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 مقدمة

 
�
 لمتطلبات هيئة السوق المال�ة الرام�ة إ� ترسيخ أ

�
كة الخب�ي المال�ة ب�صدار تق��رە السنوي وفقا سس ومعاي�ي  �قوم مجلس إدارة �ش

مجلس اإلدارة إ� هيئة السوق المال�ة ورفعه   ِقَبلالحوكمة لدى األشخاص المرخص لهم. و�تم تقد�م هذا التق��ر بعد اعتمادە من 
كة"،  كة الخب�ي المال�ة "ال�ش ي الخاص ��ش

وىن والمنته�ة بتار�ــــخ  المحددة من قبل الهيئة ةبحسب المهلوذلك ع� الموقع اإلل��ت
كة الخب�ي المال�ة أن �قدم ف�ما ��ي تق��رە السنوي للعام م ٢٠٢٠/ ٠٥/ ٣١ ي هذا الصدد �� مجلس إدارة �ش

  م. ٢٠١٩. و�ن
 
 

 وصف لجميع األ�شطة الرئ�س�ة للشخص المرخص له  -١
 

 األصول   إدارة

 ة العقار� اتاالستثمار 

 باالستثمارات المشابهة.  تركز الخب�ي المال�ة ع� إ�جاد منتجات 
ً
االستثمار العقاري ذات الخصائص الف��دة واألداء المتفوق مقارنة

ي القطاع العقاري وذلك بفضل  
ونحن �س� إ� تحقيق عوائد تنافس�ة تتناسب مع مستوى المخاطر المرتبطة باالستثمار المبا�ش �ن

رات. و�تم اقتناص الفرص االستثمار�ة بعد إجراء دراسات و�حوث شاملة  قدراتنا ومنهجيتنا الح��صة الهادفة إ� تعظ�م أداء االستثما 
ي الخب�ي المال�ة  يق لمختلف العنا� االستثمار�ة. والتوصل إ� فهم عميق ألسس االستثمار العقاري و�جراء التقي�م الدق

ونقدم �ن
ي جميع الفئات الرئ

ي األسواق المحل�ة والعالم�ة �ن
�س�ة إلدارة االستثمارات العقار�ة، باعتماد مجموعة متنوعة من المنتجات �ن

ات�ج�ات متوازنة المخاطر  ي  اس�ت ة من محفظة استثمارات   هدف إ� تحقيق ق�مة مضافة. تاليت �شكل االستثمارات العقار�ة �سبة كب�ي
 . استثمار عقار�ة مل�ار ر�ال سعودي موزعة ع� ثمان�ة صناديق  ٢٫٦الخب�ي المال�ة، وتبلغ ق�مة أصولها تحت اإلدارة أ��� من  

 

 الخاصة األسهم

كة   �ك    بكونها   الخب�ي المال�ةتفخر �ش ي الممل�ة الع���ة السعود�ة ودول المنطقة�ش
كات العائل�ة �ن و�ستهدف خدمات االستثمار    .لل�ش

ي األسهم الخاصة قطاعات
كة وتعمل  منها التعل�م والرعا�ة الصح�ة.  مختلفة، �ن كات   بالتنسيقال�ش الوثيق مع فرق اإلدارة العل�ا ��ش

كة ،الق�مة التشغ�ل�ة والمال�ة لتعظ�م محفظتنا االستثمار�ة  ي الصفقات المستهدفة ع�ب  كما �ستثمر ال�ش
صناديق فرص محددة   �ن

 المال�ة.   الخب�ي قدرات تدعمها يتم تأس�سها برؤوس أموال خاصة 

 

 األسواق المال�ة 

 

ي تقد�م خدمات إدارة المحافظ االستثمار�ة إدارة األسواق ا�تسبت 
ة �ن ن ة متم�ي ة خ�ب المال�ة ع� مدى السنوات القل�لة األخ�ي

ي السوق. 
 بالمنتجات االستثمار�ة المشابهة المعروضة �ن

ً
ي تحقق عوائد تنافس�ة مقارنة كة خدمات إدارة  بالوكالة اليت تقدم ال�ش

ح�ث �غ�ي ف��ق إدارة المحافظ الخاصة أسواق  المؤسسات،وكذلك عال�ة أصحاب المالءة المال�ة الاألفراد المحافظ للعمالء 
ي واألسواق العالم�ة ن ع�  الممل�ة الع���ة السعود�ة ودول مجلس التعاون الخل��ب ك�ي وأدوات الدخل الثابت.  النقد أسواق مع ال�ت

 العم�ل وأهدافه االستثمار�ة. �ل عم�ل �شكل مستقل بما يتناسب مع تفض�الت لو�جري العمل ع� تصم�م محفظة 
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 االستثمارات البنك�ة
�عة اإلسالم�ة  كة الخب�ي المال�ة خدمات استشار�ة متخصصة متوافقة مع أحكام ال�ش ن   تقدم إدارة االستثمارات البنك�ة ��ش ك�ي مع ال�ت

�عة اإلسالم�ة ع� كة أو  قبل الصناديق المدارة من لصالح  خدمات ترت�ب القروض الم�ف�ة المتوافقة مع أحكام ال�ش لعمالء  ال�ش
    .آخ��ن

 

   

 الخدمات اإلدار�ة وأمانة الحفظ والعمل�ات 
كة  تقدم    كة  الخب�ي المال�ة الخدمات اإلدار�ة  �ش كة كما تقدم ال�ش أمانة الحفظ للصناديق  خدمة  لجميع الصناديق المدارة من قبل ال�ش

 العقار�ة المحل�ة. 

 

 واألبحاث المشورة 
ي للصناعات واألسواق المختلفة. وتتناول  

كة الخب�ي المال�ة ب�صدار تقار�ر ودراسات شاملة ذات صلة باالقتصاد ال��ي والجزىئ تقوم �ش

ها �شكل عام ع� الفئات االستثمار�ة   ي ومدى تأث�ي تلك التقار�ر آخر المستجدات والقرارات �شأن االقتصاد العال�ي والخل��ب

ي  المختلفة كاأل 
كة المستقبل�ة وتوص�اتها لألسواق �ن سهم وأدوات الدخل الثابت والسلع والعمالت. كما تتناول تلك التقار�ر رؤ�ة ال�ش

ي ذلك االستثمارات المدرة للدخل  
ظل الظروف والمناخ االقتصادي السائد، باإلضافة إ� دراسات تحل�ل�ة عن أدوات االستثمار بما �ن

ه  .ا أو االستثمارات البد�لة وغ�ي

 

 

كة م٢٠١٩للعام  أبرز الخطط والقرارات المهمة -٢  والقرارات المستقبل�ة ألعمال ال�ش
 

ي  " ر�ت"إدراج صندوق الخب�ي  •
ي تداول �ن

 ؛ م ٢٠١٩مارس  ٢٠�ن

ن �شكل رئ��ي ع� صناديق االستثمار العقار� • ك�ي المتداولة واألصول العقار�ة المدرة للدخل، والتصف�ة التدر�ج�ة   ة ال�ت

 ؛ يألصول وصناديق التط��ر العقار 

ي اإل إلغاء ترخ�ص  •
كة تابعة �ن "  -مارات الع���ة المتحدة، "الخب�ي �ش ي الما�ي كة  مركز دىب  ؛ بناًء ع� طلب ال�ش

ي قطاع األسهم الخاصة، وتوج�ه  •
استثمارات الخب�ي �شكل رئ��ي نحو االستحواذ ع� أصول  توسعة �شك�لة منتجاتنا �ن

