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ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

ي�سرين اأن اأتقدم لكم بوافر ال�سكر على دعمكم لنا وثقتكم بنا طيلة الفرتة املا�سية، ويطيب يل اأن اأقدم لكم هذا التقرير احلافل بنتائج عام كامل من عملنا املتوا�سل، 

ج ب�ستة اأعوام من االإجنازات املتوا�سلة فـي عامل املال واال�ستثمار. لقد متكنا بف�سل اهلل فـي عام 2012م من حتقيق العديد من النجاحات،  لي�ساف اإىل �سجلنا املتوَّ

عة التي �سادت  واإجناز الكثري من ال�سفقات، واإدارة ال�سناديق واال�ستثمارات باأداء ُمبِهر ومب�ستويات اأرباح جتاوزت التوقعات، على الرغم من الظروف غري امل�سجِّ

 مقبل واعد بالنجاحات، حافل بالكثري من الفر�س.
ٍ
اأ�سواق املال العاملية واالإقليمية. وهذا ما يدعم ثقتنا فـي خططنا وفريق عملنا، ويدفعنا اإىل التفائل بعام

لقد واجه االقت�ساد العاملي طيلة عام 2012م العديد من التحديات، كان منها تباطوؤ النمو االقت�سادي، والقلق حيال اأزمة الديون احلكومية بدول االحتاد 

االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية، اإ�سافًة اإىل تبني كثري من احلكومات �سيا�سات اإنفاق �سارمة لدعم متا�سك اقت�ساداتها. وواجهت االأ�سواق الدولية النا�سئة 

حتديات من نوٍع اآخر، كان اأهمها خلق وظائف جديدة خلف�س البطالة، وارتفاع الت�سخم، وتراكم الديون. وزاد من تفاقم هذه التحديات ال�سيا�ساُت التو�سعية 

للبنك االحتياطي الفيدرايل االأمريكي والبنوك املركزية االأخرى. وبرغم هذه التحديات، اإال اأن االأ�سواق النا�سئة �سهدت منوًا وارتفعت اأ�سعار االأ�سول فيها.

ويف اململكة العربية ال�سعودية، كان 2012م عامًا جيدًا للقت�ساد ال�سعودي الذي اأظهر اأداًء متميزًا واأثبت قوًة فـي مواجهة التحديات، فزاد منو القطاع غري 

النفطي ب�سكٍل غري م�سبوق مل ُي�سَهد له مثيل خلل االأعوام الثلثة املا�سية، و�سّجلت ميزانية الدولة فائ�سًا ماليًا كبريًا، وجنحت احلكومة فـي احتواء الت�سخم. 

وا�ستفادت جميع �سرائح امل�ستهلكني املحليني وخمتلف قطاعات االأعمال من االإنفاق احلكومي ال�سخي على م�سروعات التنمية، بينما تقل�س حجم الديون 

احلكومية ب�سكل كبري واتخذت احلكومة ال�سعودية العديد من القرارات واملبادرات الذكية واالإجراءات االحرتازية ملواجهة التحديات االقت�سادية امل�ستقبلية 

وتعزيز فاعلية بيئتها اال�ستثمارية.

ومع اأن االقت�ساد ال�سعودي كان اإجمااًل فـي و�سع جيد خلل عام 2012م، اإال اأن الكيانات اال�ستثمارية عانت كثريًا طيلة ذلك العام، ما اأدى اإىل تناق�س عدد 

ال�سركات اال�ستثمارية العاملة باململكة. وقد ُيعزى ذلك التناق�س اإىل تقل�س االإيرادات املالية ب�سكل وا�سح، اإ�سافًة اإىل ازدياد حدة املناف�سة التي اأ�سهمت فـي 

هبوط االأ�سعار. وقد اأدى هذا الهبوط تدريجيًا اإىل تاآكل الهوام�س الربحية وانعدام جاذبيتها اال�ستثمارية.

وبالرغم من كل الظروف واالأو�ساع التي ذكرتها اآنفًا، اإال اأنه ي�سعدين اإبلغ م�ساهمينا الكرام باأن ذلك مل ينعك�س على اأداء �سركتنا بف�سل اهلل، فقد متكنا من 

اقتنا�س وتقدمي فر�س ا�ستثمارية جّذابة لعملئنا الكرام، وكان اأداء جميع منتجاتنا وخدماتنا متميزًا، وتّوَجنا اأداءنا باأرباٍح واإيرادات قيا�سية للعام الثالث 

على التوايل. وجنحنا فـي عقد عدد من ال�سفقات اال�ستثمارية املهمة، لنزيد من قيمة حمفظة عملئنا، ون�ساعدهم على اال�ستفادة من فر�س النمو املتاحة 

فـي القطاعات املختلفة. وكان اأهم هذه ال�سفقات �سراء ح�سة فـي جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، وهي اإحدى املجموعات ال�سعودية املعروفة 

فـي جمال الرتفيه العائلي. كما جنحنا فـي اإبرام �سفقة ا�ستحواذ مهمة اأخرى، وهي �سراء ح�سة فـي �سركة احلّمادي للتنمية واال�ستثمار، وهي اإحدى ال�سركات 

ال�سعودية املهمة العاملة فـي جمال تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية.

و�سجلت جميع اإدارات ووحدات العمل فـي �سركتنا اأداًء قويًا وم�سّرفًا طيلة العام املا�سي، فقد انتهت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية واال�ستثمارات اخلا�سة بنجاح من 

تقدمي خدمات ما بعد اال�ستحواذ لل�سركات ال�ست التي ت�سمها حمفظتنا اال�ستثمارية، وقدمت االإدارة اأي�سًا العديد من اخلدمات اال�ست�سارية املتميزة، خ�سو�سًا 

فـي جمال اال�ستحواذ واالندماج. اأما ال�سناديق اال�ستثمارية التي ت�سرف عليها اإدارة االأ�سول فقد حافظت على �سجل اأدائها املتمّيز، و�سجل اثنان من �سناديقنا 

الرئي�سية )�سندوق جدوى للأ�سهم ال�سعودية و�سندوق جدوى للأ�سهم اخلليجية( اأف�سل اأداء �سمن فئتيهما فـي ال�سوق. وجتاوزت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة 

�سوء اأحوال االأ�سواق العاملية بنجاح تام لت�سجل اإيرادات قيا�سية. كما جنحت اإدارة االأبحاث والدرا�سات فـي اإ�سدار جمموعة كبرية من التقارير االقت�سادية 

ّناع القرار فـي خمتلف �سوؤون ال�سناعة املالية. مة والتحليلت املعمقة ل�سُ املحَكمة التي وّفرت كمًا هائًل من املعلومات القيِّ

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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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 144 مليون ريـال، بن�سبة ارتفاع 

بلغت 10 باملائة عن اأرباح العام ال�سابق 2011م التي كانت تعد قيا�سية فـي حينها. وجتاوز اإجمايل االإيرادات 285 مليون ريـال. وقد نتجت هذه االإيرادات ب�سكل 

متوزان من عمل ثلث اإدارات رئي�سية بال�سركة، وهي: اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة واإدارة االأ�سول واإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية. 

واحتفاًء بهذا االإجناز املايل غري امل�سبوق ل�سركتنا، فقد اأو�سى جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية عن العام املايل املنق�سي 2012م بواقع 1.5 ريـال لل�سهم الواحد، 

وهو ما يعادل 15 باملائة من القيمة االإ�سمية لل�سهم. ومتكنت ال�سركة بف�سل اهلل، وبعد �ست �سنوات حافلة باالأرباح، من رفع قيمة اإجمايل حقوق امل�ساهمني فيها 

من 500 مليون ريـال )متثل راأ�س مال ال�سركة عند تاأ�سي�سها( اإىل 1.38 مليار ريـال، لت�سل قيمة ال�سهم الواحد اإىل ما يعادل 24.32 ريـال. 

وما يجعلني اأ�سعر بعظيم الفخر اأن �سركتنا ا�ستهلت اأعمالها فـي عام 2007م، فـي الفرتة ذاتها التي ت�سكلت فيها اأعظم اأزمة مالية عاملية فـي الع�سر احلديث، 

ومع ذلك جتاوز اأداوؤها كل التوقعات واأ�سافت 882 مليون ريـال اإىل اأرباحها غري املوزعة، ووزعت اأرباحًا نقدية بلغت 255 مليون ريـال.

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 فـي 

العام املقبل وما يليه باإذن اهلل. 

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

 

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س االإدارة
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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 لت�سليط ال�سوء على اأهم اأحداث واإجنازات عام 2012م. وي�سعدين اأن ا�ستهل ر�سالتي باإبلغكم بالنتائج املالية 

املتميزة التي حققناها، فقد متكنا بف�سل اهلل من ت�سجيل نتائج قيا�سية، حيث بلغت اإيراداتنا 285 مليون ريـال، وو�سلت اأرباحنا اإىل 144 مليون ريـال. وبذلك نكون 

قد حققنا اأرباحًا تراكمية جتاوزت 555 مليون ريـال منذ انطلقتنا فـي 2007م. 

وبعد خم�سة اأعوام مرت على اأزمة الرهن العقاري، ال يزال االقت�ساد العاملي يعاين من عدم و�سوح الروؤية. فقد األقت االأزمة االقت�سادية العاملية بظللها على الدول 

النا�سئة جراء انخفا�س الطلب على �سادراتها من الدول املتقدمة وعلى وجه اخل�سو�س دول اأوروبا واأمريكا واليابان وتاأثرت �سلبًا التدفقات النقدية بني تلك الدول 

وكذلك اأ�سعار ال�سلع. ونتيجة لذلك انخف�س النمو االقت�سادي العاملي ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا االأداء ال�سعيف للأعوام القادمة. 

ويف ال�سعودية، وا�سل االقت�ساد اأداءه القوي، واأظهرت املوؤ�سرات االقت�سادية اأن حمفزات النمو املحلي خلل 2012م كانت مدعومة بن�ساط القطاع النفطي، واالإنفاق 

احلكومي، واال�ستهلك املحلي، والقطاع امل�سريف. وكان التو�سع الكبري فـي اإنتاج النفط قد دفع القطاع النفطي اإىل النمو بن�سبة 5.5 باملائة، بينما دفع حت�سن بيئة 

اال�ستثمار والبنية التحتية منو القطاع اخلا�س بن�سبة 7.5 باملائة. ومل يواكب اأداء �سوق االأ�سهم ال�سعودية اأداء االقت�ساد ال�سعودي، ويعود ذلك جزئيًا اإىل تاأثري 

االأحداث ال�سيا�سية ال�سائدة فـي املنطقة. وارتفع موؤ�سر تداول ال�سامل )تا�سي( بنحو 6.1 باملائة، وا�ستمرت معظم ال�سركات املدرجة فـي حتقيق االأرباح، با�ستثناء 

�سركات البرتوكيماويات التي �سهدت انخفا�سًا فـي اإيراداتها ال�سافية بلغ 17 باملائة. وقد �سجلت بقية قطاعات ال�سوق ارتفاعًا بن�سبة 15.8 باملائة فـي �سايف اإيراداتها. 

