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أعضاء مجلس اإلدارة

تان سري داتو أزمان مختار
(عضو)

مايكل باول
(عضو)

(العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

هاورد ماركس
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الأعزاء امل�ساهمون الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،  وَبْعد

ي�سرين اأن اأ�سع بني اأيديكم التقرير ال�سنوي ل�سركة جدوى لال�ستثمار للعام املايل 2013م، ويطيب يل اإبالغكم من خالله باإجناز عام مايل اآخر حافٍل بالنجاحات، 

متّكنا فيه بف�سل اهلل من حتقيق اأرقام قيا�سية جديدة، حيث وا�سل اأداوؤنا املايل م�سوار ال�سعود، فحققت ال�سركة اإيرادات قيا�سية بلغت 321 مليون ريـال بن�سبة 

قدرها 13 باملائة مقارنة بعام 2012م، واأرباحًا �سافية قيا�سية بلغت 165 مليون ريـال، بن�سبة منو بلغت 15 باملائة مقارنًة بعام 2012م. ومتكنا من ا�ستقطاب  منو 

اأكرث من 5 مليارات ريـال لإدارة الأ�سول، غالبيتها من عمالء جدد، لتتجاوز الأ�سول حتت الإدارة مبلغ 16 مليار ريـال. 

ونظرًا لالأداء القوي الذي �سجلته ال�سركة خالل العام املن�سرم، فقد اأو�سى جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام املايل 2013م بواقع  

1.5 ريـال لل�سهم الواحد، وهو ما يعادل 15 باملائة من القيمة ال�سمية لل�سهم، اإ�سافًة اإىل رفع راأ�س مال ال�سركة من 568,490,000 اإىل 852,735,000 

ريـال من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة بواقع �سهم واحد عن كل �سهمني. 

وفيما وا�سل القت�ساد العاملي م�سريته نحو التعايف، �سجل القت�ساد ال�سعودي اأداًء قويًا خالل العام املا�سي. و�سهد اأداء القطاع اخلا�س والقطاعات غري النفطية 

يف اململكة ن�ساطًا متزايدًا وملحوظًا، نتج عنه ن�سبة منو جّيدة فاقت كل التوقعات. وا�ستطاع القطاع ال�سعودي اخلا�س اأن ي�سارك بفاعلية يف منو الناجت الإجمايل 

لالقت�ساد املحلي خالل عام 2013م.

ويف القطاع املايل، �سهدت �سوق الأ�سهم ال�سعودية خالل العام املا�سي اأف�سل اأداء لها منذ عام 2009م، حيث �سجلت ارتفاعًا بلغت ن�سبته 25.5 باملائة. وجاء 

هذا النمو نتيجًة لالأداء القوي الذي �سجلته عدة قطاعات، كان من اأبرزها: قطاعات التجزئة، والفنادق وال�سياحة، والتطوير العقاري، م�ستفيدًة من امل�سروعات 

الكبرية التي اأطلقتها خمتلف القطاعات احلكومية. وقد �سهد الإنفاق احلكومي يف قطاعات حيوية عديدة منوًا ملحوظًا، مثل التعليم، والرعاية ال�سحية، والإ�سكان، 

والبنية التحتية، والنقل. 

اأما على ال�سعيد الداخلي ل�سركتكم، وبعد �سبع �سنوات م�ست من ُعمرها، فاإنه يحق لكل منا اأن يفخر بنجاحاتها الكبرية خالل تلك املدة الزمنية الق�سرية التي مل 

تخلو من اأزمات مالية و�سيا�سية خمتلفة على ال�ساحتني الإقليمية والعاملية. وبالرغم من كل الظروف ال�سعبة التي مر بها القت�ساد العاملي يف تلك الفرتة، اإل اأن اأثر 

تلك الأزمات كان حمدودًا، بل ووفر يف منا�سبات خمتلفة فر�سًا ا�ستثمارية لل�سركة مل تكن لتوجد يف الظروف الطبيعية، ما مكنها من زيادة قيمة حمفظة عمالئها، 

وم�ساعدتهم على ال�ستفادة من فر�س النمو املتاحة حينها. وقد �سّجل الأداء املايل لل�سركة م�ستوى قيا�سيًا بالرغم من كل الظروف ال�سائدة يف الأ�سواق املالية العاملية 

اآنذاك، فحققت ال�سركة اأرباحًا غري م�سبوقة.

هًا، بعد اأن تراأ�س جمل�س اإدارة ال�سركة منذ  ويف العام املا�سي، فقدنا بكل اأ�سف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود قائدًا وُموجِّ

تاأ�سي�سها، حيث غادرنا �سموه بعد تعيينه اأمريًا ملنطقة املدينة املنورة. ول ي�سعني الآن اإل اأن اأتقدم ل�سموه ب�سادق الثناء وبالغ التقدير؛ اأ�سالًة عن نف�سي ونيابًة عن 

زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سادة امل�ساهمني وفريق العمل بال�سركة، اإ�سادًة باجلهود الكبرية التي بذلها اإّبان تروؤ�سه جمل�س اإدارة ال�سركة. وقد غادرنا �سموه 

بعد اأن اأ�سبحت جدوى ا�سمًا لمعًا يف �سماء ال�سناعة املالية املحلية والإقليمية. واأ�سهمت اإدارته احلكيمة وروؤيته الثاقبة ب�سكل كبري يف حتقيق �سركتنا اإجنازات 

دت تلك ال�سنوات الطريَق ل�سركتنا كي توا�سل م�سريتها نحو التمّيز والنجاح. مالية كثرية ومعدلت منو كبرية خالل ال�سنوات ال�سبع التي تلت تاأ�سي�سها. وقد مهَّ

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ول يفوتني اأن اأتقدم بوافر ال�سكر اإىل جميع موظفي جدوى بال ا�ستثناء، تقديرًا لأدائهم الرائع وتفانيهم الكبري يف خدمة �سركتهم، وهو ما اأدى بعد توفيق اهلل اإىل 

حتقيقها نتائج مالية قيا�سية خالل عام 2013م. واأنا على ثقة تامة بقدرة كل فرد يف �سركتنا على حتقيق املزيد من النجاحات يف الأعوام املقبلة باإذن اهلل.

كما ي�سرين اأن اأتقدم اأ�سالًة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة بوافر ال�سكر وعظيم التقدير لل�سادة امل�ساهمني الكرام على ثقتهم الكبرية بنا 

ودعمهم املتوا�سل لنا.

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

اأديـب بن عبداهلل الـزامـل

رئي�س جمل�س الإدارة
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رسالة الرئيس التنفيذي

الأعزاء امل�ساهمون الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،  وَبْعد

ي�سرين اأن اأتوا�سل معكم من خالل هذه الر�سالة الوجيزة لت�سليط ال�سوء على اأهم اإجنازات العام املن�سرم 2013م الذي حققت فيه �سركتكم اأداًء قيا�سيًا، وذلك 

بف�سل اهلل ثم بف�سل الروؤيا الوا�سحة لل�سركة وتوجهاتها وفريق العمل املتميز الذي تفانى يف تنفيذ خطط العمل ال�سنوية، حيث ركزنا خالل الأعوام املا�سية على 

بناء اأف�سل فريق لإدارة ا�ستثمارات العمالء، وا�ستقطاب اأف�سل امل�ست�سارين لتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية يف جمال الندماجات وال�ستحواذات واأف�سل الكفاءات 

يف القطاعات امل�ساندة، ما نتج عنه حتقيق جدوى للمركز الأول يف عام 2013م من حيث احل�سة ال�سوقية يف �سوق الندماجات وال�ستحواذات. ولقد برهَنت الأيام 

على جناح ا�سرتاتيجية عملنا وفاعليتها، وعزز جناحها الأداُء القوي لالقت�ساد ال�سعودي مقرونًا بالتح�سن امل�ستمر الذي ي�سهده القت�ساد العاملي.

ولقد متكنا بف�سل اهلل خالل العام املا�سي من ت�سجيل نتائج قيا�سية، حيث بلغت اإيرادات �سركتكم 321 مليون ريـال، بارتفاع قدره 13 باملائة عن عام 2012م، 

بينما بلغت اأرباحها ال�سافية 165 مليون ريـال، وهو ما ميثل ارتفاعًا ن�سبته 15 باملائة عن عام 2012م. كما ارتفع اإجمايل حجم الأ�سول التي تديرها بن�سبة    

48 باملائة، متجاوزًة 16 مليار ريـال.

كما �سهد العام املن�سرم حتقيق كل �سناديقنا ال�ستثمارية العامة، بال ا�ستثناء، اأداًء متميزًا تفّوق على املوؤ�سرات القيا�سية يف ال�سوق. كما ت�سدر �سندوق جدوى 

لالأ�سهم ال�سعودية قائمة ال�سناديق املماثلة من حيث الأداء عن عام 2013م، اإ�سافًة اإىل جناح اأع�ساء فريق امل�سرفية ال�ستثمارية لدينا يف اإبرام خم�س �سفقات 

�سخمة جتاوزت قيمتها الإجمالية 2.7 مليار ريـال.

وا�ستمرت �سركتكم يف الرتكيز على تعظيم قيمة حقوقكم، حيث جتاوز اإجمايل ر�سيد حقوق املاّلك بنهاية العام املن�سرم مبلغ 1.5 مليار ريـال، وذلك بعد خ�سم 

التوزيعات ال�سنوية لآخر خم�سة اأعوام، والتي بلغت 340 مليون ريـال.

وفيما نعمل على احلفاظ على هذه املعدلت املتميزة من النمو، قمنا باإجراء تعديل طفيف على ا�سرتاتيجية عملنا بعد اأخذ موافقة جمل�س الإدارة، من اأجل اأن 

نتمكن من ت�سريع وتو�سيع قدراتنا يف جمالت اإدارة ال�ستثمارات العامة واخلا�سة والعقارية لعمالئنا الكرام. وهذا يعني تو�سيع دائرة منتجاتنا وخدماتنا املقدمة 

لعمالئنا، تلبيًة ملتطلباتهم املتنوعة ومواكبًة لتطلعاتهم ال�ستثمارية املتنامية. وتنوي ال�سركة يف امل�ستقبل القريب تو�سعة نطاق اأعمالها جغرافيًا بدخول اأ�سواق 

جديدة، مع تفعيل عدد من اخلطط ال�ستثمارية املبتَكرة. و�ست�ستمر ال�سركة على نهجها ال�سرتاتيجي القائم على مفهوم ال�ستثمار امل�سرتك، حيث �ستوا�سل 

ا�ستثمار اأموالها اخلا�سة مع اأموال عمالئها يف �سناديق ا�ستثمارات خا�سة وعقارية جديدة.

وجنح فريق امل�سرفية ال�ستثمارية لدينا يف اإمتام خم�س �سفقات ا�ستحواذ واندماج، بقيمة جتاوزت 2.7 مليار ريـال، وهو ما يوؤكد خربتنا يف اإدارة وتنفيذ هذا 

النوع من ال�سفقات ال�ستثمارية بالغة التعقيد. وا�ستمرت �سركتنا بال�سطالع بدور فاعل يف اإدارة حمافظ ال�ستثمارات اخلا�سة، حيث تتفاعل فيها روؤو�س الأموال 

امل�ستثمَرة مع خرباتنا الوا�سعة وخططنا الطموحة لتتبلور باإذن اهلل جناحًا لعمالئنا ومنوًا يف اإيراداتنا وتو�سعًا يف اأعمالنا. اأما يف جمال ال�ستثمارات املبا�سرة والعقارية، 

فيعمل اأع�ساء فريقنا ب�سكل دائم وخمل�س ودوؤوب على اإيجاد فر�ٍس ا�ستثمارية متميزة وتاأمني �سفقات ا�ستثنائية يف هذا املجال، من اأجل تقدميها لعمالئنا الكرام.
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كما حافظت اإدارة الأبحاث والدرا�سات على املوقع الريادي لل�سركة يف �سوق الأبحاث واملعلومات القت�سادية املتخ�س�سة، حيث ا�ستمرت يف ن�سر تقاريرها الدورية 

وطرح تقارير متخ�س�سة تناولت القت�ساد ال�سعودي. ون�سرت ال�سركة يف العام املا�سي تقريرًا مهمًا جذب الأنظار عن تاأثري الغاز والنفط ال�سخري على اململكة، 

وحظي بانت�سار اإعالمي وا�سع، وكانت له اأ�سداء كبرية يف الأو�ساط املهتمة باملال والأعمال.

