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ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وَبْعد،

ج بخم�سة اأعوام من   كامٍل من العمل املتوا�سل الذي بذلناه يف �سركة جدوى للإ�ستثمار، لي�ساف اإىل �سجلها احلافل املتوَّ
ٍ
قدم لكم نتائج عام

ُ
يطيب يل اأن اأ

االإجنازات املتاأّلقة يف عاَل املال واال�ستثمار. لقد متكنت ال�سركة بف�سل اهلل من حتقيق العديد من النجاحات، واإمتام الكثري من ال�سفقات، واإدارة ال�سناديق 

عة ال�سائدة يف االأ�سواق. وهذا ما يدعم ثقتنا يف خططنا وفريق  واال�ستثمارات باأداء ُمبِهر ومب�ستويات اأرباح جتاوزت االأهداف، على الرغم من الظروف غري امل�سجِّ

 مقبل واعد باالأرباح، حافل بالكثري من فر�س النجاح.
ٍ
عملنا، ويدفعنا اإىل اال�ستب�سار بعام

عف الذي اأ�ساب االقت�ساد العاملي وهّز اأركانه طيلة العام املن�سرم 2011م، فقد �سهد العاَل اأحداثًا ع�سيبة، كان منها الكوارث الطبيعية  ال يخفى على اأحد ال�سَّ

واال�سطرابات ال�سيا�سية التي اأثرت مبجملها على النمو االقت�سادي، اإ�سافًة اإىل اتخاذ كثري من احلكومات يف مناطق متفرقة من العاَل �سيا�سات مت�سددة 

جتاه اال�ستثمار، ما اأدى اإىل تراجع اأداء كثري من االأ�سواق. وقد تاأثر العاَل اأجمع مبا يجري من م�سكلت عميقة يف منطقة اليورو، وارتفاع الديون اإىل م�ستوى 

مقلق يف اقت�سادات العديد من دولها. واأدى القلق من انك�ساف البنوك واملوؤ�س�سات املالية على الديون اإىل اتخاذ اإجراءات اقت�سادية �سارمة زادت من فداحة 

االأ�سرار التي اأ�سابت القطاع املايل عامليًا. وتاأثرت االأ�سواق النا�سئة مبا يجري على ال�ساحة االقت�سادية العاملية، وعانت ويلت الت�سخم وارتفاع م�ستويات الديون 

اإىل حدود غري مطمئنة. ومع هذه املوؤ�سرات املحبطة، اإال اأن النمو يف العديد من االقت�سادات النا�سئة ا�ستمر يف التقّدم ب�سكٍل جّيد، ما �ساعد على توفري فر�س 

ا�ستثمارية واعدة عديدة.

و�سهد عام 2011م تباينًا كبريًا يف االأداء بني االقت�ساد ال�سعودي ومثيله العاملي مل�سلحة االأول، حيث اأثبت االقت�ساد ال�سعودي متانته وقوته يف مواجهة التحديات، 

فزاد منو القطاع غري النفطي ب�سكٍل غري م�سبوق ل ُي�سَهد له مثيل خلل الثلثني عامًا املا�سية، و�سّجلت ميزانية الدولة فائ�سًا ماليًا كبريًا، وجنحت احلكومة يف 

احتواء الت�سخم وكبح جماحه. وا�ستفادت �سرائح امل�ستهلكني وقطاعات االأعمال املختلفة من االإنفاق احلكومي ال�سخي على م�سروعات التنمية، بينما مت تقلي�س 

حجم الديون احلكومية. واتخذت احلكومة ال�سعودية العديد من القرارات احلكيمة واالإجراءات االحرتازية ملواجهة التحديات االقت�سادية امل�ستقبلية وتعزيز 

فاعلية بيئتها اال�ستثمارية.

ومع اأن االقت�ساد ال�سعودي اإجمااًل كان يف و�سع جيد خلل عام 2011م، اإال اأن ال�سركات اال�ستثمارية عانت كثريًا طيلة ذلك العام، فقد تقل�س تقدمي اخلدمات 

اال�ست�سارية، وقل طلب خدمات الرتتيب املايل، وانخف�س م�ستوى ال�سفقات اال�ستثمارية، وزادت حدة املناف�سة ما اأدى اإىل هبوط ر�سوم اخلدمات. ول يكن االأداء 

ع الأرباحها، وقد ُيعزى ذلك االنخفا�س اإىل حذر  العام ل�سوق االأ�سهم ال�سعودية ُمقنعًا، فقد انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات املدرجة على الرغم من النمو امل�سجِّ

امل�ستثمرين واملتداولني ب�سبب اال�سطرابات ال�سيا�سية التي انت�سرت يف العديد من دول املنطقة.

وبالرغم من كل الظروف واالأو�ساع التي ذكرتها اآنفًا، اإال اأين اأ�سعد باإبلغ م�ساهمينا الكرام باأن ذلك ل ينعك�س على اأداء �سركتنا بف�سل اهلل، فقد متكنت 

ال�سركة من اقتنا�س فر�س ا�ستثمارية جّذابة لعملئها الكرام، ونالت جوائز عديدة مرموقة اإثباتًا لتميز اأعمالها ونتائجها، وتّوَجت اأداءها باإيرادات واأرباٍح 

قيا�سية للعام الثاين على التوايل. وجنحت ال�سركة يف عقد عدد من ال�سفقات اال�ستثمارية املهمة، لتزيد من قيمة حمفظة عملئها، وت�ساعدهم على اال�ستفادة 

من فر�س النمو املتاحة. وكان اأهم هذه ال�سفقات �سراء ح�سة يف �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل، وهي �سركة تتمتع بو�سع ملئم وجّذاب يوؤهلها 

بجدارة لل�ستفادة من الطفرة اال�ستثمارية احلالية يف جمال بناء امل�ساكن يف اململكة.

ومتّيزت �سركتنا باأداء داخلي رفيع وبرتابط عمل اإداراتها املختلفة وان�سجامه، فقد اأكملت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية يف �سركتنا اإعداد جمموعة من الفر�س 

اال�ستثمارية اجلذابة التي �سي�ستفيد منها عملوؤنا الكرام، كما انتهت االإدارة ذاتها من تطوير خدمات ما بعد اال�ستحواذ لل�سركات الداخلة يف حمفظتنا 

اال�ستثمارية. اأما ال�سناديق اال�ستثمارية التي ت�سرف عليها اإدارة االأ�سول يف �سركتنا فقد حافظت على اأدائها املتمّيز، و�سجل اثنان من �سناديقنا الرئي�سية اأف�سل 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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اأداء �سمن الفئة التي ينتميان اإليها. وجتاوزت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة �سوء اأحوال ال�سوق بنجاح تام لت�سجل اإيرادات قيا�سية وتنجح يف خف�س اخل�سائر يف 

اأ�سواق البور�سة العاملية ب�سكل كبري. كما جنحت اإدارة االأبحاث والدرا�سات يف اإ�سدار جمموعة كبرية من التقارير املالية واالقت�سادية املحَكمة التي وّفرت كمًا 

ّناع القرار يف خمتلف �سوؤون اال�ستثمار. مة والتحليلت املتعمقة ل�سُ هائًل من املعلومات القيِّ

ويف اإطار خطتها التو�سعية، انتهت �سركتنا من افتتاح مكتب جديد لها يف مدينة جــدة، ما �سيمكنها من الو�سول اإىل �سرائح جديدة ومهمة من العملء يف املنطقة 

الغربية من اململكة. ويف �سباق التميز املحموم مع مناف�سيها، ح�سلت �سركتنا على جائزة »اأف�سل بنك ا�ستثماري اإ�سلمي يف العال عام 2011م« من جملة 

»جلوبال فاينان�س« الدولية املتخ�س�سة، وذلك تتويجًا للنجاحات التي حققتها يف اأن�سطتها اال�ستثمارية التي تفخر بتوافقها مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية. 

ويجدر بي هنا اإىل اأن اأ�سري اإىل اأن متيز مواردنا املالية، على قوتها، ال ُيقارن اأبدًا بتميز مواردنا الب�سرية، فاالإن�سان هو االأ�سل، ولواله ملا كان املال، وما كان 

النجاح. اإننا نفخر بكل فرد يف فريق عملنا، ونعّده �سرًا من اأ�سرار تفوقنا. وللمحافظة على �سر تفوقنا، وفرنا يف ال�سركة خطة تدريب وتطوير متقدمة و�ساملة، 

ت�سمن ا�ستمرار تطور كل فرد فيها مهاريًا ومعرفيًا. اإننا نوؤمن بل �سك باأن املورد الب�سري هو اأهم املوارد املتاحة واأندرها على االإطلق، وهو ركن اأ�سا�سي من 

اأركان بناء حا�سر ال�سركة وم�ستقبلها. كما قامت ال�سركة باإقامة العديد من الفعاليات الرتفيهية والريا�سية للموظفني مب�ساركة اأطفالهم وذلك اإميانًا منا باأهمية 

اجلانب االجتماعي لنجاح العمل. 

وقد وا�سل اأداوؤنا املايل م�سوار ال�سعود بف�سل اهلل، و�سّجل العام املا�سي ارتفاعًا قيا�سيًا، فحققت ال�سركة اأرباحًا �سافية قدرها 131 مليون ريال، بن�سبة ارتفاع 

بلغت 19 باملائة عن العام ال�سابق 2010م التي كانت اأرباحًا قيا�سية حتى ذلك احلني. وجتاوز اإجمايل االإيرادات 272 مليون ريال، وهي اإيرادات قيا�سية غري 

م�سبوقة اأي�سًا، وقد توزعت ب�سكل متقارب على اإدارات ال�سركة الرئي�سية الثلث: اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية، واإدارة االأ�سول، واإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة.

واحتفاًء بهذا االإجناز املايل غري امل�سبوق ل�سركتنا، فقد اأو�سى جمل�س االإدارة �سرف اأرباح نقدية عن العام املايل املنق�سي 2011م بواقع 1.5 ريـال لل�سهم الواحد، 

اأي بزيادة تبلغ 50 باملئة عن االأرباح املوزعة يف العام ال�سابق 2010م، اأو ما يعادل 15 باملئة من القيمة اال�سمية لل�سهم. ومتكنت ال�سركة بف�سل اهلل، وبعد خم�س 

�سنوات تتاىل فيها حتقيق االأرباح، من رفع قيمة اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 500 مليون ريال )متثل راأ�س مال ال�سركة عند تاأ�سي�سها( اإىل 1.3 مليار ريال، 

لت�سل قيمة ال�سهم الواحد اإىل ما يعادل 23.42 ريااًل.

ومع كل هذه النتائج الطيبة التي حتققت لنا بف�سل اهلل خلل العام املا�سي، اإال اأننا ما زلنا نطمح اإىل املزيد من االإجنازات، ونتطلع اإىل تعزيز النجاحات يف 

العام املقبل وما يليه باإذن اهلل. �ستبقى التحديات موجودة با�ستمرار يف كل زمان، لكنها لن تهز عزمنا واإ�سرارنا على توفري اأف�سل الفر�س واخلدمات اال�ستثمارية 

لعملئنا، وتعزيز النتائج واالأرقام لت�سل اإىل م�ستوى تطلعات م�ساهمينا.

ختامًا، نعدكم دومًا باّتباع االأف�سل، وبذل كامل اجلد، ور�سم اخلطط واالآمال العظيمة، وموا�سلة العمل بل كلل، من اأجل حتقيق اإجناز تلو االإجناز، مع االلتزام 

الدائم بثوابتنا ومبادئنا وقيمنا االأ�سا�سية.

لوا بقبول خال�س حتياتي وفائق تقديري، وتف�سّ

 

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س االإدارة

واهلل املوفق،
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رسالة الرئيس التنفيذي

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

ي�سرين اأن اأتوا�سل معكم من خلل هذه الر�سالة بعد اأن طوينا �سفحة عام 2011م املليء باالإجنازات والتحديات والفر�س. لقد حر�ست االإدارة على االلتزام 

باخلطة الت�سغيلية املعتمدة من جمل�س االإدارة، ومتكنا بحمد اهلل من حتقيق نتائج قيا�سية، حيث بلغت االإيرادات 272 مليون ريـال، وبلغ �سايف االأرباح 131 مليون 

ريـال. وبذلك تكون �سركتكم قد حققت اأرباحًا �سنوية منذ انطلقتها مطلع العام 2007م، وبلغت االأرباح الرتاكمية لل�سنوات اخلم�س املا�سية 412 مليون ريـال، وهذه 

االأرباح قريبة من راأ�س املال املدفوع عند التاأ�سي�س والبالغ 500 مليون ريـال. كما بلغ ر�سيد حقوق امللك 1.3 مليار ريـال، والقيمة الدفرتية لل�سهم 23.42 ريـااًل. اإن 

حتقيق جدوى م�ستوى قويًا ورفيعًا من االأداء على هذا النحو يدعو للفخر، خا�سة يف �سوء التحديات التي �ساحبت اأ�سواق املال خلل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.

