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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

بحمد اهلل توا�سل جناح جدوى لالإ�ستثمار يف عامها الثاين بالرغم من التحديات التي ت�سهدها الأ�سواق املالية العاملية، حيث كان من �ساأن انطالقتها القوية 

املبكرة اأن مهدت الطريق لتحولها اإىل اإحدى املوؤ�س�سات املالية املرموقة يف املنطقة. وبف�سل اهلل ثم القيادات يف ال�سركة فقد مت تطوير جمموعة ل نظري لها من 

املنتجات واخلدمات، هذا بالإ�سافة اإىل اأن روؤيتنا ال�ستثمارية ومبادئنا النابعة من �سريعتنا الغّراء قد �ساهمتا يف حتقيق ذلك النجاح رغم التحديات الكبرية 

التي تفر�سها اأو�ساع الأ�سواق. ويحق لنا اأن نفخر باأن �سمعتنا واأدائنا قد اأقنعتا �سركة »خزانة نا�سيونال بريهاد« الذراع ال�ستثماري للحكومة املاليزية بالدخول 

معنا يف �سراكة نرى اأنها �ستفتح الباب، مب�سيئة اهلل، اأمام فر�س ا�ستثمارية رائعة ت�سجع على تبادل املعرفة واخلربات بني دولتني تعتربان مركز الثقل يف 

امل�سرفية ال�ستثمارية الإ�سالمية.

لقد ر�سخت اإجنازات العام 2008م اأ�سا�ساتنا ك�سركة ا�ستثمارية رائدة يف اململكة، فقد حاز فريق اإدارة امل�سرفية ال�ستثمارية املتمّيز بعقود ا�ست�سارات قّيمة 

�سمنها اختيارنا م�ست�سار ومن�سق مايل منفرد لأكرب م�سروع يف اململكة يتم متويله ب�سيغة اإ�سالمية، وكذلك اختيارنا م�ست�سار م�سرتك يف �سفقة ا�ستحواذ بني 

�سركتني مدرجتني يف ال�سوق. اأما اإدارة الأ�سول فقد اأطلقت �ستة �سناديق جديدة خالل العام من بينها اأول �سندوق يف املنطقة ينفرد بال�ستثمار يف قارة اأفريقيا 

البكر، وجاء اأداء �سناديقنا ال�ستثمارية �سمن اأف�سل ال�سناديق اأداًء �سواء كانت ت�ستثمر يف ال�سوق املحلي اأو الأ�سواق اخلليجية اأو العربية. وعززت جدوى 

لالإ�ستثمار موقعها كم�سدر رئي�سي للتقارير القت�سادية ودرا�سات اأ�سواق الأ�سهم على م�ستوى اململكة، بل متكنت العام املا�سي من اإ�سدار تغطية يومية منتظمة 

اإبان ذروة الأزمة املالية العاملية. كما متكنت اإدارة الو�ساطة من حتقيق منو ملحوظ بف�سل خدماتها الرائدة.

جاء الأداء املايل للعام املا�سي م�سجعًا اإذا اأخذنا يف احل�سبان ظروف ال�سوق غري املتوقعة، فقد �ساهم منو الإيرادات القوي من اأن�سطة اإدارة الأ�سول و امل�سرفية 

ال�ستثمارية والو�ساطة يف حتقيق اإيرادات �سخمة بلغ اإجماليها 163,2 مليون ريال يف ثاين �سنة ت�سغيلية، و�ساهمت حزمة الإجراءات التي مت اتخاذها ل�سبط 

امل�سروفات يف حت�سني الأرباح حيث بلغ �سايف الأرباح 30,2 مليون ريال. وحققت ال�سركة عائد على راأ�س املال بلغ 6 باملائة وبلغ 4 باملائة على اإجمايل الأ�سول، 

وارتفعت حقوق املالك من 735 مليون نهاية العام 2007م اإىل 742 مليون. وكنا قد اأخذنا يف احل�سبان احتمال تذبذب اأ�سعار اأ�سول ال�سركات، لذا انتهجنا 

اأ�سلوب متحفظ يف اإدارة اأموال ال�سركة با�ستثمارها يف منتجات اآمنة وابتعدنا عن الديون لتمويل ا�ستثماراتنا وتوفرت لنا �سيولة نقدية كبرية مما اأدى اإىل حتقيقنا 

عوائد اإيجابية يف نهاية العام.

ل�سك اأننا نواجه ظروفًا ت�سغيلية �سعبة خالل العام 2009م وذلك ب�سبب دخول القت�ساد العاملي يف حالة ركود وانخفا�س اأ�سعار النفط ب�سكل حاد وتدين اأ�سعار 

الأ�سول بخا�سة الأ�سهم والعقارات اإىل اأدنى م�ستوياتها يف جميع اأنحاء العامل. لكن ورغم اأن هذه الأو�ساع متثل بع�س التحديات اإل اأنها توفر يف الوقت ذاته 

فر�سًا عديدة �سانحة �سنعمل على ا�ستغاللها يف �سبيل ا�ستك�ساف فر�س ا�ستثمارية اأكرث جاذبية لعمالئنا. ولن نغفل وجودنا �سمن اقت�ساد يحتل مكانة متميزة 

توؤهله لل�سمود اأمام التحديات التي تواجه القت�ساد العاملي وذلك بف�سل انتهاج حكومتنا الر�سيدة �سيا�سة اقت�سادية تت�سف ببعد النظر وانتهاجها �سيا�سة 

حكيمة لتحرير اأ�سواق املال. لذا اأجدين على يقني تام باأننا خالل الفرتة املقبلة من هذا العام 2009م �سنعمل على اغتنام الفر�س اجلديدة من حولنا حتى 

يت�سنى لنا حتقيق املزيد من النمو وال�سري اإىل الأمام بخطى ثابتة.  