وبقراءة متاأنية �سريعة لنتائجنا املالية، يتبني لنا وبكل جالء تزايد اإمكان التنبوؤ بتدفقات اإيراداتنا، حيث اأن النمو يف الأ�سول حتت الإدارة كما هو معروف يقود 

ب�سكٍل تلقائي اإىل اإيرادات اأعلى، جّراء تكرار جني الر�سوم. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ا�ستثمارات اأموال ال�سركة ا�ستمرت اأي�سًا يف حتقيق نتائج متميزة، حيث تلتزم 

ال�سركة دومًا با�ستثمار اأموالها مع اأموال عمالئها.

والآن، نقف على م�سارف مرحلة جديدة واأمام منعطف مهم يف تاريخ ال�سركة. فبعد مرور �سبعة اأعوام على تاأ�سي�سها وحتقيقها اأرباحًا قيا�سية، نوؤمن باأننا حاليًا 

نحتل موقعًا متقدمًا بني املناف�سني ميكننا من التو�سع والتطور يف عملياتنا كمًا ونوعًا، من اأجل تعزيز مكانة ال�سركة كاأحد الكيانات الرائدة على امل�ستوى الدويل يف 

عامل املال وال�ستثمار.

وختامًا، نعدكم باأن نبذل ق�سارى جهودنا لتعزيز حقوق مالكنا، وجتاوز توقعات عمالئنا و�سركائنا، وتوفري اأكرث الفر�س ال�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 
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األداء ولمحة عامة حول الشركة

روضة التنهات  شمال الرياض - التقطت الصورة في فبراير 2014 

 تقع روضة التنهات شمال مدينة الرياض وتشتهر بكثرة أشجار الطلع والسدر وزهور األقحوان والخزامى. 

تكتسي هذه الروضة الثوب األخضر على امتداد مساحاتها بعد أول هطول لألمطار  وهي تعتبر من 

أجمل رياض الجزيرة العربية وأخصبها.
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نظرة عامة حول األداء 
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اإليراداتاإيرادات قيا�سية
مليون ريال

وزعنا اأرباح تعادل

60% من القيمة

ال�سمية لالأ�سهم منذ

 عام 2009م

األرباح الموزعة
مليون ريال

اأرباح قيا�سية فـي عام

2013م و�سبعة اأعوام

 متتالية من الأرباح

الربح الصافي
مليون ريال

انخف�ست ن�سبة التكلفة

اإىل الدخل من %52 

فـي عام 2012م اإىل ن�سبة 

48% فـي عام 2013م

المصروفات
مليون ريال
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الرتفاع فـي الأ�سول

حتت الإدارة اأدى

 اإىل ارتفاع كبري فـي

الإيرادات املنتظمة

اإليرادات المنتظمة
مليون ريال

اأداوؤنا املتفوق وخدمتننا 

املتميزة كانا العامالن 

الرئي�سيان يف ارتفاع 

الأ�سول حتت الإدارة التي 

زادت بن�سبة 48 باملائة 

خالل عام 2013م

األصول تحت اإلدارة
مليار ريال

معدل النمو ال�سنوي

املركب حلقوق امل�ساهمني 

بلغ 13.6% منذ 2007 

مع الأرباح املوزعة

حقوق المساهمين
مليون ريال

معدل النمو ال�سنوي 

لالأ�سول بلغ %15.1 

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
I n v e s t o r

isf
Middle East

Annual Awards
2011

أفضل مدير ثروات
في الشرق ا�وسط 

global
I n v e s t o r

isf
Middle East

Annual Awards
2011

أفضل مدير أصول
في الشرق ا�وسط 

أفضل شركة �دارة 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

P
BEST NEW PRIVATE EQUITY HOUSE

RIVATE EQUITY WORLD

MENA 2008
AWARDS

P
DEAL OF THE YEAR

RIVATE EQUITY WORLD

MENA 2010
AWARDS

أفضل إدارة أصول في 
المملكة

global
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

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 مدير أصول
 في الشرق ا�وسط

أفضل شركة إستثمارات
ملكية خاصة بالشرق ا�وسط.

global
I n v e s t o r

isf
Middle East

Annual Awards
2013

أفضل صندوق متوافق مع 
الضوابط الشرعية

أفضل صندوق أسهم
أفضل صندوق خليجيخليجية - ثالثة أعوام

LIPPER
FUND AWARDS 2012

أفضل إدارة أصول
في المملكة

أفضل صفقة عقارات
برج كينغز ريتش ”يوروموني“ 

للمصرفية ا�سالمية

أفضل مدير ل�سهم

global
I n v e s t o r

isf
Middle East

Annual Awards
2013

أفضل إدارة أصول
في الشرق ا�وسط

أفضل صفقة في العام

أفضل شركة جديدة 
ل�سـهم الخاصة

أفضل مدير أصول
في السعودية

2013
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جوائز التقدير

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

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

إدارة األصول
ا�ستفادت ال�سركة من الزخم الذي حققه اأداوؤها منذ عام 2007، حيث بداأت 

ا�ستثماراتها يف جمال اإدارة الأ�سول بجني ثمارها، وهو ما اأدى اإىل ارتفاع قيمة

الأ�سول حتت الإدارة بن�سبة 48 باملائة، لتتجاوز الـ16 مليار ريـال �سعودي 

بنهاية عام 2013.

وحققت ا�سرتاتيجيات حمافظ �سوق الأ�سهم ال�سعودية العامة وال�سناديق 

ال�ستثمارية التي تديرها ال�سركة نتائج ممتازة ب�سكل متوا�سل ومت�سق،

وذلك نتيجة اخلربة الوا�سعة التي تتمتع بها ال�سركة يف الأ�سواق الإقليمية،

والنهج ال�ستثماري املنظم الذي تتبعه.

ويقوم فريق مكون من ثماِن مديري حمافظ، مدعومًا ب�ستة حمللي اأبحاث 

وثالثة حمللي حمافظ، بتنفيذ ال�سرتاتيجيات ال�ستثمارية ال�ساملة يف ال�سركة. 

ويعتمد الفريق نهجًا يقوم على الأبحاث التي جتمع بني عدة خطط يف معاجلة 

املعلومات املتوافرة وحتليلها. ويف عام 2013، قام هذا الفريق بالتوا�سل مع 

ما يزيد على 130 �سركة، ما اأ�سهم يف تغطية ما ن�سبته 98 باملائة من القيمة 

ال�سوقية لل�سوق ال�سعودي، وما ن�سبته 96 باملائة من القيمة ال�سوقية لأ�سواق 

جمل�س التعاون اخلليجي.

وبرز خالل العام »�سندوق جدوى لالأ�سهم ال�سعودية« الذي حقق جممل عائد 

ن�سبته 167.65 باملائة منذ طرحه يف عام 2007 وحتى نهاية عام 2013، 

متجاوزًا بذلك النتائج التي حققتها ال�سناديق ال�ستثمارية املماثلة وموؤ�سر 

�ستاندرد اآند بورز لالأ�سهم ال�سعودية ال�سرعية، والذي ارتفع بن�سبة قدرها 

65.97 باملائة خالل الفرتة ذاتها. ويف عام 2013، ارتفعت عائدات 

ال�سندوق بن�سبة 47.13 باملائة، متجاوزًا بذلك العائدات الإجمالية للموؤ�سر 

القيا�سي والتي ارتفعت بن�سبة 28.76 باملائة.

كما جتاوزت عوائد »�سندوق جدوى لالأ�سهم اخلليجية« الن�سب املتوقعة، وبلغ 

جممل عوائد ال�سندوق التي حققها منذ تاأ�سي�سه يف عام 2007 وحتى نهاية 

عام 2013 نحو 129.62 باملائة، مقارنة بن�سبة 21.83 باملائة كمكا�سب 

حققها موؤ�سر �ستاندرد اآند بورز املركب لالأ�سهم اخلليجية ال�سرعية.

وبلغت عوائد ال�سندوق يف عام 2013 ن�سبة 46.40 باملائة، مقارنة بارتفاع 

املوؤ�سر القيا�سي والبالغة 27.95 باملائة.

ومنذ تاأ�سي�سه يف عام 2007، حقق »�سندوق جدوى لأ�سهم الأ�سواق العربية« 

جممل عوائد بلغت ن�سبتها 111.78 باملائة، مقارنة بارتفاع قدره 20.72 

باملائة ملوؤ�سر �ستاندرد اآند بورز لالأ�سهم العربية ال�سرعية. وخالل عام 2013، 

حقق ال�سندوق عوائد قدرها 42.76 باملائة، مقارنة بارتفاع املوؤ�سر القيا�سي 

بن�سبة 26.58 باملائة.

اأداء ا�سرتاتيجيات حمافظ �سوق الأ�سهم ال�سعودية:

صافي العوائداالستراتيجية
في 2013

عوائد املؤشر 
املعياري في 2013

28.76 %42.13 %متنوعة - جميع ال�سركات

28.76 %53.43 %مركزة

غري مطبق56.49 %غري مقيدة

غري مطبق43.93 %ذات العوائد املرتفعة

الر�سملة ال�سغرية 

واملتو�سطة

% 56.03% 33.44

ملحوظة: عوائد ال�سرتاتيجية حتت�سب على اأ�سا�س مركب ملجموعة املحافظ 

�سمن نف�س ال�سرتاتيجية.

العقارات
ا�ستجابة لطلب عمالئها الكبري على �سوق العقارات الدولية، قامت ال�سركة 

بتطوير منوذج ا�ستثمار م�سرتك على نحو مياثل اأعمال ال�ستثمارات اخلا�سة. 

وعقب ال�سفقتني الكبريتني الناجحتني اللتني مت حتقيقهما يف العام املا�سي، 

وهما م�سروع تطوير �سكني يف الريا�س وتطوير برج يف و�سط لندن، رّكزت 

ال�سركة جهودها خالل عام 2013 على حتقيق اإدارة فاعلة يف جمال 

الأ�سول العقارية وال�سعي وراء فر�س ا�ستثمارية جديدة. وت�سمنت هذه 

95.5%
أرباح للعمالء
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اجلهود ا�ستقطاب مدير اأ�سول عقارية متخ�س�س اإىل فريق العمل. وتعتمد 

ا�سرتاتيجية ال�سركة يف القطاع العقاري على متابعة حتديد الأ�سول اجلذابة 

ومتويل ال�سناديق احلالية وتلك التي �سارفت على ال�ستحقاق.

المصرفية االستثمارية
من املتوقع اأن ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة اخلليج عمومًا ازدهارًا 

يف عمليات الندماج وال�ستحواذ، وذلك مع موا�سلة �سركات حملية رائدة يف 

القطاعات الرئي�سية عملية البحث عن فر�س للتو�سع خارج اأ�سواقها املحلية.

ومتكنت ال�سركة من بناء اأعمال ا�ست�سارية رائدة على م�ستوى املنطقة، وذلك 

عرب فريقها ال�ست�ساري يف اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية الذي يتمتع بخربة 

وا�سعة يف جمال اإدارة ال�سفقات الدولية الكربى، وميتلك دراية متعمقة يف 

الأ�سواق املحلية. اإ�سافًة اإىل ذلك، فاإن لدى هذا الفريق �سجل حافل يف اإدارة 

ال�سفقات املعّقدة، مبا يف ذلك عمليات تبادل الأ�سهم و�سفقات الندماج 

وال�ستحواذ املحلية والإقليمية. 

وقد قامت ال�سركة يف عام 2013 بدور امل�ست�سار الرئي�سي لعدد من ال�سركات 

ال�سعودية يف �سفقات الندماج وال�ستحواذ، متت منها خم�س �سفقات بلغت 

قيمتها جمتمعة 2.7 مليار ريـال �سعودي.

ومتّثلت كربى تلك ال�سفقات التي �ساركت بها جدوى لال�ستثمار يف عملية 

100 باملائة من اأ�سهم  ا�ستحواذ ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف على 

م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البال�ستيكية، وهو ُمنِتج وموزع للمنتجات 

البال�ستيكية يقع يف اإمارة ال�سارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة. وتدل هذه 

نحو  لال�ستثمار  جدوى  �سركة  توجه  على  يناير،  يف  اكتملت  التي  ال�سفقة 

ال�سفقات الإقليمية يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي، والتي من املرّجح اأن 

ت�سهد ارتفاعًا خالل ال�سنوات القادمة.

�سفقات الندماج وال�ستحواذ خالل عام 2013:

التاريخاجلهة املستحوذةالهدف

م�سنع الإمارات الوطني 

لل�سناعات البال�ستيكية

ال�سركة ال�سعودية 

للطباعة والتغليف

يناير 2013

مايو 2013جمموعة �سافول�سركة �سافول لالأغذية

�سركة العزيزية بندة 

املتحدة

مايو 2013جمموعة �سافول

يونيو 2013جمموعة �سيدليات 2جمموعة �سيدليات 1

كالريانت لالأ�سباغ 

ال�سعودية 

اأغ�سط�س 2013�سركة الت�سنيع الوطنية

االستثمارات الخاصة
يتابع قطاع ال�ستثمارات اخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية منوه مع ازدياد 

عدد ال�سركات ال�ساعية اإىل الرتقاء مب�ستوى حوكمة ال�سركات، والبحث

عن راأ�س مال لتحقيق خططها الطموحة للنمو.