ال يخفى عليكم ما واجهته االأ�سواق املالية من ا�سطرابات خلل العام املن�سرم، ما اأدى اإىل تباطوؤ النمو وان�سراف امل�ستثمرين عن االأ�سواق، وتفاقمت م�سكلة 

الديون ال�سيادية يف دول منطقة اليورو. واأدى القلق حيال امل�ستقبل اإىل ارتفاع حاد يف تكاليف االإقرا�س يف معظم دول االحتاد االأوروبي، ونتج عن املخاوف من 

تباطوؤ االقت�ساد العاملي واحتمال تعر�س اأوروبا للركود زعزعة ا�ستقرار معظم اأ�سواق االأ�سهم العاملية وتذبذب حاد يف اأ�سعار ال�سلع. وعلى الرغم من متا�سك 

اأ�سعار النفط خلل تلك االأحداث، اإال اأن ذلك ُيعزى جزئيًا اإىل التطورات على ال�سعيد االإقليمي، خ�سو�سًا يف ليبيا التي تعر�ست بنية اإنتاج وت�سدير النفط فيها 

للدمار خلل اال�سطرابات التي �سهدتها. كذلك �سهدت االأ�سواق املجاورة ظروفًا �سعبة، حيث انهارت البور�سة امل�سرية بنحو 49 باملئة عقب اال�سطرابات التي 

اأدت اإىل تغيري النظام وت�سببت يف اإرباك قطاع االأعمال وتوا�سل الرتاجع يف اأ�سواق االأ�سهم يف املنطقة، ما اأدى اإىل عزوف امل�ستثمرين عنها.

ويف اململكة، وا�سل االقت�ساد اأداءه القوي مدعومًا باالإنفاق احلكومي غري امل�سبوق والنمو يف اأرباح ال�سركات امل�ساهمة، فتميز اأداء كل من قطاع البرتوكيماويات 

وقطاع االأ�سمنت وقطاع اال�ستثمار ال�سناعي وقطاع الت�سييد والبناء وقطاع الفنادق. وتركز النمو يف االقت�ساد احلقيقي والقطاع العقاري. وبالرغم من ذلك، 

ل يتاأثر �سوق االأ�سهم بالنمو القوي يف االقت�ساد الكلي واأرباح ال�سركات املدرجة فيه، وذلك ب�سبب عدم رغبة امل�ستثمرين حتمل املخاطر. وا�ستمر الرتاجع يف 

االإقرا�س اإىل القطاع اخلا�س دون م�ستوياته التاريخية للعام الرابع على التوايل، ما يف�سر ال�سح يف االأموال املتوفرة لل�ستثمار من قبل ال�سركات واالأفراد. على 

�سعيد اآخر، انخف�ست اأ�سول �سناديق االأ�سهم املحلية لدى البنوك مببلغ كبري قدره 2٫863 مليون ريـال، بينما ارتفعت الودائع امل�سرفية بنحو 119 مليار ريـال، 

حيث و�سلت بنهاية العام 2011م اإىل رقم قيا�سي تاريخي قدره 1.1 تريليون ريـال رغم اقرتاب العائد عليها من ال�سفر. اأما موؤ�سر تداول ال�سامل )تا�سي( فقد 

انخف�س بنحو 3.1 باملئة بنهاية العام، وهبط مكرر ربحية ال�سوق اإىل 13.9 مرة مقارنة مب�ستواه البالغ 18 مرة نهاية العام 2010م. ورغم انتعا�س حجم عمليات 

الو�ساطة بواقع 44.74 باملئة عن م�ستواها عام 2010م، اإال اأنها تظل دون حجمها لدى انطلق جدوى عام 2007م بواقع 57.04 باملئة.

كذلك �سهد الن�ساط يف �سوق الطرح االأويل انخفا�سًا كبريًا خلل العام، فلم تتعّد ح�سيلة عمليات االكتتاب مبلغ 1٫600 مليون ريـال جاءت من اأربعة اإ�سدارات 

فقط، مبا ميثل انخفا�سًا وا�سحًا عن متو�سط عامي 2007م و 2008م البالغ 27 مليار ريـال. اأما �سوق ال�سكوك وال�سندات فبلغ جمموع اإ�سداراتها حوايل 10 

مليار ريـال من خم�س �سفقات، وهو م�ستوى ين�سجم مع متو�سط اإ�سدارات ال�سكوك وال�سندات منذ عام 2008م، لكنه اأقل من متو�سط اإ�سدارات عام 2007م 

الذي بلغ 19 مليار ريـال.

وعلى �سعيد املناف�سة، فقد توا�سل ان�سحاب ال�سركات اال�ستثمارية من ال�سوق بوترية اأعلى من دخول ال�سركات اجلديدة، حيث تقل�س عدد ال�سركات اال�ستثمارية 

املرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية بواقع 23 �سركة مقارنة باحلد االأق�سى الذي كانت قد �سجلته يف عام 2008م البالغ 107 �سركة، ول تتعّد الرخ�س اجلديدة 

ال�سادرة طيلة العام 2011م ثلث رخ�س.

ويف ظل كل هذه التحديات، جاء اأداء جدوى قيا�سيًا من حيث االإيرادات و�سايف االأرباح عن عام 2011م. كما �سجلت كل من �سركتي اأرامكو ال�سعودية لتكرير زيت 

الت�سحيم )لوبريف( وجمموعة املتبويل املتحدة اأرباحًا �سافية قيا�سية عن العام 2011م، ما عزز تقييم احل�س�س التي متتكلها جدوى يف تلك ال�سركات.
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ويف جمال اإدارة االأ�سول، وا�سلت �سركتنا اأداءها املتميز وا�ستمرت �سناديق جدوى للأ�سهم ال�سعودية واخلليجية والعربية حتقيق اأف�سل النتائج مقارنة باملنتجات 

املماثلة وذلك للعام الرابع على التوايل، حيث ح�سل كل من �سندوق جدوى للأ�سهم اخلليجية و�سندوق جدوى للأ�سهم العربية على جائزتي املركز االأول. 

وطرحت جدوى خلل عام 2011م العديد من الفر�س اجلديدة الواعدة على عملئها، �سملت �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل، واملرحلة الثانية من 

م�سروع تطوير برج كينجز ريت�س، والطرح اخلا�س الثانوي يف جمموعة املتبويل املتحدة.

وحفل عام 2011م باإجناز العديد من االأعمال وامل�ساريع بالن�سبة الإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية، حيث �سهد اإمتام اأربع �سفقات، وبدء الدرا�سة والعمل على 

اأربع �سفقات جديدة. كما اأن هناك جمموعة كبرية من العمليات قيد الدرا�سة تت�سمن عددًا من االكتتابات االأولية وعمليات الدمج واال�ستحواذ. ويف �سياق 

اال�سرتاتيجية اجلديدة التي تبنتها ال�سركة عام 2010م، جنحت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية يف اإحراز تقدم مهم على �سعيد تقدمي خدمات ما بعد اال�ستحواذ 

لل�سركات التي تتملك جدوى ح�س�سًا فيها مثل �سركة احتاد اخلليج للأغذية، وجمموعة املتبويل املتحدة، و�سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل، و�سركة 

اأرامكو ال�سعودية لتكرير زيت الت�سحيم )لوبريف(.

وفيما يتعلق با�ستثمار اأموال ال�سركة، فقد منت قيمة حمفظتنا بف�سل اهلل ثم بف�سل االأداء القوي للعديد من ا�ستثماراتنا يف �سفقات امللكية اخلا�سة وقطاع العقار. 

اأما يف جمال االأبحاث فقد اأ�سدرنا العديد من التقارير الدورية رفيعة امل�ستوى ومن اأهمها تقريرنا اخلا�س الذي �سلط ال�سوء على التحديات املقبلة ل�سناعة 

النفط واالأو�ساع املالية يف اململكة والذي حظي بتغطية اإعلمية وا�سعة.

 

وخلل العام 2011، ا�ستمرت ال�سركة يف االإنفاق على تطوير اأنظمتها وتدريب كوادرها بهدف احلفاظ على مركز ال�سركة املتقدم بني املناف�سني. واأجنزنا العديد 

من امل�ساريع �سملت نظام متابعة االأداء االإلكرتوين والذي يزود الرئي�س التنفيذي بتقارير يومية عن اأداء قطاعات ال�سركة املختلفة، ود�سّنا موقعنا اجلديد املطّور 

على �سبكة االإنرتنت، كما وظفنا الكثري من املوارد واجلهد يف االرتقاء باأداء موظفينا من خلل ر�سد اأكرب ميزانية للتدريب منذ انطلق ال�سركة، ف�سًل عن تعيني 

عدد من املوظفني اجلدد. 

ال تختلف توقعاتنا الأداء االقت�ساد ال�سعودي يف عام 2012م عن توقعاتنا للعام املا�سي، فنحن متفائلون وثقتنا كبرية باأن اأداء االقت�ساد الكلي �سياأتي قويًا واإيجابيًا 

باإذن اهلل، اإال اأن ثقة امل�ستثمرين باالأ�سواق ال تزال غري وا�سحة امللمح. ونتوقع اأن ي�ستمر االقت�ساد الكلي يف النمو مدعومًا باال�ستثمار يف بناء امل�ساكن واأ�سعار 

النفط املرتفعة واالإنفاق التحفيزي من قبل الدولة، لذا نتوقع اأن تنتع�س القطاعات املرتبطة بحركة الت�سييد وقطاع التجزئة وال�سلع اال�ستهلكية وكذلك قطاعي 

التعليم والرعاية ال�سحية. كما نتوقع عندما ي�سود التفاوؤل بني امل�ستثمرين اأن ن�سهد قفزة كبرية يف اإقبال ال�سركات على التمويل من اأ�سواق الدين واالأ�سهم على 

ال�سواء، واأن تعم االأ�سواق احليوية والن�ساط.

ويف اخلتام، اأوؤكد لكم م�ساهمينا الكرام على اأن قوة اأداء ال�سركة العام املا�سي ت�سكل االأ�سا�س الذي �سوف نوا�سل منه انطلقتنا اإىل االأمام خلل العام اجلديد 

2012م واالأعوام القادمة باإذن اهلل.

نعدكم اأن نبذل ق�سارى جهودنا لتعزيز حقوق ملكنا، وجتاوز توقعات عملئنا و�سركائنا، وذلك بتوفري اأكرث الفر�س اال�ستثمارية متّيزًا، وتقدمي اأرقى اخلدمات 

واأجود املنتجات، وموا�سلة حتقيق اأف�سل النتائج.

