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 إيرادات استثمارات
الملكية الخاصة

7.4
ريال

مليار

 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�ص اأق�سى معايري ال�سرية، وال نتهاون اأو نتخاذل يف ذلك اأبدًا.

نحن نلتزم بخدمة عمالئنا بعدالة

نعامل عمالءنا على اأ�س�ص 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�ص، 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�ص، ونعمل ب�سكل جماعي كفريق 

واحد.

نحن نلتزم بالوفاء

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

مبادئ العمل جدوى لالستثمار  باألرقام

متوسط األصول تحت اإلدارة

أصول تحت اإلدارة

18.8%
CAGR
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االأعزاء امل�ساهمون الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وَبعد

نيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�ص االإدارة، ي�سرين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�سركة جدوى لال�ستثمار للعام املايل 2017، والذي ي�سادف الذكرى 

العا�سرة لتاأ�سي�ص ال�سركة.

طيلة االثني ع�سرة �سهرًا املا�سية، تطورت وتغريت بيئتنا االقت�سادية ب�سكل مت�سارع، متا�سيًا مع برنامج االإ�سالح االقت�سادي ال�سامل الذي تبنته 

اململكة العربية ال�سعودية. ورغم اأن هذه التحوالت التي ي�سهدها ال�سوق متثل حتديات جديدة ملختلف القطاعات االقت�سادية، اإال اأنها يف ذات الوقت 

تقدم فر�سا متميزة ملن ميلك الكفائة والقدرة على حتديد هذه الفر�ص واقتنا�سها. لذا، ويف ظل هذه التطورات، وا�سلنا ا�ستثمارنا املتزايد يف 

االقت�ساد ال�سعودي عرب خمتلف فئات االأ�سول والقطاعات، والذي يعك�ص ثقتنا و قناعاتنا الرا�سخة بامل�ستقبل الواعد واالإمكانيات ال�سخمة لالقت�ساد 

ال�سعودي على املدى البعيد.

حققت �سركة جدوى خالل عام 2017 اإيرادات اإجمالية بلغت 258.04 مليون ريال، و�سايف اأرباح بقيمة 83.25 مليون ريال. ويف حني تراجعت 

اإيراداتنا غري املتكررة ب�سبب انخفا�ص عمليات اال�ستثمار والتخارج املنجزة، اإال اأن اإيراداتنا املتكررة حافظت على م�سار منوها املت�ساعد خالل 

العام. ويعود النمو االإيجابي املتوا�سل الإيراداتنا املتكررة من الر�سوم االإدارية اإىل النمو املطرد يف حجم اأ�سول العمالء التي تديرها ال�سركة يف 

خمتلف فئات االأ�سول، والتي ارتفعت من متو�سط 22.78 ريال �سعودي يف عام 2016 اإىل اأكرث من 24.61 ريال �سعودي يف عام 2017.

كما �سهد العام ا�ستمرار �سركة جدوى يف تقدمي الفر�ص اال�ستثمارية املجدية واال�ست�سارات القّيمة لعمالئها، حيث قامت ال�سركة بهيكلة وتقدمي 

فر�ص ا�ستثمارية جديدة فاقت قيمتها 2.7 مليار ريال يف خمتلف فئات االأ�سول. ففي جمال امللكية اخلا�سة، �سهد عام 2017 اإطالق �سندوقنا الثالث 

يف قطاع الرعاية ال�سحية، مما اأدى اإىل رفع اإجمايل قيمة راأ�ص املال امل�ستثمر يف هذه الفئة من االأ�سول اإىل 5.9 مليار ريال. ويف جمال العقارات، 

جنحنا يف هيكلة وطرح �سندوقني من �سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة )ريت( بلغت قيمتهما االإجمالية اأكرث من 2.2 مليار ريال، مما يجعل 

�سركة جدوى اأول مدير ا�ستثمارات يطلق �سندوقني من �سناديق الريت واأكرب مدير ل�سناديق الريت يف اململكة العربية ال�سعودية. وفيما يتعلق بن�ساط 

اال�ست�سارات، وا�سلنا تقدمي امل�سورة لعمالئنا من القطاعني احلكومي واخلا�ص ب�ساأن عدد من عمليات اخل�سخ�سة واال�ستثمار املهمة، وذلك من 

خالل اأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية واال�ست�سارات اال�ستثمارية بال�سركة. ومع منو نطاق االأعمال وتو�سع قاعدة العمالء لدى جدوى، بداأت ال�سركة 

باالإعداد الإن�ساء مكتب رابع لها يف دبي، والذي يعد اأول ح�سور لها خارج اململكة العربية ال�سعودية.

ونظرًا لالأداء املايل اجليد لل�سركة، ي�سر جمل�ص االإدارة اأن يو�سي بتوزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني بواقع 1 ريال لل�سهم الواحد عن ال�سنة املالية 

2017، مبا يعادل 10% من القيمة اال�سمية لل�سهم. 

وبالنظر اإىل عام 2018 وما يلي الذكرى العا�سرة لتاأ�سي�ص جدوى، فاإننا متفائلون وواثقون مب�ستقبل ال�سركة وقدرتها على موا�سلة منوها. حيث اأن 

مقومات اأعمال جدوى االأ�سا�سية ال تزال متينة، مما ميكن ال�سركة من موا�سلة اال�ستثمار يف الفر�ص الواعدة يف االقت�ساد ال�سعودي واال�ستمرار يف 

االبتكار والتطوير بهدف تو�سيع دائرة منتجاتنا اال�ستثمارية لعمالئنا يف كافة اأنواع االأ�سول واالأ�سواق. و�سيبقى التوجه اال�سرتاتيجي ل�سركة جدوى 

مرتكزا على التزامنا التام بو�سع م�سالح عمالئنا فوق كل اعتبار، فمن خالل جناح عمالئنا نتمكن من حتقيق عوائد جمزية مل�ساهمينا وخلق فر�ص 

عمل متميزة وامل�ساركة يف تطوير جمتمعنا.

ويف اخلتام، اأود اأن اأعرب عن خال�ص �سكري وامتناين لعمالئنا على ثقتهم امل�ستمرة، ومل�ساهمينا على دعمهم الثابت، ولزمالئي يف جمل�ص االإدارة 

على روؤيتهم ال�سديدة. كما اأود اأن اأعرب عن خال�ص تقديري لفريق العمل يف جدوى على عملهم الدوؤوب وحر�سهم ال�سادق، والذي مكن ال�سركة 

من حتقيق اأداء متميز على الرغم من ظروف ال�سوق املتقلبة. فاأنا على ثقة كاملة باأن براعة وتفاين فريق العمل يف حتقيق م�سلحة عمالئنا �ستمكن 

جدوى من موا�سلة رحلتها نحو املزيد من النمو واالزدهار باإذن اهلل.

كلمة رئيس مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة

اأديب بن عبداهلل الزامل

رئي�ص جمل�ص االإدارة

هاورد ماركس
عضو

وتف�صلوا بقبول خال�ص حتياتي وفائق تقديري،

طارق السديري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

داتو نور أزمان عبدالعزيز
عضو

مايكل باول
عضو

كريستوفر ماسترسون
عضو

إقبال خان
عضو

عبدالرحمن الرويتع
عضو

أديب الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز السبيعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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عشرة أعوام من ... االستثمار بثقة
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كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

�سهد العام املايل 2017 توا�سل التحوالت اجلذرية لالقت�ساد ال�سعودي، مدفوعة بربنامج االإ�سالح االقت�سادي ال�سامل الذي تتبناه احلكومة ال�سعودية.  ورغم اأن 

هذه التحوالت االقت�سادية ت�سكل حتديات جديدة اأمام القطاع اخلا�ص، اإال اأنها يف نف�ص الوقت تقدم فر�سًا ا�ستثنائية لل�سركات التي تتميز باملرونة والديناميكية. 

اإن االإ�سالحات الهيكلية بعيدة املدى التي تقودها احلكومة ال�سعودية تعزز اإمياننا الرا�سخ باآفاق النمو والتطور االقت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية على املدى 

الطويل. ولذا، وا�سلنا خالل العام املا�سي تو�سيع حجم ونطاق ا�ستثماراتنا يف القطاعات املحلية بخطا واثقة، مدعومني بروؤانا وقناعاتنا الواعية اإزاء م�ستقبل 

االقت�ساد ال�سعودي.

والتزاما منا بال�سعي املتوا�سل لتحقيق م�سلحة عمالئنا، طرحنا عددًا من الفر�ص اجلديدة واملتميزة يف 2017 من خالل منتجاتنا املبتكرة ونهجنا اال�ستثماري 

املن�سبط. فلقد �سملت اأبرز اجنازاتنا خالل العام منو متو�سط االأ�سول التي نديرها بن�سبة 8 باملائة، واجناز اأكرث من 2.7 مليار ريال يف جمال اال�ستثمارات 

البديلة، وت�سجيل زيادة قيا�سية يف قاعدة عمالئنا، ف�ساًل عن االإعداد الإطالق اأول ح�سور دويل لنا من خالل مكتبنا يف دبي. واإجمااًل، فاإن االجنازات التي 

حققتها ال�سركة خالل عام 2017 متثل احتفااًل مالئما للذكرى ال�سنوية العا�سرة جلدوى لال�ستثمار.

الأداء املايل

�سجلت جدوى لال�ستثمار دفعة اأخرى من النتائج املالية القوية خالل عام 2017 يف خ�سم جمموعة من التحوالت والتذبذبات االقت�سادية، حيث حققت ال�سركة 

اإيرادات اإجمالية بقيمة 258.04 مليون ريال ودخل �سايف بقيمة 83.25 مليون ريال. ومن املالحظ اأن العام املا�سي �سهد تراجعًا يف اإيراداتنا غري املتكررة 

ب�سبب انخفا�ص عدد ال�سفقات املكتملة، وذلك من منطلق حر�سنا على اإدارة عمليات اال�ستثمار والتخارج لدينا بال�سكل االأمثل يف �سياق التطورات االقت�سادية 

والتنظيمية املختلفة. وعلى الرغم من ذلك، حافظت جدوى على م�سارالنمو االإيجابي الإيراداتها املتكررة خالل عام 2017، مدفوعة بزخم النمو املتوا�سل حلجم 

االأ�سول التي  تديرها. فلقد منا متو�سط االأ�سول التي نديرها يف جميع فئات االأ�سول بن�سبة 8 باملائة، مرتفعة من 22.78 مليار ريال يف عام 2016 اإىل اأكرث من 

24.61 مليار ريال عام 2017. وتاأتي هذه النتائج مدعومة مبركز مايل قوي ومتحفظ، مما يعك�ص كفاءة ومتانة منوذج اأعمال ال�سركة يف التعامل مع الظروف 
واملتغريات االقت�سادية.

