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جدوى لالستثمار  باألرقام

93
 الصفقات الرئيسة

في عام 2015
تصنيف "موديز"

لجودة إدارة االستثمار 
 صناديق ومحافظ

تحت اإلدارة

MQ2117

نمو تصاعدي ثابت

أداء قوي

أصول تحت اإلدارة

مقياس األصول

247% 371.82.1

األصول تحت اإلدارة

إجمالي األصولحقوق المساهميننمو قاعدة العمالءإيرادات

مليارمليارمليون

ريال

%21
CAGR

5
استثمارات الملكية 

الخاصة
أصول استثمارية

جديدة
 معدل نمو األصول المدارة

منذ 2007
أصول تحت

اإلدارة

استثمارات الملكية 
الخاصة

ريال

2
ريال

19.8
ريال

ريالريال

مليارمليارمليار

19.8
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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
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أعضاء مجلس اإلدارة

تان سري داتو أزمان مختار
(عضو)

مايكل باول
(عضو)

طارق السديري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

هاورد ماركس

عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع
(عضو)

كريستوفر ماسترسون
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امل�ساهمون الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وَبعد

ي�سرين، بالنيابة عن جمل�س االإدارة، اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�سركة جدوى لال�ستثمار للعام املايل 2015.

ويطيب يل اإبالغكم اأنه على الرغم من الظروف ال�سعبة التي �سهدتها االأ�سواق يف العام املا�سي، اإال اأن جدوى لال�ستثمار ـ بف�سل من اهلل 

وتوفيقه ـ حافظت على م�ستويات منو مرتفعة واأداء قوي، اإذ حققت يف عام 2015 اإيرادات و�سلت اإىل 247.5 مليون ريال �سعودي، و�سايف دخل 

بلغ 93.6 مليون ريال �سعودي. 

هذا االأداء االإيجابي كان نتيجة منو اأعمال اإدارة اال�ستثمارات وخدمات اال�ست�سارة لعمالئنا بن�سبة 39%، على الرغم من عمليات الت�سحيح 

احلاد التي �سهدتها االأ�سواق، وعدم ت�سجيل اأرباح راأ�سمالية من ال�سوق املالية. ويعك�س هذا االأداء املايل جلدوى لال�ستثمار  متانة وحيوية 

االأعمال الرئي�سية لل�سركة وما متتلكه من فر�س م�ستقبلية للنمو.

وجاء هذا النمو من اإ�سافة 2 مليار ريال كاأ�سول حتت االإدارة من عمالء حاليني وجدد، لي�سل جمموع االأ�سول حتت االإدارة يف نهاية ال�سنة 

املالية اإىل 19.8 مليار ريال يف خمتلف فئات االأ�سول. ويعد منو االأ�سول حتت االإدارة دليال على ما اأجنزناه من اأداء عال ومتوازن باملقارنة مع 

اأداء ال�سوق، وعلى ثقة عمالئنا املتوا�سلة. 

اإ�سافة اإىل ذلك، فقد حققت  �سناديق االأ�سهم الثالثة الرئي�سية لدينا ـ وهي �سندوق جدوى لالأ�سهم ال�سعودية، و�سندوق جدوى لالأ�سهم 

اخلليجية، و�سندوق جدوى الأ�سهم االأ�سواق العربية ـ االأداء االأف�سل يف اأ�سواقها. ويف واقع االأمر، تفرد �سندوق جدوى من بني �سناديق االأ�سهم 

ال�سعودية من ذات الفئة ليكون ال�سندوق الوحيد الذي حقق عوائد اإيجابية يف عام 2015 يف ظل تراجع ال�سوق ب�سكل عام بن�سبة %14.5.

وكذلك، �سهد عام 2015 تقدمي جدوى لال�ستثمار ثالثة �سناديق جديدة يف جمال امللكية اخلا�سة والعقارات، واإطالق ن�ساط ا�ست�سارات اإدارة 

اال�ستثمار، وتوقيع اتفاقيات ا�ست�سارية هامة مع عمالء موؤ�س�ساتيني. وعلى الرغم من التقلبات التي �سهدها ال�سوق طوال العام املا�سي، وا�سلنا 

تقدمي اأداء مميز وقيمة عالية لعمالئنا. وباملجمل، فقد كان عام 2015 عام منو جلدوى يف �سوق مليئة بالتحديات. كما كان عامًا ا�ستطعنا 

خالله تعزيز اأ�س�سنا لتحقيق منو م�ستمر، والتثبت من توجهنا اال�سرتاتيجي، وحتقيق الكثري من االإجنازات الهامة لل�سركة.

ونظرًا لهذه النتائج القوية التي �سجلتها ال�سركة، فقد اأو�سى جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام املايل 2015 بواقع

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

وفيما يتعلق بنظرتنا لعام 2016، نرى فر�ساً واعدة للنمو يف القطاع اخلا�س، وخا�سة يف ال�سناعات التي تدعمها اأ�س�س دميوغرافية قوية، 

وتلك التي ت�ستفيد من قطاع الطاقة ال�سعودي وما يتمتع به من تناف�سية عاملية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإننا نتوقع مع تبني احلكومة لربنامج 

تنويع وخ�سخ�سة االقت�ساد  اأن يدفع ذلك منو القطاع اخلا�س يف عدد من القطاعات االقت�سادية الهامة. وب�سكل عام، فاإننا متفائلون ب�ساأن 

االقت�ساد ال�سعودي، على الرغم من اأننا نتوقع ا�ستمرار التقلبات يف ال�سوق املالية ب�سبب حالة عدم الو�سوح يف �سوق النفط.

ختامًا، اأتقدم بال�سكر والتقدير لعمالئنا على ثقتهم امل�ستمرة، ومل�ساهمينا على دعمهم الرا�سخ واملتوا�سل، ولزمالئي اأع�ساء جمل�س االإدارة 

على روؤيتهم املتمعنة. كما اأود اأن اأعرب عن �سكري وتقديري جلهود فريق عمل �سركة جدوى لال�ستثمار  الذي ا�ستطاع - وخالل فرتة �سعبة - 

االرتقاء باأعمالنا اإىل م�ستويات جديدة.

اأجدد �سكر وتقديري لكم جميعا وكلي تفاوؤل يف عام 2016 باأن يكون عامًا اآخر من االإجنازات.

وتف�سلوا بقبول خال�س حتياتي وفائق تقديري، 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

اأديب بن عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س االإدارة
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أداء أساسه المعرفة
حوار مع الرئيس التنفيذي

كان 2015م عام نموٍّ في بيئة سوق
مليء بالتحديات
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كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

كان العام املايل 2015 بالن�سبة جلدوى لال�ستثمار عام منو وتقدم يف ظل ظروف �سعبة �سيطرت على االأ�سواق املالية يف املنطقة واأثرت ب�سكل مبا�سر 

على املناخ اال�ستثماري فيها. ومع ذلك، ومن خالل التزامنا وعزمنا وعملنا اجلاد، حافظت جدوى لال�ستثمار على م�ستويات منو مرتفعة وحققت 

جناحات واإجنازات جديدة ومتميزة، �ساهمة  يف تعزيز مكانة جدوى لال�ستثمار الرائدة يف جمال اإدارة اال�ستثمارات وتقدمي اال�ست�سارات املالية يف 

اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة.

وخالل االأ�سهر االثنتي ع�سرة املا�سية، ومع الرتاجعات التي �سهدتها االأ�سواق املالية، متكّنا من حتقيق العديد من االإجنازات وكان اأهمها اال�ستمرار 

يف حتقيق اأداء متفوق وحتقيق عوائد متميزة لعمالئنا. ويعد اال�ستمرار يف حتقيق اأداء متفوق الركيزة االأ�سا�سية ال�ستمرار جناحات جدوى لال�ستثمار 

منذ بدء اأعمالها يف عام 2007.

نّو جدوى لال�صتثمار يف 2015 - الأداء املايل

خالل العام املايل 2015، وا�سلنا جهود تنمية وتو�سيع نطاق اأعمالنا من خالل تطبيق ا�سرتاتيجية تهدف اإىل اإيجاد منتجات مالية تلبي احتياجات 

وتطلعات جميع عمالئنا من االأفراد اأ�سحاب الرثوات وال�سركات وال�سركات العائلية و  واملوؤ�س�سات ال�سخمة العامة مع احلفاظ على �سجلنا يف االأداء 

اال�ستثماري املتميز.

وتعزيزًا لدورنا الريادي  يف اإدارة االأ�سول واال�ست�سارات املالية ومع االأو�ساع ال�سعبة التي متر بها االأ�سواق،  حققت جدوى  لال�ستثمار  نتائج مالية 

قوية لعام 2015، اإذ بلغت االإيرادات 247.48 مليون ريال �سعودي وو�سل �سايف الدخل اإىل 93.57 مليون ريال �سعودي على الرغم من الت�سحيح 

احلاد الذي �سهدته ال�سوق املالية ال�سعودية وعدم حتقيق مكا�سب راأ�سمالية ناجتة عن �سوق االأ�سهم يف امليزانية العمومية. وقد مت حتقيق هذه النتائج 

بف�سل منو اأعمال اإدارة اال�ستثمارات واال�ست�سارات املالية لعمالئنا بن�سبة 39% وهو ما يعك�س قوة وا�ستدامة االأداء يف اأعمال ال�سركة االأ�سا�سية.

نو جدوى لال�صتثمار خالل عام 2015 - اإجنازات ال�شركة

�سهد العام املايل 2015 ا�ستمرار �سركة جدوى لال�ستثمار يف تقدمي اأداء ا�ستثماري متميز، وتو�سيع قاعدة عمالئها، وحتقيق قيمة م�ستدامة للعمالء 

وال�سركات التي ت�سكل جزءًا من حمفظتها. فقد منت االأ�سول التي تديرها ال�سركة اإىل 19.81 مليار ريال �سعودي خالل العام، وهو ما يعك�س ثقة 

العمالء باأدائها وم�سارها امل�ستقبلي. وعلى الرغم من الظروف االقت�سادية املتغرية، دفعت التطورات االقت�سادية ال�سريعة وتقلبات اأ�سعار النفط 

جدوى لال�ستثمار اإىل تو�سيع قاعدة عمالئها يف قطاعات اال�ستثمارات يف االأ�سهم املدرجة و�سناديق امللكية اخلا�سة، وال�سناديق العقارية، والدخل 

الثابت. وحقق �سندوق االأ�سهم ال�سعودية، و�سندوق اأ�سهم دول جمل�س التعاون اخلليجي، وال�سندوق العربي الأ�سواق االأ�سهم، عائدات كبرية اأدت اإىل 

ح�سول هذه ال�سناديق على عدة جوائز من مطبوعات عاملية، مبا فيها جملة "يوروموين"، و"اإمييا فاينان�س"، و"فاينان�س مانثلي"، و"مينا اإف اإم" 

تقديرًا ل�سجلهم اال�ستثماري احلافل خالل عام 2015.

وكذلك �ساهم اأداء ال�سركة اال�ستثماري القوي والثابت يف منحها جمددا ت�سنيف اجلدارة يف اإدارة اال�ستثمارات املالية من الفئة MQ2 من وكالة 

موديز للت�سنيف االئتماين، وهو اأعلى ت�سنيف مينح ل�سركة اإدارة اأ�سول يف املنطقة واأعلى ت�سنيف ممكن اأن مينح ل�سركة توفر خدماتها على 

امل�ستوى املحلي واالإقليمي، ما ي�سكل دعمًا كبريًا لكل ما تقوم به ال�سركة وم�سوؤولية اأكرب للحفاظ على هذا املوقع املتميز.

و�سكل عام 2015 اأي�سًا فر�سة لتو�سيع نطاق منتجات ال�سركة اال�ستثمارية املتخ�س�سة وخدماتها اال�ست�سارية. فقد اأمتت جدوى لال�ستثمار بنجاح 

�سفقتي �سراء اأ�سهم خا�سة يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات امليكانيكية و�سركة تروترز القاب�سة، وطورت ا�سرتاتيجية خا�سة لال�ستثمار يف العقارات 

املحلية، كما اأن�ساأت ال�سركة اأول �سناديقها اال�ستثمارية العقارية يف مكة املكرمة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، بداأت جدوى  لال�ستثمار يف تقدمي خدمات 

ا�ست�سارية الإدارة اال�ستثمارات، ووقعت على اتفاقيات ا�ست�سارية �سخمة �سملت تقدمي خدمات ا�ست�سارات مالية ال�ستثمارات خارج اململكة. وبناًء على 

االأداء املتميز، �سواًء يف ن�ساط �سناديق امللكية اخلا�سة اأو تقدمي اال�ست�سارات املالية، ال تزال جدوى لال�ستثمار "ال�سريك املف�سل" لعمالئها.
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توقعات عام 2016

نتطلع يف هذا العام اإىل املزيد من النمو واالأداء اال�ستثماري املتميز  وابتكار منتجات مالية جديدة وتقدمي ا�ست�سارات مالية متميزة. و�سنوا�سل 

مب�سيئة اهلل البحث عن فر�س ا�ستثمارية يف جمال �سناديق امللكية اخلا�سة و�سناديق اال�ستثمار العقاري، وال�سعي اإىل حتقيق عوائد جمزية لعمالئنا 

يف جمال اإدارة االأ�سول، مع الرتكيز ب�سكل خا�س على القطاعات التي �ست�ستفيد من املبادرات احلكومية املتعلقة باخل�سخ�سة والتنويع االقت�سادي. 

كما �سنوا�سل جهودنا لتو�سيع نطاق ا�ستثماراتنا بهدف تغطية جمال اأو�سع من املنتجات اال�ستثمارية وتلبية الطلب املتزايد من عمالئنا املحليني 

واالإقليميني. و�سن�سعى للحافظ على قدراتنا واإمكانياتنا احلالية واإىل تعزيز �سجل اإجنازاتنا.

لقد متكنا من بناء قدرات وامكانات مميزة وح�سور وا�سع ي�سعنا يف مقدمة قطاع اال�ستثمار خالل عام 2016. وال �سك اأن ال�سغوط االقت�سادية 

العاملية التي �سهدناها خالل عام 2015، والتي ظهرت جليًا يف االنخفا�س امل�ستمر الأ�سعار النفط، ميكن اأن تثري املزيد من التقلبات يف ال�سوق خالل 

االأ�سهر االثنتي ع�سرة املقبلة. ولكن جدوى لال�ستثمار  ومب�سيئة اهلل مهيئة للتعامل مع جميع التحديات ب�سبب خرباتها اال�ستثمارية واأدائها التميز، 

والذي يتيح لها م�ساعدة عمالئها على النمو وتقدمي خدماتها بامل�ستوى الذي يتما�سى مع توقعاتهم. ومن خالل التم�سك مببادئنا وجعل اهتمامات 

وم�سالح عمالئنا ركيزة جلميع اأعمالنا، �سوف نحافظ مب�سيئة اهلل على مكانتنا الرائدة يف القطاع املايل.