ومن جهتها، تابعت �سركة جدوى لال�ستثمار تنمية حمفظتها يف جمال 

ال�ستثمارات اخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية على مدى ال�سنوات ال�سبع 

املا�سية، وذلك من خالل تطبيق منوذج ا�ستثماري م�سرتك اأثبت جناحه، 

حيث يتم الحتفاظ بالأ�سول الفردية يف �سناديق خا�سة منف�سلة، خا�سعة 

لرقابة هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية، وتكون و�سيلة ل�ستثمار اأموال العمالء، 

اإىل جانب ا�ستثمار اأموال ال�سركة.

وبنهاية عام 2013، و�سلت ا�ستثمارات ال�سركة وعمالئها اإىل اأكرث من          

3 مليارات ريـال يف جمال ال�ستثمارات اخلا�سة عرب ال�ستحواذ على ح�س�س 

يف 6 �سركات �سعودية. وقد جتاوزت الإيرادات الرتاكمية لهذه ال�سركات    

10 مليارات ريـال خالل العام.

إذا استثمر أحد العمالء في جميع منتجات جدوى منذ طرح 
أول منتجاتنا في 2007م، لحقق أرباحًا قدرها 95.5٪ حتى 

2013م.
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وتعمل هذه ال�سركات ال�ست يف اأكرث القطاعات القت�سادية منوًا يف اململكة، 

مبا يف ذلك قطاعات الرعاية ال�سحية، وال�سياحة وال�سيافة، ومواد البناء، 

وال�سلع ال�ستهالكية. وقد ان�سب تركيز فريق ال�ستثمارات اخلا�سة يف ال�سركة 

على اإ�سافة  قيمة حقيقية لل�سركات امل�ستثمر فيها وذلك عرب دعمها يف تو�سعة 

اأعمالها وتطبيق خططها امل�ستقبلية، اإ�سافًة اإىل تقدمي امل�ساندة الدائمة يف 

جمالت حوكمة ال�سركات وال�سرتاتيجية والتمويل وتطوير الأعمال والإعداد 

لالكتتاب العام. وت�سعى ال�سركة اإىل تو�سيع اأعمالها يف جمال ال�ستثمارات 

اخلا�سة، وذلك عرب تاأمني ال�سفقات الالزمة ل�ستثمار اأموال ال�سركة. وقد 

و�سلت ال�سركة اإىل مرحلة متقدمة من املفاو�سات لعدد من فر�س ال�ستثمارات 

اخلا�سة املحتملة.

استثمار أموال الشركة
وا�سلت اإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة اأداءها القوي خالل عام 2013، وحققت 

نتائج قيا�سية وغري م�سبوقة متثلت يف اإيرادات بلغت 181 مليون ريـال �سعودي 

ناجتة من الإيرادات املحققة من حمفظة ال�سركة ال�ستثمارية. وقامت ال�سركة 

يف مطلع عام 2013 برفع حجم ا�ستثماراتها يف �سوق الأ�سهم 

ال�سعودية، وذلك ترقبًا لنتعا�س ال�سوق. وقد اأ�سهم دخول ال�سركة �سوق الأ�سهم 

يف الوقت املنا�سب، اإ�سافة لالأداء القوي الذي �سهدته الأ�سهم خالل عام 

2013، يف ت�سجيل حمفظة الأ�سهم ال�ستثمارية اأرباحًا حمققة بلغت 144 

مليون ريـال �سعودي، لتتفوق بذلك على املوؤ�سر القيا�سي خالل العام املا�سي.

وحققت اأ�سول حمفظة ال�ستثمارات اخلا�سة اأداًء متميزًا خالل عام 2013، 

الن�ساطتاريخ اإكمال ال�سفقةالقطاع�سركة املحفظة

2012الرعاية ال�سحية�سركة احلمادي للتنمية وال�ستثمار
اإدارة م�ست�سفى من 300 �سرير مع م�ست�سفيني اآخريني قيد 

التطوير

جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة 

والتنمية

2012ال�سيافة والرتفيه
ت�سغيل �سل�سلة تتاألف من 28 فندقًا، و47 متنزهًا ترفيهيًا، 

و13 مطعمًا.

2011مواد البناء�سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل
م�سنع خزانات املياه الرائد يف منطقة جمل�س التعاون 

اخلليجي..

2010اإلكرتونيات ا�ستهالكيةجمموعة املتبويل املتحدة
الوكيل احل�سري ل�سام�سوجن يف ال�سعودية مبا يف ذلك كافة 

املنتجات الإلكرتونية ال�ستهالكية. 

2009الأغذية وامل�سروبات�سركة احتاد اخلليج لالأغذية
امل�سنع الرائد ملنتجات الع�سائر يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.

�سركة اأرامكو ال�سعودية لزيوت الت�سحيم 

)لوبريف(

2007البرتول وزيوت الت�سحيم
منتج الزيت اخلام الوحيد يف اململكة العربية ال�سعودية 

واملورد الرئي�سي ملنتجات زيوت الت�سحيم.

7  جوائز

�سركات حمفظة ال�ستثمارات اخلا�سة:
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حيث بلغ اإجمايل التوزيعات النقدية التي ا�ستلمتها جدوى من ا�ستثمارها 

يف تلك ال�سركات خالل عام 2013 ما يزيد عن 37 مليون ريـال �سعودي. 

كما ارتفعت قيمة اأ�سول املحفظة ب�سكل ملحوظ. وقد وا�سلت �سركة اأرامكو 

ال�سعودية لتكرير زيت الت�سحيم )لوبريف(، والتي تعد اأكرب ا�ستثمارات جدوى 

لال�ستثمار، اأداءها املمتاز، خا�سة بعدما با�سرت �سركة اأرامكو العمل على 

م�سروع التو�سعة الذي من �ساأنه اأن يرفع من قيمة هذا ال�ستثمار حال انتهائه.

خدمات الوساطة
وا�سلت اإدارة خدمات الو�ساطة تقدمي نظام موثوق به لتنفيذ التداولت يف 

اأ�سواق الأ�سهم املحلية واخلليجية لعمالء جدوى لال�ستثمار، اإ�سافة اإىل خدمة 

تداول ال�سكوك وال�سلع الثمينة، ما اأتاح للعمالء اغتنام الفر�س ال�ستثمارية 

املتوفرة يف هذه الأ�سواق. هذا وعملت ال�سركة خالل عام 2013 على خف�س 

تكاليفها عرب تطبيق عدد من املبادرات التي تتعّلق بال�ستخدام الأمثل للموارد 

وامل�ساحات املكتبية. واإ�سافة اإىل خدمات التداول عرب �سبكة الإنرتنت املتاحة 

حاليًا، تعمل اإدارة خدمات الو�ساطة على حتديث نظام التداول الإلكرتوين 

عرب �سبكة الإنرتنت، بهدف توفري املزيد من اخلدمات لعمالء ال�سركة واإتاحة 

قنوات جديدة لهم للدخول اإىل حمافظهم ال�سخ�سية واإدارة ا�ستثماراتهم

يف الأ�سواق بطريقة �سهلة واآمنة.

إدارة استثمارات كبار العمالء والشركات
كان عام 2013 من اأف�سل الأعوام من حيث روؤو�س الأموال التي جمعتها 

ال�سركة منذ تاأ�سي�سها، حيث مت �سخ 3.8 مليار ريـال �سعودي �سمن جمموعة 

من املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة املدارة من ِقبل اإدارة الأ�سول. وقد جاء 

معظم هذا املبلغ من العمالء احلاليني، اإىل جانب 26 ح�سابًا جديدًا. وقد 

و�سل عدد عمالء اإدارة الأ�سول يف ال�سركة اإىل اأكرث من 210 عميل بنهاية 

عام 2013. وت�سم قاعدة عمالء ال�سركة موؤ�س�سات ا�ستثمارية، و�سركات، 

ورجال اأعمال كبار، ومكاتب عائلية، وجهات حكومية.

األبحاث والدراسات االقتصادية
عززت اإدارة الأبحاث والدرا�سات القت�سادية مكانتها كم�سدٍر رائٍد لأبحاث 

ودرا�سات القت�ساد الكلي يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث قامت باإ�سدار 

اأكرث من 70 تقريرًا خالل عام 2013. وتعمل اإدارة الأبحاث والدرا�سات 

القت�سادية وفق ا�سرتاتيجية وا�سحة تركز فيها على املجالت التي تهم عمالء 

ال�سركة، وحتر�س على تقدمي التحليالت والأبحاث مب�ستوى عاٍل من اجلودة، 

اإ�سافة اإىل طباعتها ون�سرها باللغتني العربية والإجنليزية يف الوقت ذاته. 

وقد لقى التقرير الذي اأعدته الإدارة عن تطور واآثار اإنتاج النفط والغاز من 

امل�سادر غري التقليدية على اململكة العربية ال�سعودية �سدًى وا�سعًا واهتمامًا 

كبريًا يف ال�سوق، ما �ساهم يف تعزيز مكانة و�سمعة جدوى لال�ستثمار ك�سركة 

رائدة يف جمال ال�ستثمار.

ووا�سل فريق الإدارة تقدمي املحا�سرات واللقاءات الإعالمية الرامية اإىل 

زيادة التعريف بجدوى لال�ستثمار واإيجاد فر�س جديدة لالأعمال، حيث قام 

رئي�س اإدارة الأبحاث والدرا�سات القت�سادية بتقدمي عدد من املحا�سرات 

رفيعة امل�ستوى يف املوؤمترات ولكربيات ال�سركات والهيئات الر�سمية يف جميع 

اأنحاء املنطقة. وارتفع عدد امل�سرتكني يف القائمة الربيدية لإدارة الأبحاث يف 

العام 2013 اإىل اأكرث من 2600 م�سرتك، ومت حتميل حوايل 25 األف تقرير 

من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة خالل عام 2013.

المكتب التنفيذي للعمليات
مت تنفيذ العديد من املبادرات يف عام 2013 على �سعيد جميع املهام املرتبطة 

مبكتب نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات، وذلك بهدف زيادة كفاءة اإدارة 

الأعمال يف ال�سركة وتعزيزها. وا�ستملت هذه املبادرات على حت�سني اإجراءات 

العمل الت�سغيلية وحتديث الأنظمة الرئي�سية لتمكني ال�سركة من تنمية اأعمالها 

ب�سكل ا�سرتاتيجي يف اإدارة الأ�سول واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية. ومت 

اإبقاء التكاليف حتت مراقبة م�ستمرة من اأجل التاأكد من ال�ستغالل الأمثل 

للموارد والأنظمة احلالية يف تقنية املعلومات ووحدة العمليات واإدارة ال�سوؤون 

الإدارية. واأ�سهمت املبادرات وكفاءة العمليات والت�سغيل املقدمة من املكتب 

التنفيذي للعمليات لإدارة الأ�سول وامل�سرفية ال�ستثمارية واإدارة ا�ستثمار 

اأموال ال�سركة، يف خلق بيئة ذات كفاءة وموثوقية عالية �ساعدت على حتقيق 

منو قيا�سي يف اأعمال ال�سركة لعام 2013.

وقد تكللت جهودنا بالنجاح عندما فزنا بسبعة جوائز.
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وحدة العمليات 
وا�سلت وحدة العمليات اإمدادها خمتلف اإدارات ال�سركة بالدعم الالزم 

لت�سهيل تنفيذ عملياتها ال�ستثمارية املتعددة. وتولت الإدارة خالل عام 2013 

مهمة تقدمي خدمات امل�ساندة والأعمال الإدارية املتعلقة بعمل 16 �سندوقًا 

ا�ستثماريًا، ودعم 65 ح�سابًا من ح�سابات املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة. 

كما نفذت الوحدة ما معّدله 320 عملية تقييم اأ�سبوعيًا ملختلف ال�سناديق 

ال�ستثمارية واملحافظ اخلا�سة يف ال�سركة، اإ�سافًة اإىل قيامها بخدمة عمالء 

الو�ساطة املالية، وا�سطالعها باإ�سدار كافة التقارير املالية والتنظيمية وتقارير 

النظم املعلوماتية الإدارية، وتلك املوجهة اأي�سًا لأغرا�س التدقيق اخلارجي.

الموارد البشرية
وا�سلت اإدارة املوارد الب�سرية يف عام 2013 جهودها يف دعم عمليات ال�سركة 

الت�سغيلية من خالل توظيف كوادر مهنية موؤهلة تتمتع بقدر عاٍل من الكفاءة. 