اإجنازات ال�شركة

منذ تاأ�سي�ص جدوى لال�ستثمار يف عام 2007، اأدى تو�سع نطاق اأن�سطتنا اإىل منوذج اأعمال اأكرث تنوعًا وديناميكية وجتاوبًا مع الظروف والدورات االقت�سادية 

املختلفة. وهذا يوؤكد اأن التخطيط املدرو�ص طويل املدى، واملراجعة الدقيقة، والتح�سينات امل�ستمرة اأمور ال غنى عنها ملوا�سلة رحلة النمو واالإجنازات. وبعد 

ع�سر �سنوات من االنطالق، ال نزال نوا�سل جهودنا لتقدمي منتجات مبتكرة، وتو�سيع نطاق ا�ستثماراتنا يف خمتلف فئات االأ�سول، ورعاية عالقاتنا مع قاعدة 

عمالئنا املتنامية. ومع التزامنا امل�ستمر بفل�سفة ا�ستثمارية من�سبطة تقوم على تف�سيل النوعية على الكمية، فقد متكنا من اجناز اأكرث من 2.7 مليار ريال من 

ال�سفقات اجلديدة يف جمال اال�ستثمارات البديلة خالل عام 2017، ووا�سلنا تقدمي خدماتنا اال�ست�سارية لعمالئنا فيما يخ�ص عمليات اال�ستحواذ واالندماج 

وا�سرتاتيجيات اال�ستثمار املتنوعة، وعملنا على تو�سيع نطاق اأعمال ال�سركة يف خمتلف جماالت اال�ستثمار.

ففي جمال امللكية اخلا�سة، ا�ستحوذ �سندوق جدوى للفر�ص الطبية 3 على ح�سة اأغلبية يف جمموعة عيادات املهيدب لطب االأ�سنان، وهي اأكرب �سبكة متكاملة 

لعيادات االأ�سنان يف اململكة العربية ال�سعودية. وميثل هذا ال�سندوق ا�ستثمارنا الثالث يف قطاع الرعاية ال�سحية، وبه يبلغ اإجمايل االأ�سول التي ا�ستثمرناها يف 

جمال امللكية اخلا�سة حتى االآن 5.9 مليار ريال.

ويف جمال اال�ستثمارات العقارية، �سهد عام 2017 اأداًء قيا�سيًا، حيث قمنا باإن�ساء �سندوقني من �سناديق اال�ستثمار العقاري املتداولة )ريت( املدرة للدخل، بلغت 

قيمتهما جمتمعني اأكرث من 2.2 مليار ريال. وبذلك، اأ�سبحت �سركة جدوى لال�ستثمار بف�سل هذا االجناز اأول مدير ا�ستثمار يطلق �سندوقني من �سناديق الريت 

واأكرب مدير لهذا النوع من ال�سناديق يف ال�سوق ال�سعودي.

ويتخ�س�ص اأول �سندوق لنا يف جمال ال�سناديق العقارية املتداولة، �سندوق جدوى ريت احلرمني، باال�ستثمار يف عقارات املدينتني املقد�ستني مكة املكرمة واملدينة 

املنورة، وبراأ�ص مال ابتدائي يبلغ 660 مليون ريال. وقد حظي ال�سندوق باهتمام كبري من عموم امل�ستثمرين، حيث فاقت القيمة االإجمالية لطلبات اال�سرتاك 

ما يعادل 12.5 مرة من قيمة الوحدات املطروحة. ومت اإدراج ال�سندوق يف البور�سة ال�سعودية يف 30 اأبريل، ليمثل اأول �سندوق عقاري متداول تطرحه جدوى 

لال�ستثمار يف ال�سوق، كما اأنه يعترب اأول �سندوق عقاري متداول متخ�س�ص يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، وثالث �سندوق يطرح يف �سوق ال�سناديق 

العقارية املتداولة ، واأكرب �سندوق عقاري متداول يف ذلك الوقت. ومنذ اإدراجه، متكن ال�سندوق من تاأمني ت�سهيالت م�سرفية بقيمة 500 مليون ريال لتمويل 

خطط النمو، واأكمل عمليتي ا�ستحواذ تراكمي يف مكة املكرمة بلغت قيمتهما االإجمالية 148 مليون ريال.

اأما طرحنا الثاين يف جمال ال�سناديق العقارية املتداولة، �سندوق جدوى ريت ال�سعودية، فيهدف اإىل اال�ستثمار يف جمموعة متنوعة من العقارات يف جميع مدن 

اململكة االأخرى، وبراأ�ص مال ابتدائي قدره 1.58 مليار ريال. تتكون املحفظة االأولية لل�سندوق من خم�سة عقارات يف مدن اململكة الرئي�سية، الريا�ص والدمام 

واخلرب، وتتيح الفر�سة لال�ستثمار يف قطاعات عقارية خمتلفة، مبا ي�سمل ال�سكنية والتجارية وال�سناعية والتعليمية. ومن املتوقع اأن يحقق �سندوق جدوى ريت 

ال�سعودية للم�ستثمرين �سايف توزيعات دخل �سنوية تعترب هي االأعلى من بني جميع �سناديق الريت املدرجة يف ال�سوق، عند 7.3 باملائة من القيمة االإ�سمية، اإ�سافة 

اإىل اأنه يعد اأول �سندوق يقدم توزيعات ربع �سنوية يف ال�سوق ال�سعودي. ووافقت هيئة ال�سوق املالية طرح ال�سندوق يف 28 دي�سمرب، ومن املقرر اإدراجه يف ال�سوق 

ال�سعودي يف مطلع عام 2018.

اأما يف جمال اخلدمات اال�ست�سارية، وا�سلت �سركة جدوى تقدمي اال�ست�سارات لعمالئها من خالل ن�ساطاتها يف جمال امل�سرفية اال�ستثمارية واال�ست�سارات 

اال�ستثمارية. و�سملت تلك االأعمال تقدمي اال�ست�سارة بخ�سو�ص عملية خ�سخ�سة يف قطاع الرعاية ال�سحية، كجزء من برنامج اخل�سخ�سة الذي تتبناه احلكومة 

ال�سعودية، كما �سملت تقدمي خدمات ا�ست�سارية لعدد من العمالء املوؤ�س�ساتيني بخ�سو�ص تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار وتوزيع اأ�سول ت�سمل كافة فئات 

االأ�سول وتغطي خمتلف االأ�سواق املحلية والعاملية. 

من ناحية اأخرى، �سهدت االثنا ع�سرة �سهرًا املا�سية توا�سل منو قاعدة عمالء جدوى، حيث حققت ال�سركة منوًا قيا�سيًا يف عدد العمالء اجلدد خالل عام 2017، 

والذين مثلوا اأكرث من 50 باملائة من تدفقات االأ�سول االإ�سافية التي تديرها جدوى. كما قمنا باالعداد الطالق مكتب لنا يف دبي كاأول تو�سع دويل لل�سركة، وذلك 

حر�سا منا على تلبية احتياجات عمالئنا املتنامية. ونحن بالطبع فخورون بالنمو املت�سارع لقاعدة عمالئنا ملا يعك�سه ذلك من ثقتهم يف كفاءة وقدرات جدوى، كما 

اأننا نعي يف الوقت ذاته اأن هذه الثقة تعك�ص حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا لتحقيق تطلعات عمالئنا والوفاء بوعودنا لهم.

وبناء على اأداء جدوى اال�ستثماري املتميز، ح�سلت ال�سركة جمددا على ت�سنيف اجلدارة يف اإدارة اال�ستثمارات من الفئة MQ2  من وكالة "موديز"، وهو اأعلى 

ت�سنيف حتققه �سركة تعمل يف جمال اإدارة االأ�سول يف املنطقة. كما اأننا فخورون بح�سولنا على جمموعة من اجلوائز العاملية املرموقة خالل العام، والتي �سملت 

جائزة "اأف�سل �سندوق لالأ�سهم ال�سعودية عام 2016" من ِقبل "مينا فند ماناجر"، وجائزة "اأف�سل �سركة  ا�ستثمارية للعام يف اململكة العربية ال�سعودية" التي 

تقدمها جملة "انرتنا�سنال فاينان�ص"، وجائزة "طوم�سون رويرتز- ليرب لالأ�سواق املحلية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا" وذلك تقديرًا الأداء �سندوق 

جدوى لالأ�سهم اخلليجية و�سندوق جدوى لالأ�سهم العربية لفرتة ثالث �سنوات وخم�ص �سنوات، على التوايل.

توقعاتنا للعام القادم

اإننا نتطلع لعام 2018 بكل ثقة وتفاوؤل، حيث نتوقع اأن توؤتي العديد من م�ساريعنا ومبادراتنا القائمة حاليًا اأكلها خالل االثني ع�سرة �سهرًا القادمة. ففي العام 

اجلديد، �سن�سعى ملوا�سلة اال�ستثمار يف الفر�ص امل�ستجدة واملتنامية يف االقت�ساد ال�سعودي، وتو�سيع دائرة منتجاتنا اال�ستثمارية يف خمتلف فئات االأ�سول 

واالأ�سواق، وحتقيق اإجنازات وعوائد ا�ستثمارية تلبي تطلعات عمالئنا.