�صكر وتقدير 

مع نهاية العام املايل 2015 وبداية عام جديد، نتوجه بال�سكر اجلزيل واالمتنان جلميع امل�ساهمني على دعمهم املتوا�سل، ونتقدم بوافر ال�سكر 

الأع�ساء جمل�س االإدارة على توجيهاتهم وروؤيتهم الثمينة. ونود اأي�سًا اأن نعرب عن امتناننا الكبري لهيئة ال�سوق املالية على امل�سورة القيمة والدعم 

املتوا�سل. وبالطبع نتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل عمالئنا الكرام على ثقتهم املتوا�سلة، فهي م�سدر فخرنا واعتزازنا.

اإن حتقيق النمو يف ظل الظروف ال�سعبة والتقلبات التي �سهدها ال�سوق خالل العام املا�سي يعد دلياًل على التزام وتفاين فريق عمل ال�سركة 

واخلربات الوا�سعة التي ميتلكها اأع�ساوؤها، الذين �سي�سهدون معي  ثمرة العمل اجلاد وروح الفريق العالية يف عام جديد حافل باالإجنازات باإذن اهلل.

و�سوف يتطلب عام 2016 امل�ستوى ذاته من العمل اجلاد واملثابرة لتحقيق النجاح يف االأ�سواق التي قد ت�سهد املزيد من التقلبات، ولكننا جنحنا يف 

اإثبات ما نتمتع به من قدرة على ال�سمود واالإ�سرار على النجاح خالل العام املا�سي. و�سوف نعمل جاهدين للحفاظ على دورنا الرائد و�سعينا امل�ستمر 

لتعزيز العالقات مع عمالئنا.

طارق ال�سديري

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي
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االقتصاد السعودي في عام 2016
توجهات تستحق االنتباه

اإلنفاق الحكومي، اإلصالحات االقتصادية، التوجهات 
الديموغرافية، وتنافسية الطاقة... كلها عوامل ستقود 

إلى أداٍء اقتصادي واعد في 2016م
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ت�سكل اأ�سعار النفط، واالإنفاق احلكومي، واأو�ساع ال�سركات املحلية، واالقت�ساد 

العاملي، والتوترات اجليو�سيا�سية، اجتاهات اأ�سا�سية يتوجب اأخذها بعني 

االعتبار يف عام 2016. ومن املتوقع اأن ينمو االقت�ساد ال�سعودي بن�سبة 

1.9% خالل هذا العام، مقابل منو القطاع اخلا�س غري النفطي بن�سبة 
.%2.6

و�سيكون ال�سبب الرئي�سي العتدال االقت�ساد املحلي تباطوؤ منو القطاع 

النفطي، الذي من املرجح اأن ي�سل اإىل 0.9%خالل عام 2016، مقارنة 

مع 3.1% يف عام 2015، فيما يكمن ال�سبب االأ�سا�سي للنمو البطيء لهذا 

القطاع يف االرتفاع الطفيف يف اإنتاج النفط بن�سبة 4.3% يف عام 2015. 

ومن املرجح اأن ي�ستمر هذا الواقع، خ�سو�سًا يف ظل موا�سلة اململكة تلبية 

الطلب املتزايد على اال�ستهالك املحلي للطاقة واملحافظة على ح�ستها يف 

�سوق النفط العاملي، يف حني �سي�ستمر القطاع غري النفطي باال�ستفادة من 

االإنفاق احلكومي، واالإقرا�س من قبل ال�سركات، واال�ستهالك املحلي القوي.

ومن جهتنا، نرى اأن اعتماد �سيا�سة مالية منا�سبة �ستقود االقت�ساد. و�سيبلغ 

اإجمايل االإنفاق احلكومي عام 2016 حوايل 48.4% من الناجت املحلي 

االإجمايل غري النفطي، وهو ما يت�سق مع اأحداث مماثلة ناجتة عن انخفا�س 

اأ�سعار النفط. ومن جهة اأخرى، مت تقلي�س االإنفاق اال�ستثماري يف املوازنة 

بن�سبة 19% اإىل 222 مليار ريال �سعودي لعام 2016. وعلى الرغم من قيام 

احلكومة بتخفي�س االإنفاق اال�ستثماري يف املوازنة للعام الثاين على التوايل، 

اإال اأن ذلك كان متوقعًا نتيجة نق�س االإيرادات، والنمو ال�سريع يف هذا النوع 

من االإنفاق خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، والذي بلغت ن�سبته 25% من عام 

2004 حتى عام 2014.  

ميزانية ميسرة تستمر بدعم النمو اإليجابي في 
النشاط االقتصادي

اأظهرت االأرقام انخفا�سًا طفيفًا )20 مليار ريال �سعودي( يف معدل االإنفاق 

يف ميزانية عام 2016، مقارنة مع 840 مليار ريال �سعودي يف عام 2015، 

ما يوؤكد عزم احلكومة وقدرتها على دعم الن�ساط االقت�سادي على الرغم 

من تدين اأ�سعار النفط. وي�سلط ذلك ال�سوء على تركيز احلكومة القوي 

على التنويع االقت�سادي كا�ستمرار االإنفاق املرتفع على البنية التحتية املادية 

واالجتماعية. وعلى الرغم من االأحداث الدولية واالإقليمية وما ينتج عنها 

من بيئة اقت�سادية متزايدة ال�سعوبة، �سي�ستمر اال�ستعداد والقدرة على دعم 

االقت�ساد اأمرًا اأ�سا�سيًا بالن�سبة للحكومة ال�سعودية. 

وخ�س�ست اململكة لل�سنة الثانية على التوايل مبلغًا بقيمة 326 مليار ريال يف 

عام 2016 ل�سد عجزها املايل، بعدما كانت قد خ�س�ست 145 مليار ريال 

لل�سبب نف�سه عام 2015. ويعد متويل هذا العجز حاًل مبا�سراً على املدى 

الق�سري، حيث ميكن اأن يتم عن طريق ال�سحب من املوجودات االأجنبية التي 

مت جمعها يف ال�سنوات االأخرية، والقدرة املالية على اإ�سدار ديون.

ويف نهاية عام 2015، بلغت االحتياطات بالعمالت االأجنبية يف موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي 612 مليار دوالر )2295 مليار ريال �سعودي(. ومن جهة 

اأخرى، يوفر اإ�سدار �سل�سلة ال�سندات ال�سيادية للحكومة م�ساحة اأكرب ملوا�سلة 

متويل امل�ساريع اال�سرتاتيجية. و�ستعتمد احلكومة ال�سعودية ب�سكل اأكرب على 

ال�سندات لتمويل اإنفاقها يف امل�ستقبل، االأمر الذي �سيقلل معدل ال�سحب من 

احتياطي العمالت االأجنبية. وهذا يعني، اعتماد بيان موازنة عام 2016 

خلياري االقرتا�س املحلي واالأجنبي كحل لتجنب مزاحمة االئتمان املمنوح 

للقطاع اخلا�س.

و�سيوؤدي انخفا�س االإيرادات من �سادرات النفط اإىل عجز اأكرب يف احل�ساب 

اجلاري خالل عام 2016. ومن املتوقع اأن يبلغ هذا العجز ن�سبة 12% من 

الناجت املحلي االإجمايل مقارنة مع 6.3% من الناجت املحلي االإجمايل للعام 

2015، اأي بالقيمة اال�سمية، من املتوقع اأن يبلغ العجز 72 مليار دوالر يف عام 
.2016

تباطؤ نمو جميع القطاعات الخاصة غير النفطية 
من االقتصاد مع بقائه إيجابيًا

ومن املتوقع منو القطاع النفطي، والذي ي�ستحوذ على ن�سبة 42% من 

االقت�ساد ويعد اأكرب القطاعات االقت�سادية من حيث القيمة احلقيقية يف 

نهاية عام 2015، بوترية بطيئة ب�سبب االرتفاع الطفيف يف اإنتاج النفط. 

وعلى نحو مماثل، �ست�ستمر القطاعات غري النفطية بالنمو يف عام 2016، 

واإن كان بطيئًا. و�سي�سمل هذا النمو قطاع االإن�ساءات، الذي من املتوقع اأن 

ينمو مبعدل 2%. بينما من املحتمل اأن ي�ستمر خف�س االإنفاق اال�ستثماري 

العام يف التاأثري على �سركات املقاوالت، ومن املرجح اأن يعو�س ذلك معدل 

االقتصاد السعودي في عام 2016: توجهات تستحق االنتباه

7  جوائز في 2015
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الطلب املرتفع من جانب القطاع اخلا�س وحتديدًا قطاع التطوير العقاري. 

وعلى االأرجح �سي�سجع فر�س الر�سوم على قطع االأرا�سي غري املطورة اأ�سحاب 

هذه االأرا�سي اإما لتطويرها اأو بيعها بثمن قليل ل�سركات التطوير العقاري. 

و�سيوؤدي ذلك اإىل زيادة طفيفة يف اأن�سطة االإن�ساءات وبالتايل انتعا�س القطاع. 

ولن تواجه مرافق الكهرباء والغاز واملاء تخفي�سات كبرية على االإنفاق، و�سوف 

ت�ستمر بت�سجيل منو قوي خالل العام املقبل.

و�سوف ي�سهد قطاع اجلملة والتجزئة منوًا بطيئًا، حيث اإن زيادة اأ�سعار 

منتجات الطاقة �ستقلل من معدل دخل امل�ستهلك املتاح للت�سرف، والذي قد 

يوؤدي اإىل خف�س معدل االإنفاق على منتجات التجزئة. غري اأنه من املتوقع اأن 

توؤثر زيادة اأ�سعار منتجات الطاقة قلياًل على اإنفاق امل�ستهلك، نتيجة ا�ستقرار 

اأ�سعار منتجات الطاقة املحلية �سمن اأدنى املعدالت العاملية.

ومن املتوقع اأن يتباطاأ منو قطاعات ال�سناعة غري النفطية ب�سكل طفيف 

اإىل 2.6% يف عام 2016. حيث اإنه من املحتمل اأن تبا�سر الكثري من 

امل�سانع عملياتها الت�سغيلية يف عام 2016. واأي�سًا من املتوقع اأن ينمو قطاع 

االت�ساالت والنقل مبعدل 3.3% يف عام 2016. ونظرًا الرتباط اخلدمات 

املالية والتاأمني والتجارة باأن�سطة القطاع اخلا�س، من املتوقع لهذه الفئة اأن 

تنمو بن�سبة 1.8% خالل هذا العام.

أسعار الطاقة المحلية الجديدة تدفع التضخم
�سيبلغ متو�سط معدل الت�سخم 3.9% خالل عام 2016، مرتفعًا من %2.2 

يف عام 2015. و�سياأتي هذا االرتفاع يف الت�سخم املحلي من زيادة كلفة 

املوا�سالت واملرافق العامة قبل كل �سيء، باالإ�سافة اإىل تاأثري االإ�سالحات 

االأخرية يف اأ�سعار الطاقة املحلية. ومن املتوقع اأن ينعك�س ارتفاع تكاليف 

الطاقة والنقل لل�سركات االأخرى على معدل اأ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية، ما 

�سيزيد من عبء املكونات االأخرى على �سلة م�سرتيات موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك. 

و�ستقوم احلكومة على االأرجح بتكثيف مراقبتها على اأي زيادات غري مربرة يف 

اأ�سعار املواد الغذائية وال�سلع االأ�سا�سية. و�ستبقى م�ساهمة العوامل اخلارجية 

يف الت�سخم �سغرية، وال �سيما بالنظر اإىل رفع قيمة الدوالر االأمريكي 

واحتماالت �سعف النمو االقت�سادي العاملي، ما �سيوؤدي اإىل انخفا�س تكاليف 

اال�سترياد واملواد الغذائية.

استمرار زيادة العرض في إعاقة حركة أسعار النفط
ت�سري الكثري من التوقعات اإىل اأن اأ�سعار النفط �ستظل منخف�سة يف عام 

2016. وتبني تقديرات منّظمة الدول امل�سدرة للبرتول )اأوبك( اأن اإمدادات 
النفط من خارج الدول االأع�ساء يف املنظمة �سوف تنخف�س مبعدل 0.5 

مليون برميل يوميًا على اأ�سا�س �سنوي يف عام 2016. ويواجه عدد من الدول 

االأع�ساء يف )اأوبك( مع�سلة املتاعب املالية، والتي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على 

قدرتهم يف احلفاظ على معدالت االإنتاج احلالية. وبلغ متو�سط اإنتاج النفط 

اخلام يف اململكة العربية ال�سعودية 10.2 مليون برميل يوميًا يف عام 2015 

ولي�س من املتوقع اأن ي�سهد هذا املعدل اأي انخفا�س بهدف دعم حركة ارتفاع 

االأ�سعار يف امل�ستقبل.

 

وحتى االآن، جنحت ا�سرتاتيجية اململكة العربية ال�سعودية يف احلفاظ 

على ح�ستها من ال�سوق، يف ظل انخفا�س االأ�سعار الذي اأدى اإىل حتجيم 

املناف�سني من )اأوبك( وخارجها يف االأ�سواق الرئي�سية. ومن املتوقع اأن توؤدي 

اال�سرتاتيجية اإىل خف�س م�ستويات عائدات النفط على املدى الق�سري، 

ولكن يف النهاية �سوف تعود بالنفع على اململكة على املدى البعيد. ويف ظل 

االنخفا�س التدريجي يف حجم االإنتاج مرتفع التكلفة من قبل الدول غري 

االأع�ساء يف منظمة )اأوبك( كنتيجة لتدين اأ�سعار النفط، ف�سوف ترتفع 

ح�سة اململكة من ال�سوق بحلول عام 2020. ويف الوقت الراهن، ُيتوقع اأن 

يبلغ متو�سط �سعر )خام برنت( 33 دوالرًا للربميل يف عام 2016، يف حني 

ي�سل �سعر ت�سدير برميل �سلة اخلام ال�سعودي اإىل 30 دوالرًا. ويف ظل هذه 

الظروف، فمن املتوقع اأن يرتفع االإنتاج ال�سعودي على نحو هام�سي فقط، على 

اأ�سا�س �سنوي، عند معدل 10.2 مليون برميل يوميًا يف عام 2016.

و�سوف ت�سهم عوامل مثل التقلبات يف اأ�سعار النفط على ال�سعيدين املحلي 

والدويل، باالإ�سافة اإىل الطلب اال�ستهالكي ووترية االإنفاق احلكومي ال�سعودي 

وتاأثري العوامل اخلارجية كالتوترات ال�سيا�سية الراهنة، يف حتديد الو�سع 

احلقيقي لالقت�ساد خالل عام 2016. 

