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 نحن نلتزم بالأداء

وعد الواحد منا هو وعد منا باأجمعنا، فال نقطع وعدًا على اأنف�سنا اإال ونحن قادرون وملتزمون على الوفاء به، مما يجعلنا نعمل بجد واجتهاد لنتميز بنتائجنا يف 

عامل يزداد تناف�سية.

نحن نلتزم بال�صدق 

نتوا�سل ب�سفافية مع عمالئنا على الــدوام، فال يفاجئهم ما نقوم به من اأفعال وما يتبعـها من نتائج. ال نـعزو احلـظ الأنف�سنا، ونوؤمـن بتفهـم عمالئـنا لالأحـداث 

اخلـارجة عن اإرادتنا. كما اأننا نتبنى مبادئ ال�سفافية داخل كياننا وبني فريق عملنا.

نحن ننجح بنجاح عمالئنا

نعمل بكل اأمانة على توحيد االأهداف لتحقيق الغايات. اإن التزامنا لكل عميل هو التزام نوليه اأعلى درجات االهتمام، وال نتهاون ب�ساأنه مهما كانت الظروف. 

نحن نلتزم بخ�صو�صية عمالئنا

 عمالوؤنا يعهدون لنا مبعلومات غاية يف االأهمية، لذا منار�س اأق�سى معايري ال�سرية، وال نتهاون اأو نتخاذل يف ذلك اأبدًا.

نحن نلتزم بخدمة عمالئنا بعدالة

نعامل عمالءنا على اأ�س�س من العدل وامل�ساواة عند تقدمي اخلدمة لكل فئة من فئات عمالئنا. عمالوؤنا ي�ستحقون معنا دائمًا راحة البال.

نحن نلتزم بالعمل بحكمة

نحن اأمناء على �سمعة ال�سركة وم�ساهميها، ونبتعد عن كل الت�سرفات والتعامالت التي تفتقد النزاهة.

نحن حمرتفون

نعمل وفق اأعلى املعايري املهنية واالأخالقية، ونطرح لعمالئنا ما نوؤمن باأف�سليته، ونت�سرف وفق ما متليه علينا املبادئ واالأخالق مهما كلف االأمر.

نحن متمكنون

عمالوؤنا يعتمدون علينا، وهم ي�ستحقون منا اأف�سل اخلربات، لذا ن�ستثمر يف موظفينا ونويل تدريبهم قدرًا كبري من االهتمام. كما ندعم بيئتنا العملية بكل جديد 

ومفيد، حتى تكون بيئة جاذبة للكفاءات املتميزة، مما يعزز ثقة عمالئنا بنا.

نحن ُنكن

نوظف االأف�سل، ونعزز ذلك بثقافة متكنهم من حتقيق قمة اأدائهم.

نحن ن�صتمتع مبا نقوم به

نعمل كل يوم الإ�سافة قيمة لعمالئنا و�سركائنا وزمالئنا واأنف�سنا. نحتفل بنجاح بع�سنا البع�س، وفخورون باأن نكون جدوى.

نحن �صركاء

الروابط ال�سخ�سية هي جزء مهم من ثقافة �سركتنا، كما نوؤمن باأن التعاون يخلق القيمة. لذا نهتم ببع�سنا البع�س، ونعمل ب�سكل جماعي كفريق واحد.

نحن نلتزم بالوفاء

نعمل يف جمتمع وا�سع، ولي�س مبعزل عن النا�س. جناحنا من جناح جمتمعنا وازدهاره، لذا ن�سارك جمتمعنا هذا النجاح.

مبادئ العمل جدوى لالستثمار  باألرقام

74
 الصفقات الرئيسة

في عام 2014
"تصنيف "موديز

لجودة مدير االستثمار 
 صناديق ومحافظ

تحت اإلدارة

MQ2123

نمو تصاعدي ثابت

أداء قوي

أصول تحت اإلدارة

مقياس األصول

35811%1.51.9

األصول تحت اإلدارة

إجمالي األصولحقوق المساهميننمو اإليراداتإيرادات

مليارمليارمليون

ريال

23.5%
CAGR

4
استثمارات الملكية 

الخاصة
أصول استثمارية

جديدة
 معدل نمو األصول المدارة

منذ التأسيس 2007
أصول تحت

اإلدارة

استثمارات الملكية 
الخاصة

ريال

4.4
ريال

19
ريال

ريالريال

مليارمليارمليار
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امل�ساهمون الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وَبعد

ي�سرين اأن اقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�سركة جدوى لال�ستثمار للعام املايل 2014. ويطيب يل اإبالغكم اأنه على الرغم من حالة عدم اال�ستقرار التي �سهدتها االأ�سواق املالية 

نهاية العام املا�سي، اإال اأننا جنحنا - بف�سل من اهلل وتوفيقه - يف حتقيق نتائج قيا�سية جديدة. حيث حققت ال�سركة اإيرادات قيا�سية بلغت 358 مليون ريال �سعودي، بن�سبة منو 

قدرها 11 باملئة مقارنًة بالعام 2013، وبلغ �سايف الدخل قبل احت�ساب املخ�س�سات املالية 220 مليون ريال �سعودي، بن�سبة منو بلغت 22 باملئة. ومتكنا من زيادة االأ�سول حتت 

االإدارة مببلغ 4.4 مليار ريال �سعودي وذلك من خالل تو�سيع قاعدة العمالء وزيادة االأ�سول املقدمة من العمالء احلاليني، لتبلغ االأ�سول حتت االإدارة 19 مليار ريال �سعودي، 

مرتفعة بن�سبة 15.6 باملئة عن م�ستويات عام 2013.

واتخذت االإدارة قرارًا احرتازيًا ومتحفظًا وذلك بتجنيب خم�س�سات مببلغ 78 مليون ريال �سعودي ناجتة عن انخفا�س قيمة ا�ستثمارات جدوى يف القطاع العقاري يف اململكة 

املتحدة، والذي �سجل اأداًء اأقل من التوقعات. ونتيجة لتجنيب هذه املخ�س�سات، �سجلت ال�سركة �سايف دخل للعام 2014 بلغ 142 مليون ريال �سعودي.   

     

ونظرًا لالأداء القوي الذي �سجلته ال�سركة خالل العام املنتهي، فقد اأو�سى جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام املايل 2014 بواقع 1 ريال �سعودي لل�سهم 

الواحد، اأي ما يعادل 10 باملئة من القيمة اال�سمية لل�سهم.

�سهدت ال�سوق املالية ال�سعودية خالل العام املايل 2014 تذبذبًا يف االأداء، حيث  مت حتقيق منوًا كبريًا يف االأرباع الثالثة االأوىل من العام، مدعومًا باإعالن هيئة ال�سوق املالية 

قرارها بفتح اال�ستثمار يف ال�سوق املالية ال�سعودية للم�ستثمرين االأجانب خالل عام 2015. اإال اأن الهبوط العاملي يف اأ�سعار النفط يف الربع االأخري قل�س من ذلك النمو واأدى اإىل 

هبوط طفيف يف االأداء الكلي لل�سوق خالل العام.

ورغم ذلك، فاإننا نتوقع منوًا قويًا يف القطاع اخلا�س غري النفطي، خ�سو�سًا يف القطاعات املدعومة باملعطيات القوية للرتكيبة ال�سكانية. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن قوة االحتياطات 

االأجنبية للمملكة ت�سمن ا�ستمرار ا�ستفادة م�ساريع البنى التحتية ال�سخمة من االإنفاق احلكومي املتنامي. وباملجمل، تاأتي توقعاتنا اإيجابية حول اآفاق االقت�ساد ال�سعودي رغم 

احتمالية ا�ستمرار تذبذب �سوق االأ�سهم نتيجة لتقلبات اأ�سعار النفط العاملية. 

اأما على ال�سعيد الداخلي جلدوى، فقد �سهد العام 2014 تطورات مهمة �ستعزز من اإمكانات ال�سركة يف حتقيق مزيد من النمو. وجاء عام 2014 موا�ساًل الأعوام عديدة من 

العمل الدوؤوب واالأداء املتميز، وتتمثل يف ا�ستمرار النمو يف اأعمال اإدارة االأ�سول واإمتام اأربع عمليات بارزة يف جمال امللكية اخلا�سة.

وكذلك، �سهد عام 2014 تعيني االأ�ستاذ طارق ال�سديري ع�سوًا منتدبًا ورئي�سًا تنفيذيًا لل�سركة؛ وذلك نتيجة لتعيني معايل االأ�ستاذ اأحمد بن عقيل اخلطيب م�ست�سارًا خا�سًا 

لديوان �سمو ويل العهد، ومن ثم وزيرًا لل�سحة. واأود اأن اأنتهز هذه الفر�سة، اأ�سالًة عن نف�سي ونيابًة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س االإدارة وال�سادة امل�ساهمني وفريق العمل 

بال�سركة، الأتقدم ب�سادق الثناء وبالغ التقدير ملعايل االأ�ستاذ اأحمد اخلطيب، ملا بذله من جهود منذ اأن حمل على عاتقه مهمة تاأ�سي�س جدوى، واإ�سهاماته الكبرية التي مكنت 

جدوى لتكون اإحدى اأهم �سركات اال�ستثمار يف املنطقة واأكرثها جناحًا. 

واأود هنا اأن اأعرب عن بالغ �سروري بتويل االأ�ستاذ طارق ال�سديري من�سب الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي لل�سركة، وهو اأهل للم�سوؤولية التي و�سعت بني يديه، كونه اأحد اأبناء 

جدوى وميتلك خربة وا�سعة و�سجاًل حافاًل باالإجنازات. وكلنا ثقة يف جمل�س االإدارة بقدرات االأ�ستاذ طارق القيادية واالإدارية يف االرتقاء باأداء �سركتنا نحو م�ستويات قيا�سية 

جديدة وحتقيق مزيد من التطور يف اأعمالها وتعزيز جناحاتها، وامل�سي بها قُدمًا نحو املزيد من التقدم والنمو. 

�سي�سهد عام 2015 حتواًل يف االقت�ساد ال�سعودي، وجمل�س اإدارة ال�سركة على ثقة تامة بقدرة جدوى على التعامل مع املتغريات يف بيئة اال�ستثمار من جهة، واال�ستمرار يف تزويد 

عمالئها بقيمة واأداء متميزين من جهٍة اأخرى.

ختامًا، اأتقدم بال�سكر جلهود فريق عمل جدوى وتفانيهم يف �سبيل االرتقاء بال�سركة، وتهنئتهم على اإمتام عام اآخر من االأداء املتميز.

كما ي�سرين اأن اأتقدم با�سمي ونيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س االإدارة بجزيل ال�سكر والتقدير للم�ساهمني الكرام على ثقتهم الكبرية، ودعمهم املتوا�سل لنا جميعًا.

وتف�سلوا بقبول خال�س حتياتي وفائق تقديري، 

أعضاء مجلس اإلدارة

تان سري داتو أزمان مختار
(عضو)

مايكل باول
(عضو)

طارق السديري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

هاورد ماركس

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

اأديب بن عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س االإدارة

عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع
(عضو)
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أداء أساسه المعرفة
حوار مع الرئيس التنفيذي

شكل عام 2014 عالمة بارزة في تاريخ جدوى، ووضعنا 
في موقف جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
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حوار مع الرئيس التنفيذي

ينوه االأ�ستاذ طارق ال�سديري، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة جدوى لال�ستثمار، باالإجنازات البارزة لل�سركة يف عام 2014، ويتطلع اإىل حتقيق مزيٍد 

من االإجنازات املتميزة يف عام 2015.

ما اأبرز االإجنازات التي حققتها �سركة جدوى لال�ستثمار خالل عام 2014؟

�سكل عام 2014 عالمة بارزة يف تاريخ جدوى، بتعزيزنا اأ�س�س النمو امل�ستمر، وتر�سيخنا اجتاه ال�سركة اال�سرتاتيجي، وحتقيقنا عددًا من االإجنازات الهامة.

كان اأكرث اإجنازاتنا اأهمية هو اال�ستمرار يف حتقيق اأداء ا�ستثماري متميز لعمالئنا. �سجلت اأعمالنا يف اإدارة االأ�سول تدفقًا كبريًا لراأ�س املال اال�ستثماري، جاذبة 

ما مقداره 4.4 مليار ريال �سعودي من عمالء حاليني واآخرين جدد خالل العام، مما يعك�س ثقتهم الكبرية يف اأدائنا وم�سارنا امل�ستقبلي. كما ا�ستمر مديرو 

�سناديق االأ�سهم يف جدوى بتقدمي نتائج مميزة من خالل اأداء �سناديقنا اال�ستثمارية الرائدة، والتي ح�سدت جوائزًا من منظمات حتظى باالحرتام على امل�ستوى 

الدويل، ومنها اإمييا فاينان�س، وتوم�سون رويرتز )ليرب(، وجملة مينا فند ماناجر املتخ�س�سة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.

واليوم، نحن فخورون بالتقييم العايل الذي ح�سلت عليه �سركة جدوى مرًة اأخرى يف جمال جودة اإدارة اال�ستثمار، الذي متنحه موؤ�س�سة موديز، حيث حافظنا 

على تقييم MQ2، وهو اأعلى تقييم الأي �سركة اإدارة اأ�سول يف منطقة ال�سرق االأو�سط، واأعلى تقييم ميكن احل�سول عليه ل�سركة تعمل على امل�ستوى املحلي اأو 

االإقليمي.

ويف جمال ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة، �سهدنا كذلك عامًا حافاًل باالجنازات، باإمتام اأول عملية تخارج الأحد �سناديقنا واإجناز اأول عملية ا�ستحواذ حل�سة 

االأغلبية يف �سركة خا�سة. كما نفخر اأننا اأ�سبحنا اأول �سركة ا�ستثمارات يف امللكية اخلا�سة باململكة تدرج اثنتني من �سركاتها يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وهما 

�سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، و�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار.

ويف ق�سم االأبحاث، وا�سل فريق جدوى ن�سر تقارير رائدة وطرح الروؤى واالأفكار املهمة فيما يخ�س االقت�ساد ال�سعودي. اأما ت�سغيليًا، فقد و�سعنا نظام ا�ستمرارية 

االأعمال وفق اأعلى م�ستويات اجلودة واأكرثها تطورًا، ليتيح لنا اإمكانية الو�سول عن بعد، وب�سكل اآين، اإىل بيانات ومعلومات االأ�سواق، وهو نظام متوافق مع نظام 

"تداول" اجلديد. 

وانعك�ست هذه التطورات يف نتائجنا النهائية، حيث وا�سلنا ت�سجيل اأرقام قيا�سية جديدة، وحتقيق اأداء مايل قوي يف عام 2014، و�سل فيه اإجمايل العائدات 

اإىل 358 مليون ريال �سعودي، بزيادة قدرها 11 باملئة عن عام 2013، الذي بلغ اإجمايل عائداته 321 مليون ريال �سعودي. وكان �سايف الدخل قبل احت�ساب 

املخ�س�سات قد �سجل 220 مليون ريال �سعودي، بارتفاع بلغت ن�سبته 22 باملئة مقارنة بالعام املا�سي.

كما اتخذت االإدارة قرارًا احرتازيًا ومتحفظًا بتخ�سي�س كامل املبالغ املالية املرتتبة على اأ�سا�س اآخر تقييم ال�ستثماراتها يف القطاع العقاري يف اململكة املتحدة، 

بعد ت�سجيله انخفا�سا يف تقييمه اال�ستثماري. ونتج عن هذا القرار احت�ساب خم�س�سات مببلغ 78 مليون ريال �سعودي يف عام 2014. بلغ �سايف الدخل

لعام 2014، 142 مليون ريال �سعودي.

وتتما�سى نتائج عام 2014 مع م�سارنا االإيجابي، وت�سعنا يف موقف جيد لتحقيق النمو امل�ستقبلي.

ما �سكل هذا النمو؟

نعمل على موا�سلة حتقيق منو جدوى من خالل �سم كفاءات مبدعة، تتميز بامتالكها روح امل�ساركة الإحداث التاأثري وحتقيق االأهداف. ونعزز من قدراتنا 

الت�سغيلية من خالل تطوير متوا�سل لعملياتنا الداخلية، و�سيا�ساتنا واإجراءاتنا. اإ�سافة اإىل ذلك، نقوم حاليًا بال�سعي لتو�سيع قاعدة عمالئنا من خالل ا�ستقطاب 

عمالء جدد وتعزيز تواجدنا �سواًء داخل اململكة اأو خارجها. كما نوا�سل تعزيز حمفظتنا مبنتجات وخدمات ا�ستثمارية جديدة، تتيح لنا توفري قاعدة اأو�سع يف 

جمال اإدارة اال�ستثمار واخلدمات اال�ست�سارية املتخ�س�سة لعمالئنا، مما ميكنهم من حتقيق اأهدافهم وا�سرتاتيجياتهم اال�ستثمارية.

من�سي قدمًا عرب هذه املفاهيم الثالثة، مع حر�سنا على االحتفاظ باإمكاناتنا الراهنة، واال�ستمرار يف بناء �سجل حافل بالنتائج املميزة.

ما الفر�س التي ترونها حا�سرة عام 2015 يف ظل تطور بيئة االأعمال واال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية؟

اأعتقد اأن اإتاحة الفر�سة للم�ستثمرين االأجانب لدخول ال�سوق املالية ال�سعودية هي واحدة من اأبرز تطورات عام 2015، مبا لها من تاأثري على اأعمالنا بطريقتني. 