ويف حني ت�ستقبل جدوى لال�ستثمار عقدها الثاين، �سنظل ملتزمني مببادئنا االأ�سا�سية املتمثلة يف تقدمي اأداء متميز وو�سع م�سلحة عمالئنا يف �سميم كل ما نقوم 

به، وذلك �سعيا منا لنبقى "ال�سريك املف�سل" لقاعدة عمالئنا املتنامية. و�سنوا�سل ن�ساطنا اال�ستثماري باأ�سلوب انتقائي ومن�سبط ، مع الرتكيز على جماالت 

تخ�س�سنا وخربتنا. كما �سنوا�سل اال�ستثمار يف مواردنا الب�سرية وقدراتنا بهدف املحافظة على مكانة �سركة جدوى الريادية يف جميع اأن�سطتنا اال�ستثمارية. اإن 

الهدف من تبني هذه اال�سرتاتيجية هو اأن نوا�سل البناء على اأ�س�ص جدوى املتينة، و�سمعتها املتميزة، و�سجلها احلافل باالإجنازات طيلة ال�سنوات الع�سر املا�سية.

�سكر وتقدير

مل تكن النتائج التي حققناها عام 2017 لت�سبح واقعًا ملمو�سًا لوال اهلل ثم �سراكة عمالئنا وثقتهم الغالية بنا. لذا، فنحن نكن لهم خال�ص التقدير وعظيم 

االمتنان، موؤكدين لهم التزامنا التام باأن ن�سع دومًا م�ساحلهم فوق كل اعتبار.

ونود يف هذا املقام اأن نعرب عن خال�ص تقديرنا للدعم الذي نحظى به من م�ساهمينا وت�سجيعهم املتوا�سل لنا، ونتقدم بوافر ال�سكر الأع�ساء جمل�ص االإدارة على 

روؤاهم الثاقبة وتوجيهاتهم الثمينة. كما نعرب عن امتناننا الكبري لهيئة ال�سوق املالية على امل�سورة القيمة ودعمها املتوا�سل.

واأخريًا، ميتد �سكري وتقديري اإىل اأع�ساء فريق العمل بجدوى على عملهم الدوؤوب وتفانيهم وعزمهم الذي ال يلني يف بناء �سركة رائدة. فاأنا اأ�ستمد االإلهام من 

التزامهم ال�سادق، واإبداعهم املتدفق، واإح�سا�سهم الذاتي مب�سوؤولياتهم جتاه م�ستقبل جدوى و�سمعتها.

واإذ نكمل عقدنا االأول وننتقل اإىل عقدنا الثاين، فاإننا على قناعة تامة باأن ما لدينا من كفاءات وخربات �سيمكننا من مواجهة التحديات اجلديدة القادمة، واأن ما 

نتميز به من ديناميكية واإبداع �سي�ساعدنا على اقتنا�ص الفر�ص النا�سئة، واأننا لن نقبل باأقل من حتقيق �سركة جدوى الأرفع م�ستويات االأداء. ولهذه االأ�سباب، فاإننا 

نتطلع اإىل عام 2018 بكل ثقة وتفاوؤل.

طارق ال�سديري

الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي
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عشرة أعوام من ... األداء المتفوق
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جدوى لالستثمار

ُتعد �سركة جدوى لال�ستثمار �سركة رائدة يف جمال اإدارة اال�ستثمارات 

وتقدمي اال�ست�سارات املالية يف اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة 

ككل. وتدير ال�سركة اأ�سواًل لعمالئها تتجاوز قيمتها 24 مليار ريال يف 

خمتلف فئات االأ�سول، من االأ�سهم املدرجة، و�سناديق امللكية اخلا�سة، 

وال�سناديق العقارية، وا�ستثمارات الدخل الثابت. كما حتظى جدوى 

لال�ستثمار بقاعدة عمالء وا�سعة، ت�سمل جهات حكومية، وموؤ�س�سات 

ا�ستثمارية حملية وعاملية، و�سركات عائلية رائدة، وم�ستثمرين اأفراد.

ومنذ انطالقها عام 2007م، جنحت ال�سركة يف بناء قاعدة عري�سة يف 

جمال اإدارة اال�ستثمارات وتقدمي اال�ست�سارات اال�ستثمارية، حيث ت�سمل 

منتجاتنا وخدماتنا املتخ�س�سة، والتي حازت على العديد من اجلوائز، 

�سناديق اال�ستثمار، واإدارة املحافظ اال�ستثمارية؛ و�سناديق امللكية 

اخلا�سة، وال�سناديق العقارية؛ وتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية يف جمال 

اإدارة اال�ستثمارات وامل�سرفية اال�ستثمارية؛ وكذلك اإعداد االأبحاث 

االقت�سادية.

وبف�سل من اهلل وتوفيقه، ُتعد جدوى لال�ستثمار اليوم واحدة من اأكرب 

مدراء االأ�سول يف اململكة العربية ال�سعودية واأف�سلهم اأداًء يف املنطقة. 

واكت�سبت ال�سركة �سهرة وا�سعة باعتبارها مدير اال�ستثمارات االأكرث 

قدرة على تقدمي اأداء متميز ومتفوق لعمالئه، كما ُتعد ال�سريك االأجدر 

لنقل ال�سركات العائلية اإىل مراحل متقدمة من النظام املوؤ�س�سي 

واحلوكمة مبا يحقق لها النمو واال�ستدامة. كما ُتعرف ال�سركة باأبحاثها 

االقت�سادية عالية اجلودة، والتي تلقى رواجًا وا�سعًا وحتظى باهتمام 

كبري.

األصول التي تديرها الشركة

يف بيئة اقت�سادية �سريعة التطور و�سوق يت�سم بالتقلبات امل�ستمرة، وا�سلت 

جدوى لال�ستثمار تطوير عالقاتها مع عمالئها عمقًا وات�ساعًا. لقد 

متكنت ال�سركة من زيادة االأ�سول املدارة بن�سبة 8 باملائة من متو�سط 

22.78 مليار ريال عام 2016 اإىل 24.61 مليار ريال عام 2017. واأتى 

ذلك االرتفاع نتيجة الإ�سافة اأكرث من 2 مليار ريال كاأ�سول اإ�سافية من 

ا�ستثمارات عمالء جدوى يف جماالت االأ�سهم املدرجة، و�سناديق امللكية 

اخلا�سة، وال�سناديق العقارية، وا�ستثمارات الدخل الثابت؛ وجاء اأكرث 

من 50 باملائة من تلك االأ�سول االإ�سافية من عمالء جدد. وبالطبع نحن 

فخورون بهذا النمو يف االأ�سول املدارة، حيث اأن ذلك يعك�ص مدى الثقة 

العالية بكفاءة جدوى لال�ستثمار التي يغمرنا بها عمالوؤنا والتي متثل 

حافزًا لنا ملوا�سلة حتقيق اأداء متميز ال�ستثماراتنا. يف الوقت ذاته، نوؤمن 

باأن هذا النمو املطرد يف اإجمايل االأ�سول املدارة يعك�ص بال �سك حجم 

امل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا، وبالتايل �سرورة االلتزام باأعلى معايري 

املهنية، والقيام بكل ما من �ساأنه حتقيق م�سلحة عمالئنا.

استثمارات األسواق العامة

وا�سلت جدوى لال�ستثمار، من خالل من�ستها الإدارة االأ�سول، اإدارة 

املحافظ اال�ستثمارية لعمالئها املخ�س�سة لال�ستثمار يف االأ�سهم املدرجة 

وا�ستثمارات الدخل الثابت يف االأ�سواق املحلية واالإقليمية. كما اأكملت 

اإدارة االأ�سول عملية التحقق امل�ستقل من التزامها باملعايري العاملية 

لقيا�ص اأداء اال�ستثمار "جيب�ص"، وهي جمموعة من املعايري التطوعية 

التي ي�سرف عليها ويديرها معهد املحللني املاليني املعتمدين "�سي اأف اأي 

ان�ستتيوت"، والتي تهدف اإىل �سمان االإف�ساح الكامل والعادل يف قيا�ص 

وعر�ص اأداء اال�ستثمار. وبهذا االإجناز، اأ�سبحت جدوى اليوم اأول مدير 

اأ�سول يف اململكة يحقق االلتزام الكامل باملعايري العاملية لقيا�ص اأداء 

اال�ستثمار.

ومتا�سيًا مع اأف�سل املمار�سات العاملية، فقد وا�سلنا التزامنا بالتوقف 

عن قبول اأي ا�ستثمارات اإ�سافية يف ا�سرتاتيجيات ال�سركة املختلفة يف 

�سوق االأ�سهم ال�سعودية، وذلك بهدف املحافظة على مرونتنا لتحقيق 

اأداء ا�ستثماري متفوق لعمالئنا. اإن حتقيق اأداء ا�ستثماري متميز يف 

�سوق االأ�سهم يتطلب مرونة عالية يف تنفيذ عمليات ال�سراء والبيع، والتي 

بدورها تتاأثر ب�سكل مبا�سر بحجم االأ�سول املدارة مقارنًة بحجم ال�سوق 

و�سيولته ب�سكل عام. من هذا املنطلق، ويف ظل منو حجم االأ�سول التي 

نديرها، فقد قررنا يف اأواخر عام 2016 املبادرة بالتوقف عن قبول 

اأي ا�ستثمارات اإ�سافية، وذلك بهدف املحافظة على مقدرتنا لتحقيق 

اأداء متميز وموا�سلة التزامنا الرا�سخ بتقدمي م�سلحة عمالئنا فوق كل 

اعتبار. ونتيجة لذلك، تعد جدوى اأول مدير ا�ستثمار يف اململكة يبادر من 

تلقاء نف�سه باتخاذ قرار التوقف عن قبول ا�ستثماراٍت اإ�سافية بهدف 

حتقيق م�سلحة عمالئه، حيث اأننا ال ن�سعى اأن نكون االأكرب حجمًا، واإمنا 

ن�سعى دومًا لتحقيق االأف�سل لعمالئنا.