واحتماالت �سعف النمو االقت�سادي العاملي، ما �سيوؤدي اإىل انخفا�س تكاليف 

اال�سترياد واملواد الغذائية.
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BEST SHARIAH EQUITY 
FUND

BEST PRIVATE EQUITY FIRM 
SAUDI ARABIA

INNOVATION IN ISLAMIC 
FINANCE 2015

INNOVATION IN 
ISLAMIC FINANCE 

BEST INVESTMENT BANK
IN SAUDI ARABIA

2015

2015
2015

SAUDI

2015

تكللت جهودنا بالنجاح مع فوزنا بسبع جوائز.
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ثقافة األداء

نظرة عامة حول أعمال عام 2015

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
تقدم �سركة جدوى لال�ستثمار خدمات مالية ت�سمل اإدارة اال�ستثمارات 

واال�ست�سارات املالية ، حيث تدير ال�سركة اأ�سواًل بقيمة 19.8 مليار ريال يف 

االأ�سهم املدرجة و�سناديق امللكية اخلا�سة وال�سناديق العقارية و�سناديق 

الدخل الثابت. وتتمتع جدوى لال�ستثمار  بقاعدة عمالء ت�سمل جهات حكومية، 

وموؤ�س�سات ا�ستثمارية حملية وعاملية، و�سركات عائلية حملية واأفراد.

ومنذ اإنطالق اأعمال جدوى لال�ستثمار عام 2007، متكنت من بناء �سجل 

حافل يف جمال اإدارة اال�ستثمار واال�ست�سارات املالية. وت�سمل منتجاتنا 

وخدماتنا املتخ�س�سة �سناديق اال�ستثمار واإدارة املحافظ اال�ستثمارية؛ 

و�سناديق امللكية اخلا�سة وال�سناديق العقارية؛ وتقدمي امل�سورة مبا يخ�س 

عمليات االندماج واال�ستحواذ، واالأ�سواق املالية واخلدمات اال�ست�سارية الإدارة 

اال�ستثمار؛ واالأبحاث االقت�سادية. وتعد جدوى لال�ستثمار اليوم واحدة من 

اأكرب �سركات اإدارة اأ�سول االأ�سهم املدرجة يف اململكة باالإ�سافة اإىل كونها 

اإحدى اأف�سل �سركات اإدارة �سناديق اال�ستثمار امل�سرتك على م�ستوى املنطقة. 

وجنحت ال�سركة يف تر�سيخ �سمعتها باعتبارها ال�سريك االأقدر على تقدمي 

اأداء متميز للعمالء، واالأن�سب لنقل ال�سركات العائلية اإىل املرحلة التالية من 

النظام املوؤ�س�سي والنمو. وتعرف ال�سركة اأي�سًا باجلودة العالية لتقاريرها 

البحثية الدقيقة املقروءة على نطاق وا�سع.

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

الرغم من ظروف ال�سوق املتقلبة وغري الوا�سحة خالل عام 2015، ا�ستمرت 

اإدارة االأ�سول يف كونها واحدة من الركائز الرئي�سية لنمو ال�سركة، م�سجلًة 

�سنًة اأخرى من االأداء القوي. واأثر هبوط وتقلبات اأ�سعار النفط واأ�سواق 

االأ�سهم خالل العام، وا�سل فريق اإدارة االأ�سول متيزه، حيث جنح يف التكيف 

مع ظروف ال�سوق املتغرية واتخذ خيارات مدرو�سة لتحقيق اأداء ا�ستثماري 

متفوق لعمالء جدوى لال�ستثمار.

وانعك�س ذلك على املكانة الريادية التي حتظى بها جدوى لال�ستثمار يف جمال 

�سناديق االأ�سهم على م�ستوى ال�سوق املالية ال�سعودية، ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي واملنطقة العربية، حيث جنحت هذه ال�سناديق يف ت�سجيل اأداء 

قوي باملقارنة مع معايري االأداء وال�سناديق املماثلة االأخرى يف خمتلف اأنحاء 

املنطقة. وال تزال هذه ال�سناديق هي االأف�سل اأداء يف املنطقة منذ تاأ�سي�سها 

ق �سندوق جدوى لالأ�سهم ال�سعودية على اأداء ال�سوق  يف عام 2007، حيث تفوَّ

املالية ال�سعودية مبعدل 9.9% �سنويًا منذ تاأ�سي�سه. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه 

يف ظل انخفا�س �سوق االأ�سهم ال�سعودية بن�سبة 15% يف عام 2015، ارتفع 

�سندوق جدوى لالأ�سهم ال�سعودية بن�سبة 2%، مما يجعله �سندوق االأ�سهم 

ال�سعودية الوحيد الذي حقق عائدًا اإيجابيًا خالل العام املا�سي.

ونتج عن هذا االأداء الرائد يف ال�سوق ا�ستمرار وتعزيز ثقة امل�ستثمرين يف 

جدوى لال�ستثمار، ومت ترجمة ذلك اإىل تو�سيع قاعدة عمالئها اأثناء الظروف 

ال�سعبة التي مر بها ال�سوق خالل االأ�سهر االثنتي ع�سرة املا�سية. ويف الواقع، 

متكنت جدوى لال�ستثمار من زيادة اأ�سولها املدارة عرب خمتلف الفئات اإىل 

19.8 مليار ريال خالل العام 2015، و�ساهمت املوؤ�س�سات اال�ستثمارية بنحو 

60% من هذا النمو، مما يعك�س ثقتهم يف قدرة جدوى لال�ستثمار على تقدمي 

اأداء قوي وثابت وخدمة عالية اجلودة.

وتاأكيدًا لل�سمعة االإيجابية جلدوى لال�ستثمار و�سجلها احلافل بتقدمي قيمة 

حقيقية ومميزة لعمالئها، اأكدت وكالة موديز مرة اأخرى تقييم جودة اإدارة 

لمحة عامة حول الشركة

منذ اإلنشاء، تفوق أداء جدوى على السوق بنسبة  9.9% سنويا

إجمالي العوائد السنوية صافية من الرسوم )نسبة مئوية(

صندوق جدوى لألسهم السعودية
16.0

3.9

مؤشر السوق السعودي

منذ اإلنشاءسنواتسنواتسنة

14.1

2.2
4.4

13.1

3.2

-14.5
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اال�ستثمار لدينا عند MQ2، وهو اأعلى تقييم يتم منحه الأي �سركة متخ�س�سة 

يف جمال اإدارة االأ�سول على م�ستوى املنطقة خالل العام 2015. والواقع اأن 

هذا التقييم الدويل ي�سلط ال�سوء على االأداء القوي والثابت وجودة االإدارة يف 

جدوى لال�ستثمار. وباالإ�سافة اإىل ذلك، ح�سل ق�سم اإدارة االأ�سول لدينا على 

ثالث جوائز يف عام 2015، وهي "اأف�سل مدير لالأ�سول يف اململكة العربية 

ال�سعودية" و"اأف�سل مدير لالأ�سول يف ال�سرق االأو�سط" من "اإمييا فاينان�س"، 

و"مدير االأ�سول االإقليمية لعام 2015" من "غلوبال اإنفي�ستور".

الملكية الخاصة
كان العام املايل 2015 عامًا اآخرًا من النمو والتقدم لق�سم امللكية اخلا�سة 

يف جدوى لال�ستثمار. ففي نهاية العام، و�سلت ا�ستثمارات ال�سركة الرتاكمية 

يف جمال امللكية اخلا�سة اإىل اأكرث من 5 مليارات ريال، مت ا�ستثمارها من 

خالل اال�ستحواذ على ح�س�س خمتلفة احلجم يف 9 �سركات منذ عام 2007. 

وجنحت جدوى لال�ستثمار يف اإ�سافة املزيد من االإجنازات اإىل �سجلها احلافل 

والفريد يف هذا املجال خالل االثني ع�سر �سهرًا املا�سية، اإذ مت اال�ستحواذ على 

ح�سة االأغلبية يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات امليكانيكية با�ستثمار اإجمايل 

قيمته 584 مليون ريال يف مار�س، ومن ثم اال�ستحواذ على ح�سة اأقلية يف 

"تروترز القاب�سة" با�ستثمار اإجمايل قيمته 340 مليون ريال يف �سبتمرب من 

خالل �سناديق امللكية اخلا�سة. وميثل اال�ستحواذ على "تروترز" اأول �سفقات 

جدوى لال�ستثمار يف جمال امللكية اخلا�سة خارج اململكة العربية ال�سعودية.

واجلدير بالذكر اأن معظم معامالت امللكية اخلا�سة ل�سركة جدوى قد متت 

ب�سكل ذاتي وح�سري. ويعد ذلك تاأكيدا على ثقة �سركائنا ودلياًل ملمو�سًا 

ل�سجلنا احلافل واملتميز والقيمة امل�سافة التي نحققها ك�سريك يف ا�ستثمارات 

امللكية اخلا�سة. وتعزز جناحاتنا يف جمال امللكية اخلا�سة من مكانتنا 

كـ"ال�سريك املف�سل" لل�سركات العائلية يف اململكة العربية ال�سعودية.

كما ح�سل ق�سم امللكية اخلا�سة يف جدوى على جائزتني اإ�سافيتني يف عام 

2015 هما "�سركة امللكية اخلا�سة لعام 2015 يف اململكة العربية ال�سعودية" 

من "فاينان�س مانثلي"، و "جائزة اأف�سل ابتكار يف جمال التمويل االإ�سالمي" 

من "يوروموين".

صناديق االستثمار العقاري
تعزيزا ل�سجل اإجنازات ال�سركة يف جمال اال�ستثمارات البديلة، ومتا�سيًا 

مع ا�سرتاتيجية منوها، اأطلقت جدوى لال�ستثمار بنجاح �سندوقها العقاري 

الرابع، "�سندوق جدوى العزيزية لال�ستثمار العقاري"، يف الن�سف الثاين 

من عام 2015. ويعمل ال�سندوق على تطوير �سكني للحجاج يف مكة املكرمة 

بتكلفة اإجمالية قدرها 440 مليون ريال. ونرى فر�سة كبرية يف قطاع ال�سيافة 

يف مكة املكرمة نظرًا خلطط احلكومة الرامية اإىل تو�سيع قطاع ال�سياحة 

الدينية ب�سكل كبري خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة. ويعمل الفريق اأي�سًا على 

ة للدخل، والتي  عدد من فر�س التطوير العقاري اجلديدة والعقارات املدرَّ

�سيتم توفريها للعمالء يف امل�ستقبل القريب باإذن اهلل.

استشارات المصرفية االستثمارية
ال تزال ثقة العمالء وامتداد وتطور االأداء هي م�سدر النمو يف قطاع 

اال�ست�سارات املالية لدينا. واجلدير بالذكر اأن عام 2015 �سهد توقيع عقد 

ا�ست�ساري مهم لعدة �سنوات مع عميل موؤ�س�سي كبري فيما يتعلق بربنامج 

ا�ستثماري ي�سمل فئات االأ�سول املتعددة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، يوا�سل فريق 

اخلدمات اال�ست�سارات املالية لدينا امل�ساركة يف تقدمي اال�ست�سارات لعدد من 

ال�سركات التي ترغب يف طرح اأوراقها املالية لالكتتاب العام اأوامتام عمليات 

اندماج وا�ستحواذ يف عدة قطاعات اقت�سادية.

استشارات إدارة االستثمارات
كجزء من طموح جدوى لتو�سيع قاعدة منتجاتها وخدماتها للعمالء، �سهد 

عام 2015 البدء يف تقدمي خدمات ا�ست�سارات اإدارة اال�ستثمارات ا�ستجابًة 

ملتطلبات عمالئنا. وتهدف هذه اخلدمة اال�ست�سارية على وجه التحديد اإىل 

توفري الدعم املخ�س�س وال�سامل للعمالء بهدف تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيتهم 

اال�ستثمارية طويلة االأجل عرب جمموعة كاملة من فئات االأ�سول واالأ�سواق 

املحلية والعاملية. وي�سمل ذلك حتديد ا�سرتاتيجية توزيع االأ�سول والبنية 

التحتية للحوكمة، ومن ثم ترجمة هذه اال�سرتاتيجية اإىل التنفيذ الكامل 

واملتوا�سل. وكان العام 2015 مهمًا فيما يخ�س تفعيل هذه اخلدمة، ونحن 

نرى فر�سًا كبرية للنمو يف عام 2016.

العمليات االستثمارية
وا�سلت وحدة العمليات اال�ستثمارية دعم االأن�سطة املتعلقة بااللتزام باملتطلبات 

النظامية، واإدارة ال�سناديق، و�سيانة �سجالت مالك الوحدات، وت�سوية، وفتح 

ح�سابات العمالء اخلا�سة به. وباالإ�سافة اإىل ذلك، دعمت الوحدة حت�سينات 

النظام املتعلقة باال�ستثمار، مبا يف ذلك نظام "تريدنت" الإدارة الطلبات ونظام 

" اأدفينت" الإدارة املحافظ.

ويف عام 2015، اأدارت وحدت العمليات اال�ستثمارية معاجلة البيانات، 

ومعاجلة عمليات اال�سرتاك واال�سرتداد، وحما�سبة ال�سناديق، واإدارة نظم 

املعلومات االإدارية والتقارير التنظيمية، ومعاجلة االأرباح، والتن�سيق مع 

�سركات احلفظ والو�ساطة جلميع تفوي�سات املحافظ املدارة من قبل جدوى 

لال�ستثمار، و�سناديق اال�ستثمار املفتوحة، وال�سناديق اخلا�سة املفتوحة 

و�سناديق امللكية اخلا�سة و ال�سناديق العقارية. ومتثل اجلودة واالمتثال 

التنظيمي اأولويًة ق�سوى بالن�سبة للفريق ويتم ترجمة ذلك يف تقدمي جميع 

البيانات ب�سكل متوافق مع املتطلبات النظامية. 

الوساطة
يف عام 2015، ا�ستمر فريق الو�ساطة يف توفري من�سة موثوقة ذات جودة 

عالية لتنفيذ معامالت االأ�سهم املدرجة نيابة عن ق�سم اإدارة االأ�سول وعمالئه، 

�سواء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�سعودية. واأدى نظام التداول املطور 

اإىل ت�سريع تنفيذ العمليات وحت�سني قدرات املعاجلة، اإ�سافة اإىل القدرة على 

التداول يف اأ�سواق وعمالت متعددة مع احلفاظ على احل�سابات النقدية بعملة 
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واحدة. واالأهم من ذلك، ا�ستمرار �سمان التنفيذ بال�سرعة والدقة املطلوبتني، 

مما يزيد من تعزيز ثقة امل�ستثمرين.

