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ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سرين اأن اأقدم لكم تقريرنا عن اأداء ال�سركة عن ال�سنة املالية 2010م بعد اأن انتهت بحمد اهلل وتوفيقه م�ستقبلني العام اجلديد 2011م ونحن اأكرث ثقة وتطلعًا 

لتحقيق مزيد من النمو والنجاح.

لقد توا�سل تعايف القت�ساد العاملي عام 2010م بف�سل ال�سيا�سات املرنة التي انتهجتها خمتلف احلكومات ونتيجة لتح�سن الأ�سواق املالية العاملية مما اأ�سهم يف 

اجتياز اأ�سواأ ركود �سهده العامل على مدى 60 عامًا. ول تزال هناك حتديات كبرية تواجه القت�ساديات العاملية الكربى من اأهمها ارتفاع معدلت البطالة و�سخامة 

املديونية والإجراءات التق�سفية التي تبنتها دول عديدة. وجاء اأداء الأ�سواق النا�سئة اأقوى من القت�ساديات الكربى نتيجة النمو يف ال�سادرات والن�سباط يف 

الإنفاق وانخفا�س الديون و�سالمة اأو�ساع القطاعات املالية اإ�سافة اإىل ارتفاع اأ�سعار ال�سلع العاملية.

اأما على ال�سعيد املحلي، فقد انطبقت العوامل الوارد ذكرها على اقت�ساد اململكة الذي ر�سخ اأقدامه بني جمموعة الدول النا�سئة، حيث تعزز منو القت�ساد 

ال�سعودي عام 2010م بف�سل اللتزام بربنامج الإنفاق احلكومي املتوازن، اإ�سافة اإىل بوادر النمو يف القرو�س امل�سرفية وعودة الثقة لدى ال�سركات والأفراد 

وحت�سن املالمح امل�ستقبلية لالقت�ساد العاملي. ومل يكن لهذه املكا�سب اأن تتحقق لول  تبني الدولة برناجمًا طويل املدى لالإ�سالح والتحرير القت�سادي اأدى اإىل 

توفري بيئة مالئمة لتطوير ودفع قطاع الأعمال.

وقد حت�سنت اأو�ساع �سركات ال�ستثمار يف اململكة نتيجة لهذه البيئة املحفزة، لكن ل تزال هناك حتديات تتمثل يف �سعف اأداء �سوق الأ�سهم ال�سعودية الذي حقق 

مكا�سب متوا�سعة عام 2010م و�سط تراجع حاد يف قيم واأحجام التداول، عدا التباطوؤ يف قطاعي ال�ست�سارات والرتتيب،  �سواء من حيث اإ�سدارات الأ�سهم اأو 

ال�سكوك وتوا�سل ال�سغوط على الر�سوم التي تتقا�سها امل�سارف ال�ستثمارية ب�سبب حدة املناف�سة.

ويف �سوء هذه الظروف ي�سرين اأن اأفيدكم باأن عام 2010م جاء ا�ستثنائيًا بالن�سبة ل�سركة جدوى، حيث وفرنا خالله بف�سل من اهلل فر�سًا ا�ستثمارية رائعة 

لعمالئنا، وح�سدنا جوائز عاملية رفيعة و�سجلنا اأرباحًا قيا�سية. ورغم تدين اأ�سعار الفائدة و�سعف �سوق الأ�سهم فقد متكنت جدوى من اكت�ساف فر�س ا�ستثمارية 

فريدة، منها على �سبيل املثال عملية ال�ستحواذ على ح�سة يف جمموعة املتبويل املتحدة املوّزع احل�سري ملنتجات �سام�سونغ لالإلكرتونيات ومتلك برج كينجز 

ريت�س الذي يعترب معلمًا يف قلب مدينة لندن. 

كذلك �سهد العام 2010م اأداًء رائعًا لل�سناديق ال�ستثمارية التابعة لل�سركة، حيث حقق �سندوق جدوى لالأ�سهم الإفريقية املرن املرتبة الأوىل كاأف�سل �سندوق 

للعام يف اململكة. وجاءت �سناديق الأ�سهم ال�سعودية واخلليجية والعربية التابعة جلدوى �سمن اأف�سل ال�سناديق من نف�س الفئة. كذلك نفذت جدوى بكفاءة عالية 

الكتتاب الناجح يف �سركة احل�سن غازي اإبراهيم �ساكر. هذا وتغطي امل�ساريع التي تنفذها جدوى قطاعات اقت�سادية خمتلفة منها قطاع الطاقة والت�سنيع 

والعقار وجتارة التجزئة.

اأما الأداء املايل لل�سركة فيدعو اإىل الفخر، حيث �سجلت الأرباح ال�سافية منوًا قويًا حيث بلغت 110 مليون ريال يف عام 2010م م�سجلًة زيادة قدرها 210 باملئة 

عن عام 2009م، وارتفعت الإيرادات اإىل 237 مليون ريال. وجاءت الإيرادات من الأن�سطة الرئي�سية الثالثة وهي اإدارة الأ�سول وال�ستثمارات اخلا�سة وامل�سرفية 

ال�ستثمارية متوازنة اإىل حد كبري، كما توا�سل خف�س النفقات للعام الثالث على التوايل. وقد غطى الدخل من الإيرادات املنتظمة لل�سركة كافة م�سروفاتها بحلول 

منت�سف عام 2010م ما وفر لنا قاعدة �سلبة لالنطالق نحو الربحية. وارتفعت حقوق امل�ساهمني اإىل 1.27 مليار ريال، اأي ما يعادل 22.3 رياًل لل�سهم الواحد 

م�سجلة منوًا �سنويًا بلغ 22 باملئة مقارنًة بالقيمة ال�سمية املبدئية لل�سهم البالغة 10 ريالت. ولل�سنة الثانية على التوايل اأو�سى جمل�س الإدارة  بتوزيع اأرباح مل�ساهمي 

ال�سركة بواقع ريال واحد لل�سهم اأي ما يعادل 10 باملئة من القيمة ال�سمية لل�سهم، وهو �سعف توزيعات عام 2009م.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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اإنني على يقني باإذن اهلل اأن جدوى �ستوا�سل منوها يف عام 2011م مغتنمة فر�سة ازدهار اقت�ساد اململكة بف�سل ال�سيا�سة املالية الر�سيدة حلكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني ونتيجة لالنتعا�س املتوقع يف القطاع اخلا�س، هذا عدا اأن توا�سل التعايف يف القت�ساد العاملي �سوف يتيح لل�سركة ال�ستفادة من بوادر النمو القوية يف 

الأ�سواق النا�سئة من خالل ال�سراكة التي نعتز بها مع �سركة خزانة نا�سونال بريهاد املاليزية.

 

وعلى ال�سعيد الداخلي فاإن ال�سركة مهياأة ل�ستقبال املزيد من الأعمال من خالل امتالكها للنظم والإمكانيات واأدوات املتابعة واملراقبة الالزمة، ما ميّكنها من 

ال�ستمرار يف خف�س النفقات، هذا اإىل جانب تفردها بتوظيف فريق من املدراء التنفيذيني من ذوي الكفاءات العالية.

 واإنني اإذ اأ�سعر بالفخر والعتزاز لالأداء املتميز ل�سركتنا خالل عام 2010م، فاإنني اأتطلع قدمًا اإىل املزيد من الإجنازات خالل عام 2011م.

 

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة

واهلل املوفق،
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رسالة الرئيس التنفيذي

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سرين بالنيابة عن �سركة جدوى لالإ�ستثمار م�ساركتكم النتائج الإيجابية التي حققتها ال�سركة للعام املايل 2010م، والذي متكنت فيه ال�سركة بف�سل اهلل من 

ت�سجيل اأداء مايل مميز، موا�سلًة بذلك اأداءها القوي املتواتر الذي رافق م�سرية ال�سركة منذ انطالق اأعمالها عام 2007م، مبا يعك�س التطور الالفت الذي 

متكنت ال�سركة من احلفاظ عليه. فبعد مرور خم�س �سنوات من العمل اجلاد وما �سهدته الأ�سواق العاملية خاللها من تذبذبات حادة، فقد متّكنا بتوفيق من اهلل 

كمة تت�سم بالقدرة على حتقيق معدلت م�ستقرة لتنمية الأرباح وت�سجيل النتائج اجليدة مع ال�سعي لتخفي�س التكاليف ب�سورة متوا�سلة.  من تطوير اآلية عمل محُ

حيث بلغت الأرباح ال�سافية ل�سركة جدوى لعام 2010م مبلغ 110 مليون ريال، فيما بلغت الإيرادات 237 مليون ريال، م�سجلة بذلك اأف�سل اأداء لل�سركة على 

الإطالق من حيث �سايف الأرباح ومبا ي�ساهي اأعلى م�ستوى لالإيرادات كانت ال�سركة قد �سجلته عام 2007م، يف الوقت الذي و�سل فيه معيار معدل التكلفة اإىل 

الدخل اإىل اأدنى م�ستوى له على الإطالق حيث بلغ نحو 53% عام 2010م.

واأود اأن األفت النتباه اإىل معيار اآخر لقيا�س كفاءة الأداء هو معدل الربح اإىل اإجمايل الأجور، فقد �سجلت جدوى حوايل 1.3 وفق هذا املعيار خالل العام 2010م، 

ما يعني حتقيق عائد قدره 1.3 ريال مقابل كل ريال مت اإنفاقه على الأجور. وباملقارنة فاإن متو�سط معدل الربح اإىل اإجمايل الأجور لدى البنوك ال�ستثمارية 

العاملية جاء يف حدود 0.4 كمتو�سط للفرتة منذ عام 2006م وحتى الربع الثالث من عام 2010م، مققًة بذلك 40 �سنتًا فقط مقابل كل دولر اأنفقته على الأجور، 

فيما بلغ هذا املعيار منذ انطالقة ن�ساط جدوى يف عام 2007م وحتى نهاية عام 2010م نحو 0.93 يف املتو�سط. 

وعلى الرغم من الظروف امل�سطربة لالأ�سواق العاملية، اإل اأن �سركتنا  وا�سلت اأداءها املتميز متجاوزة تلك التحديات، حيث ات�سم اأداء موؤ�سر »تا�سي« بال�سعف 

طيلة عام 2010م، وتراجع حجم ال�ستثمار يف �سناديق الأ�سهم املحلية نتيجة حتول كثري من امل�ستثمرين اإىل ح�سابات املرابحة، فيما توا�سل الرتاجع يف خدمات 

الو�ساطة والذي انعك�س على اأرباحها، الأمر الذي األقى بظالله على اأداء �سركات ال�ستثمار اجلديدة، وعلى نحو مماثل على ال�سركات ال�ستثمارية التابعة للبنوك 

التجارية التي تعمل يف ال�سوق منذ فرتة طويلة. 

