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لمحة عن الشركة

تقدم الخبير منتجات وحلوالً استثمارية
«الخبير المالية» هي الشركة المتخصصة في إدارة األصول واالستثمارات البديلة،
ِّ
مبتكرة ذات قيمة مستدامة للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين األفراد أصحاب المالءة المالية .كما تتميز أعمال
الشركة المتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية بفعاليتها واستنادها إلى الفهم العميق الحتياجات العمالء واإلدراك الشامل
لعوامل المخاطر.
أصبحــت الخبيــر الشــركة المختــارة إليجــاد الحلــول الماليــة المبتكــرة بفعــل منهجيتهــا الثاقبة في الشــراكة مــع عمالئها في توفير
الفــرص االســتثمارية المجزيــة واالســتثمار فيهــا ،حيــث وضعــت الخبيــر قيمًا ع َّززت ســعيها للشــراكة مــع عمالئها البتكار حلول
اســتثمارية مجزية ومســتدامة .إضافة إلى تمتَّع الشــركة بفريق عمل يمتاز بخبرات متنوعة ومتكاملة .كما تســعى الشــركة إلى
اســتثمار رأســمالها لتعظيم القيمة المضافة لمســاهميها وعمالئها.
تتمتَّع الخبير بخبرة في السوق السعودية نظرًا لما تؤمن به من توفر فرص استثمارية نتيجة للتطورات االقتصادية والتنظيمية
المتماشية مع رؤية المملكة  ،2030بالرغم من ذلك تتنوع استثمارات الشركة جغرافيًا لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي
إضافة إلى بعض األسواق العالمية الناضجة كالواليات المتحدة والمملكة المتحدة.
يقــع المقــر الرئيســي للخبيــر الماليــة فــي مدينــة جــدة ولديهــا فــرع في مدينة الريــاض بالمملكة العربية الســعودية ،وهي تخضع
لرقابة وإشــراف هيئة الســوق المالية الســعودية .وحاصلة على ترخيص رقم .07074–37

رؤيتنا
أن نكون الشريك الذي يقدم الحلول االستثمارية الناجعة من
أجل نتاج يتحدى الزمن.

رسالتنا
أن نكون الشركة المختارة؛ الشركة التي يطمح أصحاب الكفاءات
العالية في العمل لديها ،والتي يرغب كل مستثمر في شرائها.

ِقيمنا
نضع مصلحة عمالئنا وشركائنا أوالً.
نعمل دائمًا على توقع احتياجات عمالئنا المستقبلية
ومتغيرات األسواق التي نعمل فيها.
نسعى لتعظيم حقوق الملكية لمساهمينا.
نفتخر بالكفاءة والمهنية التي نعمل بها.
نشجع اإلبداع واالبتكار والتطوير.

أصبحت الخبير الشركة المختارة
إليجاد الحلول المالية المتوافقة مع
ضوابط الشريعة ،بفعل منهجيتها
الثاقبة وقدراتها الفنية ،واألهم من
ذلك فريق العمل المتخصص الذي
يمتاز بخبرات متنوعة ومتكاملة

قطاع إدارة األصول

ـدم قطــاع إدارة األصــول بشــركة الخبيــر فرصــً اســتثمارية من خــال مجموعة
يقـ َّ
متنوعــة مــن الصناديــق الخاصــة والمحافــظ االســتثمارية فــي قطــاع العقار وقطاع
األســهم الخاصــة وقطــاع األســواق الماليــة ،حيــث يعمــل فريق االســتثمار العقاري
بالخبيــر الماليــة علــى اقتنــاص الفــرص المجديــة لتطويــر منتجــات اســتثمارية مبتكــرة،
كمــا تســتهدف إدارة أســهم الشــركات الخاصــة عــدة قطاعــات دفاعيــة ،منها قطاع
التعليــم والقطــاع الصحــي وبشــكل انتقائــي قطــاع األطعمــة والمشــروبات والتجزئة
لتوفيــر حلــول عصريــة الســتثمار أمثل.
تجمع الخبير المالية بين درايتها العميقة باألسواق وخبراتها الواسعة في القطاعات
التي تستثمر فيها لتطوير منتجات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين.
تتميز الخبير بسجل حافل في تقديمها لفرص استثمارية مبتكرة وهيكلتها لتحقيق
عوائد تنافسية مع األخذ في االعتبار المخاطر ذات الصلة .وتستهدف صناديق الخبير
االستثمار في مختلف فئات االستثمارات التقليدية والبديلة ،مما يتيح لعمالئها
التنويع وتوزيع استثماراتهم على قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة ،وتحقيق عوائد
مستهدفة حسب ذلك االستثمار والمخاطر المرتبطة به.
كما تسعى الخبير دائمًا إلى توحيد مصالحها مع مصالح عمالئها عن طريق االستثمار
المباشر في الصناديق التي تقوم بتأسيسها ،ما يشكل أحد أهم العوامل التي
تسهم في نجاح صناديقها االستثمارية .وتواصل الخبير العمل على مراقبة الفرص
المتاحة في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية واستشراف احتياجات العمالء من
أجل تطوير الحلول االستثمارية الجديدة التي تلبي االحتياجات المتغيرة لعمالئها.
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إدارة األسواق المالية