تقنية المعلومات
اعترب ق�سم تقنية املعلومات اخلدمات املعلوماتية �سمن الركائز اال�سرتاتيجية 

الرئي�سية لها خالل عام 2015، وذلك بهدف تزويد اإدارة ال�سركة باملعلومات 

ر فريق تقنية املعلومات  املنا�سبة والدقيقة يف الوقت املنا�سب. ووفقًا لذلك، طوَّ

نظامًا جديدًا يوفر نظرة �سمولية على اأداء ال�سركة وعر�سًا متكامال لعالقة كل 

عميل مع جدوى لال�ستثمار. ويعمل هذا النظام الفعال على متكني �سنع القرار 

الداخلي ب�سكل عام وتقدمي اإجابة �سريعة  لطلبات العمالء.

وباعتبار جدوى لال�ستثمار ع�سوًا ن�سطًا يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية، عمل فريق 

تقنية املعلومات مع "تداول" عن كثب للم�سادقة على اأنظمة تقنية املعلومات 

يف ال�سركة مبا يخ�س نظام ال�سوق املالية اجلديد، "اآينت-اإك�سرتمي"، واإمتام 

االنتقال ال�سل�س اإىل النظام اجلديد دون اأي انقطاع للعمليات .

وباالإ�سافة اإىل ذلك، يعد اأمن وحماية املعلومات من االأولويات االأ�سا�سية 

لـجدوى لال�ستثمار، وعلى هذا النحو، مت اإجراء اختبار �سنوي �سامل ملركز 

التعايف من الكوارث )DRC( على اأ�سا�س �سيناريوهت اخل�سارة الكلية. 

وباالإ�سافة اإىل ذلك، مت تو�سيع قدرات مركز التعايف من الكوارث لي�سمل املزيد 

من مكاتب اأع�ساء الفريق، والر�سد واملراقبة االأمنية با�ستخدام نظام الدوائر 

التلفزيونية املغلقة، والن�سخ االحتياطي اليومي للبيانات من اأجل تزويد فريق 

العمل بالو�سول الكامل اإىل ملفاتهم من خالل املركز.

كما اأجرى الفريق اختبار االأمن واالخرتاق ال�سنوي ال�سامل جلميع االأنظمة 

املعر�سة خارجيًا، و�سملت االختبارات جميع اخلدمات، مبا يف ذلك التداول 

عرب االإنرتنت، وموقع جدوى االإلكرتوين، والربيد االإلكرتوين. كما مت تعزيز 

قوة نظام تقنية املعلومات ب�سكل اإ�سايف من خالل العديد من امل�ساريع، مبا 

يف ذلك تو�سيع بيئتنا االفرتا�سية وحتديث حمطات العمل التي وفرت زيادة 

القدرات واالأداء، واإطالة العمر االفرتا�سي للتكنولوجيا وحتقيق فعالية اأعلى 

من حيث التكلفة.

 الشؤون اإلدارية والمرافق
يرتقي فريق االأعمال االإدارية واملرافق بقدرته واأدواته الالزمة ملوا�سلة تقدمي 

اأعلى م�ستوى من اخلدمات الداخلية واإدارة املوارد بطريقة م�سوؤولة. وقد 

وا�سلت جدوى لال�ستثمار تو�سعها اجلغرايف من خالل اإن�ساء مكتب جديد يف 

املنطقة ال�سرقية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، مت حتديث منطقة ا�ستقبال العمالء يف 

املقر الرئي�سي ومكتب خدمة العمالء.

الشريعة 
وا�سل ق�سم ال�سريعة دعم قطاعات االأعمال املختلفة بهدف �سمان توافق 

العمليات مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية وت�سميم املنتجات واحللول اجلديدة. 

وقد ح�سلت جمموعة ال�سريعة على بيان الهيئة ال�سرعية ال�سنوي الذي يوؤكد 

التزام ال�سركة باملبادئ التوجيهية الأحكام وقرارات ال�سريعة االإ�سالمية. كما 

وا�سل الق�سم اأي�سًا اال�ستثمار يف تطوير املعرفة والوعي باأحكام ال�سريعة، 

واأ�سدر عددًا من املطبوعات التي تركز على التعامالت املالية، كما مثَّل الق�سم 

جدوى لال�ستثمار يف العديد من املوؤمترات امل�سرفية االإ�سالمية وور�س العمل، 

وقام بتنظيم ور�سة عمل لالأع�ساء اجلدد يف فريق جدوى لتعزيز فهمهم 

للمبادئ االأ�سا�سية لل�سريفة االإ�سالمية. 

األبحاث
كان 2015 عامًا حافاًل لق�سم االأبحاث. ففي ظل تدين اأ�سعار النفط، 

واال�سطرابات يف خمتلف اأنحاء املنطقة واملبادرات احلكومية املهمة التي 

ت�سهدها اململكة، ا�ستمرت جدوى لال�ستثمار يف تلبية ارتفاع الطلب على 

االأبحاث والتعليقات التي تتميز بدقتها وجودتها العالية. وقد جرى تناول 

التطورات الرئي�سية واآثارها على اململكة العربية ال�سعودية وامل�ستثمرين 

ال�سعوديني يف الوقت املنا�سب يف اأكرث من 40 تقريرًا بحثيًا �سدر خالل 

العام. كما ظهر كبري االقت�ساديني ورئي�س ق�سم االأبحاث على نطاق وا�سع 

يف التلفزيون وكثريًا ما تناقلت وكاالت االأنباء وو�سائل االإعالم املطبوعة ما 

�سدر عن ق�سم االأبحاث . كما ح�سل ق�سم االأبحاث اأي�سًا على فر�سة تقدمي 

العرو�س يف املوؤمترات املحلية واالإقليمية رفيعة امل�ستوى. وباالإ�سافة اإىل ذلك، 

منت القائمة الربيدية االإلكرتونية لدى جدوى لال�ستثمار االآن اإىل اأكرث من 

3,500 م�ستقبل، مع اأكرث من 45,000 عملية حتميل لتقاريرنا عن طريق 

موقع ال�سركة خالل العام. 

اإلعالم
جرى تنفيذ عدد من االأن�سطة واملبادرات من قبل االعالم بهدف اال�ستمرار 

يف تعزيز عالمتنا التجارية. وتنوعت هذه االأن�سطة واملبادرات بني رعاية 

منتدى ال�سركات العائلية الذي اأقيم يف جدة، مرورًا برعاية موؤمتر "يوروموين 

ال�سعودية" يف الريا�س، وانتهاًء بالتغطيات ال�سحفية املتزايدة يف و�سائل 

االإعالم ال�سعودية واالإقليمية والعاملية من خالل حتليالت للق�سايا املتعلقة 

باالقت�ساد واال�ستثمار جرى ن�سرها يف الوقت ال�سحيح وبال�سكل املنا�سب. 

وعالوًة على ذلك، مت التاأكيد على تنامي ال�سمعة االإيجابية جلدوى لال�ستثمار 

من قبل اأطراف ثالثة يف املطبوعات الدولية الرائدة، مثل جمالت "يوروموين"، 

و"اإمييا فاينان�س" و"مينا اإف اإم" و"غلوبال اإنفي�ستور" و"فاينان�س مانثلي"، 

الذين منحوا ال�سركة جوائزًا مرموقة نظرًا الأدائها املتميز يف عام 2015.

اإلدارة القانونية
وا�سلت االإدارة القانونية تقدمي الدعم واخلربات عرب النطاق الكامل الأن�سطة 

جدوى لال�ستثمار. ويتفاعل العمل امل�سرتك ب�سكل وثيق مع الهيئات التنظيمية، 

و�سمل املراجعة والتعليق على جمموعة وا�سعة من الوثائق، واالأطر واللوائح 

القانونية.
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الموارد البشرية 
عززت اإدارة املوارد الب�سرية بنجاح من اإجراءات ان�سمام االأع�ساء اجلدد اإىل 

فريق عمل ال�سركة. ويعد هذا االأمر مهمًا ل�سمان االندماج الناجح وال�سل�س 

لالأع�ساء اجلدد وخدمة هدفنا اال�سرتاتيجي املتمثل يف جذب وحتفيز اأف�سل 

املواهب واحلفاظ عليهم.

وباالإ�سافة اإىل ذلك، وا�سلت االإدارة اال�ستثمار يف فر�س التدريب والتطوير يف 

ال�سركة لتمكني اأع�ساء الفريق من احل�سول على  واملهارات الالزمة لتحقيق 

االأداء والنمو. وعلى مدار عام 2015، �سارك 44 ع�سوًا من الفريق يف برنامج 

التطوير والتدريب، والذي تناول الق�سايا اجلوهرية يف القيادة، واالإدارة، 

والتعليم التقني واملهارات العملية، وذلك باإجمايل �ساعات تدريب و�سلت اإىل 

1،576 �ساعة. و�سوف يتم اإ�سافة املزيد من التحديثات على نهج التدريب 

والتطوير لدينا خالل عام 2016، وذلك بهدف حت�سني جودة املواد التدريبية 

املعرو�سة. 

المسؤولية اإلجتماعية
 )CSR( ركزت جهود جدوى لال�ستثمار يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية

خالل عام 2015 مرة اأخرى على دعم االأجندة الوطنية للتنمية امل�ستدامة. 

وا�ستتبع ذلك بناء اخلربة املالية بني اجليل القادم من رواد القطاع ال�سعوديني 

وتطوير �سراكات هامة مع املنظمات االجتماعية واخلريية ذات ال�سلة. 

وت�سمل املبادرات التي مت اإطالقها برامج حت�سني الثقافة املالية و بال�سراكة مع 

منظمات خريية وتعليمية.

ومن بني املكونات الرئي�سية ال�سرتاتيجية امل�سوؤولية االجتماعية لدينا احلفاظ 

على برنامج التدريب امل�ستمر بال�سراكة مع اجلامعات الرائدة يف اململكة 

العربية ال�سعودية. حيث نح�سر املتدربني اإىل جدوى لال�ستثمار للعمل جنبًا 

اإىل جنب مع فريق العمل املهني لدينا الكت�ساب املعرفة والتعلم الذي يحتاجونه 

لتطوير وتوجيه حياتهم املهنية يف امل�ستقبل. ويف عام 2015، رحبنا بـ 15 

متدربًا عملوا ملدة �ستة اأ�سهر داخل مكاتبنا يف كافة التخ�س�سات لدينا. 

وبذلك يرتفع العدد االإجمايل للمتدربني اإىل 63 منذ تاأ�سي�س الربنامج يف 

عام 2009. كما تهتم جدوى لال�ستثمار اأي�سًا بتوفري فر�س التنمية للمراأة 

ال�سعودية يف مكان العمل، حيث كان 27 من امل�ساركني يف الربنامج من الن�ساء. 

وللتاأكيد على جدية الربنامج، ان�سم 14 طالبًا من الذين �ساركوا كمتدربني 

اإىل فريق عمل جدوى كموظفني يف ال�سركة بعد انتهاء فرتة تدريبهم.
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استثماراتنا في الملكية الخاصة

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: 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.
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استثماراتنا في الملكية الخاصة

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: 30 باملائة

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

www.alhammadi.com :الموقع اإللكتروني

تعترب �سركة احلمادي اأحدى ال�سركات الرائدة يف قطاع الرعاية ال�سحية اخلا�سة يف اململكة من خالل �سجلها احلافل املمتد اإىل اأكرث 

من 30 عام. 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 بطاقة ا�ستيعابية تتجاوز 

728 �سريرًا، و138 عيادة خارجية للمر�سى عن طريق م�ست�سفيني يف الريا�س. تعمل ال�سركة حاليا على اإكمال خطتها التو�سعية والتي 

ت�ستمل على افتتاح م�ست�سفى ثالث يف الريا�س، حيث �سي�ساهم بزيادة الطاقة اال�ستيعابية لل�سركة لت�سل اإىل 1,328 �سرير واأكرث من 

200 عيادة خارجية بحلول نهاية عام 2016.

تبلغ ح�سة �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع الرعاية ال�سحية لال�ستثمار االن 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: 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 عاما، تطورت املجموعة لت�سبح االآن اإحدى اأوائل امل�ستثمرين يف قطاع ال�سيافة والرتفيه يف اململكة العربية 

ال�سعودية. ت�سم ال�سركة حاليا اأكرث من 4,360 موظف، وتلعب دورا قياديا يف القطاع ال�سياحي والرتفيه. ت�ستمل حمفظة املجموعة على 33  

فندقا يف 12 مدينة، فيها اأكرث من 3،900 غرفة، و 64 مركز ترفيه يف اململكة العربية ال�سعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة.

وقد قام �سندوق جدوى لفر�س اال�ستثمار يف قطاع ال�سيافة والرتفيه بالتخارج اجلزئي من خالل بيع %30 من ح�سته يف املجموعة يف 

يونيو من عام 2014 خالل عملية االكتتاب العام االأويل ملجموعة احلكري يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(
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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.

عام االستحواذ: 2015 
نسبة االستحواذ: 56 باملائة 
القطاع: اال�ستثمار ال�سناعي 

الصندوق:  �سندوق جدوى للفر�س امليكانيكية
 www.smi.com.sa :الموقع اإللكتروني

مت تاأ�سي�س ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات امليكانيكية يف مدينة الريا�س يف عام 1982 لت�سنيع معدات التحّكم يف اململكة العربية ال�سعودية. 

تو�ّسعت ن�ساطات ال�سركة حتى اأ�سبحت من ال�سركات الرائدة يف جمال ال�سناعات الهند�سية والتي تعمل يف ت�سنيع املكونات الهند�سية 

وامل�سخات وحُمركات الرتو�س والق�سبان الفوالذية والربونزية والتي تخدم قطاعات متنوعة مثل قطاع النفط والغاز، والبنية التحتية، 

وال�سيارات، والقطاع الزراعي وقطاع التعدين. تقوم ال�سركة بتوظيف اأكرث من 800 موظف مهني يعملون مع قاعدة عمالء يتجاوز عددهم 

اأكرث من 290 عمياًل يف اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة واأوروبا ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

عام االستحواذ: 2015 
نسبة االستحواذ: 37 باملائة 

القطاع: اإعادة تكرير البرتوكيماويات
الصندوق: �سندوق جدوى لفر�س التكرير

 www.trottersgroup.com :الموقع اإللكتروني

تعمل �سركة تروترز القاب�سة والتي يقع مقرها يف االإمارات العربية املتحدة يف قطاع اإعادة تكرير وجتارة ونقل امل�ستقات البرتوكيماوية  

وزيوت الت�سحيم بحيث تقوم من خالل مرافقها املتطورة بتحويل  امل�ستقات البرتوكيماوية اىل منتجات ذات قيمة م�سافة ت�ستخدم يف العديد 

من القطاعات مثل البناء واالأدوية واملن�سوجات. تقوم ال�سركة بتوظيف اأف�سل الكوادر املهنية مبا يف ذلك العلماء والباحثني واملهند�سني 

واملتخ�س�سني يف جمال الت�سويق خلدمة جمموعة من العمالء يف �ستى اأنحاء العامل.
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نحن نطمح لبناء كيان مؤسسي عظيم يبقى إلى ما شاء 
اهلل وفقًا لشريعتنا السمحاء. نكون من خالله الشريك المختار 

دومًا. أُسس العمل لدينا هي األساس الراسخ، الذي ننطلق منه 
لتحقيق طموحاتنا

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.
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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 و مبا يتوافق مع االأنظمة و القواعد ال�سادرة من اجلهات املخت�سة يف 

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

جمل�س االإدارة وتهيئة البنية التحتية للحوكمة. و يبني اجلدول التايل تف�سياًل ملدى التزام ال�سركة بحوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية.