ي قطاعات الرعا�ة الصح�ة والتعل�م والصناعة؛ 
 المل��ة الخاصة �ن

ي  "إ�شاء   •
ي عام مفت�ح، يهدف إ� توز�ــــع دخل سنوي لصالح جمع�ة  و   "١صندوق الخب�ي الوق�ن

هو صندوق استثماري وق�ن

ي عوائد الصندوق  ٪ ٧٥ة (الجهة المستف�دة) بنسبة ال تقل عن  ماجد بن عبد الع��ز للتنم�ة والخدمات االجتماع�
من صا�ن

 المستلمة؛ 

�عة   االستثماراتإعادة ه�كلة إدارة  • ن خدماتها ع� ترت�ب القروض الم�ف�ة المتوافقة مع أحكام ال�ش البنك�ة ل�صبح ترك�ي

 وحلول إعادة التم��ل.    اإلسالم�ة،
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كة العمل ع� ط�ح منتجاتها م، فستواصل ٢٠٢٠أما خالل عام  ي التعل�مع�ب  ال�ش
ي �ستثمر �ن   الصناديق العامة المتداولة واليت

مع   "ر�ت"باإلضافة إ� الم��د من االستحواذات العقار�ة المدرة للدخل وذلك ع�ب صندوق الخب�ي   .الرعا�ة الصح�ة والصناعةو 
ن ع� قطاعات التعل�م والرعا�ة الصح�ة باإلضافة إ� قط ك�ي . ال�ت ي كة الرئ��ي ع� ما هو عل�ه دون   اع اللوجسيت و�ستمر هدف ال�ش

، وهو العمل ع� تحقيق    مع الحفاظ ع� رؤوس أموالهم.   ،ها ئعمال تطلعات  أي تغي�ي
 

 
كات التابعة  -٣  ال�ش

كة  اسم ال�ش
 التابعة

 رأس المال 
(دوالر 

)أ  م���ي

كة �سبة الدولة محل  النشاط الرئ��ي لل�ش
 التأس�س

الرئ��ي المقر 
 للعمل�ات

      

كة الخب�ي  �ش
المال�ة 

 المحدودة 
ي  (مركز دىب

(  الما�ي

تقد�م المشورة �شأن المنتجات المال�ة وترت�ب  ٪١٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
ي االستثمارات و�دارة األصول وترت�ب 

الصفقات �ن
 الحفظ واالئتمان وتقد�م المشورة االئتمان�ة. 

ي  م٢٠١٩خالل  تم الحصول ع� موافقة سلطة دىب
اخ�ص.         للخدمات المال�ة إللغاء ال�ت

مارات الع���ة اإل 
 المتحدة

ي  مارات اإل  –دىب
 الع���ة المتحدة

 

 

كة الخب�ي المال�ة  كات ذات األغراض الخاصة التابعة ل�ش  تفاص�ل ال�ش

كة  رأس المال  اسم ال�ش
 (ر�ال سعودي)

�سبة 
 المل��ة

كةالنشاط  الدولة محل  الرئ��ي لل�ش
 التأس�س

المقر الرئ��ي 
 للعمل�ات

      

كة الجد�دة  �ش
الخل�ج�ة لالستثمار 

 العقاري

حفظ األصول العقار�ة المملوكة للصناديق  ٪٩٩ ٣٠٠,٠٠٠
 العقار�ة

الممل�ة الع���ة 
 السعود�ة

 جدة

كة مداد االستثمار  �ش
 المحدودة

المملوكة ل�ل من صناديق �سج�ل األصول  ٪٩٨ ٣٠٠,٠٠٠
األسهم الخاصة أو صناديق االستثمار أو 

كة  المحافظ المدارة والمؤسسة من قبل �ش
 الخب�ي المال�ة

الممل�ة الع���ة 
 السعود�ة

 جدة

كة االستثمار ع�ب  �ش
ق القابضة  ال�ش

ي جميع أنواع  ٪٩٨ ٣٠٠,٠٠٠
تملك األسهم والحصص �ن
ي 

كات الخاصة والعامة �ن الممل�ة الع���ة ال�ش
 السعود�ة ن�ابة عن الغ�ي 

الممل�ة الع���ة 
 السعود�ة

 جدة
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كة حافظ األصول  �ش
 العقار�ة المحدودة

كة الخب�ي المال�ة  ٪١٠٠ ٥,٠٠٠ تم تأس�سها من قبل �ش
ن حفظ وذلك لحفظ و�سج�ل  بصفتها أمني

 �ئ أصول صندوق المستثمر العقاري شا
الد المُ  كة إ�م�ي المستثمر لألوراق  دار من �ش

 المال�ة

الممل�ة الع���ة 
 السعود�ة

 الدمام

 

 
كة وتصن�ف أعضائه  -٤  تك��ن مجلس إدارة ال�ش

 

ي نها�ة العام 
كة وتصن�ف أعضائه كما �ن ي  ٢٠١٩يوضح الجدول التا�ي تك��ن مجلس إدارة ال�ش كات اليت م، باإلضافة إ� أسماء ال�ش

ي  
 عضوا� �ن

�
 مجالس إدارتها: �كون عضو مجلس اإلدارة أ�ضا

 تصن�ف العضو اسم العضو
كات أخرى (مدرجة أو غ�ي مدرجة) أو إذا  ي مجالس اإلدارة ل�ش

عض��ته �ض
 فيها

�
 كان مديرا

   

مساعد محمد سعد الدر�س (رئ�س 
 مجلس اإلدارة)

 غ�ي تنف�ذي
كات أخرى مدرجة أو غ�ي مدرجة.  ي مجالس إدارة �ش

 ال توجد لد�ه أي عض��ة �ن

ي إلدارة المشار�ــــع التجار�ة المحدودة تنف�ذي أحمد صالح شطا (العضو المنتدب)عمار  كة الخب�ي الوطين  مدير �ش

سع�د محمد بن زقر (نائب رئ�س مجلس 
 اإلدارة)

 غ�ي تنف�ذي

كة أفون الع���ة للتجم�ل  رئ�س مجلس إدارة �ش

كة بن زقر بارو�ل للنقل البحري  رئ�س مجلس إدارة �ش

كة بن زقر كو روعضو   مجلس إدارة �ش

كة بن زقر يون�ل�فر المحدودة  عضو مجلس إدارة �ش

كة عبد هللا وسع�د محمد عب�د بن زقر المحدودة  عضو مجلس إدارة �ش

كة مصنع بن زقر للمواد العازلة  عضو مجلس إدارة �ش

كة بن زقر  عضو مجلس إدارة �ش

كة   د�ار الخ�ال للتط��ر العقاريعضو مجلس إدارة ومؤسس �ش

كة الدول�ة للتس��ق  عضو مجلس إدارة ال�ش

كة بن زقر لالستثمار الصنا�ي والتجاري المحدودة  عضو مجلس إدارة �ش

 غ�ي تنف�ذي براه�م فوازإخل�ل 

كة سن�ت فور كور�ورت �ف��ن  رئ�س مجلس اإلدارة والرئ�س التنف�ذي ل�ش
كة استشارات   إقل�م�ة). (�ش

كة سارة القابضة  عضو مجلس إدارة �ش
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كة موف فور وورد  ناشونال إرئ�س مجلس اإلدارة والرئ�س التنف�ذي ل�ش ن�ت
كة تدر�ب ما�ي إقل�م�ة).   (�ش

