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ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

بحمد اهلل حققت �سركتكم جدوى للإ�ستثمار قدرًا كبريًا من االزدهار عام 2009 ومتكنت من تعزيز �سجل اأدائها الرائع يف تنفيذ امل�ساريع وابتكار املنتجات بل 

ور�سخت اأقدامها بني اأف�سل �سركات اال�ستثمار يف املنطقة. ويحق لنا اأن نفخر مب�ستوى االأداء الذي �سجلته �سركتكم منذ بدء اأعمالها يف مار�س 2007، حيث 

متكنت من اقتنا�س فر�س منتقاة لعملئها داخل اململكة وخارجها رغم �سعوبة الظروف االقت�سادية واأو�ساع ال�سوق خلل العامني املا�سيني 2008 و2009 اللذان 

اأن�سب تركيزنا فيهما على التحكم يف امل�سروفات وتقليلها ورفع الكفاءة الت�سغيلية ومعدالت الربحية لدى ال�سركة. وي�سرين اإبلغكم اأن ال�سركة حققت �سايف ربح 

قدره 35.6 مليون ريال خلل عام 2009، بل ويزيدنا فخرًا اأن العام �سهد اأي�سًا ان�سمام م�ساهم كبري ومرموق اإىل جدوى هو �سركة خزانة نا�سونال بريهاد التي 

ا�ستحوذت على ح�سة بلغت  10 باملائة من راأ�سمال ال�سركة من خلل اإ�سدار اأ�سهم اأحقية جديدة.

لقد �سجلت كافة االأن�سطة اال�ستثمارية الرئي�سية بال�سركة وبا�ستمرار اأداءًاً متميزًا خلل عام 2009، حيث اأجنزت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية العديد من 

ال�سفقات اجليدة من بينها تقدمي امل�سورة اإىل اأحد طريف اأول عملية ا�ستحواذ على �سركة م�ساهمة عامة يف اململكة، وهي عملية ا�ستحواذ �سركة املراعي على 

�سركة حائل للتنمية الزراعية، واأكملت بنجاح �سفقة ا�ستحواذ جدوى على ح�سة يف �سركة خا�سة هي �سركة احتاد اخلليج للأغذية. اأما اإدارة االأ�سول فقد كانت 

�سباقة يف اإطلق �سناديق متخ�س�سة لل�ستثمار يف ال�سركات اخلا�سة ال�سعودية ويف العقارات التجارية يف اململكة املتحدة، بينما ظلت ال�سناديق اال�ستثمارية 

القيادية التي تديرها اإدارة االأ�سول حتتل موقع ال�سدارة �سمن اأف�سل ال�سناديق اأداءًا يف جماالتها مما اأهلها لك�سب العديد من اجلوائز. وتوا�سلت اإجنازات 

هذه االإدارة فاأطلقت موؤ�سرات ر�سل - جدوى املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية وهي خطوة �ستعزز بل �سك �سراكتنا مع �سركة ر�سل لل�ستثمارات. ومن جانبه حقق 

ق�سم الو�ساطة �سبقًا من خلل طرحه اأول منتج متوافق مع ال�سريعة االإ�سلمية يف اململكة يتيح للم�ستثمرين تداول املعادن الثمينة. و�سجلت اإدارة ا�ستثمار اأموال 

ال�سركة )Proprietary Investments( اأداءًا متميزًا خلل العام 2009 بالرغم من ظروف ال�سوق ال�سعبة، حيث عززت ا�ستثماراتها منذ بداية العام مما مكنها 

من حتقيق اأداءًا جيدًا متوخية جانب احلذر حفاظًا على راأ�س املال من اخل�سائر. والتزم القائمني على ال�سركة ب�سيا�سة عدم االقرتا�س التي خدمت اأهدافنا كثريًا 

خلل العامني املا�سيني. و�سهد عام 2009 البدء يف تكوين وتعزيز فريق اإدارة الرثوة وتطوير االأعمال من اأجل تاأمني طرح منتجات مبتكرة تتوافق مع متطلبات 

عملئنا. وال يفوتني اأن اأذكر امل�ساندة املتوا�سلة من ِقَبل اأق�سام امل�ساندة التي لوالها ملا كان اإجناز كل تلك النجاحات ممكنًا.

جاء االأداء املايل لل�سركة قويًا خلل 2009، حيث بلغ اإجمايل االإيرادات 144 مليون ريال �سعودي �ساركت يف حتقيقها كل من اإدارة االأ�سول واإدارة اال�ستثمار 

واإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية واإدارة الو�ساطة. ومما يطمئننا اأن لدى جدوى االآن دخًل �سنويًا منتظمًا يعينها يف التحوط �سد تقلبات االأ�سواق وتذبذب االإيرادات 

من اأن�سطة امل�سرفية اال�ستثمارية واال�ستثمارات اخلا�سة. وال �سك اأن كفاءة الت�سغيل �ساعدتنا يف خف�س النفقات ب�سورة ملحوظة ما اأدى الرتفاع االأرباح 

ال�سافية لل�سركة بن�سبة 18 باملائة من 30 مليون ريال عام 2008 اإىل 35.6 مليون ريال عام 2009. وقد �ساهمت االإيرادات املتحققة من ا�ستثمارات اأموال 

ال�سركة يف تعزيز حقوق امل�ساهمني بن�سبة 56 باملائة لتبلغ 1,158 مليون ريال بحيث بلغت القيمة الدفرتية لل�سهم 20.4 ريال.

بالرغم من اأن تاأثري الركود العاملي على اململكة جاء طفيفًا بف�سل االإنفاق العام ال�سخم وال�سيا�سة النقدية الداعمة التي انتهجتها حكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني حفظه اهلل، اإال اأن ن�ساط �سوق املال املحلي �سهد تباطوؤًا ب�سبب تراجع الثقة بني امل�ستثمرين. ومبا اأن امللمح امل�ستقبلية للقت�ساد داخليًا وخارجيًا 

تبدو واعدة خلل عام 2010 وما بعده، فاإن جدوى موؤهلة االآن الغتنام فر�سة االنتعا�س وبنف�س الوقت حماية اأنف�سنا وم�ساهمينا وعملئنا من اال�سطرابات 

االقت�سادية التي �سهدها العامل طيلة العامني املا�سيني. ويف اخلتام ي�سعدين اإبلغكم باأن �سركتكم موعودة بكثري من امل�ساريع الكبرية، ونتطلع قدمًا اإىل حتقيق 

املزيد من االإجنازات يف الفرتة املقبلة باإذن اهلل.

واهلل املوفق،

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س االإدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



ح�سرات امل�ساهمني الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 

تاأثرت معظم اقت�ساديات العامل من الركود يف الن�سف الأول من العام 2009 وحقق القت�ساد ال�سعودي منوًا طفيفًا خالل العام وكان اأداء �سوق الأ�سهم اأقل 

من بع�ض الدول النا�سئة الأخرى كال�سني والهند. اأ�ستقبل القت�ساد العاملي العام 2009 بتذبذب حاد جراء الأزمة املالية وهبطت اأ�سعار النفط دون م�ستوى 

40 دولرًا للربميل. ومن اأجل احتواء اآثار الركود انتهجت احلكومة ال�سعودية �سيا�سات حكيمة وجريئة من �سمنها خف�ض اأ�سعار الفائدة ورفع م�ستويات الإنفاق 

ال�ستثماري. و�سرع القت�ساد يف ال�ستجابة ل�سيا�سة الدعم هذه واأخذت اأو�ساع ال�سوق تتوازن وتتهياأ للتعايف مدعومة بالرتداد ال�سريع لأ�سعار النفط والأ�سهم عن 

امل�ستويات الدنيا التي �سجلتها يف مار�ض.

 

وحدث اأن تعززت الثقة يف الأ�سواق ب�سورة �سريعة بعدما ات�سح اأن الركود قد بلغ اأدنى م�ستوياته يف ربيع 2009 ، ونتج عن ذلك ارتفاع كبري يف الأ�سواق يف 

خمتلف اأنحاء العامل واغتنمت اململكة فر�سة هذا التح�سن فارتفع موؤ�سر الأ�سهم ال�سعودية مبعدل 46 باملائة خالل الفرتة بني منت�سف مار�ض عندما �سجل اأدنى 

م�ستوياته و الثالث ع�سر من مايو. ثم برزت ق�سية تعرث اثنتني من كربيات ال�سركات املحلية يف هذه الأثناء ما اأدى اإىل  تراجع ثقة امل�ستثمر املحلي خا�سة يف 

القطاع امل�سريف الذي ميثل اأكرب القطاعات يف موؤ�سر ال�سوق.