اأولهما، ما �سينتج عنه من زيادة يف حجم اال�ستثمارات باالأ�سهم العامة، واملتوقع اأن ُيرتجم لدينا على �سكل تدفقات جديدة يف اأعمال اإدارة االأ�سول و�سناديق 

اال�ستثمار. وثانيهما، على �سعيد اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية وامللكية اخلا�سة، حيث من املتوقع اأن يكون هناك طلب كبري على اخلدمات اال�ست�سارية اخلا�سة 

باإدارة اأعمال ال�سركات العائلية، التي تتطلع لتنفيذ اأعلى معايري احلوكمة وال�سفافية واإدارة عالقات امل�ستثمرين.

يف جدوى نعمل بكل جدية على توحيد االأهداف لتحقيق الغايات التي ت�سعى ال�سركات املدرجة �سمن حمفظتنا اال�ستثمارية لتحقيقها، ون�ساعدها على اال�ستعداد 

للتكيف مع البيئة اجلديدة من خالل دعم معايري تقودها نحو حتقيق احلوكمة، وتنفيذ خدمات تعريفية عاملية، وتقدمي ال�سركات للم�ستثمرين االأجانب. لقد 

كونا �سمعة اإيجابية متنامية ب�سفتنا �سركة رائدة يف جمال ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة وال�سريك ال�سعودي االأقدر على تقدمي اخلدمات اال�ستثمارية واال�ست�سارية 

الإي�سال اأعمال ال�سركات العائلية اإىل مرحلة متقدمة من النمو والتطور واإعدادها للطرح يف �سوق االأ�سهم، مبا يخدم اأهدافها ويحقق ا�سرتاتيجياتها.

كما ن�سهد حاليًا طلبًا متزايدًا من قبل امل�ستثمرين املحليني واالإقليميني على �سل�سلة اأو�سع من املنتجات اال�ستثمارية، االأمر الذي دفعنا فعليًا نحو البدء يف تو�سيع 

قائمة عرو�سنا لت�سمل منتجات ا�ستثمارية ذات جمال اأو�سع. ونويل يف جدوى تركيزًا كبريًا على تطوير وتو�سيع عرو�سنا يف جمال اال�ستثمار العقاري املحلي، 

م�ستفيدين من النمو االقت�سادي امل�ستمر، واالإنفاق احلكومي املتوا�سل على البنية التحتية، والطلب القوي على العقارات ال�سكنية يف اململكة.

كيف تعمل �سركة جدوى لال�ستثمار على حتقيق روؤيتها باأن تكون ال�سركة املالية الرائدة يف املنطقة؟

نعمل يف جدوى وفق اأعلى املعايري املهنية واالأخالقية لطرح ما نوؤمن باأنه االأف�سل لعمالئنا وتقدمي اأداء ا�ستثماري متميز لهم، ون�سعى لتو�سيع قاعدة عمالئنا 

ومنتجاتنا اال�ستثمارية املتخ�س�سة وخدماتنا اال�ست�سارية، كما نعمل على موا�سلة تقدمي قيمة اأعلى لعمالئنا وال�سركات التابعة ملحافظنا اال�ستثمارية.

منتلك اليوم، وهلل احلمد، اأداًء قويًا يف اإدارة االأ�سول وامللكية اخلا�سة واأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية، مدعومًا باأعلى معايري اإدارة العمليات. كل ذلك يعمل على 

تر�سيخ مكانتنا ك�سركة ا�ستثمارات رائدة يف اململكة، وهو ما يظهر جليًا يف ح�سولنا على ت�سنيف يف جودة اإدارة اال�ستثمارات فئة MQ2 من قبل موؤ�س�سة 

موديز، وهو اأعلى م�ستوى تقييم يف فئة �سركتنا.

ومع بدء تنفيذنا لهذا الربنامج من خالل اتباع خطة وا�سحة وحمددة، فاإنني على ثقة تامة من كوننا نحتل موقعًا متقدمًا يف جمال اال�ستثمار ميكننا من التو�سع 

والتطور يف عملياتنا، كمًا ونوعًا، من اأجل تعزيز مكانة ال�سركة كاأحد الكيانات الرائدة يف عامل املال واال�ستثمار.

طارق ال�سديري

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي
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االقتصاد السعودي في عام 2015
توجهات تستحق االنتباه

تضمن إمكانات المعرفة المحلية العميقة وقدرات 
األبحاث العالمية المعترف بها لدى جدوى لالستثمار 

اتخاذ أهم القرارات المعرفية لدعم النمو
 المستمر لعمالئها.
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فيما ُتعد اأ�سعار النفط، واالإنفاق احلكومي، ون�ساط قطاع االأعمال املحلي، 

واالقت�ساد العاملي، اإىل جانب التوترات اجليو�سيا�سية، اأهم االجتاهات 

الرئي�سة التي البدَّ من مراقبتها يف عام 2015، نتوقع اأن ينمو االقت�ساد 

ال�سعودي بن�سبة 2.5 باملئة عام 2015، بعد منو بن�سبة 3.5 باملئة عام 2014، 

و2.7 باملئة يف عام 2013. وكذلك نتوقع اأن ي�سجل الناجت املحلي االإجمايل يف 

القطاع غري النفطي ن�سبة منو 5.5 باملئة عام 2015، بانخفا�س طفيف عن 

ن�سبة عام 2014، التي بلغت 5.7 باملئة، ون�سبة 7 باملئة عام 2013.

وتاأتي املخاطر الرئي�سة التي رمبا حتول دون حتقق تلك االأرقام من عوامل 

خارجية؛ واأهمها: حدوث تباطوؤ كبري يف منو االقت�ساد العاملي، وزيادة يف 

حجم التوترات اجليو�سيا�سية التي تعي�سها املنطقة.

ويعود النمو  املتو�سط لالقت�ساد املحلي بدرجة كبرية اإىل النمو ال�سلبي

يف قطاع النفط، وتزايد احلذر يف  القطاع غري النفطي. لكن �سيبقى القطاع 

اخلا�س غري النفطي قويًا، م�ستفيدًا من ال�سيا�سة املالية التو�سعية  للحكومة، 

حيث �سيوا�سل القطاع غري النفطي اال�ستفادة من االإنفاق احلكومي، وتوفر 

القرو�س لل�سركات، وقوة اال�ستهالك املحلي. وبف�سل االأوامر امللكية االأخرية؛ 

يتوقع اأن يتعزز النمو االقت�سادي خالل عام 2015، وب�سكٍل خا�س يف 

القطاعات املوجهة نحو اال�ستهالك، مبا يف ذلك؛ قطاعي مبيعات اجلملة 

والتجزئة والتمويل.

يف عام 2015، يتوقع اأن يعادل اإجمايل االإنفاق احلكومي ما ن�سبته 40 باملئة 

من الناجت املحلي االإجمايل، مقابل متو�سط اإنفاق عند  31.9 باملئة لالأعوام 

الع�سر االأخرية. وهذا اأمر هام كون االإنفاق الراأ�سمايل احلكومي يوفر 

دعمًا نف�سيًا مهمًا يف اأداء القطاع اخلا�س، يف ظل مركزية تخطيط التنمية 

االقت�سادية.

ومتَّ خف�س االإنفاق اال�ستثماري يف ميزانية عام 2015 بن�سبة 35 باملئة اإىل 

185 مليار ريال �سعودي. وهو اأمر كان متوقعًا، على �سوء النمو ال�سريع لهذا 

النوع من االإنفاق، الذي بلغ معدله 25 باملئة �سنويًا على مدى العقد املا�سي. 

ورغم ذلك، ال يزال االإنفاق اال�ستثماري احلايل يف امليزانية اأعلى بن�سبة 36 

باملئة من م�ستواه قبل خم�سة اأعوام.

ميزانية قياسية تدعم التنوع
يف ظل �سوق نفط عاملية ت�سهد تذبذبًا يف االأ�سعار، توؤكد امليزانية احلالية 

التي متَّ اقرارها مب�ستويات قيا�سية )860 مليار ريال �سعودي(، عزم وقدرة 

احلكومة على موا�سلة دعم الن�ساط االقت�سادي. كما وت�سلط ال�سوء ب�سكٍل 

كبري على التنوع االقت�سادي، حيث بقي االإنفاق على البنى التحتية املادية 

واالجتماعية عاليًا. وهذه الرغبة والقدرة على دعم ودفع عجلة االقت�ساد 

�ستبقى مهمة، ملواجهة التاأثريات ال�سلبية التي قد تطراأ نتيجة االأحداث 

الدولية واالإقليمية، والتي قد ُتنِتج مناخًا اقت�ساديًا �سعبًا ب�سكٍل متزايد.

وُيعد العجز الذي ي�سل يف ميزانية عام 2015 اإىل 145 مليار ريال؛ االأول 

من نوعه منذ عام 2011، لكن متويل هذا العجز لي�س ق�سية ذات �ساأن، على 

االأقل يف املنظور القريب، نتيجة لالحتياطيات املالية الكبرية التي ت�ستطيع  

احلكومة اأن ت�ستدعيها لتمويل االإنفاق.

يف نهاية عام 2014، بلغت املوجودات االأجنبية لدى موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي 728 مليار دوالر اأمريكي )2,730 مليار ريال �سعودي(. وبهذا 

االحتياطي القوي متتاز اململكة العربية ال�سعودية عن معظم الدول االأخرى 

املنتجة للنفط، حيث ت�ستطيع تاليف االآثار التي قد تطراأ عن انخفا�س اأ�سعار 

النفط، كما ميكنها  امل�سي قدمًا مب�ساريع ا�سرتاتيجية كتطوير البنى التحتية، 

وا�ستكمال تنفيذ امل�ساريع القائمة حاليًا لقطاعات النقل، واالإ�سكان، والنفط، 

والطاقة واملياه، ف�ساًل عن قدرة احلكومة على تقدمي الدعم للقطاع اخلا�س 

عند ال�سرورة.

�سوف يوؤدي انخفا�س اإيرادات ت�سدير النفط اإىل تراجع يف م�ستوى فائ�س 

احل�ساب اجلاري يف عام 2015. ويتوقع اأن يرتاجع هذا الفائ�س اإىل ن�سبة 

3.3 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل، منخف�سًا عن ن�سبة 10.8 باملئة من 

الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2014. ومن حيث القيمة، يتوقع اأن ينخف�س 

الفائ�س اإىل 24.1 مليار دوالر اأمريكي، اأي تقريبًا ثلث م�ستواه ال�سابق يف

عام  2014.

نمو قوي في قطاعي التشييد والمرافق العامة 
والتصنيع

يف الوقت الذي قد ينمك�س فيه قطاع النفط، الذي ي�سكل 43 باملئة

من االقت�ساد، ب�سكٍل طفيف، بن�سبة )-0.6( باملئة، نتوقع اأداًء عاليًا

من القطاعات غري النفطية يف 2015. من هذه القطاعات قطاع البناء 

والت�سييد، الذي يتوقع له اأن يحافظ على مركزه باعتباره اأحد اأ�سرع 

القطاعات منوًا يف االقت�ساد، بن�سبة 6.6 باملئة �سنويًا، مدفوعًا باالإنفاق 

اال�ستثماري احلكومي على امل�ساريع ال�سخمة الرئي�سة. كذلك، �سوف ي�ستمر 

قطاع الكهرباء، والغاز، واملاء يف منوه القوي يف 2015، بن�سبة 6.5 باملئة، 

مقابل 5.9 باملئة يف 2014.

ويتوقع اأن ينمو قطاع ال�سناعة غري النفطية عام 2015 بن�سبة 5.7 باملئة، 

منخف�سًا عن معدالت منوه يف العامني ال�سابقني عند 6.3 باملئة، و6.5 

باملئة يف عامي 2013 و2014، وذلك نتيجًة النخفا�س الطلب العاملي على 

ال�سلع امل�سنعة، خ�سو�سًا البرتوكيمياويات. كذلك �سوف يتباطاأ قطاع 

االت�ساالت والنقل، لكن معدل منوه �سيبقى فوق م�ستوى 5.5 باملئة، يف حني 

�سيتباطاأ قطاع التمويل من 4.2 باملئة اإىل ن�سبة 4.5 باملئة، نظرًا الرتباطه 

بن�ساط القطاع اخلا�س.

الفائض في إمدادات النفط يقيد ارتفاع أسعاره 
نتوقع اأن تبقى اأ�سعار النفط منخف�سة خالل الن�سف االأول من عام 2015، 

حيث ينتظر اأن يبلغ الفائ�س يف ميزان النفط العاملي ذروته ب�سبب امتناع 

)اأوبك( عن خف�س االإنتاج، كما اأن االأ�سعار املنخف�سة حتتاج اإىل بع�س الوقت 

حتى ت�ستطيع التاأثري على االإمدادات من خارج )اأوبك(. �سوف تبقى وفرة 

االمدادات العامل الذي يحدد اجتاهات ال�سوق خالل 2015، حيث �سيبلغ 

الفائ�س يف ميزان النفط العاملي ذروته خالل الربع االأول من العام. كما 

نتوقع اأن يتح�سن النمو االقت�سادي تدريجيًا يف عام 2015، و�سي�سهد الن�سف 

الثاين من العام ت�سارعًا يف النمو نتيجة انتعا�س الطلب جراء التح�سن يف منو 

االقت�ساد العاملي، مع انخفا�س يف منو االإمدادات من خارج )اأوبك(.

نتوقع اأن يكون معدل �سعر مزيج برنت 79 دوالرًا للربميل يف عام 2015، 

مقابل 75 دوالرًا للربميل ل�سلة اخلام ال�سعودي، منخف�سًا من 95.8 دوالرًا 

عام 2014. ولكن قد تاأتي االأ�سعار دون هذه التوقعات، كون املناف�سة للح�سول 

على ح�سة يف ال�سوق العاملية �سوف تتكثف يف عام 2015. ويف بيئة كهذه، 

نتوقع انخفا�س طفيف يف م�ستوى االإنتاج ال�سعودي، لي�سبح 9.6 مليون برميل 

يوميًا، بداًل عن 9.7 مليون برميل يوميًا يف عام 2014.

�سوف تعمل تقلبات اأ�سعار النفط، واالأو�ساع االقت�سادية املحلية والعاملية، 

والطلب على ال�سلع اال�ستهالكية، ووترية االإنفاق احلكومي ال�سعودي، اإ�سافًة 

اإىل عوامل خارجية مثل التوترات اجليو�سيا�سية، على ر�سم املالمح احلقيقية 

لالقت�ساد يف عام 2015.

االقتصاد السعودي في عام 2015: توجهات تستحق االنتباه

%105.9
نمو العائد التراكمي للمحافظ االستثمارية بنسبة 

105.9 بالمئة في نهاية ديسمبر 2014.

إذا استثمر أحد العمالء في جميع منتجات جدوى منذ طرح 
أول منتجاتنا في عام 2007، لحقق أرباحًا قدرها 

105.9 بالمئة حتى عام 2014.
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ياأتي قرار اإتاحة ال�سوق املالية ال�سعودية الذي طال انتظاره اأمام امل�ستثمرين 

االأجانب ليقدم الفائدة لل�سوق ال�سعودي، ويوفر فر�سًا كبرية لل�سركات ال�سعودية، 

التي تتهياأ لال�ستفادة من هذا التحول النوعي  والذي من املنتظر اأن يو�سع يف 

قاعدة امل�ستثمرين، ويزيد من م�ساركة اال�ستثمار املوؤ�س�ساتي. مع ذلك، يتحتم 

على ال�سركات اأن تتغلب على حتديات عدة، لكي جتذب املوؤ�س�سات االأجنبية 

الكربى، التي ت�سعى لال�ستثمار يف �سوق املال االأكرث تنوعًا يف املنطقة.

وقد و�سعت هيئة ال�سوق املالية معايري حمددة للتاأكد من قوة املوؤ�س�سات 

االأجنبية، التي �ستدخل ال�سوق ال�سعودية وخربتها املوؤ�س�ساتية. ومن 

املتوقع لهذه اخلطوة االإيجابية اأن حتد من خماطر تدفق االأموال ال�ساخنة 

)امل�ساِربة( اإىل ال�سوق والتخفيف من املخاطر امل�ساحبة لها، الأنها �ستعمل 

على ا�ستقطاب حمرتيف ا�ستثمار متمر�سني يتمتعون باخلربة الالزمة يف هذا 

املجال. �سوف يتناول هوؤالء امل�ستثمرون منهج عمل يختلف متامًا عن طريقة 

عمل امل�ستثمرين املحليني االأفراد. ويتوقع اأن يكون لذلك انعكا�سات كبرية على 

املدى الطويل لهذه ال�سركات فيما يتعلق باحلوكمة، وال�سفافية،

والقدرات الت�سغيلية.

وتبني املوؤ�س�سات العاملية قراراتها اال�ستثمارية وفقًا مل�ستوى جودة املعلومات. 

ورغم اأن بع�س ال�سركات املتواجدة يف اململكة العربية ال�سعودية توفر م�ستويات 

اأعلى من االف�ساح وال�سفافية عن احلد االأدنى الذي حددته االأنظمة، اإال اأن 

هذه ال�سركات ت�سكل اال�ستثناء ولي�س القاعدة.

ويتحتم على ال�سركات التي تاأمل يف جذب م�ستثمرين اأجانب اأن تتجاوز 

م�ستويات احلد االأدنى من االف�ساح. فعلى �سبيل املثال؛ اإ�سدار التقارير بلغات 

خمتلفة لي�س اإلزاميًا وفقًا لالأنظمة  ال�سعودية. وعليه، فاإنَّ غالبية اإعالنات 

ال�سركات يف ال�سوق ت�سدر بالعربية فقط، مما ي�سكل عائقًا اأمام دخول 

امل�ستثمرين االأجانب يف مثل هذه ال�سركات. جدير بالذكر اأن بع�س ال�سركات 

ت�سدر تقاريرها باللغتني العربية واالإجنليزية، مما يجعلها اأكرث جاذبية 

للم�ستثمرين االأجانب من هذا البعد.