ـدم إدارة األســواق الماليــة بشــركة الخبيــر الماليــة تشــكيلة واســعة مــن خدمات
تقـ ّ
إدارة االســتثمارات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا ،وقــد تم
هيكلــة اإلدارة لتفــي باحتياجــات العمــاء أصحــاب المــاءة الماليــة العاليــة والمؤسســات
االســتثمارية والشــركات العائليــة.
وتقــوم فلســفة الخبيــر االســتثمارية علــى التركيــز علــى تنميــة رأس المــال على
المــدى الطويــل ،وتحقيــق أداء للمســتثمرين يفــوق باســتمرار المؤشــرات القياســية
دائمــا إلــى توحيــد مصالحنــا مــع مصالح عمالئنــا وتهيئة
فــي الســوق .ونحــن نســعى
ً
«هيكليــة» تنافســية لرســوم وأتعــاب اإلدارة.
يغطــي مديــرو االســتثمار المتخصصــون بشــركة الخبيــر المالية أســواق األســهم
والدخــل الثابــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي،
يدعمهــم فــي ذلــك فريــق مــن خبــراء االســتثمار الحائزيــن على جوائــز ،يضم مديري
ـي دراســات وأبحــاث في مجال الشــراء.
محافــظ اســتثمارية واختصاصـ ّ
ويتــم تقديــم هــذه الخدمــات االســتثمارية بموجــب اتفاقيــة إدارة محافــظ اســتثمارية
بالوكالــة تتيــح للعميــل إمكانيــة تحديــد رغباتــه لمزيــج مخاطــر الســوق والعوائــد على
االستثمارات.
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إدارة االستثمارات العقارية

تستهدف صناديقنا االستثمارية تحقيق عوائد مستدامة لعمالئنا ،وتسعى إلى
الوصول إلى أهدافهم االستثمارية المتنوعة من خالل كفاءة توزيع رأس المال على
االستثمارات العقارية .وتركّ ز إدارة االستثمارات العقارية بشركة الخبير المالية على
إيجاد منتجات استثمارية جديدة وفريدة من نوعها ،يشرف على إدارتها فريق عمل
متمرس ومؤهل.
وتعمل اإلدارة على تحقيق عوائد تنافسية متوازنة مع مستويات المخاطر ،من خالل
الملكية العقارية المباشرة باالعتماد على قدراتنا كشركة رائدة في هذا القطاع
ومنهجيتنا الحريصة على حسن أداء استثماراتنا .كما أننا نقوم بتلبية احتياجات
مستثمرينا آخذين في االعتبار تفاوت درجات تحملهم مخاطر االستثمار واختالف
معدالت العوائد المستهدفة.
تقوم فلسفتنا االستثمارية على فهمنا العميق لعملية االستثمار العقاري على
المستوى االستراتيجي ،وعلى مستوى كل فئة من فئات األصول .ويتم إيجاد الفرص
االستثمارية من خالل إجراء دراسات وأبحاث مك ّثفة ،واالعتماد على درايتنا بالعوامل
األساسية للسوق العقارية ،وااللتزام بالعمليات الدقيقة لحساب القيمة الفعلية
نقدم محفظة متنوعة من المنتجات المحلية
للعقارات المستثمر فيها .كما أننا ّ
والعالمية التي تتوزع على جميع الفئات الرئيسية لالستثمارات العقارية.
ويعمل لدينا فريق من الخبراء العقاريين واالستثماريين المتخصصين الذين يتميزون
بسجالت حافلة باإلنجازات في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية في مجاالت
االستثمار العقاري والتطوير وإدارة وتمويل صناديق االستثمار العقاري .ويتوزع الفريق
على مجموعات مختلفة تركّ ز على فئات استثمارية معينة .ويقوم كل فريق بإدارة
الصناديق خالل فترة االستثمار ،كما يقوم بتنفيذ عمليات االستحواذ ،والتطوير،
واإلدارة المستمرة لألصول ،وترتيب عمليات البيع ،وتولي المسؤولية المباشرة عن
أداء االستثمارات.
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إدارة األسهم الخاصة