واهلل املوفق،

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س الإدارة
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لمحة عامة حول الشركة

إدارة األصول
�سهدت اإدارة الأ�سول يف �سركة جدوى منوًا قويًا خالل عام 2008م رغم 

الأزمة التي ع�سفت باأ�سواق املال العاملية، حيث ارتفعت الإيرادات مبعدل 

285 باملائة ومت اإ�سافة 6 منتجات جديدة للقائمة احلالية. اأما على �سعيد 

الأداء فقد جتاوز اأداء 11 �سندوقا من �سناديق ال�ستثمار التي تديرها �سركة 

جدوى والبالغة 14 �سندوقا املوؤ�سر املعياري ال�سرت�سادي اخلا�س بتلك 

ال�سناديق بنهاية العام. وبناء على معلومات ال�سوق فقد جاءت �سناديق جدوى 

الرئي�سية الثالثة م�ستملة على �سندوق جدوى لالأ�سهم ال�سعودية و�سندوق 

جدوى لالأ�سهم اخلليجية و�سندوق جدوى لأ�سواق الأ�سهم العربية �سمن اأعلى 

ثالثة �سناديق من حيث الأداء خالل ال�سنة بالن�سبة لفئات تلك ال�سناديق.

وبلغ اإجمايل اأ�سول ال�سناديق التي تديرها جدوى 3,7 مليار ريال �سعودي 

بنهاية عام 2008م، منخف�سة مبعدل 14 باملائة مقارنة بعام 2007م، اإل 

اأن النظر اإىل هذا الرتاجع يجب اأن يوؤخذ يف اإطار الرتاجع ال�سامل يف اأ�سواق 

الأ�سهم العاملية الذي جتاوزت ن�سبته 50 باملائة وكذلك من منظور الرتاجع 

يف موجودات ال�سناديق ال�ستثمارية �سمن قطاع اإدارة الأ�سول يف اململكة 

ككل والذي بلغت ن�سبته 29 باملائة. وت�ستحوذ جدوى حاليًا على ح�سة تعادل 

3 باملائة من اإجمايل موجودات ال�سناديق ال�ستثمارية يف اململكة وهي ح�سة 

تفوق كثريًا موجودات اأيًا من ال�سركات ال�ستثمارية اجلديدة.  اإن الأداء 

املتفوق ل�سناديق جدوى يوؤهلها ل�ستقطاع ح�سة متزايدة من موجودات قطاع 

اإدارة الأ�سول اإذا ما جاءت ظروف ال�سوق مواتيه خالل عام  2009م.

 

إدارة المصرفية االستثمارية
�سجلت امل�سرفية ال�ستثمارية جناحًا ملحوظًا خالل ال�سنة رغم التحديات 

التي �سادت الأ�سواق، فقد ا�ستقطبت اأحد ع�سر �سفقة خالل العام كانت 

�سبع منها ن�سطة بنهاية العام. وقد بلغ اإجمايل اإيرادات هذه ال�سفقات 53 

مليون ريال �سعودي يف عام 2008م، ول تزال قائمة ال�سفقات اجلديدة يف 

تزايد خالل هذا العام. وتتوزع قائمة املعامالت التي ينفذها فريق امل�سرفية 

ال�ستثمارية على اأن�سطة متويل امل�ساريع والندماج وال�ستحواذ والكتتابات 

اخلا�سة واأ�سهم امللكية اخلا�سة.

وكان فريق امل�سرفية ال�ستثمارية قد عزز قدراته خالل ال�سنة ب�سم �سبع 

موظفني متخ�س�سني لي�سبح جمموع اأع�ساء فريق امل�سرفية ال�ستثمارية 

ثالثة ع�سر متخ�س�سًا يتمتعون بخربات وا�سعة يف قطاعات ونطاق منتجات 

تتما�سى مع املعايري القت�سادية الرئي�سية ال�سائدة يف اململكة. وبف�سل 

الكفاءة العالية للفريق وتركيزه املتوا�سل على التنفيذ فقد متكنت امل�سرفية 

ال�ستثمارية يف جدوى من حتقيق العديد من الإجنازات خالل عام 2008م 

والتي �سملت ما يلي: 

اخلا�سة”  لالأ�سـهم  جديدة  �سركة  “اأف�سل  جائزتني  على  ح�سلت  		•
و“اأف�سل �سندوق جديد لالأ�سـهم اخلا�سة” وذلك خالل حفل توزيع 
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جوائز “برايفت اكوتي وورلد 2008م” )عامل الأ�سهم اخلا�سة( ملنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام 2008م

ومرتب الت�سهيالت مل�سروع جبل عمر يف  الوحيد  امل�ست�سار  ال�سركة  عينت  		•
مكة بقيمة 16 مليار ريال �سعودي، وهو واحد من اأكرب م�ساريع التمويل 

الإ�سالمي التي جتري يف اململكة.

حائل للتنمية الزراعية  �سركة  قبل  من  م�سرتكًا  م�ست�سارًا  ال�سركة  عينت  		•
لتقدمي الرد على عر�س �سركة املراعي، وهي اأول معاملة اندماج 

وا�ستحواذ عامة يف اململكة.

إدارة الثروات
ي�ستخدم م�سطلح اإدارة الرثوات لالإ�سارة اإىل الإدارة التي تدير وتعتني 

بح�سابات كبار العمالء، وي�سم فريق اإدارة الرثوات يف جدوى جمموعة 

متمر�سة من مدراء العالقات ذوي اخلربة الطويلة والتخ�س�س يف هذا املجال 

مل ياألوا جهدًا للو�سول اإىل العمالء خالل ال�سنوات الثالث املا�سية م�ستخدمني 

خمتلف القنوات م�ستملة على فروعنا الأربعة و�سبكة الإنرتنت ومركز خدمات 

العمالء. وقد �ساركت اإدارة الرثوات يف العديد من الزيارات والجتماعات 

التعريفية على ال�سعيدين املحلي والعاملي خالل العام 2008م وذلك من 

اأجل التعريف بال�سركة ومنتجاتها وخدماتها كما تقدمنا بالكثري من العرو�س 

لكربيات ال�سركات املحلية والعاملية واملوؤ�س�سات احلكومية، هذا عدا اأن عدد 

العمالء لدينا قد ارتفع مبعدل 271 باملائة خالل نف�س الفرتة.

ومتا�سيًا مع ا�سرتاتيجيتنا الهادفة اإىل و�سع العميل يف مركز اهتمامنا فقد 

ا�ستدعت احلاجة يف الآونة الأخرية اإىل اإجراء تعديل على طرق التوا�سل مع 

عمالئنا حيث مت اتخاذ قرار ا�ستبدال الفروع  مبجموعة من مدراء العالقات 

املوؤهلني تاأهياًل عاليًا كي ي�سرفوا على اإدارة عالقات عمالئنا والعناية بهم 

والتوا�سل معهم مبا�سرة. ومن �ساأن هذه ال�سرتاتيجية اأن متكن مدير العالقة 

من فهم عمالئه ب�سكل اأف�سل وتطوير ا�سرتاتيجية طويلة املدى تهدف اإىل 

حت�سني اأداء ثروتهم وحمافظهم ال�ستثمارية مما يحقق الراحة وال�ستقرار 

لعمالئنا يف نهاية املطاف.