 

اأختتم موؤ�سر �سوق الأ�سهم ال�سعودي العام مرتفعا 27 باملائة دون تغيري عن م�ستواه يف 13 مايو 2009، اأي اأقل بحوايل 70 باملائة عن اأعلى م�ستوى له على 

الإطالق �سجله يف فرباير 2006، واأقل بحوايل 27 باملائة عن م�ستواه يف مار�ض 2007 عندما بداأت جدوى ن�ساطها. وباملثل تراجع حجم التداول بدرجة كبرية 

فاقت 30 يف املائة موؤثرًا �سلبًا على الدخل من عمولت التداول، واأنخف�ض ن�ساط اأ�سواق الأ�سهم والتمويل التي تعتمد عليها خدمات امل�سرفية ال�ستثمارية. وحلت 

نهاية العام و�سروط الئتمان ل تزال مت�سددة بينما تدنى اأداء ال�سوق جراء املخاوف ب�ساأن �سالمة اأو�ساع القطاع امل�سريف، وهي خماوف غري مربرة لذا نتوقع اأن 

تتح�سن الأو�ساع خالل عام 2010.  كما انخف�ست الر�سوم املح�سلة من تقدمي ال�ست�سارات و الرتتيب بن�سبة كبرية فاقت 60 يف املائة عن العام الذي قبله.  

 

وبرغم كل تلك الظروف ال�سعبة فقد جاء اأداوؤنا املايل قويًا، حيث بلغت اإيرادات جدوى 144 مليون ريال وبلغ النمو يف �سايف الأرباح 18 يف املائة مقارنة بالعام 

2008 ميالدية حيث بلغ �سايف الربح 35.6 مليون ريال وارتفعت حقوق م�ساهمينا بن�سبة 56 باملائة من 742 مليون ريال يف نهاية عام 2008 اإىل 1,158 مليون 

ريال يف نهاية عام 2009. وت�ساعفت القيمة الدفرتية لل�سهم بنهاية العام 2009 حيث بلغت 20,4 ريال وهذا يعترب الأعلى من بني ال�سركات العاملة يف نف�ض 

الن�ساط يف اململكة وبدون حتمل اأي مديونية يف قوائم ال�سركة. لقد ر�سخت جدوى اأقدامها رغم مناف�سة ال�سركات الكبرية يف املنطقة وتتقدم الآن طليعة ركب 

ال�سركات ال�ستثمارية اجلديدة. 

 

وتتطلع جدوى الآن اإىل جني فوائد ا�ستثماراتها الكبرية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية التي ا�ستغلت يف بناء قاعدة قوية مهياأة لتحقيق اأكرب الإيرادات عامًا بعد 

عام. وقد ركزت اإدارة الأ�سول على بناء م�سادر دخل من املتوقع اأن حتقق دخل �سهري يفوق اخلم�سة ماليني ريال يف ال�سهر ويرتفع ب�سكل م�ستمر مع تنامي 

الأعمال وهذا الدخل يغطي اأكرث من ن�سف امل�ساريف الإجمالية ال�سهرية لل�سركة مما حقق لنا ا�ستقرارًا كبريًا يف التدفقات النقدية. ويف جمال امل�سرفية 

ال�ستثمارية يجري العمل حاليًا على اأحد ع�سر عملية ف�ساًل عن العدد الكبري من امل�ساريع قيد النظر التي ق�سينا الثنا ع�سر �سهرًا املا�سية ن�سعى لتاأمينها. 

بالإ�سافة اإىل ذلك فقد �سجلت ال�سركة مكا�سب جيدة غري حمققة مل تنعك�ض بعد على حقوق امل�ساهمني والتي من �ساأنها رفع حقوق امل�ساهمني للعام 2009 بن�سبة 

66 باملائة حال احت�سابها يف الوقت الذي قل�ست فيه معظم ال�سركات من عملياتها. عالوة على ذلك، ا�ستمرينا يف �سيا�سة ا�ستغالل الفر�ض يف هذا الوقت من 

خالل الدخول يف ا�ستثمارات مبا�سرة حيث متلكنا ح�سة يف �سركة احتاد اخلليج لالأغذية وامل�سروبات والتي لها م�ستقبل واعد.  

 

رسالة الرئيس التنفيذي
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توجب علينا ل�سمان �سالمة ال�سركة العمل على خف�ض التكاليف، وقد مل�سنا عام 2009 فوائد القرارات ال�سعبة التي اتخذناها عام 2008 والتي متثلت يف تقلي�ض 

تركيزنا على �سوق الو�ساطة ويف خف�ض قيمة ال�ستثمارات التي ا�ستخدمت يف تطوير اأن�سطة الو�ساطة واإغالق الفروع حيث نتج عن هذه القرارات فوائد عديدة 

من اأهمها الرتكيز على خدمة ال�سريحة امل�ستهدفة ب�سكل اأف�سل مما نتج عنه ر�سائهم وبالتايل تركيز تعامالتهم مع ال�سركة مما اأدى اإىل ارتفاع الأ�سول من 

3.6 مليار ريال نهاية العام 2008 ميالدية اإىل 6 مليار ريال بنهاية العام 2009. كما �سترتاجع خم�س�سات ا�ستهالك الأ�سول لعام 2010 بنحو 9 مليون ريال، ما 

يعزز من ربحية ال�سركة اأكرث.

 

وبنهاية العام 2009 ميالدية نكون ا�ستكملنا اأربع �سنوات منذ اأن طرحنا الفكرة على موؤ�س�سي جدوى الكرام وثالث �سنوات منذ اأن بداأنا العمل، والآن �سركتكم تدير 

اأكرث من 6 مليار من الأ�سول ولديها الكثري من املنتجات وا�ستثمرت يف ا�ستثمارات واعدة وقدمت العديد من ال�ست�سارات واأ�سدرت العديد من التقارير والأبحاث 

املقروءة ب�سكل وا�سع واأنهينا ثالث �سنوات مربحة وهلل احلمد. نتطلع اأن�ساء اهلل اإىل عام اآخر حافل بالكثري من الإجنازات ل�سركتكم متطلعني دوما اإىل دعمكم.  

 ولكم مني وفريق العمل ب�سركتكم خال�ض التحيات. 
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اأحمد بن عقيل اخلطيب

الع�سو املنتدب والرئي�ض التنفيذي  



لمحة عامة حول الشركة

"تطلع نحو المستقبل"
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لمحة عامة حول الشركة

إدارة األصول
�سجلت اإدارة االأ�سول �سنة اأخرى من النجاح الباهر عام 2009، حيث متكنا بف�سل 

اجلهود التي ال تكل للفريق العامل وبف�سل االلتزام والتوجيه ال�سليم من قبل االإدارة 

من رفع حجم االأ�سول حتت اإدارتنا واإطلق منتجات جديدة رغم اال�سطراب 

واملناف�سة احلادة التي �سهدتها االأ�سواق، وقد تخطت االإيرادات الرقم الذي 

ا�ستهدفناه يف بداية العام  وبلغ حجم االأ�سول حتت اإدارتنا نحو 6 مليار ريال بنهاية 

عام 2009 مرتفعة 62 باملائة مقارنة بحجمها يف نهاية  عام 2008، وبذلك حتتل 

جدوى املركز ال�ساد�س بني البنوك ال�سعودية من حيث حجم االأ�سول. كذلك عملنا 

على تنويع قاعدة منتجاتنا من خلل طرح منتجات متخ�س�سة ومتطورة مثل �سندوق 

جدوى- �سي اآي تي لفر�س اال�ستثمار اخلا�سة يف اململكة املتحدة و�سندوق جدوى 

لفر�س اال�ستثمار يف قطاع االأغذية وامل�سروبات. كذلك اأطلقنا بالتعاون مع �سركة 

ر�سل لل�ستثمارات جمموعة موؤ�سرات ر�سل - جدوى للأ�سهم املتوافقة مع ال�سوابط 

ال�سرعية التي تهدف الأن تكون املوؤ�سر املرجعي الذي ي�سرت�سد به جميع مدراء 

ال�سناديق االإ�سلمية.

