفع في ظل ما تةهده األسواق من تذبذب.

مراجعة 
إدارة المخاطر

المالية،  المالية رائدًة في إدارة المخاطر والحوكمة على مستوى الشركات المرخص لها من هيئة السوق  تعد الخبير 
المخاطر من خالل عملية تحديد وقياس  إدارة هذه  الخبير على مخاطر مختلفة العمق والتعقيد، وتتم  وتنطوي أنشطة 

ومراقبة مستمرة وضوابط عدة.

الخبير المالية
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مخاطر السوق
هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، وأسعار الفائدة/ نسب الربح، 

وأسعار األسهم الى دخل الةرمل أو الى قيمل استثماراتها في األدوات 
الماليل. وتستثمر الةرمل في فئات أصول متعددة تنطوي الى مخاطر سوق 

بفعل حساسيتها للتأثر بتقلبات األسعار. وتقوم الةرمل بتوظيف أرصدتها 
النقديل باالستثمار في أسواق النقد واألسواق الماليل واالستثمارات العقاريل 
وأسهم الةرمات الخاصل. وحيث إن نموذج امل الةرمل هو االستثمار بةكل 

رئيسي في الصناديق التي تديرها، فإن الةرمل تراقب مخاطر السوق التي 
تنطوي اليها تلك االستثمارات وتقوم بإدارتها باتباع سياسل استثمار صارمل 

معتمدة من مجلس اإلدارة تبين بالتفصيل الردود والمعطيات واإلجراءات 
وضوابط الروممل المناسبل.

أما الى المستوى العام فقد أثرت المخاطر الجيوسياسيل المتزايدة الى 
الطريقل التي يتفاال بها المستثمرون في الةرق األوسط مع أسعار النفط، 

والذي مان له أثراً سلبياً الى أداء األسهم وأسواق النقد األمثر ارتباطاً بأسعار 
النفط.  وفيما يخص أسعار الفائدة/ نسب الربح، فإن ارتفااها المستمر 

سيكون له أثر سلبي جوهري وخصوصاً الى ملفل التمويل سواًء الى مستوى 
الةرمل أو الى مستوى الصناديق المدارة.

مخاطر السيولة
تنةأ مخاطر السيولل بسبب ادم القدرة الى إدارة النقص غير المخطط له، 
أو التغيرات في مصادر التمويل، أو ادم معالجل التغيرات في ظروف السوق 

والتي تؤثر الى قدرة تسييل األصول بسرال، وبأقل الخسائر. والى ذلك، تبدأ 
اإلدارة الفعالل لمخاطر السيولل بوضع السياسات واإلجراءات المكتوبل، وإنةاء 
سياسل الرد األدنى من المستويات المقبولل للسيولل. وإن امليل إدارة مخاطر 

السيولل تتم ان طريق رصد وقياس ورفع تقارير السيولل بةكل مستمر.
مع العلم بأن استمرار تردد المستثمرين من الدخول في استثمارات جديدة 

بسبب األوضاع اإلقليميل سيكون له أثر سلبي الى تدوير رأس المال وصناال 
فرص استثماريل جديدة برسب نموذج امل الةرمل،  مما قد يعيق تزايد 

األصول ترت اإلدارة والتأثير بةكل سلبي الى سيولل الةرمل ووضعها المالي 
بةكل اام.

المخاطر التشغيلية
هي مخاطر الخسارة الناتجل ان ادم مفايل أو إخفاق إجراءات الرقابل 

الداخليل أو الكوادر البةريل أو النظم أو بسبب أحداث خارجيل. وتةمل 
المخاطر التةغيليل المخاطر القانونيل مالتعرض لغرامات أو اقوبات، 

والتعويضات الجزائيل الناتجل ان اإلجراءات الرقابيل واإلشرافيل المتخذة برق 
الةرمل أو ان التسويات الخاصل التي تتوصل إليها الةرمل. تستخدم الةرمل 

مجموال من األدوات لترديد، وقياس وتصريح الروادث التةغيليل. إضافل 
إلى ذلك، يوجد لدى الخبير بوليصل تأمين مهنيل لتغطيل أي خسائر ناتجل ان 

هفوات غير مقصودة أو تعطل لألنظمل.

قطاع إدارة المخاطر والحوكمة 
يتولى قطاع إدارة المخاطر والروممل مسؤوليل اإلشراف اليومي الى المخاطر 

المختلفل التي تتعرض لها شرمل الخبير الماليل شاملًل مخاطر االئتمان، ومخاطر 
السوق، والمخاطر التةغيليل/الرقابيل، ومخاطر االلتزام وغسل األموال.

تستخدم اإلدارة ادداً مبيراً من أدوات تقييم وترليل المخاطر وإاداد التقارير، 
  Advent وأحدث نماذج إدارة المخاطر. وتةمل النظم المستقلل نظام أدفنت

ونظام ورلد تةيك World-check للتبليغ ان غسل األموال ورقابل االلتزام، 
ونظام أمسيلرايت aCCelerate إلدارة المخاطر التةغيليل. باإلضافل إلى ذلك، 

تم وضع وتنفيذ نموذج التقييم الداخلي لكفايل رأس المال بما يستوفي شروط 
هيئل السوق الماليل. وتتم مراقبل الكفايل الماليل للةرمل بةكل شهري، شاملًل 

األرقام الفعليل للفترات السابقل واألرقام المتوقعل للفترات القادمل لضمان 
التغطيل الرأسماليل الكافيل. 

إدارة رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال
في حين أن مسؤوليل االلتزام تقع الى ااتق مجلس إدارة شرمل الخبير 
الماليل، يتولى قسم إدارة رقابل االلتزام والتبليغ ان غسل األموال مهمل 

اإلشراف اليومي الى أنةطل االلتزام ووضع استراتيجيل وخطل امل إدارة 
رقابل االلتزام. ومن المهم التأميد الى أن االلتزام بالمتطلبات التنظيميل 

والداخليل هو أمر واجب الى جميع الموظفين، وتعمل اإلدارة التنفيذيل الى 
التأمد من إدراك جميع الموظفين لهذا الواجب والى نةر ثقافل االلتزام بين 

مافل الموظفين، وااللتزام بالمتطلبات التنظيميل والتقيد بأالى معايير السلوك 
المهني المتبع في جميع األوقات.

إدارة المخاطر
تتولى إدارة المخاطر مسؤوليل مراقبل وااتماد حدود األطراف المقابلل؛ 

واإلشراف اليومي الى ترديد وقياس ومراقبل تعرضات الةرمل لمخاطر 
السوق )شاملًل مخاطر السيولل(. مما تتولى اإلدارة مسؤوليل ترديث مافل 

السياسات واإلجراءات لجميع اإلدارات داخل الةرمل ووضع ضوابط رقابيل 
إضافيل لضمان تنفيذ المعامالت بةكل صريح يتماشى مع السياسات 

واإلجراءات المعتمدة من أجل تجنب أي مخاطر تنظيميل وتةغيليل. وباإلضافل 
إلى ذلك، فإن إدارة المخاطر مسؤولل ان متابعل جميع قرارات االستثمار 

الخاصل بالةرمل من خالل خلق ضوابط مختلفل إلدارة جودة التنفيذ، واإلبالغ 
ان أي استثناءات، وتنظيم سير امل بعض العمليات لضمان تنفيذها في 

الوقت المناسب وبالةكل الصريح.

إطار عمل المخاطر والحوكمة 
يتولى مجلس إدارة الخبير الماليل اإلشراف الى المخاطر من خالل اللجان 
التابعل له، ومن خالل قطاع إدارة المخاطر والروممل وإدارة رقابل االلتزام.
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مراجعة الحوكمة

تنص سياسل الروممل بةرمل الخبير الماليل الى األسس التي تنظم الجوانب 
التاليل:

اإلدارة واإلشراف الى العمليات؛  •
تةجيع اتخاذ القرارات األخالقيل والمسؤولل؛  •

تقديم اإلفصاحات المتوازنل في مواايدها المقررة؛  •
االاتراف بالرقوق المةروال لجميع األطراف المعنيل؛  •

التعرف الى المخاطر وإدارتها؛  •
تةجيع ترسين األداء وتقديم المكافآت بعدالل ومسؤوليل.   •

إطار الحوكمة اإلدارية
يتألف إطار الروممل اإلداريل بةرمل الخبير الماليل من قوااد السلوك 

المهني، وتضارب المصالح، وبيان االستراتيجيل، ورقابل االلتزام، وتخطيط 
التعاقب الوظيفي، والسياسات واإلجراءات التةغيليل، والرقابل الداخليل 

وإدارة المخاطر، وإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي، واالتصاالت الفعالل، 
واإلفصاح والةفافيل.

 قواعد السلوك المهني
وضعت شرمل الخبير الماليل قوااد للسلوك المهني التي تردد سلوميات 

أاضاء مجلس اإلدارة وأاضاء اإلدارة التنفيذيل والموظفين، والتأمد من أن 
جميع اإلجراءات والتصرفات والسلوميات تتسم بمبادئ أخالقيل وقانونيل 

وبةفافيل تامل.

تضارب المصالح
لم تبرم شرمل الخبير الماليل أي اقد يتضمن أيل مصلرل ماديل جوهريل ألي 

من أاضاء مجلس إدارتها، أو العضو المنتدب، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير 
المالي، أو أي من شرمائها لم تتم الموافقل اليه، فيما ادا العمل الذي قام به 

اضو مجلس اإلدارة األستاذ / ابدالقادر هيوارد توماس والذي مان له مصلرل 
فيه، والذي تم ذكره في التقرير صفحة )٧١( ويرتوي اإليضاح رقم )7( في القوائم 

الماليل الموحدة الى بيان امليات األطراف ذات العالقل.

رقابة االلتزام
تعتمد الخبير الماليل سياسات وإجراءات شاملل لضمان رقابل االلتزام التام 

بلوائح هيئل السوق الماليل في المملكل العربيل السعوديل، والقوانين واألنظمل 
الصادرة ان السلطات الرقابيل في جميع الدول التي تمارس فيها الةرمل 
أنةطتها. وتتولى لجنل رقابل االلتزام مسؤوليل التأمد من االلتزام بجميع 

القوانين المعمول بها وبالةروط القانونيل واإلداريل.

التبليغ عن أية ممارسات خاطئة
تقع الى جميع موظفي الخبير الماليل مسؤوليل إبالغ إدارة رقابل االلتزام 

والتبليغ ان غسل األموال بأيل مخالفل فعليل أو مرتملل. وقد قامت الخبير 
الماليل بانتهاج سياسل يجري بموجبها تقديم التقارير السريل ان اإلخالل 

بقوااد السلوك المهني. والهدف من هذه السياسل هو تةجيع الموظفين الى 
اإلبالغ ان أيل ممارسات خاطئل، وأداء دور فاال في العمليات اليوميل ورفع 

مةارمل الموظفين والمرافظل الى بيئل امل احترافيل، االوًة الى قياس 
مدى واي الموظفين بالقوانين واللوائح المعمول بها، وطمأنل الموظفين بأن 

مخاوفهم تؤخذ الى مرمل الجد. وقد قامت إدارة رقابل االلتزام خالل العام 
20١٨م بتنظيم دورة تدريبيل الى مكافرل غسل األموال لموظفي الخبير 

الماليل.

تفاصيل أية عقوبات وجزاءات وتدابير احترازية وقيود احتياطية 

لم يتم فرض أي اقوبات أو جزاءات أو تدابير احترازيل أو قيود احتياطيل الى 
الةرمل من قبل الهيئل أو من قبل أي جهل إشرافيل أو تنظيميل أو قضائيل 

أخرى خالل اام 20١٨م.

اإلفصاح والشفافية
تعتمد الخبير الماليل سياسل اتصاالت واالقات اامل تتماشى مع متطلبات 
السلطات الرقابيل واإلشرافيل لضمان التأمد من أن امليات اإلفصاح تتميز 

باإلنصاف والةفافيل والةموليل. وتةمل قنوات االتصاالت والعالقات العامل 
الرئيسيل الجمعيل العموميل السنويل للمساهمين، والتقرير السنوي، والقوائم 

الماليل، وتقارير االستثمار الدوريل، وموقع الةرمل اإللكتروني، ومتيبات 
ومطويات ومنةورات الةرمل، وتصريرات صرفيل وإاالنات في وسائل 

اإلاالم، ونةرات إخباريل للموظفين. 

مراجعة 
الحوكمة

السياسات  الشركة أهمية كبيرة لسالمة  المالية. كما تولي  الصادرة عن هيئة السوق  اللوائح  باعتماد  المالية  الخبير  تلتزم 
االجتماعية. والمسؤولية  اإلنصاف  الرقابية ومبادئ  والشروط  القوانين  والمساءلة ومراعاة  والشفافية  واإلجراءات 
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بيان االستراتيجية
داماً للنمو والتطور المستمرين لةرمل الخبير الماليل، وفي ضوء التغيرات في 

أوضاع األسواق اإلقليميل والعالميل، حددت استراتيجيل الةرمل بوضوح أهداف 
تنميل اإليرادات واألرباح وتطوير األامال والمنتجات الجديدة والتوزيع واالنتةار 

الجغرافي الستثماراتها، والكفاءات المهنيل الالزمل لترقيق هذه األهداف.

تخطيط التعاقب الوظيفي
تقوم لجنل إدارة الموارد البةريل بمراجعل خطل التعاقب الوظيفي بةكل 

سنوي والموافقل اليها. وتهدف الخطل إلى اختيار الموظفين وتطوير مهاراتهم 
المهنيل وترقيتهم لضمان ادم حدوث أي انقطاع في أامال الخبير الماليل في 

حالل ترك أي موظف للخدمل.

الوظائف الرقابية

وحدة المراجعة الداخلية 
وحدة مستقلل تابعل للجنل المراجعل التابعل لمجلس اإلدارة والمؤلفل من ثالثل من 
أاضاء مجلس اإلدارة المستقلين. ومن أجل تعزيز استقالليل ومفاءة مهام التدقيق 

الداخلي، قامت الوحدة بإبرام اتفاقيل مع شرمل مي بي إم جي إلجراء امليات 
التدقيق وإاداد تقرير بالنتائت وتقديمه للجنل المراجعل. ويتم تنفيذ خطل 

المراجعل المعتمدة الى مدار السنل وتطبيق جميع توصياتها، ويتم إطالع لجنل 
المراجعل ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيل الى مستجدات تنفيذ الخطل.

وتقوم وحدة المراجعل الداخليل أيًضا بإجراء مراجعات أو استقصاءات خاصل 
اند الراجل.

نتائج المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
قامت وحدة المراجعل الداخليل بمراجعل امليات الخبير الماليل خالل العام 

20١٨م وفقاً لخطل التدقيق السنويل المعتمدة من لجنل المراجعل للترقق من 
فعاليل أنظمل الرقابل الداخليل بالةرمل وحمايل أصول الةرمل وتقييم أداء 

إدارة مخاطر الةرمل. ونتيجل إلجراءات التدقيق والمراجعل المنفذة، لم تظهر 
أي أوجه ضعف جوهريل في أنظمل الرقابل الداخليل بالةرمل. 

هذا وقد أنجزت الوحدة جميع امليات التدقيق المقرر إجراؤها برسب الخطل 
المعتمدة خالل العام 20١٨م. مما مانت متابعل ومعالجل المالحظات المرصودة 

خالل المراجعات من العمليات الهامل التي رمزت اليها وحدة المراجعل 
الداخليل خالل العام.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
قامت لجنل المراجعل بمراجعل الدفاتر والسجالت وتقارير المراجعل الداخليل 

ومختلف مراضر االجتمااات والبيانات المتعلقل بأامالنا. وقد تبينت لنا سالمل 
وفعاليل نظام وامليات الرقابل الداخليل بالةرمل، ولم نكتةف أي نقاط ضعف 

أساسيل. والى الرغم من التغييرات في منسوبي وحدة المراجعل الداخليل، تبين 
لنا أنه قد تم تنفيذ أامال المراجعل الداخليل دون أي تقصير، وأنه لم ترصل أي 

حالل غش أو تدليس خالل السنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١٨م.

رقابة االلتزام والتبليغ عن غسل األموال
يتولى مجلس إدارة الخبير الماليل المسؤوليل النهائيل ان رقابل االلتزام، بينما 

يتولى قسم رقابل االلتزام والتبليغ ان غسل األموال مسؤوليل أامال رقابل 
االلتزام اليوميل ووضع االستراتيجيل وتخطيط أنةطل رقابل االلتزام. ومن 
المهم التأميد الى واجب ودور جميع الموظفين فيما يتعلق برقابل االلتزام. 

ويجب الى اإلدارة التأمد من معرفل جميع الموظفين بهذا الواجب والتزامهم 
بتنفيذه. ويتم أيضاً االلتزام بجميع الةروط الرقابيل واستيفاء أالى معايير 

السلوك المهني الى جميع المستويات.

إدارة المخاطر
تتولى إدارة المخاطر مسؤوليل اإلشراف اليومي الى ترديد وقياس ومراقبل مدى 

تعرض الةرمل لمخاطر االئتمان والمخاطر التةغيليل ومخاطر السوق )شاملًل 
مخاطر السيولل(. مما تتولى اإلدارة مسؤوليل ترديث مافل السياسات واإلجراءات 

لجميع إدارات الةرمل ووضع ضوابط رقابيل إضافيل لضمان تنفيذ المعامالت 
بةكل صريح يتماشى مع السياسات واإلجراءات المعتمدة من أجل تجنب أيل 

مخاطر تنظيميل وتةغيليل. وباإلضافل إلى ذلك، فإن إدارة المخاطر مسؤولل ان 
متابعل جميع قرارات االستثمار الخاصل بالةرمل من خالل خلق ضوابط مختلفل 

إلدارة جودة التنفيذ، واإلبالغ ان أيل استثناءات، وتنظيم سير امل العديد من 
العمليات لضمان تنفيذها في الوقت المناسب وبالةكل الصريح.

الشؤون القانونية
تقوم إدارة الةؤون القانونيل بدور مروري لضمان سالمل أامال الةرمل 

ومنتجاتها وحمايل حقوقها وحقوق امالئها داخلًيا وخارجًيا، ومذلك ضمان 
تطبيق أفضل الممارسات القانونيل. وتةمل مهام إدارة الةؤون القانونيل - الى 

سبيل المثال ال الرصر- تقديم االستةارات الدقيقل فيما يخص الةؤون 
القانونيل ألامال وأنةطل الةرمل االستثماريل واإلداريل، واإلشراف الى سير 
المنازاات والتسويات ومباشرة الدااوى أمام المرامم بمختلف درجاتها وأيل 
جهات أخرى ذات اختصاصات قانونيل، وإاداد البروث والدراسات القانونيل 

التي تهم الةرمل، وصياغل االتفاقيات التي تعقد بين الةرمل والجهات األخرى. 
مما تةمل مهام إدارة الةؤون القانونيل اقد الندوات الدوريل لموظفي الةرمل 

لتعريفهم بالتةريعات وما يستجد منها ومساادتهم الى تطبيقها.

الشؤون المالية والمحاسبة
تتولى إدارة الةؤون الماليل والمراسبل مسؤوليل التخطيط المالي وإاداد 

التقارير الدوريل، والرقابل الماليل وحمايل أصول الةرمل، والمدفواات 
والتسجيل ومسك الدفاتر المراسبيل، ومتابعل ملف الزماة وضريبل الدخل، 
والتنسيق مع جهات اديدة خارجيل من ضمنها مراجع الرسابات الخارجي. 

مما تقوم اإلدارة بمراقبل تنفيذ الخطل االستراتيجيل للةرمل بةكل شهري 
للتأمد من توافق األداء المالي الفعلي مع خطل العمل لكل نةاط من أنةطل 

الةرمل المختلفل، ونتيجل لذلك، يتم رصد أيل انررافات ان الخطل في مرحلل 
مبكرة واقتراح اإلجراءات التصريريل المناسبل لمعالجل تلك االنررافات 

ومتابعل تنفيذها.
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 مسئولية 
الشركة االجتماعية

مسئولية 
الشركة االجتماعية

نرن ننظر إلى المسؤوليل االجتماايل للةرمات بااتبارها إدارة لجميع القضايا 
البيئيل واالجتماايل واالقتصاديل واألخالقيل وقضايا الروممل وهي التي 

تةكل االقاتنا مع أصراب المصلرل والمجتمع. وقد استمرت امليل تطوير 
استراتيجيل الةرمل الخاصل بالمسؤوليل االجتماايل طوال هذا العام، لتعزيز 

التزامنا بالتصرف بمسؤوليل تجاه المجتمع. 
ونورد فيما يلي ادداً من األنةطل التي قامت بها الخبير الماليل في العام 

20١٨م في إطار التزامها بمسؤولياتها االجتماايل:

األنشطة البيئية
مجزء من التزامنا بترشيد االستهالك واإلنتاج المسؤول، تستهدف الةرمل 

تقليل التأثير الذي تترمه أامالها الى البيئل. حيث يتم مراجعل فرص الترشيد 
باستمرار تقليل األثر البيئي لعملياتنا لتصل إلى الرد األدنى، ولتقديم 

ترسينات مستمرة في أدائنا البيئي.
وفي اام 20١٨م، شرانا في مبادرة لتوفير الطاقل والموارد وذلك بتثقيف 

منسوبي الخبير للرفاظ الى الطاقل. وقد حددت لجنل المسؤوليل االجتماايل 
بالةرمل خطط خاصل لتوفير الطاقل والرد من استهالك الكهرباء بنسبل ٪5، 
وتقليل مميل استهالك الزجاجات البالستيكيل بنسبل 25٪ والورق بنسبل ١0٪ 

وذلك بنهايل اام 20١9م.
نرن نعمل مع إحدى الةرمات السعوديل الرائدة في مجال الرلول المستدامل 

الستهداف امليل إدارة النفايات. ومجزء من التزامنا المستمر باستمراريل 
مواردنا، نستهدف زيادة استخدام الورق المعاد تدويره لالستخدام الداخلي إلى 

نسبل 25٪ بنهايل اام 20١9م.

مبادرات لدعم أجيال المستقبل

برنامج الخبير للمتدربين
يهيئ تدريب الطلبل لدى الخبير الماليل خالل فصل الصيف بيئل ممتازة 

لتعليمهم مهارات إدارة األامال، وترتيب مةارمتهم مع مرشدين متخصصين، 
وتمكينهم من بناء العالقات، وإتاحل حصولهم الى خبرة امليل قبل التخرج، 

حيث يتم التراق مل متدرب بالةرمل في قسم يتناسب مع تخصصه الدراسي 
ترت إشراف مرشد لتوجيهه وتطويره مهنياً. وفي نهايل البرنامت، تصدر 

الةرمل شهادة تبين فيها فترة التدريب ودرجل تقييم أداء وخبرة المتدرب. وقد 
شارك ستل طالب في هذا البرنامت في العام 20١٨م.

على الرغم من أن هدفنا العام في شركة الخبير المالية هو وضع اهتمامات عمالئنا وشركائنا في المقام األول، إال أننا ندرك أيًضا 
مسؤوليتنا تجاه المجتمع ال تقل أهمية. ولطالما اعتقدنا بأن محافظتنا على تقديم مستويات عالية من انشطة المسؤلية 

االجتماعية يعد من أسمى وأهم أهداف الخبير المالية.
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 مراجعة 
مجلس اإلدارة

مراجعة 
مجلس اإلدارة

اقد مجلس اإلدارة خمسل اجتمااات دوريل خالل العام 20١٨م. ويؤدي مجلس 
اإلدارة دوراً مرورياً وحيوياً في ترديد التوجه االستراتيجي للةرمل وضمان 

تنفيذه، وذلك في إطار الضوابط والروافز، ويةمل ذلك لجان المجلس الدائمل 
الثالث: لجنل االستثمار، ولجنل المراجعل، ولجنل الترشيرات والمكافآت.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية
يؤمد مجلس اإلدارة إلى حد المه وااتقاده، ما يلي:

احتفظت شرمل الخبير الماليل بسجالت مراسبيل سليمل.  •

تم إاداد نظام الرقابل الداخليل وتنفيذه بالةكل الصريح.  •
ليس هناك أدنى شك بأن الخبير الماليل تملك الموارد الالزمل الستمرار   •

أامالها.

يتألف مجلس إدارة الخبير المالية من شخصيات قيادية بارزة في قطاع األعمال، يساهمون في نجاح أعمال ومشاريع الشركة 
من خالل تسخير معارفهم وخبراتهم وشبكة عالقاتهم في خدمة أعمالها. وتعكس تركيبة مجلس اإلدارة توازًنا بين 

األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، بحيث ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة.

الخبير المالية
التقرير السنوي لعام 2018م
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعيد محمد بن زقر
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة

سعيد مرمد بن زقر لديه خبرة أمثر من 2١ 
ااماً في مجال التجارة والصناال، وهو رئيس 

مجلس إدارة شرمل آفون بيوتي )العربيل(، وشرمل 
بن زقر بارويل للنقل البرري، والرئيس والمدير 

التنفيذي للعمليات في شرمل ابد اهلل وسعيد بن 
زقر المردودة، والرئيس المةارك لمصنع بن زقر 

للمواد العازلل، واضو مجلس إدارة شرمل سعيد 
ومرمد ابيد بن زقر وشرماه المردودة، وشرمل بن 
زقر المردودة، وشرمل بن زقر يونيليفر المردودة، 
والةرمل الدوليل للتسويق واالتصاالت المردودة، 

واضو مجلس إدارة ومؤسس في شرمل ديار الخيال. 
حاصل الى درجل البكالوريوس في العلوم من مليل 

لينفيلد، أوريغون، الواليات المتردة األمريكيل.