و�سهد ن�ساط �سوق الطرح االأويل حت�سنًا جيدًا خلل عام 2012م، حيث و�سلت ح�سيلة عمليات االكتتاب مبلغ 5.5 مليار ريـال جاءت من ثمانية اإ�سدارات، وارتفع 

حجم عمليات الو�ساطة بواقع 76 باملائة. اأما �سوق ال�سكوك وال�سندات فبلغ جمموع اإ�سداراتها حوايل 11.2 مليار ريـال من 15 �سفقة.

ويف اإدارة االأ�سول، وا�سلت �سركتنا اأداءها املتميز وا�ستمرت �سناديق جدوى للأ�سهم ال�سعودية واخلليجية والعربية حتقيق اأف�سل النتائج مقارنة بال�سناديق املماثلة، 

وذلك للعام اخلام�س على التوايل. و�سجلت بقية منتجاتنا اأداء عامًا قويًا ُيعد االأف�سل لها على االإطلق. كما قدمنا لعملئنا خلل عام 2012م عددًا من الفر�س 

اال�ستثمارية املتميزة مع ثلث �سركات �سعودية من قطاعات الرتفيه وال�سحة والعقار.

وحفل عام 2012م باإجنازات عديدة الإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية، حيث �سهد اإمتام ثلث �سفقات مهمة، اإ�سافة اإىل وجود جمموعة كبرية اأخرى من ال�سفقات 

قيد الدرا�سة، تت�سمن عددًا من االكتتابات االأولية وعمليات الدمج واال�ستحواذ. وجنحت اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية خلل عام 2012م فـي تقدمي خدمات ما بعد 

اال�ستحواذ لل�سركات التي متتلك 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(، وجمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، و�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار.

وفيما يتعلق با�ستثمار اأموال ال�سركة، فقد منت قيمة حمفظتنا اال�ستثمارية ب�سبب االأداء املت�ساعد للعديد من ا�ستثماراتنا فـي جمال امللكية اخلا�سة والقطاع 

العقاري. اأما فـي جمال االأبحاث والدرا�سات، فقد اأ�سدرنا العديد من التقارير رفيعة امل�ستوى.

وا�ستمرت ال�سركة خلل عام 2012م فـي اال�ستثمار فـي مواردها الب�سرية. وخ�س�ست للتدريب فـي 2012م اأكرب ميزانية فـي تاريخها. ونفذت ال�سركة برنامج تقييم 

االأداء للمجموعة االأوىل من موظفيها بالتعاون مع �سركة YSC والذي يهدف اإىل تقييم االأداء واكت�ساف الكفاءات واقرتاح برامج التطوير لبناء قادة امل�ستقبل. 

وختامًا، اأود التاأكيد على اأن قوة اأداء ال�سركة فـي 2012م �سوف ُت�سكل االأ�سا�س الذي �سوف نوا�سل منه انطلقتنا اإىل االأمام خلل العام اجلديد 2013م باإذن اهلل.   

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

اأحمد بن عقيل اخلطيب

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي  
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األداء ولمحة عامة حول الشركة
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نظرة عامة حول األداء 
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اإليراداتاإيرادات قيا�سية
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منذ عام 2009م

األرباح الموزعة
مليون ريال

اأرباح قيا�سية فـي عام 2012م و�ستة 

اأعوام متتالية من االأرباح

الربح الصافي
مليون ريال

انخف�ست ن�سبة التكلفة اإىل الدخل 
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االإيرادات

المصروفات
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ارتفاع كبري فـي االإيرادات املنتظمة

اإليرادات المنتظمة
مليون ريال

اأداوؤنا املميز كان العامل الرئي�سي 

فـي ارتفاع االأ�سول حتت االإدارة

األصول تحت اإلدارة
مليار ريال

معدل النمو ال�سنوي املركب حلقوق 

امل�ساهمني بلغ 13% منذ 2007م 

مع االأرباح املوزعة

حقوق المساهمين
مليون ريال

معدل النمو ال�سنوي للأ�سول

 بلغ 11% منذ عام 2007م

األصول
مليون ريال
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جوائز التقدير

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

وتهدف جدوى 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
كان 2012م عامًا مليئًا بالنجاحات، فقد ارتفعت فيه اإيرادات اإدارة االأ�سول 

بن�سبة ممتازة بلغت %46، لت�سل اإىل 91 مليون ريال. كما تخطت االأ�سول 

حتت االإدارة حاجز الع�سرة مليارات ريـال، حيث اأغلَق العام على اأ�سول 

و�سلت قيمتها اإىل 11.03 مليار ريـال، ما عزز مكانة جدوى كاأكرب �سركة 

تدير االأ�سول فـي اململكة العربية ال�سعودية بخلف ال�سركات التابعة للبنوك 

التجارية. وُتعزى هذه االإجنازات اإىل �سعي ال�سركة اجلاد واملتوا�سل اإىل زيادة 

وتنويع قاعدة عملئها من املوؤ�س�سات وال�سركات، والعائلت التجارية، وكبار 

العملء. كما ُتعزى هذه االإجنازات اأي�سًا اإىل تفوق اأداء �سناديق جدوى �سمن 

فئاتها خلل العام، اإ�سافة اإىل قدرة جدوى على اإيجاد حلول ا�ستثمارية تلئم 

متطلبات عملئها وتلبي طموحاتهم، ما اأ�سهم ب�سكٍل كبري فـي رفع االأداء 

اال�ستثماري للعديد من منتجاتها وخدماتها.

ووا�سلت �سناديق االأ�سهم الرئي�سية الثلثة التاألق فـي اأدائها طيلة عام 

2012م، واحتلت اأعلى املراتب فـي فئاتها اال�ستثمارية، وذلك لل�سنة اخلام�سة 
على التوايل. وحقق �سندوق جدوى للأ�سهم ال�سعودية و�سندوق جدوى الأ�سهم 

االأ�سواق العربية املراكز االأوىل لعام 2012م كاأف�سل ال�سناديق اال�ستثمارية 

اأداًء فـي ال�سوق املالية. كما جنحت ال�سركة فـي 2012م بجمع ملياري ريـال 

�سعودي على �سكل اأ�سهم وقرو�س متويلية وذلك من اأجل تطوير املرحلة الثانية 

من برج »كينغز ريت�س«، وهو م�سروع عقاري متعدد اال�ستخدامات يقع فـي 

و�سط مدينة لندن، ويعد اأحد امل�ساريع اال�ستثمارية الراقية التي تفخر جدوى 

باإدارتها. وقد اأنهت جدوى املرحلة االأوىل من هذا امل�سروع العقاري بنجاح 

كبري، اإذ ا�ستطاعت حتقيق اأرباح �سافية بلغت %34 عادت على امل�ستثمرين. 

وتعد املرحلة الثانية من تطوير هذا امل�سروع اأكرب املنتجات اال�ستثمارية حجمًا 

بني منتجات جدوى حتى االآن.

ومن اأجل اال�ستفادة الق�سوى من الطلب املتنامي للوحدات ال�سكنية 

االقت�سادية املريحة فـي اململكة العربية ال�سعودية، قامت جدوى فـي عام 

2012م بطرح �سندوق عقاري �سعودي م�سرتك مع �سركة م�ساريع االأرجان 
العقارية، وقد اأطِلق ال�سندوق بهدف تطوير 400 وحدة �سكنية. ومن املقرر 

االنتهاء من هذا امل�سروع خلل عامني. 

وقد حظيت جدوى بتقدير كبري الأدائها الرائع ونتائجها الباهرة، وعزز من 

�سمعتها ح�سولها على عدد من اجلوائز الدولية املرموقة، خ�سو�سًا على 

م�ستوى ال�سناديق اال�ستثمارية التي حققت جناحًا منقطع النظري هذا العام. 

وعلى امل�ستوى الدويل اأكدت وكالة »موديز« للت�سنيف املايل ت�سنيف جدوى 

فـي كفاءة اإدارة اال�ستثمارات املالية للعام الثاين على التوايل حيث و�سعتها 

فـي الفئة MQ2، وهي ثاين اأعلى فئة فـي مقيا�س ت�ستخدمه »موديز« لت�سنيف 

مديري اال�ستثمار على م�ستوى العامل. هذا الت�سنيف املمنوح جلدوى يعد االأعلى 

فـي منطقة ال�سرق االأو�سط، وهو يلخ�س بو�سوح روؤية »موديز« للقدرات العالية 

والو�سع املايل القوي واالأداء اال�ستثماري املتميز الإدارة االأ�سول فـي جدوى.

كل هذه االإجنازات الرائعة التي حتققت بف�سل اهلل تدفع جدوى اإىل التفاوؤل 

بنتائج عام 2013م باإذن اهلل، وتقودها اإىل الرتكيز على االأ�سهم املحلية 

واالإقليمية عرب اإدارة املحافظ اال�ستثمارية اخلا�سة، اإ�سافة اإىل اإدارة 

اال�ستثمارات اخلا�سة واال�ستثمارات العقارية. و�ست�سعى ال�سركة اإىل اكت�ساف 

املزيد من الفر�س اال�ستثمارية املتميزة داخل اململكة وخارجها، من اأجل 

حتقيق تطلعات عملئها.

المصرفية االستثمارية
كان اأداء اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية قويًا خلل 2012م، وحققت فـي هذا 

العام اأف�سل اإيراداتها املالية على االإطلق، وذلك بف�سل اهلل ثم بف�سل 

اإمتام عدد من ال�سفقات اال�ستثمارية املهمة وال�سخمة. هذا االأداء الرائع 

للم�سرفية اال�ستثمارية اأكد مكانة جدوى كواحدة من اأف�سل ال�سركات فـي 

عامل اأ�سواق راأ�س املال واال�ستثمارات اخلا�سة فـي اململكة العربية ال�سعودية.