ظلت �سناديق جدوى وحمافظ العملء اخلا�سة ت�سجل اأداءًا متميزًا با�سطراد منذ 

انطلقها، فقد جتاوز اأداء معظم ال�سناديق التي نديرها املوؤ�سر املرجعي اخلا�س 

بتلك ال�سناديق يف عام 2009 وجاءت ال�سناديق التي نديرها يف كل من االأ�سواق 

ال�سعودية واخلليجية والعربية كاأف�سل ال�سناديق اأداءًا �سمن فئاتها. وقد حتققت تلك 

النتائج بف�سل برنامج ا�ستثماري قوي اجتهد فريق اإدارة املحافظ الذي عمل اأفراده 

مبنتهى اجلدية واملثابرة على ن�سره وتو�سيعه. وقد و�سعنا ن�سب اأعيننا منذ انطلقتنا 

التفوق يف اإدارة املحافظ يف اململكة واملنطقة عمومًا كهدف ال ميكن التنازل عنه 

ونتوقع اأن ياأتي عام 2010 مكلًل بالنجاح، حيث نخطط لتطوير واإطلق املزيد من 

املنتجات اجلديدة املبتكرة و�سنوا�سل العمل مع حلفائنا لت�سويق تلك املنتجات حمليًا 

واإقليميًا اإما من خلل توزيعها من خلل �سناديق اأخرى حتت ا�سمها اأو عرب الدخول 

يف اتفاقيات. و�سوف نوا�سل خلل هذا العام تعزيز �سجلنا احلافل باالجنازات طيلة 

ال�سنوات الثلث املا�سية مرتجمني بذلك اهتمام وثقة عملءنا مبنتجاتنا واأدائها، 

و�سنكمل باإذن اهلل يف يونيو هذا العام ثلث �سنوات �سجلت فيها جدوى اأداء يوؤهلها 

للدخول واملناف�سة على ا�ستقطاب املوؤ�س�سات احلكومية التي تتطلب مثل هذا ال�سجل.

المصرفية االستثمارية واالستثمارات الخاصة
�سجلت امل�سرفية اال�ستثمارية نتائج جيدة بالرغم من التحديات التي �سهدها ال�سوق، 

فقد اأجنز فريق عمل هذه االإدارة ثلث عمليات ف�سًل عن ت�سع عمليات يجري 

العمل عليها حاليًا و�سيتم اإنهاء العديد منها خلل عام 2010. اأما بخ�سو�س قائمة 

امل�ساريع قيد النظر هذا العام فتعترب واعدة حيث يتم االآن متابعة اأكرث من 20 فر�سة 

جيدة. وقد توفقنا يف اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية يف تنفيذ بع�س العمليات النوعية يف 

اململكة العام املا�سي كما يلي:

مع  اندماجها  �سفقة  خلل  الزراعية  للتنمية  حائل  �سركة  اإىل  امل�سورة  تقدمي  	•
�سركة املراعي يف اأول عملية ا�ستحواذ على �سركة م�ساهمة عامة يف اململكة 

حتت اإ�سراف هيئة ال�سوق املالية وقد �سهد تنفيذ هذه ال�سفقة تطبيق عدد من 

االإجراءات والأول مرة منها اأول تقدمي راأي بالقيمة العادلة لطرف بائع واإعداد 

اأول م�ستندات ون�سرة طرح لطرف بائع وكذلك اأول عملية ت�سويت اإلكرتوين.

وهي  للأغذية  اخلليج  احتاد  �سركة  يف  ح�سة  على  اال�ستحواذ  �سفقة  اإكمال  	•
واحدة من عمليات متلك ال�سركات اخلا�سة القليلة التي متت يف املنطقة 

خلل عام 2009.

2009 يف تنفيذ عملية اكتتاب اأويل هامة �سيتم االإعلن عنها  عام  خلل  البدء  	•
يف الربع االأول من عام 2010. وقد متكن الفريق من ا�ستيفاء كافة االإجراءات 

النظامية اخلا�سة بهذه ال�سفقة يف وقت قيا�سي وبكفاءة عالية.

إدارة الثروات 
ركزت اإدارة الرثوات خلل عام 2009 على ا�سرتاتيجية تقوم على بناء علقاتها مع 

قطاعات معينة من العملء املتميزين �سواء كانوا من االأفراد اأو املوؤ�س�سات. بحلول 

الربع الرابع من العام بداأ العديد من العملء يبحثون عن الفر�س اال�ستثمارية 

اجلديدة بعد اأن ظلوا طوال العام يتوخون جانب احلذر جتنبًا للمخاطر العالية وذلك 

ب�سبب اخل�سائر الناجمة عن االأزمة املالية العاملية. وقد متكنت هذه االإدارة من جذب 

ا�ستثمارات من قطاع التاأمني حيث وا�سلت هذه ال�سناعة منوها ال�سريع يف اململكة. 

كما اأدخلت اإدارة الرثوات نظام جديد الإدارة علقات العملء �سيعزز مقدرتها على 

تلبية متطلباتهم ور�سد �سلوكهم اال�ستثماري مما ي�ساعف من فاعلية هذه االإدارة. 

كذلك عملت االإدارة على تزويد عملئها بك�سف احل�ساب املوحد الذي يتيح لهم 

معرفة تفا�سيل كافة ح�ساباتهم لدى جدوى.

خدمات الوساطة
عملت اإدارة الو�ساطة على تو�سعة نطاق منتجاتها وخدماتها خلل عام 2009 

وا�ستمرت يف اجتذاب عملء جدد �سواء من امل�ستثمرين ال�سعوديني اأو االأجانب. وجاء 

اإطلق خدمة تداول ال�سلع كاأول منتج يف اململكة متوافق مع ال�سوابط ال�سرعية والذي 

ميكن امل�ستثمرين بيع و�سراء املعادن الثمينة كردة فعل ا�سرتاتيجية لزيادة الطلب 

عليها. كما نوفر من خلل خدمات الو�ساطة التداول يف �سوق ال�سكوك الذي ي�سهد 

منوًا �سريعًا داخل اململكة ويف منطقة اخلليج. علوة على ذلك، اأ�سبحت جدوى بف�سل 

�سمعة خدمة الو�ساطة فيها من ال�سركات املعدودة التي ت�ستطيع جذب عملء من 

املوؤ�س�سات املالية االأجنبية واالحتفاظ بهم من خلل اتفاقيات املبادلة.

األصول تحت إدارتنا

6 مليار ريال
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وقد متكنا اأي�سا من تطوير نظام التداول اخلا�س بنا )جدوى تداول( بحيث يعترب 

الوحيد يف اململكة الذي يقدم خدمة االأوامر امل�سروطة. ويتيح هذا النظام لعملئنا 

اإمكانية حتديد �سروطهم عند اإدخال االأوامر وهي خا�سية تفيد امل�ستثمر الذي ينتهج 

ا�سرتاتيجيات تداول معينة اأو الذي ال يتوفر لديه الوقت ملتابعة ال�سوق طوال فرتة 

التداول. ون�سعى يف اإدارة الو�ساطة خلل عام 2010 اإىل درا�سة العديد من املنتجات 

اجلديدة وو�سع خطط لتغطية املزيد من االأ�سواق العاملية ف�سًل عن اإيجاد و�سائل 

اإ�سافية لتعزيز ح�سة جدوى يف ال�سوق.

األبحاث والدراسات االقتصادية
حافظت اإدارة االأبحاث على موقعها يف طليعة اإدارات البحوث اال�ستثمارية يف اململكة 

خلل عام 2009 فقد قمنا بتحديث الكثري من تقارير اأبحاث االأ�سهم اأ�سدرناها 

�سابقًا �ساعفنا من عدد ال�سركات التي مت تغطيتها كما وا�سلنا اإ�سدار التقارير عن 

التطورات الهامة حني حدوثها علوة على اال�ستمرار يف ن�سر اإ�سداراتنا الرئي�سية. 

ويتجاوز عدد التقارير اجلديدة التي اأ�سدرتها اإدارة االأبحاث عام 2009، التي 

ت�سدر باللغتني العربية واالإجنليزية يف وقت متزامن، االأربعني تقريرًاً.

وتوؤثر تلك التقارير على ال�سوق ب�سورة كبرية وتلعب دورًا هامًا يف التعريف ب�سركة 

جدوى. كما حتظى تقارير جدوى بتغطية وا�سعة يف االإعلم املقروء واالإعلم 

االإلكرتوين مدعومة باملقابلت التلفزيونية مع حمللي االإدارة. وتتميز تقارير جدوى 

بامل�سداقية، حيث تفوقت تو�سيات »ال�سراء« التي اأ�سدرتها ال�سركة على معدل ال�سوق 

وكانت توقعاتنا )�سدرت يف منت�سف مار�س( بقيمة موؤ�سر »تا�سي« يف نهاية العام 

دقيقة للغاية كما جاءت تقديراتنا ب�ساأن اأ�سعار النفط واملوؤ�سرات االقت�سادية قريبة 

جدًا من امل�ستويات الفعلية.