عمار أحمد شطا
 العضو المنتدب 

عضو لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة

امار شطا هو المؤسس والعضو المنتدب لةرمل 
الخبير الماليل، ويةغل أيضاً منصب اضو مجلس 

إدارة بةرمل جدة للتنميل والتطوير العمراني، 
واضو مجلس إدارة شرمل مروج جدة المردودة. 

يملك ما يزيد ان 27 ااماً من الخبرة في قطااات 
الخدمات المصرفيل للةرمات والتمويل اإلسالمي 

وإدارة األصول واالستثمار في األسهم الخاصل. وقد 
بدأ امار مسيرته في قطاع الخدمات المصرفيل 

االستثماريل في العام ١990م، وتبوأ مناصب قياديل 
رفيعل في ادد من البنوك السعوديل، مالبنك األهلي 

التجاري، والبنك اإلسالمي للتنميل، ومجموال البرمل 
لالستثمار والتنميل، وبنك التنميل اإلسالمي. حصل 

الى درجل البكالوريوس في الهندسل الكهربائيل، 
والماجستير في التخطيط المالي واالقتصادي 

من جامعل جنوب ماليفورنيا في الواليات المتردة 
األمريكيل، مما أنه حاصل الى شهادة مرلل مالي 

معتمد CFA من معهد المرللين الماليين المعتمدين 
في الواليات المتردة األمريكيل.

مساعد محمد سعد الدريس
 رئيس مجلس اإلدارة  

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة 
لمجلس اإلدارة

األستاذ مسااد الدريس رجل األامال المعروف 
قام بدور ريادي في تطوير وتوسعل مجموال 

شرمات اائليل في قطااات أامال مختلفل. وقد 
شغل منصب اضو فاال في مجلس المديرين 

التنفيذيين بالمصنع السعودي األمريكي للزجاج 
الذي تم تملكه بالكامل من قبل شرمل دبي 
لالستثمار. مما شغل منصب اضو مجلس 

المديرين التنفيذيين في شرمل مرمد سعد 
الدريس وأوالده المردودة )التي ترولت فيما 
بعد إلى شرمل مساهمل اامل وتم طرحها في 
سوق األسهم السعودي(، وشرمل أبناء مرمد 
سعد الدريس المردودة، وشرمل أبناء مرمد 

سعد الدريس القابضل، وشرمل الدريس للصناال 
والتجارة )أليتكو( )شرمل مساهمل مقفلل(. وهو 

خريت معهد اإلدارة العامل بالرياض، المملكل 
العربيل السعوديل باإلضافل إلى اجتيازه للعديد من 

الدورات التدريبيل في المملكل العربيل السعوديل 
والواليات المتردة والمملكل المتردة. 

محمد عبد الرحمن مؤمنه
 عضو مستقل 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مدير تنفيذي ذو خبرة مبيرة شملت العديد من 
مجاالت اإلدارة واألامال الى مدى أمثر من اةرين 
ااماً من مسيرته المهنيل، التي نجح خاللها في بناء 

سمعته ممفكر وريادي في أوساط رجال األامال 
بالمملكل العربيل السعوديل ومنطقل الةرق األوسط. 

ويةغل حالياً منصب الةريك التنفيذي في شرمل 
»إدوارد دبليو ميلي وشرماه«، واضو مجلس إدارة 

مستقل ورئيس لجنل إدارة المخاطر لدى بنك فرنسا 
انفست. وهو أيضاً اضو مجلس إدارة مستقل 
ورئيس لجنل الترشيرات والمكافآت في شرمل 
»الةرق األوسط للراايل الصريل )المستةفى 

السعودي األلماني في المملكل العربيل السعوديل(«، 
وشرمل اينيةيال العربيل السعوديل. مما يةغل ادة 

مناصب غير تنفيذيل في العديد من الةرمات 
والجمعيات الخيريل. حصل الى درجل البكالوريوس 

في مجال التسويق من جامعل الملك فهد للبترول 
والمعادن بالسعوديل.

محمد نواف بابقي
 عضو غير مستقل 

عضو لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة

مسؤول تنفيذي يتمتع بخبرة واسعل في مجال ريادة 
األامال التجاريل. شغل العديد من المناصب الرفيعل 

في العديد من الةرمات العائليل والمجمواات 
التجاريل الكبرى في المنطقل. ويةغل حالًيا 

منصب نائب المدير العام في دار الرياض، مما 
شغل سابًقا منصب نائب العضو المنتدب للةؤون 
االستراتيجيل والتنفيذيل لدى مجموال باحمدان. 
وباإلضافل إلى ذلك، فهو اضو في مجالس إدارة 

العديد من الةرمات التي تتخذ من المملكل مقًرا لها 
لممارسل أنةطتها في مجاالت: الخدمات الماليل، 
التصنيع، المقاوالت، والعقارات. مما أنه مستةار 
لالستراتيجيات لدى مجموال من مبرى الةرمات 

العائليل. حصل الى درجل البكالوريوس في الهندسل 
المدنيل، والى درجل الماجستير في إدارة البنى 

الترتيل والهندسل األمنيل من جامعل جورج مايسون 
بواليل فرجينيا، الواليات المتردة األمريكيل.

مهند حيدر بن الدن
 عضو غير مستقل 

عضو لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة 

مهند حيدر بن الدن هو تنفيذي بارز يةغل حالياً 
منصب مسااد المدير العام للةؤون اإلداريل 

والماليل في شرمل مرمد بن الدن. ويةغل أيضاً 
منصب المدير العام باإلنابل لقطاع االستثمارات 
بةرمل مرمد بن الدن. وقد شغل سابقاً منصب 
رئيس المراسبل في شرمل بن الدن الصناايل. 

مما أنه المالك لمؤسسل »فكرة ثقافيل«، والمؤسس 
والةريك في شرمل »رحاب التغذيل لإلااشل 

المردودة«، وشرمل »زيلي« التي تعمل في مجال 
تصميم نظم الراسب اآللي، إلى جانب أنه اضو 

مجلس إدارة شرمل »زيلي«، وشرمل دي أم سي سي، 
وشرمل سكاي ستيل سيستمز )اإلمارات العربيل 

المتردة(، وشرمل »مكاني بين الخطوط« وهي شرمل 
سعوديل تعمل في مجال إدارة وخدمات مواقف 

السيارات. حصل الى شهادة الماجستير في االبتكار 
وإدارة التكنولوجيا من مليل جرينوبل للدراسات العليا 

في إدارة األامال بفرنسا، وشهادة البكالوريوس 
في اإلدارة الماليل من جامعل الملك فهد للبترول 

والمعادن بالمملكل العربيل السعوديل.
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عصام زيد محمد الطواري
 عضو مستقل 

عضو لجنة المراجعة

خبير في مجال التمويل اإلسالمي، ويةغل حالًيا 
منصب الةريك اإلداري في شرمل »نيوبري 

لالستةارات االقتصاديل« التي أسسها في الكويت. 
وهو أيًضا شريك في شرمل إيمارك لالستةارات 

والتدريب، ومستةار رئيس مجلس إدارة شرمل 
المستثمر الدولي في الكويت. ومان المؤسس لةرمل 

»رساميل للهيكلل الماليل« في الكويت التي شغل 
فيها سابًقا منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب. مما شغل ادة مناصب مرموقل في العديد 
من المؤسسات البارزة، بما في ذلك رئاسل مجلس 

إدارة شرمل »اين للتأمين التكافلي«، وشرمل »صروح 
لالستثمار«، واضويل مجلسي إدارة شرمل »دبي 

لألسالك«، وشرمل »الكويت ماتاليست«، وغيرها. 
حصل الى شهادة البكالوريوس في االقتصاد وإدارة 
األامال من جامعل الكويت، وشهادة الماجستير في 
إدارة األامال من جامعل هال في المملكل المتردة.

ياسر كامل سندي
عضو مستقل

يةغل منصب العضو المنتدب واضو مجلس أدارة 
تنفيذي في شرمل مصنع الفارس للصنااات الغذائيل 

وشرمل الفارس العربي للتجارة في المملكل العربيل 
السعوديل، وهما شرمتان متخصصتان في تصنيع 
وتوزيع المواد الغذائيل. له خبرة واسعل في قطاع 

السلع االستهالميل سريعل الررمل، وقد امل ايضاً 
في قطاع استثمار رأس المال الجريء، وقطاع 

االستثمار في أسهم الةرمات الخاصل، ومعضو غير 
تنفيذي في انكوتك ال ال بي، ثم بةرمل فرونتيرز 

مابيتال بارتنرز ال ال بي بالمملكل المتردة.
حاصل الى درجل البكالوريوس في الهندسل 

الكيميائيل من مليل المناجم في جامعل ملورادو 
االمريكيل اام ١9٨٨م ودرجل الماجستير في 

االقتصاد من جامعل جونز هوبكنز االمريكيل في 
١99١م، ودرجل الماجستير في إدارة األامال من 

مليل ماس إلدارة األامال في لندن، المملكل المتردة 
في 2002م.

عبد القادر توماس
 عضو مستقل 

عضو لجنة المراجعة 

خبير دولي متخصص في التمويل اإلسالمي، حيث 
يةغل منصب الرئيس التنفيذي واضو مجلس 

إدارة مؤسسل »شيب لالستةارات االقتصاديل« في 
الكويت، وشرمل »شيب الماليل« في الواليات المتردة 

األمريكيل، وهو أيضاً اضو في مجلس إدارة شرمل 
شيب للخدمات المعرفيل )ماليزيا( بنك ستيرلنغ 

بي أل سي )نيجيريا(، وقد تبوأ ادداً من المناصب 
الرفيعل في العديد من المؤسسات الرائدة، ومنها 
وحدة الخدمات المصرفيل االستثماريل اإلسالميل 
لدى »البنك المترد الكويتي«، ومجموال »غايدنس 

فايننةال«، وبنك »سوميتومو المردودة«. وهو 
أيضاً اضو في اللجنل االستةاريل الدوليل لهيئل 

األوراق الماليل في ماليزيا. وقد تم نةر العديد من 
مؤلفاته التي تتناول قضايا التمويل اإلسالمي. حصل 

الى شهادة البكالوريوس في الدراسات العربيل 
واإلسالميل من جامعل شيكاغو، وشهادة الماجستير 

في القانون والدبلوماسيل من مليل فليتةر للقانون 
والدبلوماسيل في الواليات المتردة األمريكيل.

تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه
يوضح الجدول التالي تكوين مجلس إدارة الةرمل وتصنيف أاضائه مما في نهايل العام 20١٨م، باإلضافل إلى أسماء الةرمات التي يكون اضو مجلس اإلدارة أيضاً 

اضواً في مجالس إدارتها:

عضويته في مجالس اإلدارة لشركات أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو إذا كان مديرًا فيهاتصنيف العضواسم العضو

ال توجد لديه أي اضويل في مجالس إدارة شرمات أخرى مدرجل أو غير مدرجل.غير تنفيذيمسااد مرمد سعد الدريس )رئيس مجلس اإلدارة(

تنفيذيامار أحمد شطا )العضو المنتدب(
اضو مجلس إدارة شرمل جدة للتنميل والتطوير العمراني

اضو مجلس إدارة شرمل الخبير الماليل )مرمز دبي المالي العالمي( المردودة
مدير شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل المردودة

غير تنفيذيسعيد مرمد بن زقر

رئيس مجلس إدارة شرمل أفون العربيل للتجميل
رئيس مجلس إدارة شرمل بن زقر بارويل للنقل البرري

اضو مجلس إدارة شرمل بن زقر مو رو
اضو مجلس إدارة شرمل بن زقر يونيليفر المردودة

اضو مجلس إدارة شرمل ابد اهلل وسعيد مرمد ابيد بن زقر المردودة
اضو مجلس إدارة شرمل مصنع بن زقر للمواد العازلل

اضو مجلس إدارة شرمل بن زقر
اضو مجلس إدارة ومؤسس شرمل ديار الخيال للتطوير العقاري

اضو مجلس إدارة الةرمل الدوليل للتسويق
اضو مجلس إدارة شرمل بن زقر لالستثمار الصنااي والتجاري المردودة

اضو مجلس إدارة الةرمل العربيل لصناال الورقغير تنفيذيمرمد نواف بابقي

غير تنفيذيمهند حيدر بن الدن

مدير شرمل زليت م.د.م.س
مدير شرمل مكاني بين الخطوط

مدير شرمل المختصون األوائل في أنظمل الطاقل
اضو مجلس إدارة شرمل سكاي ستيل سيستمز

مستقلابد القادر هيوارد توماس
اضو مجلس إدارة شرمل شيب لالستةارات االقتصاديل بالكويت

اضو مجلس إدارة شرمل شيب الماليل بالواليات المتردة
رئيس مجلس إدارة شرمل الخبير الماليل )مرمز دبي المالي العالمي( المردودة

مستقلاصام زيد الطواري

مدير وشريك في شرمل نيوبيري لالستةارات بالكويت ذ.م.م.
مدير وشريك في شرمل نيوبيري العالميل العقاريل بالكويت ذ.م.م.

مدير وشريك في شرمل مودز العالميل للتجارة العامل بالكويت ذ.م.م.
اضو مجلس إدارة بةرمل ساحل مليفالند بالمملكل المتردة
)DIFC( اضو مجلس ادارة بفرع شرمل الخبير الماليل بدبي

مدير تنفيذي بةرمل مصنع الفارس للمواد الغذائيلمستقل ياسر مامل سندي

مستقلمرمد ابد الرحمن مؤمنه 

اضو مجلس إدارة مجموال إنيةال السعوديل 
اضو مجلس إدارة شرمل الةرق األوسط للراايل الصريل

اضو مجلس إدارة فرنسبنك لألامال بلبنان ش م ل
اضو مجلس إدارة مؤسسل الوداد الخيريل

اضو مجلس إدارة إيدوارد دبليو ميلي وشرماؤه باإلمارات المتردة ذ.م.م 
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سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
اقد مجلس اإلدارة خمسل )5( اجتمااات دوريل خالل العام 20١٨م. ويبين الجدول التالي سجل حضور مل من هذه االجتمااات:

اسم العضو
اإلجمالياالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

245 ديسمبر24 أمتوبر25 يوليو25 أبريل25 فبراير

5مسااد مرمد سعد الدريس

5امار أحمد شطا

5سعيد مرمد بن زقر

5مهند حيدر بن الدن

5مرمد نواف بابقي

5مرمد ابد الرحمن مؤمنه

5ابد القادر هيوارد توماس

5اصام زيد الطواري

5ياسر مامل سندي

 حضر  حضر إلكترونًيا  متغيب نظاًما

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
لم يرصل السادة أاضاء مجلس اإلدارة الى أي مكافآت خالل العام 20١٨م، رغم األداء المتميز الذي قاموا به لترقيق أهداف الةرمل. وقد بلغ ما تقاضاه أاضاء 

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين من بدالت مبلًغا وقدره ١.١20.000 ريال سعودي ان العام المالي 20١٨م.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص ذوي العالقة
يوضح الجدول التالي أي مصلرل تعود ألاضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذي االقل بهم في أسهم شرمل الخبير الماليل، ومذلك أي تغيير في تلك المصلرل خالل 

العام المالي 20١٨م:

الةخص ذو العالقلالتصنيفاالسم
 ادد األسهم 

 بدايل العام
 20١٨م

 نسبل الملكيل 
 بدايل العام

 20١٨م

 ادد األسهم 
 نهايل العام

 20١٨م

 نسبل الملكيل 
 نهايل العام

 20١٨م

١.96٪١.96١,600,000٪١,600,000-رئيس مجلس اإلدارةمسااد مرمد الدريس

9.75٪9.757,933,١43٪7,933,١43شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل*العضو المنتدبامار أحمد شطا 

2.6١٪2.6١2,١25,000٪2,١25,000)والده( السيد/ مرمد ابيد سعيد بن زقراضو مجلس إدارةسعيد مرمد ابيد بن زقر

7.6٨٪7.6٨6,250,000٪6,250,000شرمل ابداهلل وسعيد مرمد ابيد بن زقر**اضو مجلس إدارةسعيد مرمد ابيد بن زقر

9.75٪9.757,933,١43٪7,933,١43شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل***الرئيس التنفيذيأحمد سعود غوث 

* تتضمن )7,933,١43( سهم مملومل لصالح شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل والتي يمتلك األستاذ امار أحمد شطا )4٨.6٪( من حصصها.
** تتضمن )6,250,000( سهم مملومل لصالح شرمل ابداهلل وسعيد مرمد ابيد بن زقر والتي يمتلك فيها السيد/ سعيد مرمد ابيد بن زقر حصل غير مباشرة بنسبل )0.67٪( ووالده السيد/ مرمد ابيد سعيد بن زقر بنسبل )١2.١2٪( ان طريق 

امتالمهم حصل لدى أحد شرماتها وهي شرمل بن زقر لالستثمار الصنااي والتجاري المردودة.
*** تتضمن )7,933,١43( سهم مملومل لصالح شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل والتي يمتلك األستاذ أحمد سعود غوث )2.60٪( من حصصها.

في 3١ ديسمبر 20١٨م تم توقيع اقود اتفاقيات لبيع وتنازل ان أسهم بةرمل الخبير الماليل مةروطل بموافقل هيئل السوق الماليل بين شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل ومالمها الرئيسين ومساهمين حاليين وجدد بريث  مالحظل: 
أصبرت نسبل ملكيل شرمل الخبير الوطني إلدارة المةاريع التجاريل في أسهم شرمل الخبير الماليل بعد التغيير هي )3.9٨٪( وأصبرت مملومل بةكل مامل لألستاذ/ امار أحمد شطا، واليه يكون األستاذ/ امار شطا مالكاً لرصل غير 
مباشرة في أسهم شرمل الخبير الماليل بنسبل )3.9٨٪(، وأصبح األستاذ/ أحمد سعود غوث مالكاً لرصل مباشرة في أسهم شرمل الخبير الماليل بنسبل )0.30١٪(، وقد تم الرصول الى موافقل هيئل السوق الماليل بتعديل قائمل المالك 

لتضمن التغيرات المذمورة بتاريخ 20١9/02/07م.  

األعمال والعقود مع األطراف ذوي العالقة
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد هناك أي أامال أو اقود تكون شرمل الخبير الماليل طرفاً فيها، أو مانت فيها ألحد أاضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو 

أي شخص ذو االقل ألي منهم مصلرل فيها، فيما ادا العمل الذي قام به اضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ/ ابدالقادر هيوارد توماس والذي مان له مصلرل 
فيه وهو ماآلتي:

* ويرجى قراءة اإلفصاح الجوهري أدناه بعد الجدول فيما يخص ذلك العقد: 

المبالغالمدةالةروططبيعة العقد

اقد بتقديم مراضرات تعليميل لجامعل الملك ابدالعزيز )برنامت التعليم التنفيذي 
الدولي في التمويل اإلسالمي( براايل شرمل الخبير الماليل وذلك ضمن مسؤوليل الةرمل 

االجتماايل.
بةكل سنوي ابتداًء ال يوجد

من العام 20١4م

١5،6٨2 ريال سعودي للعام 20١٨م.

١4،239 ريال سعودي للعام 20١7م.

١4،077 ريال سعودي للعام 20١5م.
١4,06٨ ريال سعودي للعام 20١4م.

إفصاح جوهري فيما يخص العقود مع أطراف ذات عالقة:
لم يتم اإلفصاح ان العمل المةار اليه اااله في السابق، وذلك بسبب الخطأ غير المتعمد من احد منسوبي الةرمل من الفئل التنفيذيل في ادم إستكمال اإلجراءات 

الالزمل لمثل هذه الرالل حسب السياسات الداخليل للةرمل. ففي اام 20١4م قام أحد التنفيذين السابقين بالةرمل والذي مان مسؤوالً ان االتصاالت والعالقات 
العامل ورئيساً للجنل المسؤوليل االجتماايل بترشيح اضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ/ ابد القادر هيوارد توماس، لتقديم مراضرة تعليميل لجامعل الملك 

ابدالعزيز )ضمن برنامت التعليم التنفيذي الدولي في التمويل اإلسالمي( براايل شرمل الخبير الماليل، وذلك ضمن مسؤوليل الةرمل االجتماايل، واليه مان يتم 
التنسيق مع اضو مجلس اإلدارة بةكل سنوي )باستثناء العام 20١6م( لتقديم المراضرة المذمورة. هذا ولم يتم االفصاح ان تلك المراضرات إلدارة اإللتزام من قبل 

مسؤول االتصاالت والعالقات العامل، مما لم يتم الرصول الى الموافقات المطلوبل حسب الئرل حوممل الةرمل. إضافل إلى ذلك إمتفى مسؤول االتصاالت والعالقات 
العامل بتعميد اضو مجلس اإلدارة من خالل البريد االلكتروني ولم يعد اقد رسمي برسب اإلجراءات الداخليل. وباالستفسار ان تفاصيل العمل أااله، أفاد اضو 

المجلس بأنه قام باالستيضاح ان مدى نظاميل اإلجراء من قبل مسؤول االتصاالت والعالقات العامل في حينه، حيث أفاد بأنه إجراء صريح وال يوجد أي إجراء 
مطلوب. ومما تم ذمره أااله، فإن الهدف من المعاملل المذمورة هو من منطلق مسؤوليل الخدمل االجتماايل مما أن متوسط مبلغ المعاملل لألاوام األربعل ال يةكل أمثر 

من )٨.3٪( من إجمالي التعويضات السنويل التي يرصل اليها من الةرمل بااتباره اضو مجلس اإلدارة. وحيث أن العضو المذمور مان يقوم بتقديم الخدمل بةكل 
مباشر وواضح، الى أساس ان الةخص المعني لديه سلطل التعاقد بدون أي ترفظات بما يخص أي تعارض مع اللوائح الداخليل.

واليه سيتم امل الخطوات التصريريل التاليل:
بناًء الى ما سبق، طلب العضو المعني أن يتم تعديل اإلفصاح لعام 20١٨م؛  .١

سيتم رفع الموضوع أااله لمجلس اإلدارة قبل مواد اجتماع الجمعيل العموميل بتاريخ 20١9/04/30م لمناقةته؛    .2
سيتم اإلفصاح للجمعيل العامل في اجتمااها القادم ان تفاصيل العمل أااله؛  .3

سيتم طلب الرصول الى موافقل الجمعيل العامل للةرمل في حالل رغبل الةرمل في إبرام التعاقد مرة أخرى مع أي اضو من خالل اقد تقديم خدمات.   .4

الصفقات بين شركة الخبير المالية واألشخاص ذوي العالقة
لم تقم شرمل الخبير الماليل بعقد أي صفقل ربريل مع أطراف ذوي االقل خالل العام المالي 20١٨م.

لجان مجلس اإلدارة
يتبع لمجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسيل، تم تةكيل اضويتها من قبل المجلس، وهي لجنل المراجعل، ولجنل الترشيرات والمكافآت، ولجنل االستثمار. وتقوم هذه اللجان 

بدور مهم في مساادة مجلس اإلدارة للقيام بواجباته النظاميل المنوطل به. وفيما يلي وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسيل، ومهامها، وتةكيل 
أاضائها، وادد اجتماااتها المنعقدة خالل العام.
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لجنة المراجعة
تؤدي هذه اللجنل مهامها المتمثلل في مساادة مجلس اإلدارة الى الوفاء بمسؤولياته اإلشرافيل لضمان سالمل القوائم الماليل، والتأمد من مؤهالت واستقالليل مراجع 

الرسابات الخارجي المستقل، وأداء قسم التدقيق الداخلي بةرمل الخبير الماليل. وقد اقدت اللجنل خالل العام 20١٨م خمسل اجتمااات. ويوضح الجدول التالي 
سجل الرضور لكل اجتماع: 

اسم عضو اللجنة
اإلجمالياالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

235 ديسمبر23 أمتوبر24 يوليو24 أبريل١7 فبراير

5رئيس اللجنلصالح حسين

5اضوابد القادر توماس

5اضواصام زيد الطواري

 حضر  حضر إلكترونًيا  متغيب نظاًما

لجنة الترشيحات والمكافآت
تؤدي هذه اللجنل مهامها المتمثلل في مساادة مجلس اإلدارة الى الوفاء بمسؤولياته االشرافيل، لضمان استقالليل أاضاءه، وسالمل استراتيجيل المكافآت المعتمدة 

بةرمل الخبير الماليل. وقد اقدت اللجنل خمسل اجتمااات خالل العام 20١٨م. ويوضح الجدول التالي سجل الرضور لكل اجتماع:

اسم عضو اللجنة
اإلجمالياالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

205 نوفمبر١١ نوفمبر23 أمتوبر29 أغسطس١9 فبراير

5رئيس اللجنلمرمد ابد الرحمن مؤمنه

5اضومهند حيدر بن الدن

5اضوابد القادر هيوارد توماس

 حضر  حضر إلكترونًيا  متغيب نظاًما

لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة
تؤدي هذه اللجنل مهامها المتمثلل في مساادة مجلس اإلدارة الى الوفاء بمسؤولياته، فيما يتعلق بمراجعل وااتماد سياسات الةرمل االستثماريل، واستراتيجياتها، 
واملياتها، ومراقبل أداء الةرمل المالي وأداء استثماراتها. مما تةرف الى موارد الةرمل الرأسماليل والماليل. وقد اقدت هذه اللجنل ستل اجتمااات خالل العام 

20١٨م. ويوضح الجدول التالي سجل الرضور لكل اجتماع:

اسم عضو للجنة
االجتماع االستثنائي االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

األول لعام 20١٨م
االجتماع 
اإلجماليالخامس

١76 ديسمبر23 امتوبر26 سبتمبر2٨ مايو26 مارس١9 فبراير

6رئيس اللجنلسعيد مرمد بن زقر

6اضوامار أحمد شطا

6اضومسااد سعد الدريس

6اضومرمد نواف بابقي

6اضوأحمد سعود غوث

 حضر  حضر إلكترونًيا  متغيب نظاًما

هيئة الرقابة الشرعية
تةرف دار المراجعل الةرايل الى أامال االستةارات الةرايل بةرمل الخبير الماليل، وتقدم المةورة حول المنتجات والهيكلل وإصدار شهادات المطابقل الةرايل 
)الفتاوى( والتدقيق اإلشرافي الةراي. ويعمل لدى دار المراجعل الةرايل حوالي 33 االماً من أبرز الماء الةريعل المعروفين في دول مختلفل منها المملكل العربيل 
السعوديل، وماليزيا، والجزائر، ومصر، واإلمارات العربيل المتردة، والسودان، والبررين. وتصدر الهيئل التوجيهات والموافقات الةرايل للةرمل بخصوص المنتجات 
التي تطلب الةرمل من الهيئل دراستها وإبداء الرأي الةراي بةأنها وتقديم حلول استةاريل متوافقل مع ضوابط الةريعل اإلسالميل لتلبيل االحتياجات االستراتيجيل 

ألامال الةرمل.