اأما بالن�سبة لأو�ساع ال�سوق املالية فقد كانت متباينة ومتذبذبة، من جهة  �سهدت ال�سوق خالل عام 2010م طرح بع�س الكتتابات الناجحة والتي من �سمنها اأول 

 
ٍ
اكتتاب تديره �سركة جدوى والذي اأجرته على اأ�سهم جمموعة �ساكر، من جهة اأخرى �سهد ال�سوق اأول اإلغاء لعملية اكتتاب اأويل عقب الإخفاق يف جذب اهتمام

كاٍف من قبل املوؤ�س�سات املالية خالل مرحلة بناء �سجل الأوامر، فيما �سجلت اكتتابات اأخرى حجم تغطية بهام�س �سئيل، يحُ�ساف اإىل ذلك �سحب واإعادة هيكلة 

العديد من عمليات الكتتاب اخلا�س.

اإن اأداءنا املايل لعام 2010م ميّثل بداية حقبٍة جديدة يف م�سرية ال�سركة التي ر�سخت ا�سمها ون�سجت جتربتها ومتكنت من حتقيق تفوق لفت يف دخلها ال�سهري 

 مايٍل جديد ماط باملحفزات لتنمية الأرباح يف دللٍة على فعالية 
ٍ
املنتظم بلغ 6.7 مليون ريال على م�سروفاتها ال�سهرية، ما ميّهد الطريق اأمامنا نحو عام

ال�سيا�سات والآليات التي ت�سطلع بها ال�سركة لتحقيق الإيرادات. 

ونحن اإذ نقف اليوم على اأعتاب عام جديد، فاإننا نتطلع بثقة اإىل رفع كفاءة منهجنا ال�ستثماري خالل العام 2011م والذي طّورته جدوى ب�سورة فاعلة على مر 

ال�سنوات املا�سية، موؤكدًا قدرة ال�سركة على اكت�ساف الفر�س والدخول يف عمليات ح�سرية واعدة منخف�سة املخاطر نتيجة التزام اللجنة ال�ستثمارية لل�سركة 

باغتنام تلك الفر�س حال اكت�سافها واإجناز ال�سفقات ب�سرعة وفاعلية، م�ستندة يف ذلك على اللتزام باأرفع معايري الأداء والفهم العميق ملتطلبات ال�سوق املحلية. 

لقد وا�سلت اإدارة الأ�سول يف ال�سركة احلفاظ على اأدائها القوي مققًة منوًا لفتًا يف حجم الأ�سول واأداء ال�سناديق ال�ستثمارية مقارنة بال�سناديق املماثلة 

بال�سوق، ويوؤكد على ذلك ح�سول جدوى على �سهادة ت�سنيف اجلدارة يف اإدارة ال�ستثمارات املالية من الفئة MQ-2، يف اإجناز يعد الأول من نوعه الذي ي�سجله 

مدير اأ�سول مالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط. اإىل جانب هذا، فاإن جدوى تفخر ب�سجلها احلافل الذي حققته على �سعيد ا�ستقطاب املوارد املالية، حيث بلغت 

القيمة الإجمالية لالأ�سول حتت اإدارتها حاليًا اإىل 7.7 مليار ريال، متبواأًة بذلك �سدارة قائمة ال�سركات ال�ستثمارية اجلديدة، ودافعًة بها اإىل م�ساف ال�سركات 

ال�ستثمارية التابعة للبنوك التجارية، فخالل عام واحد فقط متكنا من رفع قيمة الأ�سول التي نديرها بنحو 1.7 مليار ريال، رغم التحديات والرتاجع يف قيمة 

�سناديق الأ�سهم يف اململكة خالل العام نف�سه.



التقرير السنوي 122010

وعلى نحو مواٍز، فقد جنحنا يف اجتذاب موارد مالية جديدة من خالل طرح منتجات مبتكرة اأمام عمالئها خالل عام 2010م، ف�ساًل عن جناحنا يف تنفيذ 

�سل�سلة من عمليات ال�ستحواذ اجليدة والتي من �سمنها متلك برج “كينجز ريت�س” يف لندن، وال�ستثمار يف جمموعة املتبويل املتحدة املوزع الرئي�س ملنتجات 

�سام�سوجن يف اململكة، والتي ت�ستحوذ على ح�سة كبرية من قطاع الإلكرتونيات يف ال�سوق املحلية.

اإن الظروف ال�سعبة والتحديات التي رافقت عام 2010م مل متنعنا من موا�سلة م�ساعينا للو�سول اإىل اأهداف ال�سركة طويلة الأجل واملتمثلة يف بناء موؤ�س�سة 

مالية رائدة، الأمر الذي ا�ستدعى اأن يخ�س�س جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيون وقتًا وجهدًا كبريين من اأجل ترقية وتطوير ا�سرتاتيجيات ال�سركة، مما نتج عنه 

التوجه والرتكيز ب�سكل اأكرب على اأن�سطة حقوق امللكية اخلا�سة يف الوقت الذي توا�سل فيه العمل لال�ستثمار يف تنمية العن�سر الب�سري، حيث مت اإيفاد عدد من 

كبار التنفيذيني ومن قادة امل�ستقبل يف الإدارة الو�سطى بال�سركة حل�سور دورات تدريبية مكثفة يف كليات اإدارة الأعمال يف عدد من اجلامعات العريقة والتي من 

�سمنها “هارفارد”، “كولومبيا”، “وارتون”، “اأن�سياد” و“لندن بزن�س �سكول”.

و�سوف توا�سل جدوى خالل عام 2011م الرتكيز على تعزيز نهج احلوكمة يف كافة اأن�سطتها وم�ساعفة الدخل يف خمتلف قطاعات الأعمال لدى ال�سركة، مبا فيها 

اإدارة الأ�سول وامل�سرفية ال�ستثمارية وخدمات الو�ساطة وا�ستثمارات ال�سركة لتحقيق اإجنازات متتالية تعزز من ال�سمعة املرموقة لل�سركة. 

اأحمد بن عقيل اخلطيب

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي  

واهلل املوفق،
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نظرة عامة حول األداء 

اإليراداتاإيرادات قوية، والعودة اإىل ما قبل الأزمة
مليون ريال

262

173
147

237

اإليرادات المنتظمةمنو كبري يف نوعية الإيرادات
مليون ريال

15

58 57

83

حتتل جدوى املرتبة ال�ساد�سة من حيث حجم الأ�سول 

املدارة يف اململكة

األصول تحت اإلدارة
مليار ريال

2.3
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7.7
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األرباح الموزعةالتزام كامل جتاه امل�ساهمني
مليون ريال

28

57

الربح الصافياأرباح قيا�سية يف عام 2010م واأربعة اأعوام متتالية من الأرباح
مليون ريال

104

36
30

110

انخف�ست ن�سبة التكلفة اإىل الدخل من 81% يف عام 2008م 

اإىل ن�سبة 53% يف عام 2010م نتيجة لرتفاع الإيرادات

المصروفات
مليون ريال

119
140

111
126

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010
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معدل النمو ال�سنوي املركب حلقوق امل�ساهمني بلغ 15.9% منذ 

2007م مع الأرباح املوزعة
حقوق المساهمين
مليون ريال

735 742

1,158
1,268

 حجم الصفقات المنفذةمعّدل منو ت�ساعدي على الرغم من حتديات ال�سوق 
مليون ريال

األصولمعدل النمو ال�سنوي لالأ�سول بلغ 19.5% منذ عام 2007م
مليون ريال

794 783

1,178

1,617

4,267

1,250

2,123

3,631

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010



جــوائـزنـا
"تقدير اإلنجازات"

إن شجرة العدنية (Adenium obesum) هي إحدى أصناف 
النباتات المزهرة، وهي شجرة تنبت في الجزيرة العربية، 

خصوصًا في جنوب غرب المملكة العربية السعودية 
مثل عسير وجازان والباحة وبلجرشي. كما تنبت في 

مناطق الساحل اإلفريقي جنوب الصحراء الكبرى (من 
موريتانيا والسنغال إلى السودان) والمناطق االستوائية 
وشبه االستوائية جنوب وشرق إفريقيا. ومن أشهر أسماء 

هذه النبتة سابي ستار، كودو، وزهرة الصحراء.
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أكثر من جوائز

بل انعكا�س للتزامنا بخدمة عمالئنا و�سركائنا الذين جعلوا من هذه الطموحات 

اإجنازات واألهمونا لن�سعى للمزيد.
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لمحة عامة على الشركة

تعتبر العدنية شجيرة عصارية دائمة الخضرة. ويمكن أن تنمو هذه 
الشجيرة حتى ارتفاع 1 إلى 3 أمتار، مع ظهور جذوع سميكة وُسَويَْقة 

قوية منتفخة ناشئة من قاعدة الساق. ومن المعروف أن من 
خصائص هذه الشجرة أنها تخزن المياه داخلها في مواسم األمطار 

لتستخدمها أوقات الجفاف.

"فتح آفاق جديدة"
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لمحة عامة حول الشركة

إدارة األصول
وا�سلت اأداءها القوي عام 2010م فتمكنت من رفع قيمة الأ�سول حتت 

اإدارتها اإىل 7,7 مليار ريال بزيادة قدرها 28 باملئة وبلغت اإيراداتها 95,9 

مليون ريال مققة منوًا بن�سبة 58 باملئة خالل العام. وقد حتقق هذا النمو 

بف�سل ت�سافر عاملني هما تفوق اأداء منتجاتها احلالية على اجلميع واإطالق 

منتجات جديدة ومبتكرة.

وقد تنامت �سمعة اإدارة الأ�سول يف حتقيق العوائد ال�ستثنائية وحافظت معظم 

ال�سناديق ال�ستثمارية التي تديرها على تفوقها على موؤ�سراتها الإ�سنادية 

خالل عام 2010م، حيث حقق �سندوق جدوى لالأ�سهم الإفريقية املرن 

املرتبة الأوىل كاأف�سل �سندوق للعام يف اململكة العربية ال�سعودية بينما جاءت 

�سناديق الأ�سهم ال�سعودية واخلليجية والعربية �سمن اأف�سل ال�سناديق مقارنة 

بال�سناديق من نف�س فئاتها. ونتيجة ملحافظة تلك ال�سناديق على �سجلها 

القوي الذي تتابع لثالث �سنوات فقد اأ�سبحت مل اهتمام املوؤ�س�سات املالية 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

وقد جنحت اإدارة الأ�سول، بف�سل الأداء املتميز وجودة اخلدمات التي تقدمها 

اإىل عمالئها، يف ح�سد ثالث جوائز عام 2010م »جائزة ال�سركة الأف�سل يف 

اإدارة الأ�سول يف منطقة اخلليج« من جملة وورلد فاينان�س، و»جائزة ال�سركة 

الأف�سل يف اإدارة الأ�سول يف اململكة العربية ال�سعودية« من جملة جلوبال 

اإنف�ستور، وكذلك جائزة »ال�سركة الأف�سل يف اإدارة الأ�سول يف اململكة العربية 

ال�سعودية« من اإمييا فاينان�س. بالإ�سافة اإىل ذلك، دخلت اإدارة الأ�سول يف 

قائمة الرت�سيح لعدة جوائز اأخرى �سيتم الإعالن عنها خالل الربع الأول من 

عام 2011م.