ال�شرح 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 و اخلطط و القرارات 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 يف جمال�س 

اإدارتها، و تكوين جمل�س االإدارة و ت�سنيف اأع�سائه
2.3

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

اأع�سائها و عدد اجتماعاتها
2.4

ü
تفا�سيل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة و خم�سة 

من كبار التنفيذيني
2.5

• مت فر�س غرامة مالية بقيمة 90,000 ريال �سعودي، 

    وذلك ملخالفة ال�سركة للمادة 21 من امللحق 3 من 

   قواعد املالية.

• مت فر�س غرامة مالية بقيمة 10,000 ريال �سعودي  

    وذلك لعدم حتديث ملخ�س االإف�ساح املايل ل�سندوق 

    جدوى   الأ�سواق االأ�سهم العربية لعام 2011 م

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

تاأ�صي�س البنية التحتية للحوكمة لت�صمل مايلي: 3

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

االأ�سا�سية
3.1

ü حتديد �سالحيات جمل�س االإدارة و اأع�ساء االإدارة التنفيذية 3.2

ü تطوير قواعد ال�سلوك املهني 3.3

ü ت�سكيل جلان رقابية 3.4
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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 �صنابل  ع�سو جمل�س اإدارة
• فجر كابيتال - رئي�س جمل�س االإدارة

• غري م�ستقلعبد العزيز حممد ال�صبيعي2
• غري تنفيذي

• �صركة الفارابي للبيرتوكيماويات - ع�سو جمل�س اإدارة
• �صركة جبل عمر للتطوير  -  رئي�س جمل�س االإدارة

• املجموعة ال�صعودية لال�صتزراع املائي  -  ع�سو جمل�س االإدارة
• فجر كابيتال، دبي - ع�سو جمل�س اإدارة 

• �صركة حممد اإبراهيم ال�صبيعي واأبنائه ال�صتثمارية القاب�صة )ما�صك(  - ع�سو جمل�س 
    االإدارة،

• بنك ا�صالم بروناي دار ال�صالم، بروناي - ع�سو جمل�س اإدارة، ع�سو جلنة املوارد 
    الب�سرية والرت�سيحات،

• ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات امليكانيكية  - ع�سو جمل�س االإدارة

• غري م�ستقلعبد الرحمن اإبراهيم الرويتع3
• غري تنفيذي

• �صركة ع�صري )�صركة مدرجة( - الع�سو املنتدب،
• مدينة امللك عبد اهلل القت�صادية )اإعمار( - ع�سو جمل�س اإدارة

• �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�ستقل تان �صري داتو اأزمان خمتار4
• 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

• خزانه نا�صيونال بريهارد - ع�سو جمل�س االإدارة
• بيماندو كوربوري�صن - ع�سو جمل�س االإدارة

• اأجريفود ري�صور�صز هولدنق  - ع�سو جمل�س االإدارة

• م�ستقلكري�صتوفر ما�صرت�صون5
• غري تنفيذي

• مونتيجو برايفت اإكويتي اإل اإل بي -  رئي�س جمل�س االإدارة
• ام اإل اإل بي - ع�سو جمل�س االإدارة

• ام ام اإل - ع�سو جمل�س اإدارة
• ام بي اإل ا�صو�صياتيكو - ع�سو جمل�س اإدارة

• فجر كابيتال - ع�سو جمل�س االإدارة
• هافنف�صت برايفت اإكوتي - ع�سو جمل�س االإدارة

• ماجنمنت ليمتد -  ع�سو جمل�س االإدارة

• م�ستقل هاورد مارك�س6
• غري تنفيذي 

• اوكرتي كابيتال ماجنمنت - الوليات املتحدة الأمريكية - رئي�س جمل�س االإدارة
• �صي�س ماريان  -ع�سو جمل�س االإدارة
• توبر اأند كو   - ع�سو جمل�س االإدارة

• م�ستقلاإقبال اأحمد خان7
• 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

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

• نا�صيونال بيرتوليم �صريفي�صز - ع�سو جمل�س االإدارة
• جيم�س اإديوكي�صن - ع�سو جمل�س االإدارة

• م�ستقلمايكل باول8
• غري تنفيذي

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

• اك�صوجيني�صز كوربوري�صن، الوليات املتحدة الأمريكية - ع�سو جمل�س اإدارة
• ايرودين املالية.  اململكة املتحدة - مدير

• با�صبورت �صي�صتيم، الوليات املتحدة الأمريكية  - مدير
• اأي �صريكوت موتورز -  ع�سو جمل�س االإدارة

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

• غري م�ستقلطارق زياد ال�صديري9
• 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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ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور عام 2015

الحضورالتاريخالجتماع

االأ�ستاذ/ اأديب الزامل31/03/2015اجتماع جمل�س االإدارة )26(1

االأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي

تان �سري داتو اأزمان خمتار

االأ�ستاذ/ كري�صتوفر ما�صرت�صون

االأ�ستاذ/ مايكل باول

االأ�ستاذ/ طارق ال�سديري

االأ�ستاذ/ اأديب الزامل08/06/2015اجتماع جمل�س االإدارة )27(2

االأ�ستاذ/ عبدالرحمن الرويتع

االأ�ستاذ/ كري�صتوفر ما�صرت�صون

االأ�ستاذ/ هاورد مارك�س

االأ�ستاذ/ اإقبال خان

االأ�ستاذ/ مايكل باول

االأ�ستاذ/ طارق ال�سديري

االأ�ستاذ/ اأديب الزامل14/10/2015اجتماع جمل�س االإدارة )28(3

االأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي

االأ�ستاذ/ عبدالرحمن الرويتع

تان �سري داتو اأزمان خمتار

االأ�ستاذ/ هاورد مارك�س

االأ�ستاذ/ اإقبال خان

االأ�ستاذ/ مايكل باول 

االأ�ستاذ/ طارق ال�سديري

االأ�ستاذ/ اأديب الزامل15/12/2015اجتماع جمل�س االإدارة )29(4

االأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي

االأ�ستاذ/ عبدالرحمن الرويتع

تان �سري داتو اأزمان خمتار

االأ�ستاذ/ كري�صتوفر ما�صرت�صون

االأ�ستاذ/ اإقبال خان 

االأ�ستاذ/ مايكل باول 

االأ�ستاذ/ طارق ال�سديري

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

دور اللجنة التنفيذية هو اال�سراف على االأداء املايل والت�سغيلي لل�سركة ، ومتابعة املهام املحالة اإليها من جمل�س االإدارة، والتاأكد من وجود نظم الرقابة املنا�سبة. 

عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2015.



39 التقرير السنوي 2015

ت�صنيف الأع�صاءجلنة ال�صتثمار 

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

ع�سو غري م�ستقل - غري تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ مازن اجلبري2

ع�سو جمل�س اإدارة غري م�ستقل، تنفيذيع�سوالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري3

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ عبد العزيز العريفي4

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ عامر عفيوين5

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ �سعد ال�سيف6

تنفيذيع�سواالأ�ستاذة/ زهري الدين خالد7

�سكرتري االأ�ستاذ/ ر�ساد بابلو 8

دور جلنة اال�ستثمار هو اال�سرف والتاأكد من ا�ستثمار راأ�س مال جدوى وفقًا الأهداف و�سيا�سة ال�سركة اال�ستثمارية ، ومراقبة اأداء اال�ستثمار الكلي لراأ�س مال 

ال�سركة ب�سكل دوري، والتو�سية باأي تغيريات ح�سب االقت�ساء. عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات يف خالل 2015.

ت�صنيف الأع�صاءجلنة التدقيق واملخاطر

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

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

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

تنفيذي�سكرتري االأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

دور جلنة التدقيق واملخاطر هو اال�سراف على عمليات اإعداد التقارير املالية جلدوى بهدف �سمان الدقة والك�سف ال�سحيح، والتاأكد اأن لدى ال�سركة اأنظمة 

التدقيق الداخلية، واأنظمة اإدارة املخاطر، واأنظمة التحكم املنا�سبة. عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات خالل عام 2015.

ت�صنيف الأع�صاءجلنة املكافاآت والرت�صيحات

ع�سو 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

دور جلنة املكافاآت والرت�سيحات هو اال�سراف على ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات جدوى املتعلقة بالتوظيف، واملكافاآت، واالحتفاظ، والتحفيز، والتطوير الوظيفي الأع�ساء 

فريق ال�سركة. عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2015.

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�سقيه3

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/ حممد العبيد 4

تنفيذيع�سواالأ�ستاذ/رامي ال�سدي  5

�سكرترياالأ�ستاذ/ ملياء احلميد 6

دور جلنة املطابقة وااللتزام هو اال�سراف على تنفيذ جدوى جلميع القوانني واللوائح املعمول بها، وذلك بهدف �سمان االمتثال الكامل، وتقليل املخاطر القانونية 

والتنظيمية، وتطبيق اأعلى املعايري االأخالقية. عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2015.
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والتعويضات  المكافٓات 

اأع�صاء املجل�س البيان

التنفيذيني

اأع�صاء املجل�س غري 

التنفيذيني / امل�صتقلني

خم�صة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 

اأعلى املكافاآت والتعوي�صات ي�صاف اليهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل اإن مل 

يكونا �صمنهم

6,278,628ال يوجدال يوجدالرواتب والتعوي�سات

12,000272,5003,191,285البدالت

1,600,0006,920,000املكافاآت الدورية وال�سنوية

ال يوجداخلطط التحفيزية

تقدم ال�سركة برامج حتفيزية طويلة االجل 

للموظفني.  وال يتم حتديد قيمة هذه الربامج 

مقدمًا حيث ترتبط قيمتها باالأداء امل�ستقبلي 

لل�سركة

اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى 

تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

ال يوجدال يوجد

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تعمل اإداره التدقيق الداخلي يف ال�سركة كاإدارة رقابية  وا�ست�سارية م�ستقله لها رابط مبا�سر مبجل�س االإدارة عن طريق جلنه املراجعة الداخلية واملخاطر. 

وتعنى هذه االإدارة مبراجعه احل�سابات الداخلية لل�سركة، وتقييم فعالية نظم واجراءات الرقابة يف جميع اق�سام ال�سركة، وذلك بهدف تطوير ال�سوابط 

الت�سغيلية وااللتزام بال�سوابط الت�سريعية. ويقدم مدير اإداره املراجعة الداخلية تقارير ربع �سنوية اىل جلنه املراجعة الداخلية واملخاطر والرئي�س التنفيذي 

لل�سركة، حيث تغطي هذه التقارير كافه مالحظات االإدارة وطرق معاجلتها، باال�سافة اىل متابعه دورية لالجراءات الت�سحيحية لتلك املالحظات.

وتبنت االإدارة خالل عام 2015 نهجا قائما على حتديد املخاطر، بحيث يتم اال�ستفادة من نتائج تقييم املخاطر عن طريق االطالع املبا�سر على عينات من 

اأدوات الرقابة يف االأق�سام ال�سبعة امل�ستهدفة خالل العام، علما باأن اإداره املراجعة الداخلية ح�سلت على موافقه جلنه املراجعة الداخلية واملخاطر لال�ستعانة 

ب�سركه ارن�ست اند يونغ للقيام مب�سانده مدير االإدارة لتحقيق االأهداف املرجوة .
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إقرار مجلس اإلدارة
يقر جمل�س االإدارة بعدم وجود عقود اأو اأعمال، 

خالل العام املايل 2015،  تكون ال�سركة طرفًا 

فيها ويكون الأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو 

الرئي�س التنفيذي اأو املدير املايل اأو اأي �سخ�س 

ذي عالقة باأي م�سلحة فيها.
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القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات



التقرير السنوي 442015



45 التقرير السنوي 2015

20152014اإي�صاحات

بالريال ال�صعودياملوجودات

موجودات متداولة

  467.573.709105.375.392نقد وما يف حكمه

  539.142.38745.526.256ذمم مدينة جتارية، �سايف

  6287.688.446200.401.485ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

  7121.158.44256.670.934م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

- 72.520.321قر�س ل�سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

  813.942.25716.599.179م�سروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى، �سايف

  532.025.562424.573.246 جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

  91.370.074.6951.178.588.568ا�ستثمارات متاحة للبيع

  106.966.3626.146.196ممتلكات ومعدات، �سايف

  11234.863.043241.244.683ا�ستثمار يف �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

1.611.904.1001.425.979.447جمموع املوجودات غري املتداولة

2.143.929.6621.850.552.693جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق ال�صركاء

مطلوبات متداولة

  12238.400.000179.997.300قر�س ق�سري االأجل

  8.889.9718.615.250ذمم دائنة جتارية

  1475.920.16783.299.018م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

  156.349.8317.476.837خم�س�س الزكاة و�سريبة دخل

  329.559.969279.388.405جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

  1344.999.32544.999.325قر�س طويل االأجل

  10.837.1088.244.124تعوي�سات نهاية اخلدمة

55.836.43353.243.449 جمموع املطلوبات غري املتداولة 

385.396.402332.631.854 جمموع املطلوبات

حقوق امل�صاهمني

  1852.735.000852.735.000 و16راأ�س املال

  17314.484.700305.128.023احتياطي نظامي

  9425.904.952185.367.748 و11التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

  165.408.608174.690.068اأرباح مبقاة

1.758.533.2601.517.920.839جمموع حقوق امل�صاهمني

2.143.929.6621.850.552.693جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

قائمة   المركز   المالي   كما   في   31   ديسمبر 2015  

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014اإي�صاحات

بالريال ال�صعوديالإيرادات

135.208.167 190.225.961اإدارة االأ�سول

45.959.866 63.979.817�سريفة ا�ستثمارية

5.934.856 6.753.521و�ساطة

145.203.789)7.100.653(18)اخل�سارة(/الربح من ا�ستثمارات ال�سركة، �سايف

25.618.787)6.381.640(11ح�سة ال�سركة يف �سايف )خ�سارة(/ربح �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