خدمات الوساطة
متكن ق�سم الو�ساطة يف �سركة جدوى من م�ساعفة ح�سته ال�سوقية خالل عام 

2008م وذلك من خالل الزيادة امللحوظة يف حجم التداولت والتي بلغت 

12 مليار ريال �سعودي، حمققًا بذلك كافة اأهدافه رغم ظروف ال�سوق التي 

ات�سمت بال�سعوبة. وتاأتي هذه الإجنازات نتيجة للزيادة يف ا�ستهداف �سرائح 

حمددة من العمالء من قبل ال�سركة وبف�سل �سمعتنا يف توفري م�ستوى رفيع من 

اخلدمة. وننظر حاليًا يف اإمكانية زيادة قنوات التوا�سل مع خمتلف الأ�سواق.

   

 األبحاث
عززت �سركة جدوى لالإ�ستثمار مركزها كم�سدر رائد لأبحاث �سوق الأ�سهم 

والأبحاث القت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية. فقد طرحت خدمة اأبحاث 

الأ�سهم لأول مرة العام املا�سي واأ�سدرنا تقارير يومية عن اآخر امل�ستجدات 

عندما كانت الأزمة املالية العاملية يف اأوجها. ول تزال ن�سراتنا ال�سهرية 

والتقارير التي ن�سدرها متثل اأحد معايري القيا�س  للتقارير والتحليالت 

من خمتلف امل�سادر التي تتناول املوا�سيع التي توؤثر على ال�سوق والقت�ساد 

ال�سعوديني.

 

وقد متكنت ال�سركة خالل عام 2008م من ا�ستقطاب انتباه وا�سع يف الأ�سواق 

من خالل الأبحاث املتعلقة بالأ�سهم التي مت اإ�سدارها حيث قامت ال�سركة 

بتغطية 19 �سركة مدرجة مت ن�سر تقارير حول 8 منها بالإ�سافة اإىل قطاع 

واحد. كما مت حتليل 11 �سركة اأخرى مبوجب عقود ا�ست�سارية خا�سة ومت اأي�سًا 

تعزيز طاقم املوظفني العاملني يف اأبحاث الأ�سهم. وت�سدر اأبحاث الأ�سهم 

ح�سرًا لعمالء جدوى مما يعترب ميزة تلعب دورًا بارزًا يف تو�سيع قاعدة اأعمال 

ال�سركة ككل. وقد تفوقت تو�سيات “ال�سراء” التي اأ�سدرتها ال�سركة على معدل 

ال�سوق مبتو�سط زاد عن %20 يف الفرتة بني اإ�سدار التقرير ونهاية ال�سنة.

واإدراكًا منها  باأن م�ساكل القطاع املايل الأمريكي �سترتتب عليها تبعات كبرية 

خارج الوليات املتحدة فقد بادرت جدوى باإ�سدار تقرير يومي على مدى الأ�سهر 

التي �سهدت اأ�سعب الأوقات املالية على النطاق العاملي. وتطرقت التقارير اإىل 

الأحداث املعقدة واملت�سابكة حول العامل والتي مت حتليلها وتقدميها  بكل و�سوح 

ودقة مع الرتكيز على النتائج املرتتبة على ال�سوق والقت�ساد ال�سعوديني. 

وكما هو احلال بالن�سبة لكافة تقاريرنا الأخرى فقد ن�سرت التقارير املذكورة 

بالتزامن باللغتني العربية والإجنليزية، كما قمنا بعمل الرتتيبات الالزمة 

مع ال�سحيفة القت�سادية الأوىل يف اململكة لن�سر تلك التقارير. وعلى �سعيد 

اآخر فقد توا�سلت املحا�سرات التي قدمها اأع�ساء طاقم اإدارة البحوث عدا 

عن م�ساركتهم يف املنا�سبات الإعالمية املنتظمة مبا يحقق الفوائد املرجوة يف 

زيادة التعريف بجدوى وبالتايل ا�ستقطاب فر�س الأعمال اجلديدة. وقد حازت 

تقاريرنا املن�سورة على تغطية وا�سعة يف خمتلف و�سائل الإعالم املحلية والعاملية.

بالرغم من األزمة االقتصادية العالمية إال أن إدارة األصول في 
شركة جدوى شهدت نمواً قويًا في عام 2008م، حيث ارتفعت 

اإليرادات بنسبة %285 وتم طرح 6 منتجات جديدة إضافًة لقاعدة 
منتجات جدوى االستثمارية.
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المجموعة الشرعية
كان العام 2008م حافاًل بالن�سبة للمجموعة ال�سرعية حيث عقدت �ستة 

اجتماعات مع الهيئة ال�سرعية لل�سركة ومع �سندوق ر�سل جدوى مت خاللها 

مناق�سة 36 مذكرة بحث بعد اإجراء مراجعة �سرعية داخلية كاملة لها مع 

الإدارات ذات العالقة. وقد نتج عن الجتماعات اإ�سدار 23 قرارًا من قبل 

الهيئة ال�سرعية، كما مت اإ�سدار اأربع تقارير �سرعية ملراقبة التزام كاًل من 

�سركة جدوى و�سناديق ر�سل جدوى بقرارات الهيئة ال�سرعية وتوجيهاتها.

 كما نظمت املجموعة ال�سرعية ور�ستي عمل حول مو�سوعي ال�سكوك )قدمها 

رئي�س املجموعة ال�سرعية( والتحوط يف التمويل الإ�سالمي )قدمها الدكتور 

�سامي ال�سويلم بالتن�سيق مع املعهد الإ�سالمي لالأبحاث والتدريب(. وقد ح�سل 

اثنني من موظفي املجموعة على �سهادة الزمالة يف ال�ست�سارة واملراجعة 

ال�سرعية القانونية من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة املالية الإ�سالمية. ومت 

اإن�ساء مكتبة �سرعية للم�ساهمة يف تطوير الأبحاث ال�سرعية ومت اإ�سدار تقارير 

تثقيفية تتعلق بال�سريعة.