وتقديرًا ل�سجل ال�سركة احلافل بتقدمي اأداء ا�ستثماري متميز وقيمة 

حقيقية لعمالئها، اأكدت وكالة "موديز" جمددًا على تقييم جودة اإدارة 

اال�ستثمار بال�سركة عند م�ستوى MQ2 خالل عام 2017، وهو اأعلى 

تقييم يتم منحه ملدير ا�ستثمار يف املنطقة. ويعد هذا االعتماد الدويل 

تاأكيدًا لنجاح ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار بال�سركة، واعرتافًا بالقدرات 

العالية لفريق العمل لديها، واإ�سادة باأدائها اال�ستثماري املتني.

كما ح�سلت جدوى لال�ستثمار، بف�سل اجنازاتها يف اإدارة االأ�سول، 

لمحة عامة حول أعمال الشركة

على جمموعة من اجلوائز العاملية املرموقة خالل عام 2017، واأهمها: 

جائزة "اأف�سل �سندوق لالأ�سهم ال�سعودية" من ِقبل "مينا فند ماناجر"، 

وجائزة "اأف�سل مدير ا�ستثمار للعام يف اململكة العربية ال�سعودية" 

من جملة "انرتنا�سنال فاينان�ص"، وجائزة "توم�سون رويرتز ليرب" عن 

�سندوق جدوى الأ�سهم االأ�سواق اخلليجية و�سندوق جدوى الأ�سهم 

االأ�سواق العربية لفرتة ثالث �سنوات وخم�ص �سنوات، على التوايل.

استثمارات الملكية الخاصة

�سهد العام املايل 2017 توا�سل التطور والنمو يف اأعمالنا يف جمال 

امللكية اخلا�سة. وظل تو�سعنا يف هذا املجال ي�ستند على ا�سرتاتيجية 

االختيار الدقيق واملتمعن للقطاعات وال�سركات التي يتم اال�ستثمار فيها 

من بني العديد من الفر�ص اال�ستثمارية التي يتم درا�ستها. وقد مكنتنا 

هذه اال�سرتاتيجية من موا�سلة �سجلنا القوي واحلافل بتقدمي م�ستويات 

رفيعة من االأداء اال�ستثماري.

لقد وا�سلت جدوى لال�ستثمار، خالل االثني ع�سرة �سهرًا املا�سية، 

املحافظة على موقعها الريادي يف جمال امللكية اخلا�سة يف اململكة، 

وذلك باإطالقها "�سندوق جدوى للفر�ص الطبية 3". ومتّكن ال�سندوق 

بعد اإطالقه من اإكمال عملية اال�ستحواذ على ح�سة اأغلبية يف جمموعة 

املهيدب لطب االأ�سنان، وهي اأكرب �سبكة متكاملة من عيادات االأ�سنان 

يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث تتاألف من 30 عيادة و250 كر�سي 

عمليات موزعة يف اأربعة مدن. وميثل هذا ال�سندوق ا�ستثمارنا الثالث يف 

جمال الرعاية ال�سحية،  واحلادي ع�سر منذ انطالق ال�سركة، وبه يبلغ 

اإجمايل االأ�سول التي ا�ستثمرناها يف جمال امللكية اخلا�سة حتى االآن 

اأكرث من 5.9 مليار ريال. كما يعك�ص ال�سندوق ثقتنا الثابتة وقناعتنا 

الرا�سخة باآفاق اال�ستثمار وم�ستقبل االقت�ساد يف اململكة.

وبالنظر اإىل امل�ستقبل، �ستوا�سل ا�سرتاتيجيتنا يف جمال امللكية اخلا�سة 

الرتكيز على الفر�ص اجلديدة النا�سئة من برنامج التحول االقت�سادي 

الذي ت�سهده اململكة، والذي يت�سمن خ�سخ�سة العديد من القطاعات 

االقت�سادية. واإ�سافة اإىل عمليات اال�ستثمار اجلديدة، �سيوا�سل فريقنا 

يف جمال امللكية اخلا�سة العمل على تهيئة العديد من ا�ستثماراتنا 

القائمة يف جمال امللكية اخلا�سة للتخارج خالل فرتة الـ 12- 24 �سهرًا 

القادمة.

االستثمارات العقارية

بقيت املحافظة على منهجنا املن�سبط يف اختيار اال�ستثمارات املنا�سبة 

وتقدمي الفر�ص اجليدة لعمالئنا يف �سميم  برناجمنا لال�ستثمارات 

العقارية خالل عام 2017. ويف واقع االأمر، حقق ن�ساطنا يف جمال 

اال�ستثمارات العقارية اأداًء قيا�سيًا خالل العام، حيث قمنا باإن�ساء 

�سندوقني من �سناديق اال�ستثمار العقاري املتداولة )ريت( املدرة 

للدخل، بلغت قيمتهما جمتمعني اأكرث من 2.2 مليار ريال، مما جعل 

�سركة جدوى لال�ستثمار اأول مدير ا�ستثمار يطلق �سندوقني من �سناديق 

الريت واأكرب مدير لهذا النوع من ال�سناديق يف اململكة.

ويركز اأول �سندوق ريت لنا، �سندوق جدوى ريت احلرمني، على 

اال�ستثمار يف عقارات املدينتني املقد�ستني مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

وبراأ�سمال ابتدائي قدره 660 مليون ريال. وتتكون حمفظة ال�سندوق 

االأولية من عقارين يف قطاع ال�سيافة تبلغ �سعتهما 984 غرفة، موؤجرين 

بالكامل بعقد طويل االأجل الإحدى �سركات احلج والعمرة امل�سهورة. وقد 

مت طرح ال�سندوق للم�ستثمرين يف اأبريل 2017 وحظي با�ستجابة هائلة، 

حيث تلقينا خالل فرتة طرح مدتها خم�سة اأيام طلبات ا�سرتاك من 

اأكرث من 5800 م�ستثمر من االأفراد واملوؤ�س�سات، بلغت قيمتها االإجمالية 

4.53 مليار ريال، اأو ما يعادل 12.5 مرة قيمة االأ�سهم املطروحة 

لالكتتاب. ومت بعد ذلك اإدراج ال�سندوق يف �سوق االأ�سهم ال�سعودي يف 

30 اأبريل، ليمثل اأول �سندوق ريت تطرحه جدوى لال�ستثمار يف ال�سوق، 

واأول �سندوق ريت متخ�س�ص يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

وثالث �سندوق يطرح يف �سوق �سناديق الريت الذي مت اإطالقه حديثًا، 

واأكرب �سندوق ريت يف ذلك الوقت. ومنذ اإدراجه يف البور�سة، متكن 

ال�سندوق من تاأمني ت�سهيالت م�سرفية بقيمة 500 مليون ريال لتمويل 

خطط منوه، كما اأكمل موؤخرًا عمليتي ا�ستحواذ تراكمي يف مكة املكرمة 

بلغت قيمتهما االإجمالية 148 مليون ريال.

ويهدف �سندوق جدوى الثاين يف جمال الريت، �سندوق جدوى ريت 

ال�سعودية، اإىل اال�ستثمار يف جمموعة متنوعة من العقارات يف جميع 

مدن اململكة االأخرى، وبراأ�سمال ابتدائي قدره 1.58 مليار ريال. وتتكون 

املحفظة االأولية لل�سندوق من خم�سة عقارات موزعة يف الريا�ص 

والدمام واخلرب، وتتيح الفر�سة لال�ستثمار يف قطاعات عقارية خمتلفة، 

مبا ي�سمل القطاعات ال�سكنية والتجارية وال�سناعية والتعليمية. ويقّدم 

ال�سندوق للم�ستثمرين �سايف دخل اأويل ي�سل اإىل 7.3 باملائة – يعترب 

هو االأعلى من بني جميع �سناديق الريت املدرجة يف ال�سوق – يف �سكل 

توزيعات ربع �سنوية – تعترب اأكرث التوزيعات تكرارًا من بني جميع 

�سناديق الريت يف ال�سوق. وياأتي ذلك العائد من عقود اإيجار طويلة 

االأجل ترتاوح مدتها بني 5 اإىل 20 �سنة، مربمة مع اأطراف ذات �سمعة 
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عالية وم�سنودة ب�سمانات اإيجار واآليات اإنفاذ متعددة. وقد وافقت هيئة 

ال�سوق املالية على طرح ال�سندوق يف 28 دي�سمرب، ومن املقرر طرحه 

واإدراجه يف ال�سوق يف مطلع عام 2018.

المصرفية االستثمارية

وا�سلت �سركة جدوى لال�ستثمار تقدمي اال�ست�سارات والرتتيب لعمالئها 

حول عدد من عمليات امل�سرفية اال�ستثمارية املهمة. و�سملت تلك 

العقود تقدمي ا�ست�سارة اإىل الطرف البائع يف عملية خ�سخ�سة يف 

قطاع الرعاية ال�سحية، والتي تندرج حتت برنامج اخل�سخ�سة الذي 

تتبناه احلكومة. وتاأتي هذه اال�ست�سارة لتعزز مكانة ال�سركة كامل�ست�سار 

الرئي�سي لواحدة من اأوائل عمليات اخل�سخ�سة املهمة يف اإطار برنامج 

االإ�سالح االقت�سادي ال�سامل يف اململكة.

االستشارات االستثمارية

يقّدم فريقنا يف جمال اال�ست�سارات اال�ستثمارية الدعم ال�سامل 

واملتخ�س�ص لعمالئنا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ �سيا�ساتهم اال�ستثمارية 

طويلة االأمد وا�سرتاتيجياتهم لتوزيع االأ�سول على خمتلف جماالت 

اال�ستثمار حول العامل. ووا�سل فريقنا خالل عام 2017 تقدمي امل�سورة 

اإىل عدد من العمالء املوؤ�س�ساتيني بخ�سو�ص اأ�سول ت�سل قيمتها اإىل 

مليارات الرياالت، حيث يقوم الفريق بتقدمي اال�ست�سارات اال�ستثمارية 

اإىل هوؤالء العمالء كم�ست�سار خارجي م�ستقل يف جميع املراحل املتعلقة 

بو�سع ا�سرتاتيجية اال�ستثمار، وتنفيذها، ومراجعتها.