247.477.006357.925.465جمموع الإيرادات

امل�صروفات

) 95.234.885 ()105.683.185(رواتب ومزايا اأخرى متعلقة باملوظفني

) 1.501.337 ()1.888.538(10ا�ستهالكات

) 4.188.534 ()4.233.117(م�سروفات اإيجار

) 6.650.989 ()7.837.461(عمولة خا�سة على القر�س 

) 30.218.791 ()34.267.933(19م�سروفات عمومية واإدارية اأخرى

) 137.794.536 ()153.910.234(جمموع امل�صروفات قبل النخفا�س يف قيمة ال�صتثمارات

220.130.929 93.566.772�صايف الدخل قبل النخفا�س يف قيمة ال�صتثمارات

) 78.529.987 (9االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

93.566.772141.600.942�شايف الربح

ربحية ال�صهم:

201.101.66�سايف الدخل

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014

بالريال ال�صعوديالأن�صطة الت�صغيلية

  93.566.772141.600.942�شايف الربح

ت�سويات لـ:

) 25.618.787(6.381.640ح�سة ال�سركة يف )خ�سارة(/ربح �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

  1.501.337 1.888.538ا�ستهالكات

  1.858.731 4.072.895تعوي�سات نهاية اخلدمة

- 48.524خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

) 105.669.392( 19.788.316خ�سائر/)مكا�سب( حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

) 401.485 ()2.286.961(مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

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

78.529.987انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات

937�سطب ممتلكات ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية :

)15.977.790(7.390.348ذمم مدينة جتارية

)2.242.695()65.987.508(م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

555.31427.300.081م�سروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

) 2.500.000(اإيرادات موؤجلة

25.219.074)7.104.128(م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

58.313.750115.565.070النقد الناجت من العمليات 

) 3.920.307()1.479.911(تعوي�سات نهاية اخلدمة مدفوعة

) 4.744.903()6.798.454(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

50.035.385106.899.860�صايف النقد الناجت من الأن�صطة الت�صغيلية 

الأن�صطة ال�صتثمارية

)2.667.572()2.708.704(�سراء ممتلكات ومعدات

)921.996.517()455.289.370(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع

484.552.1271.003.884.030املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)200.000.000()485.000.000(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

 400.000.00096.374.107املح�سل من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة

)24.405.952()58.445.947(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة ال�صتثمارية

الأن�صطة التمويلية

238.400.000224.996.625 املتح�سل من الت�سهيالت البنكية

)179.997.300()179.997.300(امل�سدد من الت�سهيالت البنكية 

-)2.520.321(قر�س ل�سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

)84.531.000()85.273.500(توزيعات اأرباح مدفوعة 

)39.531.675()29.391.121(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة التمويلية 

42.962.233)37.801.683(�صايف )النق�س(/الزيادة يف النقد وما يف حكمه

62.413.159 105.375.392النقد وما يف حكمه، بداية ال�سنة

105.375.392 67.573.709 النقد وما يف حكمه، نهاية ال�صنة

بنود غري نقدية:

)82.760.552(220.748.887التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

)105.669.392(19.788.317القيمة 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 المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

التغري فـي القيمة احتياطي نظاميراأ�س املال

العادلة لال�صتثمارات

املجموعاأرباح مبقاة

بالريال ال�صعودي

1.577.760.235 423.034.601 568.490.000290.967.929295.267.705الر�شيد كما يف 1 يناير 2014م 

---284.245.000حتويل لزيادة راأ�س املال )اإي�صاح 16(

االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات 

املعرتف بها يف قائمة الدخل
--78.529.987 -78.529.987

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتاحة للبيع
--)82.760.552(-)124.854.274(

القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع 

املحولة اإىل قائمة الدخل )اإي�ساح 18(
--)105.669.392(-)63.575.670(

141.600.942 141.600.942---�سايف الربح

-)14.160.094(-14.160.094-التحويل اإىل االإحتياطي النظامي

)85.273.500()85.273.500(---توزيعات ارباح )اإي�ساح رقم 21(

 خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل 

)اإي�ساح رقم 15(
---)6.266.881()6.266.881(

852.735.000305.128.023185.367.748174.690.0681.517.920.839الر�شيد كما يف 31 دي�صمرب 2014م

174.690.0681.517.920.839   852.735.000305.128.023185.367.748الر�شيد كما يف 1 يناير 2015م 

التغري يف القيمة العادلة 

لال�صتثمارات املتاحة للبيع
--185.367.748   -220.748.887 

القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املتاحة 

للبيع املحولة اإىل قائمة الدخل 

)اإي�صاح 18(

--220.748.887   -19.788.317 

 93.566.772 93.566.772   19.788.317-- �شايف الربح

-)9.356.677(- 9.356.677-التحويل اإىل الإحتياطي النظامي

)85.273.500()85.273.500(--توزيعات ارباح )اإي�صاح رقم 21(

خم�ص�س زكاة و�صريبة الدخل  

ال�صنة احلالية )اإي�صاح رقم 15( 
---)5.185.180()5.185.180(

خم�ص�س زكاة و�صريبة الدخل 

ال�صنة ال�صابقة )اإي�صاح رقم 15( 
---)3.032.875()3.032.875(

852.735.000314.484.700425.904.952165.408.6081.758.533.260الر�شيد كما يف 31 دي�صمرب 2015م

اإن االإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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1. عام
�سركة جدوى لال�ستثمار )ال�سركة ( هي �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة 

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

العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010228782 بتاريخ 1 �سفر 

1428هـ )املوافق 19 فرباير 2007م(.

اإن راأ�س مال ال�سركة البالغ 852.735.000 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 

2014م: 852.735.000 ريال �سعودي( مق�سم اإىل 85.273.500 �سهم )31 

دي�سمرب 2014م: 85.273.500 �سهم( بقيمة 10 ريال �سعودي لكل �سهم 

)اإي�ساح رقم 15(. 

تتمثل االأن�سطة الرئي�سية لل�سركة يف املتاجرة ب�سفة اأ�سيل ووكيل والتعهد 

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

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

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

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

2. أسس اإلعداد

املعايري املحا�صبية املطبقة:

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.

اأ�ص�س القيا�س:

مت اإعداد 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، 

وبا�ستخدام مبداأ اال�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم اال�ستمرارية.

عملة العر�س والن�صاط:

عملة  ميثل  والذي  ال�سعودي  بالريال  املالية  القوائم  هذه  عر�س  يتم 

لل�سركة. الن�ساط 

ا�صتخدام التقديرات والأحكام:

يتطلب اإعداد القوائم املالية من االإدارة ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�سات 

واالأحكام التي توؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى املبالغ املبينة 

للموجودات واملطلوبات وااليرادات وامل�سروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�سات املتعلقة بها على اأ�سا�س م�ستمر. يتم 

اإظهار نتائج مراجعة التقديرات املحا�سبية يف فرتة املراجعة والفرتات 

امل�ستقبلية التي تتاأثر بهذه التقديرات.

3 . السياسيات المحاسبية الهامة

النقد وما يف 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.

الذمم املدينة التجارية

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة االأ�سلي بعد خ�سم املخ�س�سات 

بالديون امل�سكوك يف حت�سيلها، اإن وجدت. ويتم تكوين خم�س�س بالديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري اإىل عدم مقدرة 

ال�سركة على حت�سيل املبالغ امل�ستحقة وفقًا لل�سروط االأ�سلية للذمم املدينة. 

يتم �سطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�س�سات املتعلقة بها. 

ويتم حتميل املخ�س�سات على قائمة الدخل. واأي ا�سرتدادات الحقة ملبالغ 

الذمم املدينة والتي مت �سطبها �سابقًا ت�ساف اإىل االإيرادات.

ا�صتثمارات متاحة للبيع:

اإن اال�ستثمارات املتاحة للبيع تتكون من اأوراق مالية وتنوي االإدارة االإحتفاظ 

بها الأكرث من �سنة. يتم قيا�س هذه اال�ستثمارات مبدئيًا والحقًا يتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة، ويتم اإدراج االأرباح واخل�سائر غري املحققة مبا�سرة �سمن 

حقوق امل�ساهمني. 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 امل�ساهمني يتم حتميلها على قائمة الدخل.

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

اال�ستثمارات بالتكلفة ناق�سًا خم�س�س االإنخفا�س يف القيمة، اإن وجد.

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

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

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

هذه املوؤ�سرات ما يلي:

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

   التعاقدية لالأوراق املالية، 

• اإفال�س ال�سركة امل�ستثمر فيها، 

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

• وجود انخفا�س عام يف اأ�سعار ال�سوق وامتداد فرتة هذا االنخفا�س.

ا�صتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة:

يتم ت�سجيل اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة بالقيمة العادلة. يتم 

االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل لل�سنة التي ظهرت 

فيها، وال يتم اإ�سافة تكاليف العمليات، اإن وجدت، اإىل قيا�س القيمة العادلة 

عند االعرتاف املبدئي لال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة من خالل 

قائمة الدخل. 

االأرباح واخل�سائر غري املحققة من اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة 

تتكون من التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات لل�سنة، ومن عك�س اأرباح 

وخ�سائر اال�ستثمارات للفرتة ال�سابقة والتي حتققت يف الفرتة امل�سمولة 

بالتقرير.

يتم حتديد االأرباح واخل�سائر املحققة من اال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س 

املتاجرة عند اال�ستبعاد على اأ�سا�س متو�سط التكلفة، والتي متثل الفرق بني 

القيمة الدفرتية املبدئية لال�ستثمار و�سعر البيع.

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية :

يتم اإجراء تقييم بتاريخ قائمة كل مركز مايل لتحديد ما اإذا كان هناك دليل 

مو�سوعي ي�سري اإىل انخفا�س قيمة اأ�سل مايل حمدد اأو جمموعة موجودات 

مالية. ويف حالة وجود هذا الدليل، يتم قيد اأي خ�سارة ناجتة عن االنخفا�س 

يف القيمة يف قائمة الدخل. بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، يتم حتديد 

االنخفا�س يف القيمة بالفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املخ�سومة ب�سعر ال�سوق احلايل للعوائد ملوجودات مالية مماثلة.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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ال�صتثمار يف �صركات م�صتثمر بها بطريقة حقوق امللكية )�صركات زميلة(:

ال�ســركات الزميلة هي تلك املن�ســاآت التي متتلك ال�سركة اأ�سهمًا يف راأ�سمالها 

ووفقًا لذلك متار�ــس تاأثريًا جوهريًا ولكن لي�ــس �سيطرة. يتم احت�ساب 

ال�ســركات الزميلة با�ســتخدام طريقة حقوق امللكية )ا�ستثمارات يف �سركات 

م�ســتثمر بها بطريقة حقوق امللكيــة( وتقيد مبدئيًا بالتكلفة. تت�سمن القوائم 

املالية ح�سة ال�ســركة يف اأرباح وخ�ســائر والتغريات يف حقوق امللكية لل�سركات 

امل�ســتثمر بها بطريقة حقوق امللكية. عندما تتجاوز ح�سة ال�ســركة من 

اخل�ســارة ملكيتها يف ال�ســركة التابعة، يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لل�سركة 

اإىل ال�سفر ويتم احت�ســاب اخل�ســائر االإ�سافية كالتزام عندما تتكبد ال�سركة 

التزامات نظامية اأو تعاقدية اأو قامت بالدفع نيابة عن ال�ســركة الزميلة. يتم 

اإ�سافة ح�سة ال�ســركة يف اأرباح اأو خ�ســائر ال�سركة امل�ستثمر فيها اأو حتميلها 

على قائمة الدخل.

املمتلكات واملعدات:

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم االإ�ســتهالك املرتاكم. تعترب 

م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريفًا اإيرادية، اأما م�ساريف التح�ســينات 

فتعترب م�ساريف راأ�ســمالية. يتم احت�ساب االإ�ستهالك با�ستخدام طريقة 

الق�ســط الثابت على اأ�سا�ــس االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات. ويتم اإطفاء 

التح�ســينات على العقارات امل�ســتاأجرة على اأ�سا�س االأعمار االإنتاجية املقدرة 

لهذه التح�ســينات اأو املتبقي من مدة عقد االإيجار اأيهما ينتهي اأواًل.

ال�سنوات

4اأجهزة كمبيوتر

4برامج كمبيوتر

4اأثاث ومفرو�سات

4معدات مكتبية

4�سيارات

حت�سينات على العقارات 

امل�ستاأجرة

مدة عقد االإيجار اأو العمر االإنتاجي اأيهما 

ينتهي اأواًل

النخفا�س يف قيمة املوجودات غري املالية:

يتــم مراجعــة املوجودات غري املالية للتاأكد من وجود اأي دليل على حدوث 

خ�ســارة نتيجة انخفا�س يف قيمتها عندما ت�ســري االأحداث اأو التغريات يف 

الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية غري قابلة لال�ســرتداد. يتم اإثبات اخل�ســارة 

الناجتــة عــن االإنخفا�س يف القيمة، اإن وجدت، والتي متثل زيادة القيمة 

الدفرتية عن القيمة القابلة لالإ�ســرتداد. اإن القيمة القابلة لالإ�ســرتداد هي 

القيمة العادلة بعد خ�سم م�سروفات البيع اأو قيمة االأ�سل عند االإ�ســتخدام، 

اأيهمــا اأكــرب. ولغر�س تقييم االإنخفا�س يف قيمة املوجودات، يتم جتميع 

املوجودات اإىل اأدنى م�ســتوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل 

وحدة ب�سورة منف�سلة.

خم�ص�صات مقابل اللتزامات:

يتم االعرتاف باملخ�س�س اإذا ظهر نتيجة الأحداث �ســابقة اأن لدى ال�ســركة 

التزام حايل قانوين اأو تعاقدي ميكن تقدير مبلغه ب�ســكل موثوق ومن املحتمل 

اأن يتطلب تدفقات خارجة ملنافع اقت�سادية لت�ســوية هذا االلتزام.

ترجمة املعامالت الأجنبية:

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�ســعودي على اأ�سا�ــس 

اأ�ســعار التحويل ال�ســائدة بتاريخ تلك املعامالت. اأما املوجودات واملطلوبات 

النقدية التي تتم بالعمالت االأجنبية فيجري حتويلها لتعك�ــس ما يعادلها 

بالريال ال�ســعودي باأ�ســعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج 

االأرباح واخل�ســائر الناجتة عن التغريات يف اأ�ســعار �سرف العمالت االأجنبية 

يف قائمة الدخل.