على نحٍو مماثل، �سوف يف�سل امل�ستثمرون تلك ال�سركات، التي توفر قدرًا اأكرب 

من ال�سفافية يف االأداء املايل، يرتافق ذلك مع اإ�سدارها حتليالت اأكرث قوة 

فيما يتعلق بالتحديثات التنظيمية.

�سوف ت�ستفيد ال�سركات التي تبادر اإىل تزويد م�ستوى من ال�سفافية يلبي 

توقعات امل�ستثمرين العامليني، من تكلفة راأ�سمالية اأكرث جاذبية وفر�س 

منو معززة اأكرث من تلك التي ال تبادر لتزويد هذه امل�ستويات من ال�سفافية 

املطلوبة.

كما على جمال�س اإدارة ال�سركات ال�سعودية اأن تتوقع طلبًا اأكرب من امل�ستثمرين 

االأجانب للح�سول على مزيد من الو�سوح وال�سفافية يف عملياتها الت�سغيلية. 

و�سوف يعمل هذا على ت�سجيع ال�سركات نحو التزام اأكرب بالتوجه نحو 

احلوكمة، وجودة التقارير املقدمة من قبلها للم�ستثمرين. ويتوقع امل�ستثمرون 

االأجانب تلقيهم معلومات كافية ووافية عن كافة عنا�سر عمليات ال�سركات، 

اإىل جانب توقعاتهم باأن تكون االإدارة م�سوؤولة وحتا�َسب عن قراراتها 

اال�سرتاتيجية.

على �سبيل املثال، يتوقع امل�ستثمرون االأجانب من ال�سركات اأن حت�سن من 

كفاءاتها وقدراتها الت�سغيلية، مبا يف ذلك ا�ستخدام االأ�سول ب�سكل اأف�سل 

لتوليد املبيعات، وب�سكٍل اأ�سا�سي وجوهري؛ زيادة العائد على حقوق امللكية 

)RoE(. اإىل جانب ذلك، �سوف تتبنى ال�سركات التي ت�سعى الأن تكون رائدة

يف االأ�سواق هذه املمار�سات، و�سوف جتني ثمار جهودها يف الو�سول ال�سهل اإىل 

راأ�س املال. اأما ال�سركات التي تقاوم اأو ترتدد يف اتخاذ هذه اخلطوات �ستواجه 

�سعوبة كبرية يف قطف ثمار جهودها جلذب ا�ستثمارات جديدة.

بطبيعة احلال، �سيكون لالإجراءات اال�ستباقية الفاعلة والو�سول امل�ستهدف 

للم�ستثمرين املحتملني مفتاح النجاح لل�سركات ال�سعودية، التي ت�سعى جلذب 

اال�ستثمار االأجنبي. 

ومن خالل عملها يف اإدارة االأ�سول، ُتعد �سركة جدوى لال�ستثمار؛ من اأبرز 

مدراء اال�ستثمار يف �سوق االأ�سهم ال�سعودي. وكجزء من مهام اإدارة اال�ستثمار 

التي نقوم بها، نتفاعل ب�سكٍل منتظم مع اإدارات ال�سركات املدرجة ون�سجعها 

على تعزيز املعايري القائمة لل�سفافية والكفاءة.

 

وفيما يتعلق يف اال�ستثمار باالأ�سهم اخلا�سة؛ يجمعنا اإطار عمل ممنهج ووثيق 

مع اإدارات ال�سركات التي ن�ستثمر فيها، حيث تعمل جدوى لال�ستثمار على 

م�ساعدة تلك ال�سركات يف تطبيق معايري جديدة حلوكمة ال�سركات، واإعادة 

فتح السوق: اآلثار المترتبة من دخول االستثمار األجنبي في سوق األسهم السعودية

Industry recognition for excellence

هيكلة وتنظيم امليزانيات العمومية، وا�ستقطاب كفاءات اإدارية متخ�س�سة 

وحمرتفة ذات مهارة عالية، وبناء منهج عمل ت�سغيلي بطريقة فاعلة ت�سمن 

النمو امل�ستقبلي. كما نقوم بخطوات فاعلة لتقدمي عمالئنا وال�سركات امل�ستثمر 

فيها للم�ستثمرين املحتملني من خالل العرو�س الرتويجية، واللقاءات الفردية.

اإنَّ فتح ال�سوق املالية ال�سعودية اأمام امللكية االأجنبية املبا�سرة لن يفيد ال�سوق 

فقط، بل �سيكون جيدًا ومفيدًا لل�سركات ال�سعودية اأي�سًا. و�سواًء كانت 

هذه ال�سركات متداولة االآن يف ال�سوق املالية ال�سعودية اأو يتوقع اإدراجها يف 

امل�ستقبل، فاإن الو�سول اإىل امل�ستثمرين املوؤ�س�ساتيني العامليني يخلق فر�سًا 

واعدة لتح�سني االأداء والنمو.

تكللت جهودنا بالنجاح مع فوزنا بسبع جوائز. 7  جوائز في 2014
LIPPER

FUND AWARDS 2014

CPI
Financial

أفضل صندوق أسهم
خليجية - ثالثة أعوام

أقل من 30 م.

أفضل صندوق
أسهم إسالمي

أفضل مدير 
أسهم

أفضل مصرف استثماري
في المملكة

أفضل إدارة أصول
في المملكة

أفضل صندوق أسهم
خليجية - ثالثة أعوام

أفضل مدير أصول
في الشرق ا�وسط
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ثقافة األداء

نظرة عامة حول أعمال عام 2014

يرتكز أداء جدوى لالستثمار على ثقافة الشراكة التي 
ترحب بمساهمة كل فرد من أعضاء فريق العمل في 

تحقيق إنجازات الشركة ككل.
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جدوى لالستثمار
جدوى لال�ستثمار هي �سركة متخ�س�سة يف جمال اإدارة اال�ستثمارات 

وا�ست�سارات امل�سرفية اال�ستثمارية، مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�س، 

وتدير اأ�سواًل تقدر بـ 19 مليار ريال يف جمال اأ�سواق االأ�سهم وامللكية اخلا�سة 

واال�ستثمارات العقارية وا�ستثمارات الدخل الثابت. وت�سم قاعدة عمالءنا 

هيئات حكومية وخا�سة وموؤ�س�سات حملية ودولية، و�سركات عائلية حملية 

ومكاتب رائدة.

منذ تاأ�سي�س جدوى لال�ستثمار يف عام 2007، قمنا باإجناز اأداء قوي يف اإدارة 

اال�ستثمارات وتقدمي ا�ست�سارات امل�سرفية اال�ستثمارية. ت�ستمل منتجاتنا 

وخدماتنا املتخ�س�سة على �سناديق ا�ستثمارية حائزة على جوائز عديدة، 

وتفوي�سات اإدارة حمافظ يف اأ�سواق االأ�سهم املحلية واالإقليمية، وا�ستثمارات 

امللكية اخلا�سة وال�سناديق العقارية، وا�ست�سارات عمليات اال�ستحواذ 

واالندماج وعمليات الطرح العام، واالأبحاث. ونحن اليوم واحدة من اأكرب 

ثالث �سركات يف اململكة  العربية ال�سعودية كمديري اأ�سول اأ�سهم عامة 

يف ال�سوق ال�سعودي، اإ�سافًة اإىل اأننا ال�سركة ذات االأداء االأف�سل يف اإدارة 

ال�سناديق اال�ستثمارية باملنطقة. ونعد اليوم ال�سريك ال�سعودي االأمثل يف 

م�ساندة اأعمال ال�سركات العائلية وامل�ساعدة على نقلها للمرحلة التالية من 

املاأ�س�سة والنمو. كما اأن جدوى لال�ستثمار �سركة متميزة يف جمال ن�سر تقارير 

واأبحاث اقت�سادية ومالية مقروءة على نطاق وا�سع.

إدارة األصول
وا�سلت اإدارة االأ�سول بال�سركة دورها اجلوهري يف تعزيز النمو يف عام 

2014، وذلك باإ�سافة حوايل 4.4 مليار ريال �سعودي كاأ�سول ا�ستثمارية 

جديدة، جاء ثلثها من عمالء جدد. وقد كان هذا العام ا�ستثنائيًا يف تاريخ 

ال�سركة من حيث التدفقات اال�ستثمارية امل�سجلة يف عام واحد.

ووا�سلت �سناديق جدوى اال�ستثمارية التاألق واثبات ريادة اأدائها يف اأ�سواق 

االأ�سهم ال�سعودية واخلليجية والعربية مقارنة باملوؤ�سرات املعيارية ذات العالقة 

وذلك للعام ال�سابع على التوايل. عالوة على ذلك، ت�ستمر �سناديق جدوى 

يف تفوق اأدائها على مناف�سيها منذ اإن�سائها يف �سهر يونيو من عام 2007. 

وهذا يعك�س �سجل م�سرية االإدارة املتفوق واملتميز. من ناحية اأخرى، ي�ستمر 

االأداء املميز ملحافظ االأ�سهم ب�ستى ا�سرتاتيجياتها وب�سكل ملحوظ مقارنة 

باملوؤ�سرات املعيارية واالأ�سواق ذات العالقة، حيث تفوقت عوائد ا�سرتاتيجياتنا 

اال�ستثمارية على ال�سوق واملوؤ�سر املعياري مبا يرتاوح بني 4.1 باملئة  اإىل

20 باملئة.

مع نهاية عام 2014، بلغت قيمة االأ�سول حتت االإدارة 19 مليار ريال �سعودي 

يف فئات االأ�سول الرئي�سة التي تقدمها جدوى )االأ�سهم املدرجة وامللكية 

اخلا�سة واال�ستثمارات العقارية وا�ستثمارات الدخل الثابت(، بن�سبة ارتفاع 

15.6 باملئة عن م�ستويات عام 2013، التي بلغت حينها 16.4 مليار ريال 

�سعودي. جدير بالذكر اأن 60 باملئة من جممل االأ�سول حتت االإدارة يوؤول اإىل 

جهات ا�ستثمارية موؤ�س�ساتية؛ مما يعك�س الثقة يف قدرتنا على تقدمي خدمة 

واأداء ثابت وقوي ب�سكٍل م�ستمر.

وتدير جدوى حاليًا ما يزيد على 11 مليار ريال �سعودي يف املحافظ 

اال�ستثمارية اخلا�سة يف االأ�سهم املدرجة، اإ�سافًة اإىل 400 مليون ريال �سعودي 

يف �سبعة �سناديق ا�ستثمارية تتنوع بني االأ�سهم املدرجة وال�سكوك، وذلك 

يف 31 دي�سمرب من عام 2014. وخالل العام ذاته، اأكدت وكالة »موديز 

للخدمات اال�ستثمارية« ت�سنيفها الإدارة االأ�سول يف �سركة جدوى لال�ستثمار 

يف جمال اإدارة اال�ستثمارات املالية من الفئة MQ2 وهي ثاين اأعلى درجة يف 

مقيا�س متدرج يتكون من خم�س درجات ت�ستخدمه »موديز« يف ت�سنيف مدراء 

اال�ستثمار على م�ستوى العامل. ف�ساًل عن كونه الت�سنيف االأعلى من نوعه 

الذي منحته موديز الأي �سركة اإدارة اأ�سول يف املنطقة، مما ي�سلط ال�سوء على 

القدرات االإدارية املميزة التي تتمتع بها جدوى لال�ستثمار.

وخالل عام 2014، بداأنا العمل على ثالثة �سناديق ا�ستثمارية جديدة،

يف م�سعى لتكرار ا�سرتاتيجيتنا املميزة يف املحافظ اخلا�سة، حيث من املتوقع 

اإطالقها يف عام 2015. 

وقد حظيت جدوى بتقدير كبري الأدائها ونتائجها القوية، وعزز من �سمعتها 

ح�سولها على عدد من اجلوائز الدولية املرموقة، اأبرزها:

. جائزة "اأف�سل �سركة اإدارة اأ�سول" يف ال�سرق االأو�سط املمنوحة من جملة 
    اإمييا فاينان�س العاملية، وذلك لل�سنة الثالثة على التوايل، وجائزة "اأف�سل 

    �سركة اإدارة اأ�سول" يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سنة الثانية. 

. جائزتني من جوائز "ليرب"، التي متنحها توم�سون رويرتز، املتخ�س�سة  
    يف االأبحاث وتقييم �سناديق اال�ستثمار؛ وهي جائزة "اأف�سل مدير 

    لالأ�سهم"، و"اأف�سل �سندوق اأ�سهم يف ال�سرق االأو�سط"، التي حققها 

    "�سندوق جدوى الأ�سهم االأ�سواق العربية" لثالثة اأعوام.

. جائزة "اأف�سل �سندوق ا�ستثماري اإ�سالمي"، وذلك �سمن جوائز جملة  
    "بانكر ميدل اإي�ست" ال�سادرة عن دار الن�سر "�سي بي اآي فاينان�سال".

. اإ�سافًة اإىل ذلك، اختارت "موؤ�س�سة جوائز اأداء اإدارة �سناديق اال�ستثمار" يف 
    ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، �سندوق جدوى لالأ�سهم اخلليجية 

    جلائزة  »اأف�سل �سندوق اأ�سهم خليجية اأداءً لثالثة اأعوام«، من فئة دون

    الـ 30 مليون دوالر اأمريكي.

الملكية الخاصة
�سهد عام 2014 العديد من االإجنازات يف جمال ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة، 

فخالله اأمتمنا اإدراج �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية 

من خالل االكتتاب العام االأويل، م�سجلني بذلك اأول اإدراج ل�سركة تتمّلك 

فيها جدوى عن طريق ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة. اإ�سافة اإىل ذلك، اأمتمنا 

اإدراج �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار من خالل طرح اأ�سهمها يف اكتتاب 

عام اأويل، لنكون بذلك اأول �سركة  تعمل يف جمال ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة 

تقوم باإدراج �سركتني مت اال�ستثمار فيهما يف ال�سوق املالية ال�سعودية. و�سهد 

عام 2014 اأول عملية تخارج كامل يف ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة، حيث قامت 

جدوى ببيع كامل ح�ستها اال�ستثمارية يف �سركة احتاد اخلليج لالأغذية اإىل 

�سركة العليان املالية. ومع نهاية عام 2014، اأمتمنا �سابع عملية ا�ستحواذ يف 

جمال امللكية اخلا�سة يف �سركة اإدارة اخلدمات البيئية العاملية.

لمحة عامة حول الشركة

ونتيجة لنموذجنا اال�ستثماري الرا�سخ، و�سجل م�سارنا القوي يف حتديد وتنفيذ 

ال�سفقات ممثلة مبا اأجنزناه من عمليات ناجحة يف عام 2014، فقد عززنا 

من مكانة جدوى لال�ستثمار ك�سريك مف�سل لقطاع االأعمال يف ال�سعودية ب�سكل 

عام وال�سركات العائلية على وجه اخل�سو�س. فاليوم، لدى جدوى ا�ستثمارات 

جتاوزت 4 مليار ريال �سعودي يف جمال امللكية اخلا�سة من خالل �سفقات 

ا�ستثمارية �سملت �سبع �سركات متت وفقا لنموذج ا�ستثماري را�سخ و�سجٍل 

متميز من االأداء الذي توج جهودنا يف حتديد وتنفيذ هذه ال�سفقات.

أبرز العمليات لعام 2014

االكتتاب العام األولي لمجموعة الحكير
يف 26 يونيو 2014، اأدرجنا �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة 

والتنمية يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( من خالل اكتتاب عام اأويل، يعترب 

اأول اإدراج ل�سركة تتمّلك فيها جدوى لال�ستثمار عن طريق ا�ستثمارات امللكية 

 x11.7 اخلا�سة. متت تغطية عدد اال�سهم املطروحة لالكتتاب بن�سبة جتاوزت

مرة، وذلك من قبل املوؤ�س�سات املالية وامل�ستثمرين االأفراد، فيما مت اإدراج 

ال�سركة عند اأعلى حد �سعري �سمن نطاق التقييم )50 ريااًل �سعوديًا لل�سهم(. 

بداأ تداول االأ�سهم يوم 26 يونيو، وا�ستمر ال�سهم يف حتقيق احلد االأعلى للزيادة 

يف ال�سعر امل�سموح بها، وهي  10 باملئة يوميا ملدة �ستة اأيام متتالية.

التخارج الكامل من شركة اتحاد الخليج لألغذية
يف 3 يوليو 2014، اأكملنا عملية بيع كامل ح�ستنا يف �سركة احتاد اخلليج 

لالأغذية ل�سركة العليان املالية. و�سّكلت هذه ال�سفقة مرحلة مهمة يف م�سرية 

�سركة جدوى لال�ستثمار، حيث اأنها مثلت اأول عملية تخارج كاملة الإحدى 

ا�ستثماراتها يف امللكية اخلا�سة، واأوجدت هذه ال�سفقة �سجاًل ا�ستثماريًا 

ناجحًا لل�سركة حول كيفية امتام عملية اال�ستثمار يف امللكية اخلا�سة ثم 

التخارج الكامل منها. اإن �سراكتنا مع �سركة احتاد اخلليج لالأغذية دعمت 

اإيرادات ال�سركة حيث ارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب قدره 22 باملئة و14 

باملئة يف �سايف الدخل خالل فرتة اال�ستثمار. كما اأن عملية التخارج ل�سالح 

�سركة العليان املالية - وهي اإحدى ال�سركات اال�ستثمارية الرائدة يف ال�سعودية 

– دلت على الثقة العالية يف اإدارة �سركة احتاد اخلليج لالأغذية وا�سرتاتيجيتها 

والنّمو املتوقع الأعمالها.