 

اإلدارة القانونية
لعبت الإدارة القانونية دورًا هامًا يف م�ساندة الإدارات والأق�سام الأخرى من 

خالل تقدمي خدمات قانونية ذات نوعية عالية، كما عملت عن كثب لتقدمي 

امل�سورة القانونية لكافة عمليات ال�سركة الرئي�سية م�ستملة على اتفاقية 

ال�سراكة مع  خزانة نا�سيونال بريهاد و �سركة جبل عمر للتطوير.

األمين العام للشركة
هو نقطة الت�سال بني جمل�س الإدارة والإدارة العليا وامل�ساهمني، كما يقوم 

بتقدمي ال�ست�سارة وترتيب الجتماعات الدورية وت�سجيل وحفظ املداولت 

ملجل�س الإدارة ويتابع تنفيذ تو�سياته. كما يعمل على ترتيب وعقد اجلمعيات 

العمومية مل�ساهمي ال�سركة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية.  

االلتزام ومكافحة غسل األموال
ركزت وحدة اللتزام ومكافحة غ�سل الأموال خالل ال�سنة ب�سكل اأ�سا�سي على 

تطوير وتطبيق �سيا�سات داخلية عديدة هامة، حيث مت اإ�سدار ال�سيا�سات التالية: 

�سيا�سة التعامل ال�سخ�سي للموظفني و�سيا�سة جدوى يف الإبالغ عن التجاوزات 

و�سيا�سة الرتتيبات الواقية من ت�سرب املعلومات وبيان الع�سو املنتدب املتعلق 

ب�سيا�سة اللتزام وبرنامج اللتزام ل�سركة جدوى ومرفقاته. بالإ�سافة لذلك فقد 

اأكملت وحدة اللتزام ومكافحة غ�سل الأموال ا�ستيفاء الحتياجات التدريبية 

املتعلقة باللتزام وغ�سل الأموال جنبًا اإىل جنب مع برامج التاأهيل املطلوبة من قبل 

اجلهات الإ�سرافية. كما ح�سلت الوحدة على كافة املوافقات النظامية ال�سرورية 

لل�سناديق اجلديدة التي مت طرحها خالل عام 2008م. ويوا�سل مدير الوحدة 

اأي�سا التن�سيق مع الأق�سام املعنية بخ�سو�س اإجراءات التحقق من �سخ�سية 

العميل )مبداأ اأعرف عميلك( والتعرف على الأ�سخا�س من ذوي النتماءات 

ال�سيا�سية واحل�سابات ذات العالقة واأي�سًا احل�سابات ذات املخاطر العالية.

 

العالقات العامة واإلعالم
كان عام 2008م عامًا مليئًا بالتحديات والن�ساط بالن�سبة للعالقات العامة 

والإعالم حيث اكتملت فيها هوية ال�سركة. وقد و�سعت الإدارة خالل ال�سنة 

عددًا من الربامج الرئي�سية ونفذتها من خالل قنوات ات�سال خمتلفة �سملت 

رعاية واإدارة بع�س الربامج والأحداث وتر�سيخ هوية ال�سركة وطرح وترويج 

املنتجات واخلدمات واأي�سًا ت�سميم واإخراج خمتلف املطبوعات. ومن �سمن 

الأن�سطة التي متت خالل العام التوقيع على عقد مع وكالة اإعالن جديدة 

اإ�سافًة اإىل تعيني مدير ت�سويق جديد. 

وقد عملت اإدارة العالقات العامة والإعالم على حتديد الأحداث الهامة 

وامل�ساركة فيها ورعايتها خالل عام 2008م وذلك على م�ستوى اململكة ودول 

اخلليج. كما �سعت اإدارة العالقات العامة للح�سول على اأف�سل اجلوائز 

املالية وحترت عن ال�سروط الالزمة للم�ساركة فيها واأعدت امل�ستندات التي 

متثل �سركة جدوى على اأف�سل وجه وحتققت م�ساعيها يف ذلك الجتاه لتفوز 

يف جائزتني كبريتني �سمن فعاليات توزيع اجلوائز العاملية لالأ�سهم اخلا�سة 

على نطاق ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام  2008م. كما بادرت اإدارة 

العالقات العامة والإعالم بو�سع خططًا تتعلق بامل�سئولية الجتماعية �سملت 

برناجمًا للتعاون مع اإحدى اجلامعات املحلية.

إدارة الموارد البشرية
حتولت اإدارة املوارد الب�سرية يف جدوى من جمرد ن�ساط اإجرائي اإداري اإىل 

�سريك ا�سرتاتيجي لوحدات واأق�سام العمل الأخرى وذلك من خالل م�ساندتها 

لمحة عامة حول الشركة (يتبع)

2  جائزتان
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لتلك الوحدات والأق�سام يف حتقيق مهامها واأهدافها الوا�سعة. وقد ركزت 

اإدارة املوارد الب�سرية يف عام 2008م اهتمامها على و�سع ال�سرتاتيجيات 

طبقًا لحتياجات واأولويات العمل يف ال�سركة، حيث مت اإن�ساء ق�سم التعليم 

والتطوير والذي يهدف مل�ساعدة كافة وحدات العمل والأق�سام يف حتديد 

الحتياجات التطويرية والتدريبية للموظفني، كما مت  الفراغ من م�سروع 

اإعادة هيكلة الدرجات واملراكز الوظيفية على م�ستوى ال�سركة، وقد مت اعتماد 

واإدخال تطبيقات احلا�سب الآيل من اأجل تاأمني �سري اإجراءات واأعمال اإدارة 

املوارد الب�سرية ب�سكل اآيل دقيق و�سليم.

إدارة تقنية المعلومات
ظلت اإدارة تقنية املعلومات على الدوام يف مقدمة الركب فيما يتعلق بتقدمي 

احللول خلدمة عمالئها داخل ال�سركة وخارجها.  وقد ا�ستمرت اإدارة تقنية 

املعلومات يف اإطالق املزيد من اخلدمات والرتقاء مب�ستوى اخلدمات القائمة 

خالل عام 2008م متا�سيًا مع متطلبات الإدارات املختلفة. وتتمتع جدوى 

بقدرة تناف�سية جيدة اليوم بف�سل تطبيق اآخر ما تو�سلت اإليه تقنية املعلومات 

اآخذة يف العتبار اأن تتميز تلك اخلدمات بالفاعلية والقابلية للتطوير. وت�سكل 

اأن�سطة تطوير وتطبيق واإطالق اأنظمة تقنية املعلومات واأنظمة حماية املعلومات 

واأنظمة اأمن املعلومات واأنظمة �سمان ا�ستمرارية الأعمال كلها ت�سكل جزءًا 

من جمموعة اإجراءات ت�سمن ل�سركة جدوى توفر الأنظمة الالزمة للوفاء 

مبتطلبات الأعمال وامل�ستثمرين.