خطت هذه الإدارة خالل العام خطوة هامة جتاه ال�سفافية والتزام اأف�سل 

املمار�سات ح�سب املعايري الدولية عندما اأ�سبحت اأول اإدارة اأ�سول يف ال�سرق 

الأو�سط حت�سل على ت�سنيف اجلدارة يف اإدارة ال�ستثمارات املالية من الفئة 

MQ-2 والذي يعد ثاين اأعلى درجة يف مقيا�س التقييم الذي تعتمده وكالة 
موديز لت�سنيف مدراء ال�ستثمار عامليًا.

بالإ�سافة اإىل ال�ستمرار يف ت�سويقها جمموعة املنتجات القائمة، �سعت اإدارة 

الأ�سول اإىل هيكلة واإطالق منتجني جديدين مت ت�سميمهما لعمالء جدوى من 

اأ�سحاب الرثوات الكبرية. املنتج الأول اأتاح فر�سة جيدة مل�ستثمرينا للم�ساركة 

يف عملية ال�ستحواذ على برج كينجز ريت�س املعلم البارز يف قلب حي �ساوث 

بانك الن�سط يف لندن، اأما املنتج الثاين فكان عبارة عن �سندوق اأ�سهم خا�س 

هو �سندوق جدوى لفر�س ال�ستثمار يف قطاع التقنية الذي وفر فر�سة فريدة 

لعمالئنا للتملك يف �سركة جمموعة املتبويل املتحدة. وقد جنحنا يف ا�ستقطاب 

اأموال جديدة تزيد على 500 مليون ريال لهذين املنتجني.

وقد �ساهمت عملية دمج فريق اإدارة الرثوات �سمن اإدارة الأ�سول خالل 

الف�سل الرابع من العام يف تعزيز القدرة على زيادة الأموال وعقد ال�سفقات، 

و�سيتم التو�سع يف هذه العملية وتكثيفها من خالل تطبيق نظام اإدارة عالقات 

العمالء الذي مت تبنيه موؤخرًا.

و�سوف توا�سل هذه الإدارة خالل عام 2011م تركيزها على اأن�سطتها 

الرئي�سية وهي ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركات العامة واخلا�سة يف املنطقة. 

ويف �سوء تفاوؤلنا ب�ساأن عام 2011م، فاإننا نتطلع اإىل ال�ستمرار يف تعزيز 

مراكزنا القوية يف جمال اإدارة الأ�سول يف املنطقة، حيث نهدف اإىل تنمية 

الأ�سول حتت اإدارتنا من خالل الأداء القوي امل�سطرد وكذلك توفري منتجات 

فريدة مرغوبة.

المصرفية االستثمارية
ر�سخت اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية مكانتها كاأحد اأبرز اجلهات التي 

توفر خدمة ال�ست�سارات اخلا�سة بتمويل ال�سركات والأ�سواق املالية واأ�سهم 

ال�سركات اخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية  يف عام 2010م، حيث متكنت 

من تنفيذ عدد من ال�سفقات البارزة فاقت قيمتها 3,5 مليار ريال ت�سدرت 

اأو اقرتبت من �سدارة القوائم التي ت�سم كل مناف�سيها. لقد جاء هذا الإجناز 

تتويجًا لعدة �سنوات متكنت فيها هذه الإدارة من تنفيذ �سفقات معقدة بف�سل 

فريقها املتمر�س الذي اكت�سب �سمعة ممتازة  يف تقدمي خدمات عالية اجلودة. 

وقد تعززت هذه ال�سمعة بح�سول اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية على جائزة 

ملنطقة ال�سرق الأو�سط  وورلد  اإكوتي  برايفت  جوائز  العام” �سمن  “�سفقة 
و�سمال اإفريقيا عن عملية ا�ستحواذ ال�سركة على ح�سة يف �سركة احتاد 

اخلليج لالأغذية.

وتعترب اإدارة عملية الكتتاب يف �سركة جمموعة �ساكر من اأهم اإجنازات 

اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية خالل عام 2010م، التي تعترب ال�سفقة الأوىل 

من نوعها التي يتوىل فيها بنك ا�ستثماري ل يتبع لبنك جتاري تنفيذ الأدوار 

7.7 مليار ريال
نمو متواصل 
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اخلم�سة لعملية الكتتاب. كذلك نفذت اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية �سفقة 

ال�ستحواذ على ح�سة كبرية يف اأ�سهم جمموعة املتبويل املتحدة ال�سركة 

الرائدة يف جمال بيع وتوزيع الأجهزة الإلكرتونية يف اململكة. عالوة على ذلك، 

قدمت هذه الإدارة خدمات ا�ست�سارية اإىل �سركات م�ساهمة و�سركات خا�سة 

تعمل يف قطاعات التجزئة وال�سناعة والعقار. وقد اأتاح لها ذلك التعدد تنويع 

اإيراداتها من عمليات متعددة توزعت بطريقة متوازنة على خمتلف القطاعات.

اإن املقدرة على اقتنا�س الفر�س املغرية وال�سرعة يف تنفيذ ال�سفقات املعقدة 

وفرت ل�سركة جدوى نظامًا يت�سم بالفعالية وامل�سداقية العالية يف جمال 

امل�سرفية اخلا�سة، وت�سعى اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية من خالل تقدمي 

ال�ست�سارات ال�سليمة والتمويل اإىل ال�سركات القوية �سريعة النمو بكفاءة عالية 

اإىل اإيجاد عرو�س مغرية لعمالء جدوى الذين ي�ستثمرون معها.

ونتوقع اأن يكت�سب الن�ساط يف �سوق املال وعمليات الندماج وال�ستحواذ 

والأ�سهم اخلا�سة زخمًا خالل عام 2011م والأعوام التالية نتيجة لقيام 

ال�سركات بتعديل ا�سرتاتيجياتها، وب�سبب اقرتاب تقييمات ال�سوق من 

رو الكتتابات. ويف ظل هذه الظروف، جتد  �سدِّ امل�ستويات التي ي�ستهدفها محُ

اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية يف جدوى نف�سها يف و�سع جيد يتيح لها ال�ستفادة 

الق�سوى من هذا الجتاه املتوقع معّولة على عالقاتها اجليدة وحجم راأ�سمالها 

وقدراتها ال�ست�سارية وفهمها العميق لل�سوق ال�سعودية. ونعتقد اأن الفر�س 

ال�ستثمارية املرتقبة عام 2011م قوية ومتنوعة ت�سمل العديد من الكتتابات 

وال�ستحواذات واأ�سهم ال�سركات اخلا�سة وتقدمي ال�ست�سارات.

إدارة استثمارات الشركة
�سجلت اإدارة ا�ستثمارات ال�سركة اأداًء قيا�سياحُ عام 2010م حيث فاقت 

اإيراداتها مبلغ 110 مليون ريال بارتفاع قدره 126 باملئة مقارنة بالعام 

املا�سي. وقد حتقق هذا الإجناز بف�سل التنويع اجليد مل�سادر الإيرادات 

والتي �سملت ر�سوم الكتتابات وتوزيعات الأرباح من اأ�سهم ال�سركات العامة 

واخلا�سة  ومن التفوق الكبري لأداء مافظنا ال�ستثمارية يف �سوق الأ�سهم 

على املوؤ�سرات الإر�سادية. وقد ان�سب تركيز هذه الإدارة عام 2010م على 

اقتنا�س الفر�س ال�سانحة يف جمال ال�ستثمار يف ال�سركات العامة واخلا�سة 

لال�ستفادة من التح�سن املتوقع يف اأ�سواق املال بف�سل انتعا�س القت�ساد 

العاملي. وجاءت اأهم  م�سادر الإيرادات خالل العام كما يلي:

اإجناز عملية ال�ستثمار يف اأ�سهم خا�سة لال�ستحواذ على ح�سة ن�سبتها 49 

باملئة من �سركة جمموعة املتبويل املتحدة املوزع املعتمد الوحيد لأجهزة 

�سام�سونغ يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتميز ب�سجل اأداء حافل والتي 

حققت موؤخرًا منوًا كبريًا يف الإيرادات و�سايف الأرباح. متت دعوة جمموعة 

خمتارة من عمالء جدوى لالإ�ستثمار  يف هذه ال�سفقة واحتفظت اإدارة 

ال�ستثمارات بح�سة كبرية  منها.

تعزيز ال�ستثمارات يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي، حيث اغتنمنا فر�س التقييمات 

املغرية ل�سركات لديها معطيات اقت�سادية قوية. وقد بلغت ن�سبة العائدات 

ل�ستثمارات هذه الإدارة يف �سوق الأ�سهم يف عام 2010م نحو 19 باملئة، 

م�سجلة تفوقًا كبريًا على تا�سي املوؤ�سر الإ�سنادي ملحفظتها.

امل�ساركة يف فر�سة ا�ستثمارية فريدة يف برج متعدد ال�ستخدامات مقّيم ب�سعر 

مغٍر يف لندن، حيث ا�ستغلت اإدارة ا�ستثمارات ال�سركة بالتعاون مع بع�س 

عمالء جدوى فر�سة ك�ساد �سوق العقار الربيطاين فبادرت بال�ستثمار يف برج 

كنجز ريت�س، ذي املوقع ال�سرتاتيجي يف لندن والذي يتوقع اأن يحقق منوًا 

كبريًا من خالل عوائد الإيجارات اأو من الرتفاع يف قيمة املبنى. وهناك خطة 

يجري تنفيذها لتجديد الربج ينتظر اأن ترفع قيمته بدرجة كبرية.

كما حققت ا�ستثمارات هذه الإدارة يف ال�سناديق ال�ستثمارية اأداًء 

ا�ستثنائيًا عام 2010م، حيث فاق منو ا�ستثماراتها ما ن�سبته 15 باملئة 

خالل العام، وارتفعت قيمتها اإىل م�ستويات ما قبل الأزمة املالية العاملية. 

ول تزال اإدارة ا�ستثمارات ال�سركة تهتم بدرجة كبرية با�ستثماراتها القائمة 

يف اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة، حيث �سجلت ال�ستثمارات يف م�سفاة زيوت 

الت�سحيم )لوبريف( منوًا م�ستمرًا بف�سل التح�سن القوي يف �سوق منتجات 

لوبريف ما انعك�س على الأداء املايل لل�سركة، كما عادت ال�سراكة املتوا�سلة 

مع اأرامكو ال�سعودية يف لوبريف مبنافع كبرية على ال�سركة. عالوة على 

ذلك، قطع ال�ستثمار يف �سركة احتاد اخلليج لالأغذية اأ�سواطًا بعيدة يف 

طريق التحول اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة وم�ساعفة اإنتاجها  ا�ستعدادًا 

لطرحها لالكتتاب العام.