وقد رتبت اإدارة االأبحاث االقت�سادية بامل�ساركة مع اإدارة الرثوات العديد من 

ور�س العمل مع جمموعة خمتارة من عملء جدوى الإطلعهم على اأهم املتغريات 

االقت�سادية كان اأخرها ور�سة عمل م�ستقبل الدوالر. وقد �سارك رئي�س الدائرة 

االقت�سادية يف جدوى كمتحدث رئي�سي يف اأكرث من 20 موؤمترًا اقت�ساديًا حول 

العامل. وتوا�سل اإدارة االأبحاث اإعداد الدرا�سات املدفوعة ل�سالح بع�س العملء 

املحددين وقد لعبت دورًا هامًا يف اإمتام �سفقة موؤ�سرات ر�سل-جدوى وهي تقدم 

دعمًا مقدرًا جلميع وحدات االأعمال يف ال�سركة.

إدارة استثمارات الشركة
عقب االإحجام عن اإجراء اأي عمليات خلل عام 2008 قررت اإدارة ا�ستثمار اأموال 

ال�سركة الدخول يف االأ�سواق مبكرًا خلل العام املن�سرم لقناعة جلنة اال�ستثمار 

برئا�سة ال�سيد مايكل باول وع�سوين من نخبة االإداريني بال�سركة باأن الوقت اأ�سبح 

ملئمًا للبحث عن االأ�سول ذات االأ�سعار املغرية. بناءًا على ذلك مت تعزيز الفريق 

العامل وجرى تبّني اأ�ساليب منهجية معتمدة لتحديد الفر�س اال�ستثمارية اجليدة 

واغتنامها. وقد وافقت جلنة اال�ستثمار يف هذا ال�سدد على ا�ستغلل االأموال يف ثلث 

جماالت ا�ستثمارية رئي�سية هي كما يلي:

)احتاد  الع�سائر  �سناعة  يف  متخ�س�سة  �سعودية  خا�سة  �سركة  يف  اال�ستثمار  	•
اخلليج للأغذية(، لكن مل تتحقق اأي مكا�سب من هذا اال�ستثمار خلل عام 

2009 حيث مت تنفيذ ال�سفقة يف نهاية دي�سمرب. 

بني  م�سرتك  �سندوق  خلل  من  املتحدة  اململكة  يف  العقاري  لل�ستثمار  حمفظة  	•
اإدارة االأ�سول بال�سركة مع موؤ�س�سة �سي اآي تي الربيطانية. اأي�سًا مل تتحقق 

مكا�سب من هذا اال�ستثمار خلل عام 2009 الأن ال�سفقة مت تنفيذها يف 

نهاية دي�سمرب من نف�س العام. ومن امل�ستهدف اأن حتقق عائدًا م�ستهدفًا بحدود 

8 باملائة �سنويًا ومعدل عائدًا داخليًا يفوق 20 باملائة عند التخارج من بع�س 

العقارات.

املغرية  التقييمات  اغتنام  بغر�س  ال�سعودي  االأ�سهم  �سوق  يف  اال�ستثمار  	•
لل�سركات التي تتمتع مبعطيات اأ�سا�سية جيدة. وقد ارتفعت ا�ستثماراتنا يف 

ال�سركات امل�ساهمة العامة تدريجيًا خلل عام 2009 حيث مت تخ�سي�س مبالغ 

كبرية ال�ستثمارها يف �سوق االأ�سهم يف اأبريل واأكتوبر، ونتوقع اأن جنني ثمار هذه 

اال�ستثمارات خلل العام 2010 وما بعده.

�سجلت اال�ستثمارات يف م�سفاة لوبريف )من خلل �سركة جدوى لل�ستثمار 

ال�سناعي ومن خلل وحدات ال�سندوق( نتائج جيدة عام 2009 ب�سبب التح�سن 

الكبري الذي طراأ على �سوق منتجات لوبريف خلل العام بل اأن قيمة اال�ستثمار تعك�س 

�سلفًا النمو يف االإيرادات الذي �سيتحقق من التو�سع امل�ستقبلي. وقد انعك�س حت�سن 

االأداء ومعدل النمو املرتفع يف قيمة جدوى لل�ستثمار ال�سناعي على قيمة �سركة 

جدوى وعلى قيمة وحدات ال�سندوق وذلك عقب حتديثها موؤخرًا. 

المجموعة الشرعية 
لعبت الهيئة ال�سرعية دورًا فاعًل عام 2009 حيث قامت با�ستعرا�س و�سياغة واإجازة 

عدد من االتفاقيات الرئي�سية وهياكل املنتجات اال�ستثمارية. وقد عقد �سكرتري الهيئة 

ال�سرعية 10 اجتماعات مع الهيئة ال�سرعية جلدوى ور�سل-جدوى جرى خللها 

مناق�سة 33 مذكرة بحث عقب اإكمال مراجعتها داخليًا من الناحيتني ال�سرعية 

والفنية. وقد نتج عن تلك االجتماعات اإ�سدار 16 قرارًا من الهيئة ال�سرعية، كما 

اأ�سدرت املجموعة ال�سرعية 4 تقارير تتعلق مبراقبة مدى التزام جدوى ور�سل-جدوى 

بقرارات وتوجيهات الهيئة ال�سرعية.

ولتعزيز الوعي بامل�سرفية االإ�سلمية بني العاملني بال�سركة اأ�سدرت املجموعة 

ال�سرعية كتيبًا تعريفيًا عن فقه املعاملت كما نظمت ور�سة عمل عن امل�ستقات 

اال�ستثمارية. وتخطط املجموعة خلل عام 2010 لعقد �سبعة اجتماعات مع الهيئة 

ال�سرعية جلدوى ور�سل - جدوى باالإ�سافة اإىل حترير 25 مذكرة بحث عن بع�س 

بلغ حجم األصول تحت إدارتنا نحو 6 مليار ريال بنهاية عام 
2009 مرتفعة 62 بالمائة مقارنة بحجمها في نهاية  عام 2008، 

وبذلك تحتل جدوى المركز السادس بين البنوك السعودية 
من حيث حجم األصول.
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املنتجات لرفعها اإىل الهيئة ال�سرعية. كذلك تعمل املجموعة على عقد دورة تدريبية 

جلميع موظفي جدوى حول املعاملت املالية االإ�سلمية )اكتملت �سياغة املادة 

التعليمية اخلا�سة بتلك الدورة( واإعداد تقريرين عن اأهمية الدورات التدريبية 

للموظفني ف�سًل عن اإقامة ور�سة عمل حول اال�ستثمار من وجهة النظر ال�سرعية.

اإلدارة القانونية
توا�سل عمل االإدارة القانونية يف تقدمي اال�ست�سارات اإىل جميع وحدات االأعمال 

واملجموعات امل�ساندة واملدراء التنفيذيني بال�سركة حيث تهدف من ذلك اإىل م�ساعدة 

كل جهة على حتقيق اأهدافها. وقد لعبت االإدارة القانونية دورًا هامًا يف جميع 

ال�سفقات الرئي�سية التي نفذتها ال�سركة عام 2009 والتي من �سمنها الطرح العام 

االأويل ل�سركة �ساكر و �سندوق �سي اآي تي لل�ستثمار العقاري يف اململكة املتحدة 

واتفاقيات املبادلة واتفاقية اال�ست�سارة املالية ل�سركة هادكو. 

االلتزام ومكافحة غسل األموال
تهدف وحدة االلتزام ومكافحة غ�سل االأموال اإىل �سمان اأن موظفي جدوى يلتزمون 

ب�سورة تامة بالقوانني واالأنظمة وقواعد ال�سلوك املهني.  وقد اأجنزت الوحدة يف 

عام 2009 العديد من املهام املت�سعبة واملتنوعة حيث قامت باإكمال تطوير برنامج 

جدوى لللتزام ال�سامل كما قامت بتطوير التوعية بااللتزام وبرامج التدريب لعام 

2010/2009 والذي توفر من خلله العديد من الو�سائل التعليمية والتدريبية 

وبرامج منح ال�سهادات.   