لوا خال�س حتياتي وفائق تقديري، وَتقبَّ

اأحمد بن عقيل اخلطيب

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي  

واهلل املوفق،
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األداء ولمحة عامة حول الشركة

مدائن �سالح، منطقة املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية
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نظرة عامة حول األداء 
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اإليراداتاإيرادات قيا�سية
مليون ريال

وزعنا 30% من القيمة اال�سمية للأ�سهم 

منذ عام 2009م

األرباح الموزعة
مليون ريال

اأرباح قيا�سية يف عام 2011م وخم�سة اأعوام 

متتالية من االأرباح

الربح الصافي
مليون ريال

انخف�ست ن�سبة التكلفة اإىل الدخل من 53% يف 

عام 2010م اإىل ن�سبة 52% يف عام 2011م 

نتيجة الرتفاع االإيرادات

المصروفات
مليون ريال
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1,268
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تاأكيدًا لرتكيزنا على بناء اأف�سل قاعدة من 

االإيرادات املنتظمة

اإليرادات المنتظمة
مليون ريال

اآثار جزئية للربيع العربي مت تفاديها يف الن�سف 

الثاين من ال�سنة

األصول تحت اإلدارة
مليار ريال

معدل النمو ال�سنوي املركب حلقوق امل�ساهمني بلغ 

16% منذ 2007م مع االأرباح املوزعة
حقوق المساهمين
مليون ريال

معدل النمو ال�سنوي للأ�سول بلغ 18% منذ عام 

2007م

األصول
مليون ريال
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LIPPER
FUND AWARDS 2011

أفضل صندوق عربي

أفضل مدير استثمارات
في المملكة 

REAL ESTATE
AWARDS

2011

أفضل مصرف استثماري 
إسالمي في ”غلوبال فاينانس“

أفضل مدير أصول
 في المملكة 

global
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isf
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Annual Awards
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أفضل مدير ثروات
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global
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isf
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صناديق االستثمار في 

المملكة

أفضل صفقة مبتكرة في 
التمويل ا�سالمي للعام

أفضل صندوق أسهم 
ل�سواق العربية – لمدة سنة

أفضل صندوق أسهم 
خليجية – لمدة سنة

أفضل صندوق أسهم 
سعودي للعام

أفضل إدارة أصول في 
منطقة الخليج

أفضل صندوق خليجي 
للعام

الجائزة المتميزة �فضل 
مدير صناديق استثمار في 

السعودية

الجائزة المتميزة �فضل 
صندوق أسهم سعودي

أفضل شركة جديدة 
ل�سـهم الخاصة

P
BEST NEW PRIVATE EQUITY HOUSE

RIVATE EQUITY WORLD

MENA 2008
AWARDS

أفضل صفقة في العام

P
DEAL OF THE YEAR

RIVATE EQUITY WORLD

MENA 2010
AWARDS

أفضل إدارة أصول في 
المملكة
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I n v e s t o r

isf
Middle East

Annual Awards
2010

LIPPER
FUND AWARDS 2011

أفضل صندوق خليجي

LIPPER
FUND AWARDS 2011

أفضل صندوق إسالمي 
خليجي 

أفضل صندوق أسهم 
خليجية – لمدة سنة

أفضل صندوق جديد 
ل�سهم الخاصة

P
BEST NEW PRIVATE EQUITY FUND

RIVATE EQUITY WORLD

MENA 2008
AWARDS
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جوائز التقدير

زة ب�سجل اأداء حافل باالإجنازات التي تتحدث عن نف�سها،  ت�سعى ال�سركة اإىل بناء �سمعة متميزة مطرَّ

وتهدف ال�سركة اإىل اأن تكون ال�سريك املايل واال�ست�ساري املف�سل للم�ستثمرين داخل اململكة وخارجها.
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لمحة عامة حول الشركة

إدارة األصول
وا�سلت اإدارة االأ�سول يف �سركتنا اأداءها املتميز طيلة عام مليء باالأزمات، 

�َسِهَد فيه القطاع املايل واال�ستثماري يف اململكة حتديات غري عادية كثرية. 

و�ساهم ذلك يف اإحداث تغيري طفيف يف عائداتنا اال�ستثمارية ال�سنوية مقارنًة 

بالعام ال�سابق 2010م، اإال اأننا جنحنا يف ا�ستقطاب عدد من كبار العملء 

واملوؤ�س�سات وال�سركات الكربى واإ�سافتها اإىل قائمة عملئنا. وان�سب تركيزنا 

يف اإدارة االأ�سول خلل العام املن�سرم على تطوير ا�سرتاتيجيات متزنة لعملء 

املحافظ اال�ستثمارية اخلا�سة، و�ساعدت هذه اال�سرتاتيجية على حتقيق اأرباٍح 

جيدة رغم تقلبات ال�سوق. واإ�سافة اإىل ذلك، ا�ستطعنا تطوير واإطلق �سندوق 

جدوى لفر�س اال�ستثمار يف م�ستلزمات الت�سييد، وذلك من اأجل اال�ستفادة 

من فر�س االإنفاق احلكومي ال�سخي على م�سروعات االإ�سكان وتطوير الُبنية 

التحتية يف اململكة. ونتج عن ذلك اأن بلغت قيمة االأ�سول حتت اإدارتنا 6.3 

ل فيه جمموع االأ�سول التي  مليار ريال يف نهاية العام املن�سرم، يف وقٍت �سجَّ

تديرها ال�سناديق اال�ستثمارية يف اململكة انخفا�سًا قدره 2٫863 مليون ريال.

ووا�سلت �سناديق االأ�سهم الرئي�سية الثلثة التاألق يف اأدائها، واحتلت اأعلى 

املراتب يف فئاتها اال�ستثمارية، حيث حقق �سندوق جدوى للأ�سهم اخلليجية 

و�سندوق جدوى للأ�سهم العربية اأف�سل اأداء يف 2011م �سمن فئتيهما. واأكدت 

�سناديق جدوى للأ�سهم ال�سعودية واخلليجية والعربية تفوق اأدائها ببقائها 

امل�ستمر منذ اإطلقها يف عام 2007م كاأف�سل ثلثة �سناديق يف فئاتها. 

وبف�سل االأداء املتميز الذي حققته �سناديقنا اال�ستثمارية وابتكارنا ملنتجات 

مرنة لتلبية احتياجات عملئنا وتقدمينا خدمات ا�ستثمارية وفق اأعلى املعايري 

املهنية، نالت اإدارة االأ�سول يف �سركتنا على اإعجاب املتابعني املتخ�س�سني 

يف القطاع اال�ستثماري، وح�سدت جوائز مرموقة عديدة يف جمالها، كان من 

�سمنها: »جائزة اأف�سل �سركة يف اإدارة اال�ستثمار« من يوروموين، و»جائزة 

اأف�سل �سركة الإدارة االأ�سول يف اململكة« من جملة اإيـميا فاينان�س، و»جائزة العام 

الأف�سل مدير للأ�سول والرثوات يف ال�سرق االأو�سط« من جملة جلوبال اإنف�ستور.

ورغم التحديات التي تواجهها اأ�سواق املال، اإال اأننا نتوقع حتقيق اأداٍء جيٍد 

يف العام التايل 2012م ُماِثٍل الأداء العام املن�سرم. و�سنوا�سل تركيزنا على 

اال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركات املحلية واالإقليمية عرب حمافظنا اال�ستثمارية 

اخلا�سة. ونرى اأن هناك فر�سًا جيدة للنمو يف جمايل ا�ستثمارات امللكية 

اخلا�سة والعقارات، لذا �سن�سعى بجد اإىل اقتنا�س الفر�س اال�ستثمارية 

اجلذابة يف هذين املجالني و�سنعمل على تطويرهما.

المصرفية االستثمارية
ا�ستفادت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية خلل عام 2011م من مكانتها املرموقة 

يف ال�سوق ال�سعودية كاإدارة رائدة يف تقدمي امل�سورة املالية واخلدمات املرتبطة 

باالأ�سواق املالية وا�ستثمارات امللكية اخلا�سة يف اململكة، فاأ�سبحت مرجعًا 

لتقدمي امل�سورة املالية لل�سركات العامة واخلا�سة، وعّززت بذلك اإيراداتها التي 

�سجلت م�ستويات قيا�سية. وقد �سكلت قدرة �سركتنا على تاأمني �سفقات قوية 

وتنفيذها باأ�سلوب احرتايف عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف حتقيق ا�سرتاتيجيتنا ل�سفقات 

اال�ستحواذ اخلا�سة، حيث متكنا بنجاح خلل 2011م من تنفيذ ال�سفقة 

الرابعة يف جمال �سفقات اال�ستحواذ اخلا�سة، واملتمثلة يف اال�ستحواذ على 

ح�سة كبرية يف �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل، كما قطعنا �سوطًا 

كبريًا يف اإمتام عدد من عمليات �سفقات اال�ستحواذ اخلا�سة االأخرى.

وقدمت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية خدمات اإدارية وا�ست�سارية قّيمة لل�سركات 

التي ا�ستحوذنا على ح�س�س فيها واأ�سبحت جزءًا من حمفظتنا اال�ستثمارية. 

ويف هذا االإطار، �ساركت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية بفاعلية وب�سكل مبا�سر 

يف م�سروع تو�سعة اإنتاج م�سفاة لوبريف، واأ�سرفت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية 

بنجاح على م�سروع تو�سعة االإنتاج يف �سركة احتاد اخلليج للأغذية التي منتلك 

ح�سة فيها، ما جعلها اإحدى اأكرب �سركات اإنتاج الع�سائر يف اململكة واخلليج 

العربي. وتعكف االإدارة حاليًا على اإكمال عملية ا�ستحواذ على اإحدى ال�سركات 

املهمة يف املنطقة. ومن �ساأن هذه ال�سفقة اأي�سًا تعزيز مكانة جدوى يف ال�سوق 

ك�سركة رائدة يف تنوع ا�ستثماراتها ومنتجاتها.

ويغّلُف التفاوؤل نظرتنا وتوقعاتنا لعام 2012م، يدفعنا اإىل ذلك املوؤ�سرات 

رة للأداء القوي القت�ساد اململكة، وتكاثر الفر�س اال�ستثمارية اجلذابة  املب�سِّ

على اإثر ذلك االأداء. ونعمل حاليًا على تقدمي خدمات امل�سورة املالية لعدد من 

ال�سركات العامة املدرجة، وي�سمل ذلك تنفيذ واإدارة عدد من عمليات الدمج 

واال�ستحواذ حمليًا واإقليميًا اإ�سافة اإىل ذلك، مت تعيني �سركتنا كم�ست�سار مايل 

لعدد من عمليات االكتتاب االأويل ل�سركات تنتمي لقطاعات �سوقية خمتلفة، 

ت�سمل البناء واملقاوالت، واالأغذية وامل�سروبات، والت�سنيع.

إدارة استثمار أموال الشركة
وا�سلت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة اإجنازاتها املتميزة، وحققت اإيرادات 

قيا�سية للعام الثاين على التوايل جتاوزت 163 مليون ريال، مقارنة بـ110 

مليون ريال حققتها يف عام 2010م، اأي بن�سبة منو يف االإيرادات بلغت 47 

57.69%
أرباحًا للعمالء



21 التقرير السنوي 2011

باملئة. وعلوة على هذه االإيرادات، �سجل العائد الراأ�سمايل للمحفظة التي 

تديرها االإدارة معداًل تناف�سيًا مرتفعًا بلغ 12 باملئة. بالرغم من تقلبات 

االأ�سواق املالية يف العام املن�سرم، اإال اأن املحفظة اال�ستثمارية املتنوعة التي 

نديرها ا�ستطاعت جتاوز هذه التقلبات وحققت بف�سل اهلل عوائد مرتفعة، 

خ�سو�سًا ا�ستثماراتنا يف جمال امللكيات اخلا�سة. كما تنوعت م�سادر 

اإيراداتنا لت�سمل اأي�سًا توزيعات الأرباح اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق، 

ق اأداء حمفظتنا اال�ستثمارية يف �سوق  وكذلك اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة. وتفوَّ

االأ�سهم على موؤ�سراته املرجعية، وكذلك على موؤ�سر تداول ال�سامل )تا�سي(، 

ل فيه اأ�سواق  فقد حققت املحفظة عائدًا منا�سبًا بلغ 3 باملئة خلل عام ل ُت�سجِّ

االأ�سهم املحلية والعاملية ارتفاعًا ُيذَكر، بل جاءت نتائج بع�سها �سلبية. وقد 

ا�ستمرت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة بامل�سي على نهجها اال�ستثماري الوا�سح 

الذي يق�سي باقتنا�س فر�س جذابة ال تكتنفها املخاطر، فحققت اإجنازات 

ا�ستثمارية كثرية، كان اأهمها ما يلي:

 

من  عملئها  وبع�س  �سركتنا  ل�سالح  خا�سة  ملكية  ا�ستثمار  عملية  اإمتام   •
امل�ستثمرين لل�ستحواذ على ح�سة ن�سبتها 49 باملئة يف �سركة الزامل 

لل�سناعة والتجارة والنقل، وهي �سركة رائدة يف اإنتاج مواد البناء، وتتمتع 

مبزايا توؤهلها لل�ستفادة من النمو املتوقع يف قطاع البناء والت�سييد، ولها 

�سجل اأداء حافل ميتد الأكرث من 20 عامًا.

حققت  وقد  �سخمة.  ا�ستثمارية  �سفقة  من  مربحة  تخارج  عملية  اإمتام   •
العملية قيمًة ُم�سافة لراأ�س املال جتاوزت 40 باملئة.

اعتماد اأ�سلوب متحفظ يقلل خماطر اال�ستثمار يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية   •
يف اأعقاب اال�سطرابات التي �سهدتها املنطقة العربية مطلع العام املا�سي، 

والعمل بعد ذلك على اإعادة بناء حمافظنا ب�سكل تدريجي خلل الفرتة 

املتبقية من العام، وذلك عرب اال�ستفادة من انخفا�س اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات 

القوية. وقد نتج عن ذلك تفوُق اأداء حمفظتنا للأ�سهم على موؤ�سراتها 

املرجعية بن�سبة 0.7 باملئة، وتفوقها اأي�سًا على موؤ�سر تداول ال�سامل )تا�سي( 

بن�سبة 6 باملئة. ونتطلع بثقة اإىل حتقيق املزيد من املكا�سب يف العام املايل 

القادم وما يليه، وذلك بف�سل ال�سيا�سة الذكية املتَّبعة يف اختيار االأ�سهم 

القوية والواعدة يف حمفظتنا اال�ستثمارية.