االكتتاب العام األولي في شركة الحمادي
يف 15 يوليو 2014، اأدرجنا �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار يف ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول( من خالل اكتتاب عام اأويل. مّتت تغطية عدد 

االأ�سهم املطروحة لالكتتاب بن�سبة جتاوزت x12.1 مرة، وذلك من قبل 

املوؤ�س�سات اال�ستثمارية واالأفراد فيما مت ادراج اأ�سهم ال�سركة عند اأعلى حد 

�سعري �سمن نطاق التقييم )28 ريااًل �سعوديًا لل�سهم(. بداأ تداول ال�سهم يوم 

15 يوليو، ووا�سل حتقيق احلد االأعلى للزيادة يف ال�سعر امل�سموح بها وهي

10 باملئة يف اليوم، على مدى ع�سرة اأيام متتالية. وبهذا االكتتاب االأويل 

العام، فاإن �سركة جدوى لال�ستثمار اأ�سبحت االآن اأول �سركة تدرج �سركتني

يف ال�سوق املالية ال�سعودية تتمّلك فيهما عن طريق ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة.

االستحواذ على شركة إدارة  الخدمات البيئية 
العالمية

يف 23 �سبتمرب 2014، اأكملنا �سابع عملية ا�ستثمار ملكية خا�سة ل�سركة 

جدوى لال�ستثمار، وهي �سركة خدمات االإدارة البيئية العاملية، وذلك عرب 

"�سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف جمال اإعادة تدوير املخلفات ال�سناعية". 

ترتبط اأهمية ا�ستحواذ جدوى لال�ستثمار على �سركة خدمات االإدارة البيئية 

العاملية من  كونه اأول ا�ستثمار يف امللكية اخلا�سة حل�سة اأغلبية تقوم به 

ال�سركة. اإ�سافة اإىل ذلك، كان ا�ستثمارنا يف خدمات االإدارة البيئية العاملية 

من اأ�سخم ا�ستثماراتنا يف جمال امللكية اخلا�سة التي مت اإجنازها على م�ستوى 

ال�سركة حتى االآن.

القطاع العقاري
تعمل جدوى على تنمية املحفظة اال�ستثمارية للعقارات، والتي ركزت يف 

ال�سابق على اقتنا�س الفر�س يف اململكة املتحدة على وجه اخل�سو�س. وقد 

جاء ذلك ا�ستجابًة لتزايد اهتمام امل�ستثمرين، والفر�س املتزايدة التي يوفرها 

قطاع العقارات ال�سعودي. ونركز يف توجهنا على اقتنا�س فر�س ا�ستثمارية 

تولِّد الدخل من جهة، وتنمي راأ�س املال من جهٍة اأخرى. ومن املتوقع اأن نبداأ 

بعر�س هذه الفر�س لعمالئنا يف عام 2015.

المصرفية االستثمارية
ويف جمال امل�سرفية اال�ستثمارية، قمنا بالعمل مع �سركة �سعودية رائدة لتقدمي 

خدمات ا�ست�سارية فيما يتعلق بتح�سري كافة متطلبات طرح اأ�سهمها يف اكتتاب 

عام اأويل خمطط له اأن يتم يف عام 2015. اإ�سافة اإىل ذلك، عملنا كم�ست�سار 

مايل لتمثيل الطرف البائع يف �سفقة ا�ستحواذ واندماج حمتملة.

خدمات الوساطة
وا�سلت جدوى تقدمي نظام موثوق به لتنفيذ التداوالت يف اأ�سواق اال�سهم 

املحلية واخلليجية، اإ�سافة اإىل خدمة تداول ال�سكوك وال�سلع االأ�سا�سية 

لعمالئنا.

وخالل العام املا�سي، اأدت دائرة الو�ساطة املالية اأعمالها با�ستخدام 

تكنولوجيا املعلومات يف عملياتها اال�ستثمارية، وذلك يف اأكرب عملية اإثراء 

خلدمات العمالء التجارية يف عملية التداول االإلكرتوين، منذ تاأ�سي�س ال�سركة. 

وقد اأثر هذا التطور على كافة التعامالت، �سواًء كان ذلك من خالل العمالء 

الذين يقدمون الطلبات عرب الهاتف من خالل مديري عالقاتهم يف ال�سركة اأو 

مبا�سرًة عرب البوابة االإلكرتونية لل�سركة.

وجاء هذا التطوير، كجزء من حتديث جوهري لنظام "TradeNet" الإدارة 

طلبات الو�ساطة املالية. وقد حظي عمالء الو�ساطة املالية ب�سرعة اأعلى 

ملعاجلة الطلبات، وقدرة اأكرب على تنفيذ معامالت ح�سابات العملة املوحدة 

للتداول يف اأ�سواق متعددة وبعمالت خمتلفة، وقد اأكدت توافقها مع متطلبات 

نظام تداول اجلديد.

استثمار أموال الشركة
ا�ستمر االأداء القوي الإدارة اأموال ال�سركة خالل عام 2014، وحققت املحفظة 

اال�ستثمارية الأموال ال�سركة عائدًا بلغ 154 مليون ريال �سعودي، وين�سب 

الف�سل يف ذلك اإىل املكا�سب املحققة من حمافظنا يف اأ�سواق االأ�سهم، واأ�سهم 
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جديدة للو�سطاء، وتوفري خ�سائ�س تقنية تدعم خا�سية ح�ساب العملة 

الواحدة للتداول يف اأ�سواق عديدة وبعمالت متعددة. ويدعم النظام اجلديد 

مت�سفحات التداول املبا�سرة بتوافق كامل مع االأنظمة التقنية اجلديدة 

لل�سوق املالية، ومبا مُيكن من ت�سريع معاجلة وتتبع اأمر البيع وال�سراء وفق 

مميزات تقلل الوقت الذي يتطلبه انتقال االأوامر من واإىل نظام

.Bloomberg AIM التداول

خالل العام، نفذت اإدارة تقنية املعلومات العديد من مبادرات م�ساندة 

االأعمال لتوفري موارد وقدرات اإ�سافية الأع�ساء الفريق، والتي توؤدي عمليًا 

اإىل تعزيز جتربة خدمة العمالء. وقد ا�ستملت هذه املبادرات على اطالق 

نظام اإدارة عالقات العمالء CRM يف عدد من اإدارات ال�سركة منها، اإدارة 

ا�ستثمارات العمالء، اإدارة االأ�سول، واإدارة االأبحاث.

وت�ستمل قدرات هذا النظام على اإدارة كاملة لتقارير االجتماعات والتوا�سل 

التي تتم مع العمالء عن طريق مدير العالقات، والتقارير ال�ساملة للح�سابات 

واملحافظ عن طريق �سا�سة واحدة، وو�سول مدير العالقات اإىل احل�سابات 

املوكلة اإليه مبا�سرة عن طريق النظام.

 

يف عام 2015، �سوف يتم موا�سلة تطوير نظام اإدارة عالقات العمالء بحيث 

ي�سمل اعتماد املزيد من احللول التقنية خالل تطوير اإجراءات االأعمال 

اجلديدة يف خمتلف اإدارات ال�سركة.

ولدعم انتقال املعلومات عرب كافة اإدارات ال�سركة، متَّ افتتاح موقع توا�سل 

اإلكرتوين داخلي خالل عام 2014. وذلك لدعم تفاعل فريق العمل مع اأخبار 

ال�سركة، والتطورات املطروحة يف الق�سايا االأخرى ذات ال�ساأن.

إدارة عمليات االستثمار 
اإىل جانب الدعم الذي تقدمه لتح�سني االأنظمة املرتبطة باإدارة اال�ستثمار، 

توا�سل اإدارة عمليات اال�ستثمار توفري دعم اأ�سا�سي يف جمال االلتزام، واإدارة 

عمليات االإ�ستثمار، وااللتزام بالت�سريعات والقوانني.

يندرج �سمن مهام اإدارة عمليات اال�ستثمار العمل على اإكمال كافة متطلبات 

هيئة ال�سوق املالية، واال�ستعداد لها، والتي تت�سمن اإعداد تقرير التدقيق 

املحا�سبي ل�سبعة �سناديق عامة، و�سبعة �سناديق خا�سة تابعة ل�سركة جدوى 

لال�ستثمار، وتقدمي القوائم والبيانات املالية لهيئة ال�سوق املالية. ومت اإجناز 

هذه املهام بحيث مل تذكر وثائق التدقيق املايل اأي تعليقات اأو مالحظات 

�سلبية من املحا�سبني القانونيني لل�سركة، وقد قدمت كل البيانات والقوائم 

املالية لهيئة ال�سوق املالية قبل املوعد النهائي املحدد من قبل الهيئة.

كما قامت اإدارة عمليات اال�ستثمار بتنفيذ عمليات معاجلة البيانات، 

وعمليات االإ�سرتاك واال�سرتداد، واإدارة ح�سابات العمالء، وعمليات املحا�سبة 

لل�سناديق، واإدارة ال�سناديق، ونظم املعلومات االإدارية، والتقارير التنظيمية، 

وعمليات معاجلة اأرباح االأ�سهم وتوزيعاتها، وتقدمي التقارير للجهات االإ�سر

افية فيما يتعلق باإدارة �سناديق وحمافظ العمالء اال�ستثمارية.

المجموعة الشرعية
وا�سلت املجموعة ال�سرعية يف عام 2014 عطاءها املتوا�سل يف دعم اأق�سام 

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

جميع اأن�سطة ال�سركة ل�سمان مطابقتها لقرارات الهيئة ال�سرعية.

وقامت املجموعة ال�سرعية كذلك مبراجعة عدد من االتفاقيات والعقود 

وامل�ساريع. ولعبت دورًا رئي�سًا يف هيكلة املنتجات اجلديدة وفق ال�سوابط 

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

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

عمل تخ�س امل�سرفية اال�سالمية.

اأما على �سعيد التدريب. فقد عقدت املجموعة ال�سرعية ور�س عمل للموظفني 

امل�ستجدين ل�سرح اأهم القواعد اخلا�سة بامل�سرفية اال�سالمية. واأنهت 

املجموعة ال�سرعية اأعمالها ال�سنوية باإ�سدار البيان اخلتامي الذي يبني مدى 

التزام ال�سركة ب�سوابط الهيئة ال�سرعية وقراراتها.

المسؤولية االجتماعية للشركة
ترتكز اأعمال امل�سوؤولية االجتماعية ل�سركة جدوى لال�ستثمار على دعم عدد 

من برامج التنمية امل�ستدامة يف اململكة، وذلك من خالل تطوير اخلربات 

املالية للجيل املقبل من قادة اال�ستثمار ال�سعوديني، واإقامة �سراكات جوهرية 

مع العديد من منظمات املجتمع.

حافظنا خالل عام 2014 على تقدمي برامج للتدريب العملي بال�سراكة 

مع عدد من اجلامعات يف اململكة لتوفري بيئة العمل املنا�سبة للمتدربني يف 

�سركتنا، بحيث يعملون جنبًا اإىل جنب مع فريقنا املايل املتخ�س�س، بهدف 

اكت�ساب املهارات التي يحتاجونها ل�سقل وتطوير حياتهم املهنية يف امل�ستقبل. 

يف عام 2014، قامت جدوى بتدريب ت�سعة متدربني بينهم اأربع طالبات 

ملدة �ستة اأ�سهر يف مكاتبها على عمل ومنتجات ال�سركة. وبذلك يرتفع عدد 

املتدربني اإىل �سبعة وثالثني متدربًا منذ تاأ�سي�س الربنامج عام 2009. كما 

نلتزم يف جدوى بتطوير فر�س للن�ساء ال�سعوديات يف مواقع العمل، وحتقيقًا 

لذلك، كان هناك ثماين ع�سر متدربة م�ساركة يف الربنامج. وقد التحق اأحد 

ع�سر طالبًا  وطالبة ممن �ساركوا يف الربنامج بفريق عمل جدوى بعد امتامهم 

لربامج التدريب.

 وت�سمنت اأن�سطتنا اخلريية هذا العام رعاية ع�ساء �سنوي تقيمه جمعية 

"�سند اخلريية لدعم االأطفال املر�سى بال�سرطان"، وتوفر جمعية �سند 

دعمًا لالأطفال من مر�سى ال�سرطان وعائالتهم يف اململكة، وتفخر جدوى 

لال�ستثمار يف م�ساهمتها مبثل هذه املبادرة التي تن�سجم مع قيمنا االإن�سانية 

واالجتماعية.

اال�ستثمار اخلا�س، اإ�سافًة اإىل االأرباح املوزعة من �سوق االأ�سهم العامة، 

واملحافظ اال�ستثمارية لالأ�سهم اخلا�سة التي تديرها ال�سركة.

األبحاث
خالل عام 2014، وا�سلت اإدارة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية متيزها 

يف تزويد عمالئها بتحليالت واأبحاث ذات م�ستوى عاٍل من اجلودة تتيح لهم 

مزايا تناف�سية. وبنجاحنا يف اإ�سدار اأكرث من 47 تقريرًا بنهاية عام 2014، 

باللغتني العربية واالإجنليزية، اأثبتنا ريادتنا يف جمال الفكر واملعرفة، وجاء 

ذلك من خالل اإطالقنا خدمات اأبحاث ربع �سنوية لقطاع النفط والغاز، 

ا�ستملت على تقارير وتوقعات حول �سناعة تكرير النفط وتداعيات انخفا�س 

اأ�سعار النفط على االأو�ساع املالية املحلية. وقد لقيت هذه التقارير، التي 

ا�ستندت على روؤيتنا املتعمقة لل�سوق ، تغطية وا�سعة من و�سائل االإعالم 

املحلية والدولية، وكانت اإ�سافة اإىل تقريرنا حول �سناعة النفط ال�سخري 

الذي اأ�سدرناه يف دي�سمرب عام 2013 وغريه من التقارير اخلا�سة االأخرى 

ال�سابقة.

والقى تقريرنا عن تاأثريات فتح ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" اأمام 

امل�ستثمرين االأجانب اهتمامًا وا�سعًا و�سدى قويًا على ال�ساحة االإعالمية،

واأدى اإىل �سل�سة من املقابالت مع عدة قنوات اإخبارية. كما �ساركنا اأي�سًا يف 

�سل�سلة ندوات عرب االإنرتنت �سمن برنامج  "Focus KSA"، التي اأطلقتها 

املجموعة التجارية ال�سعودية االأمريكية، جلذب امل�ستثمرين االأجانب اإىل 

اململكة.

م نظرة  وُيعد تقريرنا حول واقع �سناعة التكرير العاملية، تقريرًا اآخرًا قدَّ

متعمقة يف االأ�سباب والعوامل التي كانت وراء الزيادة ال�سريعة يف 

ا�ستهالك الطاقة يف ال�سعودية على مدى العقد املا�سي، وهو مو�سوع يحظى 

باهتمام متزايد على ال�سعيدين املحلي والعاملي.

كانت هذه التقارير الدورية املتخ�س�سة مكملة للن�سرات املنتظمة التي 

ت�سدرها جدوى، والتي ُتعد الدعامة االأ�سا�سية الأعمال ال�سركة، وقد ارتفع 

عدد امل�سرتكني من عمالئنا يف القائمة الربيدية اإىل اأكرث من 4 اآالف 

م�سرتك، يتابعون هذه التقارير املجدولة، التي ت�ستمل على املوجز البياين 

ال�سهري لالقت�ساد ال�سعودي، والتقارير عن الناجت املحلي االإجمايل ربع 

ال�سنوي اأو ن�سف ال�سنوي والتقارير عن املالمح امل�ستقبلية لالقت�ساد 

ال�سعودي، وكذلك اآخر امل�ستجدات عن االأو�ساع املالية.

وتتوفر هذه التقارير من خالل املوقع االإلكرتوين لل�سركة، كما يتم ن�سرها يف 

خمتلف  و�سائل االإعالم املقروءة وامل�سموعة، حيث ت�سع هذه الو�سائل جدوى 

لال�ستثمار يف موقع متميز كمزود رائد للتحليالت املعرفية املتعمقة حول بيئة 

االأعمال ال�سعودية. وقد �سارك ممثلو ومندوبو اإدارة االأبحاث والدرا�سات 

االقت�سادية يف اأوراق عمل لـ 13 موؤمترًا، وعقدوا 34 اجتماعًا مع العمالء 

وامل�ستثمرين، و�ساركوا يف 29 مقابلة تلفزيونية على الهواء مبا�سرة.

ومبا يحاكي مكانتنا الرائدة كاأحد اأف�سل م�سادر البحوث املتخ�س�سة، 

حقق فريق جدوى عددًا من البحوث املتعمقة والنوعية يف جمال التمويل 

اال�سالمي، كان من اأبرزها ن�سره كتابًا يناق�س مو�سوع �سكوك املرابحة، 

وكذلك، اإ�سداره تقريرًا يتناول م�ساألة اإدارة ال�سناديق الوقفية، واالآراء 

ال�سرعية حول معامالت زكاة �سناديق اال�ستثمار واإدارة ا�ستثمارات امللكية 

اخلا�سة، اإ�سافة اإىل مقال يتحدث عن الراأي ال�سرعي جتاه التعهد يف تغطية 

االكتتاب العام االأويل. وحظيت البحوث ال�سادرة يف جمال التمول االإ�سالمي 

على اهتمام و�سائل االإعالم، حيث ا�ستملت التغطية االعالمية على مقابلة مع 

قناة )CNBC عربية( تناولت احلديث عن م�ستقبل ال�سناديق الوقفية يف ظل 

االأنظمة اجلديدة يف اململكة العربية ال�سعودية.