تسعى إدارة األسهم الخاصة بشركة الخبير المالية إلى أن تكون الشريك المؤتمن
للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وجميع دول المنطقة .كما
تستهدف إدارة األسهم الخاصة عدة قطاعات منها قطاع التعليم والقطاع الصحي.

إننا نعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء فرق اإلدارة العليا بشركات محافظنا االستثمارية
إليجاد قيمة مضافة تشغيلية ومالية ،ونستثمر في الشركات المستهدفة من خالل
صناديق فرص استثمارية خاصة يتم تأسيسها برؤوس أموال تقدمها شركة الخبير
المالية .ويتم اختيار الشركات المستهدفة بالتركيز بشكل رئيسي على استراتيجيات
االستثمار التالية:
االســتحواذ على شــركات تتميز بالنمو الســريع :االســتحواذ على حصص أغلبية
في شركات تمتاز بقدرة عالية على تحقيق النمو ،عن طريق االستثمار بغرض
للمالك والتخارج الجزئي ،والعمل مع اإلدارة على إضفاء الطابع
زيادة رأس المال ُ
المؤسسي على الشركات بهدف ضمان استمرارية نموها على المدى البعيد.
االستحواذ :االستحواذ على حصص أغلبية كبيرة أو كامل حصص الملكية في
شركات مختارة تكون فيها اإلدارة مستقلة عن المالكين.
االستحواذ على حصص في شركات قبل طرحها لالكتتاب العام :االستحواذ
على حصص أقلية في شركات واعدة تسعى لطرح أسهمها لالكتتاب العام.
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تسعى الخبير المالية
إلى استثمار رأسمالها واالستفادة
من الفرص االستثمارية المجزية
لتعظيم القيمة لمساهميها
ومستثمريها

إدارة تطوير المنتجات

تشهد منتجات قطاع إدارة األصول وقاعدة عمالء شركة الخبير معدل نمو سريع.
ومن أجل المحافظة على هذا النمو والتأقلم بصورة مستمرة مع العوامل السائدة
في األسواق ،قامت شركة الخبير المالية بإنشاء إدارة تطوير المنتجات ،وذلك لتطوير
تشكيلة واسعة من المنتجات المبتكرة والمتوافقة مع المعايير الشرعية ،والتي
تُدار بواسطة مديري محافظ ذوي خبرة واسعة .وتهدف تلك المنتجات إلى االستجابة
الحتياجات عمالئنا وتحقيق معدالت عوائد مرتفعة بالمقارنة مع نسبة المخاطر
المرتبطة بها.
تركز إدارة تطوير المنتجات جهودها على تحويل األفكار والفرص االستثمارية المميزة
إلى منتجات قابلة للتسويق ،ويمكن للمستثمرين من المؤسسات واألفراد االستفادة
منها .ويرتكز ذلك على إجراء دراسات تحليلية نوعية وحسابية ،وذلك للتحقق من
مدى الجدوى االقتصادية لتلك المنتجات ومالءمتها للعمالء المستهدفين.
تضــم إدارة تطويــر المنتجــات بشــركة الخبيــر المالية فريقًا مــن االختصاصيين المؤهلين
الذيــن يمتــازون بــاإلدراك العميق للمنتجات االســتثمارية في فئات األصــول المختلفة.
ويقــوم الفريــق بــدور أساســي في تقييم مدى اســتدامة المنتجــات ومالءمتها للعمالء
مــع األخــذ فــي االعتبار المناخ التنافســي والعوامل الســائدة فــي مختلف القطاعات.
قامــت إدارة تطويــر المنتجــات منــذ تأسيســها بتنفيذ هيكليات اســتثمارية مختلفة
للتعامــل بأصــول متنوعــة تشــمل العقارات اإلقليمية والعالمية ،والشــركات الخاصة
القائمــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي ،والصفقات الخاصــة بالتمويل التجاري.
وتأخــذ هــذه الهيكليــات فــي االعتبار الجوانب الضريبيــة والرقابية واالقتصادية
للصفقات.
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االستثمارات البنكية

تساعد إدارة االستثمارات البنكية بشركة الخبير المالية العمالء على تمويل النمو
وتحقيق القيمة المضافة من خالل تشكيلة متكاملة من خدمات جمع رؤوس األموال
واالستشارات المالية ،شاملةً أسواق األسهم واالندماج واالستحواذ.