مكتب أمين سر مجلس اإلدارة 
توا�سل عمل اأمني �سر جمل�س االإدارة يف تقدمي اخلدمات مل�ساهمي جدوى باالإ�سافة 

اإىل عمله كنقطة االت�سال الرئي�سية بني جمل�س االإدارة واجلهاز التنفيذي للتاأكد 

من التقيد مببداأ ال�سفافية وااللتزام. وقد توىل مكتب اأمني �سر جمل�س االإدارة 

خلل عام 2009  عملية تنظيم اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني 

للموافقة على ان�سمام خزانة نا�سيونال بريهاد ك�سريك جديد يف �سركة جدوى 

وكذلك حتديث �سجل امل�ساهمني و تنظيم اجتماعات جمل�س االإدارة ال�سابع والثامن 

والتا�سع باالإ�سافة اإىل متابعة قرارات املجل�س وتطوير جدول االأعمال التنفيذي 

لل�سركة لعام 2009م.

العالقات العامة واإلعالم
عملت هذه االإدارة عن كثب مع جميع وحدات ال�سركة لتمكني جدوى من العمل 

بفاعلية يف بيئة ا�ستثمارية ت�سودها الكثري من التحديات على م�ستوى اململكة والعامل. 

وقد نظمت هذه االإدارة حملت اإعلمية �ساحبت اإطلق املنتجات اجلديدة 

وال�سفقات الرئي�سية التي نفذتها جدوى باالإ�سافة اإىل م�ساركتها يف رعاية العديد 

من املنا�سبات لتعزيز �سمعة ومكانة ال�سركة. علوة على ذلك، خططت اإدارة 

العلقات العامة واالإعلم ونفذت عدد من االأن�سطة لعملء جدوى اإ�سافة اإىل تنظيم 

حملت توعية داخلية بهدف الرتويج لل�سركة. كما �سعت اإدارة العلقات العامة 

للح�سول على اأف�سل اجلوائز املالية وحترت عن ال�سروط اللزمة للم�ساركة فيها 

واأعدت امل�ستندات التي متثل �سركة جدوى على اأف�سل وجه وحتققت م�ساعيها يف 

ذلك االجتاه لتفوز بثلث جوائز، واحدة من »يوروموين« وواحدة من »فيلكة« واأخرى 

من »وورلد فاينان�س«.

إدارة تقنية المعلومات
تاأتي هذه الوحدة يف الطليعة فيما يتعلق باإيجاد اأف�سل احللول لدعم العمليات 

اال�ستثمارية �سواء كان ذلك لعملء جدوى اأو موظفيها. وقد وا�سلت هذه االإدارة 

خلل عام 2009 اإطلق املنتجات اجلديدة اإىل جانب تعزيز اخلدمات القائمة. كما 

توفر البنية التحتية التي توظف اأف�سل ما اأنتجته نظم تقنية املعلومات ميزة تناف�سية 

كبرية لل�سركة هذا عدا قابليتها للتطوير والتو�سعة. وت�سّكل مهام تطوير وت�سغيل 

اأنظمة تقنية املعلومات وحماية البيانات واأمن املعلومات عنا�سر رئي�سية تتطلب 

امتلك جدوى للأنظمة التقنية اللزمة مب�ستوى يفوق توقعات عملئها. وكانت اأهم 

اجنازات هذه االإدارة خلل العام تنفيذ اأول نظام يف ال�سرق االأو�سط لتمرير االأوامر 

اآليًا من خلل �سبكة بلومبريج وكذلك اأول نظام للت�سويت االإلكرتوين يف اململكة. كما 

اأن�ساأت بنية حتتية لتداول ال�سلع وال�سكوك واأن�ساأت مكتب م�ساندة جديد واأدخلت 

اأنظمة جديدة الإدارة علقات العملء من اأجل دعم اإدارة االأ�سول واإدارة الرثوات 

علوة على تعزيز البنية التحتية الأعمال الو�ساطة والتداول.

وحدة العمليات االستثمارية
من املهام االأ�سا�سية لوحدة العمليات اال�ستثمارية م�ساندة اإدارتي االأ�سول 

والو�ساطة، وكانت قد اأكملت بنجاح تدقيق التقرير ال�سنوي لعام 2008 لعدد 15 

�سندوقًا ومراجعة التقرير ن�سف ال�سنوي الأداء 14 �سندوقًا خلل عام 2009 

طِلقا عام 2009 
ُ
باالإ�سافة اإىل تنفيذ العمليات االأولية ل�سندوقني جديدين اأ

وتخ�سي�س الوحدات اخلا�سة بهما. ت�سطلع هذه االإدارة يف الوقت احلايل باإعداد 

37 تقييمًا يف االأ�سبوع لنحو 15 �سندوقًا و 120 تقييمًا اآخرًا يف االأ�سبوع ملحافظ 

العملء اخلا�سة. وقد اأدخلت وحدة العمليات نظامًا جديدًا يطلق عليه »اأدفينت 

Advent« و�سغلته بنجاح ال�ستخدامه يف اإدارة ال�سناديق وعملياتها املحا�سبية 

وحفظ �سجلت العملء.

لمحة عامة حول الشركة (يتبع)

3  جوائز
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الموارد البشرية والشئون اإلدارية
ا�ستمرت اإدارة املوارد الب�سرية يف تطوير عملياتها ملواكبة االحتياجات اال�سرتاتيجية 

واملتطلبات النظامية لل�سركة، وجرى يف هذا االإطار دمج اخلدمات االإدارية مع اإدارة 

املوارد الب�سرية يف دي�سمرب 2009. واأ�سبحت العديد من اخلدمات التي تقدمها 

اإدارة املوارد الب�سرية وال�سئون االإدارية تنّفذ اآليًا ما مكنها من اال�ستجابة ب�سرعة 

ملحوظة للمهام املوكلة اإليها. وتخطط هذه االإدارة خلل عام 2010 ملراجعة وتطوير 

ال�سيا�سات واالإجراءات االإدارية واتخاذ املزيد من التدابري لتحديد وتلبية احتياجات 

املوظفني علوة على تعزيز اخلدمات االآلية.

التخطيط االستراتيجي
�سعت اإدارة التخطيط اال�سرتاتيجي طوال العام  اإىل طرح االأفكار املنا�سبة وتقدمي 

امل�ساندة يف �سبيل حتقيق روؤية جدوى وتطلعاتها. وجنحت هذه االإدارة يف عقد دورة 

تخطيط ا�سرتاتيجي مكثفة يف نهاية 2008 نتج عنها اإعداد خطط عمل �سنوية جلميع 

الوحدات خلل عام 2009، تولت على اأثرها مهمة مراقبة تنفيذها والرفع عن نتائج 

تطبيقها اإىل االإدارة العليا ب�سورة م�ستمرة. كذلك قامت هذه االإدارة بر�سد تطور 

العمل يف تنفيذ وتطبيق قرارات جمل�س االإدارة اأو اللجنة التنفيذية خلل عام 2009. 

علوة على ذلك، اأ�سرفت اإدارة التخطيط اال�سرتاتيجي على التعاقد مع �سركتني 

كبريتني لل�ست�سارات االإدارية لتقدمي خدماتها اإىل جدوى ومتت اال�ستفادة من 

تلك النتائج يف ترقية ا�سرتاتيجية العمل اخلا�سة بهذه االإدارة ويف �سياغة خططها 

الت�سغيلية ال�سنوية والتي ا�ستخل�سنا منها االأهداف ال�سنوية ملوظفي �سركة جدوى، 

ومن املزمع التعاقد مع اأحداها يف امل�ستقبل لتطوير اخلطط اال�سرتاتيجية لل�سركة 

لل�سنوات الثلث القادمة.

اإلدارة المالية
�سجلت االإدارة املالية عام 2009 عامًا اآخر من االإجناز موا�سلة للنجاح الذي 

حتقق طيلة ال�سنوات الثلث املا�سية، حيث ا�ستغلت مواردها املالية يف اإن�ساء نظام 

داخلي الإعداد امليزانية �سي�ستخدم كاأداة ملراقبة االأداء املايل خلل العام 2010. 

كذلك ا�ستوفت هذه االإدارة جميع معايري االأداء الرئي�سية اخلا�سة بها للعام 2009 

واأ�سدرت تقارير مالية معتمدة وفورية وعالية الدقة. ومن بني كافة ال�سركات 

املرخ�س لها من ِقَبل هيئة ال�سوق املالية تعترب االإدارة املالية بال�سركة من اأف�سل واأكفاأ 

االإدارات يف ت�سغيل جمموعة برامج اأوراكل للأعمال املحا�سبية. وتعمل هذه االإدارة 

جنبًا اإىل جنب مع اجلهات الرقابية الر�سمية لتنقيح لوائح وقوانني اإعداد البيانات 

املالية ال�سليمة وتطبيقها من اأجل االرتقاء مبمار�سات املهنة وتعميمها.