كما عملت على تطوير قدرات املوارد الب�سرية يف جمالت حمورية عرب توفري 

برامج تدريبية عالية اجلودة. وو�سل جمموع عدد �ساعات التدريب اإىل 1,350 

�ساعة عمل �سارك فيها 44 موظفًا من خمتلف الإدارات؛ اأي حوايل ن�سف 

جمموع املوظفني. كما اأ�س�ست الإدارة برناجمًا لإدارة الكفاءات الب�سرية بهدف 

تطوير املوارد الب�سرية القادرة على تويل منا�سب قيادية يف امل�ستقبل، وعملت 

على تطوير برنامج اإداري لتخطيط الإحالل الوظيفي.

تقنية المعلومات
قامت اإدارة تقنية املعلومات باإجراء عملية حتديث كبرية على نظام اإدارة 

املحافظ ال�ستثمارية يف ال�سركة، لتلبية الزيادة يف وترية العمليات الإدارية 

والأن�سطة الت�سغيلية املتعلقة باإدارة الأ�سول يف ال�سركة وباأقل التكاليف. كما قامت 

اأي�سًا بتطوير نظام تقني جديد لإدارة عالقات العمالء يهدف اإىل دعم النمو 

املت�سارع يف اأعمال ال�سركة، ومتكني فريق املبيعات من تقدمي اخلدمات ب�سورة 

اأف�سل. وعالوة على ذلك، فقد عملت اإدارة تقنية املعلومات على مراقبة اللتزام 

التنظيمي و�سوابط الأنظمة التقنية واأمن املعلومات ب�سرامة ل�سمان اأعلى 

معايري اجلودة، حيث حققت معدلت عالية من اجلاهزية واملوثوقية يف دعم 

عمليات ال�سركة لتلبية متطلبات عمالئها. وعملت اأي�سًا على تطبيق حلول 

رائدة لإدارة العمليات الت�سغيلية الرئي�سية، ومن اأبرزها تطبيق نظام اآيل 

لتنظيم اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املرتبطة به، ونظام اإدارة امل�ساريع.

الشؤون اإلدارية
تقوم اإدارة ال�سوؤون الإدارية بدور حموري لدعم اأعمال ال�سركة وتقدمي كافة 

اخلدمات اللوج�ستية وفق اأعلى املعايري عرب توفري بيئة عمل ذات كفاءة عالية. 

ووا�سلت الإدارة تقدمي خدماتها الإدارية و�سجلت منوًا يف عدد اخلدمات 

املقدمة خالل عام 2013، واأظهرت كفاءة يف اإدارة املوارد الفنية والب�سرية 

الالزمة لتحقيق ذلك. و�سملت هذه اخلدمات كاًل من الدعم اللوج�ستي 

وتنظيم املنا�سبات والجتماعات وور�س العمل التي تعقدها خمتلف اإدارات 

ال�سركة داخل اململكة وخارجها، مبا ت�سمله من خدمات ال�سفر واخلدمات 

احلكومية ذات ال�سلة واإدارة امل�سرتيات. وعملت اإدارة ال�سوؤون الإدارية 

اأي�سًا على رفع كفاءة الإجراءات واملعامالت الداخلية، وذلك عرب موا�سلة 

تقدمي خدماتها اإلكرتونيًا بهدف اإيجاد بيئة عمل غري ورقية، وتطوير خدمات 

اإلكرتونية جديدة. وقامت الإدارة باإعادة تنظيم وهيكلة مكاتب ال�سركة بهدف 

توفري التكاليف وا�ستغالل م�ساحة املكاتب ب�سكل اأف�سل. كما وا�سلت ال�سوؤون 

الإدارية تقدمي اخلدمات الأمنية لتوفري بيئة عمل اآمنة والعمل امل�ستمر على 

تطوير اإجراءات اخلدمات الإدارية واإدارة املخزون واخلدمات اللوج�ستية.

العالقات العامة واإلعالم
وا�سلت اإدارة العالقات العامة والإعالم جهودها خالل عام 2013 لرت�سيخ 

ال�سمعة املتميزة التي تتمتع بها جدوى لال�ستثمار وعالمتها التجارية يف 

قطاع املال والأعمال. وكان لالإدارة ن�ساطات اإعالمية متعددة لتوفري التغطية 

الإعالمية الالزمة لن�ساطات ال�سركة واإجنازاتها، كما لعبت دورًا حموريًا يف 

تنظيم العديد من الفعاليات ذات العالقة باأعمال ال�سركة، وقدمت الرعاية 

ملوؤمترات ومنتديات ا�ستثمارية خمتلفة. ومتكنت الإدارة خالل العام 2013 

من حتقيق تغطية اإعالمية وا�سعة على م�ستوى املنطقة، واأ�سهمت اأي�سًا يف 

اإمتام عمليات تقدمي ملفات اإجنازات ال�سركة وتر�سيحها للعديد من اجلوائز 

الإقليمية والدولية املرموقة يف عامل املال وال�ستثمار.

المجموعة الشرعية
وا�سلت املجموعة ال�سرعية يف عام 2013 عطاءها املتوا�سل يف دعم اأق�سام 

ال�سركة بتقدمي ال�ست�سارات ال�سرعية وتنفيذ اأعمال الرقابة ال�سرعية على 

جميع اأن�سطة ال�سركة ل�سمان مطابقتها لقرارات الهيئة ال�سرعية.
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وقامت املجموعة ال�سرعية كذلك مبراجعة عدد من التفاقيات والعقود 

وامل�ساريع، ولعبت دورًا رئي�سيًا يف هيكلة املنتجات اجلديدة وفق ال�سوابط 

ال�سرعية. كما قامت املجموعة باإ�سدار عدد من الأبحاث والن�سرات التي 

ركزت على املعامالت املالية، اإ�سافة اإىل متثيل ال�سركة يف موؤمترات وور�س 

عمل تخ�س امل�سرفية الإ�سالمية. اأما من ناحية التدريب، فقد عقدت 

املجموعة ال�سرعية ور�س عمل للموظفني امل�ستجدين ل�سرح اأهم القواعد 

اخلا�سة بامل�سرفية الإ�سالمية. واأنهت املجموعة ال�سرعية اأعمالها ال�سنوية 

باإ�سدار البيان اخلتامي الذي يبني مدى التزام ال�سركة ب�سوابط الهيئة 

ال�سرعية وقراراتها.

اإلدارة القانونية
تقوم الإدارة القانونية بتقدمي ال�ست�سارات واحللول القانونية وهيكلة امل�ساريع 

الدقيقة لل�سركة. فقد اتخذت الإدارة القانونية نهجًا ا�ستباقيًا لدعم م�ساريع 

ال�سركة واأعمالها ولتجنيبها اأية خماطر خارجية حمتملة. وعلى �سعيد اإدارات 

ال�سركة، تقدم الإدارة الدعم القانوين الالزم بالرد على جميع ال�ستف�سارات 

واإ�سداء الن�سائح القانونية لكل ما يتطلبه العمل بال�سركة.

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال
قدمت اإدارة اللتزام ومكافحة غ�سل الأموال يف عام 2013 التقارير 

التنظيمية املطلوبة منها اإىل هيئة ال�سوق املالية، وقامت بالرد على جميع 

ا�ستف�سارات الهيئة وتلبية جميع متطلباتها. كما نّفذت عددًا من الإجراءات 

الت�سحيحية الالزمة بناًء على النتائج التي خل�س اإليها تقرير هيئة ال�سوق 

املالية خالل زيارة تفقدية قامت بها يف �سهر يونيو 2013. وتوا�سل الإدارة 

رفع م�ستوى الوعي لدى جميع موظفيها باأهمية اللتزام، وذلك عرب اإعداد 

وتطوير الربامج التدريبية املنا�سبة واملتعلقة بنظام ال�سوق املالية ولوائحه 

التنفيذية، وتر�سيخ اأهمية هذا املو�سوع باعتباره ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان 

العمل، وهدفًا دائمًا ي�سعى جميع العاملني يف �سركة جدوى لال�ستثمار لتحقيقه.

مكتب أمين سر مجلس اإلدارة
وا�سل مكتب اأمني �سر جمل�س اإدارة ال�سركة عمله الأ�سا�سي يف �سمان ح�سول 

جمل�س اإدارة ال�سركة على امل�سورة املنا�سبة الالزمة لالإيفاء بالتزاماته مع 

امل�ساهمني بح�سب ما تقت�سيه القوانني املطبقة. كما عزز املكتب احلوكمة 

اجليدة لل�سركة، و�سجع تدخل اأع�ساء جمل�س الإدارة يف عمليات اتخاذ 

القرارات اخلا�سة باأعمال ال�سركة. وقد اأ�سرف املكتب خالل عام 2013 

على تنظيم اجلمعية العمومية ال�سنوية اخلام�سة واجتماعات جمل�س الإدارة 

الف�سلية ومتابعة بنود عمل جمل�س الإدارة، وكذلك تعميم حما�سر اجتماعات 

جمل�س الإدارة والقرارات ال�سادرة عنه.

إدارة المخاطر
قامت اإدارة املخاطر خالل العام 2013 مبراجعة وحتديث قائمة املخاطر 

املحتملة يف عمل الإدارات الرئي�سية يف ال�سركة، واملخاطر الأ�سا�سية على امل�ستوى 

التنظيمي. كما وا�سلت جهودها الرامية اإىل م�ساعدة خمتلف الإدارات يف 

ال�سركة على اإعداد التقارير التنظيمية ح�سب الأ�س�س ال�سحيحة، اإ�سافة اإىل 

تنظيمها عملية اإعداد تقرير تقييم كفاءة راأ�س املال الداخلية، وذلك متهيدًا 

لعر�سه على هيئة ال�سوق املالية بحلول نهاية الربع الأول من عام 2014. 

وقامت اإدارة املخاطر بالتن�سيق مع وحدات الأعمال يف ال�سركة بتحديد 

اأعمالها، وو�سع اخلطط الوقائية لتخفي�س م�ستوى  املخاطر املحتملة على 

املخاطر التي من املحتمل اأن تواجهها املنتجات واملعامالت اجلديدة، ومن 

ثم امل�ساعدة على تقليل ن�سبة املخاطر املحتملة على ال�سركة مقابل حت�سني 

الإيرادات املالية. كما با�سرت الإدارة اأي�سًا بتحديث �سيا�ساتها واإجراءاتها 

لتلبية الأهداف التنظيمية، ولتتمكن من حتديد وحتليل جميع املخاطر، وو�سع 

حدود و�سوابط منا�سبة لها، وتوظيف الأدوات الالزمة لر�سدها. وقد حققت 

ال�سركة للعام الثالث على التوايل جناحًا باهرًا يف تقييم بيئة املخاطر والرقابة 

فيها ح�سب متطلبات ومعايري وكالة "موديز" للت�سنيف الئتماين، وح�سلت 

منها على ت�سنيف MQ2 الذي يعد ت�سنيفًا عاليًا يف جمال جودة اإدارة 

ال�ستثمارات املالية.

اإلدارة المالية
كان اأداء الإدارة املالية متميزًا طيلة عام 2013، حيث متكنت خالله من 

تاأمني جميع املتطلبات املالية لتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�سركة، وا�ستطاعت الإدارة 

املالية اأن تو�سع خدماتها لت�سمل ال�سركات التي متتلك جدوى لال�ستثمار 

ح�س�سًا فيها، اإذ قامت بتاأمني ت�سهيالت متويلية لها بقيمة 792 مليون ريـال، 

اإ�سافة اإىل غريها من خدمات القيمة امل�سافة. كما وتفوقت الإدارة على كافة 

املوؤ�سرات الرئي�سية لقيا�س الأداء يف العام املن�سرم، ووا�سلت تقدمي التقارير 

املالية ذات اجلودة العالية واملوثوق بها �سمن املواعيد املحّددة لها.

7  أعوام من النجاح المتواصل
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روضة خريم شمال الرياض - التقطت الصورة في فبراير 2014

تعتبر روضة خريم متنزهًا ربيعيًا جمياًل نظراً لما تتميز به من طبيعة جغرافية ومواقع رائعة، وتزخر بنباتات 

وأشجار ساحرة تجذب الكثير من الزوار سنويًا للتمتع بالمناظر الخالبة، وهي تضم محمية الصيد السابعة

عشر في المملكة، والتي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز في صيف 2005.

بيان الهيئة الشرعية
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الهيئة الشرعية:
 

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

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

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

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

 
الشيخ/ بدر بن عبدالعزيز العمر (عضو الهيئة)

رئي�س املجموعة ال�سرعية يف جدوى لال�ستثمار، وع�سو الهيئة ال�سرعية.