األعمال المساندة
وا�سلت اإدارات االأعمال امل�ساندة يف �سركة جدوى لال�ستثمار توفري بنية حتتية 

ذات م�ستوى عال لدعم اأن�سطة ال�سركة يف عام 2014. وقد �سمنت هذه 

االإدارات عمليات �سل�سة وموثوقة جلميع اخلدمات املقدمة لعمالء ال�سركة، 

وكذلك اخلدمات املقدمة ملختلف اإدارات االأعمال داخل ال�سركة. وقد متَّ 

تعزيز عمل هذه االإدارات، من خالل اأنظمة تقنية املعلومات املتطورة، 

واالإجراءات الت�سغيلية، وفريق العمل املتخ�س�س، حر�سًا منها على تلبية 

معايري االلتزام، الإي�سال م�ستوى عاٍل من اجلودة يف خدمة العمالء.

تقنيـة المعلومات
وفرت نظم تقنية املعلومات يف ال�سركة، وما يت�سل بها من الربجميات وقواعد 

البيانات، تعاماًل اآمنًا وموثوقية عالية يف اأداء االأعمال، وتعزيز خدمة العمالء، 

وحت�سني االأداء الوظيفي لكافة جوانب عمليات اال�ستثمار يف ال�سركة.

اأ�سرف فريق اإدارة تقنية املعلومات على تنفيذ )مركز معاجلة االأزمات(، وذلك 

باإن�ساء مركز بيانات اإ�سايف يف موقع جغرايف خمتلف وي�ستمل على نظم تقنية 

املعلومات االأ�سا�سية الالزمة للقيام باالأعمال يف ال�سركة، وقد مت اخ�ساع هذا 

املركز الختبار دقيق مت اإجنازه وتوثيقه بنجاح. وميّكن النظام اجلديد اأع�ساء 

الفريق يف خمتلف اإدارات ال�سركة، من اإدارة االأعمال اليومية واالأن�سطة 

الت�سغيلية دون انقطاع، حتى يف اأ�سواأ احلاالت، مثل �سيناريو اخل�سارة الكاملة 

ملركز البيانات الرئي�س ) ال �سمح اهلل(. وقد متَّ جتهيز املركز ال�ستقبال املهام 

احل�سا�سة، وال�سماح الأع�ساء الفريق بالعمل عن بعد اأثناء االأزمات.

اإ�سافًة اإىل ذلك، متَّ تعزيز نظم تقنية املعلومات من خالل التحول اإىل نظام 

متطور الإدارة وتخزين كافة قواعد البيانات التي تقوم عليها اأنظمة ال�سركة 

وتطبيقات االأعمال الرئي�سة لها، وقد متَّ ذلك دون اأي انقطاع اأو توقف لعمليات 

ال�سركة، و�سوف يزودنا هذا التحول مبزيٍد من ال�سعة التخزينية واالأداء االأف�سل، 

وكذلك بنظام اأمان متطور، حيث ُتعد التقنية املختارة ذات عمر افرتا�سي اأطول 

واأكرب يف احلجم على نطاق وا�سع مع توفري يف النفقات وامكانية تو�سيع قدرات 

النظام ح�سب ما تقت�سيه احلاجة م�ستقباًل.

كما اأجرينا االختبارات الالزمة  لقيا�س قدرة اأنظمة اأمن املعلومات، وذلك لتاأكيد 

حمايتنا من االخرتاق لكافة النظم التي ميكن الو�سول اإليها من خارج ال�سركة، 

وقد �سمل االختبار كافة اخلدمات هذا العام مبا يف ذلك التداول االإلكرتوين، 

وموقع ال�سركة االإلكرتوين على االإنرتنت، والربيد االإلكرتوين على االإنرتنت. 

ويف ظل التزام ال�سركة الرا�سخ بتطوير خدمات العمالء، قمنا بتطبيق 

حتديثات تقنية على اأنظمة ال�سركة االأ�سا�سية، اعتربت االأو�سع واالأ�سمل 

على م�ستوى اأنظمة ال�سركة منذ تاأ�سي�سها. �ساهم النظام اجلديد يف توفري 

حلول تقنية وحتديثات متقدمة كان من اأبرزها تطوير واجهة م�ستخدم 
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استثماراتنا في الملكية الخاصة

عام االستحواذ: 2010 
نسبة االستحواذ: 49 باملائة

القطاع: االإلكرتونيات واالأجهزة
الصندوق: �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع التقنية

www.umg.com.sa :الموقع اإللكتروني

جمموعة املتبويل املتحدة هي �سركة رائدة يف التوزيع وبيع التجزئة لالأجهزة املنزلية، ومكيفات الهواء واالإلكرتونيات اال�ستهالكية. واملوزع الوحيد 

ل�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات واالأجهزة املنزلية. تدير ال�سركة وت�سّغل عددًا من املعار�س واملخازن مبجموع م�ساحة تقارب 110,000 مرت 

مربع. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن جمموعة املتبويل املتحدة لها ح�سور يف قطاع التجزئة عرب خم�سة حماّلت بيع عمالقة يف مناطق اململكة

العربية ال�سعودية.

عام االستحواذ: 2007 
نسبة االستحواذ: 30 باملائة

القطاع: النفط والغاز
الصندوق: �سندوق جدوى لال�ستثمار امل�سرتك

www.luberef.com :الموقع اإللكتروني

�سركة لوبريف هي �سركة م�سفاة زيوت متتلك وتدير م�سفاتني لتكرير زيت االأ�سا�س يف اململكة العربية ال�سعودية. بداأت عملياتها يف عام 1978 

مب�سفاة جدة، ومت اإجناز وت�سغيل امل�سفاة الثانية يف عام 1998 يف ينبع. يتم ا�ستهالك غالبية منتجات لوبريف للزيت يف اململكة العربية 

ال�سعودية. ميتلك �سندوق جدوى لال�ستثمار امل�سرتك ح�سة 30 باملائة من �سركة لوبريف فيما متتلك اأرامكو ال�سعودية احل�سة املتبقية.

عام االستحواذ: 2009 
عام التخارج: 2014

القطاع: االأطعمة وامل�سروبات
الصندوق: �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع االأغذية وامل�سروبات 

www.gulf-union.com :الموقع اإللكتروني

تاأ�س�ست �سركة احتاد اخلليج لالأغذية عام 1999. وهي اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال اإنتاج وت�سويق الع�سائر وامل�سروبات. تقع ال�سركة يف 

املدينة ال�سناعية الثالثة بالريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث مت تزويدها بـاأحدث املكائن، واملعدات وخطوط االإنتاج مع موا�سفات فنية 

عالية، وتكنولوجيا متقدمة واأعلى مقايي�س اجلودة. وقد قام �سندوق �سركة جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع االأغذية وامل�سروبات بالتخارج كليًا 

من ح�سة ال�سندوق البالغة 30 باملائة يف �سركة احتاد اخلليج لالأغذية، من خالل عملية بيع ح�سة يف �سركة احتاد اخلليج لالأغذية اإىل �سركة 

العليان املالية وذلك يف �سهر يوليو من عام 2014.

عام االستحواذ: 2011 
نسبة االستحواذ: 49 باملائة 

القطاع: مواد البناء
الصندوق: �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع مواد البناء

www.zamilco.com :الموقع اإللكتروني

تاأ�س�ست �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة والنقل يف الريا�س عام 1990. وهي �سركة مواد بناء رائدة، تركيزها الرئي�س هو توفري املتطلبات 

النهائية للمنازل، مبا يف ذلك خزانات املياه، اأغطية املناهل، واالأبواب االآلية، وخدمات العزل. ومتتلك ح�سة �سوقية رائدة يف اأعمال خزانات املياه، 

فيما يتم دعمها من خالل مركز اأبحاث وتطوير )R&D( يف اململكة املتحدة يعمل على تطوير وطرح منتجات جديدة يتم ابتكارها ح�سريًا لل�سركة.

عام االستحواذ: 2012 
نسبة االستحواذ: 35 باملائة

القطاع: ال�سيافة والرتفيه
الصندوق: �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع ال�سيافة والرتفيه

www.alhokair.com :الموقع اإللكتروني

تاأ�س�ست جمموعة احلكري عام 1978، وبداأت عملياتها بتاأ�سي�س اأول منتزه يف الريا�س. ويف عام 1985، دخلت املجموعة قطاع 

ال�سيافة. وب�سجٍل حافل يتجاوز االأربعني عامًا، تطورت املجموعة لت�سبح االآن اإحدى اأوائل امل�ستثمرين يف قطاع ال�سيافة والرتفية يف 

اململكة العربية ال�سعودية. ت�سم ال�سركة حاليا اأكرث من 2900 موظف، وتلعب دورًا قياديًا يف القطاع ال�سياحي والرتفيهي. ت�ستمل 

حمفظة املجموعة على 29 فندقا يف 11 مدينة، فيها اأكرث من 3305 غرفة، و52 مركز ترفيه يف اململكة العربية ال�سعودية ودولة 

االإمارات العربية املتحدة التي جتتذب اأكرث من 8.7 مليون زائر �سنويًا. وقد قام �سندوق �سركة جدوى بالتخارج اجلزئي من خالل بيع 

10.5 باملائة  من ح�سته يف املجموعة يف يونيو من عام 2014 خالل عملية االكتتاب العام االأويل ملجموعة احلكري يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول(.

عام االستحواذ: 2012 
نسبة االستحواذ: 30 باملائة

القطاع: الرعاية ال�سحية
الصندوق: �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع الرعاية ال�سحية

www.alhammadi.com :الموقع اإللكتروني

اأ�س�ست �سركة احلمادي اأول م�ست�سفى لها يف حي العليا يف الريا�س عام 1985، بطاقة ا�ستيعابية قدرها 50 �سريرا و12 عيادة 

خارجية. وقد تطورت ال�سركة لت�سبح االآن �سركة رائدة يف قطاع خدمات الرعاية ال�سحية اخلا�سة يف الريا�س، وبطاقة ا�ستيعابية 

تتجاوز 300 �سريرًا، و74 عيادة خارجية للمر�سى. تعمل ال�سركة حاليًا على اإكمال خطة تو�سعية كربى، ت�ستمل على افتتاح 

م�ست�سفيني جديدين، مبا �سي�ساعف من طاقتها اال�ستيعابية الأكرث من ثالثة اأ�سعاف ال�سعة احلالية. وتبلغ ح�سة �سندوق جدوى 

لال�ستثمار االآن يف �سركة احلمادي 21 باملائة، وذلك نتيجة لزيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل االكتتاب العام االأويل يف ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول( يف �سهر يوليو من عام 2014.

عام االستحواذ: 2014 
نسبة االستحواذ: 100 باملائة

القطاع: اإدارة النفايات ال�سناعية
الصندوق: �سندوق جدوى للفر�س اال�ستثمارية يف اإدارة النفايات ال�سناعية

www.gems-ksa.com :الموقع اإللكتروني

�سركة اإدارة اخلدمات البيئية العاملية هي �سركة اإدارة نفايات �سناعية رائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. تزود ال�سركة خدمات 

اإدارة النفايات اخلطرة، وخدمات �سناعية وهند�سية لقطاع النفط والبرتوكيماويات والقطاع ال�سناعي يف اململكة. تدير ال�سركة 

اأعمالها من خالل فريق اإداري على درجة عالية من اخلربة، يدعمه مركز للعلوم والهند�سة يف اإ�سبانيا، ي�سم فريقًا ذا كفاءة عالية  

من علماء ومهند�سني وم�ست�سارين ماليني.
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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 االإمام حممد بن �سعود االإ�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 االقت�ساد االإ�سالمي بجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة، وهو خبري يف جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�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 (عضو الهيئة)
رئي�س البحوث ال�سرعية يف جدوى لال�ستثمار، واأمني الهيئة ال�سرعية.

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

بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلسثتمار لعام 2014م
إن هذا البيان الختامي يعكس األداء الشرعي لشركة جدوى لإلستثمار ومدى االلتزام بالمعايير الشرعية، كما 

يعكس التزام وتعاون جميع األقسام في تطبيق القرارات الشرعية.
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الحوكمة

تعتمد جدوى أعلى معايير
الحوكمة والشفافية
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حوكمة الشركات:

لقد قامت ال�سركة بتبني مبادئ حوكمة ال�سركات والتي تتما�سى مع املعايري الدولية واالأنظمة والقواعد ال�سادرة من اجلهات املخت�سة يف اململكة العربية 

ال�سعودية. كما اأوفت ال�سركة مبتطلبات تعميم حوكمة ال�سركات من حيث اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة وا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س االإدارة وتهيئة البنية 

التحتية املنا�سبة للحوكمة.

و يبني اجلدول التايل تف�سياًل ملدى التزام ال�سركة بتعميم حوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية.

ال�شرح مل يتم اللتزام التزام جزئي مت اللتزام ت�صل�صل املواد وفقاً لتعميم هيئة ال�صوق املالية

ü ت�صكيل جمل�س الإدارة بوجود اأع�صاء م�صتقلني 1

اإ�صدار تقرير �صنوي مت�صمناً الآتي: 2

ü و�سف الأنواع 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 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 و خم�سة 

من كبار التنفيذيني
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�صال ن�صخة من تقرير جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�صنة

املالية املنتهية اإىل هيئة ال�صوق املالية
3

تاأ�صي�س البنية التحتية للحوكمة لت�صمل مايلي: 4

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

ووظائفه االأ�سا�سية
4.1

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

ü تطوير قواعد ال�سلوك املهني 4.3

ü ت�سكيل جلان رقابية 4.4

*تم فر�س غرامة مالية قدرها 10.000، ريال �سعودي على جدوى لال�ستثمار وذلك للتنازل عن ر�سوم اإدارة �سندوق جدوى للمرابحة بالريال ال�سعودي

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات

ع�صوية جمال�س الإدارة الأخرىت�صنيف الع�صويةال�صم

• غري م�ستقلاأديب عبد اهلل الزامل1
• غري تنفيذي

• �صركة الزامل القاب�صة - ع�سو جمل�س اإدارة
• �صركة الزامل ال�صناعية )�صركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة  

    التنفيذية، ع�سو جلنة التدقيق

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

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

•ا�صكندر ا�صتثمار بري هاد. ماليزيا - رئي�س جمل�س االإدارة
• جمموعة اك�صياتا بري هاد. ماليزيا - رئي�س جمل�س االإدارة

• يايا�صان خزانه- ماليزيا - و�سي
• خزانه نا�صيونال بريهارد - ع�سو

• بريفورمن�س ماجنمنت اند ديليفري يونت - و�سي/ع�سو

• م�ستقل هاورد مارك�س3
• غري تنفيذي 

• اوكرتي كابيتال ماجنمنت - الوليات املتحدة الأمريكية - رئي�س جمل�س االإدارة
• رالف روت�صي - ع�سو

• م�ستقلاإقبال اأحمد خان4
• غري تنفيذي

• فجر كابيتال، دبي - ع�سو جمل�س اإدارة، الرئي�س التنفيذي
• بنك اإ�صالم بروناي دار ال�صالم، بروناي - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية

• �صندوق مينا للبنى التحتية - ع�سو جمل�س اإدارة
• تامار للطاقة - ع�سو املجل�س اال�ست�ساري 

• غري م�ستقلعبد الرحمن اإبراهيم الرويتع5
• غري تنفيذي

• �صركة ع�صري )�صركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة والع�سو املنتدب،
• ال�صركة ال�صعودية لالأبحاث و الت�صويق )�صركة مدرجة( - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو  

    اللجنة التنفيذية، ع�سو جلنة املكافاآت والرت�سيحات

• مدينة امللك عبد اهلل القت�صادية )اإعمار( - ع�سو جمل�س اإدارة، رئي�س اللجنة التنفيذية
• �صركة حلواين اإخوان )�صركة مدرجة( - رئي�س جمل�س اإدارة

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

• �صركة العي�صى لل�صناعات - ع�سو جمل�س اإدارة

• غري م�ستقلعبد العزيز حممد ال�صبيعي6
• غري تنفيذي

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

    الب�سرية والرت�سيحات

• �صركة حممد اإبراهيم ال�صبيعي واأبنائه ال�صتثمارية القاب�صة )ما�صك(  - ع�سو جمل�س 
    االإدارة، ع�سو اللجنة التنفيذية، ع�سو جلنة املوارد الب�سرية والرت�سيحات، رئي�س جمل�س 

    اإدارة )ما�سك( اللوجي�ستية

• ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات امليكانيكية  - ع�سو جمل�س االإدارة
• بنك ا�صالم بروناي دار ال�صالم، بروناي - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو اللجنة املوارد 

    الب�سرية والرت�سيحات،

• جمل�س الغرف ال�صعودية  - ع�سو اللجنة الوطنية لالأوقاف
• الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�س  - ع�سو جلنة االأوقاف، ع�سو جلنة اال�ستثمار 

    واالأوراق املالية، ع�سو جلنة ال�سركات العائلية

• م�ستقلمايكل باول7
• غري تنفيذي

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

• اك�صوجيني�صز كوربوري�صن، الوليات املتحدة الأمريكية - ع�سو جمل�س اإدارة
• با�صبورت �صي�صتيم، الوليات املتحدة الأمريكية  - ع�سو

• �صركة فينيك�س كابيتال انف�صتمنت - كبري املدراء التنفيذيني

• غري م�ستقلطارق ال�صديري8
• تنفيذي

• تداول - ع�سو جمل�س االإدارة
• �صركة اأرامكو ال�صعودية لزيوت الأ�صا�س )لوبريف( - ع�سو جمل�س االإدارة

• �صركة جمموعة عبداملح�صن احلكري لل�صياحة والتنمية - ع�سو جمل�س االإدارة
• �صركة الراجحي الفا لال�صتثمار القاب�صة  - ع�سو جمل�س االإدارة

• �صركة نبعة التعليمية  - ع�سو جمل�س االإدارة
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي عام 2014

املجموعالبدلتاملكافاآت ال�صنويةال�صم

200,00062,000.00262,000.00اأديب عبد اهلل الزامل1

200,00064,000.00264,000.00تان �سري داتو اأزمان خمتار2

200,00051,000.00251,000.00هاورد مارك�س3

200,00019,000.00219,000.00اإقبال اأحمد خان4

200,00062,000.00262,000.00عبد الرحمن اإبراهيم الرويتع5

200,00057,000.00257,000.00عبد العزيز حممد ال�سبيعي6

200,00019,000.00219,000.00مايكل باول7

28,500.0028,500.00طارق ال�سديري8

1,400,000368,5001,762,500.00املجموع

لجان مجلس اإلدارة

ت�صنيف الأع�صاءاللجنة 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/ عبد العزيز ال�سبيعي2

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل، تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري 3

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

�سكرتري االأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 5

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

وتقوم اللجنة بتقدمي امل�ساعدة ملجل�س االإدارة يف التعامل مع الق�سايا املهمة و�سمان ر�سد نظام رقابي جيد ومتابعة اأعمال ال�سركة التنفيذية. وقد عقدت 

اللجنة ثالثة اجتماعات يف عام 2014.