وكان من جناحات امل�سرفية اال�ستثمارية فـي جدوى عام 2012م ترتيب 

واإمتام �سفقتني �سخمتني فـي جمال اال�ستثمارات اخلا�سة جتاوزت قيمتهما 

املليار ريـال. وتركزت هاتان ال�سفقتان على قطاع الفنادق والرتفيه وقطاع 

الرعاية ال�سحية اللذين يعدان من اأكرب القطاعات اال�ستثمارية منوًا فـي اململكة 

العربية ال�سعودية. ويف هذا االإطار، مت اال�ستحواذ على ح�سة ن�سبتها %35 من 

جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، وهي من ال�سركات ال�سعودية 

العملقة فـي جمال الرتفية وال�سيافة. كما جنحت جدوى فـي الدخول اإىل 

قطاع اخلدمات ال�سحية وهو من اأكرث القطاعات منوًا فـي اململكة من خلل 

اال�ستحواذ على ح�سة ن�سبتها %30 من �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار، 

وهي اإحدى ال�سركات ال�سعودية املتقدمة فـي جمال توفري اخلدمات ال�سحية 

فـي مدينة الريا�س. كما كان ق�سم اال�ستحواذات واالندماجات باإدارة امل�سرفية 

اال�ستثمارية فـي قمة ن�ساطه، وقدم خدمات ا�ست�سارية مهمة فـي هذا املجال 

لعدد من اجلهات، ومن اأكربها اإ�سرافه اال�ست�ساري على ا�ستحواذ ال�سركة 

ال�سعودية للطباعة والتغليف على �سركة م�سنع االإمارات الوطني لل�سناعات 

البل�ستيكية فـي دولة االإمارات العربية املتحدة. وكانت هذه هي اأكرب �سفقة 

ا�ستحواذ خارج اململكة ل�سركة مدرجة فـي ال�سوق املالية طيلة عام 2012م. 

86%
أرباحًا للعمالء
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وتقدم امل�سرفية اال�ستثمارية فـي جدوى ا�ست�سارات ا�ستثمارية قّيمة ل�سركائها 

عرب فريق خم�س�س لدعم ال�سركات التي ت�سمها حمفظتها اال�ستثمارية بكل 

مرونة ويف اأي وقت. وحتر�س جدوى ب�سكل دائم على تقدمي خدمات اإدارية 

متكاملة ملرحلة ما بعد اال�ستحواذ، وت�سمل هذه اخلدمات: تقييم فر�س النمو، 

وتعزيز م�ستويات الربحية، اإ�سافًة اإىل �سمان تطبيق اأف�سل اإجراءات احلوكمة 

واالأ�ساليب االإدارية فـي هذه ال�سركات.

وبنظرٍة �سريعة اإىل اإجنازات عام 2012م، تبدو اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية 

على ثقة باأن اإجنازاتها �ستتكرر و�ستت�ساعف فـي عام 2013م باإذن اهلل. 

و�ستعمل بجد مع بدء عام 2013م على تعزيز منو ا�ستثماراتها، واقتنا�س 

ح�س�س ال�سركات ذات االأداء املتنامي واملتميز، وتقدمي خدمات ا�ست�سارية 

عالية امل�ستوى لل�سركات ال�سعودية القيادية، وذلك فـي جمال متويل امل�ساريع، 

وعمليات اال�ستحواذ واالندماج، واالأن�سطة املتعلقة باالأ�سهم وال�سوق املالية. 

استثمار أموال الشركة
ا�ستمر االأداء احلكيم الإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة خلل عام 2012م، 

وحققت املحفظة اال�ستثمارية الأموال ال�سركة عائدًا بلغ 111 مليون ريـال عن 

عام 2012م، ووا�سلت اال�ستثمارات اخلا�سة، وهي اأكرب فئة فـي ا�ستثمارات 

اأ�سول جدوى، ت�سجيل م�ستويات اأداء متميزة، وذلك بتحقيقها اإيرادات مالية 

بلغت 55 مليون ريـال. ونتجت االأرباح فـي حمافظ اال�ستثمارات اخلا�سة من 

حت�سن اأداء ال�سركات ومنو اأرباحها املوزعة، وكذلك من بيع بع�س ح�س�س 

هذه ال�سركات. وبالرغم من االأو�ساع ال�سعبة التي متر بها االأ�سواق املالية 

عمومًا، اإال اأن حمفظة االأ�سهم اال�ستثمارية جتاوزت هذا االأو�ساع وحققت 

اأرباحًا بلغت 45 مليون ريـال. وح�سدت ا�ستثمارات جدوى فـي ال�سوق العقارية 

الربيطانية اأرباحًا قدرها 11 مليون ريـال، فـي �سوء خطة جدوى الرامية اإىل 

اقتنا�س الفر�س اال�ستثمارية اجلذابة فـي خمتلف االأ�سواق.

وقامت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة فـي 2012م، مدعومة بعملء ال�سركة، 

باال�ستثمار فـي �سفقتي ا�ستحواذ �سخمتني  وهما اال�ستحواذ على ح�سة من 

جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية. واال�ستحواذ على ح�سة من 

�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار.

وكان اأداء اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة م�سوبًا بالتحفظ فـي �سوق االأ�سهم 

ال�سعودية، اإال اأنها متكنت برغم ذلك من حتقيق مكا�سب جيدة ب�سبب ارتفاع 

ال�سوق طيلة الربع االأول من العام املن�سرم. وعملت االإدارة خلل تلك الفرتة 

على ا�ستكمال بناء حمفظتها تدريجيًا عرب اال�ستثمار الذكي فـي االأ�سهم 

ذات التقييم اجلذاب. وعلى ال�سعيد العقاري الدويل، حققت ا�ستثمارات 

ال�سركة فـي ال�سوق العقارية الربيطانية اأداًء متميزًا، وح�سدت اأ�سهمها فـي 

�سندوق CIT ح�س�س اأرباح جمزية جدًا. كما اأن اال�ستثمار فـي م�سروع 

برج »كينغز ريت�س« فـي و�سط لندن قد انتهت مرحلته االأوىل بعد جني اأرباح 

متميزة �سجعت االإدارة على امل�سي قدمًا فـي اال�ستثمار باملرحلة الثانية. اأما 

على ال�سعيد العقاري املحلي، فقد ا�ستثمرت ال�سركة اأموالها الأول مرة فـي 

ن�سئ فـي 2012م 
ُ
ال�سوق العقارية ال�سعودية عرب �سندوق ا�ستثماري عقاري اأ

باال�سرتاك مع �سركة م�ساريع االأرجان، وذلك بهدف تطوير وحدات �سكنية 

اقت�سادية فـي مدينة الريا�س. 

واجتهت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة طيلة 2012م اإىل التخفيف من تركيز 

ا�ستثماراتها والعمل على تنويعها عرب تنفيذ عملية اإعادة تقييم �ساملة 

ملحفظتها اال�ستثمارية، وذلك بهدف زيادة توازنها وحيويتها لتنعم بو�سع 

اأف�سل من ال�سنوات املا�سية. وا�ستمرت ال�سركة فـي التو�سع فـي جمال 

اال�ستثمارات اخلا�سة عرب تنفيذ �سفقتي ا�ستحواذ رائعتني. وُتظِهر ت�سكيلة 

االأ�سول فـي حمفظة ال�سركة لل�ستثمارات اخلا�سة متيزًا كبريًا فـي اأداء 

ال�سركة. وقد �سجل اأكرب ا�ستثمارات ال�سركة، وهو اال�ستثمار فـي �سركة اأرامكو 

ال�سعودية لتكرير زيت الت�سحيم )لوبريف( اأداًء رائعًا خلل عام 2012م. 

وتعتزم لوبريف تنفيذ تو�سعة كبرية مل�ساعفة االإنتاج واإ�سافة منتجات جديدة.

خدمات الوساطة
حققت اإدارة خدمات الو�ساطة اأداًء متميزًا فـي عام 2012م، واأ�سهمت فـي 

زيادة فاعلية اأداء ال�سركة وخف�س تكاليفها ورفع م�ستويات اأرباحها. وقدمت 

االإدارة عرب موقعها االإلكرتوين عددًا من اخلدمات املتميزة، منها: توفري 

اإمكانية اإدخال اأوامر العملء امل�سروطة، مع منحهم دخواًل مبا�سرًا و�سريعًا 

على جميع االأ�سواق اخلليجية ومعظم االأ�سواق العربية الرئي�سية، اإ�سافة اإىل 

تقدمي خدمة تداول ال�سكوك وال�سلع للعملء ب�سورة عملية �سهلة ومريحة.

إدارة استثمارات كبار العمالء والشركات
يتمثل اأهم دور الإدارة ا�ستثمارات كبار العملء وال�سركات فـي اإدارة علقات 

عملء جدوى ب�سكل احرتايف وفاعل، ف�سًل عن تاأمني اال�ستثمارات اللزمة 

حللول جدوى اال�ستثمارية املختلفة. ومتكنت االإدارة خلل عام 2012م من 

جمع ما يقارب من 3.22 مليار ريـال الأ�سول جديدة من ال�سركات وكبار العملء 

فـي اململكة وحدها. وقد ُجِمَعت هذا االأموال من اأجل ال�سناديق اال�ستثمارية 

احلالية واملحافظ اال�ستثمارية اخلا�سة، اإ�سافة اإىل دعم اإطلق ثلثة �سناديق 

ا�ستثمارية مغلقة طيلة العام املن�سرم. وحتتفظ هذه االإدارة بقاعدة بيانات 

عملء جدوى، ما ميكنها من التوا�سل الدائم معهم، واإطلعهم على املنتجات 

واخلدمات اال�ستثمارية التي تطرحها اإدارات جدوى املختلفة.

إذا استثمر أحد العمالء في جميع منتجات جدوى منذ طرح 
أول منتجاتنا في 2007م، لحقق أرباحًا قدرها 86٪ حتى 

2012م.



التقرير السنوي 202012

األبحاث والدراسات االقتصادية
كان اأداء اإدارة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية متميزًا جدًا طيلة 2012م، 

حيث متكنت من تلبية احتياجات عملئها الكثرية من االأبحاث والتحليلت 

الدورية املتخ�س�سة، التي زاد من اأهميتها تنامي القلق ب�ساأن م�ستقبل 

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

اإىل تقدمي احلكومة ال�سعودية العديد من املبادرات املهمة. ومتكنت االإدارة 

اإي�سًا من اإ�سدار تقارير م�ستفي�سة ت�سمنت حتليًل للتطورات الرئي�سية وقت 

حدوثها لتلبية احتياجات ال�سوق ال�سعودية وامل�ستثمرين املحليني من املعلومات 

طوال العام. وجنحت االإدارة باإ�سدار اأكرث من 40 تقريرًا بنهاية 2012م، كان 

بع�سها قد اأ�سِدر بناء على طلٍب خا�س من بع�س العملء.

وكان للتقارير الدورية التي ت�سدرها جدوى �سدى قويًا على ال�ساحة 

االإعلمية، وا�ست�سافت و�سائل االإعلم املقروءة وامل�سموعة واملرئية اأع�ساًء 

من اإدارة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية فـي جدوى للتعليق على االأحداث 

االقت�سادية اجلارية. ويعد كبري االقت�ساديني فـي جدوى، اإ�سافة اإىل رئي�س 

اإدارة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية، من ال�سخ�سيات املطلوبة دومًا 

للح�سور والتحدث فـي املنا�سبات االقت�سادية املهمة، حيث حتدثا فـي اأكرث 

من 20 منا�سبة خارجية طيلة 2012م. وقد كان لكل هذه االأن�سطة التي قامت 

بها االإدارة تاأثري اإيجابي داعم ل�سمعة جدوى و�سورتها حمليًا ودوليًا. ومل 

تكتِف االإدارة بدعم عملء جدوى فح�سب، بل واأي�سًا بتغطية احتياجات كافة 

االإدارات من االأبحاث والدرا�سات.