عمليات االستثمار
يتوىل ق�سم عمليات ال�ستثمار كافة الأن�سطة الإجرائية والت�سغيلية ومهام 

اأعمال مكتب م�ساندة اإدارة الأ�سول وخدمات الو�ساطة وت�سوية كافة ح�سابات 

�سركة جدوى واأي�سا فتح ح�سابات العمالء. وقد عر�ست هذه الإدارة  كافة 

تقاريرها النظامية اأمام اجلهات الإ�سرافية واأمام مدقق احل�سابات دون 

اأن يبدي اأيًا منهم اأية مالحظات �سلبية عليها. وقد مت الدخول يف اتفاقية 

خدمة �ساملة مع الإدارات املختلفة يف جدوى كما مت �سراء نظام جديد لإدارة 

املحافظ من �ساأنه تعزيز نوعية اخلدمات املقدمة للعمالء.

وحدة الشؤون اإلدارية والمباني
ين�سب عمل وحدة ال�سوؤون الإدارية واملباين على �سمان توفري بيئة عمل �سليمة 

ومالئمة ومريحة، وقد جنحت هذه الإدارة خالل العام املا�سي يف تطوير 

�سيا�سة فاعلة فيما يتعلق بحجوزات موظفي ال�سركة و�سفرهم واإقامتهم، 

واأ�سرفت على كافة الأن�سطة  املتعلقة  بعمليات ومنا�سبات ال�سركة عدا عن 

توفري كافة امل�ستلزمات ال�سرورية ملوظفي جدوى.

إدارة االستراتيجيات 
ا�ستجابة لالآثار التي ترتبت على انهيار الأ�سواق املالية العاملية نتيجة لالأزمة 

الراهنة، جلاأت �سركة جدوى اإىل اإعادة ترتيب اأولوياتها حيث بادرت منذ 

الربع الأخري من العام املا�سي اإىل اإعادة �سياغة اخلطط ال�سرتاتيجية 

مب�ساركة كافة امل�ستويات الإدارية بال�سركة. وكانت النتائج مثمرة حيث مت 

جتديد اللتزام بتنفيذ ال�سرتاتيجية من خالل و�سع اأهداف ق�سرية املدى 

على م�ستوى ال�سركة واأي�سا على م�ستوى وحدات واأق�سام العمل، بحيث تكون 

املح�سلة النهائية تطوير حلول تركز على ا�ستيفاء الحتياجات ال�ستثمارية 

الفردية ل�سريحة امل�ستثمرين التي ت�ستهدفها ال�سركة.

اإلدارة المالية
�سجلت الإدارة املالية عامًا اآخر من النجاح عام 2008م، وقد حتقق لل�سركة 

ذلك من خالل طرح اأ�سلوب رفع تقارير �ساملة حول التكلفة والأداء من 

قبل مراكز التكلفة املختلفة داخل ال�سركة كما اأ�سدرت قوائم مالية مقارنة 

لأول مرة منذ اإن�سائها وحددت النموذج الذي �سوف ي�ستخدم يف اإ�سدار اأول 

ميزانية تف�سيلية للعام 2009م. وتعترب جدوى من اأكرث ال�سركات كفاءة يف 

قطاع �سناعة املال يف املنطقة بالنظر اإىل تكلفة العمليات املنخف�سة للغاية 

لديها. وقد كانت الإدارة املالية يف �سركة جدوى رائدة يف تقدمي امل�سورة لهيئة 

ال�سوق املالية حول اأف�سل املمار�سات فيما يتعلق باإ�سدار التقارير املالية بل اإن 

تقارير ال�سركة تعترب مبثابة املعيار القيا�سي بالن�سبة للقطاع من ناحية دقة 

ونوعية التقارير التي ترفعها.

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية 
روؤية هذه الإدارة هي “التاأكيد على اأن املخاطر التي تتكبدها الأق�سام تاأتي 

�سمن اأطر املخاطر املحددة من قبل جمل�س الإدارة، حيث يتم التحقق من 

ذلك من خالل القيا�س الفعال للمخاطر والتقييم ورفع التقارير”. ومن 

اأهم اأن�سطة اإدارة خماطر العمليات و�سع وتنفيذ ال�سوابط والتقييم الذاتي 

للمخاطر والذي يعترب اأي�سًا مفيدًا لأن�سطة املراجعة الداخلية.

حققت جدوى الفوز بجائزتين كبيرتين ضمن فعاليات توزيع الجوائز 
العالمية لألسهم الخاصة على نطاق الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا والتي تم تنظيمها في دبي في شهر نوفمبر 2008م.



بيان الهيئة الشرعية
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إن هذا البيان الختامي يعكس األداء الشرعي لشركة جدوى لالستثمار ومدى االلتزام 
بالمعاير الشرعية، كما يعكس التزام وتعاون جميع األقسام في تطبيق القرارات الشرعية.

بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلسثتمار لعام 1430 هـ - 2008 م 
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22 التقرير السنوي 2008 اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

موجودات متداولة

  26.040.796  3261.211.508نقد وما يف حكمه

  78.783.683  27.563.234مدينون

  6.242.645  57.598.708م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

  111.067.124  296.373.450جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

  58.544.284  4273.678.919ا�ستثمارات متاحة للبيع

  51.799.412  626.060.155ممتلكات ومعدات، �سايف

  572.882.483  8187.002.171ا�ستثمار يف �سركة زميلة

  683.226.179  486.741.245جمموع املوجودات غري املتداولة

  794.293.303  783.114.695جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة

  54.849.242  1023.974.203م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

-  77.581.600مطلوب اإىل جهات ذات عالقة

  2.602.128  95.995.529خم�س�س الزكاة

  57.451.370  37.551.332جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

  1.516.930  3.140.974تعوي�سات نهاية اخلدمة

حقوق امل�ساهمني

  500.000.000  11500.000.000راأ�س املال

  10.431.264  1213.447.353احتياطي نظامي

  131.012.362  4107.948.854 و 8التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