 غ�ي تنف�ذي مهند ح�در بن الدن

كة زليج م.د.م.س  مدير �ش

ن الخطوط ي بني
كة مكاىن  مدير �ش

كة المختصون  ي أنظمة الطاقةمدير �ش
 األوائل �ن

كة سكاي ست�ل س�ستمز  عضو مجلس إدارة �ش

 مستقل عبد القادر هيوارد توماس

كة ش�ب لالستشارات االقتصاد�ة بال���ت  عضو مجلس إدارة �ش

كة ش�ب المال�ة بالوال�ات المتحدة  عضو مجلس إدارة �ش

ي  كة الخب�ي المال�ة (مركز دىب ) المحدودةرئ�س مجلس إدارة �ش  الما�ي العال�ي

 مستقل عصام ز�د الطواري

ي لالستشارات بال���ت ذ.م.م.  كة ني���ي ي �ش
�ك �ن  مدير و�ش

ي العالم�ة العقار�ة بال���ت ذ.م.م.  كة ني���ي ي �ش
�ك �ن  مدير و�ش

كة مودز العالم�ة للتجارة العامة بال���ت ذ.م.م.  ي �ش
�ك �ن  مدير و�ش

كة ساحة كل�فالند بالممل�ة المتحدةعضو مجلس إدارة   ��ش

ي (إعضو مجلس  كة الخب�ي المال�ة بدىب  )DIFCدارة بف�ع �ش

كة مصنع الفارس للمواد الغذائ�ة مستقل �ا� كامل سندي  مدير تنف�ذي ��ش

 مستقل محمد عبد الرحمن مؤمنه 

 عضو مجلس إدارة مجموعة إن�ش�ال السعود�ة 

ق األوسط للرعا�ة الصح�ة كة ال�ش  عضو مجلس إدارة �ش

 عضو مجلس إدارة فر�سبنك لألعمال بلبنان ش.م.ل

�ة  عضو مجلس إدارة مؤسسة الوداد الخ�ي

كاؤە باإلمارات المتحدة ذ.م.م    عضو مجلس إدارة إ�دوارد دبليو ك��ي و�ش
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 اجتماعات مجلس اإلدارة  -٥
ن الجدول التا�ي سجل حضور كل من هذە االجتماعات: م٢٠١٩) اجتماعات خالل العام ٤عقد مجلس اإلدارة أر�عة (   . و�بني

 اسم العضو
ي  االجتماع األول

 اإلجما�ي  االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثايض

اير ٢٧  ٤ د�سم�ب  ٢٥ أ�ت��ر  ٢٨ أب��ل ٣٠ ف�ب

      

 ٤     مساعد محمد سعد الدر�س

 ٤     عمار أحمد شطا

 ٣     سع�د محمد بن زقر

 ٤     مهند ح�در بن الدن

 ٣     خل�ل إبراه�م فواز

 ٤     الرحمن مؤمنهمحمد عبد 

 ٤     عبد القادر هيوارد توماس

 ٤     عصام ز�د الطواري

 ٤     �ا� كامل سندي

      حضر         ًحضر إلكترونیا         متغیب نظاما 
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ض  وكبار  اإلدارة مجلس  ألعضاءاإلفصاح عن المكافآت والتع��ضات  جدول -٦  التنف�ذيني
ن ممن   ) ٥(  يوضح الجدول التا�ي تفاص�ل المكافآت والتع��ضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنف�ذيني

 .  تلقوا أع� المكافآت والتع��ضات، من بينهم العضو المنتدب، والرئ�س التنف�ذي، ونائب الرئ�س التنف�ذي، والمدير الما�ي

 المجلس التنف�ذينأعضاء  الب�ان
 / ض أعضاء المجلس غ�ي التنف�ذيني

ض (ر�ال  وأعضاء المجلس المستقلني
 سعودي)

ض ممن تلقوا أع�  خمسة من كبار التنف�ذيني
المكافآت والتع��ضات من بينهم العضو المنتدب 
 والرئ�س التنف�ذي والمدير الما�ي (ر�ال سعودي)

    
 ٦٬۳٥۰٬۰۸۸   الرواتب واألجور

 ۱٬۹٥۳٬۹۱۲ ۱٬۱۹۰٬۲٤۰  البدالت 

 ۱٬۰۳۹٬۹٤۸   *المكافآت الدور�ة والسن��ة

�ة ن  ٥٥٬۰۰۰   الخطط التحف�ي

 -   العموالت

أي تع��ضات أو مزا�ا عين�ة 
أخرى ُتدفع �شكل شهري أو 

 سنوي
 ال يوجد  

 م ۲۰۱۹لم يحصل السادة أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافآت خالل العام *

 : ي الجدول أعالە ما ��ي
 �شمل الب�انات الواردة �ن

 الرواتب والتع��ضات: �شمل الراتب األسا�ي والحوافز الثابتة.  -

 البدالت: �شمل بدل السكن و�دل التنقالت و�دل حضور االجتماعات.  -

 ن��ة: �شمل الحوافز السن��ة النقد�ة المدفوعة. المكافآت الدور�ة والس  -

كة.  - �ة: و�شمل مكافآت مؤجلة حسب س�اسة المكافآت لل�ش ن  الخطط التحف�ي

ي تُ و دفع �شكل شهري أو سنوي: �شمل مزا�ا غ�ي نقد�ة أي تع��ضات أو مزا�ا عين�ة أخرى تُ      -  . دفع للموظفاليت
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ض واألشخاص ذوي العالقة مل��ة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  -٧  التنف�ذيني
كة الخب�ي المال�ة ي جلستها "السابعة"  وافقت الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة لمساه�ي �ش

والمنعقدة يوم الخم�س تار�ــــخ   �ن
كة من  ٢٠١٩/ ٠٥/ ٠٢ه الموافق  ١٤٤٠/ ٠٨/ ٢٧ ر�ال سعودي    ٨١٣٬٢٠٢٬٩٣٠م ع� توص�ة مجلس اإلدارة ب��ادة رأسمال ال�ش
من ق�مة رأس المال، و�التا�ي ز�ادة عدد األسهم المصدرة من   ٪١٠ ر�ال سعودي، بنسبة ز�ادة قدرها  ٨٩٤٬٥٢٣٬٢٣٠إ� 

 إ�  ٨١٬٣٢٠٬٢٩٣
�
 عاد�ا

�
، عن ط��ق رسملة مبلغ وقدرە  ٨٩٬٤٥٢٬٣٢٣سهما

�
 عاد�ا

�
ر�اً� من رص�د األر�اح   ٥٤٬٧٥٤٬٦٢سهما

كة كتاب هيئة السوق المال�ة رق ه الموافق  ١٤٤٠/ ١٢/ ٢١بتار�ــــخ  ١٩/ ٥٩٤٣/ ٦/ ٣م ص/ المبقاة، كما �سلمت ال�ش
ي رأس المال، وجاري إثبات  ٢٠١٩/ ٠٨/ ٢٢

كة لتعكس ال��ادة �ن كة الخاص بتعد�ل قائمة ُمالك ال�ش م بالموافقة ع� طلب ال�ش
كة.    ي السجل التجاري الخاص بال�ش

 ذلك �ن
 
ن �وضح الجدول التا�ي أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة و  كة  وكبار التنف�ذيني ي أسهم �ش