الشيخ/ أحمد بن عبدالرحمن الصادق القايدي (أمين الهيئة الشرعية)
رئي�س البحوث ال�سرعية يف جدوى لال�ستثمار، واأمني الهيئة ال�سرعية.
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بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلسثتمار لعام 2013م
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 11 279-1111 Fax +966 11 279-1571 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 11 966+  فاكس 1571-279 11 966+  ص.ب.  60677 ،  الرياض 11555،  المملكة العربية السعودية

Shariah Group
المجموعة الشرعية
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حوكمة الشركات

روضة خريم شمال الرياض - التقطت الصورة في فبراير 2014

تقع روضة خريم في منطقة الرياض وتتبع إداريًا لمحافظة رماح، شرق بلدة الغيالنة، وهي تمتاز  بطبيعتها 

وأجوائها في فصل الربيع حيث تكتسي الثوب األخضر على امتداد مساحتها، هذا باإلضافة لدرجات الحرارة 

المعتدلة في هذا الوقت من السنة. وجاءت تسمية خريم من نقا خريم الواقع في الطرف الجنوبي 

الشرقي للروضة.
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حوكمة الشركات:

لقد قامت ال�سركة بتبني مبادئ حوكمة ال�سركات التي تتما�سى مع املعايري الدولية ول تتعار�س مع الأنظمة والقواعد ال�سادرة من اجلهات املخت�سة يف اململكة 

العربية ال�سعودية. وبذلك تكون ال�سركة قد اأوفت مبتطلبات تعميم حوكمة ال�سركات من حيث اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة وا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة 

وتهيئة البنية التحتية حلوكمة ال�سركات.

)ويبني اجلدول التايل تف�سياًل ملدى التزام ال�سركة بحوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية.(:

ال�شرح مل يتم االلتزام التزام جزئي مت االلتزام ت�سل�سل املواد وفقاً لتعميم هيئة ال�سوق املالية

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

اإ�سدار تقرير �سنوي مت�سمناً االآتي: 2

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

ü النتائج املالية ومالحظات املحا�سب القانوين اإن وجدت 2.2

ü
اأ�سماء ال�سركات التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا فـي جمال�س 

اإدارتها، وتكوين جمل�س الإدارة وت�سنيف اأع�سائه
2.3

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

واأع�سائها وعدد اجتماعاتها
2.4

ü
تفا�سيل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة 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�سال ن�سخة من تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال ال�سنة

املالية املنتهية اإىل هيئة ال�سوق املالية
3

تاأ�سي�س البنية التحتية للحوكمة لت�سمل مايلي: 4

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

ووظائفه الأ�سا�سية
4.1

ü حتديد �سالحيات جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة 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 في شركات أخرى

ع�سوية جمال�س االإدارة االأخرىت�سنيف الع�سويةاال�سم

• غري م�ستقلاأديب عبد اهلل الزامل1
• غري تنفيذي

• �سركة الزامل القاب�سة - ع�سو جمل�س اإدارة
• �سركة الزامل ال�سناعية )�سركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة  

    التنفيذية، ع�سو جلنة التدقيق

• �سركة كيميائيات امليثانول "كيمانول" )�سركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة
• فجر كابيتال - رئي�س جمل�س الإدارة

• غري م�ستقل تان �سري داتو اأزمان خمتار2
• غري تنفيذي 

•ا�سكندر ا�ستثمار بري هاد. ماليزيا - رئي�س جمل�س الإدارة
• جمموعة اك�سياتا بري هاد. ماليزيا - رئي�س جمل�س الإدارة

• يايا�سان خزانه- ماليزيا - و�سي
• خزانه نا�سيونال بريهارد - مدير

• بريفورمن�س ماجنمنت اند ديليفري يونت - اأمني/مدير

• م�ستقل هاورد مارك�س3
• غري تنفيذي 

• اوكرتي كابيتال ماجنمنت - الواليات املتحدة االأمريكية - رئي�س جمل�س الإدارة
• رالف روت�سي - مدير

• م�ستقلاإقبال اأحمد خان4
• غري تنفيذي

• فجر كابيتال، دبي - ع�سو جمل�س اإدارة، الرئي�س التنفيذي
• �سندوق مينا للبنى التحتية - ع�سو جمل�س اإدارة

• تامار للطاقة - ع�سو املجل�س ال�ست�ساري 
• بنك اإ�سالم بروناي دار ال�سالم، بروناي - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية

• غري م�ستقلعبد الرحمن اإبراهيم الرويتع5
• غري تنفيذي

• �سركة ع�سري )�سركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة والع�سو املنتدب، ع�سو
    جلنة ال�ستثمار

• ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث و الت�سويق )�سركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو  
    اللجنة التنفيذية، ع�سو جلنة املطابقة واللتزام، ع�سو جلنة املكافاآت والرت�سيحات

• مدينة امللك عبد اهلل االقت�سادية )اإعمار( - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية
• �سركة حلواين اإخوان )�سركة مدرجة( - رئي�س جمل�س اإدارة

• �سركة اخلزامى لالإدارة - ع�سو جمل�س اإدارة
• �سركة اأمالك العاملية - ع�سو جمل�س اإدارة

• �سركة العي�سى لل�سناعات - ع�سو جمل�س اإدارة

• غري م�ستقلعبد العزيز حممد ال�سبيعي6
• غري تنفيذي

• �سركة الفارابي للبيرتوكيماويات - ع�سو جمل�س اإدارة
• فجر كابيتال، دبي - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو جلنة ال�ستثمار ، ع�سو جلنة املوارد 

    الب�سرية، ع�سو جلنة املكافاآت والرت�سيحات

• �سركة حممد ال�سبيعي واأبنائه اال�ستثمارية - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية
• بنك ا�سالم بروناي دار ال�سالم، بروناي - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو جلنة املوارد 

    الب�سرية والرت�سيحات

• الغرفة التجارية بالريا�س - ع�سو جلنة الأوقاف، ع�سو جلنة الأوراق املالية وال�ستثمار
• ع�سو جمل�س امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات بالريا�س

• م�ستقلمايكل باول7
• غري تنفيذي

• ثيوماتيك كابيتال بارترنز. اململكة املتحدة - رئي�س جمل�س الإدارة
• فجر كابيتال، دبي - ع�سو جمل�س اإدارة - ع�سو اللجنة التنفيذية

• اك�سوجيني�سز كوربوري�سن، الواليات املتحدة االأمريكية - ع�سو جمل�س اإدارة
• ايرودين املالية، اململكة املتحدة - مدير

• با�سبورت �سي�ستيم، الواليات املتحدة - مدير

• غري م�ستقلاأحمد بن عقيل اخلطيب8
• تنفيذي

• تداول - ع�سو جمل�س اإدارة، رئي�س جلنة املخاطر
• �سركة اأرامكو ال�سعودية لزيوت االأ�سا�س )Luberef( - ع�سو جمل�س اإدارة، رئي�س جلنة  

    التدقيق، ع�سو جلنة املكافاآت

• املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق - ع�سو جمل�س الإدارة
• �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية - ع�سو جمل�س اإدارة

• مركز اأرامكو لريادة االأعمال )واعد( - ع�سو جمل�س اإدارة
• مركز االأمري �سلمان الأبحاث االإعاقة - ع�سو جلنة ال�ستثمار
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي 2013م

املجموعالبدالتاملكافاآت ال�سنويةاال�سم

200,00052,000252,000اأديب عبد اهلل الزامل1

200,00052,000252,000تان �سري داتو اأزمان خمتار2

200,00032,000232,000هاورد مارك�س3

200,00037,000237,000اإقبال اأحمد خان4

200,00052,000252,000عبد الرحمن اإبراهيم الرويتع5

200,00054,500254,500عبد العزيز حممد ال�سبيعي6

200,00042,000242,000مايكل باول7

47,00047,000اأحمد بن عقيل اخلطيب8

1,400,000368,5001,768,500املجموع

لجان مجلس اإلدارة

ت�سنيف االأع�ساءاللجنة التنفيذية

ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل، غري تنفيذيالرئي�سالأ�ستاذ/ اإقبال خان1

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل، غري تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ عبد العزيز ال�سبيعي2

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل، تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ اأحمد اخلطيب3

ع�سو خارجي م�ستقل، غري تنفيذي ع�سوالأ�ستاذ/ اأحمد فاروق4

اأمني اللجنةالأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 5

تقوم اللجنة التنفيذية بالإ�سراف على الأداء املايل والت�سغيلي لل�سركة، ويراأ�سها ع�سو م�ستقل يف جمل�س الإدارة، وتكون عالقة اللجنة مبا�سرة مبجل�س الإدارة. 

وت�سمل مهامها تقدمي امل�ساعدة ملجل�س الإدارة يف التعامل مع الق�سايا التي رمبا يكون قد مت اإغفالها، و�سمان ر�سد نظام رقابي جيد لل�سركة، واأي�سًا الطالع

على مدى كفاية ترتيبات التقارير وفعالية نظام الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر. وقد عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات يف عام 2013م.

ت�سنيف االأع�ساءجلنة اال�ستثمار 

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

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

ع�سو خارجي غري م�ستقل - غري تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ براد بورلند3

تنفيذيع�سوالأ�ستاذة/ �سارة ال�سحيمي4

تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ ثروت عامر5

تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري6

تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ جريي تود 7

اأمني اللجنة الأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 8

مت اإن�ساء جلنة ال�ستثمار ل�سمان ا�ستثمار اأموال �سركة جدوى وفق برنامج ا�ستثمارات راأ�س مال ال�سركة. ومن مهام اللجنة مراقبة اأداء ا�ستثمارات اأموال ال�سركة 

واإعطاء التوجيهات عند احلاجة. ويرتاأ�س هذه اللجنة اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني غري التنفيذيني. وقد قامت اللجنة بعقد �سبعة اجتماعات خالل

عام 2013م.
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ت�سنيف االأع�ساءجلنة التدقيق واملخاطر

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�سالأ�ستاذ/ عبد الرحمن الرويتع1

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

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

تنفيذياأمني اللجنة الأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

تقوم جلنة التدقيق واملخاطر با�ستعرا�س وتقييم عملية اإعداد تقارير ال�سركة املالية ل�سمان دقة الإف�ساح. ويرتاأ�س اللجنة ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي. ويركز 

عمل اللجنة على �سمان وجود نظام رقابة وتدقيق داخلي بامل�ساركة مع مدقق خارجي. وقد عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات يف عام 2013م.

ت�سنيف االأع�ساءجلنة املكافاآت والرت�سيحات

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

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

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

اأمني اللجنة الأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 4

تقوم جلنة املكافاآت والرت�سيحات بتطوير ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتعلقة بتعيني ومكافاأة املوظفني والتحفيز والتطوير الوظيفي. ويرتاأ�س اللجنة �سخ�س متخ�س�س  

يف جمال املوارد الب�سرية. وتقوم اللجنة بالعمل على حتديد جمالت التح�سني فيما يتعلق بالتوظيف واملخ�س�سات والتعوي�سات. وقد عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات يف 

عام 2013م.

ت�سنيف االأع�ساءجلنة املطابقة وااللتزام 

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - غري تنفيذيالرئي�سالأ�ستاذ/ عبد العزيز ال�سبيعي1

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

تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ نا�سر احلمدان3

تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ علي ال�سقيه4

تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ رامي ال�سدي5

تنفيذياأمني اللجنةالأ�ستاذ/ نايف اأبو حيمد6

ن�سئت جلنة املطابقة واللتزام التزامًا بالقواعد العامة لل�سركة ولعك�س مدى التزام ال�سركة بالمتثال للقوانني واملحافظة على اأعلى درجة للمعايري الأخالقية. 
ُ
اأ

ويرتاأ�س اللجنة ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي. وقامت اللجنة باإ�سدار بيانات ال�سيا�سة العامة والتوجيه املتعلقة باأن�سطة ال�سركة. وقد عقدت اللجنة اأربعة 

اجتماعات خالل عام 2013م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
تعمل اإدارة التدقيق الداخلي يف ال�سركة كاإدارة ا�ست�سارية م�ستقلة لها ارتباط مبا�سر مبجل�س الإدارة ومرتبطة بلجنة التدقيق واملخاطر. وتعنى هذه الإدارة 

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

واإجراءات حوكمة ال�سركات، اإ�سافة اإىل الرقابة املالية، وال�سوابط الت�سغيلية، واللتزام بال�سوابط الت�سريعية. ويقدم رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي تقاريرًا ب�سكل 

ربع �سنوي اإىل جلنة التدقيق واملخاطر والرئي�س التنفيذي لل�سركة، تغطي هذه التقارير كافة التفا�سيل والتطورات املتعلقة ب�سري اأعمال هذه الإدارة واملالحظات 

املتعّلقة باأن�سطتها املختلفة.