المكتب التنفيذي للعمليات
يقوم املكتب التنفيذي للعمليات مبجهود كبري فـي ال�سركة يتمثل فـي التن�سيق 

الكامل بني خمتلف وحدات العمل فيها من اأجل �سمان تنفيذ ا�سرتاتيجتها 

ب�سكل متكامل ومتناغم، اإ�سافًة اإىل ت�سهيل العمليات وخف�س التكاليف ورفع 

جودة االأداء واالرتقاء باخلدمات. وقد متكن املكتب خلل العام املن�سرم 

من تنفيذ بنية حتتية جديدة للت�ساالت فـي ال�سركة من اأجل �سمان جودة 

ارتباط اأجزائها ب�سكل كامل، وتطوير التوا�سل وزيادة فاعليته، و�سمان 

اأمن �سبكة االت�سال و�سلمتها. وقامت االإدارة اأي�سًا خلل 2012م بتحديث 

وتطبيق متطلبات اإدارة االأ�سول واإدارة االأداء.

وحدة العمليات 
حققت وحدة العمليات اأداًء متميزًا هذا العام باإمدادها خمتلف اإدارات 

ال�سركة بالدعم اللزم لت�سهيل تنفيذ عملياتها املتعددة. وتولت االإدارة 

مهمة تقدمي خدمات امل�ساندة واالأعمال االإدارية املتعلقة بعمل 16 �سندوقًا 

ا�ستثماريًا مبا فيها ال�سناديق املقفلة، اإ�سافًة اإىل دعم جميع عملء املحافظ 

اال�ستثمارية اخلا�سة. كما نفذت الوحدة ما متو�سطه 200 تقييمًا اأ�سبوعيًا 

ملختلف ال�سناديق اال�ستثمارية واملحافظ اخلا�سة فـي ال�سركة، اإ�سافًة اإىل 

ا�سطلعها باإ�سدار كافة التقارير املالية واالإدارية املوجهة للعملء، وتلك 

املوجهة اأي�سًا الأغرا�س التدقيق اخلارجي.

الموارد البشرية
ركزت اإدارة املوارد الب�سرية جهودها طيلة عام 2012م على تطوير قدرات 

ال�سركة الب�سرية عرب توفري برامج تطوير متقدمة م�سممة لتلبية االحتياجات 

اخلا�سة بكل موظف، من اأجل تعزيز مهاراته ورفع م�ستوى اأدائه. وقد متكنت 

االإدارة خلل العام املا�سي من تنفيذ 1,224 �ساعة تدريب )مبتو�سط 29 

�ساعة تدريب لكل موظف(. وكان ن�سيب املوظفني الذي تتطلب مهام عملهم 

مقابلة العملء ما ن�سبته %55 من �ساعات التدريب، وتلقى املوظفني االآخرين 

الن�سبة املتبقية. وكان من االأن�سطة املهمة التي قامت بها اإدارة املوارد الب�سرية 

خلل 2012م تر�سيح الكفاءات االإدارية املوهوبة الواعدة فـي خمتلف اإدارات 

ال�سركة، وذلك من اأجل اإعدادهم لي�سبحوا قادًة الإدارات ال�سركة املختلفة فـي 

امل�ستقبل. وتقوم موؤ�س�سة بريطانية معتمدة متخ�س�سة بتطوير املواهب بتنفيذ 

تقييم �سامل للكفاءات االإدارية التي مت تر�سيحها. وقد �سممت هذه املوؤ�س�سة 

برامج تطوير خا�سة لكل موظف مر�سح. و�ست�سرع ال�سركة بتنفيذ هذه الربامج 

للموظفني املختارين بدءًا من عام 2013م.

تقنية المعلومات
وا�سلت اإدارة تقنية املعلومات جهودها املتميزة فـي تزويد ال�سركة وعملئها 

باأف�سل احللول التقنية واملعلوماتية، وبذلت جهدًا كبريًا فـي تطوير وحتديث 

املتطلبات التقنية ال�سرورية الإدارة االأ�سول واإدارة االأداء. وعلوة على ذلك، 

قامت االإدارة بتطبيق كثري من االأنظمة والربامج التي ت�ساعد ال�سركة على زيادة 

كفاءة العمل فيها مع خف�س التكاليف. وقد متكنت االإدارة موؤخرًا من تنفيذ بنية 

حتتية جديدة للت�ساالت فـي ال�سركة بهدف تطوير م�ستوى التوا�سل والرتابط 

بني وحدات العمل املختلفة فيها. وقامت االإدارة اأي�سًا بتحديث وتركيب العديد 

من الربجميات املتطورة، وذلك ل�سمان كفاءة مركز البيانات وبنية االت�ساالت 

فـي ال�سركة فـي تلبية متطلبات عملئها الداخليني واخلارجيني، مع الرتكيز 

ب�سكل خا�س على اأمن ال�سبكة واأنظمة التحكم والرقابة فيها.

الشؤون اإلدارية
بذلت اإدارة ال�سوؤون االإدارية جهدًا كبريًا فـي احلفاظ على كفاءة العمل فـي 

ال�سركة وفاعليته وذلك عرب اإدخال كثري من اأنظمة ت�سيري العمل الذكية التي 

ت�ستهدف اإيجاد بيئة عملية خالية من الورق. وقد نفذت االإدارة هذا العام 

عددًا من امل�ساريع احليوية كان من �سمنها: اإدارة املخزون، ونظام الرقابة، 

واأنظمة ت�سيري العمل. واأ�سهمت االإدارة ب�سكل فاعل ومتميز بتنفيذ واإكمال 

جمموعة املكاتب االإدارية اجلديدة اخلا�سة باإدارة االأ�سول. 

6  جوائز
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العالقات العامة واإلعالم
وا�سلت اإدارة العلقات العامة واالإعلم خلل 2012م عملها الدوؤوب على 

تر�سيخ ال�سمعة املتميزة التي يتمتع بها ا�سم جدوى التجاري فـي عامل املال 

واالأعمال، كما اأمدت كافة اإدارات جدوى بالدعم االإعلمي واالت�سايل 

اللزم. وكان للإدارة ن�ساط ملحوظ فـي ال�ساحة االإعلمية، ما مكن ال�سركة 

من احتلل موقع متميز كواحدة من كربيات ال�سركات املالية واال�ستثمارية 

فـي منطقة ال�سرق االأو�سط. واأ�سهمت االإدارة بنجاح فـي تنفيذ العديد من 

املنا�سبات التي كان هدفها االحتفاء بعملء ال�سركة واإظهار تقديرها لهم. 

واأ�سهمت االإدارة اأي�سًا فـي اإمتام عمليات تقدمي ملفات اإجنازات ال�سركة 

وتر�سيحها للعديد من اجلوائز االإقليمية والدولية املرموقة فـي عامل املال 

واال�ستثمار، اإ�سافًة اإىل جناحها الدائم فـي تن�سيق وتنظيم م�ساركات ال�سركة 

فـي املوؤمترات واملحافل املختلفة، وتنظيم اجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة.

المجموعة الشرعية
كان للمجموعة ال�سرعية فـي العام املا�سي جهود كبرية فـي دعم اأعمال جدوى 

املختلفة عرب تقدميها لل�ست�سارات ال�سرعية، واأ�سهمت باإخل�س فـي مراجعة 

كل اأن�سطة ال�سركة ل�سمان توافقها مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية.

وتفح�ست املجموعة ال�سرعية الكثري من العقود وامل�ساريع واملنتجات 

وال�سناديق اال�ستثمارية، وتاأكدت من خلوها من ما يخالف منهج ال�سركة 

القائم على اتباع ال�سريعة االإ�سلمية فـي تعاملتها. كما قامت املجموعة 

بدور مهم فـي اإعادة هيكلة و�سياغة املنتجات اجلديدة لتتوافق اأحكامها 

و�سروطها مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية ال�سمحة. واأ�سدرت املجموعة عددًا 

من املطبوعات لتبيان وجهة النظر ال�سرعية فـي العديد من املعاملت املالية. 

وقامت املجموعة بتمثيل ال�سركة فـي العديد من املوؤمترات والندوات املهتمة 

بال�سناعة امل�سرفية االإ�سلمية. واختتمت املجموعة هذا العام باإ�سدار بيانها 

ال�سنوي الذي يتناول و�سع ال�سركة ال�سرعي ومدى التزامها باأحكام ال�سريعة 

االإ�سلمية وتعاليمها.

اإلدارة القانونية
قدمت االإدارة القانونية عمًل متميزًا خلل العام املا�سي وذلك عرب توفري 

امل�سورة القانونية اإىل كل اإدارات ال�سركة بوقت وجيز. وكان من اأهم االأدوار 

التي قامت بها االإدارة القانونية خلل العام املا�سي هو قيامها بالتاأكد من 

التنفيذ القانوين ال�سليم للم�ساريع وال�سياغة ال�سحيحة للوثائق الر�سمية 

اخلا�سة بجميع اإدارات ال�سركة، وخ�سو�سًا اإدارة امل�سرفية اال�ستثمارية 

واإدارة االأ�سول، وذلك ل�سمان توافق العمل فـي ال�سركة عمومًا مع االأ�سول 

القانونية املعّتربة واالإجراءات املّتبعة.

وحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال
كان لوحدة االلتزام ومكافحة غ�سل االأموال دور مهم طيلة عام 2012م متثل 

فـي االإ�سراف على تطبيق تنظيمات حوكمة ال�سركات التي اأ�سدرتها وفر�ست 

تطبيقها هيئة ال�سوق املالية. وعملت الوحدة كذلك على رفع م�ستوى الوعي بني 

موظفي ال�سركة باأهمية االلتزام، وتر�سيخه ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان العمل، 

وهدفًا دائمًا ي�سعى اجلميع فـي جدوى اإىل حتقيقه.

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

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

�سلمة تطبيق جميع عمليات ال�سركة واإجراءاتها. وقد اأ�سرف املكتب خلل 

عام 2012م 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 مراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات اخلا�سة 

مبختلف العمليات واالإدارات من اأجل ا�ستيفاء املتطلبات التنظيمية اجلديدة.