وأي شخص ذي عالقة بهم �ن
ي تلك المصلحة خالل العام الما�ي  

 م: ٢٠١٩الخب�ي المال�ة، وكذلك أي تغي�ي �ن

 الشخص ذو العالقة التصن�ف االسم
 عدد األسهم 

 بدا�ة العام
 م٢٠١٩ 

�سبة 
 المل��ة 

 العام بدا�ة
 م٢٠١٩ 

 عدد األسهم 
 نها�ة العام

 م٢٠١٩ 

�سبة 
 المل��ة 

 نها�ة العام
 م٢٠١٩ 

       

 ٪١٫٩٦ ١٬٧٦٠٬٠٠٠ ٪١٫٩٦ ١٬٦٠٠٬٠٠٠ - رئ�س مجلس اإلدارة مساعد محمد الدر�س

ي إلدارة المشار�ــــع التجار�ة* العضو المنتدب عمار أحمد شطا  كة الخب�ي الوطين  ٪١٬٩٤ ١٬٧٣٧٬١١٥ ٪٣٬٩٨ ٣٬٢٣٦٬٢٣٠ �ش

سع�د محمد عب�د بن 
 زقر

 عضو مجلس إدارة
 ٪٢٫٦١ ٢٬٣٣٧٬٥٠٠ ٪٢٫٦١ ٢٬١٢٥٬٠٠٠ محمد عب�د سع�د بن زقر / األستاذ (األب) 

سع�د محمد عب�د بن 
 زقر

كة عبد هللا وسع�د محمد عب�د بن زقر** عضو مجلس إدارة  ٪٧٬٦٨ ٦٬٨٧٥٬٠٠٠ ٪٧٬٦٨ ٦٬٢٥٠٬٠٠٠ �ش

 ٪٠٬٣٠ ٢٦٩٬٣٨٥ ٪٠٫٣٠ ٢٤٤٬٨٩٦ - الرئ�س التنف�ذي *** أحمد سعود غوث

لصالح الشركاء في    م ۲۰۱۸/ ۳۱/۱۲سھم بتاريخ    ٤٬۰۹٦٬۹۱۳تم التنازل عن عدد  فقد  ،  ۲۰۱۸كما أشیر في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  *  
سھم من حصة شركة الخبیر الوطني إلدارة المشاريع التجارية بتاريخ   ٦۰۰٬۰۰۰شركة الخبیر الوطني إلدارة المشاريع التجارية كما تم بیع عدد 

االفتتاحي لشركة  م لیكون رصید األسھم ۷/۲/۲۰۱۹عملیة البیع والتنازل المذكورة من قبل الھیئة بتاريخ  م. وتم المصادقة على ۳۱/۱۲/۲۰۱۸
سھماً ومملوكة بالكامل لألستاذ/ عمار أحمد شطا، كما تمت عدة   ۳٬۲۳٦٬۲۳۰م ۲۰۱۹الخبیر الوطني إلدارة المشاريع التجارية في بداية عام 

  أحمد شطا.) سھماً يمتلكھا بالكامل األستاذ عمار ۱٬۷۳۷٬۱۱٥م لیكون الرصید الختامي لشركة الخبیر الوطني (۲۰۱۹بیعات خالل عام  
) سھماً مملوكة لصالح شركة عبد هللا وسعید محمد عبید بن زقر والتي يمتلك فیھا السید/ سعید محمد عبید بن زقر  ٦٬۸۷٥٬۰۰۰** تتضمن ( 

شركاتھا وھي  ) عن طريق امتالكھم حصة لدى أحد  ٪ ۱۲٫۱۲) ووالده السید/ محمد عبید سعید بن زقر بنسبة (٪ ۰٫٦۷حصة غیر مباشرة بنسبة (
 شركة بن زقر لالستثمار الصناعي والتجاري المحدودة. 

م لصالح الشركاء في شركة الخبیر الوطني إلدارة المشاريع التجارية وتم المصادقة  ۱۲/۲۰۱۸/ ۳۱سھم بتاريخ    ٤٬۰۹٦٬۹۱۳تم التنازل عن عدد    ***
أحمد سعود غوث كان شريكاً في شركة الخبیر الوطني إلدارة المشاريع    وحیث أن األستاذ   .م  ۷/۲/۲۰۱۹عملیة التنازل من قبل الھیئة بتاريخ    على

)  ٪ ۰٬۳۰۱سھماً تمثل ما نسبته (   ۲٤٤٬۸۹٦التجارية أصبح رصید األسھم االفتتاحي لألستاذ أحمد سعود غوث في رأس مال شركة الخبیر المالیة  
لسعادته في رأس مال الشركة بعد عكس الزيادة في رأس المال   م المملوكة ۲۰۱۹من قیمة رأس المال، كذلك تمثل عدد األسھم نھاية العام 

 والوارد تفاصیلھا وفق اإلفصاح المذكور بداية الفقرة ھذه. 
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ض و اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة  أب�ان ألي ترتيبات    -٨ أو أحد كبار التنف�ذيني
 عن أي مكافآت وتع��ضات

ن ف�ه عن أي رواتب أو ال يوجد أي ترتيبات أو  مكافآت   اتفاق�ات �شأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو من كبار التنف�ذيني
 أو تع��ضات. 

 

 

 

 األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة  -٩
 فيها، أو كانت فيها ألحد أعضاء مجلس  �

�
كة الخب�ي المال�ة طرفا قر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد هناك أي أعمال أو عقود تكون �ش

ن أو أي شخص ذو عالقة ألي منهم مصلحة فيها.   اإلدارة أو ل�بار التنف�ذيني

 

  لجان مجلس اإلدارة -١٠
ش�حات   )٣(  يتبع لمجلس اإلدارة ثالث  لجان رئ�س�ة، تم �شك�ل عض��تها من قبل المجلس، و�ي لجنة المراجعة، ولجنة ال�ت

ي مساعدة مجلس اإلدارة للق�ام بواجباته النظام�ة المنوطة به.  
والمكافآت، ولجنة االستثمار. وتقوم هذە اللجان بدور مهم �ن

امها، و�شك�ل أعضائها، وعدد اجتماعاتها المنعقدة  وف�ما ��ي وصف مخت� الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئ�س�ة، ومه
 . م ٢٠١٩  خالل العام 

 

 المراجعة  لجنة

اف�ة لضمان سالمة القوائم المال�ة، والتأ�د   ي مساعدة مجلس اإلدارة ع� الوفاء بمسؤول�اته اإل�ش
تؤدي هذە اللجنة مهامها المتمثلة �ن

كة الخب�ي المال�ة. وقد عقدت اللجنة   ي المستقل، وأداء قسم التدقيق الداخ�ي ��ش من مؤهالت واستقالل�ة مراجع الحسابات الخار�ب
 ) اجتماعات. و�وضح الجدول التا�ي سجل الحضور ل�ل اجتماع:  ٥م خمس ( ٢٠١٩خالل العام  

 التصن�ف اسم عضو اللجنة

ي  االجتماع األول
 اإلجما�ي  االجتماع الخامس االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثايض

اير ٢٤  ٥ د�سم�ب  ٢٤ أ�ت��ر ٢٧ يوليو ٢١ أب��ل ٢٩ ف�ب

        