وتبّنت الإدارة خالل عام 2013 نهجًا قائمًا على حتديد املخاطر بحيث يتم ال�ستفادة من نتائج تقييم املخاطر لتقييم مدى فعالية توظيف وتطبيق ال�سوابط 

الأ�سا�سية يف ثماٍن من اإدارات ال�سركة الأربعة ع�سرة. كما قامت اإدارة التدقيق الداخلي اأي�سًا مبتابعة عملية ت�سحيح جميع نتائج التقييم املفتوحة واملتعلقة ب�ست 

اإدارات، علمًا باأن الإدارة ح�سلت على م�ساعدة من مدقق ح�سابات خارجي، وهو �سركة جرانت ثورنتون.
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القوائم المالية 
وتقرير مراجعي الحسابات

روضة خريم شمال الرياض - التقطت الصورة في مارس 2013

يقدر عدد أنواع النباتات الفطرية فيها بنحو 132 نوعًا، وتنمو فيها نباتات محمية من أهمها األرطى، 

والسدر، والسلم، والطلح، والعشر.
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20132012اإي�ساحات

بالريال ال�سعودياملوجودات

موجودات متداولة

362.413.15956.242.443نقد وما يف حكمه

429.548.46624.102.814مدينون، �سايف

-588.338.237ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

654.428.23920.680.997م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

745.738.8037.795.954م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

280.466.904108.822.208جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

81.343.236.6331.135.223.003ا�ستثمارات متاحة للبيع

94.980.8984.214.722ممتلكات ومعدات، �سايف

10215.625.896203.464.742ا�ستثمار يف �سركة زميلة

1.563.843.4271.342.902.467جمموع املوجودات غري املتداولة

1.844.310.3311.451.724.675جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة

-11179.997.300م�ستحق لبنك

8.615.2508.615.250دائنون

2.500.0002.500.000اإيرادات موؤجلة

1257.337.44449.213.807م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

137.794.4027.925.996خم�س�س الزكاة و�سريبة دخل

256.244.39668.255.053جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

10.305.7009.008.998تعوي�سات نهاية اخلدمة

266.550.09677.264.051جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

1568.490.000568.490.000 و14راأ�س املال

15290.967.929290.967.929احتياطي نظامي

7295.267.705164.915.655 و10التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

423.034.601350.087.040اأرباح مبقاة

1.577.760.2351.374.460.624جمموع حقوق امل�ساهمني

1.844.310.3311.451.724.675جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

قائمة   المركز   المالي   كما   في   31   ديسمبر2013   

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

20132012اإي�ساحات

بالريال ال�سعودياالإيرادات

110.570.49891.105.553اإدارة الأ�سول

24.482.57977.091.257الإ�ستثمار البنكي 

5.532.8774.812.863و�ساطة

16168.499.30889.127.133الدخل من ا�ستثمارات ال�سركة، �سايف

1012.161.15422.495.792احل�سة يف ربح �سركة زميلة

321.246.416284.632.598جمموع االإيرادات

امل�ساريف

) 96.108.764 () 100.549.170 (رواتب ومزايا اأخرى

) 2.012.947 () 2.105.699 (9ا�ستهالكات

) 3.931.784 () 4.226.850 (م�ساريف الإيجار

) 8.714.559 () 4.601.415 (عمولة على قر�س ق�سري الأجل 

   -) 15.000.000 (8انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات

)  29.850.057 () 29.314.159 (17م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

) 140.618.111 () 155.797.293 (جمموع امل�ساريف

165.449.123144.014.487�سايف الدخل

18ربحية ال�سهم:

2.912.53الدخل من العمليات

2.912.53�سايف الدخل
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

20132012

بالريال ال�سعودياالأن�سطة الت�سغيلية

165.449.123144.014.487 �سايف الدخل

تعديالت على :

) 22.495.792 () 12.161.154 (احل�سة يف ربح �سركة زميلة

2.105.6992.012.947ا�ستهالكات

3.121.7952.358.275تعوي�سات نهاية اخلدمة

1.137.366379.000خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

) 50.509.500 () 130.993.703 (مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-) 1.089.048 (مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

) 45.709 (- مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

-15.000.000انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

6.529.777) 6.583.018 (مدينون

-) 33.747.242 (م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

) 1.888.712 () 37.942.849 (م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

8.615.250-دائنون 

2.500.000-اإيرادات موؤجلة

8.123.6377.073.776م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

98.543.799) 27.579.394 (النقد )امل�ستخدم يف(/ من االأن�سطة الت�سغيلية

) 690.787 () 1.825.093 (تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

) 4.912.525 () 7.359.656 (زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

92.940.487) 36.764.143 (�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

) 1.542.403 () 2.871.875 (�سراء ممتلكات ومعدات

) 1.284.964.661() 264.681.780 (اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

303.013.9031.313.545.266املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-) 87.249.189 (اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

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

167.083.911) 51.788.941 (�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ من االأن�سطة اال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية

499.992.500 182.946.050املتح�سل من الت�سهيالت البنكية

) 629.989.900 () 2.948.750 (املدفوع من الت�سهيالت البنكية

) 88.273.500 () 85.273.500 (اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

) 218.270.900 (94.723.800�سايف النقد من/ )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

6.170.71641.753.498�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

56.242.44314.488.945النقد وما يف حكمه ، بداية ال�سنة

62.413.15956.242.443النقد وما يف حكمه ، نهاية ال�سنة

بنود غري نقدية:

261.748.02934.641.300التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

) 43.218.498 () 116.395.979 (القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع املحولة اإىل قائمة الدخل
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

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

التغري فـي القيمة احتياطي نظاميراأ�س املال

العادلة لال�ستثمارات

املجموعاأرباح مبقاة

بالريال ال�سعودي

290.967.929173.492.853298.635.0151.331.585.797 568.490.000 1 يناير 2012 

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع
--34.641.300-34.641.300

القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع 

املحولة اإىل قائمة الدخل
--) 43.218.498 (-) 43.218.498 (

144.014.487 144.014.487 ---�سايف الدخل

) 85.273.500 () 85.273.500 (---اأن�سبة اأرباح ) اإي�ساح 19 (

خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل

) اإي�ساح 13 ( 
---) 7.288.962 () 7.288.962 (

31568.490.000290.967.929164.915.655350.087.0401.374.460.624 دي�سمرب 2012 

النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات 

املعرتف بها يف قائمة الدخل

--) 15.000.000 (-) 15.000.000 (

التغري يف القيمة العادلة

لال�ستثمارات املتاحة للبيع

--261.748.029-261.748.029

القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة 

للبيع املحولة اإىل قائمة الدخل

--) 116.395.979 (-) 116.395.979 (

165.449.123165.449.123---�سايف الدخل

) 85.273.500 () 85.273.500 (---اأن�سبة اأرباح ) اإي�ساح 19 (

خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل

) اإي�ساح 13 ( 

---) 7.228.062 () 7.228.062 (

31568.490.000290.967.929295.267.705423.034.6011.577.760.235 دي�سمرب 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

1. عام
جدوى لال�ستثمار )"ال�سركة"( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست 

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

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

)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 يف املتاجرة ب�سفة اأ�سيل ووكيل والتعهد بالتغطية 

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

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

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

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

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

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

العرف المحاسبي: تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية 
فيما عدا القيا�ــس بالقيمة العادلة لال�ســتثمارات املتاحة للبيع وال�ستثمارات 

املقتناة لأغرا�س املتاجرة وقيا�س ال�ستثمار يف �سركة زميلة با�ستخدام طريقة 

حقوق امللكية.

النقد وما في حكمه: يت�سمن النقد وما يف حكمه، ح�سابات البنك 
اجلارية وال�ســتثمارات ذات ال�ســيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة 

ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ القتناء.

استثمارات متاحة للبيع: تظهر ال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة 
العادلة وت�سمل م�ساريف العمليات املبا�سرة والإ�سافية ومن ثم تقا�س بالقيمة 

العادلة با�ستثناء الأوراق املالية غري املدرجة التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة 

بدقة فتظهر بالتكلفة، وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من التغري 

يف القيمة العادلة يف حقوق ال�ســركاء حتى يتم اإلغاء العرتاف بال�ســتثمار اأو 

خف�سه وبالتايل يتم اإعادة ت�سنيف اأي اأرباح اأو خ�سائر مرتاكمة مت العرتاف 

بها �سابقا يف قائمة الدخل.

استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة: يتم تقييم ال�ستثمارات 
املقتناة لأغرا�س املتاجرة بالقيمة العادلة، يتم العرتاف بالتغريات يف القيمة 

العادلة يف قائمة الدخل لل�سنة التي ظهرت فيها، ول يتم اإ�سافة تكاليف العمليات، 

اإن وجدت، اإىل قيا�س القيمة العادلة عند العرتاف املبدئي لال�ستثمارات املقتناة 

لأغرا�س املتاجرة من خالل قائمة الدخل.

اســتخدام التقديرات: يقت�ســي اإعداد القوائم املالية، طبقًا 
ملعايري املحا�ســبة املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات والفرتا�سات 

التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح عنها، والإف�ساح عن 

املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ الإيرادات 

وامل�ساريف امل�سرح عنها لل�سنة املعرو�سة. بالرغم من اإعداد هذه التقديرات 

والفرتا�ســات وفقًا ملعرفة الإدارة لالأحــداث والعمليات اجلارية، عليه، فاإن 

النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف عن هذه التقديرات.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية: يتم، بتاريخ 
كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقييم للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على 

انخفا�س قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. يف حالة وجود 

مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل.

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

بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة 

على اأ�سا�ــس معدل العائد ال�ســائد يف ال�سوق حاليًا لأ�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 فعال ولكن دون 

ال�ســيطرة. تظهر ال�ســتثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك با�ستخدام 

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

القيمة القابلة لال�سرتداد اأيهما اأقل.

الممتلكات والمعدات: تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد 
تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة م�ساريفا 

اإيرادية، اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريف راأ�سمالية. ويجري احت�ساب 

الإ�ستهالكات عليها على اأ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة 

الق�سط الثابت. ويتم اإطفاء التح�سينات على املاأجور على اأ�سا�س احلياة العملية 

املقدرة لهذه التح�ســينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل.

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

ال�سنوات

4اأجهزة كمبيوتر

4برامج كمبيوتر

4اأثاث ومفرو�سات

4معدات مكتبية

4�سيارات

7حت�سينات على املاأجور

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

اأو تغــريات يف الظروف ت�ســري اإىل اإمكانية عــدم حتقق القيمة الدفرتية لهذه 

املوجــودات. يقيد مبلغ هذه اخل�ســائر، اإن وجدت، مبقدار الزيادة يف القيمة 

الدفرتية للموجودات عن القيمة املمكن حتقيقها والتي تقيم على اأ�سا�س �سايف �سعر 

البيع اأو القيمة امل�ستخدمة، اأيهما اأعلى، ولغر�س تقييم هذا النخفا�س، يتم جتميع 

املوجودات ح�سب اأقل م�ستوى ميكن عنده حتديد التدفقات النقدية ب�سكل م�ستقل.
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مخصصات مقابل التزامات: يتم تكوين خم�س�س عند وجود التزام قانوين اأو حمتمل على ال�ســركة ناجت عن اأحداث �ســابقة من املحتمل اأن حتدث 
واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات التي تن�ساأ عنها منفعة اقت�سادية هي حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل دقيق.

تحويل العمالت األجنبية: يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإىل الريال ال�ســعودي باأ�ســعار التحويل ال�ســائدة عند اإجراء املعاملة. ويتم حتويل 
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام. اإن املكا�سب واخل�سائر 

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

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

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

اململكة العربية ال�سعودية.

أصول تحت اإلدارة: تقدم ال�سركة خدمات اإدارة الأ�سول لعمالئها، والتي ت�سمل اإدارة بع�س �سناديق ال�ستثمار. هذه الأ�سول ل تعامل على اأنها اأ�سول 
لل�سركة وبناء عليه مل ترد يف القوائم املالية.

حسابات العمالء النقدية: حتتفظ ال�سركة بح�سابات العمالء النقدية لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�ستخدامها لال�ستثمار بالنيابة عنهم، وهذه 
الأر�سدة غري مدرجة يف قوائم ال�سركة.