إدارة المخاطر
ظلت اإدارة املخاطر تلعب دورًا حموريًا يف حتديد املخاطر التي قد توؤثر على اأن�سطة 

ال�سركة ومن ثم التعاطي معها واحلد من اآثارها. وا�ستنادًا على مبادرة انطلقت 

من جمل�س اإدارة ال�سركة متكنت هذه االإدارة خلل العام 2009 من حتديد 

املخاطر الرئي�سية التي ترتتب عليها تداعيات كبرية على ال�سركة وذلك بالتعاون مع 

م�ست�سارين من �سركة KBMG ثم اإعداد قائمة باملخاطر الت�سغيلية والعمل حتت 

اإ�سراف الرئي�س التنفيذي وجلنة املراجعة واملخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة على 

اتخاذ االإجراءات اللزمة لتليف تلك املخاطر.

المكتب التنفيذي للعمليات
وا�سل املكتب التنفيذي للعمليات جهوده يف دعم خمتلف الوحدات وفقًا ال�سرتاتيجية 

ال�سركة ويف تعزيز ان�سياب عملياتها من خلل نظام جديد متطور للت�ساالت 

الداخلية. وقد لعبت اإجراءات خف�س التكلفة وترقية العمل دورًا حا�سمًا يف حتقيق 

خطط هذا املكتب خلل عام 2009، حيث مت اإعادة ترتيب بنية تقنية املعلومات عند 

احلد االأمثل ومتت مراجعة الكثري من العقود بغية تعزيز الكفاءة املالية يف ال�سركة. 

كذلك عمل املكتب التنفيذي على تاأمني ان�سياب عمليات امل�ساندة واأن�سطة تقنية 

املعلومات بكفاءة عالية بينما مت تقلي�س هوام�س اخلطاأ اإىل حدودها الدنيا.  

وحدة إدارة المشاريع
عملت وحدة اإدارة امل�ساريع على تطوير وتطبيق اأ�سلوب جديد يف العمل كان له اأكرب 

االأثر يف ا�ستغلل املوارد وتوزيعها. وقد تخطى اأداء هذه الوحدة امل�ستوى امل�ستهدف 

الذي حددته عند بداية العام وجنحت يف توفري خدماتها الرئي�سية عرب ال�سبكة 

الداخلية لل�سركة. كذلك متكنت الوحدة من اإجناز نظام الت�سويت االإلكرتوين الذي 

يعترب االأول من نوعه الذي جتيزه �سركة »تداول« كما ابتكرت اإ�سافات هامة للخدمات 

االإلكرتونية الأعمال الو�ساطة. ويعمل مدير اإدارة امل�ساريع بال�سركة على التاأكد من اأن 

امل�ساريع املخطط لها واملتفق عليها تنفذ بالوقت والتكلفة واجلودة امل�ستهدفة.

جدوى تفوز بثالث جوائز، واحدة من »يوروموني« وواحدة من 
»فيلكة« وأخرى من »وورلد فاينانس«.
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25 التقرير السنوي 2009 اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2009 م

املوجودات

2008 2009 اإي�ساحات

املوجودات

موجودات متداولة

37.580.298261.211.508نقد وما يف حكمه

58.854.11127.563.234مدينون

-4187.722.882ا�ستثمار لغر�س املتاجرة

65.320.3757.598.708م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

259.477.666296.373.450جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

5726.779.395273.678.919ا�ستثمارات متاحة للبيع

716.478.02226.060.155ممتلكات ومعدات ، �سايف

9175.675.947187.002.171ا�ستثمار يف �سركة زميلة

918.933.364486.741.245جمموع املوجودات غري املتداولة

1.178.411.030783.114.695جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة

1114.429.50723.974.203م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

7.581.600-8م�ستحق اإىل جهات ذات علقة

101.435.3845.995.529خم�س�س الزكاة و�سريبة دخل

15.864.89137.551.332جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

4.467.7733.140.974تعوي�سات نهاية اخلدمة

حقوق امل�ساهمني

12568.490.000500.000.000راأ�س املال

-12273.960.000علوة اإ�سدار

1317.007.92913.447.353احتياطي نظامي

5146.984.459107.948.854 و 9التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع

151.635.978121.026.182اأرباح مبقاة

1.158.078.366742.422.389جمموع حقوق امل�ساهمني

1.178.411.030783.114.695جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

بالريال ال�سعودي
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية

االإيرادات

60.735.63157.521.862اإدارة االأ�سول

28.412.30050.483.382متويل ال�سركات

5.789.9077.628.635و�ساطة

ا�ستثمار ال�سركة :

-820.459.999-  الربح من بيع ح�سة يف �سركة زميلة

96.241.37019.047.578-  احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة

1.006.3957.741.781-  دخل عمولة

9.765.487)951.399(- )خ�سائر( / مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

-14.393.924-  مكا�سب حمققة من ا�ستثمار لغر�س املتاجرة

-)2.204.080(-  خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمار لغر�س املتاجرة

9.766.6579.488.160-  اأن�سبة اأرباح موزعة

924.8441.567.141اإيرادات اأخرى

144.575.548163.244.026جمموع االإيرادات

امل�ساريف

)70.946.052()74.409.924(14رواتب ومزايا اأخرى

)14.492.093()9.942.562(7ا�ستهلكات

)6.186.118()3.576.570(م�ساريف االإيجار

)32.924.651()20.132.148(15م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

)124.548.914()108.061.204(جمموع امل�ساريف

36.514.34438.695.112الدخل من العمليات

162.428.36310.006.064اإيرادات اأخرى

)15.146.881()2.960.253(17تكاليف اإعادة هيكلة

35.982.45433.554.295الدخل قبل الزكاة

)3.393.401()376.698(10الزكاة

35.605.75630.160.894�سايف الدخل

18دخل ال�سهم :

0.670.70الدخل من العمليات

0.650.55�سايف الدخل

20092008 اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي



االأن�سطة الت�سغيلية

35.982.45433.554.295الدخل قبل الزكاة

تعديلت على :

)19.047.578()6.241.370(احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة

9.942.56214.492.093ا�ستهلكات

14.578.106-اخل�سارة من �سطب ممتلكات ومعدات

1.465.4641.657.469تعوي�سات نهاية اخلدمة

)9.765.487(951.399خ�سائر / ) مكا�سب ( بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-2.204.080خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمار لغر�س املتاجرة

-)14.393.924(مكا�سب حمققة من ا�ستثمار لغر�س املتاجرة

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

)41.064() 2.428.363(مكا�سب بيع ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

51.220.449)31.290.877(مدينون

)1.356.063(2.278.333م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

)30.875.039()9.544.696(م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

7.581.600)7.581.600(م�ستحق اإىل جهات ذات علقة

)33.425 ()138.665(تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

-) 6.372.227(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

61.965.356)45.627.429(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من االأن�سطة الت�سغيلية           

االأن�سطة اال�ستثمارية

)3.569.882()1.801.373(�سراء ممتلكات ومعدات

3.869.307280.004املح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

)310.905.049()429.160.028(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

29.874.98125.997.019املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-)175.533.038(اإ�سافة اإىل ا�ستثمار لغر�س املتاجرة

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

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

182.100.534-اأن�سبة اأرباح موزعة م�ستلمة من �سركة زميلة

173.205.356)550.453.781(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من  االأن�سطة اال�ستثمارية             

االأن�سطة التمويلية

-68.490.000اإ�سدار راأ�س مال جديد

273.960.000علوة اإ�سدار

-342.450.000�سايف النقد من االأن�سطة التمويلية

235.170.712)253.631.210(�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

261.211.50826.040.796النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

7.580.298261.211.508النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

بنود غري نقدية :

)23.063.508(39.045.605التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية

20092008

بالريال ال�سعودي



10.431.264131.012.36293.881.377735.325.003- 1500.000.000 يناير 2008

التغري يف القيمة 

العادلة لل�ستثمارات 

املتاحة للبيع

---)79.538.882(-)79.538.882 (

التغري يف القيمة 

العادلة لل�ستثمارات 

يف �سركة زميلة

---56.475.374-56.475.374

30.160.89430.160.894----�سايف الدخل

املحول اإىل االحتياطي 

النظامي

--3.016.089-)3.016.089(-

13.447.353107.948.854121.026.182742.422.389-31500.000.000 دي�سمرب 2008

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

التغري يف القيمة 

العادلة لل�ستثمارات 

املتاحة للبيع

---54.766.828-54.766.828

التغري يف القيمة 

العادلة لل�ستثمارات 

يف �سركة زميلة

---)15.731.223(-)15.731.223(

35.605.75635.605.756----�سايف الدخل

املحول اإىل االحتياطي 

النظامي

--3.560.576-) 3.560.576(-

خم�س�س زكاة 

و�سريبة الدخل 

)اإي�ساح 10(

----)1.435.384()1.435.384(

31568.490.000273.960.00017.007.929146.984.459151.635.9781.158.078.366 دي�سمرب 2009

املجموع اأرباح مبقاةعلوة اإ�سدار احتياطي نظامي راأ�س املال

التغري يف القيمة 

العادلة لل�ستثمارات 

املتاحة للبيع

بالريال ال�سعودي
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م

1.  عام
اإن جدوى لل�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 3 �سفر 1428 هـ 

)املوافق 19 فرباير 2007(.