وبادرت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة اإىل اإعادة توزيع اال�ستثمارات يف 

�سناديقها اال�ستثمارية امل�سرَتكة، ما �سيجعلها يف و�سع اأف�سل يوؤهلها 

لل�ستفادة من فر�س االنتعا�س التدريجي للقت�ساد العاملي. ول تن�َس االإدارة 

�سركاءها اال�ستثماريني، فبنت ج�سور توا�سل مبا�سر معهم، لتكون على اّطلع 

تام بكل ما يجري ال�ستثماراتها. ففي �سركة اأرامكو ال�سعودية لتكرير زيت 

الت�سحيم )لوبريف(، وهي م�سروع م�سرتك مع اأرامكو ال�سعودية، ا�ستمرت 

ال�سركة يف اأدائها القوي الناجت عن قدرتها على االرتقاء بجودة منتجاتها 

وتو�سيع نطاق اأ�سواقها.

اأما على �سعيد ا�ستثمار ال�سركة يف جمموعة املتبويل املتحدة، الوكيل 

احل�سري لتوزيع منتجات �سام�سوجن يف اململكة، فقد �سهد هذا اال�ستثمار 

منوًا قويًا عام 2011م مدفوعًا بزيادة اإنفاق امل�ستهلكني، وبالتطبيق االحرتايف 

خلطة العمل على اأر�س الواقع، وباملنتجات الرائعة التي تطرحها �سركة 

�سام�سوجن يف االأ�سواق.

اأما �سركة احتاد اخلليج للأغذية التي ن�ستحوذ على ح�سة منها، فقد اأكملت 

بنجاح تو�سعة كبرية يف االإنتاج، �ستدعم خططها الطموحة الرامية اإىل 

زيادة اإيراداتها واأرباحها. وال نن�سى اإىل اأن ن�سري اإىل توا�سل االأداء اجليد 

ال�ستثماراتنا العقارية يف اململكة املتحدة، واملدارة بال�سراكة مع �سركة �سي اآي 

تي CIT اال�ستثمارية العقارية املرموقة يف بريطانيا.

خدمات الوساطة
حققت اإدارة خدمات الو�ساطة اأداًء جيدًا عام 2011م. وعملت ال�سركة بجد 

على زيادة كفاءة االأداء مع االأخذ باالعتبار تخفي�س التكاليف، ما نَتج عنه 

دعُم حتقيق االأرباح. ول يكن ذلك االأمر �سهل املنال يف بيئة ات�سمت ب�سدة 

املناف�سة. وقد اأتاح برنامج تداول االأ�سهم الذي توفره ال�سركة لعملئها 

اإمكانية اإدخال العملء الأوامرهم امل�سروطة، كما اأتاح لهم فر�سة الدخول 

الكامل اإىل جميع اأ�سواق االأ�سهم اخلليجية، اإ�سافًة اإىل اأ�سواق االأ�سهم العربية 

ر. الرئي�سية، ف�سًل عن توفري خدمة تداول ال�سكوك وال�سلع لهم ب�سكٍل مي�سَّ

استثمارات كبار العمالء والشركات
متكنت �سركتنا من اإعادة هيكلة اإدارة الرثوات خلل العام املن�سرم، ومت 

تغيري ا�سمها لي�سبح اإدارة ا�ستثمارات كبار العملء وال�سركات، ليعك�س اال�سم 

اجلديد اأهداف االإدارة وطبيعة عملها ب�سكٍل اأكرث و�سوحًا. كما مت تغيري و�سع 

االإدارة يف الهكيل التنظيمي، فاأ�سبحت ترجع مبا�سرة اإىل الرئي�س التنفيذي، 

واأ�سبح من يراأ�سها مديرًا تنفيذيًا. وتتوىل االإدارة حتقيق اأهداف عملية 

وحيوية، اأهمها اإدارة علقات ال�سركة مع كبار عملئها احلاليني، اإ�سافًة اإىل 

مهمة اإيجاد عملء جدد ملنتجات ال�سركة وخدماتها. ومع افتتاح مكتب جديد 

لل�سركة يف مدينة جدة، �ست�سعى االإدارة ب�سكل جاد اإىل تو�سيع قاعدة عملئها 

هناك وفتح اآفاق عملية جديدة لها يف املنطقة الغربية، والرتويج الفاعل 

ملنتجات ال�سركة وخدماتها املتميزة يف �سوق واعدة.

إذا استثمر أحد العمالء في جميع منتجات جدوى منذ طرح 
أول منتجاتنا في يونيو 2007م، لحقق أرباحًا قدرها ٪57٫69 

حتى 2011م.
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األبحاث والدراسات االقتصادية
كان اأداء اإدارة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية متميزًا جدًا طيلة العام 

املا�سي، فقد متكنت االإدارة من تلبية طلبات عملئها من االأبحاث الدقيقة 

والتحاليل العميقة، والتي زاد من اأهميتها تنامي القلق ب�ساأن م�ستقبل 

االقت�ساد العاملي، واال�سطرابات التي �سهدتها بع�س دول املنطقة، اإ�سافًة اإىل 

املبادرات اال�سرتاتيجية املتعددة للحكومة ال�سعودية. ومتكنت االإدارة اأي�سًا من 

اإ�سدار تقارير م�ستفي�سة ت�سمنت حتليًل للتطورات الرئي�سية فور حدوثها، 

مع تقييم �سامل لتداعياتها املحتملة على اململكة وعلى امل�ستثمر ال�سعودي. 

واأ�سدرت االإدارة اأي�سًا تقريرًا ر�سينًا ا�ستعر�ست فيه التحوالت املقلقة 

وامللمح امل�ستقبلية الإنتاج النفط يف اململكة، وانعكا�سات حجم اال�ستهلك 

املحلي واالإنفاق احلكومي، وكان له �سدى اإعلمي وا�سع. اإ�سافة اإىل ذلك، 

بداأت االإدارة يف اإ�سدار تقرير �سهري جديد حول الت�سخم الذي اأ�سبح حمل 

اهتمام كثري من امل�ستثمرين يف اململكة.

واأ�سدرت اإدارة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية خلل العام املن�سرم اأكرث 

من 100 تقرير، وقد جاء بع�سها تلبيًة لطلب عدٍد من عملء ال�سركة، وذلك 

 متفٍق عليها. وقد وا�سلت االإدارة دورها الرائد يف التعريف 
ٍ
مقابل ر�سوم

ب�سركة جدوى للإ�ستثمار، وتعزيز قيمة ا�سمها التجاري، وذلك عرب االإ�سارة 

املتكررة ال�سم جدوى يف خمتلف و�سائل االإعلم، وامل�ساركة با�سمها يف العديد 

من الفعاليات املحلية والدولية، وتعزيز انت�سار تقاريرها دوليًا.

المكتب التنفيذي للعمليات
يقوم املكتب التنفيذي للعمليات بدور حيوي ومهم يف ال�سركة، وهو التن�سيق 

مع خمتلف اإداراتها بهدف زيادة كفاءة االأداء وخف�س النفقات يف خمتلف 

وحدات العمل فيها، وذلك عرب اعتماد نظام اآيل متطور ي�سهم يف رفع كفاءة 

ا�ستغلل التكاليف. كما يقوم املكتب باأداء دور مهم ي�ساعد على ربط اأجزاء 

ال�سركة بع�سها ببع�س ويدعم زيادة ان�سجام خططها واأعمالها املختلفة مع 

اال�سرتاتيجية العامة لل�سركة، ما ي�ساعد على زيادة �سل�سة العمل وت�سهيل 

حتقيق اأهدافه. واإ�سافة اإىل ذلك، طور املكتب التنفيذي نظامًا فريدًا ملراقبة 

موؤ�سرات االأداء يف ال�سركة، يتيح احل�سول على معلومات فورية عن خمتلف 

الوحدات. ووا�سل مكتب اإدارة امل�ساريع جهوده املتميزة يف متابعة تنفيذ 

م�ساريع ال�سركة املختلفة بنجاح.

وحدة العمليات 
وا�سلت وحدة العمليات عملها املتميز يف تقدمي الدعم وامل�ساندة الإدارتي االأ�سول 

والو�ساطة، كما تولت مهمة ت�سيري جميع اأن�سطة مكتب امل�ساندة واالأعمال االإدارية 

املتعلقة بعمل 22 �سندوقًا و39 حمفظة ا�ستثمارية خا�سة و180 تقييمًا اأ�سبوعيًا، 

ف�سًل عن م�ساركتها ب�سفة وكيل ا�ستلم يف اكتتابني خمتلفني.

الموارد البشرية
ت�سعى اإدارة املوارد الب�سرية بكل جد واإخل�س اإىل توفري خدمات م�ساندة 

فاعلة لكل فرد واإدارة يف ال�سركة. وان�سب جل تركيز االإدارة يف العام 

املن�سرم على تدريب املوظفني وتطوير قدراتهم، فبلغ اإجمايل �ساعات 

التدريب التي قدمتها 1٫158 �ساعة، ا�ستفاد منها قرابة ن�سف موظفي 

ال�سركة، ما �ساعد على حتفيز املوظفني ورفع درجة ر�ساهم، وتعزيز رغبتهم 

يف البقاء والعطاء. اإ�سافة اإىل ذلك، متكنت اإدارة املوارد الب�سرية، بالتعاون 

مع وحدة االلتزام ومكافحة غ�سل االأموال بال�سركة، من �سياغة وتنفيذ 

ال�سيا�سات واالإجراءات اخلا�سة بت�سجيل واإلغاء موظفي ال�سركة لدى هيئة 

ال�سوق املالية، وهي مهمة على درجة كبرية من احل�سا�سية، مت اإجنازها وفق ما 

تقت�سيه املتطلبات القانونية.

تقنية المعلومات
تطورت قدرات فريق اإدارة تقنية املعلومات يف ال�سركة، وقد �ساعد ذلك على 

ابتكار احللول والتطبيقات داخليًا طيلة عام 2011م، وهو تطور كبري واإجناز 

مهم دعم ال�سركة بقوة يف تقدمي خدمات متقدمة لعملئها. ووفرت االإدارة 

حلواًل متطورة للم�ستخدمني من داخل ال�سركة وخارجها، واأكملت عددًا من 

امل�ساريع التقنية بنجاح، ودعمت توجه ال�سركة يف رفع كفاءة العمل مع خف�س 

التكاليف. ومتثلت اأكرب اإجنازات االإدارة يف ابتكار نظام فريد ملراقبة موؤ�سرات 

االأداء يف ال�سركة، يتيح احل�سول على معلومات فورية عن خمتلف الوحدات. 

اإ�سافًة اإىل ذلك، قامت االإدارة بتطوير املوقع االإلكرتوين لل�سركة على �سبكة 

االإنرتنت وحتديث اإمكاناته وفق اأعلى املعايري، مبا يتواكب مع التطورات 

احلا�سلة يف القطاع اال�ستثماري املايل العاملي.

الشؤون اإلدارية
تبنت اإدارة ال�سوؤون االإدارية اأ�ساليب اأكرث فاعلية يف خف�س التكاليف، ول 

يعقها ذلك عن تقدمي خدمات رفيعة امل�ستوى اإىل جميع اإدارات ال�سركة. 

وكان للإدارة دور كبري يف افتتاح مكتب �سركتنا اجلديد يف جدة وفق اجلدول 

الزمني املقرر �سلفًا دون تاأخري. وعملت االإدارة مع اإدارة تقنية املعلومات يف 

ال�سركة على عدة م�ساريع هدفها تعزيز اعتماد احلا�سب االآيل يف االأعمال 

االإدارية، ما �سمح ب�سرعة اإجناز العمليات ودقة تنفيذها و�سهولة متابعتها. 

واقرتبت ال�سركة بذلك من هدفها البيئي الرامي اإىل اال�ستغناء عن االأوراق يف 

تعاملتها اليومية.