إدارة المخاطر
خلل عام 2012م، قامت االإدارة مبراجعة وحتديث قائمة املخاطر املحتملة 

فـي عمل كل اإدارة من اإدارات ال�سركة، وقامت بتحديد هذه املخاطر وحتليلها 

بناء على منظور �سامل لرتابط اأجزاء ال�سركة ومدى تاأثري خماطر عمل كل 

اإدارة على عمل اأخرى. وقامت اإدارة املخاطر بالتن�سيق مع جميع اإدارات 

ال�سركة بتحديد املخاطر املحتملة على اأعمالها من اأجل اإيجاد ا�سرتاتيجيات 

وقائية خلف�س خماطر جميع عمليات امل�سرفية اال�ستثمارية واإدارة االأ�سول 

التي متت طيلة العام املا�سي. وحققت ال�سركة للعام الثاين على التوايل فـي 

تقييم بيئة املخاطر والرقابة فيها ح�سب متطلبات ومعايري وكالة »موديز« 

للت�سنيف املايل، وح�سلت منها على ت�سنيف MQ2 املرتفع فـي جودة اإدارة 

اال�ستثمارات املالية. ومما يجدر ذكره اأن م�سوؤول املخاطر يرفع تقاريره ب�سكل 

دوري اإىل جلنة املراجعة واملخاطر التي يرتاأ�سها اأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة 

ال�سركة.

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

تاأمني جميع االحتياجات املالية لل�سركة، و�ساركت ب�سكٍل موؤثٍر وفاعل فـي اإمتام 

العديد من ال�سفقات والعمليات املهمة التي نفذتها ال�سركة بنجاح طيلة العام 

املا�سي. وجنحت االإدارة فـي اإقفال ح�ساباتها اخلتامية خلل وقت قيا�سي، 

وذلك بالتزامن مع اإ�سدار ال�سركات املدرجة حل�ساباتها اخلتامية. كما حققت 

وحدتا املحا�سبة وامليزانية جميع االأعمال املطلوبة منهما، ونالتا اأرفع تقييم 

وفق املوؤ�سرات الرئي�سية لقيا�س االأداء فـي العام املن�سرم.

وقد تكللت جهودنا بالنجاح عندما فزنا بستة جوائز.

أفضل صندوق خليجي

LIPPER
FUND AWARDS 2012

أفضل صندوق في
الشرق ا�وسط

LIPPER
FUND AWARDS 2012

أفضل مدير أسهم
في الشرق ا�وسط 

global
I n v e s t o r

isf
Middle East

Annual Awards
2012

أفضل مدير استثمارات
في المملكة 

2012

أفضل إدارة أصول
في المملكة

أفضل إدارة أصول
في الشرق ا�وسط
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بيان الهيئة الشرعية
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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 فـي الديوان امللكي، ورئي�س �سابق لق�سم الفقه املقارن بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سلمية، 

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

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

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

 
الشيخ/ بدر بن عبدالعزيز العمر (عضو الهيئة)

رئي�س املجموعة ال�سرعية فـي جدوى للإ�ستثمار، وع�سو فـي عدد من الهيئات ال�سرعية فـي 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 فـي املجموعة ال�سرعية.
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بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلسثتمار لعام 2012م
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
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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 فـي 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 وتهيئ 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 ت�شل�شل املواد وفقاً لتعميم هيئة ال�شوق املالية

ü ت�شكيل جمل�س االإدارة بوجود اأع�شاء م�شتقلني 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 فـي 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

تفا�سيل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة وخم�سة 

من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات من ال�سركة، 

ي�ساف اإليهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل اإن مل يكونوا من �سمنهم

2.5

ü اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�سركة 2.6

ü نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية 2.7

ü اإر�شال ن�شخة من تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال ال�شنة املالية املنتهية 3

تاأ�شي�س البنية التحتية للحوكمة لت�شمل مايلي: 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، رئي�س اللجنة التنفيذية  

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

• �شركة رفال - 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  • �شركة بي اإي ام اأي اإن دي يو - ع�سو 

جمل�س االإدارة وجمل�س االأمناء  • خزانه نا�شيونال بريهاد - ع�سو جمل�س االإدارة  

• يايا�شان خزانه - ع�سو جمل�س االأمناء 

• �شركة اأجريفوود ري�شور�شز القاب�شة - ع�سو جمل�س االإدارة

• هيئة ا�شكندر ريجونال للتطوير - ع�سو جمل�س االإدارة

ال�شيد/ هاورد مارك�س3

ع�سو 

• م�ستقل 

• غري تنفيذي  

• اأوك تري كابيتال ماجنمنت. الواليات املتحدة االأمريكية -  رئي�س جمل�س االإدارة

ال�شيد/ اأديب بن عبد اهلل الزامل4

ع�سو 

• غري م�ستقل

• غري تنفيذي

• �شركة الزامل القاب�شة - ع�سو جمل�س االإدارة 

• �شركة الزامل ال�شناعية )�شركة مدرجة( -  ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو اللجنة 

التنفيذي  والتدقيق  

• بنك البالد )�شركة مدرجة( -  ع�سو جمل�س االإدارة

• �شركة كيميائيات امليثانول »كيمانول« )�شركة مدرجة( - ع�سو جمل�س االإدارة، 

ع�سو جلنة التدقيق  • فجر كابيتال -   رئي�س جمل�س االإدارة

ال�شيد/ اإقبال اأحمد خان5

ع�سو 

•  م�ستقل

• غري تنفيذي

• فجر كابيتال - ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو جلنة اال�ستثمار وع�سو جلنة املوارد الب�سرية 

• بنك ا�شالم بروناي دار ال�شالم. بروناي - ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية  

• �شندوق مينا للبنى التحتية - ع�سو جمل�س االإدارة

• تامار للطاقة - ع�سو املجل�س اال�ست�ساري

ال�شيد/ عبد الرحمن بن ابراهيم الرويتع6

ع�سو 

• غري م�ستقل

• غري تنفيذي

• �شركة ع�شري )�شركة مدرجة( -  ع�سو جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب، ع�سو جلنة اال�ستثمار  

• ال�شركة ال�شعودية لالأبحاث والت�شويق )�شركة مدرجة( - ع�سو جمل�س االإدارة، 

ع�سو اللجنة التنفيذية، وع�سو جلنة املطابقة واملكافاآت

• �شركة حلواين اإخوان )�شركة مدرجة( -  رئي�س جمل�س االإدارة

• �شركة اخلزامى لالإدارة - ع�سو جمل�س االإدارة

• مدينة امللك عبداهلل االقت�شادية - ع�سو جمل�س االإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية

ال�شيد/ عبد العزيز بن حممد ال�شبيعي7

ع�سو 

• غري م�ستقل

• غري تنفيذي

• �شركة الفارابي للبيرتوكيماويات -  ع�سو جمل�س اإدارة  

• فجر كابيتال - ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو جلنة اال�ستثمار ال�سهرية وجلنة املوارد الب�سرية 

واملكافاآت والتعوي�سات

• �شركة حممد ال�شبيعي واأوالده لال�شتثمار )ما�شك( - ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو 

اللجنة التنفيذية

• بنك اإ�شالم بروناي دار ال�شالم - ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو اللجن اال�سرتاتيجية

• ع�شو جلنة االأوقاف بالغرفة التجارية ال�شناعية يف الريا�س

ال�شيد/ مايكل باول8

ع�سو 

•  م�ستقل

• غري تنفيذي

• ثيوماتيك كابيتال بارترنز. اململكة املتحدة - رئي�س جمل�س االإدارة

• تامار للطاقة - ع�سو جمل�س االإدارة  

• فجر كابيتال - ع�سو جمل�س االإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية  

• اك�شوجيني�شز كوربوري�شن. الواليات املتحدة االأمريكية - ع�سو جمل�س االإدارة

ال�شيد/ اأحمد بن عقيل اخلطيب9

ع�سو 

• غري م�ستقل

•  تنفيذي

• تداول - ع�سو جمل�س  االإدارة، ع�سو جلنة املخاطر
• �شركة اأرامكو ال�شعودية لتكرير زيت الت�شحيم -  ع�سو جمل�س االإدارة،

 رئي�س جلنة التدقيق واملراجعة، ع�سو جلنة التعوي�سات

• �شركة جمموعة عبداملح�شن احلكري لل�شياحة والتنمية - ع�سو جمل�س االإدارة

• مركز اأرامكو لريادة االأعمال )واعد( - ع�سو جمل�س االإدارة
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مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2012م

املجموعالتعوي�شات املكافاآت ال�شنويةاال�شم

200٫00031٫500231٫500�شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود1

200٫00016٫500216٫500تان �شري داتو اأزمان خمتار2

116٫6676٫000122٫667االأ�شتاذ/ هاورد مارك�س3

200٫00016٫500216٫500 االأ�شتاذ/ اأديب بن عبداهلل الزامل4

200٫0009٫000209٫000االأ�شتاذ/ اإقبال اأحمد خان5

200٫00024٫000224٫000االأ�شتاذ/ عبدالرحمن بن ابراهيم الرويتع6

200٫0009٫000209٫000االأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن حممد ال�شبيعي7

200٫0009٫000209٫000االأ�شتاذ/ مايكل باول8

9٫0009٫000-االأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب9

1٫516٫667130٫5001٫647٫167املجموع

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/ عبد العزيز 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/ عبدالقا�سم عبداحلميد6

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

االإدارة فـي التعامل مع الق�سايا التي ال ميكن جتاهلها، و�سمان ر�سد نظام رقابي جيد لل�سركة، اأي�سًا االإطلع على مدى كفاية ترتيبات التقارير وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

واإدارة املخاطر. وقد عقدت اللجنة اأربع اجتماعات فـي عام 2012م.

موؤهالت االأع�شاءجلنة التدقيق واملخاطر

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذ/ عبد الرحمن 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 التدقيق واملخاطر با�ستعرا�س وتقييم عمل تقارير ال�سركة املالية ل�سمان دقة االإف�ساح. ويرتاأ�س اللجنة ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي. ويتبلور عمل اللجنة فـي 

�سمان وجود نظام رقابة وتدقيق داخلي م�ساركًة مع مدقق خارجي. وقد عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات فـي عام 2012م.

موؤهالت االأع�شاءجلنة املكافاآت والرت�شيحات

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 املمكافاآت والرت�سيحات بتطوير اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتعلقة بتعيني ومكافاأة املوظفني والتحفيز والتطوير الوظيفي. ويرتاأ�س اللجنة متخ�س�سة فـي 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  فـي عام 2012م. 
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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

ع�سو خارجي غري م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ براد بورالند3

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ ثروت عامر4

تنفيذيع�سواالأ�ستاذة/ �سارة ال�سحيمي5

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري6

تنفيذياأمني اللجنةاالأ�ستاذ/ هيثم الفايز7

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 خم�سة اجتماعات خلل عام 2012م.

موؤهالت االأع�شاءجلنة املطابقة وااللتزام 

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�ساالأ�ستاذ/ عبد العزيز 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

ن�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 
ُ
اأ

جمل�س اإدارة غري تنفيذي. قامت اللجنة باإ�سدار بيانات ال�سيا�سة العامة والتوجيه املتعلقة باأن�سطة ال�سركة. وقد عقدت اللجنة اجتماعني خلل عام 2012م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تعمل اإدارة التدقيق الداخلي فـي جدوى للإ�ستثمار كاإدارة ا�ست�سارية م�ستقلة لها ارتباط مبا�سر مبجل�س االإدارة ومرتبطة بلجنة التدقيق 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 فـي ذلك اإدارة املخاطر واإجراءات حوكمة ال�سركات، 

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

يف عام 2012م، 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 فـي 6 اإدارات من اأ�سل 14 اإدارة. اأي�سًا قامت اإدارة التدقيق الداخلي باملتابعة الإغلق جميع امللحظات املتعلقة بت�سعة اإدارات.