الوساطة والحفظ

وا�سل فريق الو�ساطة يف �سركة جدوى لال�ستثمار خالل عام 2017 

توفري من�سة ا�ستثمارية للعمالء وق�سم اإدارة االأ�سول، تتميز باملوثوقية 

والكفاءة العالية الإدارة املعامالت اال�ستثمارية التي تتم على االأ�سهم 

املدرجة داخل وخارج اململكة. وقد حافظ الفريق طوال العام على 

امل�ستويات املعهودة من اجلودة والدقة وال�سرعة يف التنفيذ، مع ا�ستقرار 

يف اأحجام التداول. كذلك، ا�ستمر العمل على حت�سني نظام التداول 

بال�سركة لتمكني عمالئنا من اال�ستفادة من جميع املبادرات والتطورات 

اجلديدة التي ي�سهدها ال�سوق بطريقة �سل�سة وفعالة.

األبحاث

وا�سلت جدوى، يف ظل ا�ستمرار التحول االقت�سادي الذي ت�سهده 

اململكة، تر�سيخ موقعها الريادي كم�سدر موثوق لالأبحاث والتقارير يف 

جمال االقت�ساد الكلي. وقد ن�سر فريق االأبحاث 32 تقريرًا خالل عام 

2017، غطت االأو�ساع االقت�سادية والتطورات الرئي�سية يف ال�سوق، مبا 

ي�سمل تقاريرنا عن ميزانية اململكة للعام 2018، وبرنامج التوازن املايل 

2020، وقطاع البرتوكيماويات، وال�سوق ال�سعودية املوازية )منو(.

وا�ستمرت اأن�سطتنا البحثية يف ا�ستقطاب اهتمام ال�سوق وتغطية اإعالمية 

وا�سعة النطاق عرب و�سائل االإعالم املرئية واملقروءة. فلقد تلقى كبري 

االقت�ساديني ورئي�ص االأبحاث بال�سركة العديد من الدعوات للم�ساركة يف 

مقابالت تلفزيونية مبا�سرة، وحتدث يف 26 موؤمتر حملي وعاملي رفيع 

امل�ستوى. و�سملت تلك الدعوات عر�ص اأبحاثنا االقت�سادية يف القمة املالية 

ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا التي ينظمها معهد التمويل الدويل، 

وموؤمتر "�سوبر رترينز" يف ال�سرق االأو�سط، واملجل�ص اال�ست�ساري لالأ�سواق 

النا�سئة، والندوة ال�سنوية لال�ستقرار املايل، والقمة ال�سنوية اخلام�سة 

للنفط اخلام يف ال�سرق االأو�سط. كما عقد فريق االأبحاث 85 اجتماعًا مع 

قياديني واأ�سحاب قرار يف خمتلف املجاالت، من بينهم عمالء، وم�سوؤولني 

حكوميني، ومنظمات دولية، ودبلوما�سيني دوليني، وذلك بهدف زيادة 

تعريف �سناع الراأي بالتطورات االقت�سادية وامل�ستجدات يف ال�سوق املالية. 

واإ�سافة اإىل اجلهود اخلارجية لفريق االأبحاث يف جدوى، زادت قائمة 

امل�سرتكني يف من�سة تقارير جدوى عرب الربيد االإلكرتوين اإىل اأكرث من 

4.800 م�سرتك، كما بلغ عدد مرات حتميل تقاريرنا من موقع ال�سركة على 

االإنرتنت اأكرث من 46.000 مرة خالل العام.

إدارة الشريعة

ا�ستمر فريق اإدارة ال�سريعة ب�سركة جدوى خالل عام 2017 يف تقدمي 

الدعم الالزم ملختلف االأن�سطة واالأعمال التي متار�سها ال�سركة، 

والتحقق من توافق كافة عملياتها مع مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية. ومن 

هذا املنطلق، اأ�سدرت الهيئة ال�سرعية العديد من القرارات التي تتعلق 

مبختلف املعامالت واالتفاقيات يف جمال امللكية اخلا�سة واال�ستثمارات 

العقارية. كما اأ�سدر فريق اإدارة ال�سريعة اآراء تتعلق باأحكام و�سروط 

�سناديق جدوى، والزكاة ال�ستثمارات الطرح اخلا�ص، والهياكل ال�سرعية 

للبيع باملك�سوف، واال�ستثمارات العقارية امل�سرتكة.

كذلك، وا�سلت اإدارة ال�سريعة دورها يف التوعية والتثقيف ال�سرعي من 

خالل اأن�سطتها يف جمال االأبحاث والن�سر. ومن اأهم ثمرات هذا اجلهد، 

اأ�سدر فريق االإدارة ال�سريعة عدة بحوث على جمموعة من املوا�سيع 

املهمة، منها الزكاة على ال�سركات اال�ستثمارية واملبادئ ال�سرعية 

لال�ستثمارات العقارية.

إدارة الشؤون القانونية والمطابقة وااللتزام

وا�سل فريق ال�سوؤون القانونية واملطابقة وااللتزام ب�سركة جدوى 

لال�ستثمار جهوده يف تقدمي الدعم القانوين الالزم جلميع االأن�سطة 

واالأعمال املختلفة يف ال�سركة، وذلك من خالل التفاعل البناء مع 

الهيئات التنظيمية، ومراجعة الوثائق القانونية واللوائح، واإبداء االأراء 

واملالحظات على جمموعة كبرية منها.

وقام فريق اإدارة ال�سوؤون القانونية من اإكمال عملية حتديث الوثائق 

التاأ�سي�سية ل�سركة جدوى توافقا مع نظام ال�سركات اجلديد، واإعداد 

البنية التحتية القانونية ل�سناديقنا العقارية املتداولة )ريت(، وتكييف 

وثائق �سناديقنا لتكون متوافقة مع القواعد اجلديدة ل�سناديق 

اال�ستثمار، وتوحيد تنظيم واإدارة ال�سروط واالأحكام اخلا�سة 

ب�سناديقنا. ويف اإطار املطابقة وااللتزام، مت حتديث �سيا�سة "االإبالغ عن 

املخالفات" و�سيا�سة "تقدمي الهدايا"، كما بداأ العمل على اأمتمة اإجراءات 

"اأعرف عميلك" و"قبول العميل" لدى ال�سركة.

إدارة المخاطر

تاأكمل فريقنا يف اإدارة املخاطر اختبارات التحمل التف�سيلية لنموذج 

االأعمال يف �سركة جدوى، كما وا�سل مراقبة نحو 52 من موؤ�سرات 

املخاطر الرئي�سية، والتي �سملت جميع اأعمال ال�سركة. كذلك، قام 

الفريق بتحديث منوذج تقييم املخاطر اخلا�ص بال�سركة؛ حيث اأجرى 

مراجعة للمخاطر املحتملة لدى عدد من االأطراف املقابلة، وخماطر 

اخلدمات اال�ست�سارية املتوقع تقدميها، وخماطر الفر�ص اال�ستثمارية 

يف جمال امللكية اخلا�سة والعقارات؛ كما قام الفريق مبراقبة حدود 

املخاطرة للمحافظ وال�سناديق اال�ستثمارية، واإعداد مناذج جديدة 

لتحليل خماطر اال�ستثمار يف ال�سكوك واالكتتابات العامة.

العمليات االستثمارية

وا�سل فريق العمليات اال�ستثمارية دعم االأن�سطة املتعلقة بفتح ح�سابات 

العمالء، وعمليات اإدارة االأ�سول واإدارة ال�سناديق وح�ساباتها، وحفظ 

�سجالت مالك الوحدات، وت�سوية عمليات الو�ساطة واالأن�سطة املتعلقة 

بااللتزام. كذلك، اأكمل الفريق عملية فتح اأكرث من 1,600 ح�ساب 

ا�ستثماري جديد ل�سندوق جدوى ريت احلرمني، كما اأجنز جميع طلبات 

اال�سرتاك واال�سرتداد اخلا�سة بذلك ال�سندوق يف الوقت املنا�سب. 

اإ�سافة اإىل ذلك، عمل فريق العمليات اال�ستثمارية، اإىل جانب اإدارة 

تقنية املعلومات، الأمتمة عملية طرح �سناديق الريت بطريقة �سل�سة 

ومبا�سرة.

تقنية المعلومات

ظل اال�ستثمار امل�ستدام يف تطوير تقنية املعلومات واإجراء التح�سينات 

املتوا�سلة عليها مبا يتنا�سق مع اأف�سل املمار�سات، ميثل اأحد االأدوات 

الرئي�سية للمحافظة على التزام ال�سركة باأن تكون يف طليعة �سناعة 

اال�ستثمار يف اململكة. فلقد متّكن فريقنا التقني من تنفيذ عدة 

مبادرات تت�سل بال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( خالل عام 2017، 

�سملت اإطالق ال�سوق املوازية )منو( وتنفيذ النظام اجلديد لت�سنيف 

القطاعات. كما متّكن الفريق من اإطالق موقع الكرتوين خا�ص 

ب�سناديق جدوى يف جمال الريت، واإطالق بوابة الكرتونية جديدة 

للتوظيف، واإكمال نظام االإ�سناد، وا�ستبدال اأنظمة احلماية من التدخل 

اخلارجي، وترقية نظام "حماية نقطة النهاية". اإ�سافة اإىل ذلك، قام 

الفريق باأمتمة عملية اإدارة طلبات اال�سرتاك يف �سناديق الريت، وذلك 

با�ستخدام و�سائل االإنرتنت وحتقيق التكامل مع النظم اخللفية.

الشؤون اإلدارية

وا�سل فريق ال�سوؤون االإدارية جهوده يف تقدمي اخلدمات الداخلية 

وتنظيم املوارد، من اأجل توفري االحتياجات املتزايدة لفريق العمل 

ب�سركة جدوى لال�ستثمار عرب مكاتبها يف الريا�ص، وجدة، واخلرب. 