 ٥      عضو الطواريعصام ز�د 

 ٥      عضو  مهند ح�در بن الدن

 ٥      عضو عثمان محمد بافق�ه

عبد القادر هيوارد 
 توماس*

      رئ�س اللجنة
٥ 

 حضر                        ًحضر إلكترونیا   ًمتغیب نظاما 
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عضو مجلس اإلدارة من رئاسة لجنة   - ھیوارد توماسستقالة األستاذ/ عبدالقادر االموافقة على م ۲٥/۱۲/۲۰۱۹ھـ الموافق ۲۸/۰٤/۱٤٤۱*قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 
عضو   – م، كما قرر المجلس الموافقة على تعیین األستاذ/ عصام بن زيد الطواري ۳۱/۱۲/۲۰۱۹عتباراً من تاريخ االمراجعة نظراً لظروفه الشخصیة على أن تسري 
 م. ۰۱/۰۱/۲۰۲۰مجلس اإلدارة المستقل، رئیساً للجنة اعتبارا من 

 

 

ش�حات والمكافآت  لجنة ال�ت

ي مساعدة مجلس اإلدارة ع� الوفاء بمس 
اف�ة، لضمان استقالل�ة أعضا ئتؤدي هذە اللجنة مهامها المتمثلة �ن   ه، وسالمة ئ ول�اته اإل�ش

كة الخب�ي المال�ة. وقد عقدت اللجنة ثالث (  ات�ج�ة المكافآت المعتمدة ��ش م. و�وضح الجدول  ٢٠١٩) اجتماعات خالل العام ٣اس�ت
 التا�ي سجل الحضور ل�ل اجتماع: 

 

 

 حضر                        ًحضر إلكترونیا   ًمتغیب نظاما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصن�ف اسم عضو اللجنة

ي  االجتماع األول
 اإلجما�ي  االجتماع الثالث االجتماع الثايض

اير ١٣ اير ٢٦ ف�ب  ٣ أ�ت��ر ٩ ف�ب

      
 ٣    رئ�س اللجنة محمد عبد الرحمن مؤمنه

 ٣    عضو مساعد محمد الدر�س

 ١    عضو �ا� كامل سندي
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 االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة لجنة 

ي مساعدة مجلس اإلدارة ع� الوفاء بمس 
كة  ئتؤدي هذە اللجنة مهامها المتمثلة �ن ول�اته، ف�ما يتعلق بمراجعة واعتماد س�اسات ال�ش

ف ع�   كة الما�ي وأداء استثماراتها. كما ��ش ات�ج�اتها، وعمل�اتها، ومراقبة أداء ال�ش كة الرأسمال�ة والمال�ة.  االستثمار�ة، واس�ت موارد ال�ش
 م. و�وضح الجدول التا�ي سجل الحضور ل�ل اجتماع: ٢٠١٩) اجتماعات خالل العام  ٥(  ة وقد عقدت هذە اللجنة خمس 

 التصن�ف اسم عضو للجنة

ي  االجتماع األول
 اإلجما�ي  االجتماع الخامس االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثايض

اير ٢٦  ٥ د�سم�ب  ١٨ نوفم�ب  ٢٥ سبتم�ب  ٢٥ أب��ل ٢٩ ف�ب

        
 ٥      رئ�س اللجنة سع�د محمد بن زقر

 ٤      عضو عمار أحمد شطا

 ٥      عضو خل�ل إبراه�م فواز

 ٥      عضو �ا� كامل سندي

 ٥      عضو أحمد سعود غوث

 حضر        ًحضر إلكترونیا        ًمتغیب نظاما 

 

ع�ة  هيئة الرقابة ال�ش

كة الخب�ي المال�ة، وتقدم المشورة حول المنتجات واله�كلة و�صدار   ع�ة ��ش ع�ة ع� أعمال االستشارات ال�ش ف دار المراجعة ال�ش ��ش
. و  �ي ي ال�ش

ا�ن ع�ة (الفتاوى) والتدقيق اإل�ش  مع�رتبط شهادات المطابقة ال�ش
�
ع�ة حوا�ي   مهن�ا  من أبرز   ٣٣دار المراجعة ال�ش

�
عالما

�ا، والجزائر، وم�، واإلمارات الع���ة المتحدة،   ن ي دول مختلفة منها الممل�ة الع���ة السعود�ة، ومال�ي
ن �ن �عة المعروفني علماء ال�ش

ي  كة بخصوص المنتجات اليت ع�ة لل�ش كة من الهيئة   والسودان، والبح��ن. وتصدر الهيئة التوجيهات والموافقات ال�ش تطلب ال�ش
ات�ج�ة   �عة اإلسالم�ة لتلب�ة االحت�اجات االس�ت �ي �شأنها وتقد�م حلول استشار�ة متوافقة مع ضوابط ال�ش دراستها و�بداء الرأي ال�ش

كة.    ألعمال ال�ش
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كة الما�ي  األداء -١١    لل�ش

 : الما�ي  المركز  قائمة

كة  أصول  التا�ي  الجدول يوضح ة (بآالف ال��االت):  )٥( الخمس  للسنوات وخصومها  ال�ش  األخ�ي

 الف ال��االتآالبند ب م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥

 الموجودات     
 الموجودات المتداولة     

ي حكمه ١١٢٫١٧٤ ٢٢٫٣٩٠ ٣٣٫٩٠٩ ١٥٥٫١٨٩ ٢٤٫١٤٤
 نقد وما �ن

 جزء متداول من ودائع مرابحة ٤٦٫٩٦٣ ١٢٠٫٥٠٠ ٦٥٫٠٣٩ - ٤٧٫٨٠٩

٣٩٫٩٧٢ ٨٠٫٢٣٥ ١١١٫٣٢٥ ٢٨٫٣٣٥ ٣٢٫٤٢٢ 
 
�
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 وذمم مدينة أخرى

١٫١٩٠٫٨٢٢ ١٫٣٨٠٫٣٦٢ ١٫٣٣٠٫٤٠٦ ١٫٢٦٧٫٦٣٤ ١٫٢٠٥٫٧٩٤ 
موجودات مال�ة بالق�مة العادلة من 

 خالل ال��ــح أو الخسارة
 مستحق من جهات ذات عالقة ١٢٦٫٣٨٣ ٨٨٫١٧٠ ٤٥٫٤٨٦ ١١٦٫٩٦٠ ٥٠٫٦٨١

 استثمارات عقار�ة ١٤٧٫٥٣٨ ١٤٧٫٥٣٨ - - -
 مجم�ع الموجودات المتداولة ١٫٦٦٣٫٨٥٢ ١٫٨٣٩٫١٩٥ ١٫٥٨٦٫١٦٥ ١٫٥٦٨٫١١٨ ١٫٣٦٠٫٨٥٠

 الموجودات غ�ي المتداولة     
 ودائع مرابحة ١٦٫٥٠٠ ٤١٫٢٠٠ ١١٢٫٥٠٠ - -
 موجودات حق االستخدام ٦٫٩٨٨ - - - -

 ممتل�ات ومعدات ٤٨٫٥٤٠ ٤٧٫١٦٠ ٤٦٫٨٣٣ ٤٣٫٤٩٥ ٢٣٫٤٦٥
 مجم�ع الموجودات غ�ي المتداولة ٧٢٬٠٢٨ ٨٨٫٣٦٠ ١٥٩٫٣٣٣ ٤٣٫٤٩٥ ٢٣٫٤٦٥

 مجم�ع الموجودات ١٫٧٣٥٫٨٨٠ ١٫٩٢٧٫٥٥٥ ١٫٧٤٥٫٤٩٨ ١٫٦١١٫٦١٣ ١٫٣٨٤٫٣١٥
ن        المطل��ات وحقوق المساهمني
 المطل��ات المتداولة     