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 اإدارة التدقيق الداخلي واإدارة املخاطر باال�ستفادة من خدمات �سركة )بي دي اأو( الدكتور حممد العمري و�سركاه الذين قاموا باإعارة اأحد املدراء بن�سف دوام 

للم�ساهمة فـي م�ساعدة اإدارة التدقيق الداخلي، علمًا اأن الدور الرئي�سي للإدارة هو التخطيط ومتابعة جميع اأن�سطة املراجعة الداخلية، و�سمان فعالية الرقابة الداخلية لل�سركة 

فـي عملية املراجعة الدورية املنفذة الإدارات ال�سركة. يتم تقدمي تقارير ربع �سنوية لكل من الرئي�س التنفيذي لل�سركة وجلنة التدقيق واملخاطر حول امللحظات املتعلقة باأن�سطة 

التدقيق الداخلي وما مت اإجنازه.
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القوائم المالية 
وتقرير مراجعي الحسابات
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املوجودات

موجودات متداولة

  14٫488٫945  356.242.443نقد وما فـي حكمه

  51٫692٫588  444.783.811مدينون، �سايف

  140٫000٫000  -5ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

  5٫907٫242  67.795.954م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

  212٫088٫775  108.822.208جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

  1٫121٫871٫306  71.135.223.003ا�ستثمارات متاحة للبيع

  4٫685٫266  84.214.722ممتلكات ومعدات، �سايف

  180٫968٫950  10203.464.742ا�ستثمار فـي �سركة زميلة

  1٫307٫525٫522  1.342.902.467جمموع املوجودات غري املتداولة

  1٫519٫614٫297  1.451.724.675جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

مطلوبات متداولة

-  8.615.250دائنون

-  2.500.000ايرادات موؤجلة

  129٫997٫400-12م�ستحق لبنك

  45٫140٫031  1449.213.807م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

  5٫549٫559  117.925.996خم�س�س الزكاة و�سريبة دخل

  180٫686٫990  68.255.053جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

  7٫341٫510  9.008.998تعوي�سات نهاية اخلدمة

  188٫028٫500  77.264.051جمموع املطلوبات

حقوق امل�شاهمني

  568٫490٫000  1568.490.000 و 13راأ�س املال

  290٫967٫929  13290.967.929 و 15احتياطي نظامي

  173٫492٫853  7164.915.655 و 10التغريات فـي القيمة العادلة لل�ستثمارات

  298٫635٫015  350.087.040اأرباح مبقاة

  1٫331٫585٫797  1.374.460.624جمموع حقوق امل�شاهمني

  1٫519٫614٫297  1.451.724.675جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2012م

2011م 2012م اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي

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

  62٫277٫012  91.105.553اإدارة االأ�سول

  43٫190٫220  77.091.257امل�سرفية اال�ستثمارية

  4٫314٫138  4.812.863و�ساطة

  160٫638٫051  1689.127.133ا�ستثمار ال�سركة

  1٫404٫329  1022.495.792احل�سة فـي ربح �سركة زميلة

  653٫773-اإيرادات اأخرى

  272٫477٫523  284.632.598جمموع االإيرادات

املصاريف
) 88٫986٫555 () 96.108.764 (رواتب ومزايا اأخرى

) 2٫102٫726 () 2.012.947 (8ا�ستهلكات

) 3٫386٫635 () 3.931.784 (م�ساريف االإيجار

) 7٫574٫930 () 8.714.559 (عمولة على قر�س ق�سري االأجل 

) 8٫282٫470 (-7انخفا�س فـي قيمة اال�ستثمارات

) 30٫788٫053 ()  29.850.057 (17م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

) 141٫121٫369 () 140.618.111 (جمموع امل�شاريف

  131٫356٫154  144.014.487الدخل من العمليات

   9٫000-18اإيرادات اأخرى

  131٫365٫154 144.014.487�شايف الدخل

19دخل ال�شهم :

2.532٫31  الدخل من العمليات

2.532٫31  �سايف الدخل

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

2011م2012م اإي�ساحات

بالريال ال�سعودي

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
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االأن�شطة الت�شغيلية

  131٫365٫154  144.014.487�سايف الدخل

تعديلت على:

) 1٫404٫329 () 22.495.792 (احل�سة فـي ربح �سركة زميلة

  2٫102٫726  2.012.947ا�ستهلكات

  1٫758٫383  2.358.275تعوي�سات نهاية اخلدمة

  1٫601٫311  379.000خم�س�س ديون م�سكوك فـي حت�سيلها 

) 126٫441٫786 () 50.509.500 (مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

) 6٫206٫382 (-مكا�سب  غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغر�س املتاجرة

  4٫992٫858) 45.709 () مكا�سب( / خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغر�س املتاجرة

) 9٫000 (-الربح من بيع ممتلكات ومعدات

  8٫282٫470-انخفا�س فـي قيمة اال�ستثمارات

التغريات فـي املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

) 3٫145٫189 (  6.529.777مدينون

  1٫302٫745) 1.888.712 (م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

-  8.615.250دائنون 

-  2.500.000اإيرادات موؤجلة

  3٫389٫418  7.073.776م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

) 257٫425 () 690.787 (تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

) 3٫934٫828 () 4.912.525 (زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

  13٫396٫126  92.940.487�شايف النقد من االأن�شطة الت�شغيلية

االأن�شطة اال�شتثمارية

) 582٫315 () 1.542.403 (�سراء ممتلكات ومعدات

  9٫000-املح�سل من بيع ممتلكات ومعدات

) 218٫890٫810 () 1.284.964.661 (اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

  493٫804٫644  1.313.545.266املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

) 144٫932٫354 (-اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات مقتناة الأغر�س املتاجرة

-  140.045.709املح�سل من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

  129٫408٫165  167.083.911�شايف النقد من االأن�شطة اال�شتثمارية

االأن�شطة التمويلية

) 169٫996٫867 (   499.992.500املح�سل من الت�سهيلت البنكية

-) 629.989.900 (املدفوع من الت�سهيلت البنكية

) 53٫849٫000 () 88.273.500 (اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

) 223٫845٫867 () 218.270.900 (�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة التمويلية

) 81٫041٫576 (  41.753.498�شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

  95٫530٫521  14.488.945النقد وما فـي حكمه، بداية ال�سنة

  14٫488٫945  56.242.443النقد وما يف حكمه، نهاية ال�شنة

بنود غري نقدية:

) 14٫593٫507 () 8.577.198 (التغريات فـي 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 2012م
2011م2012م

بالريال ال�سعودي
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بالريال ال�سعودي

   1٫268٫930٫239   229٫668٫420   179٫803٫890   290٫967٫929   568٫490٫000 1 يناير 2011

 التغري فـي القيمة العادلة لل�ستثمارات

املتاحة للبيع

--) 14٫593٫507 (-) 14٫593٫507 (

 انخفا�س فـي قيمة اال�ستثمارات املحققة

 فـي قائمة الدخل

--8٫282٫470  -8٫282٫470  

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

) 56٫849٫000 () 56٫849٫000 (---اأن�سبة اأرباح ) اإي�ساح 20 (

خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل

  ) اإي�ساح 11 (

---) 5٫549٫559 () 5٫549٫559 ( 

  1٫331٫585٫797  298٫635٫015  173٫492٫853  290٫967٫929  568٫490٫000 31 دي�شمرب 2011

 التغري فـي القيمة العادلة لل�ستثمارات

املتاحة للبيع

--) 8.577.198 (-) 8.577.198 (

  144.014.487   144.014.487---�سايف الدخل

) 85.273.500 () 85.273.500 (---اأن�سبة اأرباح ) اإي�ساح 20 (

 خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل

 ) اإي�ساح 11 (

---) 7.288.962 () 7.288.962 (

  1.374.460.624  350.087.040  164.915.655  290.967.929  31568.490.000 دي�شمرب 2012

املجموع اأرباح مبقاة احتياطي نظامي راأ�س املال

التغري فـي القيمة 

العادلة لل�ستثمارات

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

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 2012م

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 فـي الريا�س، اململكة العربية 

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

) املوافق 19 فرباير 2007 (.

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 فـي 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 فـي ترخي�س هيئة 

ال�سوق املالية رقم 37 - 6034 بتاريخ 3 �سعبان 1427 هـ ) املوافق 27 اأغ�سط�س 

.) 2006

2. ملخص ألهم السياسات المحاسبية
قد مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها فـي 

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 فـي 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 فـي �سركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق 

امللكية.

النقد وما في حكمه: ت�سمن النقد وما فـي 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 فـي القيمة العادلة �سمن حقوق امل�ساهمني. وفـي 

حالة عدم توفر القيمة العادلة فيتم اإظهار االأدوات املالية بالكلفة ناق�سًا 

خم�س�س االنخفا�س فـي 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 فـي 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 فـي 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. وفـي حالة مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة االنخفا�س 

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

االنخفا�س فـي القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات 

النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة على اأ�سا�س معدل العائد ال�سائد فـي ال�سوق 

حاليًا الأ�سل مايل مماثل.

استثمار في شركة زميلة: متثل ال�سركات الزميلة املن�ساآت التي 
متتلك ال�سركة ح�سة من حقوق ملكيتها ومتار�س عليها تاأثريا فعاال ولكن 

دون ال�سيطرة. تظهر اال�ستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك با�ستخدام 

طريقة حقوق امللكية، وتدرج فـي 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 االإ�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 اأواًل.

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 فـي الظروف ت�سري اإىل اإمكانية عدم حتقق القيمة الدفرتية لهذه 

املوجودات. يقيد مبلغ هذه اخل�سائر، اإن وجدت، مبقدار الزيادة فـي 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 اقل 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 فـي تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�سعودي باالأ�سعار ال�سائدة فـي نهاية العام. اإن املكا�سب واخل�سائر 

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

تعويضات نهاية الخدمة: اإن خم�س�س تعوي�سات نهاية اخلدمة ميثل مبالغ م�ستحقة تدفع كمبالغ مقطوعة جلميع املوظفني املعينني وفقا ل�سروط نظام 
العمل ال�سعودي عند انتهاء عقودهم. ويتم احت�ساب هذه التعوي�سات على اأ�سا�س القيمة احلالية للمنافع املقررة امل�ستحقة للموظفني فـي حالة تركهم العمل فـي 

تاريخ قائمة املركز املايل االأولية املوحدة. حتدد تعوي�سات نهاية اخلدمة بناًء على اأخر راتب للموظف و�سنوات اخلدمة املرتاكمة كما هو مبني فـي ال�سروط الواردة 

فـي اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

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 فـي 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 فـي ذلك �سناديق اال�ستثمار ( كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات. تتحقق اإيرادات ر�سوم اال�سرتاك عند ا�سرتاك امل�ستثمر 

فـي ال�سندوق. يتحقق دخل اأداء ال�سندوق فـي 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 فـي 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 فـي اململكة العربية ال�سعودية. 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.