ت�صنيف الأع�صاءجلنة ال�صتثمار 

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

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل - تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري2

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

تنفيذيع�سواالأ�ستاذة/ زهري الدين خالد4

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ عبد العزيز العريفي5

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ �سعد ال�سيف6

�سكرتري االأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 7

مت اإن�ساء جلنة اال�ستثمار ل�سمان اأن تكون ا�ستثمارات جدوى وفق برنامج ا�ستثمارات راأ�سمال ال�سركة. كما اأن من مهام اللجنة 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 اأربعة اجتماعات خالل 

عام 2014.

ت�صنيف الأع�صاءجلنة 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

تنفيذي�سكرتري االأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

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

يف �سمان وجود نظام رقابة وتدقيق داخلي م�ساركًة مع مدقق خارجي. وقد عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات يف عام 2014.

ت�صنيف الأع�صاءجلنة املكافاآت والرت�صيحات

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/ طارق ال�سديري3

�سكرتري االأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 4

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

جمال املوارد الب�سرية. وتقوم اللجنة بالعمل على حتديد جماالت التح�سني فيما يتعلق باملوظفني واملمار�سات والفوائد املكت�سبة والتعوي�سات. وقد عقدت اللجنة خم�سة 

اجتماعات يف عام 2014.

ت�صنيف الأع�صاءجلنة املطابقة واللتزام 

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/ طارق ال�سديري 2

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ علي ال�سقيه 3

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ حممد العبيد 5

تنفيذي�سكرترياالأ�ستاذ/ ملياء احلميد 6

ن�ساأت جلنة املطابقة وااللتزام التزامًا بالقواعد العامة لل�سركة وللتاأكد من التزام ال�سركة واالمتثال للقوانني واملحافظة على اأعلى املعايري االأخالقية.
ُ
اأ

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

اجتماعات خالل عام 2014.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجرائيات الرقابة الداخلية بالشركة
تعمل اإدارة التدقيق الداخلي يف ال�سركة كاإدارة ا�ست�سارية م�ستقله لها رابط مبا�سر مبجل�س االإدارة ومرتبط بلجنة التدقيق واملخاطر، وُتعنى هذه االإدارة 

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 حكومة ال�سركات، اإ�سافة اإىل الرقابة املالية، وال�سوابط الت�سغيلية وااللتزام بال�سوابط الت�سريعية. ويقدم رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي 

تقاريرا ب�سكل ربع �سنوي اإىل جلنة التدقيق واملخاطر والرئي�س التنفيذي لل�سركة، تغطي هذه التقارير كافه التفا�سيل والتطورات املتعلقة ب�سري االأعمال يف 

هذه االإدارة واملالحظات املتعلقة باأن�سطتها املختلفة.

وتبنت االدارة خالل عام 2014 نهجا قائما على حتديد املخاطر بحيث يتم اال�ستفادة من نتائج تقييم املخاطر لتقييم مدى فعالية توظيف وتطبيق ال�سوابط 

االأ�سا�سية يف �سبع اإدارات من اإدارات ال�سركة االأربعة ع�سرة. كما قامت اإدارة التدقيق الداخلي اأي�سًا مبتابعة عملية ت�سحيح جميع نتائج التقييم املفتوحة 

واملتعلقة ب�ست ادارات. علمًا اأن اإدارة التدقيق الداخلي ح�سلت على م�ساعدة من مدقق ح�سابات خارجي، وهو �سركة جرانت ثورن تون.
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات
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٢٠١٤٢٠١٣اإي�صاحات

بالريال ال�صعودياملوجودات

موجودات متداولة

٣١٠5.٣75.٣9٢62.413.159نقد وما يف حكمه

٤٤7.٠٢6.٢5629.548.466مدينون، �سايف

5٢٠٠.٤٠١.٤8588.338.237ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

655.١7٠.9٣٤54.428.239م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

7م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

١6.599.١7945.738.803�سايف

٤٢٤.57٣.٢٤6280.466.904جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

8١.١78.588.5681.343.236.633ا�ستثمارات متاحة للبيع

96.١٤6.١964.980.898ممتلكات ومعدات، �سايف

١٠٢٤١.٢٤٤.68٣215.625.896ا�ستثمار يف �سركة زميلة

١.٤٢5.979.٤٤71.563.843.427جمموع املوجودات غري املتداولة

١.85٠.55٢.69٣1.844.310.331جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق ال�صركاء

مطلوبات متداولة

١١١79.997.٣٠٠179.997.300م�ستحق لبنك - اجلزء املتداول

8.6١5.٢5٠8.615.250دائنون

2.500.000-اإيرادات موؤجلة

١٢8٣.٢99.٠١857.337.444م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

١٣7.٤76.8٣77.794.402خم�س�س الزكاة و�سريبة دخل

٢79.٣88.٤٠5256.244.396جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

-١١٤٤.999.٣٢5م�ستحق لبنك

8.٢٤٤.١٢٤10.305.700تعوي�سات نهاية اخلدمة

5٣.٢٤٣.٤٤910.305.700جمموع املطلوبات غري املتداولة

٣٣٢.6٣١.85٤266.550.096جمموع املطلوبات

حقوق ال�صركاء

١85٢.7٣5.٠٠٠568.490.000 و١٤راأ�س املال

١5٣٠5.١٢8.٠٢٣290.967.929احتياطي نظامي

٨١85.٣67.7٤8295.267.705 و١٠التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

١7٤.69٠.٠68423.034.601اأرباح مبقاة

١.5١7.9٢٠.8٣91.577.760.235جمموع حقوق ال�صركاء

١.85٠.55٢.69٣1.844.310.331جمموع املطلوبات وحقوق ال�صركاء

قائمة   المركز   المالي   كما   في   3١   ديسمبر ٢٠١٤  

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣اإي�صاحات

بالريال ال�صعوديالإيرادات

١٣5.٢٠8.١67110.570.498اإدارة االأ�سول

٤5.959.86624.482.579�سريفة ا�ستثمارية

5.9٣٤.8565.532.877و�ساطة

16١٤5.٢٠٣.789168.499.308الدخل من ا�ستثمارات ال�سركة، �سايف

10٢5.6١8.78712.161.154احل�سة يف ربح �سركة زميلة

٣57.9٢5.٤65321.246.416جمموع الإيرادات

امل�صاريف

) 100.549.170 () 95.٢٣٤.885 (رواتب ومزايا اأخرى

) 2.105.699 () ١.5٠١.٣٣7 (9ا�ستهالكات

) 4.226.850 () ٤.١88.5٣٤ (م�ساريف االإيجار

) 4.601.415 () 6.65٠.989 (عمولة على قر�س ق�سري االأجل 

) 29.314.159 () ٣٠.٢١8.79١ (17م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

) 140.797.293 () ١٣7.79٤.5٣6 (جمموع امل�صاريف قبل النخفا�س يف قيمة ال�صتثمارات

   180.449.123   ٢٢٠.١٣٠.9٢9�صايف الدخل قبل النخفا�س يف قيمة ال�صتثمارات

) 15.000.000 () 78.5٢9.987 (8االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

165.449.123 ١٤١.6٠٠.9٤٢ �صايف الدخل

18ربحية ال�صهم:

١.661.94الدخل من العمليات

١.661.94�سايف الدخل

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

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعوديالأن�صطة الت�صغيلية

١٤١.6٠٠.9٤٢165.449.123�صايف الدخل

تعديالت على :

)12.161.154 () ٢5.6١8.787 (احل�سة يف ربح �سركة زميلة

١.5٠١.٣٣72.105.699ا�ستهالكات

١.858.7٣١3.121.795تعوي�سات نهاية اخلدمة

1.137.366-خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

) 130.993.703 () ١٠5.669.٣9٢ (مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

) 1.089.048 () ٤٠١.٤85 (مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

   -)8.٠٣5.87٠ (مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

15.000.000  78.5٢9.987انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

-  9٣7�سطب ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية :

) 6.583.018 ()١7.٤77.79٠ (مدينون

) 33.747.242 () 7٤٢.695  (م�ستحق من اطراف ذات عالقة

) 37.942.849 (  ٢7.٣٠٠.٠8١م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

   -)٢.5٠٠.٠٠٠ (اإيرادات موؤجلة

   8.123.637  ٢5.٢١9.٠7٤م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

) 27.579.394 (  ١١5.565.٠7٠النقد من / )امل�صتخدم يف( العمليات

) 1.825.093 () ٣.9٢٠.٣٠7 (تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

) 7.359.656 () ٤.7٤٤.9٠٣ (زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

) 36.764.143 (   ١٠6.899.86٠�صايف النقد من / )امل�صتخدم يف( الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية

) 2.871.875 () ٢.667.57٢ (�سراء ممتلكات ومعدات

) 1.115.058.832 () 9٢١.996.5١7 (اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

١.٠٠٣.88٤.٠٣٠1.153.390.955املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

) 87.249.189 () ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

- 96.٣7٤.١٠7املح�سل من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

) 51.788.941 () ٢٤.٤٠5.95٢ ( �صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة ال�صتثمارية

الأن�صطة التمويلية

٢٢٤.996.6٢5182.946.050املتح�سل من الت�سهيالت البنكية

) 2.948.750 () ١79.997.٣٠٠ (ت�سديد الت�سهيالت البنكية

) 85.273.500 () 8٤.5٣١.٠٠٠ (اأن�سبة اأرباح مدفوعة 

   94.723.800) ٣9.5٣١.675 (�صايف النقد )امل�صتخدم يف( / من الأن�صطة التمويلية 

٤٢.96٢.٢٣٣6.170.716�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

6٢.٤١٣.١5956.242.443النقد وما يف حكمه، بداية ال�سنة

١٠5.٣75.٣9٢62.413.159النقد وما يف حكمه، نهاية ال�صنة

بنود غري نقدية:

  216.748.029) ١٢٤.85٤.٢7٤ (التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

) 101.395.979 () 6٣.575.67٠ (القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع املحولة اإىل قائمة الدخل

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

التغري فـي القيمة احتياطي نظاميراأ�س املال

العادلة لال�صتثمارات

املجموعاأرباح مبقاة

بالريال ال�صعودي

١568.490.000290.967.929164.915.655350.087.0401.374.460.624 يناير ٢٠١٣ 

االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات 

املعرتف بها يف قائمة الدخل
--15.000.000-15.000.000

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع
--216.748.029  -216.748.029

القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع 

املحولة اإىل قائمة الدخل
--) 101.395.979 (-) 101.395.979 (

165.449.123165.449.123---�سايف الدخل

) 85.273.500 () 85.273.500 (---توزيعات ارباح ) اإي�ساح رقم 19 (

 خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل ) 

اإي�ساح رقم 13 (
---) 7.228.062 () 7.228.062 (

٣١568.٤9٠.٠٠٠٢9٠.967.9٢9٢95.٢67.7٠5٤٢٣.٠٣٤.6٠١١.577.76٠.٢٣5 دي�صمرب ٢٠١٣ 

   -) ٢8٤.٢٤5.٠٠٠ (   --٢8٤.٢٤5.٠٠٠حتويل لزيادة راأ�س املال )اإي�ساح 14(

االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات 

املعرتف بها يف قائمة الدخل

--78.5٢9.987   -78.5٢9.987  

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع

--) ١٢٤.85٤.٢7١٢٤ (-) ٤.85٤.٢7٤ (

القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة 

للبيع املحولة اإىل قائمة الدخل

--) 6٣.575.67٠ (-) 6٣.575.67٠ (

١٤١.6٠٠.9٤٢١٤١.6٠٠.9٤٢--- �سايف الدخل

   -) ١٤.١6٠.٠9٤ (١٤.١6٠.٠9٤التحويل اإىل االإحتياطي النظامي

) 85.٢7٣.5٠٠ () 85.٢7٣.5٠٠ (---توزيعات ارباح ) اإي�ساح رقم 19 (

خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل

) اإي�ساح رقم 13 ( 

---) 6.٢66.88١ () 6.٢66.88١ (

١7٤.69٠.٠68١.5١7.9٢٠.8٣9 ٣١85٢.7٣5.٠٠٠٣٠5.١٢8.٠٢٣١85.٣67.7٤8 دي�صمرب ٢٠١٤

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

١. عام
�سركة جدوى لال�ستثمار )"ال�سركة"( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة 

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

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

هـ )املوافق 19 فرباير 2007(. اإن راأ�س مال ال�سركة البالغ 852.735.000 

ريال �سعودي مق�سم اإىل 85.273.500 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لكل 

�سهم )اإي�ساح رقم 14(. تتمثل اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية يف املتاجرة ب�سفة 

اأ�سيل ووكيل والتعهد بالتغطية وتاأ�سي�س واإدارة ال�سناديق اال�ستثمارية واإدارة 

املحفظة والتن�سيق وتقدمي امل�سورة وخدمات احلفظ الإدارة الرتتيب واخلطوات 

املتعلقة بال�سناديق اال�ستثمارية واإدارة املحفظة واملتاجرة كما ورد يف ترخي�س 

هيئة ال�سوق املالية رقم 37 - 6034 بتاريخ 3 �سعبان 1427 هـ

)املوافق 27 اأغ�سط�س 2006(.

٢. 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 االآتي:

تتبع ال�سركة �سنة مالية تنتهي يف 31 دي�سمرب.

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

املقتناة الأغرا�س املتاجرة وقيا�س اال�ستثمار يف �سركة زميلة با�ستخدام طريقة 

حقوق امللكية.

النقد وما في حكمه: يت�سمن النقد وما يف حكمه، ح�سابات البنك 
اجلارية واال�ستثمارات ذات ال�سيولة التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة 

اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ االقتناء.

استثمارات متاحة للبيع: اإن اال�ستثمارات املتاحة للبيع تتكون من 
اأوراق مالية وتنوي االإدارة االحتفاظ بها الأكرث من �سنة. تظهر اال�ستثمارات 

املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويتم اإدراج االأرباح واخل�سائر غري املحققة مبا�سرة 

�سمن حقوق ال�سركاء. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل �سعر ال�سوق يف 

حال وجود �سوق ن�سط. يف حال اال�ستبعاد، فاإن االأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة 

املعرتف بها م�سبقًا �سمن حقوق ال�سركاء يتم حتميلها على قائمة الدخل.

عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ب�سهولة، يتم اإدراج مبلغ تلك اال�ستثمارات 

بالكلفة ناق�سًا خم�س�س االنخفا�س يف القيمة، اإن وجد.

يعد انخفا�س قيمة االأوراق املالية عن التكلفة انخفا�سًا غري موؤقت اإذا حدثت 

ظروف معينة، والتي ت�سري اإىل ا�ستمرارية هذ االنخفا�س، اأو يكون عن طريقها 

ميكن احلكم على طبيعة االنخفا�س باأن يكون )موؤقت اأو غري موؤقت(. وت�سمل 

هذه املوؤ�سرات:

 � عدم قدرة ال�سركة على حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة وفقًا لل�سروط 

التعاقدية لالأوراق املالية، و  

 � اإفال�س ال�سركة امل�ستثمر فيها، و

 � �سعوبات مالية جوهرية لل�سركة امل�ستثمر فيها، اأو

 � وجود انخفا�س عام يف اأ�سعار ال�سوق و امتداد فرتة هذا االنخفا�س.

اســتثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة: يتم تقييم اال�ستثمارات 
املقتنــاة الأغرا�س املتاجرة بالقيمــة العادلة، يتم االعرتاف بالتغريات يف 

القيمــة العادلة يف قائمة الدخل لل�ســنة التــي ظهرت فيها، وال يتم اإ�سافة 

تكاليــف العمليات، اإن وجدت، اإىل قيا�ــس القيمة العادلة عند االعرتاف

املبدئي لال�ســتثمارات املقتناة الأغرا�ــس املتاجرة من خالل قائمة الدخل. 

اســتخدام التقديرات: يقت�سي اإعــداد القوائم املالية، طبقا ملعايري 
املحا�ســبة املتعارف عليها، ا�ســتخدام التقديرات واالفرتا�سات التي توؤثر 

علــى مبالغ املوجودات واملطلوبــات امل�سرح عنها، واالإف�ساح عن املوجودات 

واملطلوبــات املحتملة كما يف تاريــخ القوائم املالية، ومبالغ االإيرادات 

وامل�ساريــف امل�سرح عنها لل�ســنة املعرو�سة. بالرغم من اإعداد هذه 

التقديــرات واالفرتا�سات وفقــًا ملعرفة االإدارة لالأحداث والعمليات اجلارية، 

عليــه، فاإن النتائج الفعلية ميكــن 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 االنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل. 