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

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

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

اال�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 2006(.

2.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا 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 االآتي:

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 لل�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمار لغر�س املتاجرة وقيا�س 

اال�ستثمار يف �سركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. 

النقد وما في حكمه
يت�سمن النقد وما يف حكمه، ح�سابات البنك اجلارية واال�ستثمارات ذات 

ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خلل فرتة ثلثة اأ�سهر اأو اأقل من

تاريخ االقتناء.

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

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

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

استثمار لغرض المتاجرة
يتم تقييم اال�ستثمار  لغر�س املتاجرة بالقيمة العادلة. ت�سجل املكا�سب واخل�سائر 

املحققة وغري املحققة من بيع ا�ستثمار لغر�س املتاجرة يف قائمة الدخل.

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 االإنخفا�س يف القيمة يف قائمة 

الدخل. بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة، ميثل االإنخفا�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 الأ�سل مايل مماثل.

استثمار في شركة زميلة
متثل اال�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 

تاأثريًا فعااًل على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية، مبوجب طريقة حقوق امللكية 

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

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

القابلة لل�سرتداد اأيهما اأقل.

الممتلكات والمعدات
 تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهلكات املرتاكمة. تعترب 

م�ساريف االإ�سلح وال�سيانة م�ساريفًا اإيرادية، اأما م�ساريف التح�سينات 

فتعترب م�ساريف راأ�سمالية. ويجري احت�ساب اال�ستهلكات 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 االإيجار اأيهما ينتهي اأوال. اإن احلياة العملية املقدرة 

للبنود الرئي�سية لهذه االأ�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 2009 م (يتبع)

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 االلتزامات التي 

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

تحويل العمالت األجنبية
يتم حتويل املعاملت بالعملة االأجنبية اإىل الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل 

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

بالعملت االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�سعودي 

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

الت�سديدات اأو حتويل العملت االأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل.

تعويضات نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�سات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقًا 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 االأ�سول لعملئها، والتي ت�سمل اإدارة بع�س 

�سناديق اال�ستثمار. هذه االأ�سول ال تعامل على اأنها اأ�سول لل�سركة وبناء عليه 

مل ترد يف القوائم املالية.

تحقق اإليرادات
تتحقق االإيرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العملء وتظهر بال�سايف بعد 

اخل�سم.

تتحقق توزيعات االأرباح من اال�ستثمارات عند االإعلن عنها من قبل ال�سركة 

امل�ستثمر بها.

يتحقق دخل العموالت على اأ�سا�س اال�ستحقاق.

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

يتم اال�ستدراك للزكاة و�سريبة الدخل وفقًا ملبداأ اال�ستحقاق. يتم حتميل 

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

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

ملبداأ اال�ستحقاق. يتم احت�ساب خم�س�س الزكاة وفقًا 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.
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3.  النقد وما في حكمه
يت�سمن النقد وما يف حكمه، ح�سابات البنك اجلارية وعقود مرابحة التي ت�ستحق خلل فرتة تقل عن ثلثة اأ�سهر من تاريخ االقتناء.

 20092008

1.580.29812.211.508ح�سابات البنك اجلارية

6.000.000249.000.000عقود مرابحة

7.580.298261.211.508

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

يتم اإيداع عقود املرابحة لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثلثة اأ�سهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�سركة ، ويتحقق منها متو�سط عمولة خا�سة بن�سبة %0،70 

�سنويًا )31 دي�سمرب 2008 : %2،68(.

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

4. استثمار لغرض المتاجرة
يتمثل اال�ستثمار لغر�س املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

 20092008

-187.722.882ا�ستثمار يف حمفظة تقديرية

187.722.882-

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

306.209.500130.225.414  287.049.56119.159.939�سناديق اال�ستثمار املفتوحة

278.508.033111.203.400)25.906.951(304.414.984�سناديق اال�ستثمار املقفلة

142.061.86232.250.105)3.580.758(145.642.620ح�س�س يف اأ�سهم

737.107.165)10.327.770(726.779.395273.678.919

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغة )10.327.770( ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2009

)31 دي�سمرب 2008 : )65.094.598( ريال �سعودي(.

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

القيمة العادلة 2008القيمة العادلة 2009التغري يف القيمة العادلةالكلفة االأولية
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7. الممتلكات والمعدات، صافي

الكلفة

115.772.38311.269.2165.009.0594.650.567126.4707.912.55044.740.245 يناير 2009

134.7001.801.373-214.2001.343.87487.08521.514االإ�سافات

)1.440.944()664.810(-)91.665()540.761(-)143.708(اال�ستبعادات

3115.842.87512.613.0904.555.3834.580.416126.4707.382.44045.100.674 دي�سمرب 2009

اال�ستهلك املرتاكم

17.278.4005.531.2942.379.7792.132.29638.5571.319.76418.680.090 يناير 2009

3.836.7792.825.6041.019.2521.122.47431.6171.106.8369.942.562املحمل لل�سنة

3111.115.1798.356.8983.399.0313.254.77070.1742.426.60028.622.652 دي�سمرب 2009

314.727.6964.256.1921.156.3521.325.64656.2964.955.84016.478.022 دي�سمرب 2009

318.493.9835.737.9222.629.2802.518.27187.9136.592.78626.060.155 دي�سمرب 2008

املجموع حت�سينات  على املاأجور �سيارات معدات مكتبية اأثاث ومفرو�سات برامج كمبيوتر اأجهزة كمبيوتر

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م (يتبع)

6. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

20092008

2.499.7312.818.657قرو�س للموظفني

1.256.3902.449.889اإيجار مدفوع مقدمًا

848.270790.374دفعات مقدمة للموظفني

209.019600.944�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

506.965938.844اأخرى

5.320.3757.598.708

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

القيمة الدفرتية ال�سافية
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8. المعامالت مع جهات ذات عالقة
اإن املعاملت اجلوهرية مع اجلهات ذات العلقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي:

20092008

1.900.00041.195.962دخل متويل ال�سركات من ال�سركاء يف �سركة زميلة

1.331.9261.747.981دخل الو�ساطة من امل�ساهمني

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

-20.459.999الربح من بيع ح�سة يف �سركة زميلة

206.632238.500تعوي�س وبدالت ح�سور مدفوعة للجنة التنفيذية ) اإي�ساح 15 (

9.965.000-�سراء وبيع اأر�س مع �سركة مملوكة من قبل اأحد امل�ساهمني ) اإي�ساح 16 (

يتكون املطلوب من جهات ذات علقة مما يلي:

20092008

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

- 22.296.371اأر�سدة مدينة من م�ساهم

يتكون امل�ستحق اإىل جهات ذات علقة مما يلي:

20092008

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

9. استثمار في شركة زميلة

20092008

187.002.171572.882.483الر�سيد االفتتاحي

-)1.836.371(اال�ستبعاد

)279.302.730(-حت�سيل قر�س

6.241.37019.047.578احل�سة من الربح

)182.100.534(-اأرباح موزعة م�ستلمة

56.475.374)15.731.223(التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات

175.675.947187.002.171الر�سيد النهائي

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات يف اال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغ )15.731.223( ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2009 

)31 دي�سمرب 2008 : 56.475.374 ريال �سعودي(. اإن اإجمايل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لل�ستثمارات والذي قد مت ادراجه من قبل ال�سركة نتيجة لتطبيق 

طريقة حقوق امللكية املحا�سبية منذ تاأ�سي�سها قد بلغ 157.312.229 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009 )31 دي�سمرب 2008 : 173.043.452ريال �سعودي(.