تحقق اإليرادات: تتحقق الإيرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العمالء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم.
تتحقق الر�سوم عن اإدارة الأ�سول )مبا يف ذلك �سناديق ال�ستثمار( كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات. تتحقق اإيرادات ر�سوم ال�سرتاك عند ا�سرتاك امل�ستثمر يف 

ال�سندوق. يتحقق دخل اأداء ال�سندوق يف نهاية ال�سنة، اإذا حقق ال�سندوق النتائج التي مت حتديدها م�سبقًا.

يتم ا�ســتحقاق ر�ســوم اخلدمات ال�ست�ســارية على اأ�سا�س تنا�سبي زمني يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات.

تتحقق توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات عند الإعالن عنها من قبل ال�سركة امل�ستثمر بها. يتحقق دخل العمولت على اأ�سا�س ال�ستحقاق.

الزكاة وضريبة الدخل: تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم حتميل الزكاة على ح�ساب ال�سركاء ال�سعوديني 
بينما يتم حتميل ح�ساب �سريبة الدخل على ح�ساب ال�سركاء الأجانب، 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 يف حكمه، ح�سابات البنك اجلارية وعقود مرابحة التي ت�ستحق خالل فرتة تقل عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء:

20132012

بالريال ال�سعودي

31.413.15914.917.744ح�سابات البنك اجلارية )اإي�ساح 6(

31.000.00041.324.699عقود مرابحة

62.413.15956.242.443

تودع ح�ســابات البنك اجلارية وعقود املرابحة لدى اأطراف ذات ت�سنيف ائتماين جيد. يتم اإيداع عقود املرابحة لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة اأ�ســهر 

وذلك ح�ســب املتطلبات النقدية لل�ســركة، ويتحقق منها متو�ســط عمولة بن�سبة 0.35% �ســنويًا )31 دي�سمرب 2012: 0.20% �سنويًا(. اإن القيمة الدفرتية املف�سح 

عنهــا اأعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.
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4. مدينون، صافي
يتكون املدينون كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20132012

بالريال ال�سعودي

34.883.64328.300.625مدينون

) 4.197.811 () 5.335.177 (خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

29.548.46624.102.814

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

20132012

بالريال ال�سعودي

4.197.8113.818.811ر�سيد افتتاحي

1.137.366379.000خم�س�س مكّون خالل ال�سنة )اإي�ساح 17(

5.335.1774.197.811ر�سيد ختامي

5. استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
اإن التكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب هي كالتايل:

                                             بالريال ال�سعودي

�سناديق امللكية ال�سعودية 

املفتوحة

القيمة العادلة 2012القيمة العادلة 2013التغري يف القيمة العادلةالتكلفة املبدئية

87.249.1891.089.04888.338.237-

6. المعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت ال�سركة خالل ال�سنة بتعامالت مع اجلهات ذات العالقة وذلك �سمن الإطار الطبيعي للعمل.

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

20132012

بالريال ال�سعودي

حمفظة نقدية خا�سة لدى اإدارة ال�سول

9.086.297481.802مدرجة يف النقد ومايف حكمه )اإي�ساح 3(

-88.338.237ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة يف �سناديق ملكية �سعودية مدارة )اإي�ساح 5(

828.523.768893.440.874ا�ستثمارات متاحة للبيع لدى �سناديق مدارة)اإي�ساح 8(

م�ستحق من اأطراف ذات عالقة:

47.561.47714.130.780 - ر�سوم اإدارة الأ�سول حم�سلة من �سناديق مدارة 

6.866.7626.550.217 - مدينون اخرون من �سناديق مدارة 

54.428.23920.680.997
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اإن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي :

20132012

بالريال ال�سعودي

تت�سمن ر�سوم اإدارة الأ�سول ما يلي:

52.569.03939.999.895 - ر�سوم ناجتة عن �سناديق مدارة

392.767263.387 - ر�سوم ناجتة عن الإدارة امل�سرفية للمحفظة ال�ستثمارية

7.537.000-الدخل الناجت من ال�ستثمار البنكي لل�سركاء يف ال�سركة الزميلة واجلهات ذات العالقة الأخرون

23.830.22123.926.700توزيعات ارباح من �سناديق مدارة

1.200.0003.772.917م�ساريف متعلقة مبجل�س الإدارة ) اإي�ساح 17(

1.500.0001.500.000ر�سوم خدمات حمملة على ال�سركة الزميلة

7. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

20132012

بالريال ال�سعودي

-37،508،000ودائع مدينة )7 ، 1(

1.839.5431.860.573�سريبة دخل مدفوعة مقدمًا 

1،829،6351.461.082قرو�س للموظفني

1.290.4861.208.238اإيجار مدفوع مقدمًا

1.113.248899.367دفعات مقدمة للموظفني

996.0281.628.858�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

890.000890.000قر�س ملوظف �سابق )7 ، 2(

716.863292.836دفعات مقدمة للتاأمني

46.183.8038.240.954

) 445.000 () 445.000 (خم�س�س قر�س ملوظف �سابق م�سكوك يف حت�سيله

45.738.8037.795.954

1.7 خالل 2013 دفعت ال�ســركة 37.508.000 مليون ريال �ســعودي ك�سمان حل�سة الأقلية يف م�ســروع عقاري يف تركيا، وبعد تاريخ قائمة املركز املايل قررت 

ال�سركة عدم ال�ستمرار بال�ستحواذ وتقوم حاليًا بطلب اإعادة الوديعة، اإن املبلغ املدفوع موؤمن مقابل �سمانات البنك ال�سادرة من الربكة ترك كاتيليم بانكا�سي 

ل�سالح ال�سركة.

2.7 متثل مبلغ قر�س مدين من موظف �سابق مت رفع دعوى �سده لدى املحكمة يف عام 2008، ويرى امل�ست�سار القانوين لل�سركة اأن الق�سية �ستنتهي ل�سالح ال�سركة.
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8. االستثمارات المتاحة للبيع
اإن الكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي:

التغري يف القيمة الكلفة االأولية

العادلة

االنخفا�س املعرتف به يف 

قائمة الدخل

القيمة العادلة 2012القيمة العادلة 2013

بالريال ال�سعودي

42.728.06078.769.604-42.550.811177.249�سناديق ال�ستثمار املفتوحة

901.278.035814.671.270) 15.000.000 (776.853.643139.424.392�سناديق ال�ستثمار املقفلة

399.230.538241.782.129-) 1.646.165 (400.876.703ح�س�س امللكية

1.220.281.157137.955.476) 15.000.000 (1.343.236.6331.135.223.003

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ 137.955.476 ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2013 )31 دي�سمرب 

2012 : 7.603.426 ريال �سعودي(.

فيما يلي حركة التكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع:

القيمة العادلة 2012الكلفة االأولية 2012القيمة العادلة 2013الكلفة االأولية 2013 

بالريال ال�سعودي

1.127.619.5771.135.223.0031.113.972.1521.130.152.776الر�سيد الفتتاحي لل�سنة

1.115.058.8321.361.806.861912.602.696947.243.996الإ�سافات

) 942.173.769 () 898.955.271  () 1.138.793.231 () 1.022.397.252 (ال�ستبعادات

تكلفة النخفا�س يف قائمة 

الدخل
-) 15.000.000 (--

1.220.281.157) 1.343.236.633 (1.127.619.5771.135.223.003
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9. الممتلكات والمعدات، صافي

حت�سينات �سياراتمعدات مكتبيةاأثاث ومفرو�ساتبرامج كمبيوتراأجهزة كمبيوتر

على املاأجور

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

بالريال ال�سعودي

الكلفة

116.132.34912.613.0904.849.4334.715.25978.9707.842.667988.32047.220.088 يناير 2013

2.871.875-1.330.186127.122354.54870.832317.000672.187الإ�سافات

-) 988.320 (988.320-----التحويالت

) 396.817 (----) 307.367 (-) 89.450 (ا�ستبعادات

49.695.146-3117.373.08512.740.2124.896.6144.786.091395.9709.503.174 دي�سمرب 2013

اال�سهالك املرتاكم

43.005.366-115.407.18912.285.4224.623.1124.611.20378.9705.999.470 يناير 2013

2.105.699-264.947334.241126.61948.26845.8331.285.791املحمل لل�سنة

) 396.817 (----) 307.367 (-) 89.450 (ا�ستبعادات

44.714.248-3115.582.68612.619.6634.442.3644.659.471124.8037.285.261 دي�سمرب 2013

القيمة

 الدفرتية ال�سافية

4.980.898-311.790.399120.549454.250126.620271.1672.217.913 دي�سمرب 2013

1.843.197988.3204.214.722-31725.160327.668226.321104.056 دي�سمرب 2012

10. االستثمار في شركة زميلة
30% من جمموع راأ�س مال ال�سركة الزميلة البالغ   �ساركت ال�سركة يف تاأ�سي�س �سركة جدوى لال�ستثمار ال�سناعي )ال�سركة الزميلة(، وح�سة ال�سركة هي 
500.000 ريال �سعودي، و يتم احت�ساب ال�سركة الزميلة وفقًا ملبداأ امللكية، قدمت ال�سركة مبلغ اأويل يبلغ 150.000 ريال �سعودي مبا ميثل 30 % من راأ�س مال 

ال�سركة الزميلة ال�سادر.

اإن حركة ال�ستثمار هي كما يلي:

20132012

بالريال ال�سعودي

46.152.51323.656.721الر�سيد الفتتاحي لل�سنة

12.161.15422.495.792احل�سة من الربح لل�سنة 

58.313.66746.152.513

157.312.229157.312.229احل�سة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع

215.625.896203.464.742الر�سيد اخلتامي لل�سنة

احل�سة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سركة الزميلة والبالغ 157.312.229 ريال �سعودي قد مت اإدراجها حتت حقوق 

امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2013 )31 دي�سمرب 2012: 157.312.229 ريال �سعودي(.
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11. المستحق للبنك
خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت على �سكل مرابحة اإ�سالمية من بنك جتاري حملي والبالغة قيمته 700 مليون ريال 

�سعودي مق�سمة اإىل 200 مليون ريال �سعودي ت�سهيل مدور و 500 مليون ريال �سعودي لقر�س ق�سري الأجل. كما يف 31 دي�سمرب 2013، مت ا�ستخدام مبلغ 180 

مليون ريال �سعودي )2012: ل �سيئ(. مت تقدمي �سمانة مقابل هذه الت�سهيالت على �سكل �سند لأمر ويخ�سع ملعدل عمولة بن�سبة 3.37% )2012 : 3.16% اإىل 

3.98%( كما هو مو�سح بالإتفاقية.

حتتوي هذه الت�سهيالت على �سروط معينة وقد مت الإلتزام بها من قبل ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2013.

12. المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

20132012

بالريال ال�سعودي

53.611.02148.519.706رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة

-1.652.665عمولة م�ستحقة عن قرو�س ق�سرية الأجل

1.573.758194.101م�ستحق ملوردين

500.000500.000خم�س�س مطلوبات اأخرى

57.337.44449.213.807

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

20132012

بالريال ال�سعودي

568.490.000568.490.000راأ�س املال

290.967.929290.967.929احتياطي نظامي

264.813.540213.361.515اأرباح مبقاة

) 955.296.978 () 1.209.657.350 (ا�ستثمارات

) 26.818.535 () 26.204.379 (ممتلكات ومعدات

14.151.80912.105.321خم�س�سات

170.072.064117.076.553�سايف الدخل املعدل

72.633.613219.885.805وعاء الزكاة

الزكاة:

20132012

بالريال ال�سعودي

153.064.858197.897.225ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل / وعاء الزكاة ) 2013: %90 ، 2012: %90 (

3.826.6214.947.431الزكاة لل�سنة ) %2.5 (
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ضريبة الدخل:

20132012

بالريال ال�سعودي

17.007.20611.707.655ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل ) 2013: %10 ، 2012: %10 (

3.401.4412.341.531�سريبة الدخل لل�سنة ) %20 (

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

20132012

بالريال ال�سعودي

7.925.9965.549.559بداية ال�سنة

7.228.0627.288.962خم�س�س ال�سنة

) 4.912.525 () 7.359.656 (املدفوع خالل ال�سنة

7.794.4027.925.996اإجمايل الزكاة و�سريبة الدخل

قدمت ال�ســركة اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل جلميع ال�ســنوات وت�ســمل ال�ســنة املالية 2012 اإىل م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل. وا�ستلمت ال�سركة ربط الزكاة 

لعام 2007 ونتج عنه وجود مطلوب زكاة اإ�سايف، وعار�ست ال�سركة هذا الربط وتنتظر الرد من م�سلحة الزكاة والدخل، وتعتقد الإدارة اأنه ل ميكن حتديد النتيجة 

النهائية لال�ســتئناف املقدم والإجراءات التي اتخذتها ال�ســركة مع اجلهات يف اململكة العربية ال�ســعودية بدقة يف هذه املرحلة، وبالتايل مل يتم تكوين خم�س�س 

ملطلوب الزكاة الإ�سايف كما يف 31 دي�سمرب 2013.