خدمات الوساطة
رغم �سعوبة الأو�ساع يف �سوق الأ�سهم حققت خدمات الو�ساطة اأداًء قويًا 

اآخر عام 2010م، حيث متكنا بف�سل ات�ساع نطاق خدماتنا ومنتجاتنا التي 

نقدمها لعمالئنا ونظامنا املتميز للتداول من خلق �سمعة قوية يف ال�سوق. 

وقد اأتاح نظامنا الفريد للتداول املبا�سر لعمالئنا اإمكانية اإدخال الأوامر 

امل�سروطة كما �سّهل عليهم الو�سول اإىل كافة اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية وغريها 

من الأ�سواق العربية الرئي�سية، ف�ساًل عن خدمة التداول يف �سوق ال�سكوك 

وال�سلع. وقد �ساعد اخلف�س الكبري يف النفقات خالل العام خدمات الو�ساطة 

على النتعا�س رغم تدين اأحجام التداول يف ال�سوق ال�سعودية؛ اإذ بلغ حجم 

التداول عام 2010م ما ن�سبته 30 باملئة من حجمه لدى انطالق ن�ساط 

التداول يف جدوى عام 2007م.

في عام 2010، اتخذنا خطوة مهمة على طريق الشفافية وتبني 
أفضل الممارسات الدولية عندما أصبحنا أول قسم إلدارة األصول في 

الشرق األوسط يحصل على تصنيف MQ-2 لجودة اإلدارة من شركة 
.)Moody’s Investors Service( موديز لخدمات المستثمرين
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األبحاث والدراسات االقتصادية
توا�سل النمو احلثيث يف اإدارة الأبحاث خالل عام 2010م حيث بادرت 

باإطالق منتج جديد هو املوجز البياين لالقت�ساد ال�سعودي والذي �سادف 

قبوًل وا�سعًا �ساهم يف تعزيز �سمعة ال�سركة واأكد دورها الريادي يف اإعداد 

التحليالت ب�سورة �سفافة ودقيقة مبجرد حدوثها يف القت�ساد والأ�سواق 

املالية. ولقد اأتاح تنظيم العمل وان�سيابه بني اأع�ساء الفريق العامل حتقيق 

زيادة ملحوظة يف الإنتاجية، حيث بلغ عدد التقارير التي مت ن�سرها خالل 

العام نحو 40 تقريرًا، ف�ساًل عن النمو القوي يف الإيرادات املتحققة من 

اإعداد البحوث اخلا�سة التي يطلبها بع�س العمالء.

وقد م�ست الإدارة قدمًا يف بناء �سجلها احلافل بدقة وم�سداقية التقديرات، 

حيث اأ�سابت توقعاتنا يف بداية العام ب�ساأن النمو القت�سادي يف تقدير معدل 

النمو الفعلي كما جاءت تقديراتنا مب�ستوى اأ�سعار النفط قريبة جدًا من 

الواقع. ورغم اأن توقعاتنا ب�ساأن �سوق الأ�سهم كانت اأكرث تفاوؤًل، �ساأن الكثريين 

غرينا من املحللني، اإل اأن قطاعات ال�سوق التي توقعنا لها اأداء قويًا حققت 

بالفعل معدلت اأداء فاقت كثريًا م�ستوى الأداء الكلي لل�سوق.

كذلك ا�ستمرت تقاريرنا حتظى بتغطية اإعالمية وا�سعة واأ�سبحت خمتلف 

الو�سائط الإعالمية ت�سعى ب�سدة اإىل جذب بع�س الأفراد الرئي�سيني يف الإدارة 

للتعليق على التقارير ال�سادرة، مما اأتاح لهم احلديث ب�سفة م�ستمرة عرب 

القنوات التلفزيونية ووكالت الأنباء ف�ساًل عن اإجراء املقابالت مع و�سائل 

الإعالم املقروءة. عالوة على ذلك �سارك كبري القت�ساديني و�سارك رئي�س 

الأبحاث كمتحدثني يف الكثري من املحافل القت�سادية وقد جتاوز جمموع 

م�ساركاتهما يف املنا�سبات اخلارجية 50 م�ساركة خالل العام. ومما ل �سك 

فيه اأن تلك الأن�سطة �سكلت يف جمملها م�ساهمة كبرية يف التعريف ب�سركة 

جدوى وتداول ا�سمها يف جمال املال والأعمال داخليًا وخارجيًا. اإ�سافة لكل 

ما تقدم، �ساهمت اإدارة الأبحاث ب�ستى الطرق يف دعم وم�ساندة الوحدات 

الأخرى يف ال�سركة.

قطاع العمليات 
توىل قطاع العمليات مهمة تن�سيق رفع كفاءة الأداء يف خمتلف وحدات 

ال�سركة، حيث متكن من خالل تطبيق  التقنية  يف الكثري من اأن�سطة ال�سركة 

الرئي�سية املتنوعة و�سياغة اخلطط وتوحيد املعايري من م�ساعفة الإنتاجية 

وحتقيق وفورات كبرية لل�سركة رغم خف�س املوظفني. وكان من اأهم العوامل 

التي اأدت اإىل حت�سني الأداء الت�سغيلي لل�سركة خالل عام 2010م هي الرتقاء 

ببنية نظام تقنية املعلومات وتطوير العديد من الربامج التطبيقية داخليًا، 

وكذلك اإعادة التفاو�س حول الكثري من العقود لتحقيق مكا�سب اإ�سافية. 

وقد تطور اأداء كافة الإدارات التابعة ملكتب الرئي�س التنفيذي للعمليات نتيجة 

ال�ستغالل اجليد للتقنيات واملوارد املتاحة م�ستملة على اإدارة تقنية املعلومات 

واإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية واإدارة العمليات ال�ستثمارية.

وحدة العمليات االستثمارية
وا�سلت وحدة العمليات ال�ستثمارية خالل عام 2010م تقدمي دعمها امل�ستمر 

لإدارَتي الأ�سول والو�ساطة. وقد منا ن�ساطها الكلي بن�سبة 42 باملئة مقارنة 

بعام 2009م مع بقاء عدد املوظفني دون تغيري. كما تولت هذه الوحدة ت�سيري 

جميع اأن�سطة مكتب امل�ساندة والأعمال الإدارية املتعلقة بعمل 19 �سندوقًا و29 

مفظة خا�سة و37 عملية تقييم اأ�سبوعي. كذلك �ساركت وحدة العمليات 

ال�ستثمارية يف خم�سة اكتتابات اأولية من �سمنها العمل كوكيل ا�ستالم يف 

اكتتاب �سركة �ساكر، ف�ساًل عن م�ساهمتها يف جناح اإكمال العديد من عمليات 

الفح�س النايف للجهالة مع اأطراف خارجية.

الموارد البشرية
عملت اإدارة املوارد الب�سرية خالل عام 2010م على اإ�سفاء املزيد من 

التح�سينات على خدماتها الرئي�سية التي تعتمد عليها كافة اإدارات ال�سركة، 

وقد �سهدت هذه اخلدمات حت�سنًا كبريًا يف زمن ال�ستجابة والتنفيذ نتيجة 

العناية والدقة يف درا�ستها وتطويرها ودمج معظمها يف برنامج املعاجلة الآلية. 

وتنخرط اإدارة املوارد الب�سرية يف مراجعة وتنقيح ال�سيا�سات والإجراءات 

الرئي�سية ب�سورة متوا�سلة للتاأكد من توافقها مع اأف�سل املمار�سات، وكذلك 

تعديل متطلبات برنامج متليك الأ�سهم ملوظفي جدوى بهدف تعزيز قدرتها 

التناف�سية يف �سوق العمل. عالوة على ذلك، وا�سلت هذه الإدارة التزامها 

القوي بتطوير قدرات جميع املوظفني، وقد متكنت خالل عام 2010م من 

اإتاحة الفر�سة لبع�س موظفي جدوى لاللتحاق بدورات تدريبية يف كليات 

اإدارة الأعمال يف عدد من اجلامعات العريقة والتي من �سمنها “هارفارد”، 

“اأن�سياد” و“لندن بزن�س �سكول”. كما تبنت تنفيذ  “وارتون”،  “كولومبيا”، 
�سيا�سة تعوي�س النفقات الدرا�سية التي يتحملها املوظفون الذين يتابعون 

درا�ستهم للح�سول على �سهادات عليا.

تقنية المعلومات
ان�سب الرتكيز طوال العام على الرتقاء مب�ستوى تقنية املعلومات باعتبارها 

املرتكز الرئي�سي الذي ميّكن ال�سركة من تنفيذ عملياتها. وقد لعبت اإدارة 

تقنية املعلومات دورًا موريًا يف اإكمال برنامج التطبيقات الآلية للعمليات 

الرئي�سية بال�سركة، ما اأدى اإىل توفري الكثري من اجلهد ورفع م�ستوى الكفاءة 

يف جميع اأق�سام ال�سركة، وقد مت ت�سميم وتنفيذ معظم تلك احللول داخليًا 

وباجلهد الذاتي لفريق اإدارة تقنية املعلومات. بالإ�سافة اإىل ذلك، اأكملت 

الإدارة م�ساريع مهمة اأخرى مثل قاعدة بيانات اإدارة عالقات العمالء ونظام 

لوحة القيادة الإدارية.

3  جوائز
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الشؤون اإلدارية
اأ�سبحت جميع الطلبات الواردة اإىل ال�سوؤون الإدارية خالل 2010م تتم 

بطريقة اآلية الأمر ما  اأتاح حتقيق الهدف املتمثل يف ال�ستغناء التام عن 

ا�ستخدام الورق، حيث ت�سمح اخلدمة الإلكرتونية اجلديدة بت�سريع التعامل 

مع جميع الطلبات وال�ستف�سارات وت�سهيل متابعتها. كذلك اأكملت ال�سوؤون 

الإدارية مراجعة وتنقيح جميع لوائحها واإجراءاتها الداخلية بحيث تن�سجم مع 

اخلدمات اجلديدة التي تقدمها.