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

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

على اأ�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا الأ�سل مايل مماثل.

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

دون ال�سيطرة. تظهر اال�ستثمارات 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 اال�ستهالكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريفًا 

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

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

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

املقدرة لهذه التح�سينات اأو املتبقي من مدة عقد 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

مدة عقد االإيجار اأواحلياة العملية املقدرة اأيهما اأقلحت�سينات على املاأجور

االنخفاض في قيمة موجودات طويلة األجل: يتم 
مراجعة املوجودات للتاأكد من عدم وجود خ�سائر انخفا�س بالقيمة عند وجود 

اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل اإمكانية عدم حتقق القيمة الدفرتية 

لهذه املوجودات. يقيد مبلغ هذه اخل�سائر، اإن وجدت، مبقدار الزيادة يف 

القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة املمكن حتقيقها والتي تقيم على 

اأ�سا�س �سايف �سعر البيع اأو القيمة امل�ستخدمة، اأيهما اأعلى، ولغر�س تقييم 

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

التدفقات النقدية ب�سكل م�ستقل.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
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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 �ســداد هذه االلتزامات التي تن�ســاأ عنها تدفقات ملنافع اقت�سادية هي حمتملة وميكن قيا�ســها ب�سكل دقيق.

تحويل العمالت األجنبية: يتم حتويل املعامالت بالعملة االأجنبية اإىل الريال ال�ســعودي باأ�ســعار التحويل ال�ســائدة عند اإجراء املعاملة. ويتم حتويل 
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإىل الريال ال�ســعودي باالأ�ســعار ال�ســائدة يف ذلك التاريخ. اإن املكا�ســب 

واخل�ســائر الناجتة عن الت�ســديدات اأو حتويل العمالت االأجنبية 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 وفقًا ل�ســروط 
نظام العمل ال�ســعودي عند انتهاء عقودهم. ويتم احت�ســاب هذه التعوي�سات على اأ�سا�ــس القيمة احلالية للمنافع املقررة امل�ســتحقة للموظفني  يف حالة تركهم 

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

 يف اأنظمة اململكة العربية ال�ســعودية.

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

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

تحقق اإليرادات: تتحقق االإيرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العمالء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم. تتحقق الر�سوم عن اإدارة االأ�سول )مبا يف ذلك �سناديق 
اال�ستثمار( كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات. تتحقق اإيرادات ر�سوم اال�سرتاك عند ا�سرتاك امل�ستثمر يف ال�سندوق. يتحقق دخل اأداء ال�سندوق يف نهاية ال�سنة، 

اإذا حقق ال�سندوق النتائج التي مت حتديدها م�سبقًا. يتم ا�ستحقاق ر�سوم اخلدمات اال�ست�سارية على اأ�سا�س تنا�سبي زمني يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي 

اخلدمات. تتحقق توزيعات االأرباح من اال�ستثمارات عند االإعالن عنها من قبل ال�سركة امل�ستثمر بها. يتحقق دخل العموالت على اأ�سا�س اال�ستحقاق.

الزكاة وضريبة الدخل: يخ�سع ال�سركاء ال�سعوديون للزكاة مبوجب اأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم احت�ساب 
خم�س�س الزكاة وفقًا للوعاء الزكوي. يتم حتميل الزكاة املقدرة اىل حقوق ال�سركاء ال�سعوديني. يخ�سع ال�سركاء االأجانب ل�سريبة الدخل مبوجب اأنظمة م�سلحة 

الزكاة والدخل املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم احت�ساب �سريبة الدخل وفقًا ل�سايف الربح املعدل. يتم حتميل الزكاة املقدرة اىل حقوق ال�سركاء 

االأجانب. يجري ت�سجيل اأية فروقات يف التقدير عند اعتماد الربط النهائي من قبل امل�سلحة 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 االقتناء:

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

9٣.٣75.٣9٢31.413.159ح�سابات البنك اجلارية

١٣.٠٠٠.٠٠٠31.000.000عقود مرابحة

١٠5.٣75.٣9٢62.413.159

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�ســبة 0.12% �سنويًا ) 31 دي�سمرب 2013 : 0.35% �سنويًا(.

اإن القيمــة الدفرتيــة املف�سح عنهــا اأعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل .

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)

٤. مدينون، صافي
يتكون املدينون كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

5٢.٣6١.٤٣٣34.883.643مدينون

) 5.335.177 () 5.٣٣5.١77 (خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

٤7.٠٢6.٢5629.548.466

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

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

5.٣٣5.١774.197.811ر�سيد افتتاحي

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

5.٣٣5.١775.335.177ر�سيد ختامي

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

                                             بالريال ال�صعودي

ال�صناديق ال�صعودية 

املفتوحة

القيمة العادلة ٢٠١٣القيمة العادلة ٢٠١٤التغري يف القيمة العادلةالتكلفة ال�صلية

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠٤٠١.٤85٢٠٠.٤٠١.٤8588.338.237

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

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

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

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

887.٠69.967828.523.768 ا�ستثمارات متاحة للبيع لدى �سناديق مدارة)اإي�ساح رقم 8( 

م�ستحق من اأطراف ذات عالقة:

5١.7٣٢.١٤٠47.561.477 - ر�سوم اإدارة االأ�سول حم�سلة من �سناديق مدارة 

٣.٤٣8.79٤6.866.762 - مدينون اخرون من �سناديق مدارة 

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)
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اإن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة واملبالغ املتعلقة بها، هي كما يلي :

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

تت�سمن ر�سوم اإدارة االأ�سول ما يلي:

5٢.١85.٢٠٠54.878.096 - ر�سوم ناجتة عن �سناديق مدارة

٣76.979392.767 - ر�سوم ناجتة عن االإدارة امل�سرفية للمحفظة اال�ستثمارية

-٢.5٠٠.٠٠٠الدخل الناجت من ال�سريفة اال�ستثمارية لل�سركاء يف ال�سركة الزميلة واجلهات ذات العالقة االأخرون

٢٠.٢5٤.٢5523.830.221توزيعات ارباح من �سناديق مدارة

١.6٠٠.٠٠٠1.200.000م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة ) اإي�ساح 17(

١.5٠٠.٠٠٠1.500.000ر�سوم خدمات حمملة على ال�سركة الزميلة

7. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى، صافي

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

-7.8٠8.١٢٤م�ساريف موؤجلة

٢.5٤6.6٠71.839.543�سريبة دخل مدفوعة مقدمًا 

١.5٤5.٠٠٠1.829.635قرو�س للموظفني

١.١6٢.١٣51.290.486اإيجار مدفوع مقدمًا

١.٤٣9.٢٤٤1.113.248دفعات مقدمة للموظفني

١.٣87.75٢996.028�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

89٠.٠٠٠890.000قر�س ملوظف �سابق )1-7(

7١٠.٣١7716.863دفعات مقدمة للتاأمني

37.508.000-ودائع مدينة )2-7(

١7.٤89.١7946.183.803

) 445.000 () 89٠.٠٠٠ (خم�س�س قر�س ملوظف �سابق م�سكوك يف حت�سيله

١6.599.١7945.738.803

7-1 متثل مبلغ قر�س مدين من موظف �ســابق مت رفع دعوى �سده لدى املحكمة يف عام 2008، ويرى امل�ست�ســار القانوين لل�ســركة اأن الق�سية �ســتنتهي ل�سالح 

ال�سركة.

7-2 خالل 2013 دفعت ال�ســركة مبلغ 37.508.000 مليون ريال �ســعودي ك�سمان حل�سة االأقلية يف م�ســروع عقاري يف تركيا، وبعد ذلك، خالل ال�ســنة املنتهية 

يف 31 دي�ســمرب 2014 ، قررت ال�ســركة عدم اال�ســتمرار باال�ســتحواذ و اإ�ستالم املبلغ بالكامل خالل ال�ســنة، وتبعًا لذلك، مت اإلغاء �سمانات البنك املتعلقة 

وال�سادرة من الربكة ترك كاتيليم بانكا�ســي ل�سالح ال�سركة.

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

التغري يف القيمة الكلفة الأ�صلية

العادلة

النخفا�س املدرج

يف ال�صنوات

ال�صابقة

النخفا�س املعرتف

به يف قائمة

الدخل

القيمة العادلة

٢٠١٤

القيمة العادلة

٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

  ١٢٣.856.69٤42.728.060--) 9.8٤٣.٣٠6 (١٣٣.7٠٠.٠٠٠�سناديق اال�ستثمار املفتوحة

  8٣٢.٠67.6٤٢901.278.035) 78.5٢9.987 () ١5.٠٠٠.٠٠٠ (8٣١.٢5٠.٢٢٣9٤.٣٤7.٤٠6�سناديق اال�ستثمار املقفلة

٢٢٢.66٤.٢٣٢399.230.538--) 56.٤٤8.58١ (٢79.١١٢.8١٣ح�س�س امللكية

١.٢٤٤.٠6٣.٠٣6 ٢8.٠55.5١9   ) ١5.٠٠٠.٠٠٠ () 78.5٢9.987 (١.١78.588.5681.343.236.633

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ  28.055.519 ريال �سعودي �سمن حقوق ال�سركاء كما يف 31 دي�سمرب 2014

)31 دي�سمرب 2013 : 137.955.476 ريال �سعودي(.

خالل ال�سنة، قامت ال�سركة بزيادة خم�س�س االنخفا�س يف ا�ستثمار عقاري خارجي غري مدرج يف �سندوق مقفل يف اململكة املتحدة مببلغ 78.529.987 ريال

�سعودي ) 31 دي�سمرب 2013: 15.000.000 ريال �سعودي(، وقد بلغت التكلفة االأ�سلية يف وقت اال�ستثمار 127.749.576 ريال �سعودي، ومت حتديد هذا 

املخ�س�س الذي متت زيادته با�ستخدام طرق تقييم مل ت�ستند فيها املدخالت الهامة اإىل معلومات ال�سوق.

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

القيمة العادلة ٢٠١٣الكلفة الأولية ٢٠١٣القيمة العادلة ٢٠١٤الكلفة الأولية ٢٠١٤

بالريال ال�صعودي

١.٢٢٠.٢8١.١57١.٣٤٣.٢٣6.6٣٣1.127.619.5771.135.223.003الر�سيد االفتتاحي لل�سنة

9٢١.996.5١7797.١٤٢.٢٤٣1.115.058.8321.331.806.861االإ�سافات

) 1.138.793.231 () 1.022.397.252 () ١.٠٤٠.٣٢٠.٢95 () 898.٢١٤.6٣8 (اال�ستبعادات

االنخفا�س الذي مت اثباته

يف قائمة الدخل
-78.5٢9.987   -15.000.000

1.343.236.633 1.220.281.157   ١.٢٤٤.٠6٣.٠٣6١.١78.588.568الر�سيد اخلتامي لل�سنة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)
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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�صعودي

الكلفة

49.695.146-12.740.2124.896.6144.786.091395.9709.503.174 117.373.085 يناير 2014

68٢.6٣١٢.667.57٢--58٠.٢97٢٣.5٠٠١١٠.٣٠٠ ١.٢7٠.8٤٤االإ�سافات

 -) ٤9٢.٣9١ (---٢٣6.8١٤٢٤.7٤8 ٢٣٠.8٢9 التحويالت

    -----    -- -ا�ستبعادات

) 8.999 (----    -- ) 8.999 (�سطب

5٢.٣5٣.7١9  ١٣.557.٣٢٣٤.9٤٤.86٢٤.896.٣9١٣95.97٠9.5٠٣.١7٤١9٠.٢٤٠ 31١8.865.759 دي�سمرب 2014

ال�صهالك املرتاكم

44.714.248-12.619.6634.442.3644.659.471124.8037.285.261 115.582.686 يناير 2014

١.5٠١.٣٣7-  96.٣٤١١6٤.٤6٢6٠.٢8٢5٠.٠٠٠586.6١9 5٤٣.6٣٣املحمل لل�سنة

    -----    -- -ا�ستبعادات

 ) 8.٠6٢ (----    -- ) 8.٠6٢ (�سطب

٤6.٢٠7.5٢٣-١٢.7١6.٠٠٤٤.6٠6.8٢6٤.7١9.75٣١7٤.8٠٣7.87١.88٠ 31١6.١١8.٢57 دي�سمرب 2014

القيمة

 الدفرتية ال�صافية

8٤١.٣١9٣٣8.٠٣6١76.6٣8٢٢١.١67١.6٣١.٢9٤١9٠.٢٤٠6.١٤6.١96  ٣١٢.7٤7.5٠٢ دي�صمرب ٢٠١٤

4.980.898-120.549454.250126.620٢7١.١672.217.913  311.790.399 دي�سمرب 2013

خالل �سنة 2014 قررت االإدارة �سطب اأجهزة الكمبيوتر بقيمة دفرتية �سافية بلغت 937 ريال �سعودي.

١٠. االستثمار في شركة زميلة
�ســاركت ال�ســركة يف تاأ�سي�ــس �ســركة �سركة جدوى لال�ســتثمار ال�سناعي )ال�سركة الزميلة(، وح�سة ال�ســركة هي 30% من جمموع راأ�س مال ال�سركة الزميلة 

البالغ 500.000 ريال �ســعودي، ويتم احت�ســاب ال�ســركة الزميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية، اإن املبلغ االأ�سلي املدفوع هو 150.000 ريال �ســعودي مبا ميثل

30% من راأ�ــس مال ال�سركة الزميلة ال�سادر.

اإن حركة اال�ســتثمار هي كما يلي : 

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

58.٣١٣.66746.152.513الر�سيد االفتتاحي لل�سنة

٢5.6١8.78712.161.154احل�سة من الربح لل�سنة 

8٣.9٣٢.٤5٤58.313.667

١57.٣١٢.٢٢9157.312.229احل�سة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع

٢٤١.٢٤٤.68٣215.625.896الر�سيد اخلتامي لل�سنة

اإن احل�سة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم االإ�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سركة الزميلة والبالغ  157.312.229 ريال �سعودي قد مت ادراجه �سمن 

حقوق ال�سركاء كما يف 31 دي�سمرب 2014 )31 دي�سمرب 2013: 157.312.229 ريال �سعودي(.

١١. المستحق للبنك
خالل عام  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 و500 مليون ريال �سعودي لتمويل املعامالت. كما يف 31 دي�سمرب2014،  مت ا�ستخدام مبلغ 180 مليون ريال �سعودي من الت�سهيل 

املدور )2013: 180 مليون ريال �سعودي( ومبلغ 45 مليون ريال �سعودي من متويل املعامالت )2013: ال�سيء( وهو م�ستحق ال�سداد يف 27 اأغ�سط�س 2018. 

مت تقدمي �سمانة مقابل هذه الت�سهيالت على �سكل �سند الأمر ويخ�سع ملعدل عمولة بن�سبة 2.99%  )2013 : 3.37%( و4.57% على التوايل  كما هو مو�سح 

باالإتفاقية. حتتوي هذه الت�سهيالت على �سروط معينة وقد مت االإلتزام بها من قبل ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014. 

١٢. المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

٤6.579.65٤50.874.343رواتب موظفني م�ستحقة ومزايا متعلقة بها

٣٣.١١٢.٠٤٢2.736.678م�ساريف م�سروع م�ستحقة

٢.١5٠.7٠٤1.652.665عمولة م�ستحقة عن قرو�س ق�سرية االأجل

-7٤٢.5٠٠توزيعات اأرباح م�ستحقة  

1.573.758    ١9٤.١٠١ م�ستحق ملوردين

5٢٠.٠١7500.000 خم�س�سات و مطلوبات اأخرى

8٣.٢99.٠١857.337.444

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

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

568.٤9٠.٠٠٠568.490.000راأ�س املال

٢9٠.967.9٢9290.967.929احتياطي نظامي

٣٣7.75١.١٠١264.813.540اأرباح مبقاة

)1.209.657.350 () ١.٢6٢.٣76.7٠6 (ا�ستثمارات

) 26.204.379 (   ٢5.٣١٣.7٠٣ممتلكات ومعدات

٣١.585.87714.151.809خم�س�سات

١75.9٢5.577170.072.064�سايف الدخل املعدل

١67.657.٤8١72.633.613 وعاء الزكاة

الزكاة:

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

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

اأيهما اأعلى ) 2014 :%90 ، 2013 : %90 (

١58.٣٣٣.٠١9153.064.858

٣.958.٣٢53.826.621الزكاة لل�سنة ) %2.5 (

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)
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ضريبة الدخل:

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

١7.59٢.55817.007.206ح�سة ال�سركاء غري ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل ) 2014 : %10 ، 2013 : %10 (

٣.5١8.5١٢3.401.441�سريبة الدخل لل�سنة )%20(

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

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

 7.925.996 7.79٤.٤٠٢بداية ال�سنة

 7.228.062 7.٤76.8٣7خم�س�س ال�سنة

 -) ١.٢٠9.956 (عك�س خم�س�س ال�سنوات ال�سابقة

 -) ١.8٣9.5٤٣ (تعديل دفعات مقدمة

) 7.359.656 () ٤.7٤٤.9٠٣ (املدفوع خالل ال�سنة

 7.794.402 7.٤76.8٣7اإجمايل الزكاة و�سريبة الدخل

قامت ال�ســركة بتقدمي اإقراراتها الزكوية وال�سريبية لل�ســنوات حتى ال�ســنة املالية 2013 لدى م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل، وقد ا�ســتلمت ال�سركة الربوط 

الزكوية لعام 2007 وقد ت�سمنت مطلوبات زكاة اإ�سافية، وقد اعرت�ست ال�ســركة ر�ســميا على االأ�سا�ــس الذي ا�ســتند عليه عند حتديد هذه املطالبة االإ�سافية 

ومازالــت تنتظــر رد امل�سلحــة علــى ذلك، وتعتقد االإدارة اأنه ال ميكن يف هذه املرحلة التحديد بدقة للنتائج النهائية لهذه اال�ســتئنافات املقدمة واالإجراءات التي 

اتخذتها ال�ســركة، وبالتايل مل يتم تكون خم�س�س ملطلوبات الزكاة االإ�سافية كما يف 31 دي�ســمرب 2014، وما تزال االإقرارات الزكوية وال�سريبية لل�ســنوات من 

2008 اإىل 2013 حتت الدرا�ســة من قبل امل�سلحة.