لقد أرست الخبير المالية على مدى سنوات دعائم عالقات قوية ومثمرة مع عمالئها
من مؤسسات وشركات عائلية وشركات استثمار في المملكة العربية السعودية
ودول مجلس التعاون الخليجي .وتسعى الخبير المالية ألن تكون المستشار المفضل
لعمالئها ،وهي تقدم الخبرات والدراية والمشورة وتقوم بتنفيذ الصفقات االستثمارية
مهما كان حجم العميل أو متطلبات الصفقات االستثمارية.
يضم فريق االستثمارات البنكية خبراء مصرفيين حاصلين على دراية واسعة في
األسواق المالية المحلية واإلقليمية والعالمية في مجاالت الطروحات األولية لالكتتاب
العام ،وخدمات االندماج واالستحواذ ،وخدمات االستشارات االستراتيجية والمالية.
وتمتاز إدارة االستثمارات البنكية بسجلها الحافل بالصفقات االستثمارية الناجحة
وقدراتها الفريدة التي تجعلها الشركة األمثل لمساعدة عمالء الخبير المالية على
االستفادة التامة من الفرص التي تتيحها اإلصالحات والمبادرات التي تعمل هيئة
السوق المالية على تنفيذها في أسواق المملكة العربية السعودية.
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وحدة الثروات الوقفية

ـدم إدارة األوقــاف بشــركة الخبيــر المالية خدمات استشــارية وحلــوالً وقفية مبتكرة
تقـ ّ
متخصص في إدارة األوقاف واالستشــارات االســتثمارية،
وشــاملة من خالل فريق عمل
ّ
إضافة إلى التعاون مع شــركاء اســتراتيجيين متخصصين في الجوانب الشــرعية
والقانونيــة في مجال األوقاف.

تساهم إدارة األوقاف في تقديم خدمات استشارية فيما يخص إيجاد حلول وتأسيس
هياكل وقفية حديثة للعمالء الراغبين في إنشاء أوقاف جديدة سواء كانت ذرية أو
خيرية ،وذلك بعد دراسة احتياجات العميل الوقفية ،ومن ثم تقديم الحلول الهيكلية
واالستثمارية المناسبة التي تهدف إلى ديمومة الوقف واستمرارية توزيع ريعه على
المستفيدين ،مع القدرة على مجابهة التغيرات والتحديات المستقبلية ،ومن
ثم اإلشراف على محفظة االستثمارات الوقفية بما يتفق مع استراتيجية االستثمار
تقدم إدارة األوقاف حلوالً استشارية واستثمارية لألوقاف القائمة ،وذلك
المناسبة .كما ّ
بعد دراسة الوضع الحالي للوقف ،ومن ثم تحديد الحلول الهيكلية واالستثمارية
المناسبة بهدف تطوير أداء الوقف للوصول إلى العوائد المستهدفة.
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عمليات الصناديق والحفظ

حصلــت الخبيــر الماليــة علــى خبــرة واســعة فــي مجــال تقديــم الخدمات اإلدارية
ـدم إدارة عمليــات الصناديــق والحفظ
والحفــظ األميــن لصناديــق االســتثمار ،حيــث تقـ ِّ
خدمــات متخصصــة لمديــري الصناديــق العامليــن لــدى الشــركة ،إضافــة إلــى تقديم
خدماتهــا لشــركات اســتثمارية أخــرى فــي المنطقة.
وتملك إدارة عمليات الصناديق والحفظ خبرة واسعة في إدارة فئات األصول المتنوعة
على المستويين المحلي والدولي ،تشمل األسهم الخاصة ،واالستثمار العقاري،
واألسهم العامة ،وأصول أسواق النقد.
وقد طورت الخبير عالقات عمل وثيقة مع شركات محاماة تملك دراية واسعة في
القوانين واألنظمة المحلية والدولية .ويتيح فريق اإلدارة المتخصص بدرايته وخبراته
المتكاملة ميزة تنافسية مهمة للخبير المالية في السوق.
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تطوير األعمال والطرح