العالقات العامة واإلعالم
وا�سلت اإدارة العلقات العامة واالإعلم خلل 2011م عملها املنظم على 

تر�سيخ ال�سمعة املتميزة التي يتمتع بها ا�سم جدوى يف عال املال واال�ستثمار، 

وعملت اأي�سًا على تقدمي امل�ساندة الكاملة التي حتتاجها خمتلف اإدارات 

8  جوائز
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ال�سركة يف كل ما يتعلق باأن�سطة االت�سال واالإعلم. وكان ن�ساط االإدارة الفتًا 

على ال�ساحة االإعلمية، و�ساهم بح�سور ا�سم جدوى على الدوام يف خمتلف 

االأحداث االقت�سادية املهمة، ما �ساعد على تر�سيخ جدوى كا�سم رائد ومتميز 

يف جماالت املال واالأعمال. وعلوة على ذلك، جنحت االإدارة يف تنظيم عدة 

لقاءات مثمرة لعملء ال�سركة كانت لها اأ�سداء طيبة، وجنحت اأي�سًا يف تقدير 

اإجنازات جدوى عرب اإمتام عمليات التقدم والرت�سيح للجوائز الدولية املرموقة 

يف قطاع املال واال�ستثمار، ف�سًل عن جناحها الدائم يف التح�سري واالإعداد 

جلميع اجتماعات جمل�س االإدارة.

المجموعة الشرعية
جنحت املجموعة ال�سرعية يف �سركتنا بف�سل اهلل على مدار العام املا�سي يف 

مراجعة جميع اأن�سطة ال�سركة ل�سمان التزامها باأحكام ال�سريعة االإ�سلمية. 

وتفح�ست املجموعة ال�سرعية عددًا من االتفاقيات والعقود واملنتجات 

وال�سناديق اال�ستثمارية وتاأكدت خلوها من ما يخالف ال�سرع املطهر. كما 

قامت املجموعة بدور مهم يف اإعادة هيكلة و�سياغة املنتجات اجلديدة لتتوافق 

مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية. واأ�سدرت الهيئة ال�سرعية بيانًا ختاميًا يبني 

مدى التزام ال�سركة باأحكام ال�سريعة االإ�سلمية.

اإلدارة القانونية
ا�ستمرت االإدارة القانونية يف اأداء عملها املتميز، املتمثل يف تقدمي امل�سورة 

القانونية اإىل كل مديري ال�سركة واإداراتها املختلفة. وكان اأهم دور اأدته 

االإدارة خلل العام املن�سرم هو قيامها بالتاأكد من التنفيذ ال�سليم للم�ساريع 

الرئي�سية يف اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية واإدارة االأ�سول، و�سمان تطبيقه وفق 

عة. االأ�سول القانونية واالإجراءات املتبَّ

وحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال
تولت وحدة االلتزام ومكافحة غ�سل االأموال خلل عام 2011م تن�سيق التدريب 

اخلا�س بتوعية جميع املوظفني باجلرمية املالية، كما اأعدت قائمة ا�سرت�سادية 

ملبداأ »اعرف عميلك« توؤكد على قيام فريق اإدارة ا�ستثمارات كبار العملء 

وال�سركات باإجراء الفح�س النايف للجهالة لكل العملء بطريقة �سليمة. اإ�سافًة 

اإىل ذلك، تولت االإدارة مهمة تنفيذ االإجراءات اجلديدة حلوكمة ال�سركات التي 

ل على ال�سركة بف�سل اهلل اأية خمالفة اأو  اأقرتها هيئة ال�سوق املالية. ول ُت�سجَّ

عقوبة تتعلق بااللتزام طيلة عام 2011م. ويعد االلتزام ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان 

العمل يف �سركتنا، لذلك تعمل هذه االإدارة على رفع الوعي بااللتزام يف ال�سركة 

وتر�سيخه ركنًا اأ�سا�سيًا يف عمل كل االإدارات.

مكتب أمين سر مجلس اإلدارة
وا�سل مكتب اأمني �سر جمل�س االإدارة عمله االأ�سا�سي املتمثل يف �سمان 

التزام ال�سركة باأعلى معايري احلوكمة بهدف حماية م�سالح امل�ساهمني، 

والتاأكد من �سلمة ونزاهة جميع عمليات ال�سركة واإجراءاتها. وقد اأ�سرف 

املكتب خلل عام 2011م على تنظيم اجتماعات جمل�س االإدارة، كما تابع 

اأعمال املجل�س و�سياغة قراراته، واأ�سرف على مراجعة واإقرار مراجع 

ولوائح جمل�س االإدارة واللجان االإدارية. وتوىل املكتب اأي�سًا اإعادة هيكلة 

جلنة االلتزام وجلان االلتزام املكلفة باأنظمة تداول، ف�سًل عن مراجعة 

ال�سيا�سات واالإجراءات اخلا�سة مبختلف العمليات واالإدارات من اأجل 

التنظيمية اجلديدة. املتطلبات  ا�ستيفاء 

إدارة المخاطر
ُتعد اإدارة املخاطر عن�سرًا جوهريًا من عنا�سر خطتنا اال�سرتاتيجية 

والت�سغيلية يف �سركة جدوى. وقد اأ�سهمت اإدارة املخاطر عام 2011م 

يف �سياغة اإجراءات حتديد املخاطر التي قد تن�ساأ عن اأن�سطة خمتلف 

اإدارات ال�سركة، واأ�سهمت االإدارة اأي�سًا يف اإعداد خطط متعددة خلف�س 

هذه املخاطر واحلد من اآثارها. وتركز االإدارة يف عملها على اإ�سافة قيمة 

حقيقية ودائمة لكل �سفقات ال�سركة وعملياتها بغية تعزيز فر�س جناحها. 

وت�سعى االإدارة ب�سكٍل دائم اإىل تر�سيخ ثقافة التحوط �سد املخاطر يف 

ال�سركة، ون�سر الوعي بعواقبها لتفاديها قدر االإمكان، ويعد ذلك من �سميم 

عملها ومن اأهداف وجودها.

اإلدارة المالية
كان اأداء االإدارة املالية مبهرًا طيلة العام املن�سرم، حيث متكنت خلله من تاأمني 

جميع االحتياجات املالية لل�سركة، و�ساركت ب�سكٍل موؤثٍر وفاعل يف اإمتام العديد 

من ال�سفقات والعمليات املهمة التي نفذتها ال�سركة طيلة العام املا�سي. وجنحت 

االإدارة يف اإقفال ح�ساباتها اخلتامية خلل وقت قيا�سي، بالتزامن مع اإ�سدار 

ال�سركات املدرجة حل�ساباتها اخلتامية. كما حققت وحدتا املحا�سبة وامليزانية 

جميع االأعمال املطلوبة منها ونالتا اأرفع تقييم وفق املوؤ�سرات الرئي�سية لقيا�س 

االأداء يف العام املن�سرم، حيث رفعتا كل التقارير املالية املطلوبة بجودة عالية وفق 

طر الزمنية املتفق عليها.
ُ
االأ

وقد تكللت جهودنا بالنجاح عندما فزنا بثماني جوائز.
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بيان الهيئة الشرعية

�سخرة الفيل يف قرية العال، اململكة العربية ال�سعودية
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الهيئة الشرعية:
 
 

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

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 االقت�ساد االإ�سلمي بجامعة امللك عبد العزيز يف جدة، وهو خبري يف جممع الفقه االإ�سلمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سلمي بجدة.

 
الشيخ/ بدر بن عبدالعزيز العمر (عضو الهيئة)

رئي�س املجموعة ال�سرعية يف جدوى للإ�ستثمار، وع�سو يف عدد من الهيئات ال�سرعية يف بع�س املوؤ�س�سات املالية االإ�سلمية.

الشيخ/ أحمد بن عبدالرحمن القايدي (أمين الهيئة)
امل�ست�سار ال�سرعي ل�سركة جدوى للإ�ستثمار، ورئي�س الرقابة ال�سرعية والبحث والتطوير يف املجموعة ال�سرعية.
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بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلسثتمار لعام 2011م
إن هذا البيان الختامي يعكس األداء الشرعي لشركة جدوى لإلستثمار ومدى االلتزام بالمعايير الشرعية، كما 

يعكس التزام وتعاون جميع األقسام في تطبيق القرارات 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

Shariah Group
المجموعة الشرعية
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حوكمة الشركات

�سحراء العل بالقرب من الواحات، اململكة العربية ال�سعودية
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حوكمة الشركات:

لقد قامت �سركة جدوى للإ�ستثمار بتطبيق معايري ومتطلبات حوكمة ال�سركات والتي تتما�سى مع املعايري الدولية مبا ال يتعار�س مع االأنظمة والقواعد ال�سادرة 

من اجلهات املخت�سة ذات العلقة يف اململكة العربية ال�سعودية. وبذلك تكون ال�سركة قد اأوفت مبتطلبات حوكمة ال�سركات من حيث اللجان املنبثقة عن جمل�س 

االإدارة وا�ستقللية اأع�ساء جمل�س االإدارة و تهيئ البنية التحتية حلوكمة ال�سركات. 

ح اجلدول التايل تف�سيًل ملدى التزام ال�سركة بحوكمة ال�سركات: ويو�سّ

مت االلتزام التزام جزئي مل يتم االلتزام ال�شرح املـــــواد

ü اإعادة ت�سكيل جمل�س االإدارة بوجود اأع�ساء م�ستقلني 1

اإ�شدار تقرير �شنوي مت�شمناً االآتي: 2

ü و�سف الأنواع الن�ساطات واخلطط والقرارات املهمة 2.1

ü النتائج املالية وملحظات املحا�سب القانوين اإن وجدت 2.2

ü اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س االإدارة ع�سوًا يف جمال�س 

اإدارتها، وتكوين جمل�س االإدارة وت�سنيف اأع�سائه

2.3

ü و�سف خمت�سر الخت�سا�سات اللجان مع ذكر اأ�سمائها وروؤ�سائها 

واأع�سائها وعدد اجتماعاتها

2.4

ü اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�سركة 2.5

ü نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية 2.6

ü اإر�سال ن�سخة من تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال ال�سنة املالية 

املنتهية

3

تاأ�شي�س البنية التحتية للحوكمة لت�شمل ما يلي: 4

ü حتديد اإجراءات و�سوابط ع�سوية جمل�س االإدارة وم�سوؤولياته 

ووظائفه االأ�سا�سية

4.1

ü حتديد �سلحيات جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة التنفيذية 4.2

ü تطوير قواعد ال�سلوك املهني 4.3

ü ت�سكيل جلان رقابية 4.4
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لدى شركات أخرى

ع�شوية اأع�شاء جمل�س االإدارة لدى �شركات اأخرىموؤهالت االأع�شاءاال�شم

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن �شلمان بن 1

عبدالعزيز اآل �شعود

رئي�س جمل�س االإدارة

غري م�ستقل  •
غري تنفيذي  •

املجموعة ال�شعودية لالأبحاث والت�شويق )�شركة مدرجة(  •
رئي�س جمل�س االإدارة

ال�شركة ال�شعودية للورق والتغليف )�شركة مدرجة(  •
رئي�س جمل�س االإدارة

تان �شري داتو اأزمان خمتار2

ع�سو

غري م�ستقل  •
غري تنفيذي  •

ا�شكندر ا�شتثمار بري هاد، ماليزيا  •
رئي�س جمل�س االإدارة

• جمموعة اك�شياتا بري هاد، ماليزيا
رئي�س جمل�س االإدارة

• هيئة ا�شكندر االإقليمية للتنمية، ماليزيا
ع�سو جمل�س اإدارة

يايا�شان خزانه، ماليزيا، ع�سو جمل�س اإدارة  •

االأ�شتاذ/ اأديب بن عبداهلل الزامل3

ع�سو

غري م�ستقل  •
غري تنفيذي  •

�شركة الزامل القاب�شة، ع�سو جمل�س اإدارة  •
�شركة الزامل ال�شناعية )�سركة مدرجة(، ع�سو جمل�س اإدارة  •

بنك البالد )�سركة مدرجة(، ع�سو جمل�س اإدارة  •
�شركة كيميائيات امليثانول »كيمانول« )�سركة مدرجة(  •

ع�سو جمل�س اإدارة

االأ�شتاذ/ اإقبال اأحمد خان4

ع�سو

م�ستقل   •
غري تنفيذي  •

• فجر املالية، ع�سو جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي
بنك ا�شالم بروناي دار ال�شالم، ع�سو جمل�س اإدارة  •

االأ�شتاذ/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع5

ع�سو

غري م�ستقل  •
غري تنفيذي  •

�شركة ع�شري )�سركة مدرجة(  •
ع�سو جمل�س االإدارة املنتدب و املدير العام

ال�شركة ال�شعودية لالأبحاث والت�شويق )�سركة مدرجة(  •
ع�سو جمل�س اإدارة

• مدينة امللك عبداهلل االقت�شادية »اإعمار«
ع�سو جمل�س اإدارة

�شركة حلواين اإخوان )�سركة مدرجة(، رئي�س جمل�س االإدارة  •
�شركة اخلزامى لالإدارة، ع�سو جمل�س اإدارة  •

االأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن حممد ال�شبيعي6

ع�سو

غري م�ستقل  •
غري تنفيذي  •

�شركة الفارابي للبيرتوكيماويات، ع�سو جمل�س اإدارة  •
• فجر املالية، ع�سو جمل�س اإدارة

�شركة حممد ال�شبيعي واأوالده لال�شتثمار  •
 ع�سو جمل�س اإدارة 

االأ�شتاذ/ مايكل باول7

ع�سو

•  م�ستقل
غري تنفيذي  •

ثيوماتيك نتورك�س، اململكة املتحدة، رئي�س جمل�س االإدارة  •
ثيوماتيك كابيتال بارترنز، اململكة املتحدة، رئي�س جمل�س االإدارة  •

بي �شي اإي انف�شتور، ع�سو جمل�س اإدارة  •
• فجر املالية، ع�سو جمل�س اإدارة

اك�شوجيني�شز كوربوري�شن، الواليات املتحدة االأمريكية  •
ع�سو جمل�س اإدارة

االأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب8

ع�سو

غري م�ستقل  •
•  تنفيذي

تداول، ع�سو جمل�س اإدارة • �شركة 
�شركة اأرامكو ال�شعودية لتكرير زيت الت�شحيم  •

ع�سو جمل�س اإدارة

الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س، ع�سو جمل�س اإدارة  •
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مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2011م

املجموعالتعوي�شات املكافاآت ال�شنويةاال�شم

200٫00010٫500210٫500�شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود1

200٫00018٫500218٫500تان �شري داتو اأزمان خمتار2

200٫00018٫500218٫500االأ�شتاذ/ اأديب بن عبداهلل الزامل3

200٫00018٫500218٫500االأ�شتاذ/ اإقبال اأحمد خان4

200٫00010٫500210٫500االأ�شتاذ/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع5

200٫0008٫000208٫000االأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن حممد ال�شبيعي6

200٫00018٫500218٫500االأ�شتاذ/ مايكل باول7

18٫50018٫500-االأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب8

1٫400٫000121٫5001٫521٫500املجموع

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

موؤهالت االأع�شاءاللجنة التنفيذية

ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذ/ اإقبال خان1

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ اأديب الزامل2

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي3

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ اأحمد اخلطيب4

ع�سو خارجي م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ اأحمد فاروق5

تنفيذياأمني اللجنةاالأ�ستاذ/ حممد را�سي حمي الدين6

تقوم اللجنة التنفيذية باالإ�سراف على االأداء املايل والت�سغيلي لل�سركة، ويراأ�سها ع�سو م�ستقل يف جمل�س االإدارة وتكون علقتهم مبا�سرة مبجل�س االإدارة. تقدم اللجنة امل�ساعدة 

ملجل�س االإدارة يف التعامل مع الق�سايا اال�سرتاتيجية، ل�سمان ر�سد نظام رقابي جيد لل�سركة، كما تقوم اأي�سًا باالإطلع على مدى كفاية ترتيبات التقارير وفعالية نظام الرقابة 

الداخلية واإدارة املخاطر. وقد عقدت اللجنة ثلث اجتماعات خلل 2011م.

موؤهالت االأع�شاءجلنة املراجعة واملخاطر

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذ/ عبدالرحمن الرويتع1

ع�سو خارجي م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ نا�سر القحطاين2

ع�سو خارجي م�ستقل - غري تنفيذيع�سوالدكتور/ �سعود النمر3

تنفيذياأمني اللجنةاالأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

تقوم جلنة املراجعة واملخاطر با�ستعرا�س و تقييم عمل تقارير ال�سركة املالية ل�سمان دقة االإف�ساح. ويرتاأ�س اللجنة ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي. ويتبلور عمل اللجنة يف 

�سمان وجود نظام رقابة و تدقيق داخلي م�ساركتًا مع مدقق خارجي. وقد عقدت اللجنة اأربع اجتماعات يف العام 2011م.

موؤهالت االأع�شاءجلنة املوارد الب�شرية

ع�سو خارجي م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذة/ اآن امليدا1

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي2

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ اأحمد اخلطيب3

تنفيذياأمني اللجنةاالأ�ستاذ/ بندر بن مقرن4

تقوم جلنة املوارد الب�سرية بتطوير اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتعلقة بتعيني املوظفني ومكافاأتهم وحتفيزهم وتطويرهم الوظيفي. ويرتاأ�س اللجنة متخ�س�سة يف جمال املوارد 

الب�سرية. وتقوم اللجنة بالعمل على حتديد جماالت التح�سني فيما يتعلق باملوظفني واملمار�سات والفوائد املكت�سبة والتعوي�سات. وقد عقدت اللجنة اجتماعني يف العام 2011م.
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موؤهالت االأع�شاءجلنة اال�شتثمار

ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذ/ مايكل باول1

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ اأحمد اخلطيب2

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ براد بورالند3

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ ثروت عامر4

تنفيذياأمني اللجنةاالأ�ستاذ/ هيثم الفايز5

مت اإن�ساء جلنة اال�ستثمار ل�سمان ا�ستثمارات �سركة جدوى للإ�ستثمار وفق برنامج ا�ستثمارات راأ�س مال ال�سركة. كما اأن من مهام اللجنة هو مراقبة اأداء ا�ستثمارات اأموال 

ال�سركة واإعطاء التوجيهات عند احلاجة. يرتاأ�س هذه اللجنة اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة امل�ستقلني وغري التنفيذيني. قامت اللجنة بعقد �ستة اجتماعات خلل العام 2011م.

موؤهالت االأع�شاءجلنة املطابقة وااللتزام

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي1

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ اأحمد اخلطيب2

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ نا�سر احلمدان3

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ خالد حممود5

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ علي ال�سقيه6

تنفيذياأمني اللجنةاالأ�ستاذ/ نايف اأبو حيمد7

اأن�ساأت جلنة املطابقة وااللتزام التزامًا بالقواعد العامة ولعك�س مدى التزام ال�سركة باالمتثال للقوانني واملحافظة على اأعلى درجة للمعايري االأخلقية. ويرتاأ�س اللجنة ع�سو 

جمل�س اإدارة غري تنفيذي. قامت اللجنة باإ�سدار بيانات ال�سيا�سة العامة والتوجيه املتعلقة باأن�سطة ال�سركة. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا خلل 2011م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تعمل اإدارة التدقيق الداخلي يف جدوى للإ�ستثمار كاإدارة ا�ست�سارية م�ستقلة لها ارتباط مبا�سر مبجل�س االإدارة ومرتبطة بلجنة املراجعة واملخاطر، وهي االإدارة املعنية مبراجعة 

احل�سابات الداخلية لل�سركة وهي امل�سوؤولة اأي�سًا عن تقييم مدى الكفاءة املالية وفعالية نظم واإجراءات الرقابة الداخلية مبا يف ذلك اإدارة املخاطر واإجراءات حوكمة ال�سركات، 

باالإ�سافة اإىل الرقابة املالية، ال�سوابط الت�سغيلية، وااللتزام وال�سوابط الت�سريعية.

يف عام 2011م، قامت اإدارة التدقيق الداخلي بتبني منهج ي�ستند على مبداأ ن�سبية املخاطر، حيث مت ا�ستخدام نتائج وخمرجات التقييم لتقدير مدى كفاءة وفعالية اإجراءات 

ال�سوابط يف 11 اإدارة من اأ�سل 14 اإدارة. اجلدير بالذكر هو اأن اإدارة التدقيق الداخلي اأبدت ر�ساها عن ما مت اإجنازه من قبل االإدارات التي مت مراجعتها، حيث قامت هذه 

االإدارات بالتعاون التام وت�سحيح جميع ما مت التنبيه عليه من قبل املراجع الداخلي فيما يتعلق بالثغرات و/اأو االإجراءات الناق�سة.

كما قامت ال�سركة مثلًة باإدارة التدقيق الداخلي واإدارة املخاطر، بتعيني مكتب الدار للتدقيق الداخلي مل�ساعدتها. علمًا اأن الدور الرئي�سي للإدارة هو التخطيط ومتابعة جميع 

اأن�سطة املراجعة الداخلية، و�سمان فعالية الرقابة الداخلية لل�سركة يف عملية املراجعة الدورية املنفذة الأدارت ال�سركة. يتم تقدمي تقارير ربع �سنوية لكل من الرئي�س التنفيذي 

لل�سركة وجلنة املراجعة واملخاطر حول امللحظات املتعلقة باأن�سطة التدقيق الداخلي وما مت اإجنازه.
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القوائم المالية 
وتقرير مراجعي الحسابات

قرية احل�سمة، حمافظة اأحد امل�سارحة مبنطقة جيزان، اململكة العربية ال�سعودية
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املوجودات

موجودات متداولة

 95٫530٫521  314.488.945نقد وما يف حكمه

 44٫603٫710 442.397.588مدينون، �سايف

 5٫625٫000 99.375.000م�ستحق من جهة ذات علقة

 291٫341٫084  5140.000.000ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

 7٫129٫987  65.827.242م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

 444٫230٫302  212.088.775جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

 987٫449٫899  71.121.871.306ا�ستثمارات متاحة للبيع

 6٫205٫677  84.685.266متلكات ومعدات، �سايف

 179٫564٫621  10180.968.950ا�ستثمار يف �سركة زميلة

 1٫173٫220٫197  1.307.525.522جمموع املوجودات غري املتداولة

 1٫617٫450٫499  1.519.614.297جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة

  299٫994٫267 12129٫997٫400 قر�س ق�سري االأجل

  38٫750٫613 1445٫140٫031م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

  3٫934٫828 115٫549٫559خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل

  342٫679٫708 180٫686٫990جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

  5٫840٫552 7٫341٫510تعوي�سات نهاية اخلدمة

حقوق امل�شاهمني

  568٫490٫000 1568٫490٫000 و 13راأ�س املال

 290٫967٫929 13290٫967٫929 و 15احتياطي نظامي

  179٫803٫890 7173٫492٫853 و 10التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع

  229٫668٫420 298٫635٫015اأرباح مبقاة

  1٫268٫930٫239 1٫331٫585٫797جمموع حقوق امل�شاهمني

  1٫617٫450٫499 1٫519٫614٫297جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011م

2010م 2011م اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي

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

  95٫888٫851   62.277.012 اإدارة االأ�سول

  25٫299٫431   43.190.220 متويل ال�سركات

  4٫310٫924   4.314.138و�ساطة

  110٫174٫424   16162.042.380ا�ستثمار ال�سركة

  942٫500   653.773اإيرادات اأخرى

  236٫616٫130   272.477.523جمموع االإيرادات

امل�ساريف

)87٫519٫774( )88.986.555(رواتب ومزايا اأخرى

)10٫314٫541( )2.102.726(8ا�ستهلكات

)3٫502٫837( )3.386.635(م�ساريف االإيجار

)784٫984( )7.574.930( عمولة على قر�س ق�سري االأجل

  -)8.282.470(7انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

)24٫255٫271( )30.788.053(17م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

)126٫377٫407( )141.121.369(جمموع امل�شاريف

  110٫238٫723   131.356.154الدخل من العمليات

  -  189.000اإيرادات اأخرى

  110٫238٫723   131.365.154�شايف الدخل

19دخل ال�شهم:

  1٫9391  2.3106 الدخل من العمليات

  1٫9391  2.3108 �سايف الدخل

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

2010م2011م اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م
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االأن�سطة الت�سغيلية

  110٫238٫723   131.365.154�سايف الدخل

تعديلت على:

)3٫888٫674( )1.404.329(احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة

  10٫314٫541   2.102.726ا�ستهلكات

   1٫737٫567   1.758.383تعوي�سات نهاية اخلدمة

  2٫137٫500   1.601.311 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)47٫726٫279( )126.441.786(مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)19٫170٫995( )6.206.382(مكا�سب غري حمققة من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغر�س املتاجرة

)4٫944٫072(   4.992.858خ�سائر/)مكا�سب( حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغر�س املتاجرة

  -)9.000(الربح من بيع متلكات ومعدات

  -  8.282.470انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

  9٫300٫401  604.811مدينون

)2٫812٫500()3.750.000(م�ستحق من جهة ذات علقة

)1٫809٫612(   1.302.745م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

   24٫321٫106   3.389.417م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

)364٫788( )257.425(تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

)1٫282٫337( )3.934.827(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

  76٫050٫581   13.396.126�شايف النقد من االأن�شطة الت�شغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)42٫196( )582.315(�سراء متلكات ومعدات