جدول اإلفصاح عن المكافآت والتعويضات
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوال ألاضاء مجلس اإلدارة وخمسل من مبار التنفيذيين ممن تلقوا أالى المكافآت والتعويضات، من بينهم 

العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي.

أاضاء المجلس غير التنفيذيين/ وأاضاء أاضاء المجلس التنفيذينالبيان
المجلس المستقلين )ريال سعودي(

خمسل من مبار التنفيذيين ممن تلقوا أالى المكافآت 
والتعويضات من بينهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

والمدير المالي )ريال سعودي(

6,205,558--الرواتب واألجور
1,909,442 1,120,000-البدالت

6,934,072--المكافآت الدوريل والسنويل
1,841,516--الخطط الترفيزيل

1,976,385--العموالت
أي تعويضات أو مزايا اينيل أخرى 

 ال توجد--تدفع بةكل شهري أو سنوي

تةمل البيانات الواردة في الجدول أااله ما يلي:
الرواتب والتعويضات: تةمل الراتب األساسي والروافز الثابتل.  -

البدالت: تةمل بدل السكن وبدل التنقالت وبدل حضور إجتمااات.  -
المكافآت الدوريل والسنويل: تةمل الروافز السنويل النقديل المدفوال.  -

الخطط الترفيزيل: وتةمل مكافآت مؤجلل حسب سياسل المكافآت للةرمل.  -
أي تعويضات أو مزايا اينيل أخرى تدفع بةكل شهري أو سنوي: تةمل مزايا غير نقديل التي تدفع للموظف.  -

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت وتعويضات
اليوجد

لجان اإلدارة
تقدم لجان اإلدارة التاليل الدام لإلدارة التنفيذيل:

لجنة االستثمار
تتولى لجنل االستثمار المسؤوليل العامل ان مراجعل مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها الةرمل، والموافقل الى مبادرات التخفيف من تأثيراتها. مما توافق 

اللجنل أيًضا الى المقترحات االستثماريل ضمن حدود الصالحيات المقررة لها والمنصوص اليها في مصفوفل صالحيات الخبير الماليل، وتقوم بالتأمد من ترديث 
السياسات واإلجراءات ذات العالقل. 

اللجان الفرايل التابعل للجنل االستثمار هي:
لجنل إدارة األصول وااللتزامات  •

لجنل تطوير المنتجات  •
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لجنة إدارة األصول وااللتزامات
لجنل إدارة األصول وااللتزامات التي يرأسها العضو المنتدب، هي اللجنل 

التي تتولى مسؤوليل التوصيل بوضع السياسات المتعلقل بإدارة جميع األصول 
وااللتزامات )هيكلل الميزانيل العموميل، وهيكلل التمويل، وحدود التروط 

واالستثمار( ضمن اإلطار العام إلدارة المخاطر. وتةكل لجنل إدارة األصول 
وااللتزامات انصًرا أساسًيا من اناصر إدارة مخاطر السيولل بةرمل الخبير 

الماليل.

لجنة تطوير المنتجات
تسعى لجنل تطوير المنتجات لمساادة قطااات أامال الخبير الماليل الى اتخاذ 

قرارات سليمل حول طرح المنتجات/ الخدمات الجديدة، وترسين المنتجات/ 
الخدمات الراليل، واإلشراف الى امليل تطوير المنتجات.

لجنة رقابة االلتزام
يرأس العضو المنتدب لجنل رقابل االلتزام التي تتولى مسؤوليل مساادة مجلس 
اإلدارة وفريق إدارة الةرمل في اإلشراف الى برنامت رقابل االلتزام للتأمد من 
االلتزام بالقوانين واألنظمل واللوائح التي تسري الى أامال الةرمل، وترديًدا 

األنظمل واللوائح الصادرة ان هيئل السوق الماليل، وااللتزام بالسياسات 
واإلجراءات الداخليل، ودليل الروممل اإلداريل. مما تقدم اللجنل المةورة إلدارة 

الةرمل حول أفضل معايير رقابل االلتزام.

لجنة إدارة مخاطر الشركة
المسؤوليل الرئيسيل للجنل إدارة مخاطر الةرمل هي التأمد من وضع سياسات 

وإجراءات ومعايير سليمل إلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر 
التةغيليل في الةرمل مكل.

لجنة الموارد البشرية
تتولى لجنل إدارة الموارد البةريل مسؤوليل إجراء المراجعل الدوريل واإلشراف 

الى تطوير رأس المال البةري بةرمل الخبير الماليل. وتقوم اللجنل بترديد 
الوظائف المهمل، والتأمد من وضع خطل تعاقب وظيفي، والترقق من أن سلم 

التعويضات والمكافآت يتماشى مع ما هو سائد في السوق.

لجنة تقنية المعلومات
هي لجنل إداريل يرأسها العضو المنتدب، وهدفها الرئيسي هو ااتماد 

استراتيجيل تقنيل المعلومات بالةرمل، واإلشراف الى تنفيذها. مما تتولى اللجنل 
أيًضا مسؤوليل اإلشراف الى وظائف تقنيل المعلومات من منظور إدارة األامال 
والمخاطر، وضمان التوزيع المناسب للواجبات )جدران الرمايل( بما يتوافق مع 
شروط رقابل االلتزام. وتةمل المسؤوليات والواجبات األخرى الترديث الدوري 

لسياسل وإجراءات تقنيل المعلومات، واإلشراف الى إدارة المعلومات المهمل وفًقا 
لخطل استمراريل العمل، والتأمد من اختبار خطل االسترجاع في حالل الكوارث 

Disaster Recovery Plan مرة واحدة الى األقل في السنل.

لجنة خطة استمرارية العمل
هدفها الرئيسي هو التأمد من فااليل خطل استمراريل العمل، والتأمد من سالمل 
موظفي الةرمل في حال حدوث أي موارث )ال سمح اهلل(. إضافل إلى ذلك، تقوم 

اللجنل بعمل اختبار إخالء طوارئ لمبنى الةرمل الرئيسي مل اام تماشًيا مع 
تعليمات هيئل السوق الماليل.

لجنة المسؤولية االجتماعية
لجنل المسؤوليل االجتماايل، يرأسها العضو المنتدب، هدفها الرئيسي هو وضع 
استراتيجيل واضرل وامليل لبرامت المسؤوليل االجتماايل التي تتبناها الةرمل، 

ومذلك اإلشراف الى تنفيذ تلك االستراتيجيل.

74
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اإلدارة التنفيذية

تامر عبد اللطيف عبد الرحيم
رئيس الشؤون المالية

إبراهيم شكري سعد
رئيس قطاع المخاطر والحوكمة

عمار أحمد شطا
العضو المنتدب

أحمد سعود غوث
الرئيس التنفيذي

هشام عمر باروم
نائب الرئيس التنفيذي

اإلدارة 
التنفيذية
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اإلبالغ اإلدارياإلبالغ المباشرلجان مجلس اإلدارة لجان اإلدارة - ترتوي الى أاضاء مجلس اإلدارةلجان اإلدارة لجان اإلدارة الفرايل

الهيكل التنظيمي
تتسم الخبير الماليل بهيكلها التنظيمي األفقي المرن الذي يةجع منسوبيها ويرفزهم الى العمل مًعا بروح الفريق الواحد، سواًء داخل الةرمل أو مع العمالء، 

لخلق وبناء االقات قويل دائمل تةكل األساس الصلب الذي ترتكز اليه فلسفل امل الةرمل.

قطاع: أمثر من قسم / إدارة
إدارة: موظفين فأمثر

وحدة: أقل من موظفين

 مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار  لجنة إدارة 
المخاطر للشركة  لجنة رقابة االلتزام

قطاع المخاطر 
والحوكمة

إدارة المخاطر 

إدارة رقابة االلتزام 
والتبليغ عن غسل 

األموال 

لجنة تطوير 
المنتجات

لجنة إدارة االصول

لجنة خطة 
استمرارية العمل

لجنة المسؤولية 
االجتماعية للشركة

لجنة تقنية 
المعلومات

 لجنة الموارد
 البشرية

 العضو المنتدب

 قطاع حوكمة مجالس 
ولجان الشركة

وحدة األرشيف وحدة ضمان الجودة سكرتارية مجلس 
اإلدارة

لجان اإلدارة 

 وحدة االستثمار 
االستراتيجي

 قطاع تطوير األعمال 
والطرح 

إدارة عمليات 
الصناديق والحفظ

وحدة المراجعة 
الداخلية

إدارة االستثمارات 
البنكية

 إدارة الشؤون 
القانونية

إدارة الموارد البشرية

 نائب الرئيس 
التنفيذي

قطاع الخدمات 
اإلدارية  

إدارة الشؤون االدارية إدارة االتصاالت 
والعالقات العامة

إدارة تقنية 
المعلومات

 قطاع الشؤون 
المالية ورأس المال

إدارة رأس المال  اإلدارة المالية

الرئيس التنفيذي

وحدة الثروات 
واألوقاف

 إدارة 
األسهم الخاصة

  إدارة 
األسواق المالية

 إدارة االستثمارات 
العقارية

 إدارة 
تطوير المنتجات

لجنة اإلستثمار التابعة 
لمجلس اإلدارة 

لجنة المكافات 
والترشيحات  لجنة المراجعة 

لجان مجلس اإلدارة

قطاع إدارة األصول

7٨
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إفصاح الركيزة الثالثة 

إفصاح 
الركيزة الثالثة 

وفًقا لمتطلبات هيئل السوق الماليل، قامت الةرمل بإاداد تقرير اإلفصاح ان 
الرميزة الثالثل لعام 20١٨م، والذي وافق مجلس اإلدارة اليه، وتم ترميل نسخل 

منه الى موقع الةرمل اإللكتروني ابر الرابط التالي:
www.alkhabeer.com/pillar-iii-disclosures
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 تقرير 
المراجعة الشرعية

تقرير 
المراجعة الشرعية

AKC-AD-25-02-19 

 

 
  ةعيللهيئة الشر  السنوي  تقريرال

 الخاص بشركة الخبير المالية

 الكرام،      الخبير المالية        شركة ي مساهمإلى 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

على أكرم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
 أجمعين أما بعد:

)الشركة( وفق نطاق  الخاص بشركة الخبير المالية للهيئة الشرعيةأن نقدم لكم التقرير السنوي  يسرنا
ديسمبر  31م إلى 2018يناير  1العمل المتفق عليه لمراجعة أعمال الشركة وأنشطتها عن الفترة من 

 م.2018

إن إدارة الشركة مسؤولة عن القيام بأعمالها طبقا ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية. في حين تتمثل 
 لشركة وتقديم تقرير بذلك.مسؤوليتنا في إبداء رأي مستقل بناء على مراجعتنا ألعمال ا

المنفذة خالل الفترة  قمنا بمراجعة المنتجات المطروحة من قبل الشركة والعقود المتعلقة بها والتطبيقاتلقد 
المشار إليها. كما قمنا أيضا بإجراء مراجعة شاملة ألنشطة الشركة من أجل إبداء رأي فيما إذا كانت الشركة 

 خالل األحكام والضوابط والتوجيهات المعتمدة.  قد التزمت باألحكام والمبادئ الشرعية من

للتأكد من التزام اإلدارة  (المرفق)كما تمت مراجعة أعمال الشركة من خالل االطالع على تقرير التدقيق الشرعي 
ير المتفقة مع األحكام والمبادئ الشرعية. إضافة إلى الحصول على جميع المعلومات يبالضوابط والمعا

أكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء ت
 .ومبادئ الشريعة اإلسالمية

بناء على ما سبق ومع األخذ باالعتبار التوصيات الواردة في تقرير المدقق الشرعي. تبين لنا أن أعمال 
 .فقة مع األحكام والضوابط الشرعيةالشركة وأنشطتها المنفذة خالل الفترة المشار إليها متوا

 والحمد هلل رب العالمين،،، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.وصلى هللا 
 
 

 الهيئة الشرعية
 محمد أحمد

م25/02/2019  
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قائمة المركز المالي الموحدة 
مما في 3١ ديسمبر 20١٨م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م

ريال سعـودي )باآلالف(

3١ ديسمبر 20١7م
 ريال سعـودي )باآلالف( 

)إيضاح 5(

١ يناير 20١7م
 ريال سعـودي )باآلالف( 

)إيضاح 5(

الموجودات 
الموجودات المتداولة

622.39033.909١55,١٨9نقد وما في حكمه 
ــ7120.50065.039جزء متداول من ودائع مرابرل

٨80.235١١١.3252٨.١06ذمم مدينل ومبالغ مدفوال مقدماً وذمم مدينل أخرى
988.17045.4٨6١١6.960مسترق من جهات ذات االقل

١01.380.362١.330.406١.267.634موجودات ماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة
ــــ29147.538استثمارات اقاريل

229ــــ30موجودات مرتفظ بها للتوزيع
1.839.195١.5٨6.١65١.56٨.١١٨مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
    ــ741.200١١2.500ودائع مرابرل

١١47.16046.٨3343,495ممتلكات ومعدات
88.360١59.33343,495مجموع الموجودات غير المتداولة

1.927.555١.745.49٨١,6١١,6١3مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

٨4,000     ــ     ــ9مسترق لجهات ذات االقل
١2222.276١33.539١١6.09٨ذمم دائنل ومبالغ مسترقل الدفع ومطلوبات أخرى

١3247.050292.737327,440جزء متداول من اقود مرابرل
١4126.5005١.500١4.000جزء متداول من تمويل متوافق مع الةريعل

595.826477.77654١,53٨مجموع المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة
١3240.900١35.50095,000اقود مرابرل

١493.898١79.٨03٨3.١5٨تمويل متوافق مع الةريعل
١511.504١0.633١١,275منافع نهايل الخدمل للموظفين 

346.302325.936١٨9,433مجموع المطلوبات غير المتداولة
942.128٨03.7١2730,97١مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
١٨813.203٨١3.203٨١3,203رأس المال

١935.57430.04723,933احتياطي نظامي
136.0769٨.53643,506أرباح مبقاه

    ــ     ــ١5574مكسب امتواري، صافي
985.42794١.7٨6٨٨0.642مجموع حقوق المساهمين

1.927.555١.745.49٨١.6١١.6١3مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة 
للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١٨م

إيضاح

 2018م 
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف( 

)إيضاح 5(

اإليرادات 
 ١١2.250 ١0102.686أرباح من استثمارات بالقيمل العادلل من خالل الربح أو  الخسارة، صافي

 53.74٨ 2064.515إيرادات رسوم 
 2١.323 19.789إيرادات من توزيعات أرباح
 ١5٨ 1.223إيرادات من ودائع مرابرل
 ١٨7.479 188.213مجموع إيرادات التشغيل

مصروفات التشغيل
)6.674()9.177(2١بيع وتسويق

)٨5.53١()89.637(22اموميل وإداريل
)92.205( )98.814(مجموع مصروفات التشغيل

 95.274 89.399صافي إيرادات التشغيل

)34.١4١()33.892(مصروفات مرابرل وتمويل
 ١١ 1.353ايرادات أخرى

 6١.١44 56.860الربح للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

)2.١96()1.595(5 و١6زماة وضريبل دخل
 5٨.94٨ 55.265الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم تصنيفها في الربح أو الخسارة

ــ ١5574الربح من إاادة قياس منافع نهايل الخدمل للموظفين
 5٨.94٨ 55.839مجموع الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم األساسية والمخفضة
 ٨١.320 ١٨81.320المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمل )باآلالف(

 ١.١7 3١1.10العائد إلى صافي إيرادات التةغيل )بالريال السعودي(
 0.72 50.68 و3١العائد إلى الربح للسنل بعد الزماة وضريبل الدخل )بالريال السعودي(
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١٨م

إيضاح

 2018م
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 20١7م
 ريال سعودي 

)باآلالف(

األنشطة التشغيلية
56.8606١.١44الربح للسنل قبل الزماة وضريبل الدخل

تعديالت للبنود التاليل:
30.26944.703خسائر غير مرققل من استثمارات 

)١56.953()132.955(أرباح مرققل من استثمارات 
١١3.4593.١١6استهالك

١52.4762.472مخصص منافع نهايل الخدمل للموظفين
)742(ــ٨مخصص ذمم مدينل

)4.90١(ــتوزيعات أرباح غير مرصلل 
60ــتكلفل متكبدة متعلقل بالتصفيل 

)١١()2(أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
)5١.١١2()39.893(خسارة تةغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التةغيليل 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)2.72١(31.090ذمم مدينل ومبالغ مدفوال مقدما وذمم مدينل أخرى، صافي

32.474)42.684(مسترق من جهات ذات االقل
16.15639.٨3٨ذمم دائنل ومبالغ مسترقل الدفع ومطلوبات أخرى

)٨4.000(ــمسترق لجهات ذات االقل 
)١49.٨63()147.880(١0شراء موجودات ماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة

124.058١60.7٨١مترصالت من بيع موجودات ماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة

)54.603()59.153(النقد المستخدم في العمليات
)3.١١4()1.031(١5منافع نهايل الخدمل المدفوال للموظفين

)57.7١7()60.184(صافي النقد المستخدم في األنةطل التةغيليل

االنشطة االستثمارية
)6.4٨١()3.788(١١شراء ممتلكات ومعدات

43٨مترصالت من بيع ممتلكات ومعدات
)١77.539(715.839صافي الررمل في ودائع مرابرل

)١٨3.9٨2(12.055صافي النقد من / )المستخدم في( االنةطل االستثماريل

االنشطة التمويلية
١359.7135.797اقود مرابرل

١34.١45)10.905(١4تمويل متوافق مع الةريعل
١69ــنقد مستلم من شرمل تابعل، صافي

)١9.692()12.198(١7توزيعات ارباح مدفوال
36.610١20.4١9صافي النقد من األنةطل التمويليل

)١2١.2٨0()11.519(صافي النقص في النقد وما في حكمه
33.909١55.١٨9النقد وما في حكمه في بدايل السنل
622.39033.909النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية 
544,7٨3ــاستثمار ايني في صناديق وشرمات
77.560ــذمم مدينل مقابل استثمارات مباال 

ــ١039.000استثمار مباع مقابل ذمم دائنل
١2109.98639.000مسترق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه خالل السنل

ــ29147.538اقارات استثماريل مرولل

 رأس المــال 
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 احتياطي نظامي 
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 أرباح مبقاة 
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 احتياطي تقييم امتواري 
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 المجموع 
 ريال سعودي 

)باآلالف(

 880.642ــ ٨١3,20323.93343.506الرصيد في ١ يناير 20١7م )إيضاح 5(

 61.144ــ 6١.١44ــــالربح قبل الزماة والضريبل
 2.196ــ 2.١96ــــزماة وضريبل دخل

)2.196(ــ)2.١96(ــــزماة وضريبل دخل مسددة 
 61.144ــ 6١.١44ــــمجموع الدخل الةامل للسنل 

ــــ)6.١١4(6.١١4ــمرول إلى االحتياطي النظامي
 941.786ــ ٨١3,20330.0479٨.536الرصيد في 3١ ديسمبر 20١7م

 56.860ــ 56.٨60ــــالربح قبل الزماة والضريبل
)1.595(ــ)١.595(ــــزماة وضريبل دخل

 574574ــــــالدخل الةامل اآلخر )إيضاح ١5(
 57455.839 55.265ــــمجموع الدخل الةامل للسنل 

ــــ)5.527(5.527ــمرول إلى االحتياطي النظامي
)12.198(ــ)١2.١9٨(ــــتوزيعات أرباح )إيضاح ١7(

 574985.427 813,20335.574136.076الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة 
للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١٨م
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نشاط الشركة  .1
شرمل الخبير الماليل )»الةرمل« أو »الةرمل األم«( هي شرمل مساهمل سعوديل 

مقفلل مسجلل في المملكل العربيل السعوديل بموجب السجل التجاري رقم 
4030١77445 المؤرخ في ١4 ربيع األول ١429هـ )الموافق 22 مارس 200٨م(. 

تم تعديل السجل التجاري للةرمل األم بتاريخ ١4 شوال ١430هـ )الموافق 5 
أمتوبر 2009م( وبموجبه تم تعديل اسم الةرمل األم من شرمل الخبير للمتاجرة 

في االستثمار والتمويل إلى شرمل الخبير الماليل. 
تم تعديل السجل التجاري للةرمل األم بتاريخ 7 شوال ١432هـ )الموافق 
5 سبتمبر 20١١م( بزيادة رأس المال من 424.933.٨20 ريال سعودي 

)42.493.3٨2 سهماً بقيمل ١0 ريال سعودي للسهم( إلى ٨١3.202.930 
ريال سعودي )٨١.320.293 سهماً بقيمل ١0 ريال سعودي للسهم(. الةرمل 

األم مملومل بنسبل 9٨.43٪ لمساهمين سعوديين و١.57٪ لمساهمين أجانب 
)3١ ديسمبر 20١7م: نفس الةيء(. 

تزاول الةرمل األم أامالها في األنةطل التاليل وفقاً لقرار هيئل السوق الماليل 
رقم ح/ت/9١9 المؤرخ في 3 ربيع الثاني ١429هـ )الموافق 9 ابريل 200٨م( 

والترخيص رقم 37 ــ 07074:
 أ( الترتيب، ب( اإلدارة، ج( المةورة، د( الرفظ، هـ( االمتتاب، و، 

و( التعامل مأصيل 
يقع المكتب المسجل للةرمل األم في العنوان التالي:

شرمل الخبير الماليل 
 طريق المدينل المنورة ص. ب. ١2٨2٨9

جدة ، المملكل العربيل السعوديل
مما في 3١ ديسمبر 20١٨م، تعمل الةرمل األم من خالل فراها المسجل 
بالسجل التجاري رقم ١0١0439273 والمسجل في الرياض )3١ ديسمبر 

20١7م و١ يناير 20١7م: نفس الةيء(.
لدى الةرمل األم استثمار في شرمل الخبير الماليل – مرمز دبي المالي 

العالمي-  )»شرمل تابعل«( مملومل بنسبل ١00٪ للةرمل األم وتأسست في 24 
نوفمبر 20١6م في اإلمارات العربيل المتردة بموجب السجل التجاري رقم 

2327 الصادر وفقاً لقانون مرمز دبي المالي العالمي رقم )02( لسنل 2009م. 
منرت ُسلطل دبي للخدمات الماليل في 9 فبراير 20١7م للةرمل التابعل 

ترخيصاً لمزاولل أامالها ممنةأة مرخصل لتنفيذ الخدمات الماليل فيما يتعلق 
باالستةارات في المنتجات الماليل وترتيب الصفقات في االستثمارات وإدارة 

األصول والرفظ وإدارة االئتمان واالستةارات االئتمانيل.
تتضمن القوائم الماليل الموحدة القوائم الماليل للةرمل األم والةرمل التابعل 

مجتمعين ويةار إليهم جميعاً »بالمجموال«.

2. أساس اإلعداد
2-1 بيان االلتزام 

يتم إاداد هذه القوائم الماليل الموحدة وفقاً للمعايير الدوليل للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكل العربيل السعوديل والمعايير واإلصدارات األخرى 

المعتمدة من قبل الهيئل السعوديل للمراسبين القانونيين. في 3١ ديسمبر 
20١٨م أادت المجموال أول قوائم ماليل موحدة سنويل لها وفقاً »لتطبيق 

المعايير الدوليل للتقرير المالي ألول مرة« المعتمدة في المملكل العربيل 
السعوديل )المعيار الدولي للتقرير المالي )١((. المعلومات المتعلقل بتطبيق 

المجموال للمعايير الدوليل للتقرير المالي ألول مرة مفصح انها في اإليضاح 
.)5(

2-2 أساس القياس 
تُّعد هذه القوائم الماليل الموحدة الى أساس التكلفل التاريخيل، باستثناء 
الموجودات الماليل المقاسل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة.

2-3 العملة الوظيفية وعملة العرض 
يتم ارض هذه القوائم الماليل الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل العملل 
الوظيفيل واملل العرض للمجموال. إن المعلومات الماليل معروضل بالريال 
السعودي وقد تم تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي ما لم يذمر خالف ذلك.