و�سملت تلك اخلدمات ت�سهيل وترتيب املنا�سبات اخلا�سة بال�سركة، 

وزيادة كفاءة ا�ستخدام امل�ساحات املتوفرة يف املكاتب، والتعامل مع اأكرث 

من 3,000 طلب اإداري من خالل ال�سبكة االإلكرتونية الداخلية لل�سركة. 
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الشؤون اإلدارية

وا�سل فريق ال�سوؤون االإدارية تقدمي اأعلى م�ستوى من اخلدمات الداخلية 

واإدارة املوارد ل�سمان الوفاء باالحتياجات املتزايدة لفريق العمل ب�سركة 

جدوى لال�ستثمار وذلك عرب مكاتبها املختلفة يف الريا�ص، وجدة، 

واخلرب. كما قام فريق العمل بتح�سني بيئة العمل االإلكرتونية لل�سركة من 

خالل اإ�سافة خدمات اأخرى اإىل نظام العمل االإلكرتوين بهدف �سمان 

فاعلية اخلدمات التي يقدمها كافة اأع�ساء الفريق وكفاءتها. 

الموارد البشرية

انطالقًا من االأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى �سركة جدوى لتحقيقها، 

واملتمثلة يف ا�ستقطاب اأف�سل الكوادر واملحافظة عليها وحتفيزها، وا�سل 

فريق اإدارة املوارد الب�سرية جهوده يف مراجعة وتعزيز ا�سرتاتيجية ال�سركة 

الإدارة املواهب على م�ستوى الدورة الكاملة للموارد الب�سرية. وكجزء من 

هذه اجلهود، اأكملنا هذا العام اأربع مبادرات ا�سرتاتيجية اإ�سافية تتعلق 

باملوارد الب�سرية، ت�سمنت: مراجعة وتطوير نظام اإدارة االأداء، اإطالق 

بوابة للتوظيف عرب االنرتنت، ا�ستخدام اأدوات موحدة لتقييم املر�سحني 

للتوظيف، ومراجعة وتعزيز �سيا�سة التدريب.

ويف جانب التدريب والتطوير، نظم فريق اإدارة املوارد الب�سرية برامج 

تدريب داخلية �سملت عدة جماالت، منها برنامج "اأك�سيل مايكرو�سوفت 

م، تطبيقات "فيجوال بي�سك"، قيا�ص اأداء ال�سناديق، حتليل  اأوفي�ص" املتقدِّ

التدفقات النقدية، وحتليل املخاطر واال�ستناد. اإ�سافة اإىل ذلك، ح�سر 

عدد من موظفي ال�سركة جمموعة من برامج التدريب اخلارجي والتعليم 

التنفيذي يف موؤ�س�سات اأكادميية مرموقة. واإجمااًل، �سارك 61 فردًا من 

فريق ال�سركة يف برامج تدريب داخلية وخارجية، وو�سل اإجمايل �ساعات 

التدريب املقدمة لهم 1,694 �ساعة تدريب خالل عام 2017.

التواصل اإلعالمي

يف ظل التطورات االقت�سادية الكبرية والفعاليات الهامة التي متيز 

بها عام 2017، بادر الفريق االإعالمي ب�سركة جدوى لال�ستثمار 

بتنفيد ا�سرتاتيجيته االإعالمية من خالل جمموعة كبرية من و�سائل 

االإعالم، واتفاقيات الرعاية، واالأن�سطة املرتبطة بامل�ستثمرين. وت�سمنت 

تلك اال�سرتاتيجية اإ�سدار بيانات �سحفية وتنظيم لقاءات واأحاديث 

تلفزيونية مع اأهم و�سائل االإعالم على مدار العام، وذلك لتغطية اأخبار 

ال�سركة وتطورات ال�سوق ب�سفة عامة. وبف�سل تلك االأن�سطة جميعها، 

ورد ذكر اأعمال واآراء �سركة جدوى اأكرث من 3,000 مرة على نطاق 

وا�سع عرب و�سائل االإعالم املحلية والعاملية. كما قمنا برعاية عدد من 

املوؤمترات واملنتديات وامل�ساركة فيها، وكان من اأهمها منتديني ح�سريني 

حول اأف�سل املمار�سات يف اإدارة ا�ستثمارات االأوقاف، مت تنظيمهما يف 

الغرفتني التجاريتني يف الريا�ص والدمام. اأي�سًا، رعت �سركة جدوى 

موؤمتر "يورموين" لعام 2017، والذي �سارك فيه ثالثة من فريق العمل 

بال�سركة كمتحدثني، كما اأ�سدرت ال�سركة تقريرًا خا�سًا وح�سريًا 

مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر.

المسؤولية االجتماعية

وا�سلت �سركة جدوى لال�ستثمار تعزيز جهودها يف جمال امل�سئولية 

االجتماعية خالل عام 2017 كجزء اأ�سا�سي من ثقافة العمل يف 

ال�سركة.  وت�سمنت هذه اجلهود عقد جمموعة من املحا�سرات حول 

التثقيف املايل، وموا�سلة برنامج جدوى للتدريب التعاوين، وكالهما مت 

بال�سراكة مع جامعات رائدة داخل اململكة وخارجها. ويتيح برناجمنا 

التدريبي فر�سة جيدة للمتدربني للعمل جنًبا اإىل جنب مع فريق العمل 

ب�سركة جدوى لال�ستثمار ملدة ترتاوح بني ثالثة اإىل �سبعة اأ�سهر، وذلك 

بهدف اكت�ساب املعرفة واملهارات التي يحتاجونها لتطوير حياتهم املهنية 

وتوجيهها يف امل�ستقبل. ويف عام 2017، اختارت ال�سركة 17 متدربًا – 9 

من الذكور و 8 من االإناث – للم�ساركة يف هذا الربنامج، حيث اأتيحت 

لهم فر�سة التدريب يف عدد من االإدارات املختلفة. 
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الصندوق: �سندوق جدوى لفر�ص اال�ستثمار يف قطاع مواد البناء
القطاع: مواد البناء

نسبة االستحواذ: 49 باملائة 
الوضع الحالي: م�ستثمر

www.zamilco.com :الموقع اإللكتروني

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

مبا يف ذلك خزانات املياه، اأغطية املناهل، واالأبواب االآلية، وخدمات العزل. ومتتلك ح�سة �سوقية رائدة قدرها 32 %يف جمال خزانات املياه. تقوم ال�سركة 

ببناء من�ساأة �سناعية جديدة يف جدة حيث �سيتم اال�ستفادة من تقنية الت�سكيل بالنفخ الهوائي لت�سنيع خزانات املياه. 

الصندوق: �سندوق جدوى الفر�ص الطبية
القطاع: الرعاية ال�سحية

نسبة االستحواذ: 30 باملائة
الوضع الحالي: مدرجة

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�ص عام 1985، بطاقة ا�ستيعابية قدرها 50 �سريرا و 12 عيادة خارجية. وقد تطورت ال�سركة لت�سبح االآن 

�سركة رائدة يف قطاع خدمات الرعاية ال�سحية اخلا�سة بطاقة ا�ستيعابية قدرها 1,378 �سريرًا، و 202 عيادة خارجية للمر�سى من خالل ثالثة م�ست�سفيات 

يف الريا�ص.

تبلغ ح�سة �سندوق جدوى الفر�ص الطبية االن يف �سركة احلمادي 21 % وذلك نتيجة لزيادة راأ�ص مال ال�سركة من خالل االكتتاب العام االأويل يف ال�سوق املالية 

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

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

نسبة االستحواذ: 35 باملائة
الوضع الحالي: تخارج كامل

www.alhokair.com :الموقع اإللكتروني

تاأ�س�ست جمموعة احلكري عام  1978 ، وبداأت عملياتها بتاأ�سي�ص اأول منتزه يف الريا�ص. 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.

وقد قام �سندوق جدوى لفر�ص 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 وبعد ذلك مت التخارج الكّلي من احل�سة املتبّقية يف ال�سوق املالية ال�سعودية  )تداول(.

استثمارات الملكية الخاصة

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

نسبة االستحواذ: 30 باملائة
الوضع الحالي: تخارج كامل

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�ص يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث مت تزويدها باأحدث املكائن، واملعدات وخطوط االإنتاج مع موا�سفات فنية عالية، وتكنولوجيا متقدمة واأعلى 

مقايي�ص اجلودة.

وقد قام �سندوق �سركة جدوى لفر�ص اال�ستثمار يف قطاع االأغذية وامل�سروبات بالتخارج كليًا من ح�سة ال�سندوق البالغة 30 % 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.

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

نسبة االستحواذ: 49 باملائة
الوضع الحالي: م�ستثمر

www.umg.com.sa :الموقع اإللكتروني

جمموعة املتبويل املتحدة هي �سركة رائدة يف التوزيع وبيع التجزئة لالأجهزة املنزلية، ومكيفات الهواء واالإلكرتونيات اال�ستهالكية. وهي املوزع احل�سري ل�سركة 

�سام�سوجن لالإلكرتونيات واالأجهزة املنزلية وهي اأحد اكرب املوزعني الأجهزة �سام�سوجن املحمولة يف اململكة. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن جمموعة املتبويل املتحدة لها ح�سور 

يف قطاع التجزئة عرب  حماّلت بيع عمالقة يف مناطق اململكة العربية ال�سعودية حتت عالمة الكرتو التجارية.

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

نسبة االستحواذ: 30 باملائة
الوضع الحالي: م�ستثمر

www.luberef.com :الموقع اإللكتروني

�سركة لوبريف هي ال�سركة الوحيدة التي تنتج زيوت االأ�سا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية وهي من اأكرب موردي زيوت االأ�سا�ص مل�سانع زيوت الت�سحيم يف اململكة. 

بداأت لوبريف عملياتها يف عام 1978م مب�سفاة مدينة جدة، ومت اإجناز وت�سغيل امل�سفاة الثانية يف عام 1998م يف مدينة ينبع، ويف عام 2017م مت 

االنتهاء من تو�سعة م�سفاة ينبع والتي �سوف ت�ساعف كميات زيوت االأ�سا�ص التي تنتجها ال�سركة باالإ�سافة اإىل متكني لوبريف من انتاج زيوت اأ�سا�ص من الفئة 

الثانية. يتم ا�ستهالك غالبية منتجات لوبريف للزيوت االأ�سا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية وتقوم ال�سركة اأي�سًا بت�سدير منتجاتها اإىل اأ�سواق خليجية واآ�سيوية. 