العالقات العامة واإلعالم
وا�سل ن�ساط اإدارة العالقات العامة والإعالم خالل 2010م يف تر�سيخ 

ال�سمعة الكبرية التي تتمتع بها �سركة جدوى، ويف تقدمي امل�ساندة الكاملة التي 

حتتاجها خمتلف اإدارات ال�سركة فيما يتعلق بعمليات الت�سال والعالقات 

العامة. وبالإ�سافة اإىل دورها يف تاأكيد احل�سور الدائم جلدوى يف الو�سائط 

الإعالمية املختلفة طوال العام مبعدل مرة واحدة على الأقل يف ال�سهر، 

تتبنى هذه الإدارة تنفيذ اأن�سطة اأخرى لرفع درجة وعي الأفراد واملوؤ�س�سات 

امل�ستهدفني بعمليات واإجنازات ال�سركة. بالإ�سافة اإىل ذلك، جنحت اإدارة 

العالقات العامة والإعالم يف انتقاء املناف�سات املتاحة يف جمال عمل ال�سركات 

ال�ستثمارية ومن ثم تولت التن�سيق والرتتيب مل�ساركة جدوى فيها والتي توجتها 

بح�سول ال�سركة على العديد من اجلوائز الرفيعة.

الهيئة الشرعية
ا�ستعر�ست املجموعة ال�سرعية جميع اأعمال ال�سركة القائمة وتاأكدت من 

�سحة تطبيقها وفقًا لقرارات الهيئة ال�سرعية، كما بحثت من الناحية 

ال�سرعية عددًا من التفاقيات والعقود واملنتجات وال�سناديق ال�ستثمارية، 

ولعبت دورًا هامًا يف اإعادة هيكلة بع�س هذه املنتجات مبا يوافق الروؤية 

ال�سرعية لل�سركة. كذلك اأ�سدرت املجموعة تقاريرها الرقابية التي تبني مدى 

التزام ال�سركة بال�سوابط ال�سرعية.

اإلدارة القانونية
وا�سلت الإدارة القانونية تقدمي ال�ست�سارة القانونية اإىل كافة املدراء 

التنفيذيني ووحدات الأعمال وغريها من الإدارات بال�سركة، حيث تولت هذه 

الإدارة مراجعة العديد من معامالت ال�سركة وتاأكدت من دقتها من الناحية 

القانونية وقدمت احللول البديلة للبنود التي تنطوي على خماطر قانونية فعلية 

اأو متملة. كذلك �ساعدت الإدارة القانونية يف تنفيذ جميع ال�سفقات التي 

اأبرمتها ال�سركة خالل عام 2010م.

وحدة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
عملت وحدة اللتزام ومكافحة غ�سيل الأموال خالل عام 2010م على تن�سيق 

عملية اللتزام بقواعد ال�سلوك وال�سيا�سات وجميع القوانني واللوائح ذات ال�سلة 

املقررة من ِقَبل ال�سركة، كما وا�سلت توزيع تقارير اللتزام ال�سهرية على جميع 

الإدارات املخت�سة ملعاجلة املالحظات. كذلك اتخذت خطوات مهمة لرفع 

م�ستوى اإدراك موظفي ال�سركة باجلرمية املالية من خالل تنظيم دورات تدريبية 

غطت خمتلف املوا�سيع مثل مكافحة غ�سيل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 

واملمار�سات غري امل�سروعة يف �سوق الأ�سهم، ف�ساًل عن و�سع برامج توعية 

وتدريب يف جمال اللتزام با�ستخدام و�سائل تعليمية وبرامج تدريب متعددة.

مكتب أمين سر مجلس اإلدارة
تتلخ�س مهام مكتب اأمني �سر جمل�س الإدارة يف �سمان اللتزام باملعايري 

الرفيعة حلوكمة ال�سركة بالإ�سافة اإىل مراقبة �سيا�سات واإجراءات ال�سركة 

بهدف حماية م�سالح امل�ساهمني والرتقاء مب�ستوى امل�ساءلة وال�سفافية. 

توىل املكتب تنظيم اأربعة اجتماعات ملجل�س الإدارة والجتماع ال�سنوي العادي 

للجمعية العمومية للم�ساهمني واجتماع اجلمعية العمومية ال�ستثنائي ف�ساًل 

عن متابعة اأعمال جمل�س الإدارة و�سياغة قراراته. بالإ�سافة اإىل ذلك اأ�سرف 

املكتب على مراجعة �سالحيات وامتيازات اللجان الإدارية كما قام مبراجعة 

ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة مبختلف العمليات والإدارات بهدف �سمان 

ا�ستمرارية �سالمة ودقة الأنظمة وو�سائل املراقبة واملتابعة.

إدارة المخاطر
م�سوؤولة عن حتليل ومراقبة املخاطر واحلفاظ على التوازن  بني املخاطر 

واملكا�سب يف ال�سركة عند امل�ستوى الأمثل. �ساركت هذه الإدارة بفاعلية يف 

م�ساندة اإدارة الأ�سول واإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية واإدارة ا�ستثمارات ال�سركة 

يف حتديد املخاطر وتنفيذ خطط خف�سها بالن�سبة جلميع املنتجات اجلديدة 

ما مّكن جدوى من اإطالق عدد من امل�ساريع ذات الك�سب العايل دون التاأثري 

ب�سورة كبرية يف معايري التحكم يف املخاطر لديها. 

اإلدارة المالية
كان عام 2010م عامًا جيدًا اآخر لالإدارة املالية متكنت خالله من تاأمني جميع 

الحتياجات التمويلية لل�سركة، كما اأ�سهمت يف �سفقات امل�سرفية ال�ستثمارية التي 

مت اإبرامها خالل العام. وقد اأقفلت هذه الإدارة ح�ساباتها اخلتامية يف وقت قيا�سي 

وعلى قدم امل�ساواة مع �سركات امل�ساهمة وذلك للعام الرابع على التوايل. كذلك 

ا�ستوفت وحدتا املحا�سبة وامليزانية جميع موؤ�سرات قيا�س الأداء الرئي�سية يف عام 

2010م ورفعت تقاريرها املالية بجودة عالية وم�سداقية ويف الوقت املالئم.

وقد تكللت جهودنا بالنجاح عندما فازت جدوى بثالث من جوائز 
MENA Fund Manager عن األداء الخاص بإدارة األصول.
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البيان السنوي  للهيئة الشرعية

تنمو أوراق شجيرة العدنية بشكل حلزوني وتتجمع حول أطراف األغصان، وهي أوراق 
بسيطة في المجمل ذات نسيج متالحم جلدي المظهر، ويتراوح طول الورقة الواحدة 

من 5 إلى 15 سنتيمتراً، في حين يكون عرضها من 1 إلى 8 سنتيمترات. وتنمو 
الزهرات بشكل أنبوبي ويتراوح ارتفاعها ما بين 2 إلى 5 سنتيمترات، حيث يحتوي 

الجزء الخارجي من الزهرة على خمس بتالت. وتميل األزهار إلى اللون األحمر والزهري، 
مع مسحة من اللون األبيض خارج عنق الزهرة.

"المشاركة في النجاح"
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أعضاء الهيئة الشرعية هم:
 
 

معالي الشيخ أ.د./ عبد اهلل بن محمد المطلق (رئيس الهيئة)
ع�سو هيئة كبار العلماء، وع�سو اللجنة الدائمة لالإفتاء وامل�ست�سار يف الديوان امللكي، ورئي�س �سابق لق�سم الفقه املقارن بجامعة الإمام ممد بن �سعود الإ�سالمية، 

كما اأنه ع�سو يف الهيئات ال�سرعية لعدد من املوؤ�س�سات املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

 
الشيخ الدكتور/ محمد علي القري بن عيد (عضو الهيئة)

بروفي�سور يف القت�ساد الإ�سالمي بجامعة امللك عبد العزيز يف جدة، وهو خبري يف جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي بجدة.

 
الشيخ/ بدر بن عبدالعزيز العمر (عضو الهيئة)

رئي�س املجموعة ال�سرعية يف جدوى لالإ�ستثمار، وع�سو يف عدد من الهيئات ال�سرعية يف بع�س املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
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فبعد اطالعنا على التقارير الرقابية املعدة من قسم الرقابة الشرعية لدى شركة جدوى لالستثمار، والتي 
تفيد التزام الشركة بالقرارات الشرعية، وبعد اطالعنا على القوائم املالية السنوية للشركة، تعلن الهيئة 

الشرعية لعموم مجلس اإلدارة، واملتعاملني بشركة جدوى، مايلي:

أن العقود واالتفاقيات التي أبرمتها شركة جدوى لالستثمار خالل العام املنتهي في ٢٠١٠م،  .١  
و التي أطلعنا عليها متت وفقًا ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية.   

أن توزيع األرباح وحتميل اخلسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي مت اعمتاده من   .٢  
قبلنا وفقًا ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية.   

أن جميع املكاسب التي حتققت من مصادر أو بطرق حترمها الشريعة اإلسالمية قد مت صرفها  .٣  
في أغراض خيرية لقصد التخلص منها.   

وبهذه املناسبة تشكر الهيئة الشرعية حرص العاملني في شركة جدوى لالستثمار، على تطبيق القرارات 
الشرعية، والتزامهم بالضوابط الصادرة من الهيئة، سائلني اهللا لهم التوفيق والسداد.

وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

بسم اهللا الرحمن الرحيـم

البيان الـختامي للهيئة الشرعية لشركة جدوى لالستثمار لعام ٢٠١٠م

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:
إلى مساهمي شركة جدوى لالستثمار

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد:

الـموقعون
الدكتور محمد علي القرىالدكتور عبد اهللا محمد املطلق

بدر بن عبدالعزيز العمر

عضو الهيئة الشرعيةرئيس الهيئة الشرعية

عضو الهيئة الشرعية

Shariah Supervisory Board
الهيئة الشرعية

A Saudi Closed Joint Stock Company, licensed by the Capital Market Authority, Capital SAR 568,490,000 Fully Paid
Head Office: Phone +966 1 279-1111 Fax +966 1 279-1571 P.O. Box 60677, Riyadh 11555, Saudi Arabia

شركة مساهمة سعودية مقفلة، مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، رأس المال 568,490,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل
اإلدارة العامة: هاتف 1111-279 1 966+  فاكس 1571-279 1 966+  ص.ب.  60677 ،  الرياض 11555،  المملكة العربية السعودية

بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلسثتمار لعام 2010م
إن هذا البيان الختامي يعكس األداء الشرعي لشركة جدوى لإلستثمار ومدى االلتزام بالمعايير الشرعية، كما 

يعكس التزام وتعاون جميع األقسام في تطبيق القرارات الشرعية.
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القوائم المالية وتقرير  مراجعي الحسابات

تشتهر شجيرة العدنية بأنها نبتة يمكن زراعتها في المنزل في المناطق المعتدلة المناخ. 
وهي تحتاج إلى مكان مشمس، ودرجة حرارة ال تقل عن 10 درجات مئوية كحٍد أدنى داخل 

المنزل في أيام الشتاء. وتتكاثر زهرة الصحراء (Desert Rose) في المعتاد عن طريق البذور 
أو التعقيل، بينما تتكاثر النباتات الهجينة المتعددة أساًسا بتطعيم الجذور بالبذور الصغيرة. 