2-4 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إاداد القوائم الماليل الموحدة من اإلدارة امل أحكام وتقديرات 

وافتراضات تؤثر الى مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات 
واالفصاحات المرفقل واإلفصاح ان المطلوبات الطارئل. إال أن ادم التأمد 

بةأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائت قد تتطلب 
تعديالت جوهريل الى القيمل الدفتريل للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر 

في الفترات المستقبليل. قد تختلف النتائت الفعليل ان تلك التقديرات.
األحكام 

خالل امليل تطبيق السياسات المراسبيل للمجموال، قامت اإلدارة بإصدار 
األحكام التاليل والتي لها تأثير جوهري الى المبالغ المدرجل في القوائم 

الماليل الموحدة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموال بعمل تقييم لقدرتها الى االستمرار الى أساس 

مبدأ االستمراريل وتوصلت إلى أن لديها الموارد لالستمرار في نةاطها في 
المستقبل المنظور. إضافًل لذلك، ليست اإلدارة الى درايل بأي ادم تيقن 

جوهري قد يلقي بظالل من الةك حول قدرة المجموال الى االستمرار وفق 
مبدأ االستمراريل. وبالتالي، تم االستمرار في إاداد القوائم الماليل الموحدة 

الى أساس مبدأ االستمراريل.
الضرائب المؤجلة

يتم االاتراف بموجودات / مطلوبات الضريبل المؤجلل لجميع الفروقات 
المؤقتل الى الرد الذي يكون فيه من المرتمل توافر ربح خاضع للضريبل 

يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتل. يجب أن يردد حكم اإلدارة 
الجوهري مبلغ موجودات الضريبل المؤجلل الذي يمكن إدراجه الى أساس 
الوقت المرتمل ومستوى األرباح المستقبليل الخاضعل للضريبل إضافل إلى 

استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبليل.
التقديرات واالفتراضات

فيما يلي االفتراضات الرئيسيل المتعلقل بالمصادر المستقبليل والمصادر 
الرئيسيل األخرى لعدم التأمد من التقديرات في تاريخ قائمل المرمز المالي 

الموحدة مما ينطوي الى مخاطر جوهريل قد تتسبب في تعديالت هامل الى 
القيم الدفتريل للموجودات والمطلوبات في السنل الماليل الالحقل مما هو 
موضح أدناه. ااتمدت المجموال في تقديراتها وافتراضاتها الى المعايير 

المتاحل ان إاداد القوائم الماليل الموحدة. إال أنه يجوز أن تتغير الظروف 
واالفتراضات القائمل حول التطورات المستقبليل وفقاً للتغيرات في السوق 
أو الظروف الناشئل خارج سيطرة المجموال. وتنعكس هذه التغييرات الى 

االفتراضات اند حدوثها.
تقديرات القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة
تستخدم اإلدارة معايير وأساليب تقييم ثابتل والترقق من القيمل العادلل. 
في أغلب الراالت، تستخدم اإلدارة صافي قيم الموجودات المصرح انها 

للصناديق المستثمر بها للتقييم العادل لها. اند الضرورة، تتم بعض التعديالت 
الى صافي قيم الموجودات للرصول الى أفضل التقديرات للقيمل العادلل، 

في حال أن مانت صافي قيم الموجودات غير متاحل، فإن التقييم يستند 
الى أفضل تقديرات اإلدارة التي تضع في االاتبار معامالت الةراء أو البيع 
األخيرة، والمعلومات الماليل المتاحل أو المؤشرات المالئمل األخرى للقيمل 

العادلل.
مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية
تستخدم المجموال مصفوفل مخصص لرساب خسائر االئتمان المتوقعل 

للموجودات الماليل. تعتمد هذه المصفوفل بدايًل الى معدالت التعثر التاريخيل 
التي رصدتها المجموال. تقوم المجموال بمعايرة المصفوفل لتعديل التجربل 

التاريخيل لخسارة االئتمان الى ضوء المعلومات المتوقعل مستقباًل. في تاريخ 
مل تقرير مالي، يتم ترديث معدالت التعثر التاريخيل الملروظل ويتم ترليل 

التغيرات في التقديرات المستقبليل.

إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخيل الملروظل والظروف 
االقتصاديل المتوقعل وخسائر االئتمان المتوقعل هو تقدير جوهري. إن مبلغ 

خسائر االئتمان المتوقعل حساس للغايل تجاه التغيرات في األحوال والظروف 
االقتصاديل المتوقعل. إن تجربل الخسارة االئتمانيل التاريخيل للمجموال 

والظروف االقتصاديل المتوقعل قد ال تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. 
تم اإلفصاح ان المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعل حول الموجودات 

الماليل للمجموال في اإليضاح )23(.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعل القيم الدفتريل للموجودات غير الماليل في تاريخ مل تقرير مالي أو 
أمثر لترديد ما إذا مان هناك أي مؤشر الى االنخفاض في القيمل. وفي حال 

وجود أي مؤشر الى ذلك، يتم تقدير القيمل القابلل لالسترداد لألصل.
يظهر انخفاض القيمل اندما تتجاوز القيمل الدفتريل لألصل أو الوحدة 

المولدة للنقد القيمل القابلل لالسترداد. القابلل لالسترداد هي القيمل قيد 
االستعمال أو القيمل العادلل ناقصاً تكاليف البيع لألصل أو الوحدة المولدة 
للنقد ــ أيهما أالى. اند تقييم القيمل قيد االستعمال، يتم خصم التدفقات 

النقديل المستقبليل التقديريل لقيمتها الراليل باستخدام معدل خصم ما 
قبل الزماة يعكس تقييمات السوق الراليل للقيمل الوقتيل للمال والمخاطر 

المتعلقل باألصل. تستند القيمل العادلل ناقصاً تكاليف البيع إلى أسعار السوق 
القابلل للمالحظل أو، في حال ادم وجود أسعار السوق القابلل للمالحظل، 

األسعار التقديريل لموجودات مماثلل أو في حال ادم وجود أسعار تقديريل، 
لموجودات مماثلل متاحل، ثم تستند إلى حسابات التدفقات النقديل المستقبليل 

المخصومل.
األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات

تردد إدارة المجموال األامار االنتاجيل التقديريل للممتلكات والمعدات 
الحتساب االستهالك. يتم ترديد هذه التقديرات بعد األخذ في االاتبار 
االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفرص 

القيمل المتبقيل واألامار االنتاجيل سنوياً، ويتم تعديل مصروفات االستهالك 
المستقبليل في حال ااتقاد اإلدارة بأن األامار االنتاجيل تختلف ان التقديرات 

السابقل.
التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين

يتم ترديد تكلفل برنامت منافع نهايل الخدمل للموظفين بموجب برنامت منافع 
مرددة غير ممولل باستخدام تقييمات امتواريل. يتضمن التقييم االمتواري وضع 

العديد من االفتراضات التي قد تختلف ان التطورات الفعليل في المستقبل. 
وهذا يتضمن ترديد معدالت الخصم ومعدالت زيادة الرواتب في المستقبل 
ومعدل الوفيات. ونتيجل التعقيدات الخاصل بعمليل التقييم وطبيعتها طويلل 

األجل، فإن التزام المنافع المرددة غير الممولل يمتاز برساسيل االيل تجاه 
التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعل جميع االفتراضات الى أساس 

سنوي أو بصورة أمثر تكراراً، اند الراجل.
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المخصصات
يتم تكوين مخصص نتيجل حدث سابق، اند وجود التزام حالي قانوني أو 
ضمني الى المجموال يمكن قياسه بصورة يُعتد بها، ويكون من المرتمل 

ظهور حاجل لتدفق منافع اقتصاديل خارج المجموال لسداد االلتزام. تردد 
المخصصات ان طريق خصم التدفقات النقديل المستقبليل المتوقعل بمعدل 

ما قبل الضريبل والذي يعكس تقييمات السوق الراليل للقيمل الوقتيل للمال 
والمخاطر المتعلقل بااللتزام. يدرج اكس قيد الخصم متكلفل تمويل.

المنشأة االستثمارية
المنةأة االستثماريل هي المنةأة التي: )أ( ترصل الى تمويل من مستثمر 

أو أمثر لغرض تقديم خدمات إدارة االستثمار لهذا المستثمر )هؤالء 
المستثمرين(، )ب( تلتزم أمام هذا المستثمر )هؤالء المستثمرين( أن الغرض 

منها هو أن تستثمر أموال فقط من أجل الرصول الى اوائد من تعظيم رأس 
المال، وإيرادات االستثمار أو مليهما، )ج( قياس وتقييم أداء جميع االستثمارات 

الى أساس القيمل العادلل.
تفي المجموال بتعريف »المنةأة االستثماريل« وبخصائصها. ينبغي الى 

المنةأة االستثماريل أن ترتسب استثماراتها في الةرمات التابعل والةرمات 
الزميلل بالقيمل العادلل من خالل قائمل الربح أو الخسارة الموحدة.

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
تم تطبيق السياسات المراسبيل المدرجل أدناه بصورة مستمرة في إاداد هذه 
القوائم الماليل الموحدة وفي إاداد قائمل المرمز المالي الموحدة االفتتاحيل 
بموجب المعايير الدوليل للتقرير المالي في ١ يناير 20١7م ألغراض التّرول 
الى المعايير الدوليل للتقرير المالي المعتمدة في المملكل العربيل السعوديل 

باستثناء تطبيق اإلافاءات المتاحل مما وردت في المعيار الدولي للتقرير 
المالي )١(. تم االفصاح ان تفاصيل هذه االافاءات في اإليضاح )5(.

3-1 أساس التوحيد
تتكون القوائم الماليل الموحدة للمجموال من القوائم الماليل للةرمل األم 

وشرمتها التابعل مما في 3١ ديسمبر 20١٨م. تترقق السيطرة اندما تتعرض 
المجموال إلى، أو يكون لها الرق، في اوائد متغيرة جراء أامالها مع الةرمل 

المستثمر بها ويكون لديها القدرة الى التأثير الى تلك العوائد من خالل 
سيطرتها الى الةرمل المستثمر بها.

تسيطر المجموال بةكل خاص الى الةرمل المستثمر بها إذا مان لدى 
المجموال:

نفوذ الى المنةأة الُمستثمر بها )مثل: حقوق قائمل تعطي المجموال   •
القدرة الراليل لتوجيه النةاطات ذات الصلل بالةرمل المستثمر بها(.

التعرض لمخاطر أو حقوق للرصول الى اوائد متغيرة نتيجل االشتراك مع   •
الةرمل الُمستثمر بها.

القدرة الى استخدام سيطرتها الى الةرمل الُمستثمر بها للتأثير الى   •
اوائدها.

بةكل اام، هناك افتراض أن غالبيل حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن 
أجل تعزيز هذا االفتراض واندما يكون لدى المجموال مستوى أقل من غالبيل 

حقوق التصويت أو حقوق مةابهل في الةرمل المستثمر بها، فإن المجموال تأخذ 
في االاتبار جميع الرقائق والظروف ذات الصلل اند تقييم ما إذا مان لديها 

نفوذاً الى الةرمل المستثمر بها، وهذه الرقائق والظروف تةمل ما يلي:
الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يرق لهم التصويت في الةرمل   •

المستثمر بها.
الرقوق التي تنةأ ان الترتيبات التعاقديل األخرى.  •

حقوق التصويت وحقوق التصويت المرتملل للمجموال.  •
تقوم المجموال بإاادة تقييم ما إذا مانت تمارس سيطرة الى الةرمل 

المستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الرقائق والظروف الى أن هناك تغييرات في 
انصر أو أمثر من العناصر الثالثل للسيطرة. يبدأ توحيد الةرمل التابعل اندما 

ترصل المجموال الى السيطرة الى الةرمل التابعل وتنتهي اندما تفقد 
المجموال السيطرة الى الةرمل التابعل. يتم تضمين الموجودات والمطلوبات 

واإليرادات والمصروفات المقتناة أو المستبعدة خالل السنل في القوائم الماليل 
الموحدة من تاريخ حصول المجموال الى السيطرة حتى تاريخ زوال تلك 

السيطرة الى الةرمل التابعل.
يعود الربح أو الخسارة ومل مكون من مكونات الدخل الةامل اآلخر لرملل 

األسهم في الةرمل األم بالمجموال والرصص غير المسيطرة، حتى إذا نتت 
ان ذلك حصص غير مسيطرة ذات رصيد اجز.

اند الضرورة، يتم امل تعديالت الى القوائم الماليل للةرمل التابعل لتصبح 
سياساتها المراسبيل متماشيل مع السياسات المراسبيل للمجموال. يتم استبعاد 
مافل الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكيل واإليرادات والمصروفات والتدفقات 

النقديل المتعلقل بالمعامالت بين شرمات المجموال بالكامل اند التوحيد.
يرتسب التغير في ملكيل حصل الةرمل التابعل، دون فقدان السيطرة، ممعاملل 

حقوق ملكيل.
في حال فقدت المجموال السيطرة الى الةرمل التابعل، فإنها تلغي االاتراف 

بالموجودات ذات الصلل )بما فيها الةهرة(، والمطلوبات والرصل غير المسيطرة 
ومكونات حقوق الملكيل األخرى، بينما أي ربح أو خسارة ناتجل تدرج في قائمل 

الربح أو الخسارة الموحدة. يدرج أي استثمار مرتفظ به بالقيمل العادلل.
لدى الخبير الماليل ادة مستثمرين غير ذات صلل ولديها ادة استثمارات )في 

ادة صناديق تدريها المجموال(. إن صيغل ملكيل الرصص في المجموال 
تكون الى شكل حصص ااديل. قامت الةرمل األم بالوفاء بتعريف المنةأة 

االستثماريل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )١0( "القوائم الماليل الموحدة" 
)إيضاح 5( في حال وجود الظروف التاليل:

حصول المجموال الى صناديق بغرض تقديم خدمات إدارة االستثمار   أ( 
المهنيل للمستثمرين،

أن يكون غرض األامال للمجموال هو أن تستثمر أموال فقط من أجل   ب( 
الرصول الى اوائد من تعظيم رأس المال وإيرادات االستثمار 

قياس وتقييم أداء االستثمارات الى أساس القيمل العادلل.  ج( 
بما أن المجموال تفي بتعريف المنةأة االستثماريل وفقاً لتوجيهات المعيار 
الدولي للتقرير المالي )١0( »القوائم الماليل الموحدة« )إيضاح 3(، فإنه يتم 

اافائها من توحيد الصناديق الرئيسيل ومن تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالي )3( »تجميع األامال« اندما ترصل الى السيطرة الى منةأة أخرى. 

بدالً من ذلك تقاس هذه الصناديق غير الموحدة من قبل المجموال مأصل 
مالي بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار )9( »األدوات 

الماليل«.
تجميع األعمال والشهرة

يرتسب تجميع األامال بطريقل االسترواذ. تقاس تكلفل االسترواذ بااتبارها 
إجمالي الثمن المرول وتقاس في تاريخ االسترواذ بالقيمل العادلل وقيمل أي 

حصص غير مسيطرة في الةرمل المقتناة. وفي حال تجميع األامال، فإن 
المجموال تختار إما قياس الرصل غير المسيطرة في الةرمل المقتناة بالقيمل 
العادلل أو بالرصل المالئمل في صافي الموجودات المرددة للةرمل المقتناة. 

تسجل التكاليف المتعلقل باالقتناء ممصروف حال تكبدها وتضمينها في 
المصروفات العموميل واإلداريل.

اندما تستروذ المجموال نةاط تجاري ما، فإنها تقوم بإجراء تقييم للموجودات 
والمطلوبات الماليل المفترضل مي يتم تصنيفها بالةكل المالئم وفقاً للةروط 

التعاقديل والظروف االقتصاديل واألحوال المتعلقل بها مما في تاريخ االسترواذ. 
يتضمن ذلك فصل المةتقات المتضمنل في اقود مضيف من قبل الةرمل 

المقتناة. ويتم تسجيل أي ثمن طارئ يجب ترويله من قبل الةرمل التي قامت 
باالقتناء بالقيمل العادلل في تاريخ االقتناء. أما الثمن الطارئ المصنف مأصل أو 
التزام وهو أداة ماليل وضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات 

الماليل، يتم قياسه بالقيمل العادلل مع التغيرات في القيمل العادلل، فإنه يسجل 
في قائمل الربح أو الخسارة الموحدة وفقاً للمعيار )9(.

تقاس الةهرة بدايًل بالتكلفل )بااتبارها الزيادة في إجمالي الثمن المرول 
والمبلغ المدرج للرصص غير المسيطرة وأي حصص مرتفظ بها مقابل 

صافي الموجودات المقتناة المرددة والمطلوبات المقدرة(. في حال مانت 
القيمل العادلل لصافي الموجودات المقتناة زيادة ان إجمالي الثمن المرول، 

فإن المجموال تقوم بإاادة تقييم ما إذا مانت حددت بةكل صريح جميع 
الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعل اإلجراءات 

المستخدمل لقياس المبالغ الي يجب إدراجها في تاريخ االقتناء. إذا نتت ان 
إاادة القياس زيادة في القيمل العادلل لصافي الموجودات المقتناة ان إجمالي 

الثمن المرول، فإن المكسب يدرج في قائمل الربح أو الخسارة الموحدة.
بعد الترقق المبدئي، تقاس الةهرة بالتكلفل ناقصاً أي خسائر متراممل من 

انخفاض القيمل. ومن أجل اختبار انخفاض القيمل، فإن الةهرة المقتناة خالل 
تجميع األامال، ااتباراً من تاريخ االقتناء، يتم توزيعها لكل وحدة مولدة للنقد 

من وحدات المجموال والتي يتوقع لها االستفادة من التجميع بغض النظر 
اما إذا مان قد تم تخصيص موجودات أو مطلوبات الةرمل المقتناة لتلك 

الوحدات. اندما يتم تخصيص الةهرة لوحدة توليد النقد واندما يتم استبعاد 
جزًء من العمليل في نطاق تلك الوحدة، فإن الةهرة المتعلقل بالعمليل المباال 

يتم تضمينها في القيمل الدفتريل للعمليل اند ترديد الربح أو الخسارة من بيع 
العمليل. تُقاس الةهرة المباال في هذه الرالل بناًء الى القيم النسبيل للعمليل 

المباال والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.
3-2 العمالت األجنبية

تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبيل مبدئياً ان طريق المجموال 
بعملتها الوظيفيل وبالسعر الفوري السائد في تاريخ المعاملل األولى المؤهلل 

لالاتراف. يتم ترجمل الموجودات والمطلوبات النقديل المقومل بعملل أجنبيل 
إلى العملل الوظيفيل بأسعار الصرف الفوريل للعملل الوظيفيل السائدة في تاريخ 

التقرير المالي. وتسجل جميع الفروق الناشئل ان التسويل أو الترويل الى 
البنود النقديل في الربح أو الخسارة باستثناء البنود النقديل المرددة مجزء 

من املل التروط لصافي االستثمار في امليل أجنبيل، حيث يتم تسجيلها في 
الدخل الةامل اآلخر حتى يتم التصرف في صافي االستثمار، واندئذ يتم 

إاادة تصنيف المبلغ المترامم للربح او الخسارة في قائمل الربح أو الخسارة 
الموحدة. يتم ترجمل البنود غير النقديل المقاسل بالتكلفل التاريخيل وبعملل 
أجنبيل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األوليل. يتم 
ترجمل البنود غير النقديل المقاسل بالقيمل العادلل وبعملل أجنبيل باستخدام 

أسعار الصرف السائدة في تاريخ ترديد القيمل العادلل. يتم التعامل مع الربح 
أو الخسارة الناشئل ان ترجمل البنود غير النقديل المقاسل بالقيمل العادلل 
وفقاً لالاتراف بالربح أو الخسارة نتيجل التغيرات في القيمل العادلل للبند. 

3-3 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول
الموجودات

تعرض المجموال الموجودات والمطلوبات في قائمل المرمز المالي الموحدة 
استناداً إلى التصنيف متداول / غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن 

الموجودات المتداولل في حالل:
توقع بيع األصل أو هناك نيل لبيعه أو استهالمه خالل دورة األامال العاديل، أو  •

االحتفاظ باألصل بةكل رئيسي بغرض المتاجرة، أو  •
توقع بيع األصل خالل ١2 شهراً بعد تاريخ قائمل المرمز المالي، أو  •

مون األصل نقداً أو في حكم النقد إال إذا مان مرظوراً تبادل األصل أو   •
استخدامه لتسويل التزام ما خالل ١2 شهراً الى األقل من تاريخ قائمل 

المرمز المالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى مموجودات غير متداولل.
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المطلوبات
يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولل في حالل:
توقع تسويل االلتزام خالل دورة األامال العاديل،  •

االحتفاظ بااللتزام بةكل رئيسي بغرض المتاجرة،  •
توقع تسويل االلتزام خالل ١2 شهراً بعد تاريخ قائمل المرمز المالي، أو  •

ادم وجود حق غير مرتبط بةرط لتأجيل تسويل االلتزام الى مدى ١2   •
شهراً الى األقل بعد تاريخ قائمل المرمز المالي.

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى ممطلوبات غير متداولل.
3-4 قياس القيمة العادلة

تقوم المجموال بقياس األدوات الماليل مالمةتقات والموجودات غير ماليل مثل 
العقارات االستثماريل بالقيمل العادلل في تاريخ مل قائمل مرمز مالي موحدة.
القيمل العادلل هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداد التزام في 

معاملل نظاميل تتم بين أطراف السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمل 
العادلل إلى االفتراض بأن معاملل بيع األصل أو ترويل االلتزام تتم إما:

من خالل السوق الرئيسيل لألصل أو االلتزام، أو  •
من خالل السوق األمثر منفعل لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق   •

الرئيسيل.
يجب أن تكون السوق الرئيسيل أو األمثر منفعل متاحل أمام المجموال. 

يتم قياس القيمل العادلل ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي 
يستخدمها أطراف السوق اند تسعير األصل أو االلتزام الى افتراض أن 

األطراف في السوق يتصرفون بناًء الى ما يرقق أفضل منفعل اقتصاديل لهم.
يأخذ قياس القيمل العادلل لألصل غير المالي في الرسبان قدرة االطراف في 
السوق الى ترقيق منافع اقتصاديل الستخدام األصل فيما يرقق أفضل منفعل 

منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق لترقيق أفضل منفعل منه.
تستخدم المجموال أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات مافيل 

لقياس القيمل العادلل وتعظيم استخدام المعطيات الملروظل ذات العالقل 
وتقليص استخدام المعطيات غير الملروظل.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسل بالقيمل العادلل أو الُمفصح 
انها في القوائم الماليل الموحدة ضمن هرميل القيم العادلل المبينل أدناه استناداً 

إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمل العادلل مكل:
المستوى األول: األسعار المتداولل )غير المعدلل( في األسواق النةطل   •

لموجودات أو مطلوبات مماثلل.

المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون فيها الرد األدنى من المعطيات   •
الجوهريل ملروظل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القيمل العادلل.

المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الرد األدنى من المعطيات   •
الجوهريل غير ملروظل لقياس القيمل العادلل.

بالنسبل للموجودات والمطلوبات المدرجل في القوائم الماليل الموحدة الى 
أساس متكرر، تردد المجموال ما إذا جرى تنقالت بين مستويات الهيكل 
الهرمي من خالل إاادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من 

المعطيات الجوهريل لقياس القيمل العادلل مكل( في نهايل مل فترة تقرير مالي.
 3-5 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية 

الموجودات المالية
تقوم المجموال بتاريخ مل تقرير مالي بتقييم ما إذا مان هناك دليل موضواي 

الى انخفاض قيمل أصل مالي أو مجموال من الموجودات الماليل. يعتبر األصل 
المالي أو مجموال من الموجودات الماليل قد تعرض أو تعرضت النخفاض 

القيمل فقط إذا مان هناك دليل موضواي الى انخفاض القيمل نتيجل لوقوع 
حدث أو أمثر بعد االاتراف األولي لألصل ومان لردث الخسارة تأثيراً الى 

التدفقات النقديل المستقبليل التقديريل لألصل المالي أو مجموال الموجودات 
الماليل التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها. قد يتضمن الدليل الى انخفاض 
القيمل مؤشرات الى أن المدينين أو مجموال من المدينين يواجهون صعوبات 

ماليل مبيرة أو تأخير أو تعثر في سداد الربح أو أصل المدفواات، واحتمال 
دخولهم في حالل إفالس أو حالل إاادة هيكلل ماليل أخرى وحيث تةير البيانات 

الملروظل إلى أن هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقديل المستقبليل 
التقديريل، مثل الظروف االقتصاديل التي ترتبط بتعثرات السداد.

أدى تطبيق المعيار )9( بةكل جوهري لتغيير مراسبل المجموال ان خسائر 
انخفاض القيمل للموجودات الماليل ان طريق استبدال منهت الخسارة المتكبدة 
بموجب مبادئ المراسبل المتعارف اليها في المملكل العربيل السعوديل بمنهت 

خسارة االئتمان المتوقعل المستقبليل. تعترف المجموال بمخصص مقابل خسائر 
االئتمان المتوقعل لجميع أدوات الدين غير المرتفظ بها بالقيمل العادلل من 

خالل الربح أو الخسارة. بالنسبل للذمم المدينل تطبق المجموال منهت مبسط 
في احتساب خسائر االئتمان المتوقعل. وبالتالي، ال تطبق التغيرات في مخاطر 

االئتمان، ولكن بدالً منذ ذلك تعترف بمخصص الخسارة الى أساس العمر 
الزمني لخسائر االئتمان المتوقعل في تاريخ مل تقرير مالي. قامت المجموال 
بإنةاء مصفوفل مخصصات الى أساس التجربل التاريخيل لخسارة االئتمان 
المعدلل مقابل العوامل المستقبليل الخاصل بالمدينين والظروف االقتصاديل.

تعتبر المجموال أن األصل المالي قد تعثر اند تجاوز مدة الدفع التعاقديل 
ان مدة الدفع التي تختلف من اقد لعقد. إال أنه في حاالت معينل قد تعتبر 

المجموال أن األصل المالي قد تعثر اندما تةير المعلومات الداخليل أو 
الخارجيل إلى أنه من غير المرتمل أن تستلم المجموال المبالغ التعاقديل 

القائمل بالكامل قبل األخذ في االاتبار أي تعزيزات ائتمانيل مرتفظ بها من 
قبل المجموال. يتم شطب األصل المالي اندما ال يكون هناك أي توقعات 

معقولل السترداد التدفقات النقديل التعاقديل.