3. النقد وما في حكمه
 يت�سمن النقد وما فـي حكمه، ح�سابات البنك اجلارية وعقود مرابحة التي ت�ستحق خلل فرتة تقل عن ثلثة اأ�سهر من تاريخ االقتناء:

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  14٫488٫945  14.917.744ح�سابات البنك اجلارية

-  41.324.699عقود مرابحة

56.242.443  14٫488٫945  

تودع ح�سابات البنك اجلارية وعقود املرابحة لدى اأطراف ذات ت�سنيف ائتماين 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 0٫20% �سنويا 

)31 دي�سمرب 2011: 0٫10% �سنويا(.

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

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  55٫511٫399  48.981.622مدينون )4 – 1(

) 3٫818٫811 () 4.197.811 (خم�س�س ديون م�سكوك فـي حت�سيلها

44.783.811  51٫692٫588  

اإن حركة خم�س�س الديون امل�سكوك فـي حت�سيلها هي كما يلي:

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

ر�سيد افتتاحي
3.818.811  2٫662٫500  

خم�س�س مكون خلل ال�سنة
379.000  1٫156٫311  

ر�سيد ختامي
4.197.811  3٫818٫811  

4-1 يت�سمن ر�سيد املدينني مبلغ 20٫680٫997 ريال �سعودي )2011: 20٫505٫864 ريال �سعودي( م�ستحق من اجلهات ذات العلقة. 

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

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

140.000.000 -�سناديق اال�ستثمار املفتوحة

- 140.000.000

فـي 10 يوليو 2011، قامت ال�سركة باإعادة ت�سنيف ا�ستثماراتها املقتناة فـي حمفظة املتاجرة، حيث كانت م�سنفة حتت »ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة« 

ومت اإعادة ت�سنيفها اإىل »ا�ستثمارات متاحة للبيع«. القيمة الدفرتية والعادلة لهذه اال�ستثمارات املعاد ت�سنيفها كما فـي 31 دي�سمرب 2012 كانت 41٫13 مليون 

ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2011: 297٫63 مليون ريال �سعودي(.

هذه اال�ستثمارات املعاد ت�سنيفها كانت �ستظهر خ�سائر قيمة عادلة بقيمة 2٫78 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2011: خ�سارة بقيمة 8٫34 مليون ريال 

�سعودي( فـي قائمة الدخل لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2012 لو مل يتم اإعادة ت�سنيفها.



التقرير السنوي 422012

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م (يتبع)

6. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  1٫945٫000  1.461.082قرو�س للموظفني

-  1.860.573�سريبة دخل مدفوعة مقدمًا

  691٫259  1.628.858�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

  1٫106٫320  1.208.238اإيجار مدفوع مقدمًا

  756٫844  899.367دفعات مقدمة للموظفني

  890.000  890.000قر�س ملوظف �سابق

  701٫757  292.836دفعات مقدمة للتاأمني

  261٫062-اأخرى

8.240.954  6٫352٫242  

) 445٫000 () 445.000 (خم�س�س قر�س ملوظف �سابق م�سكوك فـي حت�سيله

7.795.954  5٫907٫242  

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

القيمة العادلة 2011مالقيمة العادلة 2012مالتغري فـي القيمة العادلةالكلفة االأولية

بالريال ال�سعودي

  123٫999٫821  78.769.604) 230.396 (  79.000.000�سناديق اال�ستثمار املفتوحة

  527٫183٫976  15.773.227814.671.270  798.898.043�سناديق اال�ستثمار املقفلة

  470٫687٫509  241.782.129) 7.939.405 (  249.721.534ح�س�س فـي اأ�سهم

1.127.619.577  7.603.426  1.135.223.003  1٫121٫871٫306  

 مت اإدراج التغري فـي القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ 7٫603٫426 ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما فـي 31دي�سمرب 2012 )31 دي�سمرب

2011: 16٫180٫624 ريال �سعودي(.

 كما هو مو�سح فـي االإي�ساح 5، تعترب القيمة العادلة »لل�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة« واملعاد ت�سنيفها اإىل »اال�ستثمارات املتاحة للبيع« فـي التاريخ الفعلي

الإعادة الت�سنيف ككلفة هذه اال�ستثمارات.
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8. الممتلكات والمعدات، صافي

�سياراتمعدات مكتبيةاأثاث ومفرو�ساتبرامج كمبيوتراأجهزة كمبيوتر

 حت�سينات

على املاأجور

 اأعمال راأ�سمالية

قيد التنفيذ

املجموع

بالريال ال�سعوديالكلفة

45٫677٫685  489٫724  7٫382٫440  78٫970  4٫595٫216  115٫950٫36212٫613٫0904٫567٫883 يناير 2012

  1٫542٫403  1٫420٫170--  15٫250--  106٫983االإ�سافات

-) 921٫574 (  460٫227-  104٫793  281٫550-  75٫004التحويلت

47.220.088  988.320  7.842.667  78.970  4.715.259  3116.132.34912.613.0904.849.433 دي�سمرب 2012

اال�شتهالك املرتاكم

40٫992٫419-  4٫814٫768  74٫035  4٫532٫219  115٫169٫12711٫906٫9644٫495٫306 يناير 2012

  2.012.947-  1.184.702  4.935  78.984  127.806  378.458  238.062املحمل لل�سنة

43.005.366-  5.999.470  78.970  4.611.203  3115.407.18912.285.4224.623.112 دي�سمرب 2012

القيمة الدفرتية ال�شافية

  4.214.722  988.320  1.843.197-  104.056  226.321  327.668  31725.160 دي�سمرب 2012

  4٫685٫266  489٫724  2٫567٫672  4٫935  62٫997  72٫577  706٫126  31781٫235 دي�سمرب 2011

9. المعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت ال�سركة خلل ال�سنة بتعاملت مع اجلهات ذات العلقة وذلك �سمن االإطار الطبيعي للعمل.

الر�سيد الناجت من التعاملت مع اجلهات ذات العلقة والداخل �سمن القوائم املالية املرفقة هو كما يلي:

بالريال ال�شعودي

2011م2012ميت�سمن النقد وما فـي حكمه ما يلي:

  4٫732٫908  481.802-  حمفظة نقدية خا�سة لدى اإدارة االأ�سول

  140٫000٫000-ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة لدى �سناديق اال�ستثمار

  651٫183٫797  893.440.874ا�ستثمارات متاحة للبيع لدى �سناديق اال�ستثمار

ر�سوم اإدارة االأ�سول حم�سلة من:

  9٫395٫864  14.130.780- �سناديق مدارة )اإي�ساح 4(

  11٫110٫000  6.550.217مدينون اآخرون )اإي�ساح 4(

اإن املعاملت اجلوهرية مع اجلهات ذات العلقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي:

بالريال ال�شعودي

2011م2012متت�سمن ر�سوم اإدارة االأ�سول ما يلي:

  23٫956٫508  39.999.895- ر�سوم ناجتة عن �سناديق اال�ستثمار

  168٫336  263.387- ر�سوم ناجتة عن اإدارة املحافظ اخلا�سة

يت�سمن الدخل الناجت من امل�سرفية اال�ستثمارية ما يلي:

  3٫750٫000  7.537.000- ال�سركاء فـي ال�سركة الزميلة واجلهات ذات العلقة االأخرون

  15٫573٫524  23.926.700توزيعات اأرباح من �سناديق اال�ستثمار

  1٫539٫500  3.772.917م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )اإي�ساح 17(

  1٫375٫000  1.500.000ر�سوم خدمات حمملة على ال�سركة الزميلة
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10. االستثمار في شركة زميلة
اإن حركة اال�ستثمار هي كما يلي: 

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  22٫252٫392  23.656.721الر�سيد االفتتاحي لل�سنة

  1٫404٫329  22.495.792 احل�سة من الربح لل�سنة

46.152.513  23٫656٫721  

  157٫312٫229  157.312.229احل�سة فـي الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع

  180٫968٫950  203.464.742الر�سيد اخلتامي لل�سنة

احل�سة فـي الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سركة الزميلة والبالغ 157٫312٫229  ريال �سعودي قد مت اإدراجها حتت حقوق 

امل�ساهمني )31 دي�سمرب 2011: 157٫312٫229 ريال �سعودي(.

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

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  568٫490٫000  568.490.000راأ�س املال

  290٫967٫929  290.967.929احتياطي نظامي

  175٫819٫420  213.361.515اأرباح مبقاة

 ) 1٫136٫225٫544 () 955.296.978 (ا�ستثمارات

) 29٫297٫706 () 26.818.535 (ممتلكات ومعدات

  9٫003٫052  12.105.321خم�س�سات

  130٫577٫851  117.076.553�سايف الدخل املعدل

   9٫335٫002  219.885.805وعاء الزكاة

الزكاة:

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  117٫520٫066  197.897.225ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني فـي �سايف الدخل املعدل / وعاء  الزكاة )2012: %90، 2011: %90(

  2٫938٫002  4.947.431الزكاة لل�سنة )%2٫5(

�سريبة الدخل

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  13٫057٫785  11.707.655ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني فـي �سايف الدخل املعدل )2012: %10، 2011: %10(

  2٫611٫557  2.341.531�سريبة الدخل لل�سنة )%20(



45 التقرير السنوي 2012

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

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  3٫934٫828  5.549.559بداية ال�سنة

  5٫549٫559  7.288.962خم�س�س ال�سنة

) 3٫934٫828 () 4.912.525 (املدفوع خلل ال�سنة

  5٫549٫559  7.925.996اإجمايل الزكاة و�سريبة الدخل

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنوات من 2007 ولغاية 2011 اإىل م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل. قامت امل�سلحة موؤخرًا بتقييم اإ�سايف مببلغ 

9٫71 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2007، والذي قامت ال�سركة باالإعرتا�س عليه. ال تزال اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنوات من 

2008 ولغاية 2011 قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل.