يشيع استخدام أصناف نبات العدنية للحصول على شجيرة البونساي، وتزرع الستخدام 
أوراقها ولمظهرها بعد النمو وسمات اإلزهار الخاصة بها.

"ازدهار آفاق النجاح"
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قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010م

املوجودات

2009م 2010م اإي�ساحات

املوجودات

موجودات متداولة

7.580.298 395.530.521نقد وما يف حكمه

58.854.111 50.228.710مدينون

187.722.882 4291.341.084ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

5.320.375 67.129.987م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

259.477.666 444.230.302جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

726.779.395 5987.449.899ا�ستثمارات متاحة للبيع

16.478.022 76.205.677ممتلكات ومعدات، �سايف

175.675.947 9179.564.621ا�ستثمار يف �سركة زميلة

918.933.364 1.173.220.197جمموع املوجودات غري املتداولة

1.617.450.4991.178.411.030جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة

- 11299.994.267قر�س ق�سري الأجل 

14.429.507 1338.750.613م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

1.435.384 103.934.828خم�س�س الزكاة و�سريبة دخل

15.864.891 342.679.708جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

4.467.773 5.840.552تعوي�سات نهاية اخلدمة

حقوق امل�ساهمني

568.490.000 1568.490.000 و 12راأ�س املال

 12290.967.929290.967.929 و14احتياطي نظامي

146.984.459 5179.803.890 و 9التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

151.635.978 229.668.420اأرباح مبقاة

1.158.078.366 1.268.930.239جمموع حقوق امل�ساهمني

1.178.411.030 1.617.450.499جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

بالريال ال�سعودي

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

2009م2010م اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي الإيرادات

60.735.631 95.888.851اإدارة الأ�سول

28.412.300 25.299.431متويل ال�سركات 

5.789.907 4.310.924و�ساطة

 48.712.866 15110.174.424ا�ستثمار ال�سركة

924.844 942.500اإيرادات اأخرى

144.575.548 236.616.130جمموع الإيرادات

امل�ساريف

)74.409.924( )87.519.774(رواتب ومزايا اأخرى

)9.942.562( )10.314.541(7ا�ستهالكات

)3.576.570( )3.502.837(م�ساريف الإيجار

- )784.984(عمولة قر�س ق�سري الأجل 

)20.132.148 ( )24.255.271(16م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

)108.061.204( )126.377.407(جمموع امل�ساريف

36.514.344 110.238.723الدخل من العمليات

2.428.363-17اإيرادات اأخرى

)2.960.253 (-18تكاليف اإعادة هيكلة

35.982.454 110.238.723الدخل قبل الزكاة

)376.698(-10الزكاة

35.605.756 110.238.723�سايف الدخل

19دخل ال�سهم:

1.940.64الدخل من العمليات

1.940.63�سايف الدخل

بالريال ال�سعودي
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الأن�سطة الت�سغيلية

35.982.454 110.238.723الدخل قبل الزكاة

تعديالت على:

)6.241.370 ( )3.888.674(احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة

9.942.562 10.314.541ا�ستهالكات

1.465.464 1.737.567تعوي�سات نهاية اخلدمة

- 2.137.500خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

951.399 )47.726.279()مكا�سب( خ�سائر مققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

2.204.080 )19.170.995()مكا�سب( خ�سائر غري مققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغر�س املتاجرة

)14.393.924 ( )4.944.072(مكا�سب مققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغر�س املتاجرة

)20.459.999 (-الربح من بيع ح�سة من ال�ستثمار يف �سركة زميلة

)2.428.363 (-مكا�سب من بيع ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)31.290.877 ( 6.487.901مدينون

2.278.333 )1.809.612(م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

)9.544.696 ( 24.321.106م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

)7.581.600 (-م�ستحق اإىل جهات ذات عالقة

)138.665( )364.788(تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

)6.372.227 ( )1.282.337(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

)45.627.429 ( 76.050.581�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)1.801.373 ( )42.196(�سراء ممتلكات ومعدات

3.869.307-املح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

)429.160.028( )548.124.067(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

29.874.981 367.999.273املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)175.533.038( )79.503.135(اإ�سافة اإىل ا�ستثمارات مقتناة لأغر�س املتاجرة

22.296.370-املح�سل من بيع ح�سة من ال�ستثمار يف �سركة زميلة

)550.453.781( )259.670.125(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

- 299.994.267قر�س ق�سري الأجل 

- )28.424.500(اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

68.490.000-اإ�سدار راأ�س مال جديد

273.960.000-عالوة اإ�سدار

342.450.000 271.569.767�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)253.631.210( 87.950.223�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

261.211.508 7.580.298النقد وما يف حكمه، بداية ال�سنة

7.580.298 95.530.521النقد وما يف حكمه، نهاية ال�سنة

بنود غري نقدية:

39.035.605 32.819.431التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
2009م2010م

بالريال ال�سعودي
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 742.422.389 121.026.182   107.948.854 13.447.353 1500.000.000 يناير 2009م

  342.450.000--68.490.000273.960.000اإ�سدار راأ�س مال جديد 

التغري يف القيمة العادلة 

لال�ستثمارات املتاحة للبيع

--54.766.828  -54.766.828  

التغري يف القيمة العادلة 

لال�ستثمار يف �سركة زميلة

--)15.731.223(-)15.731.223(

35.605.75635.605.756---�سايف الدخل

املحول اإىل الحتياطي

النظامي

-3.560.576  -)3.560.576(-

خم�س�س الزكاة و�سريبة 

الدخل )اإي�ساح 10( 

---)1.435.384( )1.435.384( 

151.635.9781.158.078.366 146.984.459   31568.490.000290.967.929 دي�سمرب 2009م

التغري يف القيمة العادلة 

لال�ستثمارات املتاحة للبيع

--32.819.431  -32.819.431 

 110.238.723110.238.723---�سايف الدخل

 )28.424.500( )28.424.500(---اأن�سبة اأرباح مدفوعة  

خم�س�س زكاة و�سريبة

الدخل )اإي�ساح 10( 

---)3.781.781( )3.781.781( 

 1.268.930.239 229.668.420 179.803.890 290.967.929 31568.490.000 دي�سمرب 2010م

املجموع اأرباح مبقاة احتياطي نظامي راأ�س املال

التغري يف القيمة 

العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع

بالريال ال�سعودي

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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 1. عام
اإن جدوى لالإ�ستثمار )"ال�سركة"( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست 

مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/30 وم�سجلة يف الريا�س، اململكة العربية 

ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم 1010228782 بتاريخ 1 �سفر 1428هـ 

)املوافق 19 فرباير 2007م(.

اإن راأ�س مال ال�سركة البالغ 568.490.000 ريال �سعودي مق�سم اإىل 

56.849.000 �سهم بقيمة 10 ريالت �سعودية لكل �سهم.

تتمثل اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية يف املتاجرة ب�سفة اأ�سيل ووكيل والتعهد 

بالتغطية وتاأ�سي�س واإدارة ال�سناديق ال�ستثمارية واإدارة املحفظة والتن�سيق 

وتقدمي امل�سورة وخدمات احلفظ لإدارة الرتتيب واخلطوات املتعلقة بال�سناديق 

ال�ستثمارية واإدارة املحفظة واملتاجرة كما ورد يف ترخي�س هيئة ال�سوق املالية 

رقم 37 - 6034 بتاريخ 3 �سعبان 1427هـ )املوافق 27 اأغ�سط�س 2006م(.

 2. ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها 

يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�سركة هي على 

النحو الآتي:

تتبع ال�سركة ال�سنة املالية التي تنتهي يف 31 دي�سمرب.

العرف المحاسبي
تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما عدا القيا�س بالقيمة 

العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع وال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة 

وقيا�س ال�ستثمار يف �سركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

النقد وما في حكمه
يت�سمن النقد وما يف حكمه، ح�سابات البنك اجلارية وال�ستثمارات ذات ال�سيولة 

العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ القتناء.

استثمارات متاحة للبيع
تظهر ال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة، وتظهر التغريات يف القيمة 

العادلة �سمن حقوق امل�ساهمني. ويف حالة عدم توفر القيمة العادلة فيتم 

اإظهار الأدوات املالية بالكلفة ناق�سًا خم�س�س التدين يف القيمة.

استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
 يتم تقييم ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة بالقيمة العادلة. ت�سجل 

املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة من بيع ال�ستثمارات املقتناة 

لأغرا�س املتاجرة يف قائمة الدخل.

استخدام التقديرات
يقت�سي اإعداد القوائم املالية، طبقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها، 

ا�ستخدام التقديرات والفرتا�سات التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات 

امل�سرح عنها، والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ 

القوائم املالية، ومبالغ الإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها لل�سنة املعرو�سة. 

وبالرغم من اإعداد هذه التقديرات والفرتا�سات وفقًا ملعرفة الإدارة 

لالأحداث والعمليات اجلارية، عليه،فاإن النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف عن 

هذه التقديرات.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم
إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل 

مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. 

ويف حالة مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف القيمة يف قائمة 

الدخل. بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة، ميثل النخفا�س يف القيمة 

الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 

املخ�سومة على اأ�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا لأ�سل مايل مماثل.

استثمار في شركة زميلة
متثل ال�ستثمارات يف �سركات زميلة ا�ستثمارات متتلك ال�سركة بها ن�سبة تزيد 

عن 20 باملئة واأقل من 50 باملئة يف راأ�س مال ال�سركة امل�ستثمر بها اأو هناك 

تاأثريا فعال على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية، مبوجب طريقة حقوق امللكية 

بحيث تظهر ال�ستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك با�ستخدام طريقة 

حقوق امللكية، وتدرج يف قائمة املركز املايل بطريقة حقوق امللكية اأو القيمة 

القابلة لال�سرتداد اأيهما اأقل.

الممتلكات والمعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�ستهالكات املرتاكمة. تعترب 

م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة م�ساريفا اإيرادية، اأما م�ساريف التح�سينات 

فتعترب م�ساريف راأ�سمالية. ويجري احت�ساب ال�ستهالكات عليها على اأ�سا�س 

حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت. ويتم اإطفاء 

التح�سينات على املاأجور على اأ�سا�س احلياة العملية املقدرة لهذه التح�سينات اأو 

املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأول.