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

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

20092008

500.000.000500.000.000راأ�س املال

13.447.35310.431.264احتياطي نظامي

121.026.18293.881.377اأرباح مبقاة

)334.282.087()755.470.882(ا�ستثمارات  

)52.328.458()16.478.022(ممتلكات ومعدات

3.940.9745.085.633خم�س�سات

37.309.25317.033.435�سايف الدخل املعدل

239.821.164)96.225.142(وعاء الزكاة

الزكاة

20092008

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

) %100 : 2008 ، %90 : 2009 (

34.436.952239.821.164

860.9243.393.401الزكاة لل�سنة )%2.5(

�سريبة الدخل

20092008

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

) %0 : 2008 ، %10 : 2009 (

2.872.301-

-574.460�سريبة الدخل لل�سنة )%20(

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

20092008

5.995.5292.602.128ر�سيد بداية ال�سنة

-376.698نق�س خم�س�س �سنة �سابقة

1.435.3843.393.401املحمل على ال�سنة

-) 6.372.227 (املدفوع خلل ال�سنة

1.435.3845.995.529اجمايل الزكاة و�سريبة الدخل

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م (يتبع)

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي
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11.  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

20092008

13.568.80013.773.580رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة

360.7075.910.297موردون موجودات ثابتة

500.0004.290.326خم�س�سات ومطلوبات اأخرى

 14.429.50723.974.203

12.  رأس المال
 يتمثل راأ�س مال ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009 بـ 56.849.000 �سهم ) 2008 : 50.000.000 �سهم ( م�سدرة وقائمة . وقد مت خلل ال�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 اإ�سدار 6.849.800 �سهم جديد وذلك بعد م�سادقة امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية غري العادية يف اجتماعها الذي عقد 

بتاريخ 15 اأبريل 2009 على زيادة راأ�س مال ال�سركة من 500.000.000 ريال �سعودي اإىل 568.490.000 ريال �سعودي ونتج عنه علوة اإ�سدار مببلغ 

273.960.000 ريال �سعودي .

13.  االحتياطي النظامي
مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة ، تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10 باملئة من 

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

14.  الرواتب والمزايا األخرى

2009     2008   

  32.501.949  33.917.451رواتب اأ�سا�سية

  12.669.061  6.572.500مكافاآت غري اختيارية

  8.125.487  8.473.394بدالت �سكن

  4.330.777  4.426.532بدالت نقل

  3.789.832  3.672.334م�ساريف تاأمني

  2.500.000  11.000.000مكافاآت اأداء اختيارية

  1.657.469  1.465.465تعوي�سات نهاية اخلدمة

  5.371.477  4.882.248اأخرى

74.409.924  70.946.052  

    

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي
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15.  مصاريف عمومية وإدارية أخرى    

2009  2008  

  6.329.001  3.317.278م�ساريف مهنية وا�ست�سارية 

  2.557.943  2.843.602ر�سوم ا�سرتاك

  4.383.003  2.743.963�سيانة

  4.850.016  2.208.542م�ساريف �سفر

  3.622.113  1.926.941دعاية

  3.768.949  1.572.188ات�ساالت

  1.532.097  1.359.360عقود عمال

  598.507  493.085منافع

  68.333  369.749تاأمني

  536.840  359.080م�ساريف حرا�سة

  1.079.316  312.078طباعة

  431.659  310.933�سريبة ا�ستقطاع

  238.500  206.632تعوي�س وبدالت ح�سور مدفوعة للجنة التنفيذية )اإي�ساح 8(

  123.566  87.351تدريب

  521.744  39.519م�ساريف موؤمترات

  2.283.064  1.981.847اأخرى

20.132.148  32.924.651  

16 .  إيرادات أخرى

20092008

9.965.000-املكا�سب من بيع اأر�س

2.428.36341.064املكا�سب من بيع ممتلكات ومعدات

2.428.36310.006.064

بتاريخ 5 يوليو 2007، اتفقت ال�سركة و�سركة مملوكة من م�ساهم يف جدوى لل�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 اأعله. اإن الهدف من عملية ال�سراء اأعله هو بناء مركز اأعمال مع 

جدوى لل�ستثمار ونقل مكتبها الرئي�سي واإن�ساء فرع خلدمة العملء وتاأجري طوابق اأخرى الأطراف اأخرى. بتاريخ 3 مار�س 2008، ونظرًا لظروف ال�سوق املواتية 

وحدوث تغري يف ا�سرتاتيجية ال�سركة، قرر الطرفان اإلغاء خططهما لبناء مركز االأعمال. ونتيجة لذلك، قام الطرفني ببيع قطع االأر�س مبك�سب مت�ساوي قدره 

9.965.000 ريال �سعودي لكل طرف.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م (يتبع)

بالريال ال�سعودي

بالريال ال�سعودي
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17 .   تكاليف إعادة هيكلة
بتاريخ 3 دي�سمرب 2008، وافقت اللجنة التنفيذية ملجل�س االإدارة على اإعادة 

هيكلة ق�سم تطوير االأعمال، كما اأو�ست اإدارة ال�سركة. ونتج عن ذلك اإغلق 

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

اإن اإعادة الهيكلة �سملت التايل:

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

اال�سرتاتيجية.  

الفروع. موظفي  عقود  اإنهاء  	•

اإن التكاليف املرتبطة باإعادة الهيكلة بلغت 2.96 مليون ريال �سعودي على 

النحو التايل:

20092008

اإغلق الفروع

-1.924.590- م�ساريف اإيجار

1.035.6637.975.787- جتهيزات

1.277.491-- مفرو�سات

574.830-- اأجهزة كمبيوتر

 366.658-- معدات مكتبية

�سطب القدرة غري امل�ستخدمة 

االإ�سافية لتكنولوجيا املعلومات

-4.383.400

568.715-اإنهاء عقود موظفي الفروع

2.960.25315.146.881 

18 .  دخل السهم
مت احت�ساب دخل ال�سهم من االأعمال لل�سنة بتق�سيم الدخل من االأعمال لل�سنة 

على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 و 

2008 والبالغة 54.879 مليون �سهم.

مت احت�ساب دخل ال�سهم من �سايف دخل الفرتة بتق�سيم الدخل ال�سايف للفرتة 

على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 و 

2008 والبالغة 54.879 مليون �سهم.

19 .  التعهدات وااللتزامات
لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009 ، تعهدات على �سكل خطاب �سمان 

متعلق بح�سة ال�سركة يف اال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغ 285 مليون ريال 

�سعودي )2008 : 330 مليون ريال �سعودي(.

20 .  الحسابات النقدية للعمالء
 كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعملء مع ال�سركة بقيمة 131.38 مليون 

ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009 )2008 : 98.84 مليون ريال �سعودي( 

ومت�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية، هذه االأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية 

لل�سركة.

21 .  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 االأطراف 

االأخرى. تت�سمن االأ�سول املالية لل�سركة النقد وما يف حكمه واملدينون 

واال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمار يف �سركة زميلة واملوجودات االأخرى 

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

جهات ذات علقة. اأن القيمة العادلة للأدوات املالية لل�سركة ال تختلف ب�سكل 

جوهري عن قيمتها الدفرتية.

بالريال ال�سعودي



التقرير السنوي 382009

22 .  إدارة األصول
متثل اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها 

ال�سركة ، والبالغة 6 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009

) 2008 : 3.68 مليار ريال �سعودي ( ومتا�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية هذه 

االأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة .

23 .  إدارة المخاطر
مخاطر االئتمان:

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما 

يوؤدي اإىل تكبد الطرف االآخر خ�سارة مالية. االأ�سول املالية اخلا�سعة لرتكيز 

خماطر االئتمان، تتاألف باالأ�سا�س من نقد لدى البنك، ا�ستثمارات ومدينون 

اآخرون. حتتفظ ال�سركة باالأموال النقدية واال�ستثمارات لدى بنوك واأطراف 

اأخرى ذات ت�سنيف ائتماين جيد وبالتايل حتدد خماطره. اإن خماطر 

االئتمان املتعلقة باملدينني االآخرين هي حمددة بحيث اأن اإجمايل املبلغ املدين 

مق�سم على عدد من احل�سابات.

مخاطر العمالت:
متثل خماطر العملت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة 

للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي. تقوم االإدارة مبراقبة التغيريات يف اأ�سعار 

ال�سرف االأجنبي، وتعتقد االإدارة 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:
تتعر�س ال�سركة ملخاطر ا�سعار العموالت على ودائعها الأجل لدى البنك 

اخلا�سعة لعمولة.

ان ح�سا�سية الدخل هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف ن�سب العموالت على 

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

واملطلوبات املالية املحمولة يف 31 دي�سمرب 2009. 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.

24 .  أرقام المقارنة
جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2008 لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م (يتبع)