الموجودات غير المالية
في تاريخ مل تقرير مالي، تقوم المجموال بتقييم ما إذا مان هناك مؤشر 

الى االنخفاض في القيمل. وفى حال وجود مثل هذا المؤشر أو في حال مان 
هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمل السنوي، تقوم المجموال بتقدير 

القيمل القابلل لالسترداد لألصل. إن القيمل القابلل لالسترداد لألصل هي 
القيمل العادلل لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصاً تكاليف االستبعاد 

وقيمتها قيد االستعمال – أيهما أالى. يتم ترديد القيمل العادلل ناقصاً 
تكاليف االستبعاد باألخذ في االاتبار معامالت السوق األخيرة. في حال ادم 

القدرة الى ترديد هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. يتم 
تقييم القيمل قيد االستعمال بخصم التدفقات النقديل المستقبليل التقديريل 
لقيمتها الراليل باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبل لتعكس تقييمات 

السوق الراليل للقيمل الزمنيل للمال والمخاطر المتعلقل باألصل. يتم ترديد 
المبلغ القابل لالسترداد للموجودات الفرديل، ما لم ينتت األصل تدفقات نقديل 
إلى المجموال مستقلل بصورة مبيرة ان تلك الناتجل ان الموجودات األخرى 
أو مجمواات الموجودات. اندما تتجاوز القيمل الدفتريل لألصل أو الوحدة 

المولدة للنقد قيمتها القابلل لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمل ويتم 
تخفيضه لقيمته القابلل لالسترداد.

تدرج الخسائر الناتجل ان االنخفاض في القيمل في قائمل الربح أو الخسارة 
الموحدة. فيما يتعلق بالخسائر الناتجل ان االنخفاض في القيمل للوحدة 

المولدة للنقد يتم توزيعها مبدئياً لتخفيض القيمل الدفتريل ألي شهرة موزال 
الى الوحدات. ومن ثم يتم تخفيض القيم الدفتريل للموجودات األخرى في 

الوحدة )مجموال من الوحدات( الى أساس نسبي.
يتم ترديد انخفاض قيمل الةهرة ان طريق تقييم القيمل القابلل لالسترداد 

للوحدة المولدة للنقد )أو مجموال الوحدات( التي ترتبط بها الةهرة. اندما 
تكون القيمل القابلل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفتريل، 
يتم االاتراف بخسارة انخفاض القيمل. ال يمكن اكس قيد خسارة انخفاض 

القيمل المتعلقل بالةهرة في الفترات المستقبليل.
3-6 النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في قائمل المرمز المالي الموحدة من األرصدة لدى 
البنوك والنقد في الصندوق وودائع المرابرل قصيرة األجل بمواايد استرقاق 

90 يوماً أو أقل، والتي ال تخضع ألي مخاطر هامل للتغير في القيمل. وألغراض 
قائمل التدفقات النقديل الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى 

البنوك والنقد وودائع مرابرل قصيرة األجل مما هو مردد أااله.

3-7 األدوات المالية
األداة الماليل هي أي اقد يؤدي إلى تعظيم قيمل األصل المالي لمنةأة واحدة 

واللتزام مالي أو أداة حقوق ملكيل لمنةأة أخرى.
1( الموجودات المالية

االعتراف األولى والقياس
تتكون الموجودات الماليل للمجموال من نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع 

مرابرل وذمم مدينل واستثمارات بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة 
ومسترق من جهات ذات االقل ومطلوبات ماليل تتكون من اقود مرابرل 

وتمويل متوافق مع الةريعل وحسابات وذمم دائنل أخرى. يتم قياس الموجودات 
الماليل اند االاتراف األولي بقيمها العادلل. يعتمد القياس الالحق للموجودات 
الماليل الى تصنيفها سواء بالتكلفل المطفأة أو القيمل العادلل من خالل الدخل 

الةامل اآلخر أو بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة.
يعتمد تصنيف الموجودات الماليل اند االاتراف األولي الى خصائص 

التدفقات النقديل التعاقديل لألصل المالي ونموذج أامال المجموال إلدارتها. 
باستثناء الذمم المدينل التجاريل التي ال ترتوي الى مكون مالي جوهري، فإن 

المجموال مبدئياً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلل زائداً، في حالل 
األصل المالي غير المصنف بالقيمل العادلل من خالل قائمل الربح أو الخسارة، 
تكاليف المعاملل. يتم قياس الذمم المدينل التي ال ترتوي مكون مالي جوهري 

الى سعر المعاملل المردد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )١5( 
"اإليرادات من العقود مع العمالء".

من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفل المطفأة أو القيمل العادلل 
من خالل الدخل الةامل اآلخر، يجب أن ينتت انها تدفقات نقديل والتي هي 

" فقط مدفواات ألصل المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ القائم". يةار إلى هذا 
التقييم أنه اختبار " فقط مدفواات ألصل المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ 

القائم" ويتم الى مستوى األدوات.
يتم االاتراف بالمةتريات أو مبيعات الموجودات الماليل التي تتطلب تسليم 

الموجودات في إطار زمني مردد بموجب الئرل أو اتفاقيل في السوق )التجارة 
العاديل( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموال بةراء أو 

بيع األصل.
القياس الالحق 

ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات الماليل ضمن الفئات التاليل:
الموجودات الماليل بالتكلفل المطفأة.  )١

الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر،  )2
الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة.  )3
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الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( أ ( 
تقوم المجموال بقياس الموجودات الماليل بالتكلفل المطفأة في حال تم 

استيفاء مال الةرطين التاليين:
االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج امل بهدف ترصيل التدفقات   •

النقديل التعاقديل.
ينتت ان الةروط التعاقديل لألصل المالي تدفقات نقديل في تواريخ مرددة   •

والتي تعتبر فقط مدفواات ألصل المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ القائم.
يتم قياس الموجودات الماليل بالتكلفل المطفأة الحقاً باستخدام طريقل معدل 
الربح الفّعال وتخضع النخفاض القيمل. يتم االاتراف باألرباح والخسائر في 
قائمل الربح أو الخسارة الموحدة اند استبعاد األصل، أو تعديله أو انخفاض 

قيمته. تتضمن الموجودات الماليل للمجموال بالتكلفل المطفأة الذمم المدينل 
التجاريل والذمم المدينل األخرى.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب ( 
أدوات الدين

تقوم المجموال بقياس أدوات الدين بالقيمل العادلل من خالل الدخل الةامل 
اآلخر في حال استيفاء الةرطين التاليين:

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج امل بهدف ترصيل التدفقات   •
النقديل التعاقديل والبيع.

ينتت ان الةروط التعاقديل لألصل المالي تدفقات نقديل في تواريخ مرددة   •
والتي تعتبر فقط مدفواات ألصل المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ القائم.

فيما يخص أدوات الدين بالقيمل العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر، فإنه 
يتم االاتراف بالدخل من الربح وإاادة تقييم صرف العملل األجنبيل وخسائر 

انخفاض القيمل أو اكس القيود في قائمل الربح أو الخسارة الموحدة وترتسب 
بنفس طريقل الموجودات الماليل المقاسل بالتكلفل المطفأة. تدرج تغيرات 

القيمل العادلل المتبقيل في الدخل الةامل اآلخر. اند االستبعاد، فإن التغير 
في القيمل العادلل المترامم المدرج في الدخل الةامل اآلخر يعاد تدويره في 
الربح أو الخسارة. لم تردد المجموال أي أداة دين بالقيمل العادلل من خالل 

الدخل الةامل اآلخر.
أدوات حقوق الملكية

اند االاتراف األولي، يمكن للمجموال أن تختار تصنيف استثماراتها في 
حقوق الملكيل بةكل غير قابل لإللغاء مأدوات حقوق ملكيل مصنفل بالقيمل 

العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر اندما تستوفي تعريف حقوق الملكيل 
بموجب معيار المراسبل الدولي )32( األدوات الماليل: العرض وادم االحتفاظ 

بها للمتاجرة. تم ترديد التصنيف الى أساس مل أداة الى حدة.
ال يتم أبداً تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات الماليل في الربح أو 
الخسارة. يتم االاتراف بتوزيعات األرباح مإيرادات أخرى في قائمل الربح أو 

الخسارة الموحدة اند نةوء الرق في الدفع، إال اندما تستفيد المجموال من 
هذه المترصالت ماسترداد جزء من تكلفل األصل المالي، وفي هذه الرالل، يتم 

تسجيل األرباح في الدخل الةامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكيل المصنفل 
بالقيمل العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر غير معرضل لتقييم انخفاض 

القيمل. لم تردد المجموال أي أداة حقوق ملكيل بالقيمل العادلل من خالل 
الدخل الةامل اآلخر.

ج( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتضمن الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة 

الموجودات الماليل المرتفظ بها للمتاجرة، والموجودات الماليل المرددة اند 
االاتراف األولي بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات 

الماليل المطلوب قياسها بةكل إلزامي بالقيمل العادلل. يتم تصنيف الموجودات 
الماليل ممرتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناؤها لغرض البيع أو إاادة الةراء الى 

المدى القريب. إن المةتقات، بما فيها المةتقات الضمنيل الموحدة، تصنف 
أيضاً الى أنها مرتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها مأدوات تروط فعالل. 

إن الموجودات الماليل ذات التدفقات النقديل التي ليست فقط مدفواات 
ألصل المبلغ أو الربح الى أصل المبلغ القائم تصنف وتقاس بالقيمل العادلل 
من خالل الربح أو الخسارة، بغض النظر ان نموذج األامال. وبغض النظر 

ان معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفل المطفأة أو بالقيمل العادلل 
من خالل الدخل الةامل اآلخر، مما هو موضح أااله، وقد يتم تصنيف أدوات 

الدين بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة اند االاتراف األولي إذا 
مان ذلك سيؤدي إلى إلغاء أو تقليل التطابق المراسبي بصورة جوهريل. تقيد 

الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة في قائمل 
المرمز المالي الموحدة بالقيمل العادلل مع تسجيل صافي التغيرات في القيمل 
العادلل في قائمل الربح أو الخسارة الموحدة. إن الموجودات الماليل المصنفل 

بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة تتكون من استثمارات قصيرة األجل 
في مرفظل اختياريل والصناديق التي تديرها المجموال، يتم اقتناؤها بةكل 

أساسي بغرض البيع وإاادة الةراء الى المدى القريب.
بالنسبل لألوراق الماليل التي يتم تداولها في أسواق ماليل منظمل، تردد القيمل 
العادلل بالرجوع إلى سعر الصرف المتداول في السوق بسعر العرض في ختام 

يوم امل تاريخ التقرير المالي.
بالنسبل لألوراق الماليل التي ال يوجد لها سعر سوق متداول، فيتم امل تقدير 

معقول للقيمل العادلل بالرجوع إلى صافي قيمل الموجودات األساسيل للصناديق 
والتي تعكس القيمل العادلل لألدوات الماليل.

تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموال بعمل تقييم للهدف من نموذج األامال الذي يكون األصل 

مرتفظ بموجبه الى مستوى المجموال ألن هذا يعكس الطريقل التي يدار بها 
العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:

العمل الى ضوء السياسات واألهداف المبينل للمرفظل للسياسات   •
المطبقل. وبةكل مردد، إذا ما مانت استراتيجيل اإلدارة ترمز الى ترقيق 

إيرادات الربح التعاقديل أو االحتفاظ بمعدل الربح مردد للمرفظل أو يكون 
هناك توافق بين مدة الموجودات الماليل ومدة المطلوبات التي تمول تلك 

الموجودات أو ترقق التدفقات النقديل من خالل بيع الموجودات.

ميفيل تقييم أداء المرفظل وإرسال تقارير بةأنها إلى إدارة المجموال.  •
المخاطر التي تؤثر الى أداء نموذج األامال )والموجودات الماليل المرتفظ   •

بها ضمن نموذج األامال( وميفيل إدارة المخاطر.
ميفيل تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض الى القيمل العادلل   •
للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقديل التعاقديل التي تم 

ترصيلها، تكرار ومميل وتوقيت المبيعات في الفترات السابقل وأسباب 
البيع والتوقعات بةأن أنةطل المبيعات المستقبليل. إال أن المعلومات حول 

أنةطل المبيعات ال تعتبر منفصلل، ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الةامل ان 
ميفيل ترقيق المجموال لهدفها في إدارة الموجودات الماليل وميفيل ترقيق 

التدفقات النقديل.
يستند تقييم نموذج األامال الى السيناريوهات المتوقعل بصورة معقولل دون 

األخذ في االاتبار سيناريوهات "األسوأ" أو "مثافل العمل". إذا ترققت التدفقات 
النقديل بعد االاتراف األولي بطريقل مختلفل ان التوقعات األصليل للمجموال، 

فإن المجموال ال تغير تصنيف الموجودات الماليل المتبقيل المرتفظ بها في 
نموذج األامال، ولكن يتم دمت المعلومات اند امل تقييم للموجودات الماليل ـ 

المستردثل أو المةتراة حديثاً ـ في المستقبل.
يتم قياس الموجودات الماليل المرتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها 

الى أساس القيمل العادلل بالقيمل العادلل من خالل قائمل الربح أو الخسارة 
ألنها غير مرتفظ بها لترصيل تدفقات نقديل تعاقديل وال مرتفظ بها 

لترصيل تدفقات نقديل تعاقديل وبيع موجودات ماليل.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل 

المبلغ أو الربح على أصل المبلغ )"ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو ربح على 
أصل المبلغ"(

لغرض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمل العادلل لألصل 
المالي اند االاتراف األولي. "الربح" هي ثمن القيمل الماليل للوقت، واالئتمان 
ومخاطر االقراض األساسيل األخرى المرتبطل بأصل المبلغ القائم خالل فترة 

معينل وتكاليف االقراض األساسيل األخرى )مثل مخاطر السيولل والتكاليف 
اإلداريل(، إضافل لهامش الربح.

اند القيام بتقييم ما إذا مانت التدفقات النقديل التعاقديل هي فقط مدفواات 
ألصل المبلغ أو الربح، فإن المجموال تأخذ في ااتبارها األحكام التعاقديل 
لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا مان األصل المالي يتضمن شروط تعاقديل 
يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقديل التعاقديل حيث أنه بذلك لن 

يستوفي هذا الةرط. اند القيام بالتقييم، تأخذ المجموال في ااتبارها ما يلي:
األحداث الطارئل التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقديل،  •

مزايا الرفع،  •

المبالغ المدفوال مقدماً وشروط التمديد،  •
الةروط التي تقيد مطالبات المجموال في التدفقات النقديل من موجودات   •

مرددة )أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع(، والمزايا التي تؤدي لتعديل 
ثمن القيمل الماليل للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح.

2( المطلوبات المالية
االعتراف االولي والقياس

تصنف المطلوبات الماليل، اند االاتراف األولي، ممطلوبات ماليل بالقيمل 
العادلل من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفل المطفأة. يتم االاتراف بجميع 

المطلوبات الماليل مبدئياً بالقيمل العادلل، وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة 
إلى المعامالت في حال التمويل والذمم الدائنل. تتضمن المطلوبات الماليل 

للمجموال الى الذمم الدائنل والجهات ذات العالقل والمطلوبات األخرى 
وتمويل متوافق مع الةريعل واقود المرابرل.

القياس الالحق 
يعتمد قياس المطلوبات الماليل الى تصنيفها مما هو موضح أدناه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ترتوي المطلوبات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة الى 

المطلوبات الماليل المرتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات الماليل المرددة 
اند االاتراف األولى بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة. تصنف 

المطلوبات الماليل ممطلوبات مرتفظ بها بغرض المتاجرة اند الرصول اليها 
بغرض إاادة شرائها في المستقبل القريب.

تدرج المكاسب أو الخسائر للمطلوبات المرتفظ بها بغرض المتاجرة في 
قائمل الربح أو الخسارة الموحدة. يتم ترديد المطلوبات الماليل اند االاتراف 

األولي بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة اند التاريخ األولي 
لالاتراف، فقط في حال تم استيفاء المعايير بموجب المعيار الدولي للتقرير 

المالي )9(. ال تردد المجموال أي التزام مالي بالقيمل العادلل من خالل الربح 
أو الخسارة.

المطلوبات الماليل بالتكلفل المطفأة
بعد االاتراف األولي، تقاس المطلوبات الماليل، غير تلك المرددة بالقيمل 

العادلل من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفل المطفأة باستخدام طريقل معدل 
الربح الفّعال. يتم االاتراف بالمكاسب أو الخسائر نتيجل إللغاء االاتراف 

بالربح من خالل امليل إطفاء معدل الربح الفّعال واند إلغاء االاتراف 
بالموجودات الماليل في قائمل الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم احتساب تكلفل اإلطفاء باألخذ في االاتبار أي خصم أو االوة اند االقتناء 
ورسوم أو تكاليف والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفّعال. يتم 

تضمين إطفاء معدل الربح الفّعال متكاليف تمويل في قائمل الربح أو الخسارة 
الموحدة.



١00
التقرير المالي١0١

التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

3( إلغاء االعتراف 
الموجودات المالية

يتم بةكل رئيسي إلغاء االاتراف بأصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء 
من مجموال من موجودات ماليل متماثلل( )أي استبعادها من قائمل المرمز 

المالي الموحدة للمجموال( اند:
انتهاء الرق في استالم التدفقات النقديل من األصل، أو  •

قيام المجموال بترويل حقوقها في استالم تدفقات نقديل من أصل أو   •
ترمل التزام بدفع تدفقات نقديل مستلمل بالكامل دون تأخير جوهري إلى 

طرف ثالث بموجب اتفاقيل "تمرير"، أو )أ( قيام المجموال فعلياً بترويل مافل 
مخاطر ومنافع األصل أو )ب( ادم قيام المجموال بترويل أو االحتفاظ 

بكافل مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بترويل السيطرة الى األصل.
اندما تقوم المجموال بترويل حقوقها الستالم التدفقات النقديل من أصل 
ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى، 

احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطل بالملكيل. إذا لم تقم بترويل أو 
االحتفاظ بصورة جوهريل بجميع المخاطر والمنافع المرتبطل باألصل ولم 
ترّول سيطرتها الى األصل، فإن المجموال تستمر في االاتراف باألصل 

المرول إلى المدى الذي تستمر االقته به. وفي تلك الرالل، تستمر المجموال 
في االاتراف بالمطلوبات المرتبطل باألصل. ويقاس األصل المرول وااللتزام 
المرتبط الى أساس يعكس الرقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموال.

ويقاس استمرار العالقل الذي يتخذ شكل ضمان الى األصل المرول بالقيمل 
الدفتريل األصليل لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبل المجموال بسدادهـ  أيهما أقل.

المطلوبات المالية
يتم إلغاء قيد االلتزام المالي اند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه. واند استبدال 

التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض وحسب شروط مختلفل تماماً أو 
أن شروط االلتزام الرالي يتم تعديلها بةكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال 

أو التعديل يتم التعامل معه مإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االاتراف 
بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفتريل المعنيل في قائمل 

الربح أو الخسارة الموحدة.

4( مقاصة االدوات المالية 
يتم مقاصل الموجودات الماليل والمطلوبات الماليل وتسجل بالصافي في قائمل 
المرمز المالي الموحدة فقط اند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسويل المبالغ 

المدرجل ومان هناك نيل لدى المجموال لتسويل الموجودات مع المطلوبات 
الى أساس الصافي أو ترقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.  

3-8 االستثمارات العقارية
االستثمارات العقاريل هي مرتفظ بها من أجل اوائد االيجار طويلل األجل 

أو لتعظيم رأس المال أو مليهما وال يتم استغاللها من قبل المجموال. تقاس 
االستثمارات العقاريل بدايل بالتكلفل بما فيها تكاليف المعامالت. وبعد 
االاتراف األولي، تقاس االستثمارات العقاريل باستخدام نموذج التكلفل.

يتم إلغاء االاتراف باالستثمارات العقاريل االستثماريل اندما يتم استبعادها 
أو سربها بصورة دائمل من االستخدام أو اندما ال يتوقع من استبعادها أي 

منافع اقتصاديل مستقبليل. إن الفرق بين صافي مترصالت االستبعاد والقيمل 
الدفتريل لألصل تدرج في قائمل الربح أو الخسارة في فترة إلغاء االاتراف.

تتم التنقالت من وإلى االستثمارات العقاريل فقط اندما يكون هناك تغير في 
االستخدام. بالنسبل للتنقل من االستثمارات العقاريل إلى ممتلكات يةغلها 

المالك، فإن تكلفل الرسابات الالحقل هي القيمل الدفتريل في تاريخ التغير 
في االستخدام. في حال أصبرت الممتلكات التي يةغلها المالك استثمارات 

اقاريل، فإن المجموال تُراسب ان تلك الممتلكات وفقاً للسياسل المبينل 
بموجب الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

3-9 الممتلكات والمعدات
تُسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفل مخصوماً منها االستهالك المترامم وأي 
انخفاض في القيمل. ال يتم استهالك األرض المملومل واألامال الرأسماليل 
ترت التنفيذ. تُستهلك تكلفل الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها التقديريل 

المتبقيل بطريقل القسط الثابت الى مدى األامار اإلنتاجيل التقديريل 
للموجودات.

تتم مراجعل القيم الدفتريل للممتلكات والمعدات لمعرفل االنخفاض في قيمتها 
اندما تةير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال ادم إمكانيل 

استرداد قيمتها الدفتريل. وفي حال وجود أي مؤشر الى ذلك وإذا تجاوزت 
القيم الدفتريل القيمل التقديريل الممكن استردادها، يتم اندئذ تخفيض قيمل 
الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها بااتبارها القيمل العادلل، مخصوماً 

منها تكلفل بيعها، أو القيمل قيد االستعمال ـ أيهما أالى.
يرتسب استهالك ترسينات العقارات المستأجرة/الموجودات بطريقل القسط 
الثابت الى مدى العمر اإلنتاجي للترسينات/ الموجودات أو مدة اقد اإليجار 

ـ أيهما أقصر.

ترمل مصروفات اإلصالح والصيانل الى الدخل، أما الترسينات التي تزيد 
في قيمل الموجودات أو تطيل أامارها بصورة جوهريل فتتم رسملتها. تضاف 

األرباح أو الخسائر من بيع الممتلكات والمعدات أو إيقافها ان العمل في قائمل 
الربح أو الخسارة الموحدة.

فيما يلي األامار اإلنتاجيل المقدرة للفئات الرئيسيل للموجودات:

السنوات

25 مباني
4 إلى ١١ترسينات الى المأجور

3 إلى 4مكتب وأجهزة حاسب آلي
4تجهيزات وأثاث

5سيارات 

3-10 الموجودات االئتمانية 
إن الموجودات المرتفظ بها مأمانل أو بصفل ائتمانيل ال تعتبر موجودات 

للمجموال وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم الماليل الموحدة.
3-11 المخصصات 

تدرج المخصصات اندما يكون لدى المجموال التزام )قانوني أو ضمني( 
ناشئ ان حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من المجموال سداد هذا 

االلتزام من خالل تدفقات نقديل للمصادر إلى خارج المجموال تجسد منافع 
اقتصاديل ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع 
المجموال سداد بعض أو جميع المخصصات، فيتم تسجيل السداد مأصل 
مستقل ولكن فقط اندما يكون السداد مؤمداً فعلياً. يتم ارض المصروف 

المتعلق بالمخصص في قائمل الربح والخسارة الموحدة بعد طرح أي سداد. 
إذا مان تأثير القيمل الوقتيل للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام 

معدل ما قبل الضريبل الرالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر 
المتعلقل بااللتزام. اند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص 

نتيجل مرور الوقت متكلفل تمويل.
3-12 عقود اإليجار

إن ترديد ما إذا مانت االتفاقيل هي )أو تتضمن( اقد إيجار يستند إلى 
جوهر االتفاقيل في تاريخ بدايل العقد. يتم تقييم االتفاقيل لترديد ما إذا مان 
الوفاء باالتفاقيل يعتمد الى استخدام أصل مردد )أو موجودات مرددة( أو 
أن االتفاقيل تنقل الرق في استخدام األصل )أو الموجودات( حتى لو لم يتم 

ترديد األصل )أو الموجودات( بةكل صريح في االتفاقيل.
يتم تصنيف اقود اإليجار في تاريخ البدء معقود إيجار تمويلي أو اقود إيجار 

تةغيلي. يتم تصنيف اقد اإليجار الذي بموجبه تنتقل مافل المخاطر والمنافع 
المتعلقل بملكيل األصل إلى المجموال معقد إيجار تمويلي. يتم رسملل اقود 

اإليجار التمويلي اند بدء العقد في تاريخ بدء القيمل العادلل للممتلكات 

المؤجرة أو، إذا مان أقل، بالقيمل الراليل للرد األدنى لدفعات اإليجار. يتم 
توزيع مدفواات اإليجار بين أاباء تمويل وخفض التزام إيجار وذلك لترقيق 
معدل ربح ثابت الى الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إدراج أاباء التمويل 

ضمن بند تكاليف التمويل في قائمل الربح أو الخسارة.
يتم استهالك األصل المؤجر الى مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، 

إذا لم يكن هناك تأميداً معقوالً بأن المجموال ستؤول لها ملكيل المأجور في 
نهايل فترة اإليجار، فإنه يتم استهالك األصل الى مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

لألصل وفترة اإليجار ــ أيهما أقصر. اقد اإليجار التةغيلي بخالف اقد 
اإليجار التمويلي. يتم ترميل الدفعات التي تتم بموجب اقود اإليجار التةغيلي 
ممصروف تةغيلي الى قائمل الربح أو الخسارة الموحدة الى أساس القسط 

الثابت الى مدى مدة اإليجار.
3-13 منافع الموظفين

منافع قصيرة األجل للموظفين
يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل اند تقديم الخدمات ذات الصلل. 
يتم االاتراف بااللتزام من حيث المبلغ المتوقع دفعه إذا مان لدى المجموال 

التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجل لخدمل مقدمل في السابق من 
قبل الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة يُعتد بها.