اإن احلياة العملية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�سول هي:

ال�سنوات

4اأجهزة كمبيوتر

4برامج كمبيوتر

4اأثاث ومفرو�سات

4معدات مكتبية

4�سيارات

7حت�سينات على املاأجور

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م (يتبع)

انخفاض في قيمة موجودات طويلة األجل
يتم درا�سة املوجودات للتاأكد من عدم وجود خ�سائر انخفا�س بالقيمة عند 

وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل اإمكانية عدم حتقق القيمة 

الدفرتية لهذه املوجودات. يقيد مبلغ هذه اخل�سائر، اإن وجدت، مبقدار 

الزيادة يف القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة املمكن حتقيقها والتي تقيم 

على اأ�سا�س �سايف �سعر البيع اأو القيمة امل�ستخدمة، اأيهما اأعلى، ولغر�س تقييم 

هذا النخفا�س، يتم جتميع املوجودات ح�سب اأقل م�ستوى ميكن عنده حتديد 

التدفقات النقدية ب�سكل م�ستقل.

مخصصات مقابل التزامات
يتم تكوين خم�س�س عند وجود التزام قانوين اأو متمل على ال�سركة ناجت عن 

اأحداث �سابقة من املحتمل اأن حتدث واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات التي 

تن�ساأ عنها منفعة اقت�سادية هي متملة وميكن قيا�سها ب�سكل دقيق.

تحويل العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإىل الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل 

ال�سائدة عند اإجراء املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية 

بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�سعودي 

بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام. اإن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن 

الت�سديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل.

تعويضات نهاية الخدمة
يتم ال�ستدراك لتعوي�سات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام 

العمل ال�سعودي على اأ�سا�س الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة.

إدارة األصول
تقدم ال�سركة خدمات اإدارة الأ�سول لعمالئها، والتي ت�سمل اإدارة بع�س 

�سناديق ال�ستثمار. هذه الأ�سول ل تعامل على اأنها اأ�سول لل�سركة وبناء عليه 

مل ترد يف القوائم املالية.

تحقق اإليرادات
تتحقق الإيرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العمالء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم. 

تتحقق الر�سوم عن اإدارة الأ�سول )مبا يف ذلك �سناديق ال�ستثمار( كاإيرادات 

عند تقدمي اخلدمات. تتحقق اإيرادات ر�سوم ال�سرتاك عند ا�سرتاك امل�ستثمر 

يف ال�سندوق.

يتحقق دخل اأداء ال�سندوق يف نهاية ال�سنة، اإذا حقق ال�سندوق النتائج التي 

مت حتديدها م�سبقًا. 

يتم ا�ستحقاق ر�سوم اخلدمات ال�ست�سارية على اأ�سا�س تنا�سبي زمني يف الوقت 

الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات. 

تتحقق توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات عند الإعالن عنها من قبل ال�سركة 

امل�ستثمر بها.

يتحقق دخل العمولت على اأ�سا�س ال�ستحقاق.

الزكاة وضريبة الدخل
تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. 

يتم ال�ستدراك للزكاة و�سريبة الدخل وفقا ملبداأ ال�ستحقاق. يتم حتميل 

الزكاة على ح�ساب ال�سركاء ال�سعوديني بينما يتم حتميل ح�ساب �سريبة 

الدخل على ح�ساب ال�سركاء الأجانب، يتم ال�ستدراك للزكاة وال�سريبة وفقًا 

ملبداأ ال�ستحقاق. يتم احت�ساب خم�س�س الزكاة وفقا للوعاء الزكوي، ويتم 

احت�ساب خم�س�س �سريبة الدخل على اأ�سا�س �سايف الربح املعدل. يجري 

ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�س والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي 

حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�س.



39 التقرير السنوي 2010

3. النقد وما في حكمه
يت�سمن النقد وما يف حكمه، ح�سابات البنك اجلارية وعقود مرابحة التي ت�ستحق خالل فرتة تقل عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء.

2009م2010م 

1.580.298 530.521ح�سابات البنك اجلارية

6.000.000 95.000.000عقود مرابحة

95.530.521 7.580.298

تودع ح�سابات البنك اجلارية وعقود املرابحة لدى اأطراف ذات ت�سنيف جيد.

 يتم اإيداع عقود املرابحة لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة اأ�سهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�سركة، ويتحقق منها متو�سط عمولة خا�سة بن�سبة %0.21

�سنويًا )31 دي�سمرب 2009م: %0.70(.

اإن القيمة الدفرتية املف�سح عنها اأعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.

 4. االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتمثل ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

2009م2010م 

187.722.882 218.021.764مفظة تقديرية

- 73.319.320مفظة لتجارة الأ�سهم

291.341.084 187.722.882

 5. االستثمارات المتاحة للبيع
اإن الكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي:

 278.508.033 425.845.728 )570.110( 426.415.838�سناديق ال�ستثمار املفتوحة

 306.209.500 323.216.500 304.056.56119.159.939�سناديق ال�ستثمار املقفلة

 142.061.862 238.387.671 3.901.832 234.485.839ح�س�س يف اأ�سهم

964.958.238 22.491.661 987.449.899 726.779.395 

 مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغة 22.491.661 رياًل �سعوديًا �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2010م

)31 دي�سمرب 2009م: ) 10.327.770 رياًل �سعوديًا((.

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

القيمة العادلة 2009مالقيمة العادلة 2010مالتغري يف القيمة العادلةالكلفة الأولية
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7. الممتلكات والمعدات، صافي

�سياراتمعدات مكتبيةاأثاث ومفرو�ساتبرامج كمبيوتراأجهزة كمبيوتر
حت�سينات

على املاأجور
املجموع

بالريال ال�سعوديالكلفة

115.842.87512.613.0904.555.3834.580.416126.4707.382.44045.100.674 يناير 2010م

 42.196-- 6.200-- 35.996الإ�سافات

 45.142.870 7.382.440 126.470 4.586.616 4.555.383 12.613.090 3115.878.871 دي�سمرب 2010م

ال�ستهالك املرتاكم

111.115.1798.356.8983.399.0313.254.77070.1742.426.60028.622.652 يناير 2010م

 10.314.541 1.119.371 31.618 1.125.267 1.025.557 3.153.272 3.859.456املحمل لل�سنة

 38.937.193 3.545.971 101.792 4.380.037 4.424.588 11.510.170 3114.974.635 دي�سمرب 2010م

القيمة الدفرتية ال�سافية

 6.205.677 3.836.469 24.678 206.579 130.795 1.102.920 31904.236 دي�سمرب 2010م

314.727.6964.256.1921.156.3521.325.64656.2964.955.84016.478.022 دي�سمرب 2009م

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م (يتبع)

6. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

2009م2010م

2.430.0002.499.731 قرو�س للموظفني

-1.687.860 خدمات ا�ست�سارية مدفوعة مقدمًا 

1.068.3181.256.390 اإيجار مدفوع مقدمًا

987.875848.270 دفعات مقدمة للموظفني

651.896209.019 �سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

304.038506.965 اأخرى

 7.129.9875.320.375

بالريال ال�سعودي

8. المعامالت مع جهات ذات عالقة
اإن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي:

2009م2010م

1.900.000 1.350.000دخل متويل ال�سركات من ال�سركاء يف �سركة زميلة

1.331.926 986.158دخل الو�ساطة من امل�ساهمني

20.459.999-الربح من بيع ح�سة يف �سركة زميلة )اإي�ساح 15( 

206.632 308.489تعوي�س وبدلت ح�سور وم�ساريف اأخرى لجتماعات جمل�س الإدارة )اإي�ساح 16(

بالريال ال�سعودي
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تتكون الأر�سدة املدينة من جهة ذات عالقة مما يلي:

2009م2010م

22.296.371-اأر�سدة مدينة من م�ساهم

9. استثمار في شركة زميلة
اإن حركة ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة لل�سنة هي كما يلي:

2009م2010م

187.002.171 175.675.947الر�سيد الفتتاحي

)1.836.371 (-ال�ستبعاد

6.241.370 3.888.674احل�سة من �سايف الربح )اإي�ساح 15( 

)15.731.223(-التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

175.675.947 179.564.621الر�سيد النهائي

اإن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات والذي قد مت اإدراجه من قبل ال�سركة �سمن حقوق امل�ساهمني نتيجة لتطبيق طريقة حقوق امللكية املحا�سبية منذ القتناء قد 

بلغ 157.312.229 رياًل �سعوديًا كما يف 31 دي�سمرب 2010م  )31 دي�سمرب 2009م: 157.312.229 رياًل �سعوديًا(.

10. الزكاة وضريبة الدخل
اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي:

2009م2010م

500.000.000 842.450.000راأ�س املال

13.447.353 17.007.929احتياطي نظامي

121.026.182 123.211.478اأرباح مبقاة

)755.470.882( )983.321.956(ا�ستثمارات  

)16.478.022( )33.581.253(ممتلكات ومعدات

3.940.974 5.492.773خم�س�سات

37.309.253 91.236.217�سايف الدخل املعدل

)96.225.142( 62.495.188وعاء الزكاة

الزكاة

2009م2010م

ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل/ وعاء الزكاة 

)2010م: 90% ، 2009م: %90(

81.785.229   34.436.952  

  860.924   2.044.631الزكاة لل�سنة )%2.5(

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي
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�سريبة الدخل

2009م2010م

ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل 

)2010م: 10% ، 2009م: %10(

9.450.988 2.872.301

574.460 1.890.197�سريبة الدخل لل�سنة )%20(

اإن حركة خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل هي كما يلي :

2009م2010م

5.995.529 1.435.384ر�سيد بداية ال�سنة

376.698 )153.047()زيادة( نق�س خم�س�س �سنة �سابقة

1.435.384 3.934.828املحمل على ال�سنة

)6.372.227( )1.282.337(املدفوع خالل ال�سنة

1.435.384 3.934.828اإجمايل الزكاة و�سريبة الدخل

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م و2008م و2009م والتي ل تزال قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة 

و�سريبة الدخل.

11. القرض القصير األجل
خالل �سنة 2010م، ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل بنكي على �سكل مرابحة اإ�سالمية من بنك جتاري ملي والبالغة قيمته 299.994.267 رياًل �سعوديًا )2009م: ل 

�سيء( لتمويل راأ�س املال العامل لل�سركة. مت تقدمي �سمانة مقابل هذا الت�سهيل على �سكل �سند لأمر. ي�ستحق القر�س يف 30 نوفمرب 2011م ويخ�سع ملعدل عمولة 

ثابتة بن�سبة 3.85% �سنويًا.

12. رأس المال
مت خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م اإ�سدار 6.849.000 �سهم جديد بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم وذلك بعد م�سادقة امل�ساهمني يف اجلمعية 

العمومية غري العادية يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ 15 اأبريل 2009م على زيادة راأ�س مال ال�سركة من 500.000.000 ريال �سعودي اإىل 568.490.000 ريال 

�سعودي ونتج عنه عالوة اإ�سدار مببلغ 273.960.000 ريال �سعودي، مت اإدراجها �سمن الحتياطي النظامي.

13. المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

2009م2010م

36.998.71313.568.800 رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة

-769.985 عمولة م�ستحقة 

-381.087 دائنون 

دو موجودات ثابتة ورِّ 100.828360.707 محُ

500.000500.000 خم�س�سات ومطلوبات اأخرى 

 38.750.61314.429.507

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م (يتبع)
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14. االحتياطي النظامي
مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10 باملئة من الدخل 

ال�سايف حتى يبلغ هذا الحتياطي 50 باملئة من راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح.

15. إيرادات من استثمار الشركة
 

2009م2010م

 )951.399( 47.726.279مكا�سب )خ�سائر( مققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع 

 9.766.657 24.961.469دخل اأن�سبة اأرباح 

 )2.204.080( 19.170.995مكا�سب )خ�سائر( غري مققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة 

- 9.430.000ر�سوم اكتتاب 

 14.393.924 4.944.072مكا�سب مققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة 

 6.241.370 3.888.674احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة )اإي�ساح 9( 

 1.006.395 52.935دخل عمولة 

 20.459.999-الربح من بيع ح�سة يف �سركة زميلة )اإي�ساح 8( 

110.174.424 48.712.866 

16. مصاريف عمومية وإدارية أخرى
   

2009م2010م

3.317.278 6.061.303م�ساريف مهنية وا�ست�سارية 

2.743.963 3.174.190�سيانة

2.843.602 2.626.473ر�سوم ا�سرتاك

- 2.137.500خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

2.208.542 2.044.843م�ساريف �سفر

1.572.188 1.992.871ات�سالت

1.359.360 1.300.465عقود عمال

1.926.941 815.410دعاية

493.085 392.826منافع

312.078 392.570طباعة

369.749 390.000تاأمني

310.933 381.799�سرائب ا�ستقطاع

206.632 308.489تعوي�س وبدلت ح�سور وم�ساريف اأخرى لجتماعات جمل�س الإدارة )اإي�ساح 8(

39.519 308.089م�ساريف موؤمترات

359.080 82.700م�ساريف حرا�سة

87.351 71.183تدريب

1.981.847 1.774.560اأخرى

24.255.271 20.132.148

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي
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17. إيرادات أخرى
2009م2010م

2.428.363-الربح من بيع ممتلكات ومعدات

-2.428.363

18. تكاليف إعادة هيكلة
بتاريخ 3 دي�سمرب 2008م، وافقت اللجنة التنفيذية ملجل�س الإدارة على اإعادة هيكلة ق�سم تطوير الأعمال، كما اأو�ست اإدارة ال�سركة. ونتج عن ذلك اإغالق الفروع 

املتاجرة الإقليمية وتاأ�سي�س ق�سم جديد »اإدارة الرثوات«.

اإن اإعادة الهيكلة �سملت اإغالق جميع فروع املتاجرة يف الريا�س وجدة والهفوف واخلرب.

2009م2010م

اإغالق الفروع:

1.924.590-م�ساريف اإيجار

1.035.663-جتهيزات

-2.960.253 

19. دخل السهم
مت احت�ساب دخل ال�سهم من الأعمال لل�سنة بتق�سيم الدخل من الأعمال لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و 2009م 

والبالغة 56.849٫000 �سهم.

مت احت�ساب دخل ال�سهم من �سايف دخل الفرتة بتق�سيم الدخل ال�سايف للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و 2009م 

والبالغة 56.849٫000 �سهم.

20. المعلومات القطاعية
تعمل ال�سركة فقط يف اململكة العربية ال�سعودية. ولأغرا�س اإدارية، مت تنظيم ال�سركة كقطاعات اأعمال على اأ�سا�س اخلدمات املقدمة، ولدى ال�سركة القطاعات 

املعرو�سة التالية: 

خدمات االستثمارات المصرفية
تقدم ال�ستثمارات املالية ا�ست�سارات متويل ال�سركات، وخدمات الكتتابات اخلا�سة والكتتابات العامة يف الأ�سهم وال�سندات واملبيعات التجارية وعمليات الدمج 

وال�ستحواذ والتفكيك والف�سل، بالإ�سافة اإىل املنتجات امل�ساركة واملركبة. 

الوساطة
تزاول الو�ساطة ن�ساطها بالأ�سالة والوكالة حتت العالمة التجارية جلدوى لال�ستثمار وتوفر للعمالء خدمات احلفظ واملقا�سة متيحة لهم بذلك اإمكانية التداول يف 

الأ�سواق الإقليمية.

خدمات إدارة األصول
توفر اإدارة الأ�سول لدى جدوى لالإ�ستثمار للم�ستثمرين بوابات لال�ستثمار يف اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية والعربية، وحقوق امللكية التقليدية وال�سناديق ال�ستثمارية 

املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، با�ستخدام الأ�ساليب الإدارية الإيجابية وال�سلبية. بالإ�سافة اإىل ذلك، تقدم مبادلة العائد الإجمايل ال�سعودي والتي توفر 

للم�ستثمرين الدوليني اإمكانية الدخول اإىل �سوق الأ�سهم ال�سعودية. 

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي
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اإلدارة الرئيسية
تدير الإدارة الرئي�سية تطورات ال�سركة امل�ستقبلية وت�سرف على جميع ال�سوابط النقدية.اإن جميع ال�ستثمارات يف ال�سركة تدخل �سمن قطاع الأعمال هذا والذي 

يت�سمن اإدارة ا�سرتاتيجية تنمية الأعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد الب�سرية والعالقات مع العمالء.

تقوم الإدارة مبراقبة النتائج الت�سغيلية للقطاعات الت�سغيلية ب�سورة منف�سلة لهدف اتخاذ القرارات بخ�سو�س توزيع امل�سادر وتقييم الأداء. يتم تقييم اأداء 

القطاعات ا�ستنادًا اإىل الأرباح اأو اخل�سائر الت�سغيلية.

ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م

 خدمات ال�ستثمارات

 امل�سرفية
 و�ساطة

 خدمات

 اإدارة الأ�سول
 اإجمايلالإدارة الرئي�سية

 236.616.130 111.116.924 95.888.851 4.310.924 25.299.431الإيرادات 

 126.377.407 61.612.485 36.083.415 8.517.784 20.163.723امل�ساريف 

الدخل )اخل�سارة(

من العمليات 
5.135.708 )4.206.860( 59.805.436 49.504.439 110.238.723 

 1.617.450.499 1.567.221.789 15.097.286- 35.131.424جمموع املوجودات 

 348.520.260 325.251.104 14.825.927 774.588 7.668.641جمموع املطلوبات 

ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م

 144.575.548 49.637.710 60.735.631 5.789.907 28.412.300الإيرادات 

 108.061.204 47.603.632 32.630.648 9.113.105 18.713.819امل�ساريف 

الدخل )اخل�سارة(

من العمليات

9.698.481 )3.323.198( 28.104.983 2.034.078 36.514.344 

 1.178.411.030 1.119.556.919 17.689.831- 41.164.280جمموع املوجودات 

 20.332.664 11.232.296 5.747.009 434.659 2.918.700جمموع املطلوبات 

21. التعهدات وااللتزامات
لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2010م، تعهدات على �سكل خطاب �سمان متعلق بح�سة ال�سركة يف ال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغ 270 مليون ريال �سعودي 

)2009م: 285 مليون ريال �سعودي(.

22. الحسابات النقدية للعمالء
يف 31 دي�سمرب 2010م، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعمالء بقيمة 145.670٫000 ريال �سعودي )2009م: 131.380٫000ريال �سعودي( يتم ا�ستخدامها 

يف ا�ستثمارات بالنيابة عن العمالء مت�سيًا مع ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة، فاإن هذه الأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة.

23. القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم مقابله تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف لديها معرفة ورغبة يف ذلك وتتم بنف�س �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى. 

تت�سمن الأ�سول املالية لل�سركة النقد وما يف حكمه واملدينون وال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة وال�ستثمارات املتاحة للبيع وال�ستثمار يف �سركة زميلة 

واملوجودات الأخرى، وتت�سمن املطلوبات املالية قر�سًا ق�سري الأجل وخم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل واملطلوبات الأخرى. اإن القيم العادلة لالأدوات املالية 

لل�سركة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

24. إدارة األصول
متثل اأ�سول ال�سناديق ال�ستثمارية املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها ال�سركة، والبالغة 7.7 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2010م )2009م: 6 مليار 

ريال �سعودي( ومت�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية هذه الأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة.

بالريال ال�سعودي
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25. إدارة المخاطر

مخاطر االئتمان
متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خ�سارة مالية. الأ�سول املالية اخلا�سعة لرتكيز خماطر 

الئتمان، تتاألف بالأ�سا�س من نقد لدى البنك، ا�ستثمارات ومدينني اآخرين. حتتفظ ال�سركة بالأموال النقدية وال�ستثمارات لدى بنوك واأطراف اأخرى ذات ت�سنيف 

ائتماين جيد وبالتايل حتدد خماطره. اإن خماطر الئتمان املتعلقة باملدينني الآخرين هي مددة بحيث اإن اإجمايل املبلغ املدين مق�سم على عدد من احل�سابات.

مخاطر العمالت
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. تقوم الإدارة مبراقبة التغيريات يف اأ�سعار 

ال�سرف الأجنبي، وتعتقد الإدارة باأنه يوجد خطر �سئيل باخل�سارة نتيجة التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف، اإذ اإن ال�سركة تتعامل ب�سكل رئي�سي بالريال ال�سعودي.

مخاطر أسعار العموالت
تتعر�س ال�سركة ملخاطر اأ�سعار العمولت على ودائعها لأجل لدى البنك والقر�س ق�سري الأجل اخلا�سعة لعمولة.

اإن ح�سا�سية الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف ن�سب العمولت على ربح ال�سركة ل�سنة واحدة، م�ستندة على الن�سبة القائمة للموجودات املالية واملطلوبات 

املالية املحمولة يف 31 دي�سمرب 2010م. لي�س هناك تاأثري على حقوق �سركاء ال�سركة.

مخاطر السيولة
متثل خماطر ال�سيولة خماطر عدم التمكن من بيع اأ�سل مايل عند احلاجة وب�سرعة كافية لتفادي تخفي�س اأية خ�سارة. تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها 

بانتظام للتاأكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء باأية التزامات حالية وم�ستقبلية.

مخاطر أسعار حقوق الملكية
خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سوق.

اإن ا�ستثمارات ال�سركة معر�سة ملخاطر �سعر ال�سوق الذي ين�ساأ عن عدم التاأكد حول الأ�سعار امل�ستقبلية. تدير ال�سركة هذا اخلطر من خالل تنويع مفظتها 

ال�ستثمارية من نواحي التوزيع اجلغرايف والرتكيز القطاعي.

26. أرقام المقارنة

جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2009م لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م (يتبع)