  93.881.377  121.026.182اأرباح مبقاة

  735.325.003  742.422.389جمموع حقوق امل�ساهمني

  794.293.303  783.114.695جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2008 م

بالريال ال�سعودي املوجودات

2007 2008 اإي�ساحات
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م

الإيرادات

57.521.86215.028.054اإدارة الأ�سول

50.483.38236.932.592متويل ال�سركات 

7.628.6353.850.779و�ساطة

ا�ستثمار ال�سركة:

819.047.578176.347.384-    احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة

7.741.78115.799.873-    دخل عمولة

9.765.48714.131.076-    مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

-9.488.160-    اأن�سبة اأرباح موزعة

-1.567.141اإيرادات اأخرى

163.244.026262.089.758جمموع الإيرادات

امل�ساريف

)75.805.240()70.946.052(13رواتب ومزايا اأخرى

)14.277.446()14.492.093(6ا�ستهالكات

)5.113.661()6.186.118(م�ساريف الإيجار

)33.025.420(-م�ساريف ما قبل الت�سغيل

)26.953.222()32.924.651(14م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

)155.174.989()124.548.914(جمموع امل�ساريف

  38.695.112106.914.769الدخل من العمليات

-1510.006.064اإيرادات اأخرى

-)15.146.881(16تكاليف اإعادة هيكلة

33.554.295106.914.769الربح قبل الزكاة

)2.602.128()3.393.401(9الزكاة

30.160.894104.312.641�سايف الدخل

17ربح ال�سهم:

0.772.14الدخل من العمليات

0.602.09�سايف الدخل

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

للفرتة من 19 فرباير 2007 

ولغاية 31 دي�سمرب 2007 2008 اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م

الأن�سطة الت�سغيلية

33.554.295106.914.769الربح قبل الزكاة

تعديالت على:

)176.347.384()19.047.578(احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة

14.492.09314.277.446ا�ستهالكات

14.578.1064.431.844اخل�سارة من �سطب ممتلكات ومعدات

1.657.4691.516.930تعوي�سات نهاية اخلدمة

)14.131.076()9.765.487(مكا�سب بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-) 41.064(مكا�سب بيع ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

)78.783.683(51.220.449مدينون

)6.242.645()1.356.063(م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

54.849.242)30.875.039(م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

-7.581.600مطلوب اإىل جهات ذات عالقة

-)33.425(تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

)93.514.557(61.965.356�سايف النقد املتوفر من ) امل�ستخدم يف ( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)70.508.702()3.569.882(�سراء ممتلكات ومعدات

-280.004املح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

)67.700.000()310.905.049(اإ�سافة اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

25.997.01937.731.076املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)279.967.021(-ا�ستثمار يف �سركة زميلة

-279.302.730املح�سل من قر�س اإىل �سركة زميلة

-182.100.534اأن�سبة اأرباح موزعة من �سركة زميلة

)380.444.647(173.205.356�سايف النقد املتوفر من ) امل�ستخدم يف ( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

500.000.000-متويل راأ�س املال

500.000.000-�سايف النقد املتوفر من الأن�سطة التمويلية

235.170.71226.040.796�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

-26.040.796النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة / الفرتة

261.211.50826.040.796النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة / الفرتة

بنود غري نقدية:

131.012.362)23.063.508(التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

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

للفرتة من 19 فرباير 2007 

ولغاية 31 دي�سمرب 2007

بالريال ال�سعودي

2008



التقرير السنوي 252008

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م

500.000.000--500.000.000متويل راأ�س املال

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع

--14.444.284-14.444.284

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف 

�سركة زميلة

--116.568.078–116.568.078 

104.312.641104.312.641---�سايف الدخل

-)10.431.264(-10.431.264-املحول اإىل الحتياطي النظامي

35.325.003 31500.000.00010.431.264131.012.36293.881.377 دي�سمرب 2007

التغري يف القيمة العادلة  ل�ستثمارات 

املتاحة للبيع

--)79.538.882(-)79.538.882(

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف 

�سركة زميلة

--56.475.374-56.475.374

30.160.89430.160.894---�سايف الدخل

-)3.016.089(-3.016.089-املحول اإىل الحتياطي النظامي

 31500.000.00013.447.353107.948.854121.026.182742.422.389 دي�سمرب 2008

 

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

املجموع اأرباح مبقاة احتياطي نظامي راأ�س املال

التغري يف القيمة 

العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع

بالريال ال�سعودي
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م

1.  عام
اإن جدوى لال�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 1428 هـ

)املوافق 19 فرباير 2007م(.

يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي 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 1427 )املوافق 27 اأغ�سط�س 

2006م(.

2.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا ملعيار العر�س والإف�ساح العام 

ال�سادر عن وزارة التجارة ووفقا للمعايري املحا�سبية 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.

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.

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 الإنخفا�س يف القيمة يف قائمة 

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

الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 

املخ�سومة على ا�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 الإ�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 الإ�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
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م (يتبع)

مصاريف ما قبل التشغيل
متثل م�ساريف ما قبل الت�سغيل اأتعاب تغطية الإ�سدار واأتعاب املحامني 

والإداريني وامل�ست�سارين واملحا�سبني بالإ�سافة اإىل اأتعاب خمتلفة متعلقة 

بت�سجيل ال�سركة وم�ساريف الدعاية والإعالن التابعة لتاأ�سي�س ال�سركة وتكلفة 

�سهادات الأ�سهم وم�ساريف احل�سول على الرتاخي�س والرواتب وم�ساريف 

الإيجار وغريها.

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

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

تن�ساأ عنها منفعة اقت�سادية هي حمتملة 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.

تحقيق اإليرادات
تتحقق الإيرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العمالء وتظهر بال�سايف بعد 

اخل�سم.

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

يتم ال�ستدراك للزكاة وفقا ملبداأ ال�ستحقاق. يتم احت�ساب خم�س�س الزكاة 

وفقا للوعاء الزكوي. يجري ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�س والربط 

النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�س.
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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.

 20082007

12.211.5086.540.796ح�سابات البنك اجلارية

249.000.00019.500.000عقود مرابحة

261.211.50826.040.796

4.  استثمارات متاحة للبيع
اإن الكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي:

58.544.284  130.225.414)71.847.113(  202.072.527�سناديق ال�ستثمار املفتوحة

-  11.180.400111.203.400  100.023.000�سناديق ال�ستثمار املقفلة

-  32.250.105)4.427.883(  36.677.988ح�س�س يف اأ�سهم

338.773.515  )56.094.596(273.678.919  58.544.284

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغة 79.538.882 ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2008م ) 31 

دي�سمرب 2007 : 14.444.284 ريال �سعودي (.