  -  9.000 املح�سل من بيع متلكات ومعدات

)548٫124٫067( )218.890.810(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

  367٫999٫273   493.804.644املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)79٫503٫135( )144.932.354(اإ�سافة اإىل ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

)259٫670٫125(   129.408.165�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( االأن�شطة اال�شتثمارية

االأن�سطة التمويلية

   299٫994٫267 )169.996.867( قر�س ق�سري االأجل

)28٫424٫500( )53.849.000( اأن�سبة اأرباح مدفوعة

   271٫569٫767 )223.845.867(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من االأن�شطة التمويلية

   87٫950٫223 )81.041.576(�شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

   7٫580٫298   95.530.521النقد وما يف حكمه، بداية ال�سنة

  95٫530٫521  14.488.945النقد وما يف حكمه، نهاية ال�شنة

بنود غري نقدية:

  32٫819٫431 )14.593.507(التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات

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

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م
2010م2011م

بالريال ال�سعودي
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   1٫158٫078٫366   151٫635٫978   146٫984٫459 290٫967٫929  1568٫490٫000 يناير 2010م

 التغري يف القيمة العادلة

لل�ستثمارات املتاحة للبيع
-- 32٫819٫431  -   32٫819٫431   

   110٫238٫723    110٫238٫723   ---�سايف الدخل

)28٫424٫500( )28٫424٫500(    ---اأن�سبة اأرباح

 خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل

 )اإي�ساح 11(
---   )3٫781٫781( )3٫781٫781(

   1٫268٫930٫239   229٫668٫420   179٫803٫890 290٫967٫929 568٫490٫000 31 دي�سمرب 2010م

 التغري يف القيمة العادلة

لل�ستثمارات املتاحة للبيع
--)14٫593٫507(-   )14٫593٫507(

 انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

املحققة يف قائمة الدخل )اإي�ساح 7(
--8٫282٫470  -   8٫282٫470   

   131٫365٫154   131٫365٫154   ---�سايف الدخل

)56٫849٫000()56٫849٫000(   --- اأن�سبة اأرباح

 خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل

 )اإي�ساح 11(
---   )5٫549٫559( )5٫549٫559(

   1٫331٫585٫797   298٫635٫015  31568٫490٫000290٫967٫929173٫492٫853 دي�سمرب 2011

املجموع اأرباح مبقاة احتياطي نظامي راأ�س املال

التغري يف القيمة 

العادلة لل�ستثمارات املتاحة 

للبيع

بالريال ال�سعودي

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

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 2011م

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 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 ريال �سعودي لكل �سهم. 

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 2006م(.

2. ملخص ألهم السياسات المحاسبية
لقد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقا ملعايري املحا�سبة 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 االآتي:

تتبع ال�سركة ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب.

العرف المحاسبي: تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية فيما 
عدا القيا�س بالقيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمارات املقتناة 

الأغرا�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.

استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة: يتم تقييم اال�ستثمارات 
املقتناة الأغرا�س املتاجرة بالقيمة العادلة. ت�سجل املكا�سب واخل�سائر املحققة 

وغري املحققة من بيع اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة يف قائمة الدخل.

استخدام التقديرات: يقت�سي اإعداد القوائم املالية، طبقا ملعايري 
املحا�سبة املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�سات التي توؤثر 

على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح عنها، واالإف�ساح عن املوجودات 

واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف 

امل�سرح عنها لل�سنة املعرو�سة. وبالرغم من اإعداد هذه التقديرات 

واالفرتا�سات وفقًا ملعرفة االإدارة للأحداث 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 االنخفا�س 

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

االنخفا�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 ماثل.

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 تاأثريا فعاال 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 االإ�ستهلكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف االإ�سلح وال�سيانة م�ساريفا 

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

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

التدفقات النقدية ب�سكل م�ستقل.
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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 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 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 ل ترد يف القوائم املالية.

تحقق اإليرادات: تتحقق االإيرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العملء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم. 
تتحقق الر�سوم عن اإدارة االأ�سول )مبا يف ذلك �سناديق اال�ستثمار( كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات. تتحقق اإيرادات ر�سوم اال�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 اال�ست�سارية على اأ�سا�س تنا�سبي زمني يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات. 

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 وفقا 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 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.

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:

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

 530٫521 14.488.945ح�سابات البنك اجلارية

 95٫000٫000-عقود مرابحة

14.488.945 95٫530٫521 

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 بن�سبة 0٫10% �سنويًا 

)31 دي�سمرب 2010: 0٫21% �سنويًا(.

اإن القيمة الدفرتية املف�سح عنها اأعله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.
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4. مدينون، صافي
يتاألف املدينون كما يف 31 دي�سمرب ما يلي :

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

  46٫136٫399   46.136.399مدينون

)2٫137٫500()3.738.811( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

42.397.588   44٫603٫710  

5. االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة 
تتمثل اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب ما يلي:

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

218٫021٫764-�سندوق حمفظة تقديرية )1-5(

73٫319٫320-حمفظة لتجارة االأ�سهم )1-5(

-140.000.000 �سناديق اال�ستثمار املفتوحة

 140.000.000291٫341٫084

5-1 خلل ال�سنة، قررت االإدارة تغيري ت�سنيف اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة اإىل اال�ستثمارات املتاحة للبيع وباالحتفاظ بهذه اال�ستثمارات الأغرا�س 

ا�سرتاتيجية. اإن التاريخ الفعلي الإعادة الت�سنيف هو 10 يوليو 2011. كما اأن املكا�سب غري املحققة من اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة من بداية ال�سنة 

املالية حتى التاريخ الفعلي الإعادة الت�سنيف هي مت�سمنة يف قائمة الدخل بقيمة 6٫206٫382 ريااًل �سعوديًا )اإي�ساح 16(.

6. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

2٫430٫000 2.310.000قرو�س للموظفني

1٫687٫860 - خدمات ا�ست�سارية مدفوعة مقدمًا

1٫068٫318 1.106.320اإيجار مدفوع مقدمًا

987٫875 756.844دفعات مقدمة للموظفني

-701.757دفعات مقدمة للتاأمني

651٫896 691.259�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

304٫038 261.062اأخرى

5.827.242 7٫129٫987



التقرير السنوي 442011

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م (يتبع)

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

الكلفة االأولية
التغري يف

القيمة العادلة

انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات 

املحققة يف قائمة الدخل

القيمة العادلة

2011م

القيمة العادلة

2010م

بالريال ال�سعودي

425٫845٫728 123٫999٫821)8٫282٫470()2٫226٫185(134٫508٫476�سناديق اال�ستثمار املفتوحة

323٫216٫500 527٫183٫976   -  504٫737٫63722٫446٫339�سناديق اال�ستثمار املقفلة

238٫387٫671 470٫687٫509   -)4٫039٫530(474٫727٫039ح�س�س يف اأ�سهم

1٫113٫973٫15216٫180٫624  )8٫282٫470(1٫121٫871٫306 987٫449٫899

 مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ 16٫180٫624 ريااًل �سعوديًا �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011 )31 دي�سمرب

2010م: )22٫491٫661 ريااًل �سعوديًا((.

كما هو مو�سح يف االإي�ساح 5-1، تعترب القيمة العادلة لل�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة واملعاد ت�سنيفها حتت اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف التاريخ الفعلي 

الإعادة الت�سنيف ككلفة هذه اال�ستثمارات.

8. الممتلكات والمعدات، صافي

�سياراتمعدات مكتبيةاأثاث ومفرو�ساتبرامج كمبيوتراأجهزة كمبيوتر
 حت�سينات

على املاأجور

 اأعمال راأ�سمالية

قيد التنفيذ
املجموع

بالريال ال�سعوديالكلفة

 45٫142٫870 -7٫382٫440   126٫470 4٫586٫616 4٫555٫383 12٫613٫090 15٫878٫871 1 يناير 2011م

  489٫724582٫315-  -12٫5008٫600-71٫491االإ�سافات

  ---)47٫500(----ا�ستبعادات

  7٫382٫440489٫72445٫677٫685  3115٫950٫36212٫613٫0904٫567٫8834٫595٫21687٫970 دي�سمرب 2011م

اال�شتهالك املرتاكم

  38٫937٫193 -3٫545٫971   101٫792 4٫380٫037 4٫424٫588 11٫510٫170 14٫974٫635 1 يناير 2011م

  2٫102٫726-1٫268٫797  194٫492396٫79470٫718152٫18219٫743املحمل لل�سنة

)47٫500(--)47٫500(----ا�ستبعادات

  40٫992٫419-4٫814٫768  3115٫169٫12711٫906٫9644٫495٫3064٫532٫21974٫035 دي�سمرب 2011م

القيمة الدفرتية ال�شافية

  2٫567٫672489٫7244٫685٫266  31781٫235706٫12672٫57762٫9974٫935 دي�سمرب 2011م

  6٫205٫677 -3٫836٫469   24٫678 206٫579 130٫795 1٫102٫920 904٫236 31 دي�سمرب 2010م

9. المعامالت مع جهات ذات عالقة
اإن املعاملت اجلوهرية مع اجلهات ذات العلقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي:

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

3.750.0004٫162٫500دخل متويل ال�سركات من ال�سركاء يف �سركة زميلة وجهات ذات علقة

986٫158 193.476دخل الو�ساطة من امل�ساهمني

308٫489 1.539.500 م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )اإي�ساح 17(

23.956.50825٫139٫707اأتعاب اإدارة االأ�سول يف �سناديق اال�ستثمار
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بالريال ال�سعودي

2010م2011م

 5٫625٫000 9٫375٫000مدينون من جهات ذات علقة

10. االستثمار في شركة زميلة
اإن حركة اال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة لل�سنة هي كما يلي: 

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

 175٫675٫947  179.564.621الر�سيد االفتتاحي

 3٫888٫674  1.404.329 احل�سة من �سايف الربح )اإي�ساح 16(

 179٫564٫621  180.968.950الر�سيد اخلتامي

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

قد بلغ 157٫312٫229 ريااًل �سعوديًا كما يف 31 دي�سمرب 2011م )31 دي�سمرب 2010م : 157٫312٫229 ريال �سعودي(.

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

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

  842٫450٫000   842.450.000راأ�س املال

  17٫007٫929   17.007.929احتياطي نظامي

  123٫211٫478   175.819.420اأرباح مبقاة

)983٫321٫956( )1.136.225.544( ا�ستثمارات

)33٫581٫253( )29.297.706(متلكات ومعدات

  5٫492٫773   9.003.052خم�س�سات

  91٫236٫217   130.577.851�سايف الدخل املعدل

  62٫495٫188   9.335.002 وعاء الزكاة

الزكاة:

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

81٫785٫229 117.520.066ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل/وعاء الزكاة )2011م: 90%، 2010م : %90(

2٫044٫631 2.938.002الزكاة لل�سنة )%2٫5(

�سريبة الدخل

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

9٫450٫988 13.057.785ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل )2011م: 10%، 2010م : %10(

1٫890٫197 2.611.557�سريبة الدخل لل�سنة )%20(
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اإن حركة خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل هي كما يلي:

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

  1٫435٫384   3.934.828بداية ال�سنة

)153٫047(   -)زيادة( نق�س خم�س�س �سنة �سابقة

  3٫934٫828   5.549.559خم�س�س ال�سنة

)1٫282٫337( )3.934.828(املدفوع خلل ال�سنة

  3٫934٫828   5.549.559اإجمايل الزكاة و�سريبة الدخل

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م، 2008م، 2009م و2010م. قامت م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل موؤخرًا 

بدرا�سة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م، والذي قدمت ال�سركة مقابلها اعرتا�س. ال تزال اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنوات 2008م، 2009م و2010م قيد 

الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل.

12. القرض القصير األجل
خلل �سنة 2011م، ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل بنكي على �سكل مرابحة اإ�سلمية من بنك جتاري حملي والبالغة قيمته 129٫997٫400 ريال �سعودي )2010م: 

299٫994٫267 ريااًل �سعوديًا( لتمويل راأ�س املال العامل لل�سركة. مت تقدمي �سمانة مقابل هذا الت�سهيل على �سكل �سند الأمر. ي�ستحق القر�س يف 30 نوفمرب 2012م 

ويخ�سع ملعدل عمولة بن�سبة 3٫77% �سنويًا )2010م: 3٫85 % �سنويًا(.

13. رأس المال
مت خلل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م اإ�سدار 6٫849٫800 �سهم جديد بقيمة 10 ريال �سعودي 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 علوة اإ�سدار مببلغ 273٫960٫000 ريال �سعودي، مت اإدراجها �سمن االحتياطي النظامي.

14. المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

36٫998٫713 41.161.614رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة

769٫985 340.347 عمولة م�ستحقة

381٫087 - دائنون

100٫828 138.070موردو موجودات ثابتة

-3.000.000اأن�سبة اأرباح م�ستحقة

500٫000 500.000 خم�س�سات ومطلوبات اأخرى

45.140.031 38٫750٫613

15. 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.
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16. إيرادات من استثمار الشركة 

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

47٫726٫279  126.441.786مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع ، �سايف

24٫961٫469  31.877.552 دخل اأن�سبة اأرباح

19٫170٫995  6.206.382مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة، �سايف )اإي�ساح 5(

9٫430٫000  1.083.056 ر�سوم اكتتاب

4٫944٫072 )4.992.858( )خ�سائر(/مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

3٫888٫674  1.404.329 احل�سة يف �سايف ربح �سركة زميلة )اإي�ساح 10(

52٫935  22.133 دخل عمولة

162.042.380  110٫174٫424

17. مصاريف عمومية وإدارية أخرى

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

6٫061٫303 9.093.851 م�ساريف مهنية وا�ست�سارية

3٫174٫190 3.443.813�سيانة

2٫626٫473 3.090.300ر�سوم ا�سرتاك

2.977.0402٫552٫909م�ساريف �سفر

1٫300٫465 1.845.595عقود عمال

815٫410 1.640.089دعاية

2٫137٫500 1.601.311 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

308٫489 1.539.500م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )اإي�ساح 9(

1٫992٫871 1.532.746ات�ساالت

392٫570 450.300طباعة

392٫826 419.535منافع

381٫799 319.020�سرائب ا�ستقطاع

308٫089 314.304م�ساريف موؤمترات

390٫000 242.813تاأمني

82٫700 156.000م�ساريف اأمنية

2.121.8361٫337٫677اأخرى

30.788.053 24٫255٫271

18. إيرادات أخرى

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

-9٫000الربح من بيع متلكات ومعدات

9٫000-
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19. 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 2011م و2010م 

والبالغة 56٫849 مليون �سهم.

مت احت�ساب دخل ال�سهم من �سايف دخل ال�سنة بتق�سيم �سايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2010م والبالغة 

56٫849 مليون �سهم.

20. المعلومات القطاعية 
تعمل ال�سركة فقط يف اململكة العربية ال�سعودية. والأغرا�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 اال�ستثمارات املالية ا�ست�سارات متويل ال�سركات، وخدمات االكتتابات اخلا�سة واالكتتابات العامة يف االأ�سهم 
وال�سندات واملبيعات التجارية وعمليات الدمج واال�ستحواذ والتفكيك والف�سل، باالإ�سافة اإىل املنتجات امل�ساركة واملركبة. 

الوساطة: تزاول الو�ساطة ن�ساطها باالأ�سالة والوكالة حتت العلمة التجارية جلدوى لل�ستثمار وتوفر للعملء خدمات احلفظ واملقا�سة متيحة لهم بذلك 
اإمكانية التداول يف االأ�سواق االإقليمية.  

خدمات إدارة األصول: توفر اإدارة االأ�سول لدى جدوى لل�ستثمار للم�ستثمرين بوابات للإ�ستثمار يف اأ�سواق االأ�سهم اخلليجية والعربية، وحقوق امللكية 
التقليدية وال�سناديق اال�ستثمارية املتوافقة مع ال�سريعة االإ�سلمية، با�ستخدام االأ�ساليب االإدارية االإيجابية وال�سلبية. باالإ�سافة اإىل ذلك، تقدم مبادلة العائد 

االإجمايل ال�سعودي والتي توفر للم�ستثمرين الدوليني اإمكانية الدخول اإىل �سوق االأ�سهم ال�سعودية. 

اإلدارة الرئيسية: تدير االإدارة الرئي�سية تطورات ال�سركة امل�ستقبلية وت�سرف على جميع ال�سوابط النقدية. اإن جميع اال�ستثمارات يف ال�سركة تدخل �سمن 
قطاع االأعمال هذا والذي يت�سمن اإدارة ا�سرتاتيجية تنمية االأعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد الب�سرية والعلقات مع العملء. 

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

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

 ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب

2011 م

 خدمات اال�ستثمارات

 امل�سرفية
 و�ساطة

 خدمات

 اإدارة االأ�سول
 اإجمايلاالإدارة الرئي�سية

  272٫477٫523  162٫696٫153  62٫277٫012   4٫314٫138  43٫190٫220االإيرادات 

)141٫121٫369()81٫700٫067()29٫712٫735()7٫061٫536()22٫647٫031(امل�ساريف 

  131٫356٫154  80٫996٫086  32٫564٫277)2٫747٫398(   20٫543٫189الدخل )اخل�سارة( من العمليات 

  1٫519٫614٫297  1٫487٫826٫472  16٫748٫207  -   15٫039٫618جمموع املوجودات 

  188٫028٫500  169٫912٫141  9٫068٫302  346٫830   8٫701٫227جمموع املطلوبات 

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010م

  236٫616٫130   111٫116٫924   95٫888٫851   4٫310٫924    25٫299٫431 االإيرادات 

)126٫377٫407()61٫612٫485()36٫083٫415()8٫517٫784()20٫163٫723(امل�ساريف

  110٫238٫723   49٫504٫439   59٫805٫436 )4٫206٫860(    5٫135٫708 الدخل )اخل�سارة( من العمليات

  1٫617٫450٫499   1٫567٫221٫789   15٫097٫286    -   35٫131٫424 جمموع املوجودات 

  348٫520٫260   325٫251٫104   14٫825٫927    774٫588    7٫668٫641  جمموع املطلوبات 

21. التعهدات وااللتزامات
لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م، تعهدات على �سكل خطاب �سمان متعلق بح�سة ال�سركة يف اال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغ 259٫5 مليون ريال �سعودي 

)2010م: 270 مليون ريال �سعودي(.
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22. الحسابات النقدية للعمالء
يف 31 دي�سمرب 2011م، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعملء بقيمة 196٫87 مليون ريال �سعودي )2010م: 145٫67مليون ريال �سعودي( يتم ا�ستخدامها يف 

ا�ستثمارات بالنيابة عن العملء مت�سيًا مع ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة، فاإن هذه االأر�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 االأطراف االأخرى. 

تت�سمن االأ�سول املالية لل�سركة النقد وما يف حكمه واملدينون وا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة واال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمار يف �سركة زميلة واملوجودات 

االأخرى وتت�سمن املطلوبات املالية قر�س ق�سري االأجل وخم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل واملطلوبات االأخرى. اإن القيم العادلة للأدوات املالية لل�سركة ال تختلف ب�سكل 

جوهري عن قيمتها الدفرتية.

24. إدارة األصول
متثل اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها ال�سركة، والبالغة 6٫3 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م )2010م: 7٫7 مليار 

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

25. إدارة المخاطر
مخاطر االئتمان: متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، ما يوؤدي اإىل تكبد الطرف االآخر خ�سارة مالية. املوجودات املالية اخلا�سعة 

لرتكيز خماطر االئتمان، تتاألف باالأ�سا�س من نقد لدى البنك ومدينون.

فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية االأخرى لل�سركة، والتي تت�سمن النقد وما يف حكمه، فاإن تعر�س ال�سركة ملخاطر االئتمان ين�ساأ عن عجز الطرف 

االآخر، مع اأق�سى حد للتعر�س ي�ساوي القيمة الدفرتية لهذه االأدوات. اإن اجلدول اأدناه يو�سح احلد االأق�سى للتعر�س ملخاطر االئتمان لعنا�سر قائمة املركز املايل:

بالريال ال�سعودي

اإجمايل اأق�سى التعر�س

2011م

اإجمايل اأق�سى التعر�س

2010م

14.488.94595٫530٫521النقد وما يف حكمه )مت�سمن عقود املرابحة(

42.397.58844٫603٫710مدينون

56.886.533140٫134٫231

اإن ما يف حكم النقد وا�ستثمارات ال�سركة مودعة مع بنوك واأطراف اأخرى ذات �سمعة جيدة ولذلك فاإن خماطر االئتمان حمدودة. اإن خماطر االئتمان فيما يتعلق 

باملدينني االآخرين حمدودة الأن اإجمايل املدينني موزع على عدد من احل�سابات. 

مخاطر أسعار الصرف األجنبي: متثل خماطر العملت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي. تقوم 
االإدارة مبراقبة التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف وتعتقد باأنه يوجد خطر �سئيل للخ�سائر 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 العموالت على ودائعها الأجل لدى البنك والقر�س ق�سري االأجل اخلا�سعة لعمولة.
يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية الدخل للتغريات املحتملة املعقولة يف اأ�سعار العموالت اخلا�سة، مع اإبقاء �سائر املتغريات االأخرى الثابتة. اإن ح�سا�سية الدخل تكمن يف 

تاأثري التغريات الواقعة يف اأ�سعار العموالت اخلا�سة على دخل ال�سركة ل�سنة واحدة، على اأ�سا�س االأ�سعار العائمة للموجودات املالية كما يف نهاية ال�سنة. ال يوجد تاأثري 

على حقوق ملكية ال�سركة.

بالريال ال�سعودي

2010م2011م

 49٫999 490.264الزيادة/النق�س مبعدل +/- 25 نقطة اإ�سافية

مخاطر السيولة: تقوم ال�سركة بتجميع ت�سنيفات التدفقات النقدية وال�سيولة املتوقعة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية. حتتفظ ال�سركة مبحفظة موجودات ذات 
�سيولة ق�سرية االأجل لتغطية متطلباتها، وتت�سمن بع�س الودائع ذات ال�سيولة مع موؤ�س�سات مالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م (يتبع)

اإن املقايي�س الثلثة االأ�سا�سية لل�سيولة والتي ت�ستخدم من قبل ال�سركة هي خمزون املوجودات ذات ال�سيولة وفائ�س راأ�س املال النقدي و�سايف املتطلبات النقدية. 

تت�سمن املوجودات ذات ال�سيولة النقد وما يف حكمه والذي يت�سمن االأدوات ال�سوقية.

جميع املطلوبات، غري تعوي�سات نهاية اخلدمة ت�سدد تعاقديًا على اأ�سا�س متداول. يظهر اجلدول اأدناه حتليل للموجودات واملطلوبات بناًء على التاريخ املتوقع لتح�سيلها 

اأو �سدادها:

2010ماأكرث من 12 �سهرًااأقل من 12 �سهرًا2011ماأكرث من 12 �سهرًااأقل من 12 �سهر ًا

بالريال ال�سعودي

95٫530٫521-14.488.94595٫530٫521-14.488.945النقد وما يف حكمه 

44٫603٫710-42.397.58844٫603٫710-42.397.588مدينون، �سايف 

5٫625٫000-9.375.0005٫625٫000-9.375.000م�ستحق من جهة ذات علقة 

291٫341٫084-140.000.000291٫341٫084-140.000.000ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة 

7٫129٫987-5.827.2427٫129٫987-5.827.242م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات  اأخرى

987٫449٫899987٫449٫899-1.121.871.3061.121.871.306-ا�ستثمارات متاحة للبيع

6٫205٫6776٫205٫677-4.685.2664.685.266-متلكات ومعدات، �سايف 

179٫564٫621179٫564٫621-180.968.950180.968.950-ا�ستثمار يف �سركة زميلة

212.088.7751.307.525.5221.519.614.297444٫230٫3021٫173٫220٫1971٫617٫450٫499اإجمايل املوجودات

299٫994٫267-129.997.400299٫994٫267-129.997.400قر�س ق�سري االأجل

38٫750٫613-45.170.03138٫750٫613-45.140.031م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

3٫934٫828-5.549.5593٫934٫828-5.549.559خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل 

5٫840٫5525٫840٫552-7.341.5107.341.510-تعوي�سات نهاية اخلدمة 

180.686.9907.341.510188.028.500342٫679٫7085٫840٫552348٫520٫260اإجمايل املطلوبات

31.401.7851.300.184.0121.331.585.797101٫550٫5941٫167٫379٫6451٫268٫930٫239�سايف

مخاطر أسعار األسهم: خماطر اأ�سعار االأ�سهم هي خماطر تذبذب قيمة هذه االأدوات 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 من االأ�سعار امل�ستقبلية. تدير ال�سركة هذا اخلطر من خلل تنويع حمفظتها اال�ستثمارية 

من نواحي التوزيع اجلغرايف والرتكيز القطاعي.

26. أرقام المقارنة
جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2010م لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.