14. رأس المال
 مت خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 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 2009 على زيادة راأ�س مال ال�سركة من 500.000.000 ريال �سعودي اإىل 568.490.000 ريال 

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

اأو�سى جمل�س الإدارة يف اجتماعهم املنعقد يف 4 �سفر 1435)املوافق 7 دي�سمرب 2013( بزيادة راأ�س املال من 568.490.000 ريال �سعودي اإىل 852.735.000 

ريال �سعودي باإ�سدار 28.424.500 اأ�سهم منحة بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريال �سعودي من خالل ن�سبة من الأرباح املبقاة، و�سيتم اإ�سدار وتوزيع هذه الأ�سهم اجلديدة 

على امل�ساهمني بن�سبة �سهم واحد جديد مقابل كل �سهمني مملوكة يف ال�سركة، قام جمل�س الإدارة بتوكيل الرئي�س لعقد جمعية عامة غري عادية لعتماد اإ�سدار 

ا�ســهم منحة وتعديل البنود املتعلقة بالنظام الأ�سا�ســي لل�ســركة، وكما يف 31 دي�ســمرب 2013 فاإن اإ�سدار اأ�ســهم املنحة متعلق مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية.

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

ال�سايف حتى يبلغ هذا الحتياطي 50 باملئة من راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح.
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16. إيرادات من استثمارات الشركة، صافي

20132012

بالريال ال�سعودي

130.993.70350.509.500مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، �سايف

36.414.30338.565.057دخل اأن�سبة اأرباح 

-1.089.048مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )اإي�ساح 5(

45.709-مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة، �سايف 

2.2546.867دخل عمولة 

168.499.30889.127.133

17. مصاريف عمومية وإدارية أخرى

20132012

بالريال ال�سعودي

4.570.3483.497.034ر�سوم ا�سرتاك

4.457.5665.396.495م�ساريف مهنية وا�ست�سارية 

4.213.7082.409.238م�ساريف �سفر

3.049.3863.414.116�سيانة

2.662.3102.508.444عقود عمال

1.550.2621.350.633ات�سالت

1.200.0003.772.917م�ساريف متعلقة مبجل�س الإدارة ) اإي�ساح 6 (

1.137.366379.000خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح 4(

778.935663.166دعاية

660.205640.767طباعة

552.718535.642م�ساريف اإجتماعات

458.829626.135م�ساريف موؤمترات

455.541421.357منافع

422.279253.328تاأمني

374.408705.163 �سرائب ا�ستقطاع

186.911144.000م�ساريف اأمنية

2.583.3873.132.622اأخرى

29.314.15929.850.057

18. ربحية السهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الأعمال لل�سنة بتق�سيم الدخل من الأعمال لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 و2012 

والبالغة 56.849 مليون �سهم.

مت احت�ساب ربحية ال�سهم من �سايف دخل ال�سنة بتق�سيم �سايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 و 2012 والبالغة 

56.849 مليون �سهم.
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19. أنصبة أرباح
خالل 2012، قام امل�ساهمون يف اجتماعهم املنعقد يف 14 ربيع الأول 1433 هـ )املوافق 2 فرباير 2012( باملوافقة على توزيعات اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال 

�سعودي من الأرباح املبقاة بقيمة 1.50 ريال �سعودي لل�سهم الواحد والتي مت دفعها مع توزيعات غري مدفوعة لعام 2011 والبالغة 3.000.000 مليون ريال �سعودي 

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012.

خالل 2013، قام امل�ساهمون يف اجتماعهم العام ال�سنوي املنعقد يف 15 جمادى الول 1434هـ )املوافق يف 27 مار�س 2013( باملوافقة على توزيعات اأرباح مببلغ 

85.273 مليون ريال �سعودي من الرباح املبقاة بقيمة 1.50 ريال �سعودي لل�سهم، قدم جمل�س الإدارة يف الجتماع املنعقد يف 4 �سفر 1435)املوافق 7 دي�سمرب 

2013( اقرتاح توزيع اأن�سبة الأرباح البالغة 85.273 مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة لعام 2013 مببلغ 1.50 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. و كما يف 31 

دي�سمرب 2013 فاإن اأن�سبة الأرباح املقرتحة خا�سعة ملوافقة اجلمعية العامة ال�سنوية.

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

املعرو�سة التالية: 

خدمات االستثمار البنكي: يقدم ال�ستثمار البنكي ا�ست�سارات متويل ال�سركات، وخدمات الكتتابات اخلا�سة والكتتابات العامة يف الأ�سهم وال�سندات 
واملبيعات التجارية وعمليات الدمج وال�ستحواذ والتفكيك والف�سل، بالإ�سافة اإىل املنتجات امل�ساركة واملركبة. 

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

خدمات إدارة األصول: توفر اإدارة الأ�سول لدى جدوى لال�ستثمار للم�ستثمرين بوابات لال�ستثمار يف اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية والعربية، وحقوق امللكية 
التقليدية وال�سناديق ال�ستثمارية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، با�ستخدام الأ�ساليب الإدارية الإيجابية وال�سلبية. بالإ�سافة اإىل ذلك، تقدم مبادلة العائد 

الإجمايل ال�سعودي والتي توفر للم�ستثمرين الدوليني اإمكانية الدخول اإىل �سوق الأ�سهم ال�سعودية. 

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

يت�سمن اإدارة اإ�سرتاتيجية تنمية الأعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد الب�سرية والعالقات مع العمالء. تقوم الإدارة مبراقبة النتائج الت�سغيلية 

للقطاعات الت�سغيلية ب�سورة منف�سلة لهدف اإتخاذ القرارات بخ�سو�س توزيع امل�سادر وتقييم الأداء. يتم تقييم اأداء القطاعات ا�ستنادًا اإىل الأرباح اأو اخل�سائر 

الت�سغيلية. 
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ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2013 

خدمات ال�ستثمارات 

امل�سرفية 

اإجمايل الإدارة الرئي�سيةخدمات اإدارة الأ�سولو�ساطة 

بالريال ال�سعودي

24.482.5795.532.877110.570.498180.660.462321.246.416الإيرادات 

) 155.797.293 () 85.388.467 () 38.508.168 () 3.790.078 () 28.110.580 (امل�ساريف 

1.742.79972.062.33095.271.995165.449.123) 3.628.001 (الدخل من العمليات 

3.330.573549.64580.096.4871.760.333.6261.844.310.331جمموع املوجودات 

32.198.54911.261.140406.114222.684.293266.550.096جمموع املطلوبات 

ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2012 

91.105.553111.622.925284.632.598 77.091.2574.812.863الإيرادات 

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

52.825.425172.30862.614.40128.402.353144.014.487الدخل من العمليات

30.213.3291.406.459.0621.451.724.675-15.052.284جمموع املوجودات 

21.266.600380.18010.601.80045.015.47177.264.051جمموع املطلوبات 

21. التعهدات وااللتزامات
لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2013، تعهدات على �سكل خطاب �سمان متعلق بح�سة ال�سركة يف ال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغة 226.50 مليون ريال �سعودي 

)2012 : 237 مليون ريال �سعودي(.

22. الحسابات النقدية للعمالء
كما يف 31 دي�سمرب 2013، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعمالء بقيمة 496.34 مليون ريال �سعودي )2012: 129.87مليون ريال �سعودي( يتم ا�ستخدامها يف 

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

23. أصول تحت اإلدارة
متثل اأ�سول ال�سناديق ال�ستثمارية واملحافظ املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها ال�سركة، والبالغة 16.37 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013 

)2012: 11.03 مليار ريال �سعودي( ومتا�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية فاإن هذه الأر�سدة لي�ست مدرجة يف 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 يف ذلك وتتم بنف�س �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى. 

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

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

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

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

اخلا�سعة لرتكيز خماطر الئتمان، تتاألف ب�سكل اأ�سا�سي من نقد لدى البنك ،مدينون، م�ستحق من جهة ذات عالقة، قرو�س للموظفني، دفعات مقدمة للموظفني 

وال�ستثمارات يف �سناديق ا�ستثمارية مفتوحة و�سناديق ملكية خا�سة. يف ما يتعلق مبخاطر الئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى لل�سركة، والتي تت�سمن 

النقد وما يف حكمه، فاإن تعر�س ال�سركة ملخاطر الئتمان ين�ساأ عن عجز الطرف الأخر، مع اأق�سى حد للتعر�س ي�ساوي القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
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اإن اجلدول اأدناه يو�سح احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان لعنا�سر قائمة املركز املايل:

 

اإجمايل اأق�سى التعر�س 

2013

اإجمايل اأق�سى التعر�س 

2012

بالريال ال�سعودي

62.413.15956.242.443النقد وما يف حكمه

29.548.46624.102.814مدينون

-88.338.237ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

54.428.23920.680.997م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

1.829.6351.461.082قرو�س للموظفني

1.113.248899.367مدفوعات مقدمة للموظفني

890.000890.000قر�س ملوظف �سابق

944.006.095893.440.874ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.182.567.079997.717.577

اإن النقد وما يف حكمه وا�ستثمارات ال�سركة مودعة مع بنوك واأطراف اأخرى ذات �سمعة جيدة ولذلك فاإن خماطر الإئتمان حمدودة. اإن خماطر الئتمان يف ما 

يتعلق باملدينون الآخرون حمدودة لأن اإجمايل املدينون موزع على عدد من احل�سابات.

مخاطر أسعار الصرف األجنبي: متثل خماطر العمالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. 
تقوم الإدارة مبراقبة التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف وتعتقد باأنه يوجد خطر �سئيل للخ�سائر نتيجة التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف، اإذ اأن ال�سركة تتعامل ب�سكل رئي�سي 

بالريال ال�سعودي.

مخاطر أسعار العموالت: تتعر�س ال�سركة ملخاطر اأ�سعار العمولت على ودائعها لأجل لدى البنك والقر�س ق�سري الأجل اخلا�سعة لعمولة. يو�سح 
اجلدول التايل ح�سا�سية الدخل للتغريات املحتملة املعقولة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة، مع اإبقاء �سائر املتغريات الأخرى الثابتة. اإن ح�سا�سية الدخل تكمن 

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

تاأثري على حقوق ملكية ال�سركة.

20132012

بالريال ال�سعودي

336.570374.137الزيادة / 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 الأجل لتغطية متطلباتها، وتت�سمن بع�س الودائع ذات ال�سيولة مع موؤ�س�سات مالية. اإن املقايي�س الثالثة الأ�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 الأدوات 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:



التقرير السنوي 482013

2012اأكرث من 12 �سهراأقل من 12 �سهر2013اأكرث من 12 �سهر اأقل من 12 �سهر 

بالريال ال�سعودي

56.242.443-62.413.15956.242.443-62.413.159النقد وما يف حكمه 

24.102.814-29.548.46624.102.814-29.548.466مدينون ، �سايف 

---88.338.237-88.338.237اإ�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة

20.680.997-54.428.23920.680.997-54.428.239م�ستحق من اأطراف ذات عالقة 

7.795.954-45.738.8037.795.954-45.738.803م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

1.135.223.0031.135.223.003-1.343.236.6331.343.236.633-ا�ستثمارات متاحة للبيع

203.464.742203.464.742-215.625.896215.625.896-ا�ستثمار يف �سركة زميلة

280.466.9041.558.862.5291.839.329.433108.822.2081.338.687.7451.447.509.953اإجمايل املوجودات

---179.997.300-179.997.300قر�س ق�سري الجل

8.615.250-8.615.2508.615.250-8.615.250دائنون

2.500.000-2.500.0002.500.000-2.500.000اإيرادات موؤجلة

49.213.807-57.337.44449.213.807-57.337.444م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

7.925.996-7.794.4027.925.996-7.794.402خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل 

9.008.9989.008.998-10.305.70010.305.700-تعوي�سات نهاية اخلدمة 

256.244.39610.305.700266.550.09668.255.0539.008.99877.264.051اإجمايل املطلوبات

24.222.5081.548.556.8291.572.779.33740.567.1551.329.678.7471.370.245.902�سايف

مخاطر أسعار األسهم: خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر تذبذب قيمة هذه الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سوق. اإن ا�ستثمارات ال�سركة 
معر�سة ملخاطر �سعر ال�سوق الذي ين�ساأ عن عدم التاأكد من الأ�سعار امل�ستقبلية. تدير ال�سركة هذا اخلطر من خالل تنويع حمفظتها ال�ستثمارية من نواحي 

التوزيع اجلغرايف والرتكيز القطاعي.

26. أرقام المقارنة
جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2012 لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.

  