5.  المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

20082007

2.818.6572.700.000قرو�س للموظفني

2.449.8892.008.217اإيجار مدفوع مقدمًا

790.374385.538دفعات مقدمة للموظفني

600.944830.776�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

 938.844318.114اأخرى

7.598.7086.242.645

بالريال ال�سعودي

الكلفة الأولية

بالريال ال�سعودي 

التغري يف

القيمة العادلة

القيمة العادلة

2008

القيمة العادلة

2007

بالريال ال�سعودي



التقرير السنوي 292008

6.  الممتلكات والمعدات، صافي

الكلفة

125.701.76610.974.90910.956.0904.783.31647.50011.664.93764.128.518 يناير 2008

4.351.947-830.226294.3072.674.739473.70578.970الإ�سافات

)358.400(-----)358.400(ال�ستبعادات

)23.381.820()3.752.387(-)606.454()8.621.770(-)10.401.209(ال�سطب

3115.772.38311.269.2165.009.0594.650.567126.4707.912.55044.740.245 دي�سمرب 2008

ال�ستهالك املرتاكم

16.620.4112.739.5991.685.2531.165.83611.875888.19713.111.171 يناير 2008

6.220.4892.791.6951.591.9751.206.25626.6822.654.99614.492.093املحمل لل�سنة

)119.460(-----)119.460(ال�ستبعادات

)8.803.714()2.223.429(-)239.796()897.449(-)5.443.040(ال�سطب

317.278.4005.531.2942.379.7792.132.29638.5571.319.76418.680.090 دي�سمرب 2008

القيمة الدفرتية ال�سافية

318.493.9835.737.9222.629.2802.518.27187.9136.592.78626.060.155 دي�سمرب 2008

3119.081.3558.235.31010.052.9023.617.48035.62510.776.74051.799.412 دي�سمرب 2007

املجموع

ريال �سعودي

حت�سينات 

على املاأجور

ريال �سعودي

�سيارات

ريال �سعودي

معدات مكتبية

ريال �سعودي

اأثاث ومفرو�سات

ريال �سعودي

برامج كمبيوتر

ريال �سعودي

اأجهزة كمبيوتر

ريال �سعودي

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م (يتبع)
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7.  المعامالت مع جهات ذات عالقة
اإن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي:

36.499.565  41.195.962دخل متويل ال�سركات من ال�سركاء يف ال�سركة الزميلة

2.361.978  1.747.981دخل الو�ساطة من امل�ساهمني

1.256.015  722.097اإيجار مدفوع اإىل �سركة مملوكة من قبل اأحد امل�ساهمني

138.127  238.500تعوي�س وبدلت ح�سور مدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة

-  9.965.000�سراء وبيع اأر�س مع �سركة مملوكة من قبل اأحد امل�ساهمني ) اإي�ساح 15 (

يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة مما يلي:

584.174  649.576اإيجار مدفوع مقدمًا اإىل �سركة مملوكة من قبل اأحد امل�ساهمني

يتكون املطلوب اإىل جهات ذات عالقة مما يلي:

-  7.581.600اأن�سبة اأرباح حم�سلة عن امل�ساهمني

8.   استثمار في شركة زميلة

-572.882.483الر�سيد الفتتاحي

279.967.021-ال�سافات

-) 279.302.730 (حت�سيل قر�س

19.047.578176.347.384احل�سة من الربح

-) 182.100.534 (اأرباح موزعة م�ستلمة

56.475.374116.568.078التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

187.002.171572.882.483الر�سيد النهائي

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغ 56.475.374 ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2008م )31 دي�سمرب 

2007 : 116.568.078 ريال �سعودي(.

بالريال ال�سعودي

للفرتة من 19 فرباير 2007

ولغاية 31 دي�سمرب 2007 2008

2008

2008

2008

بالريال ال�سعودي

2007

بالريال ال�سعودي

2007

بالريال ال�سعودي

2007
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9.  الزكاة
اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي:

500.000.000500.000.000راأ�س املال

-10.431.264احتياطي نظامي

-93.881.377اأرباح مبقاة

)279.967.021()334.282.087(ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

)62.707.384() 52.328.458(ممتلكات ومعدات

-5.085.633خم�س�سات

)45.512.497(17.033.435�سايف الربح / اخل�سارة املعدلة

239.821.164111.813.098وعاء الزكاة

تتمثل اأعباء الزكاة يف:

بالريال ال�سعودي

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2008

239.821.164ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني يف وعاء الزكاة ) %100 (

5.995.529الزكاة للفرتة من 19 فرباير 2007 ولغاية 31 دي�سمرب 2008 بن�سبة %2.5

) 2.602.128 (ناق�سًا : الزكاة للفرتة من 19 فرباير 2007 ولغاية دي�سمرب 2007

3.393.401الزكاة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 بن�سبة %2.5

اإن حركة خم�س�س الزكاة هي كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2008

للفرتة من 19 فرباير ولغاية 31 دي�سمرب 

2007

-12.602.128 يناير

3.393.4012.602.128املخ�س�س لل�سنة / للفرتة

315.995.5292.602.128 دي�سمرب

بالريال ال�سعودي

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م (يتبع)

2007 2008

بالريال ال�سعودي
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10 .  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

38.271.629  13.773.580رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة

10.984.695  5.910.297موردون موجودات ثابتة

5.592.918  4.290.326خم�س�سات ومطلوبات اأخرى

 23.974.203  54.849.242

11.  رأس المال
اإن راأ�س مال ال�سركة يبلغ 500.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإىل 50.000.000 ح�سة قيمة كل منها 10 ريال �سعودي.

بتاريخ 25 اأكتوبر 2008م، وقعت ال�سركة مع خزانة نا�سيونال بريهاد ) » خزانة « ( الذراع ال�ستثماري للحكومة املاليزية اتفاقية �سراكة خا�سعة ملوافقة جمل�س 

الإدارة امل�سبقة يف اجتماعه بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2008م. ومبوجب �سروط التفاقية والتي تخ�سع ملوافقة هيئة ال�سوق املالية، �سوف تقوم جدوى لال�ستثمار باإ�سدار 

اأ�سهم جديدة و�سوف حت�سل خزانة على ح�سة يف جدوى لال�ستثمار بقيمة 342.45 مليون ريال �سعودي، متثل ن�سبة 10% من راأ�س مال جدوى بعد زيادة راأ�س 

املال. اإن املعاملة املذكورة اأعاله متوقع انتهاءها خالل الربع الأول من 2009م.