١٤. رأس المال
خالل ال�ســنة املنتهية يف 31 دي�ســمرب 2009، مت اإ�سدار 6.849.800 �ســهم جديد بقيمة 10 ريال �ســعودي لل�ســهم وذلك بعد م�سادقة ال�سركاء يف اجلمعية 

العمومية غري العادية يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ 15 اأبريل 2009 على زيادة راأ�ــس مال ال�ســركة من 500.000.000 ريال �ســعودي اإىل 568.490.000 ريال 

�ســعودي ونتج عنه عالوة اإ�سدار مببلغ 273.960.000 ريال �ســعودي، مت اإدراجها �سمن االحتياطي النظامي.

اأو�سى جمل�ــس االإدارة يف اجتماعهم املنعقد يف 4 �سفر 1435هـ )املوافق 7 دي�ســمرب 2013( بزيادة راأ�ــس املال من 568.490.000 ريال �ســعودي اإىل 

852.735.000 ريال �ســعودي باإ�سدار 28.424.500  ا�ســهم منحة بقيمة ا�ســمية تبلغ 10 ريال �ســعودي من خالل ن�سبة من االأرباح املبقاة، و�سيتم اإ�سدار 

وتوزيع  هذه االأ�ســهم اجلديدة على ال�ســركاء بن�ســبة �ســهم واحد جديد مقابل كل �سهمني مملوكة يف ال�ســركة . قام جمل�س االإدارة بتوكيل رئي�س املجل�س  لعقد 

جمعية عامة غري عادية الإعتماد اإ�سدار ا�ســهم منحه و تعديل البنود املتعلقة بالنظام االأ�سا�ســي لل�ســركة . وافق �ســركاء ال�ســركة يف اجتماع اجلمعية العامة غري 

العادية املنعقد يف 16 جمادى االأوىل 1435 هـ ) املوافق 17 مار�ــس 2014( على اإ�سدار اأ�ســهم منحه ، كما ومت تعديل البنود املتعلقة بالنظام االأ�سا�ســي لل�ســركة 

و�سهادة ال�سجل التجاري.

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

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

١6. إيرادات من استثمارات الشركة، صافي

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

130.993.703  ١٠5.669.٣9٢مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، �سايف

36.414.303  ٣١.٠٢8.١58دخل اأرباح موزعة 

-8.٠٣5.87٠مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة، �سايف 

1.089.048  ٤٠١.٤85مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة )اإي�ساح رقم 5(

2.254  68.88٤دخل عمولة 

١٤5.٢٠٣.789  168.499.308

١7. مصاريف عمومية وإدارية أخرى

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�صعودي

5.8٢١.١6٤4.457.566م�ساريف مهنية وا�ست�سارية 

٤.5١5.٣794.570.348ر�سوم ا�سرتاك

٣.5٠7.٠594.213.708م�ساريف �سفر

٢.8٢6.٣8٤3.049.386�سيانة

٢.٣76.7٢92.662.310عقود عمال

١.6٠٠.٠٠٠1.200.000م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )اإي�ساح رقم 6(

١.56٣.6٠61.550.262ات�ساالت

7٣٣.59٠552.718م�ساريف اإجتماعات

658.8٢6660.205طباعة

374.408 5٢٢.9٢٣�سرائب ا�ستقطاع

٤8٣.9٣7458.829م�ساريف موؤمترات

٤76.١٤٤778.935دعاية

٤١8.5٣٠455.541منافع

٢7٤.77٠422.279تاأمني

١٤٤.٠٠٠186.911م�ساريف اأمنية

1.137.366-خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح رقم 4(

٤.٢95.75٠2.583.387اأخرى

٣٠.٢١8.79١29.314.159

١8. ربحية السهم
مت احت�ســاب  ربحية ال�ســهم من االأعمال لل�ســنة بتق�ســيم الدخل من االأعمال لل�سنة على املتو�ســط املرجح لعدد االأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 

و2013 والبالغة 85.2735 مليون �سهم.

مت احت�ســاب ربحية ال�ســهم من �سايف الدخل لل�ســنة بتق�ســيم �سايف الدخل لل�سنة على املتو�ســط املرجح لعدد اال�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013 

والبالغة 85.2735 مليون �سهم 

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)
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١9. توزيعات أرباح
خالل عام 2013، قام ال�سركاء يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد يف 15 جمادى االأوىل 1434هـ )املوافق يف 27 مار�س 2013( باملوافقة على توزيعات 

اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة  بقيمة 1.50 ريال �سعودي لل�سهم. 

خالل عام 2014، قام ال�سركاء يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد يف 16 جمادى االأوىل 1435هـ )املوافق يف 17 مار�س 2014( باملوافقة على توزيعات 

اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة  بقيمة 1.50 ريال �سعودي لل�سهم. 

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

املعرو�سة التالية:

خدمات االستثمار المصرفي: يقدم اال�ستثمار امل�سريف ا�ست�سارات متويل ال�سركات، وخدمات االكتتابات اخلا�سة واالكتتابات العامة يف االأ�سهم 
وال�سندات واملبيعات التجارية وعمليات الدمج واال�ستحواذ والتفكيك والف�سل، باالإ�سافة اإىل املنتجات امل�ساركة واملركبة.

الوساطة: تزاول الو�ساطة ن�ساطها باالأ�سالة والوكالة حتت العالمة التجارية ل�سركة جدوى لال�ستثمار وتوفر للعمالء خدمات احلفظ واملقا�سة متيحة لهم 
بذلك اإمكانية التداول يف االأ�سواق االإقليمية.   

خدمات إدارة األصول: توفر اإدارة االأ�سول لدى �سركة جدوى لال�ستثمار للم�ستثمرين بوابات لال�ستثمار يف اأ�سواق االأ�سهم اخلليجية والعربية، وحقوق 
امللكية التقليدية وال�سناديق اال�ستثمارية املتوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية، 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 الرئيسة:
تدير االإدارة الرئي�سة تطورات ال�سركة امل�ستقبلية وت�سرف على جميع ال�سوابط النقدية. اإن جميع اال�ستثمارات يف ال�سركة ، مبا فيها اال�ستثمارات يف �سركة زميلة 

�سمن قطاع االأعمال هذا، والذي يت�سمن اإدارة ا�سرتاتيجية تنمية االأعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد الب�سرية والعالقات مع العمالء. 

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

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

ال�سنة املنتهية يف ٣١ 

دي�سمرب ٢٠١٤ 

خدمات اال�ستثمارات 

امل�سرفية 

اإجمايل االإدارة الرئي�سيةخدمات اإدارة االأ�سولو�ساطة 

بالريال ال�سعودي

٣57.9٢5.٤65 ٤5.959.8665.9٣٤.856١٣5.٢٠8.١67١7٠.8٢٢.576االإيرادات 

) ٢١6.٣٢٤.5٢٣ () ١٤7.٣56.977 () ٣9.٣٣٤.97٤ () ٣.997.٢98 () ٢5.6٣5.٢7٤ (امل�ساريف 

١.9٣7.55895.87٣.١9٣٢٣.٤65.599١٤١.6٠٠.9٤٢   ٢٠.٣٢٤.59٢الدخل من العمليات 

١.85٠.55٢.69٣ 657.66566١.٢65١٠٠.٤٣٣.٢6٠١.7٤8.8٠٠.5٠٣جمموع املوجودات 

٣٣٢.6٣١.85٤ ٤٣.٣89.٣7٤٣6٤.88٢١٢.6٤8.8٢5٢76.٢٢8.77٣جمموع املطلوبات 

ال�سنة املنتهية يف ٣١ 

دي�سمرب ٢٠١٣

321.246.416 24.482.5795.532.877110.570.498180.660.462االإيرادات 

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

الدخل/)خ�سارة(

من العمليات
) 3.628.001 (1.742.79972.062.33095.271.995 165.449.123

1.844.310.331 3.330.573549.64580.096.4871.760.333.626جمموع املوجودات 

266.550.096 32.198.54911.261.140406.114222.684.293جمموع املطلوبات 

٢١. التعهدات وااللتزامات
كما يف 31 دي�سمرب 2014، لدى ال�سركة تعهدات على �سكل خطاب �سمان متعلقة بح�سة ال�سركة يف اال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغة 204 مليون ريال �سعودي

) 2013 : 226.50 مليون ريال �سعودي (.

٢٢. الحسابات النقدية للعمالء
كما يف 31 دي�سمرب 2014، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعمالء بقيمة 865.15 مليون ريال �سعودي ) 2013 : 496.34 مليون ريال �سعودي ( يتم ا�ستخدامها 

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

٢3. أصول تحت اإلدارة
متثل اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية، �سناديق اأ�سهم خا�سة واملحافظ املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها ال�سركة، والبالغة 18.95 مليار ريال �سعودي كما يف 

31 دي�سمرب 2014 )2013 : 16.37 مليار ريال �سعودي( ومتا�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية فاإن هذه االأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة.

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

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

واملوجودات االأخرى. وتت�سمن املطلوبات املالية قر�س ق�سري االأجل ودائنون وخم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل واملطلوبات االأخرى ما عدا ما هو مو�سح يف 

اإي�ساح 2 من االإي�ساحات حول القوائم املالية. ان القيم العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ال تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

٢5. 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 جهات ذات عالقة، قرو�س للموظفني، دفعات مقدمة 

للموظفني  واال�ستثمارات يف �سناديق ا�ستثمارية مفتوحة و�سناديق  ملكية خا�سة.

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

عجز الطرف االأخر، مع اأق�سى حد للتعر�س ي�ساوي القيمة الدفرتية لهذه االأدوات.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)
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اإن اجلدول اأدناه يو�سح احلد االأق�سى للتعر�س ملخاطر االئتمان لعنا�سر قائمة املركز املايل:

اإجمايل اأق�سى التعر�س 

٢٠١٤

اإجمايل اأق�سى التعر�س 

٢٠١٣

بالريال ال�سعودي

١٠5.٣75.٣9٢62.413.159النقد وما يف حكمه

٤7.٠٢6.٢5629.548.466مدينون

٢٠٠.٤٠١.٤8588.338.237ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

55.١7٠.9٣٤54.428.239م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

١.5٤5.٠٠٠1.829.635قرو�س للموظفني

١.٤٣9.٢٤٤1.113.248مدفوعات مقدمة للموظفني

89٠.٠٠٠890.000قر�س ملوظف �سابق

955.9٢٤.٣٣6944.006.095ا�ستثمارات متاحة للبيع

١.٣67.77٢.6٤71.182.567.079

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

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

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

بالريال ال�سعودي.

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

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

ال�سنة. ال يوجد تاأثري على حقوق ملكية ال�سركة.

٢٠١٤٢٠١٣

بالريال ال�سعودي

482.496336.570 الزيادة / 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 ب�سكل كبري.

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

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

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

لتح�سيلها اأو �سدادها:

٢٠١٣اأكرث من 12 �سهراأقل من 12 �سهر٢٠١٤اأكرث من 12 �سهر اأقل من 12 �سهر 

بالريال ال�سعودي

62.413.159-١٠5.٣75.٣9٢62.413.159-١٠5.٣75.٣9٢النقد وما يف حكمه 

29.548.466-٤7.٠٢6.٢5629.548.466-٤7.٠٢6.٢56مدينون، �سايف 

88.338.237-٢٠٠.٤٠١.٤8588.338.237-٢٠٠.٤٠١.٤85اإ�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

54.428.239-55.١7٠.9٣٤54.428.239-55.١7٠.9٣٤م�ستحق من اأطراف ذات عالقة 

45.738.803-١6.599.١7945.738.803-١6.599.١79م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

1.343.236.6331.343.236.633-١.١78.588.568١.١78.588.568-ا�ستثمارات متاحة للبيع

215.625.896215.625.896-٢٤١.٢٤٤.68٣٢٤١.٢٤٤.68٣-ا�ستثمار يف �سركة زميلة

٤٢٤.57٣.٢٤6١.٤١9.8٣٣.٢5١١.8٤٤.٤٠6.٤97280.466.9041.558.862.5291.839.329.433اإجمايل املوجودات

179.997.300-١79.997.٣٠٠٤٤.999.٣٢5٢٢٤.996.6٢5179.997.300قر�س ق�سري االجل

8.615.250-8.6١5.٢5٠8.615.250-8.6١5.٢5٠دائنون

2.500.000-2.500.000---اإيرادات موؤجلة

57.337.444-8٣.٢99.٠١857.337.444-8٣.٢99.٠١8م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

7.794.402-7.٤76.8٣77.794.402-7.٤76.8٣7خم�س�س زكاة و�سريبة الدخل 

10.305.70010.305.700-8.٢٤٤.١٢٤8.٢٤٤.١٢٤-تعوي�سات نهاية اخلدمة 

٢79.٣88.٤٠55٣.٢٤٣.٤٤9٣٣٢.6٣١.85٤256.244.39610.305.700266.550.096اإجمايل املطلوبات

١٤5.١8٤.8٤١١.٣66.589.8٠٢١.5١١.77٤.6٤٣24.222.5081.548.556.8291.572.779.337�صايف

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

التوزيع اجلغرايف والرتكيز القطاعي.

٢6. المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال
اإن اأهداف ال�سركة عند اإدارة راأ�س املال هي االإلتزام مبتطلبات احلد االأدنى لراأ�س املال التي حددتها هيئة ال�سوق املالية للحفاظ على قدرة ال�سركة على 

االإ�ستمرار كمن�ساأة م�ستمرة واحلفاظ على قاعدة راأ�س مال كافية طوال الفرتة. تراقب ال�سركة معدل كفاية راأ�س املال واملعدالت املرتبطة با�ستخدام االإطار الذي 

حددته هئية ال�سوق املالية اإعتبارًا من 1 يناير 2013. وعليه، فاإن متطلب الركيزة االأوىل لل�سركة املتعلقة ب�سريحة معدل راأ�س املال ومتطلبات احلد االأدنى لراأ�س 

املال ومعدل كفاية راأ�س املال هو كما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣

اآلف ريال �صعودي

معدل راأ�س املال:

1.114.271  ١.٣٣٢.55٤ال�سريحة االأوىل لراأ�س املال

194.562  ١85.٣67ال�سريحة الثانية لراأ�س املال 

1.308.833  ١.5١7.9٢١االإجمايل

احلد االأدنى لراأ�س املال:

563.819  7٠6.9٤١خماطر االئتمان

16.865  ٤١.7٠٤خماطر ال�سوق

39.686  ٤٣.9١8خماطر الت�سغيل

620.370  79٢.56٣االإجمايل

688.463  7٢5.٣58فائ�س راأ�س املال

%2.11  ١.9٢%معدل الكفاية املالية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ (تتمة)
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الشريحة األولى لرأس المال: تتكون ال�سريحة االأوىل لراأ�س مال ال�سركة من راأ�س املال املدفوع، وم�ساهمة راأ�س املال على هيئة احتياطيات واأرباح 
مبقاة مدققة.

الشريحة الثانية لرأس المال: تتكون ال�سريحة الثانية لراأ�س مال ال�سركة من اإعادة تقييم االحتياطات املتعلقة باال�ستثمارات املتاحة للبيع. 

 مخاطر االئتمان: تظهر خماطر االئتمان من االأن�سطة غري التجارية لل�سركة وتكون من ر�سيد البنك وودائع املرابحة واال�ستثمارات ق�سرية االأجل 
واال�ستثمارات املتاحة للبيع وغريها من الذمم املدينة احلالية واالأ�سول الثابتة والتزامات قائمة املركز املايل اخلارجية.

مخاطر السوق: متثل خماطر ال�سوق تعر�س ال�سركة للمخاطر املتعلقة بتحويل العمالت االأجنبية وباأن�سطة املتاجرة

 المخاطر التشغيلية: تنتج املخاطر الت�سغيلية عن عدم كفاءة العمليات واالأ�سخا�س واالأنظمة الداخلية اأو عن اأحداث خارجية. احت�سبت االإدارة 
املخاطر الت�سغيلية على نهج املوؤ�سر االأ�سا�سي.

 نسبة كفاية رأس المال: وفقًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية، يتطلب من ال�سركة احلفاظ على قاعدة لراأ�س املال ال تقل عن اإجمايل احلد االأدنى 
لراأ�س مال ال�سركة. ومع ذلك، فاإنه لدى ال�سركة كفاية مالية مع فائ�س يف راأ�س املال يزيد عن متطلبات احلد االأدنى لراأ�س املال لل�سركة.

٢7.  أرقام المقارنة
جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام 2013 لتتفق مع العر�س لل�سنة احلالية.

٢8.  اعتماد القوائم المالية 
مت اعتماد القوائم املالية يف 26 فرباير 2015.

إفصاح الركيزة الثالثة

ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باالإف�ساح عن الركيزة الثالثة

www.jadwa.com من خالل زيارة املوقع االإلكرتوين لل�سركة