الدور الرئيسي الذي يؤديه فريق تطوير األعمال والطرح هو طرح منتجات الخبير
االستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .وتشمل
مسؤوليات فريق تطوير األعمال والطرح تقديم الدعم والمساندة لمختلف إدارات
الشركة ،من أجل تمكينهم من تحديد واختيار الفرص االستثمارية المناسبة لفئات
األصول المختلفة.
يسعى الفريق إلى تقوية وتوثيق عالقات الخبير المالية بالعمالء وتوسيع قاعدة
مستثمريها التي تشمل المؤسسات والمكاتب العائلية واألفراد أصحاب المالءة
المالية العالية ،وشريحة أصحاب الثروات سريعة النمو.
كما يقوم الفريق بتعريف العمالء بالمنتجات والصفقات الجديدة التي تطرحها
الشركة؛ والتواصل معهم إلطالعهم على أحدث مستجدات استثماراتهم في
صناديق الخبير المالية؛ وتقديم التقارير الدورية حول آخر المستجدات في أسواق
االستثمار المحلية واإلقليمية والدولية.
يتمتع أعضاء فريق تطوير األعمال والطرح المتخصصون بخبرة ودارية واسعة
كل من مدينتي جدة والرياض ،واللذين يملكون المهارات الفنية
باألسواق في ٍ
الضرورية لبناء عالقات مستدامة مع المستثمرين .كما أنهم يدركون الطبيعة
المتنوعة والمركبة للمستثمرين ومدى رغبتهم في المخاطرة االستثمارية
واحتياجاتهم للسيولة.
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أبحاث ودراسات األسواق

ترتكــز منهجيــة الخبيــر االســتثمارية علــى قدراتهــا الفريــدة فــي إجراء أبحاث ودراســات
األســواق ،والتــي تهيــئ لقطاعــات أعمــال الشــركة رؤيــة مســتقبلية واضحــة للمناخ
االســتثماري السائد.

تقوم الخبير بإجراء دراسات تحليلية للقطاعات واألسواق للحصول على رؤية واضحة
للعوامل واالتجاهات والمعطيات األساسية التي تؤثر على القرارات االستثمارية
الحالية والمستقبلية .وتجري الشركة دراسة معطيات االقتصاد الكلي وقيم األصول
والمؤشرات الفنية والتطورات السياسية واألخبار الرئيسية كجزء ال يتجزأ من مصفوفة
البحوث والدراسات التحليلية.
ُ
والنظم واألدوات التي نستخدمها ،قد
كما أن قدراتنا في مجال الدراسات والبحوث
أعطت الشركة ميزة خاصة في المملكة العربية السعودية وسائر دول المنطقة،
عموما
والتي ال ترتبط جغرافيًا بمنطقة معينة .كذلك تصدر الخبير المالية للقطاع
ً
ولعمالئها بشكل خاص تقارير بحوث اقتصادية ودراسات لألسواق .وتغطي هذه
التقارير التحليلية مختلف الجوانب التي تشمل التطورات االقتصادية والرؤية
المستقبلية لألسواق اإلقليمية والعالمية ،ودراسات لألسواق والقطاعات والفرص
االستثمارية ،وتتناول تحليل الشؤون الجيوسياسية اإلقليمية والمسائل الرقابية
واإلشرافية.
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أنشأت الخبير المالية قطاع
الحوكمة وإدارة المخاطر ورقابة
االلتزام لتولي مسؤولية
ضمان االلتزام المستمر
بجميع المتطلبات التنظيمية
والسياسات المعتمدة.
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ضوابط الحوكمة

تلتزم الخبير المالية باعتماد اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية .كما تولي
الشركة أهمية كبيرة لسالمة السياسات واإلجراءات والشفافية والمساءلة ومراعاة
القوانين والشروط الرقابية ومبادئ اإلنصاف والمسؤولية االجتماعية.

قامت الخبير المالية بتبني إطار عمل الحوكمة اإلدارية بالشركة ،وفقًا ألنظمة هيئة
السوق المالية التي تسري على الشركات المدرجة في السوق المالية في المملكة
العربية السعودية

يتولى مجلس اإلدارة من خالل اللجان المتخصصة مسؤولية إدارة المخاطر ورقابة
االلتزام ،ويعمل مع فريق إدارة الشركة من خالل لجنة االستثمار ولجنة إدارة المخاطر
ومن خالل قطاع الحوكمة والمخاطر ورقابة االلتزام.