12.  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.

13.  الرواتب والمزايا األخرى

    

32.501.94921.684.033رواتب اأ�سا�سية

-12.669.061مكافاآت غري اختيارية

8.125.4875.419.692بدلت �سكن

4.330.7772.968.188بدلت نقل

3.789.8322.497.766م�ساريف تاأمني

2.500.00038.602.200مكافاآت اأداء اختيارية

1.657.4691.516.930تعوي�سات نهاية اخلدمة

5.371.4773.116.431اأخرى

70.946.05275.805.240

للفرتة من 19 فرباير 

ولغاية 31 دي�سمرب 

2007

بالريال ال�سعودي

لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2008

2007 2008

بالريال ال�سعودي
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14.  مصاريف عمومية وإدارية أخرى
    

  6.329.0012.321.144م�ساريف مهنية وا�ست�سارية 

  4.850.0161.655.388م�ساريف �سفر

  4.383.0033.400.550�سيانة

  3.768.9493.650.244ات�سالت

  3.622.1134.023.597دعاية

  2.557.943117.796ر�سوم ا�سرتاك

  1.532.097977.233عقود عمال

  1.079.316540.393طباعة

  536.840251.300م�ساريف حرا�سة

  521.744236.813م�ساريف موؤمترات

  4.431.844-�سطب معدات ات�سالت

  1.000.000-خم�س�س خ�سائر العمليات

  3.743.6294.346.920اأخرى

32.924.65126.953.222  

15 .  إيرادات أخرى

-9.965.000املكا�سب من بيع اأر�س

-41.064املكا�سب من بيع ممتلكات ومعدات

10.006.064-

بتاريخ 5 يوليو 2007م، اتفقت ال�سركة و�سركة مملوكة من م�ساهم يف جدوى لال�ستثمار على �سراء اأربع قطع اأر�س على طريق امللك فهد يف مدينة الريا�س بقيمة 

اإجمالية قدرها 29.725.000 ريال �سعودي دفعت بالكامل عن طريق ال�سركة املذكورة اأعاله. اإن الهدف من عملية ال�سراء اأعاله هو بناء مركز اأعمال مع جدوى 

لال�ستثمار ونقل مكتبها الرئي�سي واإن�ساء فرع خلدمة العمالء وتاأجري طوابق اأخرى لأطراف اأخرى.

بتاريخ 3 مار�س 2008م، ونظرًا لظروف ال�سوق املواتية وحدوث تغري يف ا�سرتاتيجية ال�سركة، قرر الطرفان اإلغاء خططهما لبناء مركز الأعمال. ونتيجة لذلك، 

قام الطرفني ببيع قطع الأر�س مبك�سب مت�ساوي قدره 9.965.000 ريال �سعودي لكل طرف.

للفرتة من 19 فرباير 

ولغاية 31دي�سمرب 

2007

للفرتة من 19 فرباير 

ولغاية 31 دي�سمرب 

2007

بالريال ال�سعودي

لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2008

بالريال ال�سعودي

لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2008

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م (يتبع)
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16 .   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 التايل:

واخلرب. والهفوف  وجدة  الريا�س  يف  املتاجرة  فروع  جميع  اإغالق  	•
بتغري  املرتبطة  املعلومات  لتكنولوجيا  الإ�سافية  القدرة  �سطب  	•

ال�سرتاتيجية.

الفروع. موظفي  عقود  اإنهاء  	•

اإن التكاليف املرتبطة باإعادة الهيكلة بلغت 15.15 مليون ريال �سعودي على 

النحو التايل:

اإغالق الفروع

7.975.787- جتهيزات

1.277.491- مفرو�سات

574.830- اأجهزة كمبيوتر

 366.658- معدات مكتبية

�سطب القدرة غري امل�ستخدمة الإ�سافية لتكنولوجيا 

املعلومات

4.383.400

568.715اإنهاء عقود موظفي الفروع

15.146.881 

17 .  ربح السهم
مت احت�ساب ربح 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 2008م 

والبالغة 50 مليون �سهم.

مت احت�ساب ربح 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 2008م 

والبالغة 50 مليون �سهم.

18 .  التعهدات وااللتزامات
لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2008م، تعهدات على �سكل خطاب �سمان 

متعلق بح�سة ال�سركة يف ال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغ 330 مليون ريال 

�سعودي )2007 : 330 مليون ريال �سعودي(.

يف 31 دي�سمرب 2008م، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعمالء مع ال�سركة 

بقيمة 98.84 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م

) 2007 : 152.04 مليون ريال �سعودي ( ومتا�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية، 

هذه الأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة.

19 .  القيمة 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 املتاحة للبيع وال�ستثمار يف �سركة زميلة واملوجودات الأخرى 

وتت�سمن املطلوبات املالية خم�س�س الزكاة واملطلوبات الأخرى واملطلوب اإىل 

جهات ذات عالقة. اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ل تختلف ب�سكل 

جوهري عن قيمتها الدفرتية.

20 .  األصول المدارة
متثل اأ�سول ال�سناديق ال�ستثمارية املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها 

ال�سركة، والبالغة 3.68 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م )2007 

: 2.92 مليار ريال �سعودي( ومتا�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية هذه الأر�سدة 

لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة.

بالريال ال�سعودي

لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2008
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21 .    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 ومدينون 

اآخرون. 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 حمددة بحيث اأن 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 اأن ال�سركة تتعامل ب�سكل رئي�سي بالريال 

ال�سعودي.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تتعر�س ال�سركة ملخاطر ا�سعار العمولت اخلا�سة على ودائعها لأجل لدى 

البنك اخلا�سعة لعمولة.

ان ح�سا�سية الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف ن�سب العمولت اخلا�سة 

على ربح ال�سركة ل�سنة واحدة، م�ستندة على الن�سبة القائمة للموجودات املالية 

واملطلوبات املالية املحمولة يف 31 دي�سمرب 2008م. 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.

22 .    أرقام المقارنة
جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2007م لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م (يتبع)