12. المستحق للبنك
خلل ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2012، ح�سلت ال�سركة على ت�سهيلت على �سكل مرابحة اإ�سلمية من بنك جتاري حملي والبالغة قيمته 700 مليون ريال 

�سعودي )31 دي�سمرب 2011: 200 مليون ريال �سعودي( مق�سمة اإىل 500 مليون ريال �سعودي ت�سهيل مدور )2011: 200 مليون ريال �سعودي( و200 مليون ريال 

�سعودي لقر�س ق�سري االأجل )2011: ال �سيء ريال �سعودي(. مت خلل ال�سنة ا�ستخدام مبلغ 500 مليون ريال �سعودي )2011: 130 مليون ريال �سعودي(. مت 

تقدمي �سمانة مقابل هذه الت�سهيلت على �سكل �سند الأمر ويخ�سع ملعدل عمولة بن�سبة 3٫16% اإىل 3٫98% )2011: 3٫77 %( كما هو مو�سح باالتفاقية. حتتوي 

هذه الت�سهيلت على �سروط معينة وقد مت االلتزام بها من قبل ال�سركة كما فـي 31 دي�سمرب 2012.

كما مت �سداد الت�سهيلت البنكية بالكامل خلل ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2012.

13. رأس المال
مت خلل ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2009 اإ�سدار 6٫849٫800 �سهم جديد بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم وذلك بعد م�سادقة امل�ساهمني فـي اجلمعية 

العمومية غري العادية فـي 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، مت اإدراجها �سمن االحتياطي النظامي.

14. المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  41٫161٫614  48.519.706رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة

  500٫000  500.000 خم�س�سات ومطلوبات اأخرى

   138٫070  194.101موردو موجودات ثابتة

  340٫347- عمولة م�ستحقة

  3٫000٫000-اأن�سبة اأرباح م�ستحقة

49.213.807  45٫140٫031  

15. االحتياطي النظامي
مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات فـي 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

2011م2012م

  126٫441٫786  50.509.500مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، �سايف

  31٫877٫552  38.565.057 دخل اأن�سبة اأرباح

) 4٫992٫858 (  45.709 مكا�سب / )خ�سائر( حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

  22٫133  6.867 دخل عمولة

  6٫206٫382-مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة، �سايف  )اإي�ساح 5(

  1٫083٫056- ر�سوم اكتتاب

89.127.133  160٫638٫051  

17. مصاريف عمومية وإدارية أخرى

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  9٫093٫851  5.396.495م�ساريف مهنية وا�ست�سارية 

  1٫539٫500  3.772.917م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )اإي�ساح 9(

  3٫090٫300  3.497.034ر�سوم ا�سرتاك

  3٫443٫813  3.414.116�سيانة

  1٫845٫595  2.508.444عقود عمال

  2٫977٫040  2.409.238م�ساريف �سفر

  1٫532٫746  1.350.633ات�ساالت

  319٫020  705.163�سرائب ا�ستقطاع

  1٫640٫089  663.166دعاية

  450٫300  640.767طباعة

  314٫304  626.135م�ساريف موؤمترات

  367٫999  535.642م�ساريف اجتماعات 

  419٫535  421.357منافع

  1٫601٫311  379.000خم�س�س ديون م�سكوك فـي حت�سيلها 

  242٫813  253.328تاأمني

  156٫000  144.000م�ساريف اأمنية

  1٫753٫837  3.132.622اأخرى

29.850.057  30٫788٫053  

18. إيرادات أخرى

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

9٫000-الربح من بيع ممتلكات 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 فـي 31 دي�سمرب 2012 و2011 

والبالغة 56٫85مليون �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 فـي 31 دي�سمرب 2012 و2011 والبالغة 

56٫85مليون �سهم.

20. أنصبة أرباح 
خلل 2011، قام امل�ساهمون فـي اجتماعهم املنعقد فـي 14 ربيع الثاين 1432هـ )املوافق فـي 19 مار�س 2011( باملوافقة على توزيعات اأرباح مببلغ 56٫85 

مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة والذي مت دفع مبلغ 53٫85 مليون ريال �سعودي منه خلل ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2011.

خلل 2012، قام امل�ساهمون فـي اجتماعهم املنعقد فـي 14 ربيع اأول 1433هـ )املوافق فـي 2 فرباير 2012( باملوافقة على توزيعات اأرباح مببلغ 85٫27 مليون 

ريال �سعودي من االأرباح املبقاة والتي مت دفعها بالكامل باالإ�سافة اإىل ر�سيد توزيعات 2011 غري املدفوع والبالغ 3 مليون ريال �سعودي خلل ال�سنة املنتهية

 فـي 31 دي�سمرب 2012.

21. المعلومات القطاعية 
تعمل ال�سركة فقط فـي 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 المصرفية االستثمارية: تقدم امل�سرفية اال�ستثمارية ا�ست�سارات متويل ال�سركات، وخدمات االكتتابات اخلا�سة واالكتتابات العامة فـي 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 التجاري جلدوى للإ�ستثمار وتوفر للعملء خدمات احلفظ واملقا�سة متيحة لهم بذلك 
اإمكانية التداول فـي االأ�سواق االإقليمية.   

خدمات إدارة األصول: توفر اإدارة االأ�سول لدى جدوى للإ�ستثمار للم�ستثمرين بوابات لل�ستثمار فـي 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 فـي 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.

 اإجمايلاالإدارة الرئي�سية اإدارة االأ�سول و�ساطة امل�سرفية اال�ستثماريةال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 م

  284.632.598  111.622.925   91.105.553  4.812.863  77.091.257االإيرادات 

) 140.618.111 () 83.220.572 () 28.491.152 () 4.640.555 () 24.265.832 (امل�ساريف 

  144.014.487  28.402.353  62.614.401  172.308  52.825.425الدخل )اخل�سارة( من العمليات 

  1.451.724.675  1.406.459.062  30.213.329-  15.052.284جمموع املوجودات 

  77.264.051  45.015.471  10.601.800  380.180  21.266.600جمموع املطلوبات 

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011م

  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 
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22. التعهدات وااللتزامات
لدى ال�سركة كما فـي 31 دي�سمرب 2012، تعهدات على �سكل خطاب �سمان متعلق بح�سة ال�سركة فـي اال�ستثمار فـي �سركة زميلة والبالغ 237 مليون ريال �سعودي 

)2011: 259٫5 مليون ريال �سعودي(.

23. الحسابات النقدية للعمالء
 كما فـي 31 دي�سمرب 2012، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعملء بقيمة  129٫87 مليون ريال �سعودي )2011: 196٫87 مليون ريال �سعودي( يتم ا�ستخدامها 

فـي ا�ستثمارات بالنيابة عن العملء. مت�سيا مع ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة، فاإن هذه االأر�سدة لي�ست مدرجة فـي القوائم املالية لل�سركة.

24. القيم العادلة لألدوات المالية
 القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم مقابله تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف لديها معرفة ورغبة فـي ذلك وتتم بنف�س �سروط التعامل مع االأطراف االأخرى. 

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

واملوجودات االأخرى. وتت�سمن املطلوبات املالية قر�س ق�سري االأجل وخم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل واملطلوبات االأخرى. اأن القيم العادلة للأدوات املالية 

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

25. األصول تحت اإلدارة
 متثل اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها ال�سركة، والبالغة 11٫03 مليار ريال �سعودي كما فـي 31 دي�سمرب 2012 )2011: 9٫02 

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

26. إدارة المخاطر 
مخاطر االئتمان: متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف االآخر خ�سارة مالية. اإن املوجودات 

املالية اخلا�سعة لرتكيز خماطر االئتمان، تتاألف ب�سكل اأ�سا�سي من نقد لدى البنك، مدينون، م�ستحق من جهة ذات علقة، قرو�س للموظفني، خم�س�س الزكاة 

و�سريبة الدخل، ومطلوبات اأخرى. اإن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية. فـي ما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن 

املوجودات املالية االأخرى لل�سركة، والتي تت�سمن النقد وما فـي حكمه، فاإن تعر�س ال�سركة ملخاطر االئتمان ين�ساأ عن عجز الطرف االأخر، 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

2012م

اإجمايل اأق�سى التعر�س

2011م

  14٫488٫945  56.242.443النقد وما فـي حكمه

  51٫692٫588  44.783.811مدينون

  140٫000٫000-ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

  1٫945٫000  1.461.082قرو�س للموظفني

  756٫844  899.367مدفوعات مقدمة للموظفني

  890٫000  890.000قر�س ملوظف �سابق

  651٫183٫797  893.440.874ا�ستثمارات متاحة للبيع

997.717.577  860٫957٫174  

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

يتعلق باملدينون االآخرون حمدودة الأن اإجمايل املدينون موزع على عدد من احل�سابات.

مخاطر أسعار الصرف األجنبي: متثل خماطر العملت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغري فـي اأ�سعار ال�سرف 
االأجنبي. تقوم االإدارة مبراقبة التقلبات فـي اأ�سعار ال�سرف وتعتقد باأنه يوجد خطر �سئيل للخ�سائر نتيجة التقلبات فـي اأ�سعار ال�سرف، اإذ اأن 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 فـي اأ�سعار العموالت اخلا�سة، مع اإبقاء �سائر املتغريات االأخرى الثابتة. اإن ح�سا�سية الدخل تكمن 

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

يوجد تاأثري على حقوق ملكية ال�سركة.

بالريال ال�سعودي

2011م2012م

  490٫264  374.137الزيادة / 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. 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 فـي حكمه والذي يت�سمن االأدوات ال�سوقية.

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

لتح�سيلها اأو �سدادها:

2011ماأكرث من 12 �سهرًااأقل من 12 �سهرًا2012ماأكرث من 12 �سهرًااأقل من 12 �سهر ًا

بالريال ال�سعودي

14٫488٫945-56.242.44314٫488٫945-56.242.443 النقد وما فـي حكمه

51٫692٫588-44.783.81151٫692٫588-44.783.811 مدينون، �سايف

140٫000٫000-140٫000٫000--- ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

5٫907٫242-7.795.9545٫907٫242-7.795.954م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

1٫121٫871٫3061٫121٫871٫306-1.135.223.0031.135.223.003-ا�ستثمارات متاحة للبيع

180٫968٫950180٫968٫950-203.464.742203.464.742-ا�ستثمار فـي �سركة زميلة

108.822.2081.338.687.7451.447.509.953212٫088٫7751٫302٫840٫2561٫514٫929٫031اإجمايل املوجودات

---8.615.250-8.615.250دائنون

---2.500.000-2.500.000اإيرادات موؤجلة

129٫997٫400-129٫997٫400---قر�س ق�سري االأجل

45٫140٫031-49.213.80745٫140٫031-49.213.807م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

5٫549٫559-7.925.9965٫549٫559-7.925.996 خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل

7٫341٫5107٫341٫510-9.008.9989.008.998- تعوي�سات نهاية اخلدمة

68.255.0539.008.99877.264.051180٫686٫9907٫341٫510188٫028٫500اإجمايل املطلوبات

40.567.1551.329.678.7471.370.245.90231٫401٫7851٫295٫498٫7461٫326٫900٫531�شايف

مخاطر أسعار األسهم: خماطر اأ�سعار االأ�سهم هي خماطر تذبذب قيمة هذه االأدوات املالية ب�سبب التغريات فـي 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.

27. أرقام المقارنة
 جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2011 لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.
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