يتألف إطار عمل الحوكمة اإلدارية بشركة الخبير المالية من قواعد السلوك
المهني ،وبيان االستراتيجية ،وتخطيط التعاقب الوظيفي ،والسياسات واإلجراءات
التشغيلية ،والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،وإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي،
ورقابة االلتزام ،واالتصاالت الفعالة ،واإلفصاح والشفافية.

شـ ّ
ـكل مجلس اإلدارة عددًا من اللجان بما يتوافق مع شــروط هيئة الســوق المالية
الســعودية الســارية على األشــخاص المرخّ ص لهم ،وشــروط الشركات المدرجة.
ويتمثــل الــدور الرئيســي لهــذه اللجان في مســاعدة مجلس اإلدارة على القيام
بمســؤولياته اإلشرافية.

تشكل المخاطر جزءًا أساسيًا من أنشطة الشركة ،وتتم إدارتها من خالل تحديد
المخاطر وقياسها ومراقبتها باستمرار ،مع االلتزام بحدود المخاطر والضوابط
األخرى .وتعتبر عملية إدارة المخاطر مهمة وأساسية الستمرارية نمو وربحية الشركة.

ّ
شكلت اإلدارة عددًا من اللجان التابعة لها ،آخذ ًة في االعتبار جميع شروط هيئة السوق
المالية السارية على األشخاص المرخّ ص لهم ،وشروط الشركات المدرجة ،إلى جانب
أفضل معايير الحوكمة المتعارف عليها .وتتم ّثل المسؤولية الرئيسية لهذه اللجان
في اإلشراف على النشاطات اليومية لشركة الخبير المالية والتخطيط االستراتيجي
وإعداد الميزانيات ،والتقارير المالية ،فض ً
ال عن اإلشراف على إدارة المخاطر.
وقد قام مجلس إدارة شركة الخبير المالية ولجنة إدارة مخاطر الشركة بوضع سياسات
وإجراءات شاملة تغطي المخاطر المحتملة.
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إطار عمل الحوكمة

قطاع الحوكمة وإدارة المخاطر ورقابة االلتزام
تتولى إدارة المخاطر مسؤولية اإلشراف اليومي على المخاطر المختلفة التي
تتعرض لها الخبير ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان ،ومخاطر
السوق ،والمخاطر التشغيلية ومخاطر رقابة االلتزام وغسل األموال.

مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
قطاع حوكمة مجالس
ولجان الشركة

ويوظف القطاع مجموعة واسعة من األدوات لعمل التقييم والتحليالت والتقارير
المتعلقة بالمخاطر ،والنماذج المتطورة للمخاطر .وتشمل األنظمة المستقلة:
 Bloomberg AIMلمخاطر السوق ،و  Adventو  Worldchekلرقابة غسل األموال
وااللتزام التنظيمي ،ونظام  aCCelerateللمخاطر التشغيلية.
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تامر عبد الرحيم
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إبراهيم سعد
رئيس قطاع الحوكمة والمخاطر
ورقابة االلتزام

الجوائز

أفضل مكان عمل في المملكة العربية
السعودية على مستوى القطاع المالي من
غريت باليس تو ورك

أفضل بيئة عمل في آسيا المرتبة السادسة
عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
في آسيا ،والشركة الوحيدة في المملكة على
القائمة من غريت باليس تو ورك

أفضل شركة استثمار في األسهم الخاصة
في المملكة العربية السعودية
من بانكر ميدل إيست

أفضل صندوق لألسهم الخليجية
عن “صندوق الخبير لألسهم الخليجية”
من مينا الشرق األوسط

أفضل صندوق استثماري في األسهم الخليجية

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

أفضل صندوق إسالمي
في المملكة العربية السعودية
عن “صندوق الخبير للسيولة -حصين”
من بانكر ميدل إيست

أفضل ارباب العمل في الشرق األوسط

في المملكة العربية السعودية عن “صندوق

الشركة الوحيدة في المملكة العربية السعودية

الخبير لألسهم الخليجية” من بانكر ميدل إيست

التي تفوز بهذه الجائزة من أون هويت

شركة الخبير المالية
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