 عالقةالمستحق لجهة ذات   - - ٨٤٫٠٠٠ ١٦٦٫٨١٢

- ٥١٫٥٠٠ ١٢٦٫٥٠٠ ٥١٫٥٠٠ ١٤٫٠٠٠ 
جل من تم��ل متوافق جزء قص�ي األ 

�عة  مع ال�ش
 م�وفات مستحقة ومطل��ات أخرى ١٤٠٫٣٩٩ ٢٢٢٬٢٧٦ ١٣٣٫٥٣٩ ١١٦٫٠٩٨ ٥٦٫٤٤٥

 جزء متداول من عقود مرابحة ٣٨٢٫٢٨٢ ٢٤٧٫٠٥٠ ٢٩٢٫٧٣٧ ٣٢٧٫٤٤٠ ١٥٣٫٦٠٢
ام عقود  ٥٩١ - - - - ن  إ�جارجزء متداول الل�ت

 مجم�ع المطل��ات المتداولة ٥٧٤٫٧٧٢ ٩٥٩٬٨٢٦ ٤٧٧٫٧٧٦ ٥٤١٫٥٣٨ ٣٧٦٫٨٥٩
 المطل��ات غ�ي المتداولة     

ن  ١٤٫١٩٩ ١١٫٥٠٤ ١٠٫٦٣٣ ١١٫٢٧٥ ٩٫٢٨٦  مكافأة نها�ة الخدمة للموظفني
 عقود مرابحة ٢٤٨٫٤٠٠ ٢٤٠٫٩٠٠ ١٣٥٫٥٠٠ ٩٥٫٠٠٠ ٩٨٫٠٠٠

�عة ٤٣٫٠١٨ ٩٣٫٨٩٨ ١٧٩٫٨٠٣ ٨٣٫١٥٨ -  تم��ل متوافق مع ال�ش
ام عقود إ�جار ٦٫٦٠٩ - - - - ن  جزء ط��ل األجل الل�ت

 مجم�ع المطل��ات غ�ي المتداولة ٣١٢٫٢٢٦ ٣٤٦٫٣٠٢ ٣٢٥٫٩٣٦ ١٨٩٫٤٣٣ ١٠٧٫٢٨٦
 مجم�ع المطل��ات ٨٨٦٫٩٩٨ ٩٤٢٬١٢٨ ٨٠٣٫٧١٢ ٧٣٠٫٩٧١ ٤٨٤٫١٤٥

ن        حقوق المساهمني
 رأس المال ٨٩٧٫٥٢٣ ٨١٣٫٢٠٣ ٨١٣٫٢٠٣ ٨١٣٫٢٠٣ ٨١٣٫٢٠٣
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 احت�ا�ي نظا�ي  ٣٥٫٥٧٤ ٣٥٬٥٧٤ ٣٠٫٠٤٧ ٢٣٫٩٣٣ ١٦٫٨٢٠
ا�مة) / أر�اح مبقاة )٨١٫٢٩٩( ١٣٦٬٠٧٦ ٩٨٫٥٣٦ ٤٣٫٥٠٦ ٧٠٫٠٦٣  (خسائر م�ت

 احت�ا�ي ترجمة عملة أجنب�ة - - - - ٨٤
ي  ٨٤ ٥٧٤ - - -

 مكاسب أ�توار�ة، صا�ن
ن  ٨٤٨٫٨٨٢ ٩٨٥٬٤٢٧ ٩٤١٫٧٨٦ ٨٨٠٫٦٤٢ ٩٠٠٫١٧٠  مجم�ع حقوق المساهمني

١٫٧٣٥٫٨٨٠ ١٫٩٢٧٫٥٥٥ ١٫٧٤٥٫٤٩٨ ١٫٦١١٫٦١٣ ١٫٣٨٤٫٣١٥ 
مجم�ع المطل��ات وحقوق 

ن   المساهمني
 

 

 : الدخل قائمة

كة أعمال نتائج التا�ي  الجدول يوضح ي  والفروقات  ال�ش
ة  )٥( الخمس  للسنوات  التشغ�ل�ة النتائج  �ن  ): ال��االت(بآالف  األخ�ي

 م٢٠١٩�سبة التغ�ي 
 م٢٠١٨و

ات   الف ال��االتآالبند ب م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ )-و (أ )+(التغ�ي

-٢٥٫٠٧٥ ١٨٨٫٢١٣ ١٨٧٫٤٧٩ ٢٠٧٫٣٣٤ ١٧٨٫٥١٤ )١٦٣٫١٣٨( ٪٨٧ 
مجم�ع إيرادات 

 التشغ�ل

١٠٢٫٢٢٦( )٩٨٫٨١٤( )٩٢٫٢٠٥( )١١٠٫٣٩٢( )١١٠٫٥٨٦( )٣٫٤١٢( ٪٣( 
مجم�ع م�وفات 

 التشغ�ل

-٧٧٫١٥١( ٨٩٫٣٩٩ ٩٥٫٢٧٤ ٩٦٫٩٤٢ ٦٧٫٩٢٨ )١٦٦٫٥٥٠( ٪١٨٦( 
ي (خسارة) / 

صا�ن
 إيرادات التشغ�ل 

٤٢٫١٨٢( )٣٣٫٨٩٢( )٣٤٫١٤١( )٢٥٫٦٧٤( )٤٫٦١٨( )٨٫٢٩٠( ٪٢٤( 
م�وفات مرابحة 

 وتم��ل

٥٫٥٣٥( - - - - )٥٫٥٣٥( ٪١٠٠( 
خسارة الق�مة العادلة 

 لعقود حق االخت�ار

٣٣٦( - - - - )٣٣٦( ٪١٠٠( 
تكلفة تم��ل ع� 

 مطل��ات عقود إ�جار
 أخرىيرادات إ ١٫٣٥٠ ١٫٣٥٣ ١١ ٢٤ ٤ )٣( ٪٠

١٦٠( ٣٫٨٣٥ - ٪٠( - - - 
إيرادات / ةخسار 

 ةعمل�ات غ�ي مستمر 
 الزكاة  )٣( )٤٫٦٣٤( - - - ١٫٥٩٢ ٪١٠٠
 الدخل الشامل اآلخر )٤٩٠( ٥٧٤ - - - )١٫٠٦٤( ٪١٠٠

ي الدخل للسنة )١٢٤٫٣٤٧( ٥٥٬٨٦٥ ٦١٫١٤٤ ٧١٫١٣٢ ٦٧٫١٤٩ )١٨٠٫١٨٦( ٪٣٢٣-
 صا�ن
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ي النتائج التشغ�ل�ة عن نتائج السنة المال�ة السابقة  -١٢
 إ�ضاح ألي فروقات جوه��ة �ض

ي  الجوه��ة الفروقات التا�ي  الجدول يوضح
 : السابقة المال�ة السنة نتائج عن   التشغ�ل�ة النتائج �ن