منافع ما بعد الخدمة
يتم احتساب التزام المجموال بموجب نهايل الخدمل للموظفين مبرنامت منافع 

مرددة غير ممول وترتسب ان طريق تقدير مبلغ المنافع المستقبليل التي 
ترصل اليها الموظفين في الفترات الراليل والسابقل، مع خصم ذلك المبلغ. 

يتم احتساب التزامات منافع الموظفين المرددة سنوياً ان طريق امتواري 
مؤهل باستخدام طريقل وحدة االئتمان المتوقعل. يتم االاتراف مباشرة بإاادة 

قياس صافي التزام المنافع المرددة والتي تةتمل الى المكاسب والخسائر 
االمتواريل في قائمل الدخل الةامل اآلخر. تردد المجموال صافي مصروف 
الربح لصافي التزام المنافع المرددة للفترة ان طريق تطبيق معدل الخصم 

المستخدم لقياس التزام المنافع المرددة في بدايل الفترة السنويل إلى صافي 
التزام المنافع المرددة، مع األخذ في االاتبار أي تغيرات في صافي التزام 

المنافع المرددة خالل الفترة منتيجل لمدفواات المنافع. يتم االاتراف 
بصافي مصروف الربح والمصروفات األخرى المتعلقل ببرامت المنافع المرددة 

ترت بند تكاليف موظفين في قائمل الربح أو الخسارة الموحدة.
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3-14 تحقق اإليرادات 
اإليرادات هي اجمالي تدفق منافع اقتصاديل ناتجل ان أنةطل التةغيل 
العاديل للةرمل اندما تؤدي هذه التدفقات إلى زيادة في حقوق الملكيل، 

بخالف الزيادات التي تتعلق بالمساهمات في حقوق الملكيل للمةارمين. تُقاس 
اإليرادات بالقيمل العادلل للثمن المستلم او المسترق االستالم. يتم االاتراف 

باإليرادات إلى الرد الذي يكون فيه من المرتمل تدفق منافع اقتصاديل 
مستقبليل مرتبطل ببنود في اإليرادات إلى المجموال ويمكن قياس اإليرادات 
بةكل موثوق به بغض النظر ان وقت السداد ويمكن ترديد التكاليف ويمكن 

قياسها بطريقل يُعتد بها.
طبقت المجموال المعيار الدولي للتقرير المالي )١5( »اإليرادات من العقود 
مع العمالء« للمراسبل ان اإليرادات. إن المبدأ األساسي للمعيار )١5( هو 

أنه يجب الى الُمنةأة االاتراف باإليرادات لترديد نقل البضائع أو الخدمات 
المواود بها إلى العمالء بالقيمل التي تعكس الثمن الذي تتوقع المنةأة أن 

تسترقه مقابل البضائع أو الخدمات. يتطلب المعيار )١5( من المنةآت تطبيق 
نموذج من خمس خطوات لترديد متى يتم إدراج اإليرادات والمبالغ.

الخطوة )١(: ترديد العقد مع العميل.
الخطوة )2(: ترديد التزامات األداء في العقد.

الخطوة )3(: ترديد سعر المعاملل.
الخطوة )4(: توزيع سعر المعاملل الى التزامات األداء في العقد.

الخطوة )5(: إدراج اإليرادات اندما )أو حينما( تؤدي المنةأة التزام األداء.
بموجب المعيار )١5(، تقوم المنةأة بإدراج اإليرادات اندما أو حالما يتم تأديل 
التزام األداء، أي اندما تترول السيطرة الى الخدمات التي تتعلق بتنفيذ أداء 

معين إلى العميل.
إن معايير االاتراف المرددة والمذمورة ادناه يجب أيضاً أن يتم االاتراف بها. 

إن الرسوم الثابتل المستلمل بموجب اتفاقيات الخدمات الماليل غير   •
مستردة. يتم تسجيلها في البدايل مإيرادات غير مكتسبل مرققل ويتم 
امتسابها الحقاً اند استيفاء مراحل األداء ذات العالقل أو اند إلغاء 

االتفاقيل.
تسجل رسوم االستكمال اندما تصدر التمويالت ذات الصلل بنجاح للعميل.  •

تسجل رسوم اإلدارة والوصايل في الوقت المناسب الى أساس التوزيع.  •
تسجل إيرادات التمويل من ودائع المرابرل في الوقت المناسب الى أساس   •

التوزيع وفقاً لةروط التعاقد.
تسجل إيرادات توزيعات األرباح اند نةوء وقت استالم المدفواات.  •

3-15 المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتسويق بصفل رئيسيل من التكاليف التي يتم إنفاقها 
الى التسويق. تصنف جميع المصاريف االخرى ممصاريف اموميل وإداريل.

3-16 الزكاة وضريبة الدخل

الشركة األم
الزكاة

يتم تكوين مخصص مقابل الزماة وضريبل الدخل وفقاً لألحكام الماليل 
بالمملكل العربيل السعوديل وترمل الى قائمل الربح أو الخسارة. ترتسب 

المبالغ اإلضافيل، إن وجدت، التي قد تصبح مسترقل اند االنتهاء من الربط 
في السنل التي يتم فيها االنتهاء من الربط.

وفقاً التفاق المساهمين الى أن يسددوا للمجموال مبالغ الضريبل والزماة، 
مستقباًل، فلم يتم امل أي تعديالت في القوائم الماليل الموحدة الحتساب 

تأثير ضرائب الدخل المؤجلل.
ضريبة الدخل الجارية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضرائب الدخل الجاريل وفقاً للمبلغ المتوقع 
استرداده أو سداده للسلطات الضريبيل. ان نسبل الضريبل والقوانين الضريبل 
المستخدمل في احتساب القيمل هي تلك المطبقل مما في تاريخ قائمل المرمز 

المالي في المملكل العربيل السعوديل. 
ضريبة الدخل المؤجلة

يتم تقدير الضرائب المؤجلل باستخدام طريقل المطلوبات الى الفروقات 
المؤقتل بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفتريل حسب 

أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.
يتم االاتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلل لجميع الفروقات الضريبيل المؤقتل:
اندما ينةأ التزام الضريبل المؤجلل من االاتراف األولي للةهرة أو أصل   •
أو التزام في معاملل ليست تجميع أامال، في وقت المعاملل، وال يؤثر الى 

الربح المراسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعل للضريبل
فيما يتعلق بالفروقات المؤقتل الخاضعل للضريبل المرتبطل باالستثمارات   •

في الةرمات التابعل والزميلل والرصص في ترتيبات مةترمل، اندما يمكن 
السيطرة الى توقيت اكس قيد الفروقات المؤقتل ويكون من المرتمل أال 

يتم اكس قيد الفروقات المؤقتل في المستقبل المنظور.
يتم االاتراف بموجودات الضريبل المؤجلل لجميع الفروقات المؤقتل القابلل 

للخصم، وترحيل مبلغ الى حساب ضريبل غير مستخدم وأي خسائر ضريبيل 
غير مستخدمل. يتم إدراج موجودات الضريبل المؤجلل الى الرد الذي يكون 

فيه من المرتمل توافر ربح خاضع للضريبل يمكن بمقابله استخدام الفروقات 

المؤقتل القابلل للخصم وترحيل مبلغ الى حساب ضريبل غير مستخدم 
والخسائر الضريبيل غير المستخدمل، باستثناء:

اندما ينةأ أصل الضريبل المؤجلل المتعلق بالفروقات المؤقتل القابلل   •
للخصم من االاتراف األولي ألصل أو التزام في معاملل ليست تجميع 
أامال، في وقت المعاملل، وال يؤثر الى الربح المراسبي أو الربح أو 

الخسارة الخاضعل للضريبل.
فيما يتعلق بالفروقات المؤقتل القابلل للخصم المرتبطل باالستثمارات في   •
الةرمات التابعل والزميلل والرصص في ترتيبات مةترمل، ويتم االاتراف 

بموجودات الضريبل المؤجلل فقد للرد الذي يكون فيه من المرتمل 
اكس قيد الفروقات المؤقتل في المستقبل المنظور ويكون الربح الخاضع 

للضريبل متاحاً والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتل.
يتم مراجعل القيم الدفتريل للموجودات الضريبيل المؤجلل في تاريخ مل تقرير 
مالي وتخفض إلى الرد الذي ال يرتمل معه توافر ما يكفي من الربح الخاضع 

للضريبل بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبيل المؤجلل. 
يعاد تقييم الموجودات الضريبيل المؤجلل غير المعترف بها في تاريخ ااداد مل 
تقرير مالي، ويتم االاتراف بها إلى الرد الذي يرتمل معه تغطيل الموجودات 

الضريبيل المؤجلل من األرباح المستقبليل الخاضعل للضريبل.
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبل المؤجلل باستخدام معدالت الضريبل 

المتوقع سريانها في السنل التي يترقق فيها األصل أو يسوى االلتزام بناًء الى 
معدل الضرائب )وأنظمل الضرائب( الساريل المفعول في تاريخ التقرير المالي. 

يتم إدراج الضريبل المؤجلل المتعلقل ببنود مسجلل خارج الربح أو الخسارة. 
تدرج بنود الضريبل المؤجلل هذه المتعلقل بمعاملل أساسيل في الدخل الةامل 

اآلخر أو تسجل مباشرة ضمن حقوق الملكيل.
يتم الحقاً االاتراف بالمنافع الضريبيل المقتناة مجزء من تجميع األامال، 

ولكن دون استيفاء معايير االاتراف المستقل في ذلك التاريخ، في حال وجود 
معلومات جديدة حول الرقائق أو تغير في الظروف. يتم التعامل مع التعديل 
إما مخفض في الةهرة )طالما أنها ال يتجاوز الةهرة( إذا تم تكبدها خالل 

فترة القياس أو االاتراف به في الربح أو الخسارة.
تقوم المجموال بتسويل موجودات الضريبل المؤجلل ومطلوبات الضرائب 

المؤجلل وفقط، وفقط إذا، مان لها حق قانوني نافذ لتسويل موجودات 
الضريبيل الراليل ومطلوبات الضريبيل الراليل وموجودات الضريبل المؤجلل 
والتزامات الضريبل المؤجلل التي تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس 

السلطل الضريبيل، إما نفس المنةأة الخاضعل للضريبل أو المنةآت المختلفل 
الخاضعل للضريبل التي تنوي إما تسويل المطلوبات والموجودات الضريبيل 
الراليل الى أساس الصافي، أو لترقيق الموجودات وتسويل المطلوبات في 
وقت واحد، في مل فترة مستقبليل يكون فيها من المتوقع تسويل أو استرداد 

مبالغ مبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبيل مؤجلل.

ضريبة االستقطاع
تستقطع شرمات المجموال ضرائب الى المعامالت مع جهات غير مقيمل 

وتوزيعات أرباح مدفوال إلى مساهمين أجانب وفقاً ألنظمل الهيئل العامل للزماة 
والدخل والتي ال يتم إدراجها ممصروف بااتبارها التزام الى الطرف المقابل 

والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابل انه.
الشركة التابعة

بما أن الةرمل التابعل تقع في اإلمارات العربيل المتردة، بالتالي ال توجد زماة 
أو ضريبل مسترقل الى الةرمل التابعل.

3-17 توزيعات األرباح
تعترف المجموال بالتزام للقيام بتوزيعات أرباح نقديل للمساهمين اند 

الموافقل الى توزيع األرباح وال تصبح من اختصاص المجموال. يتم االاتراف 
بالمبلغ المقابل مباشرة في قائمل التغيرات في حقوق الملكيل الموحدة.

4. معايير صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ
تم اإلفصاح ان المعايير والتفسيرات الصادرة والتي ولم تدخل حيز التنفيذ 

بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم الماليل الموحدة للمجموال أدناه. تعتزم 
المجموال تطبيق هذه المعايير والتفسيرات، إذا مان ممكناً، اند سريان 

مفعولها.
4-1 المعيار الدولي للتقرير المالي )16( "عقود اإليجار"

صدر المعيار )١6( في يناير 20١6م ليرل مرل معيار المراسبل الدولي 
)١7( "اقود اإليجار"، وتفسير لجنل تفاسير المعايير الدوليل للتقرير المالي 

للمعيار )4( "إذا مان الترتيب يتضمن اقد إيجار"، وتفسير لجنل تفاسير 
المعايير للمعيار )١5( "اقود اإليجار التةغيلي – الروافز"، وتفسير لجنل 
تفاسير المعايير للمعيار )27( "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي الى 

شكل قانوني لعقد اإليجار". يردد المعيار )١6( مبادئ االاتراف والقياس 
والعرض واالفصاح ان اقود اإليجار ويتطلب من المستأجر احتساب جميع 

اقود اإليجار بموجب نموذج منفرد من قائمل المرمز المالي مةابه الحتساب 
اقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المراسبل الدولي )١7(. يتضمن المعيار 

ااتراف بإافاءين للمستأجرين – اقود إيجار موجودات "منخفضل القيمل" 
)مثل أجهزة الكمبيوتر الةخصيل( واقود إيجار قصيرة األجل )مثل اقود 

إيجار مدتها ١2 شهراً أو أقل(. في تاريخ بدء اقد اإليجار، يقوم المستأجر 
بتسجيل التزام دفعات اقد اإليجار )التزام اإليجار(، ويمثل األصل حق 

االستعمال األصل الرئيسي خالل مدة اقد اإليجار )األصل حق االستعمال(. 
ويجب الى المستأجرين االاتراف بةكل مستقل بمصروف الربح الى التزام 

اقد اإليجار ومصروف االستهالك فيما يخص األصل حق االستعمال.
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مما يجب الى المستأجرين أيضاً إاادة قياس التزام اقد اإليجار اند وقوع 
أحداث معينل )مثل التغير في مدة اإليجار أو التغير في مدفواات اقد اإليجار 

المستقبليل الناتجل ان التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لترديد تلك 
المدفواات(. يقوم المستأجر بصفل اامل بإدراج مبلغ إاادة قياس التزام اقد 

اإليجار متعديل الى األصل حق االستعمال. 
تظل مراسبل المؤجر بموجب المعيار )١6( مما هي دون تغيير يذمر ان 
المراسبل بموجب معيار المراسبل الدولي )١7(. يستمر المؤجرون في 
تصنيف جميع اقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار 

المراسبل الدولي )١7( ويجب التمييز بين نواين من اقود اإليجار: اإليجار 
التةغيلي واإليجار التمويلي.

يتطلب المعيار )١6( من المستأجرين والمؤجرين القيام بإفصاحات أمثر 
بموجب معيار المراسبل الدولي )١7(. يسري المعيار )١6( للفترات السنويل 

التي تبدأ في ١ يناير 20١9م. يسمح بالتطبيق المبكر، ولكن ليس قبل أن تطبق 
المنةأة المعيار )١5(.

يمكن للمستأجر أن يختار تطبيق المعيار باستخدام إما منهت بأثر رجعي مامل 
أو بأثر رجعي معدل. تسمح أحكام الترول للمعيار ببعض اإلافاءات. تعمل 

اإلدارة الى تقييم التأثير المرتمل للمعيار )١6( في فترات التقرير.
4-2 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( "مزايا الدفع المسبق 

مع التعويض العكسي" 
بموجب المعيار )9(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفل المطفأة أو بالقيمل 

العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر، بةرط أن تكون التدفقات النقديل 
التعاقديل هي "فقط مدفواات ألصل المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ القائم" 

)"ضوابط مدفواات أصل المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ 
بأداة الدين ضمن نموذج األامال المناسب من اجل ذلك التصنيف. توضح 

التعديالت الى المعيار )9( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفواات أصل 
المبلغ أو ربح الى أصل المبلغ القائم" بغض النظر ان األحداث أو الظروف 

التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد، وبغض النظر ان الطرف الذي يدفع او يستلم 
التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد. يجب أن تُطبق التعديالت بأثر 

رجعي وتدخل حيز التنفيذ ااتباراً من ١ يناير 20١9م، مع السماح بالتطبيق 
المبكر. ليس للتعديالت تأثير الى القوائم الماليل الموحدة للمجموال.

4-3 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )10( ومعيار المحاسبة 
الدولي )28(: بيع موجودات أو المساهمة في موجودات بين المستثمر وشركته 

الزميلة أو مشروعه المشترك
تعالت التعديالت التضارب بين المعيار )١0( ومعيار المراسبل الدولي )2٨( 
في التعامل مع فقدان السيطرة الى شرمل تابعل يتم بيعها أو المساهمل في 

شرمل زميلل أو مةروع مةترك. توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر 
الناتجل ان بيع موجودات أو المساهمل في موجودات تةكل اماًل تجارياً، 

مما هو مردد في المعيار الدولي للتقرير المالي )3( بين المستثمر وشرمته 
الزميلل أو المةروع المةترك، يتم االاتراف بها بالكامل. يتم تسجيل أي ربح 
أو خسارة ناتجل ان بيع موجودات أو المساهمل في موجودات ال تةكل اماًل 

تجارياً فقط في حدود حصص المستثمرين غير المتعلقل في الةرمل الزميلل 
أو المةروع المةترك. قام مجلس معايير المراسبل الدولي بتأجيل تاريخ دخل 

هذه التعديالت حيز التنفيذ إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب الى المنةأة 
التي تقوم بالتطبيق المبكر للتعديالت بأثر مستقبلي. ال يوجد تعديالت الى 

المعيار )١0( أو معيار المراسبل الدولي )2٨( أي تأثير الى المجموال.
4-4 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19(: تعديل البرامج أو التخفيض 

أو التسوية 
تعالت التعديالت الى معيار المراسبل الدولي )١9( المراسبل اند حدوث 

تعديل الى البرنامت او تخفيضه او تسويته خالل فترة التقرير المالي، تردد 
التعديالت أنه اند حدوث تعديل الى البرنامت او تخفيضه او تسويته خالل 

فترة التقرير المالي السنويل، يجب الى المنةأة:
ترديد تكلفل الخدمل الراليل للفترة المتبقيل بعد تعديل البرنامت او   •

تخفيضه أو تسويته باستخدام افتراضات امتواريل تُستخدم إلاادة قياس 
صافي التزام المنافع المرددة )األصل( الذي يعكس المنافع التي جرى 

تقديمها بموجب البرنامت وموجودات البرنامت بعد ذلك الردث.
ترديد صافي الفائدة للفترة المتبقيل بعد تعديل البرنامت او تخفيضه أو   •
تسويته باستخدام: صافي التزام المنافع المرددة )األصل( الذي يعكس 

المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامت وموجودات البرنامت بعد ذلك 
الردث، ومعدل الخصم المستخدم إلاادة قياس صافي التزام المنافع 

المرددة )األصل(.
توضح التعديالت أيضاً أنه يجب الى المنةأة أوالً ترديد أي تكلفل خدمل 
سابقل او ربح أو خسارة اند التسويل، دون األخذ في االاتبار التأثير الى 

سقف األصل. يُدرج هذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنةأة بعدها 
بترديد تأثير سقف األصل بعد تعديل البرنامت او تخفيضه أو تسويته. يُدرج 

أي تغيير في التعديل، باستثناء المبالغ الُمدرجل ضمن صافي الفائدة، في 
الدخل الةامل اآلخر.

تنطبق التعديالت الى تعديالت البرنامت أو تخفيضه أو تسويته التي تردث 
اند أو بعد بدايل فترة التقرير المالي السنويل األولى التي تبدأ في ١ يناير 
20١9م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. سيتم تطبيق هذه 

التعديالت فقط الى أي تعديالت في البرنامت او تخفيضه أو تسويته 
للمجموال في المستقبل.

4-5 التحسينات السنوية: دورة 2015م – 2017م )الصادرة في ديسمبر 2017م(
تتضمن هذه التعديالت:

المعيار الدولي للتقرير المالي )3(: تجميع األامال
توضح التعديالت أنه اند حصول المنةأة الى السيطرة الى منةأة ابارة ان 
امليل مةترمل، فإنها تُطبق متطلبات دمت األامال المنجزة ضمن مراحل، بما 

في ذلك إاادة قياس الرصص المقتناة مسبقاً في موجودات ومطلوبات العمليل 
المةترمل بالقيمل العادلل. ضمن هذا السياق، تقوم الةرمل الُمقتنيل بإاادة 

قياس مامل حصتها المقتناة ُمسبقاً في العمليل المةترمل.

تُطبق المنةأة تلك التعديالت الى تجميع األامال التي يكون فيها تاريخ 
االقتناء في أو بعد بدايل فترة التقرير المالي السنويل األولى التي تبدأ في ١ 
يناير 20١9م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. سيتم تطبيق 

هذه التعديالت الى تجميع األامال المستقبلي بالمجموال.
المعيار الدولي للتقرير المالي )١١( الترتيبات المةترمل

إن الجهل التي تةارك في امليل مةترمل، لكن ال تملك سيطرة مةترمل قد 
ترصل الى سيطرة مةترمل الى العمليل المةترمل التي يةكل نةاطها بها 
اماًل تجارياً مما هو مردد في المعيار )3(. توضح التعديالت أن الرصص 

المقتناة مسبقاً في تلك العمليل المةترمل ال يعاد قياسها. 
تُطبق المنةأة تلك التعديالت الى العمليات التي ترصل فيها الى سيطرة 

مةترمل في أو بعد بدايل فترة التقرير المالي السنويل األولى والتي تبدأ في ١ 
يناير 20١9م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تنطبق هذه 
التعديالت حالياً الى المجموال ولكن قد تنطبق في المعامالت المستقبليل.

معيار المراسبل الدولي )١2( ضرائب الدخل 
توضح التعديالت أن ما يترتب الى ضريبل الدخل من توزيعات أرباح مرتبط 

بةكل مباشر بالمعامالت السابقل أو األحداث التي ينتت انها أرباح قابلل 
للتوزيع غير تلك الموزال الى المالكين. وبالتالي، تعترف المنةأة بما يترتب 

الى ضريبل الدخل من توزيعات أرباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الةامل 
اآلخر أو حقوق الملكيل، وهذا يترتب الى البند الذي قامت فيه المنةأة 

باالاتراف بالمعامالت أو األحداث السابقل.
تقوم أي منةأة بتطبيق هذه التعديالت لفترات التقرير المالي السنويل التي 

تبدأ في ١ يناير 20١9م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. اندما 
تقوم المنةأة أوالً بتطبيق تلك التعديالت، فإنها تطبقهم الى توزيعات األرباح 

التي تترتب ان ضريبل الدخل والمعترف بها في أو بعد بدايل فترة المقارنل 
األولى. ال تتوقع المجوال وجود أي تأثير الى قوائمها الماليل الموحدة.

معيار المراسبل الدولي )23( تكاليف االقتراض
توضح التعديالت أن المنةأة تعالت مجزء من التمويل العام أي تمويل تم امله 

باألساس لتطوير أصل مؤهل اند امتمال جميع األنةطل الالزمل إلاداد األصل 
لالستخدام المراد منه أو بيعه.

تقوم أي منةأة بتطبيق هذه التعديالت الى تكاليف القروض الُمتكبدة في أو 
بعد بدايل فترة التقرير المالي السنويل األولى التي تقوم المنةأة فيها بتطبيق 

هذه التعديالت. تُطبق المنةأة هذه التعديالت الى فترات التقرير المالي 
السنويل التي تبدأ في ١ يناير 20١9م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق 

المبكر. ال تنطبق هذه التفسيرات الى المجموال.

5. تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
لجميع السنوات وحتى السنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م، قامت 

المجموال بإاداد قوائمها الماليل الموحدة وفقاً لمبادئ المراسبل المتعارف 
اليها في المملكل العربيل السعوديل الصادرة ان الهيئل السعوديل للمراسبين 

القانونيين. هذه هي القوائم الماليل الموحدة األولى للمجموال المعدة طبقاً 
للمعيار الدولي للتقرير المالي )١( "تطبيق المعايير الدوليل للتقرير المالي ألول 

مرة" المعتمدة في المملكل العربيل السعوديل.
وبناًء اليه، قامت المجموال بتطبيق المعايير الدوليل للتقرير المالي المعتمدة 

في المملكل العربيل السعوديل إلاداد القوائم الماليل للسنل التي تبدأ في ١ يناير 
20١7م، ومذلك ارض البيانات المقارنل ذات الصلل. وفقاً لمتطلبات المعيار 
الدولي للتقرير المالي )١( المعتمدة في المملكل العربيل السعوديل، تم إاداد 
قائمل المرمز المالي الموحدة االفتتاحيل للمجموال مما في ١ يناير 20١7م 

لتعكس الترول إلى المعايير الدوليل للتقرير المالي المعتمدة في المملكل العربيل 
السعوديل من مبادئ المراسبل المتعارف اليها في المملكل العربيل السعوديل. 
قامت المجموال بترليل التأثير الى قائمل المرمز المالي الموحدة مما في ١ 

يناير 20١7م و3١ ديسمبر 20١7م وال يوجد تعديالت جوهريل مطلوبل باستثناء 
للتغير في السياسل المراسبيل لتصنيف مخصص الزماة وضريبل الدخل للسنل 

من قائمل التغير في حقوق المساهمين الموحدة إلى قائمل الدخل الةامل 
الموحدة، وهو ما نتت انه انخفاض في صافي الدخل للسنل المنتهيل في 3١ 

ديسمبر 20١7م بمبلغ 2.١96 ألف ريال سعودي، من 6١.١44 ألف ريال سعودي 
ليكون المبلغ المعدل هو 5٨.94٨ ألف ريال سعودي وانخفاض مقابل في الربح 
للسهم من 0.75 ريال سعودي للسهم إلى 0.72 ريال سعودي للسهم. ال يوجد 

تأثير الى حقوق المساهمين مما في 3١ ديسمبر 20١7م و١ يناير 20١7م.
اإلعفاءات المطبقة

تم إاداد هذه القوائم الماليل الموحدة وفقاً للسياسات المراسبيل الموضرل 
في اإليضاح 3، باستثناء إافاءين اختياريين حددتهما المجموال في إاداد 

هذه القوائم الماليل الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )١( - "تطبيق 
المعايير الدوليل للتقرير المالي ألول مرة" من التطبيق الكامل بأثر رجعي 
للمعايير الدوليل التقرير المالي. فيما يلي اإلافاءات االختياريل المطبقل:

اختارت المجموال اافاء تجميع االامال في المعيار )١( وليس تطبيق   •
المعيار )3( الى التوالي إلى تجميعات األامال السابقل وبالتالي لم تّعدل 

المجموال تجميع األامال الذي حدث قبل تاريخ الترول.
قامت المجموال مبدئياً بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( في   •
تاريخ الترول ١ يناير 20١٨م. قامت المجموال بتطبيق النسخل الكاملل 

من المعيار )9( لفترة التقرير المالي األولى بموجب المعايير الدوليل 
التقرير المالي )للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١٨م(. ومع ذلك، لفترة 

المقارنل )للفترة المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م( قامت المجموال بتطبيق 
المراسبل وفقاً لمبادئ المراسبل المتعارف اليها في المملكل العربيل 

السعوديل السابقل ان طريق اختيار االافاء قصير األجل المتاح بموجب 
الملرق )هـ( المعيار )١( - "تطبيق المعايير الدوليل للتقرير المالي ألول 

مرة". يردد المعيار )9( متطلبات قياس وااتراف بالموجودات الماليل 
والمطلوبات الماليل وبعض العقود لةراء أو بيع البنود غير الماليل. يرل 

هذا المعيار مرل التوجيه الرالي ترت وفقاً لمبادئ المراسبل المتعارف 
اليها في المملكل العربيل السعوديل.
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)أ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتضمن المعيار )9( ثالث فئات رئيسيل للتصنيف بخصوص الموجودات الماليل وهي: مقاسل بالتكلفل المطفأة، ومقاسل بالقيمل العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر، 

ومقاسل بالقيمل العادلل من خالل قائمل الربح أو الخسارة. إن تصنيف الموجودات الماليل وفقاً للمعيار )9( يعتمد اموماً الى نموذج األامال الذي من خالله يتم 
إدارة األصل المالي وما يرتبط به من تدفقات نقديل تعاقديل. يستبعد المعيار )9( فئات التصنيف السابقل بخصوص الموجودات المرتفظ بها إلى تاريخ االسترقاق، 

والقروض والذمم المدينل، والموجودات الماليل المتاحل للبيع. استبقى المعيار )9( بةكل مبير الى المتطلبات الراليل وفقاً للهيئل السعوديل للمراسبيين القانونيين 
بخصوص تصنيف وقياس المطلوبات الماليل. ال يوجد لتطبيق المعيار )9( تأثير جوهري الى السياسات المراسبيل الهامل للمجموال التي تتعلق بالموجودات الماليل 

والمطلوبات الماليل.
)ب( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

يرل "نموذج خسائر االئتمان المتوقعل" للمعيار )9( مرل "نموذج الخسائر المتكبدة". ينطبق نموذج االنخفاض في القيمل الجديد الى الموجودات الماليل المقاسل 
بالتكلفل المطفأة واقود الموجودات واالستثمارات بالقيمل العادلل من خالل الدخل الةامل اآلخر، لكن ليس الى االستثمارات في أدوات حقوق الملكيل. تُدرج 

خسائر االئتمان وفقاً للمعيار )9( قبل مبادئ المراسبل المتعارف اليها في المملكل العربيل السعوديل. بالنسبل للموجودات التي تقع ضمن نطاق نموذج انخفاض 
القيمل للمعيار )9(، بةكل اام يُتوقع أن تزداد خسائر االنخفاض في القيمل وأن تصبح متقبلل.

)ج( التحّول
مما ُذمر مسبقاً اختارت المجموال تطبيق المعيار )9( بأثر مستقبلي من تاريخ ١ يناير 20١٨م. تم إدراج االختالفات في القيمل الدفتريل للموجودات الماليل 

الناتجل ان تطبيق المعيار )9( في األرباح المبقاة مما في ١ يناير 20١٨م. بالتالي، فإن المعلومات المعروضل لسنل 20١7م ال تعكس اموماً متطلبات المعيار )9( 
لكنها تعكس ذلك في مبادئ المراسبل المتعارف اليها في المملكل العربيل السعوديل. اند تطبيق المعيار )9(، لم تقم المجموال بعمل أي تعديل نتيجل ادم وجود 

أي تأثير جوهري النخفاض قيمل الذمم المدينل التجاريل.
التقديرات

تتفق التقديرات مما في ١ يناير 20١7م و3١ ديسمبر 20١7م مع تلك المستخدمل في نفس التواريخ وفقاً لمبادئ المراسبل المتعارف اليها في المملكل العربيل 
السعوديل )بعد التعديالت لتعكس أي فروقات في السياسات المراسبيل( بصرف النظر ان بنود منافع الموظفين حيث أن تطبيق مبادئ المراسبل المتعارف اليها 

في المملكل العربيل السعوديل ال يتطلب تقديراً.
التقديرات المستخدمل من قبل المجموال هي لعرض هذه المبالغ وفقاً لةروط تعكس المعايير الدوليل للتقرير المالي المعتمدة في المملكل العربيل السعوديل مما 

في ١ يناير 20١7م "تاريخ الترّول إلى المعايير الدوليل للتقرير المالي" ومما في 3١ ديسمبر 20١7م. 

6. نقد وما في حكمه
 31 ديسمبر 2018م

ريال سعودي )باآلالف(
 3١ ديسمبر 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(
 ١ يناير 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(

 ١55.١٨9 27.١35 22.390نقد لدى البنوك
ــ 6.774ــودائع مرابرل قصيرة األجل

22.390 33.909 ١55.١٨9 

مما في 3١ ديسمبر 20١7م، تبلغ نسبل الربح الى ودائع مرابرل قصيرة االجل بتاريخ استرقاق تعاقدي أصلي أقل من ثالثل شهور ١.63٪ )١ يناير 20١7م: ال شيء(.

7. وديعة مرابحة
يترتب الى ودائع مرابرل ربح بنسبل تتراوح من 4.5٪ إلى 5.75٪ )3١ ديسمبر 20١7م: 4.25٪ إلى 5.7٪( وهي مضمونل بضمان تجاري متبادل صادر ان شرمل 

تديرها المجموال.
 31 ديسمبر 2018م

ريال سعودي )باآلالف(
 3١ ديسمبر 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(
 ١ يناير 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(

ــ ١77.539 161.700وديعل مرابرل
ــ)65.039()120.500(ناقص: الجزء المتداول

ــ ١١2.500 41.200الجزء طويل األجل

8. ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
 31 ديسمبر 2018م

ريال سعودي )باآلالف(
 3١ ديسمبر 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(
 ١ يناير 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(

     ــ ٨2.46١ 57.365ذمم مدينل مقابل استثمار مباع )إيضاح "أ"(
 ١4.20٨ ١4.20٨ 14.208تأمين نقدي )اإليضاح 26(

 6.342 3.٨46 3.483ذمم مدينل
 2.772 4.095 3.604دفعات مقدمل إلى موردين

 2.2٨6 3.١25 1.926مبالغ مدفوال مقدماً
 ٨.532 4.290 2.545ذمم مدينل أخرى

     ــ 2.١96    ــزماة وضريبل دخل قابلل للسداد 
)6.034()2.٨96()2.896(مخصص مقابل انخفاض القيمل )إيضاح "ب"(

80.235 ١١١.325 2٨.١06 

يمثل البند رصيد الذمم المدينل مقابل استثمار مباع من قبل المجموال للةرماء الرئيسيين في الةرمل المستثمر بها. وهي مضمونل من خالل رهن أسهم   أ( 
الةرمل المستثمر فيها والتي ييتم االفراج انها اند تسويل الرصيد المسترق من قبل الةرماء الرئيسيين.

بعض االستثمارات والعوائد الناتجل انها تكون مرهونل مقابل تمويل متوافق مع الةريعل )إيضاح ١4(.  ب( 
مانت الررمل في مخصص االنخفاض في القيمل مالتالي:  ج( 

 للسنة المنتهية 
 في 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي )باآلالف(

 للسنل المنتهيل 
 في 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف(

 6.034 2.896في ١ يناير 
)742(ــاكس القيد للسنل )إيضاح 2١(

)2.396(ــإادام
 2.٨96 2.896في 3١ ديسمبر



١0٨
التقرير المالي١09

التقرير السنوي لعام 2018مالخبير المالية

9. معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها 
تمثل الجهات ذات العالقل والمديرين ومبار موظفي اإلدارة بالمجموال والصناديق والةرمات الواقعل ترت سيطرة تلك الجهات أو تمارس سيطرة مةترمل  أ ( 

اليها. فيما يلي المعامالت الجوهريل للجهات ذات العالقل مع الصناديق / الةرمات ترت إدارة المجموال واألصدة الناشئل خالل السنل:

طبيعة المعاملة

الرصيد في مبلغ المعامالت للسنة المنتهية

 31 ديسمبر
  2018م 

ريال سعودي 
)باآلالف( 

 3١ ديسمبر
  20١7م 

ريال سعودي 
)باآلالف( 

 31 ديسمبر
  2018م 

ريال سعودي 
)باآلالف( 

 3١ ديسمبر
  20١7م 

ريال سعودي 
)باآلالف( 

 ١ يناير
  20١7م 

ريال سعودي 
)باآلالف(

مستحق من جهات ذات عالقة
1.380.362١.330.406١.267.634 49.95662.772استثمارات مقتناة/ مباال من المجموال والربح/ الخسارة منها

17.9636١5١0.254 17.34854.36١مصروفات ودفعات مقدمل
70.20744.٨7١42.706 25.3362.١65أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك تم تخفيضها بالمبالغ التي تم استالمها

64.000ــــ)64.000(ــبيع أسهم في صناديق تديرها المجموال
ــــــ 593.١03ــبيع استثمارات اقاريل لصناديق وشرمات تديرها المجموال

ــــــ 140.135١36.69٨مكاسب من بيع أسهم واستثمارات اقاريل
88.17045.4٨6١١6.960

مستحق لجهات ذات عالقة
٨4.000ــــ)٨4.000(ــامتتاب وحدات ولم يتم سدادها بعد

ــ158.000١77.539 19.539١77.539ودائع مرابحة

أصدرت المجموال ضمان تجاري نيابل ان جهل ذات االقل )إيضاح 26(. وفي نفس الوقت أصدرت الجهل ذات العالقل ضمان تجاري متبادل للمجموال. ب( 
يتكون مبار موظفي اإلدارة من أاضاء مجلس إدارة المجموال وهم مبار أاضاء اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسئوليات تخطيط وتوجيه وضبط أنةطل  ج( 

المجموال. وفيما يلي أتعاب مبار موظفي اإلدارة:

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي )باآلالف(

 للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف(

17.142١6.045رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
1.037967منافع ما بعد التوظيف  

18.179١7.0١2

10. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تفي المجموال بتعريف »المنةأة االستثماريل«. وبالتالي، تم قيد استثماراتها في الصناديق والةرمات التي تديرها بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة مـ 

»موجودات ماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة«.

مانت الررمل في الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر مما يلي:

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي )باآلالف(

 للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م
ريال سعودي )باآلالف(

 ١.267.634 1.330.406الرصيد االفتتاحي
 694.646 257.865تم شراؤه خالل السنل
      ــ)39.000(ترويالت )إيضاح أ( 

)397.642()147.537(توزيع رأس المال )إيضاح "ب"(
)346.4٨2()124.058(مباع خالل السنل

 ١١2.250 102.686المكسب من القيمل العادلل، صافي
1.380.362 ١.330.406 

خالل السنل، قامت المجموال بتسويل مبلغ مسترق مقابل شراء استثمار من خالل ترويل الوحدات المملومل في أحد الصناديق التي تديرها المجموال )إيضاح ١2(. أ( 
خالل 20١٨م، قام صندوق بتوزيع األصل، ممتلكات، الى حملل الوحدات بالتناسب وفقاً للوحدات المملومل لكل مستثمر )إيضاح 29(. تم تصنيف الممتلكات المستلمل  ب( 

مـ »اقارات استثماريل« وفقاً للسياسل المراسبيل المطبقل )20١7م: بعض الصناديق التي تديرها المنةأة قامت بتوزيع موجوداتها األساسيل الى حملل الوحدات(.
فيما يلي تفاصيل ما لدى المجموال من وحدات في صناديق وشرمات تديرها المجموال: ج( 

١ يناير 20١7م3١ ديسمبر 20١7م31 ديسمبر 2018ماسم الصندوق

١١٪١١٪11%صندوق الخبير للدخل العقاري االمريكي
65٪   ــ   ــصندوق الخبير للملكيل الخاصل الصنااي 2

9٪9٪9%صندوق الخبير للملكيل الخاصل الطبي 
9٨٪9٨٪98%صندوق الخبير للةرمات المتوسطل والصغيرة ١

3٨٪3٨٪38%صندوق الخبير للفرص االستثماريل العقاري ١
72٪2٪   ــصندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 2 

١5.4٪3٪3%صندوق الخبير لتطوير األراضي 2
4.4٪4.4٪   ــصندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن ١

30٪36٪28%صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي ١
70٪25٪   ــصندوق الخبير للدخل العقاري السعودي ١

١00٪75٪75%صندوق الخبير للضيافل ١
    ــ١00٪100%صندوق الخبير للفرص االستثماريل العقاري 2

   ــ   ــ7%صندوق الخبير ريت
   ــ   ــ100%صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي 2
   ــ   ــ100%صندوق الخبير للملكيل الخاصل التعليمي 3

١ يناير 20١7م3١ ديسمبر 20١7م31 ديسمبر 2018ماسم الشركة 

    ــ١00٪20%شرمل الخبير للملكيل الخاصل الصنااي المردودة 3  
    ــ١00٪92%شرمل الخبير للفرص االستثماريل الخليجيل المردودة )إيضاح ١4 ”ب”(
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11. ممتلكات ومعدات

أراضي
ريال سعودي 

)باآلالف(

مباني
ريال سعودي 

)باآلالف(

 ترسينات 
الى اقارات 

مستأجرة
ريال سعودي 

)باآلالف(

 معدات 
مكتبيل 

وحاسب آلي
ريال سعودي 

)باآلالف(

أثاث 
وتجهيزات

ريال سعـودي 
)باآلالف(

سيارات
ريال سعـودي 

)باآلالف(

 أامال 
 رأسماليل 

ترت التنفيذ 
ريال سعـودي 

)باآلالف(

 31 
ديسمبر 

2018م
ريال سعـودي 

)باآلالف(

 3١ 
 ديسمبر 
 20١7م

ريال سعـودي 
)باآلالف(

 ١ 
 يناير 

 20١7م
ريال سعـودي 

)باآلالف(

التكلفة:
 45.279 64.٨4٨ 71.190 ١.2٨6396١9.460 6.966١4.234١0.96١١7.٨٨7في بدايل السنل

 23.025 6.4٨١ 3.788 2.6١9    ــ١5 ١.١54    ــ    ــ    ــإضافات
    ــ    ــ     ـــ)20.570(    ــ    ــ    ــ    ــ20.570    ــترويالت )اإليضاح "أ"( 

)74()١39()69(    ــ    ــ    ــ)69(    ــ    ــ    ــاستبعادات
)3.3٨2(    ــ     ـــ    ــ    ــ    ــ    ــ    ــ    ــ    ــأصول للتوزيع

 64.٨4٨ 7١.١90 74.909 ١.30١396١.509 6.96634.٨04١0.96١١٨.972في نهايل السنل

االستهالك المتراكم:
 2١.٨١4 2١.353 24.357    ــ١.١0١234 6.١962.١١4١4.7١2    ــفي بدايل السنل

 3.١١62.995 3.459    ــ9366 473٨072.020    ــاالستهالك )إيضاح 22(
)74()١١2()67(    ــ    ــ    ــ    ــ    ــ    ــ    ــامليات متوقفل  
)3.3٨2(    ــ     ـــ    ــ    ــ    ــ)67(    ــ    ــ    ــمتعلق باستبعادات

 2١.353 24.357 27.749    ــ١.١94300 6.6692.92١١6.665    ــفي نهايل السنل
صافي القيم الدفترية:
 47.160 107961.509 6.96628.1358.0402.307في 31 ديسمبر 2018م

 46.٨33 ١٨5١62١9,460 6.966٨,03٨٨.٨473,١75في 3١ ديسمبر 20١7م
 43.495 ١5922923.575 6.966٨.506١54.045في ١ يناير 20١7م

أ( تتعلق أامال رأسماليل ترت التنفيذ بةكل أساسي بدفعات مقاول حول انةاءات جاريل وتجديد للمبنى الذي تملكه المجموال.

12. ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 31 ديسمبر 2018م

ريال سعودي )باآلالف(
 3١ ديسمبر 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(
 ١ يناير 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(

    ــ109.98639.000مسترق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه )اإليضاح أدناه(
13.546١0.١09١5,3١٨ذمم دائنل 

20.52822.27523,200مكافأة مسترقل الدفع
22.168٨.3545.٨52مصروفات مسترقل الدفع 

54.4535١.6057١.72٨ذمم دائنل أخرى
    ــ1.5952.١96مخصص الزماة وضريبل الدخل )إيضاح ١6(

222.276١33.539١١6.09٨

خالل السنل، قامت المجموال بتسويل »مسترق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه« لسنل سابقل ان طريق ترويل ملكيتها في صندوق )إيضاح ١0(.

13. عقود مرابحة 
يمثل هذا البند اقود مرابرل السلع التي تم تنفيذها مع مستثمرين من خالل 

مدراء مرافظ اختياريل. يترتب الى اقود المرابرل هامش ربح يتراوح ما بين 
١.42٪ الى 6.5٪ )3١ ديسمبر 20١7م: 5.25٪ إلى 7.0٪( )١ يناير 20١7م: 

5.25٪ إلى 6.25٪( بما فيها أتعاب إدارة بنسبل من 0.2٪ إلى ١٪ )3١ 
ديسمبر 20١7م: ١٪( )١ يناير 20١7م: ١٪(.

31 ديسمبر 
 2018م

ريال سعودي 
)باآلالف(

3١ ديسمبر 
 20١7م

ريال سعودي 
)باآلالف(

 ١ يناير 
 20١7م

ريال سعودي 
)باآلالف(

 422.440 42٨.237 487.950اقود مرابرل
)327.440()292.737()247.050(ناقص: الجزء المتداول 

 95.000 ١35.500 240.900الجزء طويل األجل

14. تمويل متوافق مع الشريعة
خالل السنل 20١6م، حصلت المجموال الى تمويل متوافق مع الةريعل  أ ( 
من بنك مرلي برد أقصى بمبلغ ١00 مليون ريال سعودي الى أن يسدد 
الى مدى خمس سنوات. سربت المجموال مبلغ 50 مليون ريال سعودي 

في ١١ أغسطس 20١6م ومبلغ 50 مليون ريال سعودي في 30 أمتوبر 
20١6م. يترتب الى التمويل معدل ربح تجاري وهو مضمون مقابل بعض 
»الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة« وجميع 

العوائد المرققل من االستثمارات المعنيل )اإليضاح ١0(.
خالل السنل 20١7م، حصلت المجموال الى تمويل متوافق مع الةريعل  ب ( 

من بنك مرلي بمبلغ ١50 مليون ريال سعودي. يسترق سداد التسهيل الى 
سنتين. يترتب الى التمويل معدل ربح وفقاً لسايبور زائداً نسبل هامش 

متفق اليها ومضمون مقابل بعض »الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من 
خالل الربح أو الخسارة« وجميع العوائد المرققل من االستثمارات المعنيل.

 31 ديسمبر
 2018م 

ريال سعودي 
)باآلالف(

 3١ ديسمبر 
 20١7م 

ريال سعودي 
)باآلالف(

 ١ يناير
 20١7م 

ريال سعودي 
)باآلالف(

 97.١5٨ 23١.303 220.398تمويل متوافق مع الةريعل
)١4.000()5١.500()126.500(ناقص: الجزء المتداول

 الجزء طويل األجل الظاهر 
 ٨3.١5٨ ١79.٨03 93.898ضمن المطلوبات غير المتداولل

15. منافع نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي التغيرات في القيمل الراليل اللتزامات المنافع المرددة:

 للسنة المنتهية 
 في 31 ديسمبر 2018م

ريال سعودي )باآلالف(

 للسنل المنتهيل  
 في 3١ ديسمبر 20١7م
ريال سعودي )باآلالف(

10.633١١.275الرصيد في بدايل السنل
2.0572.030تكلفل الخدمل الراليل

419442الربح
)3.١١4()1.031(منافع مدفوال

ــ)574(مكسب امتواري، صافي
11.504١0.633الرصيد في نهايل السنل

فيما يلي االفتراضات الرئيسيل المستخدمل لترديد التزامات المنافع المرددة مما يلي:

3١ ديسمبر 20١7م31 ديسمبر 2018م

3.7٪4.4%معدل الخصم
2.25٪2.25%زيادة الرواتب

7٪6%معدالت الخروج من الخدمل

16. الزكاة وضريبة الدخل 
مخصص الزماة وضريبل الدخل مما في قائمل المرمز المالي الموحدة:

 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي )باآلالف(

 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف(

 2.055 1.438زماة
 ١4١ 157ضريبل دخل

1.595 2.١96 

يستند المخصص إلى ما يلي: 

للسنة المنتهية في 31 
 ديسمبر 2018م 

ريال سعودي )باآلالف(

 للسنل المنتهيل 
 في 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف(

 ٨66.٨١6 914.993حقوق المساهمين
 5١١.2١9 572.518مخصصات وتعديالت أخرى
القيمل الدفتريل لموجودات 

)١.359.274()1.553.492(طويلل األجل

)65.981(١٨.76١ 
حصل المساهمين السعوديين من 

 63.456 57.527الدخل المعدل للسنل

 ٨2.2١7 )8.454(الوااء الزموي المعدل

تعود الفروقات بين النتائت الماليل والزمويل بةكل رئيسي إلى بعض التعديالت 
التي تمت وفقاً لألنظمل الماليل ذات الصلل.
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الحركة في المخصص خالل السنة 
مانت الررمل في المخصص للسنل مما يلي: 

 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي )باآلالف(

 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف(

     ــ 2.055الرصيد في بدايل السنل
 2.055 1.438المخصص المرمل للسنل

     ــ )2.055(المعدل / المدفوع خالل السنل
 2.055 1.438الرصيد في نهايل السنل

ضريبة الدخل
تستند ضريبل الدخل المرملل للسنتين المنتهيتين في 3١ ديسمبر 20١٨م و3١ 
ديسمبر 20١7م إلى الدخل المعدل الخاضع للضريبل والذي تم احتسابه الى 
ذلك الجزء من حقوق الملكيل المملومل للمساهمين األجانب. تتعلق التعديالت 
الضريبيل الهامل التي تمت الى صافي الدخل المراسبي باالستهالك ومنافع 

نهايل الخدمل للموظفين ومخصص الذمم المدينل المةكوك في ترصيلها.
الحركة في المخصص خالل السنة

مانت الررمل في مخصص ضريبل الدخل للسنل مما يلي:

 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي )باآلالف(

 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي )باآلالف(

ــ 141الرصيد في بدايل السنل
157١4١المخصص المرمل للسنل 

ــ )141(المعدل / المدفوع خالل السنل
157١4١الرصيد في نهايل السنل

الوضع الزكوي
أصدرت الهيئل العامل للزماة والدخل )»الهيئل«( ربطاً زموياً طالبت بموجبه 

بالتزام إضافي بمبلغ ١0.36 مليون ريال سعودي للفترة المنتهيل في 3١ 
ديسمبر 200٨م. تقدمت الةرمل بااتراض لدى لجنل االاتراض االبتدائيل 

التي أيدت جزئياً ربط الهيئل. لم توافق المجموال الى قرار لجنل االاتراض 
االبتدائيل واستأنفت للمرة الثانيل لدى اللجنل االستئنافيل التي أصدرت قرارها 
بتأييد لجنل االاتراض االبتدائيل ومعالجل الهيئل.  تقدمت المجموال بالتماس 
لدى ديوان المظالم ضد قرار اللجنل االستئنافيل وأودات ضماناً بنكياً مقابل 

االلتزام مرل النزاع.

أصدرت الهيئل العامل للزماة والدخل )»الهيئل«( ربطاً زموياً طالبت بموجبه 
بالتزام إضافي بمبلغ 3.٨5 مليون ريال سعودي للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 

2009م. تقدمت المجموال بااتراض لدى لجنل االاتراض االبتدائيل ضد 
ربط الهيئل. تقدمت لجنل االاتراض االبتدائيل بقرارها وأيدت معالجل الهيئل. 
استأنفت المجموال لدى لجنل االستئناف الى قرار لجنل االاتراض االبتدائيل 

واودات ضماناً بنكياً مقابل ربط الهيئل.  
أصدرت الهيئل ربطاً زموياً طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ 9.36 مليون 

ريال سعودي للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١0م. تقدمت المجموال 
بااتراض الى الربط لدى الهيئل.