متلك �سركة جدوى لال�ستثمار ال�سناعي و�سندوق جدوى اال�ستثماري امل�سرتك ن�سبة 30 % من �سركة لوبريف فيما متتلك �سركة اأرامكو ال�سعودية احل�سة 

املتبقية. 
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الصندوق:  �سندوق جدوى للفر�ص الطبية 2
القطاع: الرعاية ال�سحية

نسبة االستحواذ: 42 باملائة
الوضع الحالي: م�ستثمر

www.uems.ae :الموقع اإللكتروني

جمموعة ال�سرقية املتحدة للخدمات الطبية هي جمموعة طبية متكاملة ومتخ�س�سة يف جمال �سحة الن�ساء واالإخ�ساب و�سحة االأطفال والتي تتخذ من 

االإمارات العربية املتحدة مقرا لها. تتكون املجموعة من مراكز متخ�س�سة يف اأبو ظبي ت�سمل العديد من جماالت الرعاية ال�سحية مثل مر�ص ال�سكري 

و�سحة االأطفال واالإخ�ساب وطب العائلة، باالإ�سافة اإىل م�ست�سفى مورفيلدز للعيون يف بامل�ساركة مع مورفيلدز لندن، اأكرب واأقدم مركز للعيون يف العامل. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، متتلك املجموعة م�ست�سفى دانة االإمارات املتخ�س�ص يف طب الن�ساء واالأطفال بطاقة ا�ستيعابية قدرها 150 �سرير.

الصندوق:  �سندوق جدوى للفر�ص الطبية 3
القطاع: الرعاية ال�سحية

الوضع الحالي: م�ستثمر
www.al-mhedeb.com  :الموقع اإللكتروني

تاأ�س�ست جمموعة املهيدب لطب االأ�سنان يف مدينة الريا�ص عام 2001م و منت لت�سبح اأكرب جمموعة عيادات اأ�سنان يف اململكة العربية ال�سعودية حيث 

ت�سغل ال�سركة 40 عيادة تقدم كل خدمات وتخ�س�سات طب االأ�سنان و 12 معمل لطب االأ�سنان بطاقة ا�ستيعابية قدرها 300 كر�سي اأ�سنان يف خم�سة 

مدن خمتلفة يف اأنحاء اململكة.

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

نسبة االستحواذ: 100 باملائة
الوضع الحالي: م�ستثمر

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.

الصندوق:  �سندوق جدوى للفر�ص امليكانيكية
القطاع: اال�ستثمار ال�سناعي

نسبة االستحواذ: 56 باملائة 
الوضع الحالي: م�ستثمر

 www.smi.com.sa :الموقع اإللكتروني

مت تاأ�سي�ص ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات امليكانيكية  يف مدينة الريا�ص 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 ت�سنيع املكونات الهند�سية وحُمركات الرتو�ص والق�سبان الفوالذية والربونزية والتي تخدم 

قطاعات متنوعة مثل قطاع النفط والغاز، والبنية التحتية، وال�سيارات، والقطاع الزراعي وقطاع التعدين.  تعمل ال�سركة 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.

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

نسبة االستحواذ: 37 باملائة 
الوضع الحالي: م�ستثمر

  www.innovarefining.com :الموقع اإللكتروني

تعمل �سركة انوفا القاب�سة، والتي تعرف �سابقًا باإ�سم تروترز القاب�سة، يف قطاع اإعادة تكرير وجتارة ونقل امل�ستقات البرتوكيماوية وزيوت الت�سحيم ويقع 

مقرها يف االإمارات العربية املتحدة 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.

استثمارات الملكية الخاصة
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الصندوق: �سندوق جدوى الب�ساتني لال�ستثمار العقاري
القطاع: �سكني

اإلستراتيجية: تطوير
الوضع الحالي: م�ستثمر

مت اطالق ال�سندوق بهدف تطوير م�سروع �سكنى متميز يقع على طريق امللك خالد، �سمال غرب الريا�ص. يتكون امل�سروع من عدة مراحل، اأولها تطوير االأر�ص وبناء 

61 فيال �سكنية. وتت�سمن املراحل االأخرى بناء فلل اإ�سافية، وجممع �سكني، ومدار�ص، ومركز جتاري.

الصندوق: �سندوق جدوى ريت احلرمني
القطاع: متعدد

اإلستراتيجية: ريت مدر للدخل
الوضع الحالي: مدرج

مت اإدراج �سندوق جدوى ريت احلرمني يف البور�سة ال�سعودية يف اأبريل 2017 براأ�سمال ابتدائي قدره 660 مليون ريال، ليمثل اأول �سندوق عقاري متداول يف 

اململكة العربية ال�سعودية متخ�س�ص يف اال�ستثمار يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة. ت�سم املحفظة االأولية لل�سندوق اثنني من اأ�سول ال�سيافة يف مكة املكرمة، 

تبلغ �سعتهما االإجمالية  974 غرفة فندقية. ومنذ اإدراجه، متكن ال�سندوق من تاأمني ت�سهيالت م�سرفية بقيمة 500 مليون ريال لتمويل خطط النمو يف 

�سناديق ريت، واأكمل عمليتي ا�ستحواذ تراكمي يف مكة املكرمة بلغت قيمتهما االإجمالية 148 مليون ريال.

الصندوق: �سندوق جدوى ريت ال�سعودية
القطاع: متعدد

اإلستراتيجية: ريت مدر للدخل
الوضع الحالي: مدرج

يهدف �سندوق جدوى ريت ال�سعودية اإىل اال�ستثمار يف جمموعة متنوعة من العقارات يف جميع مدن اململكة االأخرى، ويبلغ راأ�سماله االبتدائي 1.58 مليار ريال. 

تتكون املحفظة االأولية لل�سندوق من خم�سة عقارات يف مدن اململكة الرئي�سية، الريا�ص والدمام واخلرب، وتتيح الفر�سة لال�ستثمار يف قطاعات عقارية خمتلفة، 

ت�سمل ال�سكنية والتجارية وال�سناعية والتعليمية. ومن املتوقع اأن يحقق �سندوق جدوى ريت ال�سعودية للم�ستثمرين �سايف توزيعات دخل �سنوية تعترب هي االأعلى من 

بني جميع �سناديق ريت املدرجة يف ال�سوق، عند 7.3 باملائة من القيمة االإ�سمية، اإ�سافة اإىل اأنه يعد اأول �سندوق يقدم توزيعات ربع �سنوية يف ال�سوق ال�سعودي. 

ح�سل ال�سندوق على موافقة هيئة ال�سوق املالية يف 28 دي�سمرب 2017، ومن املقرر اإدراجه يف البور�سة ال�سعودية يف مطلع عام 2018.

االستثمارات العقارية

الصندوق: �سندوق جدوى العزيزية لال�ستثمار العقاري
القطاع: �سيافة

اإلستراتيجية: تطوير
الوضع الحالي: م�ستثمر

مت اطالق ال�سندوق بهدف تطوير م�سروع �سيافة يتكون من برجني الإقامة احلجاج واملعتمرين يف منطقة العزيزية مبكة املكرمة. وعند اكتماله، �سيوفر امل�سروع 

955 غرفة ت�ستوعب نحو 5200 حاجًا ومعتمرًا خالل مو�سمي احلج ورم�سان. ويتوقع اأن ي�ستفيد ال�سندوق من الزيادة املتوقعة يف اأعداد احلجاج واملعتمرين 
بعد االنتهاء من م�سروع تو�سعة امل�سجد احلرام وغريه من م�ساريع البنية التحتية االأخرى.

الصندوق: برج �ساوث بانك
القطاع: متعدد

اإلستراتيجية: تطوير
الوضع الحالي: تخارج جزئي 

مت اطالق ال�سندوق بهدف اال�ستحواذ على برج �ساوث بانك يف لندن بال�سراكة مع جمموعة CIT.  وخالل 13 �سهرًا من عملية اال�ستحواذ، متكنت جدوى وجمموعة 

CIT من احل�سول على الت�ساريح الالزمة الإعادة توزيع وزيادة م�ساحة الربج بهدف تعزيز قيمته والعوائد املتحققة منه.  ومنذ ذلك احلني، قمنا باإعادة ت�سميم 
امل�ساحات املخ�س�سة للمكاتب والتجزئة يف الربج، وزدنا عدد ال�سقق ال�سكنية اإىل 194 �سقة من خالل اإ�سافة اأدوار جديدة.

الصندوق: �سندوق جدوى االأرجان ال�سعودي للتنمية ال�سكنية
القطاع: �سكني

اإلستراتيجية: تطوير
الوضع الحالي: تخارج جزئي 

مت اطالق ال�سندوق بهدف تطوير م�سروع للوحدات ال�سكنية يتاألف من  396 �سقة يف مدينة الريا�ص. ويقع امل�سروع �سمن خمطط منازل قرطبة ل�سركة االأرجان، 

وهو خمطط �سكنى متكامل يت�سمن م�ساحات لتجارة التجزئة، والتعليم، واملرافق العامة

الصندوق: �سندوق جدوى للفر�ص اال�ستثمارية اخلا�سة يف اململكة املتحدة
القطاع: متعدد

اإلستراتيجية: مدرللدخل
الوضع الحالي: تخارج جزئي 

 مت اطالق ال�سندوق بهدف اال�ستثماري يف اأربع عقارات مدرة للدخل ت�سمل قطاعات ال�سكن و املكاتب والتجزئة يف اململكة املتحدة.



31 التقرير السنوي 302017 التقرير السنوي 2017

عشرة أعوام من ... الريادة الفكرية
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يف العام اجلديد. اأي�سًا، ارتفعت اأ�سعار الديزل امل�ستخدم يف ال�سناعة 

واملرافق بن�سبة 15 باملائة، مع االإبقاء على اأ�سعار الديزل امل�ستخدم يف 

النقل دون تغيري. بالنظر اإىل امل�ستقبل، نتوقع تراجعًا يف اال�ستهالك 

املحلي للطاقة لبع�ص اأنواع الوقود، بعد اجلولة االأخرية الإ�سالح اأ�سعار 

الطاقة يف اململكة. 