م ٢٠١٩�سبة التغ�ي 
ات  م٢٠١٨و  الف ال��االتآالبند ب م٢٠١٩ م٢٠١٨ )-و (أ )+(التغ�ي

 مجم�ع إيرادات التشغ�ل ٢٥٫٠٧٥ ١٨٨٫٢١٣ )١٦٣٫١٣٨( ٪٨٧-

 مجم�ع م�وفات التشغ�ل )١٠٢٫٢٢٦( )٩٨٫٨١٤( )٣٫٤١٢( ٪٣

ي إيرادات التشغ�ل )٧٧٫١٥١( ٨٩٫٣٩٩ )١٦٦٫٥٥٠( ٪١٨٦-
 صا�ن

 م�وفات مرابحة وتم��ل )٤٢٫١٨٢( )٣٣٫٨٩٢( )٨٫٢٩٠( ٪٢٤

الق�مة العادلة لعقود حق   خسارة )٥٫٥٣٥( - )٥٫٥٣٥( ٪١٠٠
 االخت�ار 

ع� مطل��ات  تكلفة تم��ل )٣٣٦( - )٣٣٦( ٪١٠٠
 عقود إ�جار

 يرادات أخرىإ ١٫٣٥٠ ١٫٣٥٣ )٣( ٪٠

 الزكاة  )٣( )١٫٥٩٥( ١٫٥٩٢ ٪١٠٠

 اآلخرالدخل الشامل  )٤٩٠( ٥٧٤ )١٫٠٦٤( ٪١٠٠

ي الدخل للسنة )١٢٤٫٣٤٧( ٥٥٫٨٣٩ )١٨٠٫١٨٦( ٪٣٢٣-
 صا�ن

 

كة قد حققت إيرادات إجمال�ة من أ�شطتها  ٢٠١٩إن عام  كة الخب�ي المال�ة، إذ بالرغم من أن ال�ش ي تار�ــــخ �ش
 �ن

�
 مفصل�ا

�
م �عت�ب عاما

كة   ١٤٨٬١التشغ�ل�ة بلغت  ي تكبد ال�ش
مليون ر�ال سعودي إال أن استمرار ضعف األداء االقتصادي لل�ث�ي من القطاعات ساهم �ن

ي الق�م 
�ة �ن ن االستثمارات   ١٢٠ة العادلة الستثماراتها تجاوزت لخسائر دف�ت كة بني مليون ر�ال سعودي. ح�ث تنوعت استثمارات ال�ش

ي التعل�م  
ي األسهم الخاصة �ن

ي   والصناعة   والصحة العقار�ة سواء المدّرة للدخل أو لعقارات يتم تط��رها، إضافة إ� االستثمارات �ن واليت
ي تنف�ذ عدد  واجهت بمجملها ال�ث�ي من التحد�ات للحف

اظ ع� أدائها لهذا العام. األمر الذي دفعنا، قبل نها�ة العام، إ� التحفظ �ن
ة هو األجدى للحفاظ ع�   من الصفقات االستثمار�ة الجد�دة لقناعتنا بأن االحتفاظ بمركز ما�ي قوي مدعوم بمست��ات نقد�ة كب�ي

ي نو  ي ظل الضباب�ة االقتصاد�ة اليت
كة المستقب�ي �ن كة لخسائر استثنائ�ة قبل الزكاة   ول�ن اجهها. أداء ال�ش و�الرغم من تحقيق ال�ش

ائب  مليون ر�ال سعودي،    ١١٢مليون ر�ال سعودي، إال أنها حافظت ع� مركز ما�ي قوي ورص�د نقدي متنا�ي تجاوز    ١٢٤بلغت    وال�ن
 مليون ر�ال سعودي.     ٢٣إضافة إ� تحقيق إيرادات غ�ي مسبوقة من عوائد التوز�عات الستثماراتنا تجاوزت  
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 م٩٢٠١ الما�ي  للعاموكشف المديون�ة  القروض -١٣
ي  يوضح

كة كما �ن ع�ة) ع� ال�ش د�سم�ب   ٣١الجدول التا�ي المعلومات المتعلقة بأي قروض (تم��الت وفق األحكام ال�ش
 م:  ٢٠١٩

 نماء بنك اإل  الفر��ي  يالبنك السعود اسم الجهة المانحة للتم��ل 
 خمس سنوات  سنتان مدة التم��ل 

 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بال��ال السعودي  مبلغ التم��ل األص�ي 

 ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ المبلغ المسدد بال��ال السعودي* 

ي بال��ال السعودي 
 ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠ المبلغ المتب�ت

 من القوائم املالية املدققة املرفقة لالطالع ع�� تفاصيل جدولة سداد التمو�ل. ١٣ير�� الرجوع إ�� اإليضاح رقم 

 
كة الخب�ي المال�ة  -١٤ ض �ش  الصلة  ات ذ واألطرافالصفقات بني

كة الخب�ي المال�ة بعقد أي صفقة ر�ح�ة مع أطراف    . م ٢٠١٩خالل العام الما�ي   صلة   ذات لم تقم �ش

 
كةلة � الرقاب للنظم واإلجراءاتنتائج المراجعة السن��ة   -١٥   ل�ش

 لخطة التدقيق السن��ة  ٢٠١٩قامت وحدة المراجعة الداخل�ة بمراجعة عمل�ات الخب�ي المال�ة خالل العام 
�
م وفقا

كة وتقي�م أداء   كة وحما�ة أصول ال�ش  نظم المعتمدة من لجنة المراجعة للتحقق من فعال�ة أنظمة الرقابة الداخل�ة بال�ش
كة. ونت�جة إلجراءات التدقيق و  ي أنظمة الرقابة  إدارة مخاطر ال�ش

المراجعة المنفذة، لم تظهر أي أوجه ضعف جوه��ة �ن
كة.    الداخل�ة بال�ش

م. كما كانت  ٢٠١٩هذا وقد أنجزت الوحدة جميع عمل�ات التدقيق المقرر إجراؤها بحسب الخطة المعتمدة خالل العام 
ي  ركزت عليها وحدة المراجعة الداخل�ة   متابعة ومعالجة المالحظات المرصودة خالل المراجعات من العمل�ات الهامة اليت

 . خالل العام

 
 

ي مدى كفا�ة نظام الرقابة الداخل�ة -١٦
 رأي لجنة المراجعة �ض

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الدفاتر والسجالت وتقار�ر المراجعة الداخل�ة ومختلف محا�ن االجتماعات والب�انات  
كة، ولم نكتشف أي نقاط ضعف  المتعلقة بأعمالنا. وقد تبينت لنا سالمة  وفعال�ة نظام وعمل�ات الرقابة الداخل�ة بال�ش

، وأنه لم تحصل أي حالة غش أو تدل�س خالل   ن لنا أنه قد تم تنف�ذ أعمال المراجعة الداخل�ة دون أي تقص�ي أساس�ة. وتبني
ي  

 م. ٢٠١٩د�سم�ب   ٣١السنة المنته�ة �ن

 

 المخاطر المحتملة وس�اسة إدارة المخاطر  -١٧
كة الخب�ي المال�ة ع� مخاطر مختلفة العمق والتعق�د، وتتم إدارة هذە المخاطر من خالل عمل�ة تحد�د  تنط  وي أ�شطة �ش

كة الخب�ي المال�ة �شكل أسا�ي لمخاطر االئتمان، ومخاطر السوق،   وق�اس ومراقبة مستمرة وضوابط عدة. وتتعرض �ش
 ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغ�ل�ة. 
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  تماناالئ مخاطر 
كة ال تقوم   بأن ال�ش

�
كة لخسارة. علما اماته التعاقد�ة، بما يؤدي إ� تعرض ال�ش ن مخاطر االئتمان �ي مخاطر إخالل طرف مقابل بال�ت

  ،ب�قراض أي أموال ع� شكل قروض أو سلف�ات لعمالئها 
�
بتقد�م قروض هوامش التغط�ة   وتحد�دا� ال تقوم الخب�ي المال�ة حال�ا

 بضمان األوراق المال�ة. 