تعوي�صات نهاية اخلدمة:

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 االلتزام الناجت عن هذه التعوي�سات على 

اأ�سا�ــس القيمة احلالية للمزايا املقررة امل�ســتحقة للموظفني يف حالة تركهم 

العمــل يف تاريــخ 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.

اأ�صول حتت الإدارة:

تقدم ال�ســركة خدمات اإدارة االأ�سول لعمالئها، والتي ت�ســمل اإدارة بع�س 

�سناديق اال�ســتثمار. هذه االأ�سول ال تعامل على اأنها اأ�سول لل�ســركة وبناء عليه 

ال يتــم اإدراجها يف القوائم املالية.

ح�صابات العمالء النقدية:

حتتفظ ال�ســركة بح�ســابات العمالء النقدية لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي 

ال�ســتخدامها لال�ســتثمار بالنيابة عنهم، وهذه االأر�سدة غري مدرجة يف 

القوائم املالية.

حتقق الإيرادات:

تتحقــق االإيــرادات عند تقدمي اخلدمة اإىل العمالء وتظهر بال�سايف بعد 

اخل�سم. 

تتحقق الر�ســوم عن اإدارة االأ�سول )مبا يف ذلك �سناديق اال�ســتثمار( 

كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات. تتحقق اإيرادات ر�ســوم اال�سرتاك عند 

ا�ســرتاك امل�ســتثمر يف ال�سندوق. يتحقق دخل اأداء ال�سندوق يف نهاية ال�سنة، 

اإذا حقق ال�سندوق النتائج التي مت حتديدها م�ســبقًا. 

يتم ا�ســتحقاق اأتعاب اخلدمات اال�ست�ســارية على اأ�سا�س تنا�سبي زمني يف 

الوقــت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات. 

يتم اثبات دخل توزيعات االأرباح عند ن�ســوء احلق با�ســتالم االأرباح.

يتحقق دخل العموالت على اأ�سا�ــس مبداأ اال�ستحقاق.

الزكاة و�صريبة الدخل:

يخ�سع امل�ســاهمني ال�ســعوديني يف ال�سركة للزكاة وفقًا الأنظمة ولوائح م�سلحة 

الزكاة والدخل )امل�سلحة( املعمول بها اململكة العربية ال�ســعودية. يتم 

احت�ســاب الزكاة املحملة على اأ�سا�ــس الوعاء الزكوي. التقدير الناجت عن 

الزكاة يتم حتميله على حقوق امللكية للم�ســاهمني ال�سعوديني.

يخ�سع امل�ســاهمني االأجانب ل�سريبة الدخل وفقًا الأنظمة ولوائح م�سلحة 

الزكاة والدخل )امل�سلحة( املعمول بها اململكة العربية ال�ســعودية. يتم 

احت�ســاب �سريبة الدخل على اأ�سا�ــس �سايف الربح املعدل. التقدير الناجت عن 

�سريبة الدخل يتم حتميله على حقوق امللكية للم�ســاهمني االأجانب.

يتم ت�ســجيل اأية فروقات يف التقدير عند اعتماد الربط النهائي وعندئِذ يتم 

اقفال املخ�س�س.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)



51 التقرير السنوي 2015

4. 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:

20152014

بالريال ال�صعودي

 22.562.03192.375.392ح�سابات البنك اجلارية

 13.000.000 45.011.678عقود مرابحة

67.573.709 105.375.392 

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 ٪0.10 

�ســنويًا )31 دي�سمرب 2014م: 0.12٪ �سنويًا(.

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

5. الذمم المدينة التجارية، صافي

يتكون املدينون كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20152014

بالريال ال�صعودي

 50.641.433 44.306.088ذمم مدينة جتارية

)5.115.177()5.163.701(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

39.142.387 45.526.256  

اإن حركة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها كما يف 31 دي�سمرب هي كما يلي:

20152014

بالريال ال�صعودي

5.115.1775.115.177ر�سيد افتتاحي

-48.524خم�س�س مكّون خالل ال�سنة )اإي�ساح 19(

 5.163.7015.115.177ر�سيد ختامي

6. 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 العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

285.000.000287.688.446200.000.000200.401.485

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
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7. المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتكون االأطراف ذات العالقة بال�سركة من امل�ساهمني وال�سركات الزميلة وال�سقيقة، واملديرين وموظفي االإدارة العليا يف ال�سركة. يتم اجراء هذه املعامالت 

ب�سروط متفق عليها بني الطرفني ومعتمدة من االإدارة.

قامت ال�سركة خالل ال�سنة بتعامالت مع اجلهات ذات العالقة وذلك خالل ال�سياق االعتيادي الأعمالها. 

االأر�سدة الناجتة عن املعامالت مع االأطراف ذات العالقة وباملدرجة �سمن القوائم املالية املرفقة هي كما يلي:

20152014

بالريال ال�صعودي

  1.263.151.505887.069.967ا�ستثمارات متاحة للبيع لدى �سناديق مدارة 

2.520.321 قر�س ل�سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية )اأ(

م�ستحق من اأطراف ذات عالقة:

  99.453.85751.732.140  اأتعاب اإدارة االأ�سول حم�سلة من �سناديق مدارة 

  20.204.5853.438.794  ذمم مدينة جتارية اأخرى م�ستحقة من �سناديق مدارة 

1.500.0001.500.000  اأتعاب خدمات م�ستحقة من �سركات م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية )ب(

121.158.44256.670.934 

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

20152014

بالريال ال�صعودي

تت�سمن ر�سوم اإدارة االأ�سول ما يلي:

77.126.73952.185.200 - اأتعاب حم�سلة من �سناديق مدارة

376.979- - اأتعاب ناجتة عن االإدارة امل�سرفية للمحفظة اال�ستثمارية

 2.500.000-الدخل الناجت من ال�سريفة اال�ستثمارية من االأطراف ذات العالقة

 20.254.255 9.283.147توزيعات ارباح من �سناديق مدارة

3.000.0001.600.000م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )ج(

1.50.0001.500.000اأتعاب خدمات حمملة على ال�سركة امل�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية )ب(

)اأ( القر�س بدون فوائد ل�سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية، هو لدفع اأعباء التمويل على قر�سها البنكي. لي�س لهذا القر�س تاريخ ا�ستحقاق حمدد.

)ب( االأتعاب املحملة وامل�ستحقة من ال�سركة امل�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية هي لتقدمي خدمات اإدارية.

)ج( االأتعاب ال�سنوية املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة تبلغ 375.000 ريال �سعودي لكل منهم )2014م: 200.000 ريال �سعودي(.

8. المصروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى، صافي

20152014

بالريال ال�صعودي

6.518.4527.808.124م�ساريف موؤجلة

 2.870.4152.546.607�سريبة دخل مدفوعة مقدمًا 

1.545.000-�سلف للموظفني

1.192.0381.162.135اإيجار مدفوع مقدمًا

973.4141.439.244دفعات مقدمة للموظفني

1.587.1171.387.752�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا

800.821710.317دفعات مقدمة للتاأمني

13.942.25716.599.179
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8. االستثمارات المتاحة للبيع

فيما يلي التكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب:

التغري يف القيمة التكلفة الأولية

العادلة

النخفا�س يف

 القيمة امل�صجل

 يف �صنوات �صابقة

القيمة العادلة

2015

القيمة العادلة

2014

بالريال ال�صعودي

 123.856.694 307.887.078-)7.562.922( 315.450.000�سناديق اال�ستثمار املفتوحة

 832.067.642 1.021.665.463)93.529.987(282.828.312 832.367.138�سناديق اال�ستثمار املقفلة

 222.664.232 40.522.154-)6.672.667( 47.194.821ح�س�س امللكية

1.195.011.959268.592.723)93.529.9871.370.074.6951.178.588.568

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ 268.592.723 ريال �سعودي �سمن حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2015م )31 

دي�سمرب 2014م: 28.055.519 ريال �سعودي(.

فيما يلي حركة التكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب:

      20152014

بالريال ال�صعوديالتكلفة

 1.220.281.157 1.244.063.036الر�سيد االفتتاحي لل�سنة

 921.996.517 455.289.370االإ�سافات

)898.214.638()504.340.447(اال�ستبعادات

 1.195.011.9591.244.063.036الر�سيد اخلتامي لل�سنة

تعديل القيمة العادلة

28.055.519137.955.476الر�سيد يف بداية ال�سنة

)82.760.552( 220.748.887اأرباح/)خ�سائر( غري حمققة خالل ال�سنة

)105.669.392( 19.788.317اأرباح/)خ�سائر( حمققة عند اال�ستبعاد

78.529.987-االنخفا�س يف القيمة املقيد يف قائمة الدخل

268.592.72328.055.519الر�سيد يف نهاية ال�سنة

)93.529.987()93.529.987(االنخفا�س يف القيمة

1.178.588.568 1.370.074.695القيمة العادلة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
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10 . الممتلكات والمعدات، صافي

حت�سينات �سياراتمعدات مكتبيةاأثاث ومفرو�ساتبرامج كمبيوتراأجهزة كمبيوتر

على عقارات 

م�ستاأجرة

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

بالريال ال�صعودي

الكلفة

 52.353.719 190.240 9.503.174 395.970 4.896.391 4.944.862 13.557.323 118.865.759 يناير 2015م

 2.708.704 178.691 1.041.672- 76.930 448.330 42.333 920.748االإ�سافات

-)190.240(---- 190.240-التحويالت

)321.132(---)245.003(--)76.129(ا�ستبعادات

 54.741.291 178.691 10.544.846 395.970 4.728.318 5.393.192 13.789.896 3119.710.378 دي�سمرب 2015م

ال�صتهالك املرتاكم

 46.207.523- 7.871.880 174.803 4.719.753 4.606.826 12.716.004 116.118.257 يناير 2015م

 1.888.538- 399.326 50.000 88.428 231.861 280.657 838.266املحمل لل�سنة

)321.132(---)245.003(--)76.129(ا�ستبعادات

 47.774.929- 8.271.206 224.803 4.563.178 4.838.687 12.996.661 3116.880.394 دي�سمرب 2015م

�صفي القيمة 

الدفرتية 

 6.966.372 178.691 2.273.640 171.167 165.140 554.505 793.235 312.829.984 دي�صمرب 2015م

  6.146.196  190.240 1.631.294 221.167 176.638  338.036  841.319 312.747.502 دي�سمرب 2014م

11. االستثمار في شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية

30٪ من جمموع راأ�س مال ال�سركة الزميلة  �ساركت ال�سركة يف تاأ�سي�س �سركة �سركة جدوى لال�ستثمار ال�سناعي )ال�سركة الزميلة(، وح�سة ال�سركة هي 

البالغ 500.000 ريال �سعودي، ويتم احت�ساب ال�سركة الزميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية، اإن املبلغ االأ�سلي املدفوع هو 150.000 ريال �سعودي مبا ميثل

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

فيما يلي حركة اال�ســتثمار لل�ســنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

20152014

بالريال ال�صعودي

  58.313.667 83.932.454الر�سيد يف بداية ال�سنة

  25.618.787)6.381.640(ح�سة ال�سركة يف )خ�سارة(/ربح ال�سنة 

77.550.814 83.932.454  

  157.312.229 157.312.229احل�سة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع

  241.244.683 234.863.043الر�سيد اخلتامي لل�سنة

اإن ح�سة ال�سركة 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 امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2015م )31 دي�سمرب 2014م: 157.312.229 ريال �سعودي(.
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12. قرض قصير األجل

20152014

بالريال ال�صعودي

- 238.400.000قر�س مرابحة ق�سري االأجل )1-12(

 179.997.300-اجلزء املتداول من قر�س طويل االأجل )اإي�ساح 13(

238.400.000 179.997.300 

12-1 ح�سلت ال�سركة خالل �سنة 2015م على ت�سهيل جديد من اأحد البنوك التجارية املحلية على �سكل مرابحة اإ�سالمية والبالغة قيمته 250 مليون ريال �سعودي 

          ال�ستثمارات/ا�ستحواذات يف حقوق امللكية اخلا�سة. كما يف 31 دي�سمرب 2015م، املبلغ القائم مقابل هذا الت�سهيل بلغ 238.4 مليون ريال �سعودي الذي 

          ي�ستحق ال�سداد بتاريخ 13 مار�س 2016م. اإن هذا الت�سهيل ويخ�سع ملعدل عمولة ح�سب االأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق.

تت�سمن اتفاقية الت�سهيل بع�س التعهدات التي التزمت بها ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

13. قرض طويل األجل

ح�سلت ال�سركة خالل عام 2012م على ت�سهيالت على �سكل مرابحة اإ�سالمية من اأحد البنوك التجارية املحلية والبالغة قيمته 700 مليون ريال �سعودي مق�سمة اإىل 

200 مليون ريال �سعودي ت�سهيل مدور و 500 مليون ريال �سعودي لتمويل املعامالت. قامت ال�سركة خالل ال�سنة بت�سديد الر�سيد القائم البالغ 180 مليون ريال �سعودي 

مقابل الت�سهيل املدور. كما يف 31 دي�سمرب 2015م، بلغ الر�سيد القائم 45 مليون لتمويل املعامالت )2014م: 45 مليون ريال �سعودي( الذي ي�ستحق ال�سداد بتاريخ 27 

اأغ�سط�س 2018م.  اإن هذا الت�سهيل م�سمون بوا�سطة �سند الأمر ويخ�سع ملعدل عمولة ح�سب االأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق.

14. المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

20152014

بالريال ال�صعودي

  46.579.654 48.463.534حوافز موظفني م�ستحقة 

  33.112.042 24.000.491م�ساريف معاملة م�ستحقة

  2.150.704 2.420.112عمولة م�ستحقة عن قرو�س ق�سرية االأجل

  742.500-توزيعات اأرباح م�ستحقة  

  194.101 1.036.030م�ستحق ملوردين

  520.017-خم�س�سات ومطلوبات اأخرى

75.920.167 83.299.018  

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
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15. الزكاة وضريبة الدخل

اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي:

20152014

بالريال ال�صعودي

  568.490.000 852.735.000راأ�س املال

  290.967.929 305.128.023احتياطي نظامي

  337.751.101 89.416.568اأرباح مبقاة

)1.262.376.706()1.187.934.746(ا�ستثمارات

  25.313.703)24.802.471(ممتلكات ومعدات

  31.585.877 14.969.301خم�س�سات

- 44.999.325قر�س طويل االأجل

  175.925.577 99.372.542�سايف الدخل املعدل

  167.657.481 193.883.542وعاء الزكاة

زكاة

ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل / وعاء  الزكاة اأيهما اأعلى )2015م :90٪، 2014م 

)٪90 :

174.495.188 158.333.019  

  3.958.325 4.362.380الزكاة لل�سنة )٪2.5(

�ضريبة الدخل

ح�سة ال�سركاء غري ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل

)2015م : 10٪، 2014م : ٪10(

9.937.254 17.592.558  

  3.518.512 1.987.451�سريبة الدخل لل�سنة )٪20(

اإن حركة خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل لل�ســنة املنتهية يف 31 دي�ســمرب هي كما يلي:

20152014

بالريال ال�صعودي

  7.794.402 7.476.837الر�سيد يف بداية ال�سنة

  7.476.837 6.349.831املحملة لل�سنة

) 1.209.956 ()1.164.651(عك�س خم�س�س ال�سنوات ال�سابقة

) 1.839.543 ()2.546.607(تعديل دفعات مقدمة

) 4.744.903 ()3.765.579(املدفوع خالل ال�سنة

  7.476.837 6.349.831الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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16.  رأس المال

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، مت اإ�سدار 6.849.800 �سهم جديد بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم وذلك بعد م�سادقة امل�ساهمني يف اجتماع 

اجلمعية العمومية غري العادية الذي عقد بتاريخ 15 اأبريل 2009م على زيادة راأ�س مال ال�سركة من 500.000.000 ريال �سعودي اإىل 568.490.000 ريال 

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

اأو�سى جمل�س االإدارة يف اجتماعهم املنعقد يف 4 �سفر 1435هـ )املوافق 7 دي�سمرب 2014م( بزيادة راأ�س املال من 568.490.000 ريال �سعودي اإىل 

852.735.000 ريال �سعودي باإ�سدار 28.424.500 اأ�سهم منحة بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم من خالل ن�سبة من االأرباح املبقاة، ومت اإ�سدار 

وتوزيع هذه االأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني بن�سبة �سهم واحد جديد مقابل كل �سهمني مملوكة يف ال�سركة. قام جمل�س االإدارة يف اجتماعهم بتوكيل رئي�س 

املجل�س بالدعوة لعقد جمعية عامة غري عادية للم�سادقة على اإ�سدار اأ�سهم منحه وتعديل البنود املتعلقة بالنظام االأ�سا�سي لل�سركة. وافق امل�ساهمني يف 

ال�سركة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد بتاريخ 16 جمادى االأوىل 1435هـ )املوافق 17 مار�س 2015م( على اإ�سدار اأ�سهم منحه، كما ومت 

تعديل البنود املتعلقة بالنظام االأ�سا�سي لل�سركة و�سهادة ال�سجل التجاري.

17 . اإلحتياطي النظامي

متا�سيًا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة، قامت ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10٪ من الدخل ال�سايف 

حتى يبلغ هذا االحتياطي ن�سبة 50٪ من راأ�س املال. اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

18 . (الخسارة)/الربح من استثمارات الشركة، صافي

20152014

بالريال ال�صعودي

105.669.392  )19.788.317()خ�سائر(/مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، �سايف

31.028.158   9.985.377دخل من اأرباح موزعة 

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

401.485   2.286.961مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�س املتاجرة 

68.884   415.326اأخرى

)7.100.653(  145.203.789

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
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19 . مصروفات عمومية وإدارية أخرى

20142013

بالريال ال�صعودي

  5.821.164 7.521.199اأتعاب مهنية وا�ست�سارية 

  4.515.379 4.388.754ر�سوم ا�سرتاك

  3.507.059 3.973.586م�ساريف �سفر

  1.600.000 3.000.000م�ساريف متعلقة مبجل�س االإدارة )اإي�ساح رقم 7(

  2.826.384 2.973.248�سيانة

  2.376.729 2.226.652عقود عمال

  1.563.606 1.357.526ات�ساالت

  733.590 1.393.310م�ساريف اإجتماعات

  658.826 455.571طباعة

  522.923 777.142�سرائب ا�ستقطاع

  483.937 713.908م�ساريف موؤمترات

  476.144 596.149دعاية

  418.530 419.488مرافق خدمية

  274.770 272.359تاأمني

  144.000 72.000م�ساريف اأمنية

- 48.524خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح رقم 5(

  4.295.750 4.078.517اأخرى

34.267.933 30.218.791  

20. ربحية السهم

مت احت�ســاب ربحية ال�ســهم من االأعمال لل�ســنة بتق�ســيم �سايف الربح لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�ســهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م والبالغة 

85.2735 مليون �ســهم )31 دي�سمرب 2014م: 85.2735 مليون �سهم(.

21. توزيعات ارباح 

ام امل�ساهمني خالل عام 2014م يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي الذي عقد بتاريخ 15 جمادى االوىل 1434هـ )املوافق يف 27 مار�س 2014م( بامل�سادقة 

على توزيعات اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال �سعودي من االرباح املبقاة بقيمة 1.50 ريال �سعودي لل�سهم. 

قام امل�ساهمني خالل عام 2015م يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي الذي عقد بتاريخ 16 جمادى االوىل 1435هـ )املوافق يف 17 مار�س 2015م( باملوافقة على 

توزيعات اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال �سعودي من االرباح املبقاة بقيمة 1.00 ريال �سعودي لل�سهم. 

 

22 . 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:
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خدمات ال�صتثمار امل�صريف: 

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. 

الو�صاطة: 

تزاول الو�ساطة ن�ساطها باالأ�سالة والوكالة حتت العالمة التجارية ل�سركة جدوى لالإ�ستثمار وتوفر للعمالء خدمات احلفظ واملقا�سة متيحة لهم بذلك اإمكانية 

التداول يف االأ�سواق االإقليمية.   

خدمات اإدارة الأ�صول:  

توفر اإدارة االأ�سول لدى �سركة جدوى لال�ستثمار للم�ستثمرين بوابات لالإ�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. 

الإدارة الرئي�صية: 

تدير االإدارة الرئي�سية 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 اإ�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 اإتخاذ 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 31 

دي�سمرب 2014 

خدمات اال�ستثمارات 

امل�سرفية 

اإجمايل االإدارة الرئي�سيةخدمات اإدارة االأ�سولو�ساطة 

بالريال ال�سعودي

 247.477.006)13.482.293( 190.225.961 6.753.521 63.979.817االإيرادات 

)153.910.234()73.072.659()50.264.732()4.957.888()25.614.955(امل�ساريف 

الربح/)اخل�سارة( من 

العمليات 

38.364.862 1.795.633 139.961.229 )86.554.952(93.566.772 

 2.143.929.662 1.983.628.832 155.673.941 626.615 4.000.274جمموع املوجودات 

 385.396.402 322.262.613 41.790.684 593.006 20.750.099جمموع املطلوبات 

ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2013

  357.925.465  170.822.576  135.208.167  45.959.8665.934.856االإيرادات 

) 216.324.523 () 147.356.977 () 39.334.974 () 3.997.298 () 25.635.274 (امل�ساريف  

الدخل/)خ�سارة(

من العمليات
20.324.5921.937.558  95.873.193  23.465.599  141.600.942  

  1.850.552.693  1.748.800.503  100.433.260  661.265 657.665جمموع املوجودات 

  332.631.854  276.228.773  12.648.825  43.389.374364.882جمموع املطلوبات 

23. التعهدات وااللتزامات

كما يف 31 دي�سمرب 2015م، لدى ال�سركة تعهدات على �سكل خطاب �سمان متعلقة بح�سة ال�سركة يف اال�ستثمار يف �سركة زميلة والبالغة 204 مليون ريال �سعودي 

)2014م: 204 مليون ريال �سعودي(.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
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24 . الحسابات النقدية للعمالء

كما يف 31 دي�سمرب 2015م، كان لدى ال�سركة ح�سابات نقدية للعمالء بقيمة 1.226.64 مليون ريال �سعودي )2014م: 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 وحتتفظ بها 

ال�سركة ب�سفة ائتمانية.

25 . أصول تحت اإلدارة

متثل اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية، و�سناديق االأ�سهم اخلا�سة واملحافظ املتعلقة بحاملي الوحدات التي تديرها ال�سركة، والبالغة 19.81 مليار ريال �سعودي كما 

يف 31 دي�سمرب 2015م )2014م: 18.95 مليار ريال �سعودي( ومتا�سيًا مع �سيا�ستها املحا�سبية فاإن هذه االأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة وحتتفظ 

بها ال�سركة ب�سفة ائتمانية.

26 . 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 املوجودات املالية لل�سركة النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واال�ستثمارات املقتناة الأغرا�س املتاجرة واال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمار يف 

�سركة زميلة واملوجودات االأخرى. وتت�سمن املطلوبات املالية قر�س ق�سري االأجل وذمم دائنة جتارية 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.

27 . إدارة المخاطر

خماطر الئتمان:

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، تتكون ب�سكل اأ�سا�سي من نقد وما يف حكمه، وذمم مدينة جتارية، وم�ستحق من اأطراف ذات عالقة، و�سلف للموظفني، ودفعات مقدمة للموظفني 

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

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

عجز الطرف االأخر، مع اأق�سى حد للتعر�س ي�ساوي القيمة الدفرتية لهذه االأدوات. اإن اجلدول اأدناه يو�سح احلد االأق�سى للتعر�س ملخاطر االئتمان لعنا�سر 

قائمة املركز املايل:

اإجمايل اأق�سى التعر�س 

2015

اإجمايل اأق�سى التعر�س 

2014

بالريال ال�سعودي

  105.375.392 67.573.709النقد وما يف حكمه

  45.526.256 39.142.387ذمم مدينة جتارية

  56.670.934 121.584.442م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

- 2.520.321قر�س ل�سركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

  1.545.000-�سلف للموظفني

  1.439.244 973.414دفعات مقدمة للموظفني

231.794.273210.556.826

اإن النقد وما يف حكمه وا�ستثمارات ال�سركة مودعة مع بنوك ذات �سمعة جيدة ولذلك فاإن خماطر االإئتمان حمدودة. اإن خماطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم 

املدينة التجاري االأخرى حمدودة الأن اإجمايل الذمم املدينة التجارية موزع على عدد من احل�سابات.

خماطر اأ�صعار ال�صرف الأجنبي:

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.
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خماطر اأ�صعار العمولت:

تعر�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.

20152014

بالريال ال�سعودي

  717.591482.496الزيادة / النق�س  مبعدل + / 25 نقطة اإ�سافية

خماطر ال�صيولة:

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.

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

�سدادها:

2013اأكرث من 12 �سهراأقل من 12 �سهر2014اأكرث من 12 �سهر اأقل من 12 �سهر 

بالريال ال�سعودي

179.997.300-238.400.000179.997.300-238.400.000قر�س ق�سري االأجل 

8.615.250-8.889.9718.615.250-8.889.971ذمم دائنة جتارية

83.299.018-75.920.16783.299.018-75.920.167م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

7.476.837-7.476.837 6.349.831-6.349.831خم�س�س �سريبة الدخل 

44.999.325  44.999.325- 44.999.325 44.999.325-قر�س طويل االأجل 

8.244.124  8.244.124- 10.837.108 10.837.108-تعوي�صات نهاية اخلدمة 

332.631.854  279.388.40553.243.449 385.396.402 329.559.96955.836.433اإجمايل املطلوبات

خماطر اأ�صعار الأ�صهم: 

ن 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.

28. 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 ال�سنة.

تراقب ال�سركة معدل كفاية راأ�س املال واملعدالت املرتبطة با�ستخدام االإطار الذي حددته هئية ال�سوق املالية اإعتبارًا من 1 يناير 2014م. 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:

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (تتمة)
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20152014

اآلف ريال �صعودي

معدل راأ�س املال:

1.332.554   1.332.629ال�سريحة االأوىل لراأ�س املال

185.367   425.905ال�سريحة الثانية لراأ�س املال 

1.517.921  1.758.534االإجمايل

احلد االأدنى لراأ�س املال:

706.941  885.758خماطر االئتمان

41.704   11.301خماطر ال�سوق

43.918  46.332خماطر الت�سغيل

792.563  943.391االإجمايل

725.358  815.143فائ�س راأ�س املال

1.92  1.86معدل الكفاية املالية

ال�صريحة الأوىل لراأ�س املال:

 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.

ال�صريحة الثانية لراأ�س املال:

 تتكون ال�سريحة الثانية لراأ�س مال ال�سركة من اإعادة تقييم االحتياطات املتعلقة باال�ستثمارات املتاحة للبيع. 

خماطر الئتمان:

 تظهر خماطر االإئتمان 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 واإلتزامات قائمة املركز املايل اخلارجية.

 خماطر ال�صوق:

 متثل خماطر ال�سوق تعر�س ال�سركة للمخاطر املتعلقة بتحويل العمالت االأجنبية وباأن�سطة املتاجرة

املخاطر الت�صغيلية:

 تنتج املخاطر الت�سغيلية عن عدم كفاءة العمليات واالأ�سخا�س واالأنظمة الداخلية اأو عن اأحداث خارجية. احت�سبت االدارة املخاطر الت�سغيلية على نهج املوؤ�سر االأ�سا�سي.

ن�صبة كفاية راأ�س املال:

 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.

29. أرقام المقارنة
مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام 2014م لتتما�سى مع طريقة العر�س لل�سنة احلالية.

30. اعتماد القوائم المالية 
مت اعتماد القوائم املالية يف 7 مار�س 2016م.

إفصاح الركيزة الثالثة

ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باالإف�ساح عن الركيزة الثالثة

www.jadwa.com من خالل زيارة املوقع االإلكرتوين لل�سركة
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�صركة جدوى لال�صتثمار ال�صناعي

راأ�س املال: خم�سمائة األف ريال.

ن�صبة ملكية ال�صخ�س املرخ�س: %30

ن�صاطها الرئي�صي: اإقامة امل�ساريع ال�سناعية، واإقامة وت�سغيل م�سانع زيوت الت�سحيم واإدارتها.

املقر الرئي�صي: الريا�س

الدولة حمل التاأ�صي�س: اململكة العربية ال�سعودية

معلومات التمويل

متويل جدوى لال�ستثمار كما يف تاريخ 2015/12/31:

مبلغ التمويل ا�صم اجلهة املمولة

)مليون ريال �صعودي(

دفعات خالل ال�صنة من تاريخ انتهاء التمويل

اأ�صل التمويل

املبلغ املتبقي

)مليون ريال �صعودي(

238.4-مار�س 238.42017البنك ال�سعودي الربيطاين

45-اأغ�سط�س 452018م�سرف االمناء

متويل �سركة جدوى لال�ستثمار ال�سناعي كما يف تاريخ 2015/12/31:

مبلغ التمويل ا�صم اجلهة املمولة

)مليون ريال �صعودي(

دفعات خالل ال�صنة من تاريخ انتهاء التمويل

اأ�صل التمويل

املبلغ املتبقي

)مليون ريال �صعودي(

680دي�سمرب 6802016بنك الريا�س

الشركات التابعة لجدوى لالستثمار
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