تتوقع إدارة المجموال أن القرار سيكون لصالرها بخصوص االاتراضات أااله.
قدمت المجموال اقراراتها الزمويل والضريبيل للسنوات المنتهيل في 3١ 

ديسمبر 20١١م حتى 20١7م وهي حاليا بانتظار مراجعل الهيئل لهذه 
االقرارات.

17. توزيعات األرباح
خالل سنل 20١٨م، وافق اجتماع الجمعيل العموميل السنوي للةرمل الى 
توزيعات أرباح بنسبل 3٪ )3١ ديسمبر 20١7م: ال شيء( من رأس المال 

المدفوع بمبلغ 24.396 ألف ريال سعودي )3١ ديسمبر 20١7م: ال شيء( 
خالل اجتمااها الثامن المنعقد في 3١ مايو 20١٨م. الحقاً، قامت الةرمل في 

اجتماع الجمعيل العموميل غير العاديل بتأجيل دفع نسبل ١.5٪ من توزيعات 
األرباح المعتمدة بمبلغ ١2.١9٨ ألف ريال سعودي إلى سنل 20١9م، وهذا 

خالل اجتمااها المنعقد في 24 ديسمبر 20١٨م.

18. رأس المال
يتكون رأسمال المجموال البالغ ٨١3.202.930 ريال سعودي من 

٨١.320.293 سهماً بقيمل ١0 ريال سعودي للسهم )3١ ديسمبر 20١7م و١ 
يناير 20١7م: نفس الةيء(.

19. االحتياطي النظامي
وفقا ألحكام نظام الةرمات، يجب الى الةرمل ترويل ١0٪ الى األقل من 

صافي دخلها للسنل إلى االحتياطي النظامي )بعد خصم الخسائر المرحلل(.
وبناًء الى نظام الةرمات واقد تأسيس الةرمل األم، تم ترويل ١0٪ من 

الربح للسنل إلى االحتياطي النظامي. تتوقف الةرمل ان القيام بمثل 
هذه الترويالت اند بلوغ مجموع االحتياطي 30٪ من رأس المال. إن هذا 

االحتياطي غير متاح للتوزيع.

20. إيرادات أتعاب 
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

ريال سعودي )باآلالف(
 للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(

 660١.١00أتعاب استةاريل 
 50.99952.64٨أتعاب إدارة وحفظ وامتتاب

     ــ12.856أتعاب هيكلل
64.51553.74٨ 

21. مصروفات بيع وتسويق 
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

ريال سعودي )باآلالف(
 للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م

ريال سعودي )باآلالف(

4.5654.4٨6رواتب ومنافع
2.002ــحوافز مبيعات

ناقص: اكس قيد مخصص ديون مةكوك في ترصيلها 
)742(ــ)إيضاح ٨(

4.61292٨أخرى
9.1776.674

22. مصروفات عمومية وإدارية
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

ريال سعودي )باآلالف(
 للسنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١7م 

ريال سعودي )باآلالف(

5٨.690 53.565رواتب ومنافع 
15.041١١.336أتعاب قانونيل واستةاريل 

4.5003.65١اتصاالت 
2.9852.543سفر ألغراض العمل

3.4593.١١6استهالك )إيضاح ١١(
1.696١.7١6إيجار ومصروفات متعلقل بالمباني

341462لوازم مكتبيل 
560536خدمات اامل

339327تأمين
7.1513.١54أخرى

89.637٨5.53١
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23. إدارة المخاطر
إن هدف المجموال من إدارة المخاطر هو حمايل وتعظيم حقوق المساهمين. 

إن المخاطر متأصلل في أنةطل المجموال ولكن هذه المخاطر تدار من خالل 
امليل ترديد وقياس ومراقبل مستمرة للمخاطر التي تخضع لردود المخاطر 

وضوابط رقابيل أخرى. إن امليل إدارة المخاطر هي في غايل األهميل 
للمجموال لضمان استمرار ربريل المجموال ومل فرد في المجموال مسئول 

ان المخاطر التي تتعرض لها المجموال فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. 
إن هذه الردود تعكس استراتيجيل العمل وبيئل السوق للمجموال ومذلك 

مستوى المخاطر التي قد تتقبلها المجموال. المجموال معرضل لمخاطر 
السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولل.

مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمل العادلل أو التدفقات النقديل 

المستقبليل لألدوات الماليل نتيجل للتغيرات في سعر السوق وأسعار األسهم 
والتي ستؤثر الى دخل المجموال أو قيمل األدوات الماليل التي ترتفظ بها. إن 

الهدف من إدارة مخاطر السوق هي إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة 
اليها ضمن معايير مقبولل، ومذلك ترسين العوائد الى تلك المخاطر.

تتكون مخاطر السوق من ثالثل أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الربح 
ومخاطر العمولل ومخاطر أسعار األسهم.

مخاطر أسعار الربح
تنةأ مخاطر أسعار الربح من تأثير التذبذب في المستويات السائدة لمعدالت 
الربح في األسواق الى القيمل العادلل للموجودات والمطلوبات الماليل والتدفق 

النقدي المستقبلي. إن غالبيل الموجودات والمطلوبات الماليل للمجموال تقاس 
بالتكلفل المطفأة ويترتب اليها امولل بمعدالت ثابتل باستثناء التمويل المتوافق 

مع الةريعل والذي يرمل معدالت غير ثابتل. ال ترمل المجموال موجودات 
ماليل ذات معدل ثابت والتي يتم قيدها بالقيم العادلل ويمكن أن تُعرض 

المجموال لمخاطر معدل ربح القيمل العادلل. تقوم المجموال بإدارة معدل 
المخاطر الى أساس تفاالي مع األخذ في االاتبار الموجودات والمطلوبات 

التي ترمل المعدل الكلي ومتطلبات المجموال.
يرمل التمويل المتوافق مع الةريعل لدى المجموال معدل ربح متغير، ويودع 
لدى صندوق تديره المجموال بةروط مماثلل. وبالتالي، إن أي تغيرات في 
معدل الربح المطبق يطبق الى الصندوق الذي تديره المجموال. وبصورة 

مةابهل، إن اقود المرابرل للمجموال ذات طبيعل طويلل األجل وترمل معدل 
ثابت. ومع ذلك، بعض اقود المرابرل، رغم أنها ذات معدل ثابت، إال أنها ذات 

طبيعل قصيرة األجل وتتجدد باستمرار ويمكن أن تُعرض المجموال لمخاطر 
أسعار التدفق النقدي. تعتقد اإلدارة أن أي تغير في المعدالت القابلل للتطبيق 

يتعلق بتلك العقود قد ال ينتت انه تغيرات جوهريل الى الدخل المفصح انه 
للسنل الراليل أو السابقل.

مخاطر العملة
مخاطر العملل هي مخاطر تذبذب القيمل العادلل أو التدفقات النقديل 

المستقبليل لألداة الماليل نتيجل التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيل. 
تستثمر المجموال في صناديق واستثمارات أخرى سائدة بعمالت غير الريال 

السعودي والتي تكون ثابتل مقابل الريال السعودي وبالتالي فإن المجموال غير 
معرضل لمخاطر جوهريل في صرف العمالت األجنبيل.

مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر التغيرات غير المرغوب فيها في القيمل 
العادلل لألسهم نتيجل للتقلبات في مستوى مؤشرات األسهم وقيمل مل سهم 

الى حدة. تنةأ التعرضات لمخاطر أسعار األسهم من استثمارات المجموال 
في أوراق ماليل متداولل. إن المجموال غير معرضل لمخاطر أسعار األسهم 

حيث أن االستثمارات غير متداولل.
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة ماليل في الوفاء بالتزام ما 
والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة ماليل. المجموال معرضل لمخاطر 

الخسائر المتعلقل باالئتمان والتي يمكن أن تقع نتيجل ادم قدرة الجهل المقابلل 
أو المصدر أو ادم رغبته في الوفاء بالتزاماته. إن المجموال معرضل لمخاطر 
االئتمان الى أرصدتها البنكيل وودائع المرابرل والذمم المدينل والمسترق من 

جهات ذات االقل. 
اند احتساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعل للذمم المدينل والمسترق 

من جهات ذات االقل، يتم استخدام مصفوفل المخصصات الى أساس 
معدالت الخسارة التاريخيل الى مدى العمر المتوقع للذمم المدينل المعدل 

المستقبليل. للتقديرات 

إن أقصى تعرض للمجموال لمخاطر االئتمان لمكونات قائمل المرمز المالي الموحدة وخسارة االئتمان المتوقعل المعنيل هو مما يلي:

١ يناير 20١7م3١ ديسمبر 20١7م31 ديسمبر 2018م

الموجودات المالية

التعرض عند 
 التعثر 

ريال سعودي 
)باآلالف(

الخسارة االئتمانية 
 المتوقعة 

ريال سعودي 
)باآلالف(

التعرض اند 
 التعثر 

ريال سعودي 
)باآلالف(

الخسارة االئتمانيل 
 المتوقعل 

ريال سعودي 
)باآلالف(

التعرض اند 
 التعثر 

ريال سعودي 
)باآلالف(

الخسارة االئتمانيل 
 المتوقعل 

ريال سعودي 
)باآلالف(

ــــــ١77.539ــ161.700ودائع مرابرل )إيضاح "أ"(
ــ١١6.690ــ45.4٨6ــ88.170مسترق من جهات ذات االقل )إيضاح "ب"(

60.8632.896٨6.3072.٨966.3426.034ذمم مدينل )إيضاح "ج"(

31 ديسمبر 2018م
 حاليًا 

ريال سعودي 
)باآلالف(

 أقل من سنة  
ريال سعودي 

)باآلالف(

 سنة إلى سنتين 
ريال سعودي 

)باآلالف(

 سنتين إلى
 ثالث سنوات 

ريال سعودي )باآلالف(

 أكثر من 
 ثالث سنوات 

ريال سعودي )باآلالف(

 المجموع 
ريال سعودي 

)باآلالف(

161.700ــــــــ161.700ودائع مرابرل )إيضاح "أ"(
88.170-3,266  33,87320,04430,987مسترق من جهات ذات االقل )إيضاح ”ب”(

2.91160.848ــ13757.800ــذمم مدينل )إيضاح "ج"(

إن الودائع التي تتم لدى شرمل ترت إدارة المجموال مضمونل بالكامل بضمان شرمل متبادل صادر ان شرمل ترت إدارة المجموال. أ ( 
بصفتها مديراً للصندوق، لدى المجموال الرق األول في استعادة الرصيد المسترق من الصناديق / الةرمات ترت إدارة المجموال فيما يتعلق برسوم اإلدارة  ب ( 

ورسوم الرفظ والرسوم اإلداريل. مما في تاريخ القوائم الماليل الموحدة، لدى الصناديق / الةرمات الرئيسيل صافي قيمل الموجودات موجبل، وبالتالي فإن 
الرصيد المسترق من جهات ذات االقل مضمون بالكامل وقابل لالسترداد.

تتضمن رصيد ذمم مدينل مضمون من خالل أسهم مرهونل للمجموال المستثمر بها )إيضاح ٨ »أ«(. ج ( 
إن الموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو الخسارة غير خاضعل لمتطلبات خسائر االئتمان المتوقعل حيث أنه تم قياسها بالقيمل العادلل من خالل 

الربح أو الخسارة والتي تؤدي إلى خسائر االئتمان المتوقعل من الموجودات الماليل األساسيل.
مخاطر السيولة 

مخاطر السيولل هي مخاطرة مواجهل المجموال صعوبل في مقابلل التزاماتها المرتبطل بالمطلوبات الماليل والتي يتم تسويتها ان طريق توفير النقد أو أصل مالي 
آخر. مخاطر السيولل قد تنتت ان ادم القدرة الى بيع أصل مالي بسرال بقيمل قريبل من قيمته العادلل. ينةأ التعرض لمخاطر السيولل بسبب احتماليل أن يكون 

مطلوباً من المجموال أن تدفع التزاماتها أو تسترد أسهمها مبكراً اما هو متوقع.
تبدأ اإلدارة الفّعالل لمخاطر السيولل بتطوير السياسات واإلجراءات المكتوبل بما فيها سياسل الرد األدنى المقبول لمستويات السيولل. تتم إدارة مخاطر السيولل 

بالمراقبل المستمرة للسيولل وقياسها والتصريح انها.
إن جميع المطلوبات الماليل للمجموال مسترقل الدفع خالل ١2 شهراً من تاريخ قائمل المرمز المالي الموحدة باستثناء بعض اقود المرابرل طويلل األجل والجزء 

غير المتداول للتمويل المتوافق مع الةريعل ذات مدة استرقاق ألمثر من ١2 شهراً من تاريخ قائمل المرمز المالي الموحدة.
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24. القيم العادلة لألدوات المالية
القيمل العادلل هي المبلغ الذي يمكن مبادلل أصل أو سداد التزام بين طرفين 

بعلمهما وملء إراداتهما في معاملل تتم الى أسس اادلل.
تتكون الموجودات الماليل للمجموال من النقد وما في حكمه والذمم المدينل 

وودائع المرابرل والموجودات الماليل بالقيمل العادلل من خالل الربح أو 
الخسارة والمسترق من جهات ذات االقل وتتكون المطلوبات الماليل من ذمم 

دائنل وتمويل متوافق مع الةريعل واقود مرابرل.
تم الرصول الى القيمل العادلل لالستثمارات في الصناديق التي تديرها 

المجموال من صافي قيمل الموجودات التي تم اإلفصاح انها في القوائم 
الماليل المراجعل لتلك الصناديق أو صافي قيمل األصل التي يقدمها مدراء 
الصناديق في الخارج أو معامالت مبيعات جديدة. وفيما يتعلق بالصناديق 
العقاريل فإن القيمل العادلل لالستثمارات العقاريل المةار إليها تستند إلى 

التقييم الصادر ان المثمن المستقل.
مما في تاريخ قائمل المرمز المالي الموحدة، فإن جميع الموجودات الماليل 
والمطلوبات الماليل تقع ضمن المستوى 3 لهرميل القيمل العادلل. إن القيم 
العادلل لألدوات الماليل ال تختلف اختالفاً جوهرياً ان قيمها الدفتريل )3١ 

ديسمبر 20١7م و١ يناير 20١7م: نفس الةيء(.

25. الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة 
ترتفظ المجموال بموجودات بالنيابل ان امالئها. ونظراً ألن المجموال 

ترتفظ بهذه الموجودات بصفل أمانل لذا لم يتم إدراج هذه الموجودات في 
قائمل المرمز المالي الموحدة. ترتفظ المجموال مما في 3١ ديسمبر 20١٨م 

بموجودات بموجب اتفاقيل إدارة بمبلغ 4.2١٨ مليون ريال سعودي )3١ ديسمبر 
20١7م: 3,444 مليون ريال سعودي و١يناير 20١7م: 3.١59 مليون ريال 

سعودي( بالنيابل ان ولمصلرل امالئها.
يرتفظ بالملكيل القانونيل للموجودات المتعلقل بالصناديق والةرمات التي 

تديرها شرمل الخبير الماليل من قبل أمين الرفظ خالل بعض الةرمات ذات 
األغراض الخاصل نيابًل ان الصناديق والةرمات. ونظراً ألن حصل ملكيل 
شرمل الخبير الماليل في هذه األدوات ذات األغراض الخاصل يرتفظ بها 

بصفل أمانل، لذا فإن المعلومات الماليل والرصل في نتائت هذه المنةآت لم 
يتم إدراجها في هذه القوائم الماليل الموحدة.

26. ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة
تم تقديم بعض المطالبات النظاميل من قبل أطراف ثالثل ضد المجموال  أ( 

ضمن دورة أامالها العاديل. تتوقع إدارة المجموال أن تكون نتيجل هذه 
المطالبات لصالرها.

ترتفظ المجموال بهامش نقدي بمبلغ ١4.20٨ مليون ريال سعودي )3١  ب( 
ديسمبر 20١7م: ١4.20٨ مليون ريال سعودي و١ يناير 20١7م: ١4.20٨ 

مليون ريال سعودي( لدى أحد البنوك المرليل مقابل ضمان تم اصداره 
لصالح الهيئل العامل للزماة والدخل )اإليضاح ٨(.

ااتمد مجلس اإلدارة مصروفات رأسماليل مستقبليل بمبلغ 5 مليون  ج( 
ريال سعودي )3١ ديسمبر 20١7م: ١0.2 مليون ريال سعودي و١ يناير 

20١7م: ١5.9 مليون ريال سعودي( فيما يتعلق بالترسينات الى العقارات 
المستأجرة واإلنةاءات ترت التنفيذ.

أصدرت المجموال ضمان تجاري نيابل ان جهل ذات االقل مقابل مبلغ  د( 
قائم ١20 مليون ريال سعودي )3١ ديسمبر 20١7م: ١20 مليون ريال 

سعودي و١ يناير 20١7م: ١20 مليون ريال سعودي(. أصدرت جهل ذات 
االقل ضماناً تجارياً متبادالً للمجموال. يسترق سداد هذا المبلغ بواسطل 

جهل ذات االقل معنيل في 3١ ديسمبر 2020م.
رهنت المجموال وحدات من استثمارات في منةأة تديرها المجموال نيابل  هـ( 

ان جهل ذات االقل بمبلغ 300 مليون ريال سعودي )3١ ديسمبر 20١7م: 
300 مليون ريال سعودي و١ يناير 20١7م: ال شيء(. رهنت الجهل ذات 

االقل موجودات بةكل متبادل لقيمل مماثلل لدى المجموال.

27. عقود االيجار التشغيلي 
مما في 3١ ديسمبر، مان لدى المجموال دفعات بالرد األدنى من اقود إيجار 

مستقبليل بموجب اقود اإليجار التةغيلي مما يلي:

 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي 

)باآلالف(

 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي 

)باآلالف(

900900خالل سنل واحدة
4,5004,500من سنل إلى خمس سنوات

5.1006,000فوق خمس سنوات
10.500١١,400

28. متطلبات رأس المال التنظيمية ومعدل كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموال من إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

المقررة من هيئل السوق الماليل لرمايل قدرة المجموال الى االستمرار في 
مزاولل املها وللرفاظ الى قاادة رأسماليل قويل.

خالل السنل المنتهيل في 3١ ديسمبر 20١3م، قدمت هيئل السوق الماليل 
قوااد احترازيل جديدة )»القوااد«( طبقا لقرارها رقم ١ــ 40 ــ 20١2 بتاريخ 

١434/2/١7هـ الموافق 20١2/١2/30م. تنص القوااد بأن الةخص المفوض 
يجب أن يمتلك قاادة رأسماليل بةكل مستمر تتوافق مع ما ال يقل ان مجموع 

متطلبات راس المال مما هو مبين في الجزء الثالث من القوااد االحترازيل.

فيما يلي تفاصيل الرد األدنى من متطلبات رأس المال وقاادة رأس المال:

 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي 

)باآلالف(

 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي 

)باآلالف(

قاادة رأس المال
985.427939.590معيار رأس المال ١
ــــمعيار رأس المال 2

985.427939.590مجموع قاادة رأس المال

الحد األدنى من متطلبات رأس المال
869.890٨64.203مخاطر االئتمان
7.945255مخاطر السوق

32.8383١.5٨4مخاطر التةغيل
910.673٨96.042مجموع الرد األدنى من رأس المال المطلوب

معدل كفاية رأس المال
1.08١.05إجمالي معدل رأس المال "وقت"

74.75443.54٨الفائض من رأس المال

29. استثمارات عقارية
تلقت المجموال ممتلكات نتيجل توزيع الموجودات من قبل الصندوق الذي 

تديره الةرمل األم )إيضاح ١0(. يتم تسجيل الممتلكات بالتكلفل. قامت شرمل 
أوالد سعد الى النجار المردودة والمرخصل من الهيئل السعوديل للمقّيمين 

المعتمدين بتقييم القيمل العادلل للممتلكات في تاريخ 29 ديسمبر 20١٨م بمبلغ 
١4٨.525 ألف ريال سعودي. سجلت الممتلكات باسم »الفرص المستدامل ذات 
المسئوليل المردودة« والتي تقدمت بتعهد بأن الممتلكات مرتفظ بها من قبلها 

نيابل ان المجموال.

30. موجودات محتفظ بها للتوزيع
إن شرمل سنابل لالستثمار بي. اس. سي. )»سنابل«( هي شرمل تابعل للةرمل 

وتم إنةاؤها في ١5 ديسمبر 200٨م في مملكل البررين بموجب السجل 
التجاري رقم ١-70609 وتعمل بموجب شرمات استثمار – الفئل ١ )المبادئ 

اإلسالميل( وقد تم تصفيتها من قبل المساهمين في 24 نوفمبر 20١6م.
بتاريخ ١١ يوليو 20١7م، أمد البنك المرمزي البرريني أن امليل التصفيل قد 

تمت. خالل التصفيل في سنل 20١7م، تم ترويل صافي موجودات شرمل سنابل 
بعد ترمل المصروفات القانونيل بمبلغ 0.06 مليون ريال سعودي إلى الةرمل 

بقيمتها الدفتريل. 

فيما يلي الررمل في القيمل الدفتريل لالستثمار في الةرمل التابعل التي تم 
تصفيتها:

 31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي 

)باآلالف(

 3١ ديسمبر 20١7م 
ريال سعودي 

)باآلالف(

229ــاالفتتاحي
ــــحصل في نتائت من امليات متوقفل

)60(ــالتكلفل المتكبدة فيما يتعلق بالتصفيل
)١69(ــترويل صافي الموجودات للمجموال

ــــ

31. ربحية السهم
يتم احتساب ربريل السهم األساسيل ان طريق قسمل الربح للسنل الى 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العاديل المصدرة والقائمل خالل السنل 

)اإليضاح ١٨(. 
إن ربريل السهم المخفضل تعادل ربريل السهم األساسيل حيث أن الةرمل ليس 

لديها أي أدوات مخفضل قيد اإلصدار.

32. أرقام المقارنة
بعض أرقام المقارنل للسنل السابقل قد تم تصنيفها لتتطابق مع العرض في 

السنل الراليل.

33. موافقة مجلس اإلدارة 
وافق مجلس اإلدارة الى هذه القوائم الماليل الموحدة بتاريخ 27 فبراير 20١9م 

)الموافق 22 جمادى اآلخرة ١440هـ(.





 شركة اخلبير املالية 
 www.alkhabeer.com 

 ترخيص هيئة السوق املالية 07074-37  
 سجل جتاري 4030177445  

 املقر الرئيسي 
 طريق املدينة املنورة

 ص.ب 128289  
 جدة 21362  

 اململكة العربية السعودية 
  +966 12 658 8888  هاتف:  
  +966 12 658 6663  فاكس: 

 فرع الرياض 
 مركز اجلميعة التجاري 
 الطابق الثالث، الوحدة 4

 ص.ب 5000
 الرياض 12361

 اململكة العربية السعودية 
  +966 11 210 1814  هاتف:  
 +966 11 210 1813 فاكس: 



م�س�ؤولية �إخالء 

يحتوي هذا التقرير ال�ضنوي على معلومات معينة تتوقع الخبير حدوثها، بناًء على معلومات واعتقادات وافترا�ضات توؤ�ضر لها الوقائع والبيانات المتاحة في الوقت الحا�ضر. وعندما تظهر 
في هذا التقرير كلمات مثل "نتوقع"، اأو "نعتقد"، اأو "نرى"، اأو "نظن"، اأو كلمات اأو عبارات تحمل معانيًا م�ضابهة، فاإن تلك الكلمات ت�ضير اإلى معلومات متوقعة. يمكن اأن ت�ضتمل على �ضبيل 

المثال ال الح�ضر على معلومات تتعلق بخطط اأو ا�ضتراتيجيات اأو اأهداف الخبير، اأو االأداء االقت�ضادي اأو االحتماالت االقت�ضادية في الم�ضتقبل، اأو المناخ االقت�ضادي في دولة معينة اأو 
منطقة معينة اأو في العالم ب�ضفة عامة، اأو التاأثير المحتمل على االأداء الم�ضتقبلي لخطط احتمالية معينة، واالفترا�ضات التي تبني عليها اأي من تلك المعلومات. علمًا باأن هذه المعلومات 

بحد ذاتها قد تكون عر�ضة لوقائع غير موؤكدة اأو م�ضروطة اأو مخاطر ذات طبيعة محددة اأو عامة، وقد تكون كثيرا منها خارجة عن اإرادة الخبير و�ضيطرتها. اأية معلومات متوقعة هي 
معلومات فر�ضية وهي بطبيعتها تنبوؤات لما قد يكون، وبالتالي فيمكن ان نتوقع عدم تاأكيد دقة واحدًا اأو اأكثر من تلك االفترا�ضات التي بنيت عليها، وفي المقابل احتمال اأن تقع اأحداث اأو 

ظروف غير واردة اأو متوقعة. كما اأنه من المحتمل اأن تاأتي النتائج واالأحداث الفعلية مختلفة عن الخطط واالأهداف والتوقعات والتقديرات والنوايا الواردة في تلك المعلومات المتوقعة، 
ويمكن اأن تكون تلك االختالفات جوهرية. ولذلك ال يجب اعتبار هذا التقرير ال�ضنوي على اأنه تعهد من �ضركة الخبير المالية باإنجاز وتحقيق الخطط واالأهداف والتوقعات والتقديرات 

والنوايا الواردة به بناًء على تلك المعلومات المتوقعة، وبالتالي يتوجب اأن ال يتم االعتماد عليه – ب�ضكل حا�ضم ونهائي – الأي تقديرات م�ضتقبلية. وال تنوي الخبير تحديث هذه المعلومات 
المتوقعة، لكنها تحتفظ بحقها المطلق في ذلك.
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