ة من بنوك   ي الوقت الحا�ن �ي مخاطر األطراف النظ�ي
ي �مكن أن تتعرض لها الخب�ي المال�ة �ن لذلك فإن مخاطر االئتمان الوح�دة اليت

ي الصناديق الخاصة المدارة من 
كات، باإلضافة إ� استثماراتها �ن كة ال ِقَبِلها و�ش ات�ج�ة ائتمان لمراقبة  . وتعتمد �ش خب�ي المال�ة اس�ت

ي تقوم ع� وضع حدود ائتمانها بما يتوافق مع قواعد ال�فا�ة المال�ة الصادرة عن   مخاطر األطراف المتعاقدة والس�طرة عليها، واليت
ي األسواق 

نظرا� إ� تأثر الحركة  هيئة السوق المال�ة والس�اسات الداخل�ة المعتمدة. ومن المتوقع أن تزداد المخاطر �شكل عام �ن
كات وقدرتها ع�  ي ع� أداء ال�ش ي المنطقة مما ينعكس �شكل سليب

ي قلب  ب الوفاءاالقتصاد�ة �ن
ات �ن اماتها. قد تكون هذە التأث�ي ن ال�ت

كات، خاصة المؤسسا  ن ال�ش ي ذلك تدهور جودة االئتمان بني
ات مضاعفة، بما �ن ت  االقتصاد المح�ي مخف�ة عن األنظار ول�ن لها تأث�ي

ي صناديق خاصة عقار�ة ومل��ة خاصة فإن  
كز ع� استثمارات �ن ة والمتوسطة. و�ما أن المحفظة االستثمار�ة للخب�ي ت�ت الصغ�ي

ي ظل ما �شهدە األسواق من تذبذب. 
 مستوى التعرضات ع� هذا الن�ع من المخاطر �عت�ب مرتفع �ن

  السوق  مخاطر 
ي أسعار السوق، �سب 

ات �ن ي األدوات  �ي مخاطر تأث�ي التغ�ي
كة أو ع� ق�مة استثماراتها �ن ال��ــح، وأسعار األسهم ع� دخل ال�ش

كة   ي فئات أصول متعددة تنطوي ع� مخاطر سوق بفعل حساسيتها للتأثر بتقلبات األسعار. وتقوم ال�ش
كة �ن المال�ة. و�ستثمر ال�ش

ي أسواق النقد واألسواق المال�ة واال 
كات الخاصة. وح�ث إن  بتوظ�ف أرصدتها النقد�ة باالستثمار �ن ستثمارات العقار�ة وأسهم ال�ش

ي تنطوي عليها تلك   كة تراقب مخاطر السوق اليت ي تديرها، فإن ال�ش ي الصناديق اليت
كة هو االستثمار �شكل رئ��ي �ن نموذج عمل ال�ش

ن بالتفص�ل ا  لحدود والمعط�ات واإلجراءات  االستثمارات وتقوم ب�دارتها باتباع س�اسة استثمار صارمة معتمدة من مجلس اإلدارة تبني
 وضوابط الحوكمة المناسبة. 

ق األوسط مع   ي ال�ش
ي يتفاعل بها المستثمرون �ن ا�دة ع� الط��قة اليت ن أما ع� المستوى العام فقد أثرت المخاطر الجيوس�اس�ة الم�ت

 ب
�
 ع� أداء األسهم وأسواق النقد األ��� ارتباطا

�
أسعار النفط.  وف�ما �خص �سب ال��ــح، فإن  أسعار النفط، والذي كان له أثرا� سلب�ا

كة أو ع� مستوى الصناديق    ع� كلفة التم��ل سواًء ع� مستوى ال�ش
�
ي جوهري وخصوصا ارتفاعها المستمر س�كون له أثر سليب

 المدارة. 

 السيولة  مخاطر 
ات   ي مصادر التم��ل، أو عدم معالجة التغ�ي

ات �ن تنشأ مخاطر السيولة �سبب عدم القدرة ع� إدارة النقص غ�ي المخطط له، أو التغ�ي
ي تؤثر ع� قدرة �سي�ل األصول ��عة، و�أقل الخسائر. وع� ذلك، تبدأ اإلدارة الفعالة لمخاطر السيولة   ي ظروف السوق واليت

�ن
ات المكت��ة، و��شاء س�اسة الحد األدىن من المست��ات المقبولة للسيولة. وأن تتم عمل�ة إدارة مخاطر  بوضع الس�اسات واإلجراء

 السيولة عن ط��ق رصد وق�اس ورفع تقار�ر السيولة �شكل مستمر.  

ي  ي استثمارات جد�دة �سبب األوضاع اإلقل�م�ة س�كون له أثر سليب
 ع� تدو�ر رأس  مع العلم بأن استمرار تردد المستثم��ن الدخول �ن

ي   كة، مما قد �عيق تزا�د األصول تحت اإلدارة والتأث�ي �شكل سليب المال وصناعة فرص استثمار�ة جد�دة بحسب نموذج عمل ال�ش
كة ووضعها الما�ي �شكل عام  . ع� سيولة ال�ش
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  التشغ�ل�ة المخاطر 
�ة أو النظم أو �سبب أحداث خارج�ة.  �ي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفا�ة أو إخفاق إجراءات   الرقابة الداخل�ة أو ال�وادر الب�ش

و�شمل المخاطر التشغ�ل�ة المخاطر القانون�ة كالتعرض لغرامات أو عق��ات، والتع��ضات الجزائ�ة الناتجة عن اإلجراءات الرقاب�ة  
ي تتوصل إليها ا  كة أو عن التس��ات الخاصة اليت اف�ة المتخذة بحق ال�ش كة مجموعة من األدوات لتحد�د،  واإل�ش كة. �ستخدم ال�ش ل�ش

ن مهن�ة لتغط�ة أي خسائر ناتجة عن هفوات   وق�اس وتصحيح الحوادث التشغ�ل�ة. إضافة إ� ذلك، يوجد لدى الخب�ي بول�صة تأمني
 غ�ي مقصودة أو تعطل لألنظمة. 

 

از�ة العق��ات والجزاءات  -١٨  والقيود االحت�اط�ةوالتداب�ي االح�ت
ة تم فرض غ  ) والخاصة  ٤٣هيئة السوق المال�ة �شأن مخالفة الفقرة (أ) من المادة ( ِقَبل الف ر�ال من آرامة قدرها ع�ش

 بمالئمة االستثمارات للعمالء. 

 

كة للعام  -١٩  م٢٠١٩النتائج المال�ة ألعمال ال�ش
ي ) ١م (مرفق ٢٠١٩ للعام المدققة المال�ة القوائم إرفاق تم كة ألعمال المال�ة النتائج تتضمن واليت   للعام  المال�ة الخب�ي  �ش

ي   المحاسب  قبل  من  تحفظات   أي   التق��ر   يتضمن  ولم .  بها   المتعلقة  اإل�ضاحات  إ�  باإلضافة م  ٢٠١٩
  القوائم   �شأن   القانوىن

 م. ٢٠١٩ لعام  السن��ة المال�ة

 

ة الثالثةتق��ر  -٢٠ ض  .إفصاح الرك�ي
 
�
ة الثالثة لعام  وفقا ن كة ب�عداد تق��ر اإلفصاح عن الرك�ي م، والذي وافق  ٢٠١٩لمتطلبات هيئة السوق المال�ة، قامت ال�ش

 : ي ع�ب الرابط التا�ي
وىن كة اإلل��ت  مجلس اإلدارة عل�ه، وتم تحم�ل �سخة منه ع� موقع ال�ش
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