حزمة تحفيز القطاع الخاص

اأعلنت احلكومة عن برنامج لتحفيز منو القطاع اخلا�ص تبلغ قيمته 72 

مليار ريال، وذلك كجزء من حزمة حتفيز متتد على مدى 4 �سنوات، 

�سينفق منها 24 مليار ريال خالل عام 2018. وتت�سمن احلزمة 

16 مبادرة تركز على عدد من القطاعات، كاالإ�سكان، وال�سادرات، 
والت�سنيع.  

وتهدف حزمة التحفيز لتعزيز منو القطاع اخلا�ص، وب�سفة خا�سة بعد 

اأن �سهد االقت�ساد املحلي تباطوؤً ن�سبيًا خالل العامني املا�سيني. ومت 

تخ�سي�ص جزء كبري من مبلغ الـ 72 مليار ريال لقطاع العقارات؛ 21 

مليار لقرو�ص االإ�سكان املدعومة و14 مليار ريال مل�ساريع تقنيات البناء. 

وت�سكل املبادرتني جمتمعتني نحو 48 باملائة من اإجمايل حزمة التحفيز، 

مما ي�سري بو�سوح اإىل الدعم الكبري املوجه اإىل قطاعي االإ�سكان 

والت�سييد.

 

كذلك، ت�سمنت حزمة التحفيز مبلغ 10 مليار ريال مل�ساريع القطاع 

اخلا�ص العمالقة، و5 مليار ريال لبنك دعم متويل ال�سادرات، و5 مليار 

ريال لدعم برنامج اال�ستثمارات ال�سخمة، و2.8 مليار ريال مل�ساريع 

اال�ستثمار اجلريء يف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. وهناك مبادرة 

هامة تتعلق باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، هي اإعادة مبالغ الر�سوم 

احلكومية التي تدفعها املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اجلديدة خالل 

ال�سنوات الثالث االأوىل لبدء الت�سغيل وخم�س�ص لها مبلغ 7 مليار ريال، 

وهي لل�سركات التي انطلقت عام 2016 اأو بعد ذلك. كذلك، تغطي تلك 

املبالغ املعادة ن�سبة 80 باملائة من ر�سوم العمالة االأجنبية التي تدفعها 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ملدة ثالث �سنوات، وهذا االأمر ي�ساعد بال 

�سك تلك ال�سركات على التكيف مع تكاليف الت�سغيل يف ال�سنوات االأوىل 

للتحول مبوجب خطط االإ�سالح االقت�سادي اجلديدة.

 وتدل حزمة التحفيز تلك بو�سوح على اجلهد الذي تبذله احلكومة 

لتعزيز التناف�سية وجذب اال�ستثمار للقطاع اخلا�ص. ويتوقع اأن تقود تلك 

احلزمة اإىل دعم النمو يف القطاع اخلا�ص من خالل ت�سجيع اال�ستثمار 

وتوفري االإ�سناد لركائز النمو الرئي�سية يف االقت�ساد، كاملن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة.

 أعلى إنفاق تقديري على اإلطالق

جاءت ميزانية 2018 باأعلى اإنفاق تقديري على االإطالق بلغ حجمه 

978 مليار ريال، ومرتفعًا بـ 88 مليار ريال اأو بن�سبة 10 باملائة، مقارنة 
بالعام ال�سابق. لقد وا�سلت ميزانية هذا العام دعم االأهداف الكلية 

لروؤية اململكة 2030، مع تركيز قوي على دعم تنويع االقت�ساد، وحماية 

االأ�سر ذات الدخل ال�سعيف من الزيادة ال�سرورية يف اأ�سعار الطاقة، 

واالإنفاق على البنيات التحتية االأ�سا�سية املادية واالجتماعية. كذلك، 

مت االإعالن عن حزمة مبادرات لدعم النمو يف القطاع اخلا�ص مببلغ 

72 مليار ريال، وذلك مبوجب مر�سوم ملكي �سدر قبل امليزانية.  ح�سب 
بيان امليزانية، �سريتفع املبلغ املخ�س�ص لالإنفاق الراأ�سمايل بن�سبة 

14 باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي، يف عام 2018، لي�سل اإىل 205 مليار 
ريال، مقارنة مببلغ 180 مليار ريال عام 2017. وينتظر اأن يكون لهذا 

النوع من االإنفاق انعكا�سات اإيجابية على منو القطاع اخلا�ص غري 

النفطي، حيث اأن االإنفاق الراأ�سمايل يقود عادة اإىل زيادة الطلب على 

اخلدمات من بع�ص القطاعات الكبرية يف االقت�ساد اخلا�ص، كقطاعات 

الت�سييد والنقل واملرافق. وعليه، فاإن زيادة االإنفاق الراأ�سمايل عام 

2018 يك�سف عزم احلكومة املتجدد على دعم النمو يف القطاع اخلا�ص 
وامل�ساعدة يف حتقيق االأهداف التي ت�سمنتها روؤية 2030. ب�سكل 

منف�سل، �سيتم �سرف ما جمموعه 133 مليار ريال بوا�سطة �سندوق 

اال�ستثمارات العامة و�سندوق التنمية الوطني خالل العام، لكن هذا 

املبلغ لن ميّول من ميزانية عام 2018. من ناحية اأخرى، يتوقع اأن 

يرتفع االإنفاق اجلاري املقرر يف امليزانية )اأكرث بنود االإنفاق جمودًا( 

بن�سبة 4 باملائة، على اأ�سا�ص �سنوي، لي�سل اإىل 773 مليار ريال.

االلتزام باتفاقية أوبك لخفض
اإلنتاج ساعد على رفع أسعار النفط

�ساعد حت�سن م�ستوى الثقة ب�ساأن الطلب العاملي على النفط، اإ�سافة 

اإىل التزام اأوبك وبع�ص كبار املنتجني امل�ستقلني باتفاقية اخلف�ص خالل 

العام، على دفع اأ�سعار النفط باجتاه االأعلى. بلغ متو�سط اأ�سعار خام 

برنت لعام 2017 ككل نحو 54 دوالرًا للربميل، مقارنة بتوقعاتنا عند 

52 دوالرًا للربميل، م�سجلة ارتفاعًا بن�سبة 25 باملائة، على اأ�سا�ص 
�سنوي. ويف االآونة االأخرية، اخرتقت اأ�سعار النفط حاجز الـ 70 دوالرًا 

للربميل الأول مرة منذ عام 2014، نتيجة لوجود دالئل على اأن اتفاق 

خف�ص االإنتاج الذي تنفذه اأوبك وبع�ص املنتجني امل�ستقلني، والذي مت 

متديده موؤخرًا حتى نهاية عام 2018، �سيوؤدي اإىل جعل اأ�سواق النفط 

اأكرث توازنًا. 

بالنظر اإىل اأ�سواق النفط يف الفرتة التالية للربع االأول وبالن�سبة لعام 

2018 ككل، هناك خماطر تواجه اأ�سعار النفط احلالية، تتمثل يف 
زيادة االإنتاج االأمريكي واحتمال خروج اأوبك واملنتجني امل�ستقلني من 

اتفاقية خف�ص االإنتاج. اإن التذبذب احلايل الذي ت�سهده اأ�سواق االأ�سهم، 

واملرتبط بارتفاع اأ�سعار الفائدة وزيادة قيمة الدوالر، �سيوؤدي فقط اإىل 

�سغوط على اأ�سعار النفط باجتاه االأ�سفل. لذا، نتوقع اأن يكون متو�سط 

اأ�سعار خام برنت لعام 2018 ككل عند 60 دوالرًا للربميل، ثم يرتفع 

اإىل 65 دوالرًا للربميل كمتو�سط لعام 2019 ككل.

نتوقع حدوث حت�سن يف اأداء االقت�ساد ال�سعودي خالل العام اجلاري، 

مدعومًا بنمو القطاعني النفطي وغري النفطي على حّد �سواء. بالن�سبة 

لقطاع النفط، نتوقع اأن يحقق الناجت االإجمايل بع�ص التح�سن، والذي 

يعود، جزئيًا، اإىل زيادة اإنتاج النفط الناجمة عن خروج اأع�ساء اأوبك 

واملنتجني امل�ستقلني امل�ساركني معهم يف اتفاق خف�ص االإنتاج ب�سورة 

تدريجية من االتفاق يف وقت ما خالل العام. كذلك، يتوقع اأن يتح�سن 

النمو يف القطاع غري النفطي، بف�سل امليزانية التو�سعية التي ت�سمنت 

جمموعة من احلزم التحفيزية التي تدعم النمو يف هذا القطاع. وفقًا 

لتقديراتنا، �سيتح�سن منو االقت�ساد الكلي بارتفاعه اإىل 1.5 باملائة 

عام 2018، مقارنة بـ 0.7- باملائة عام 2017. و�سي�سجل قطاع النفط 

التح�سن االأكرب يف العام اجلاري، بنموه بن�سبة 1.5 باملائة عام 2017، 

مقارنة برتاجعه بن�سبة 3 باملائة عام 2017، بينما نتوقع اأن يتح�سن منو 

القطاع اخلا�ص غري النفطي من 0.7 باملائة عام 2017 اإىل 1.1 باملائة 

عام 2018. 

�سيوا�سل االإنفاق ال�سخم الذي يعترب اأكرب اإنفاق تقديري يف تاريخ 

اململكة والذي ت�سمنته ميزانية هذا العام، دعم االأهداف الكلية لروؤية 

اململكة 2030. ورغم اأن تركيز االإنفاق �سيكون على تنويع االقت�ساد، 

لكنه اأي�سًا يهدف اإىل حماية االأ�سر حمدودة الدخل من الزيادة 

ال�سرورية يف اأ�سعار الطاقة. كذلك، �سيكون عام 2018 �سنة مميزة 

لالإيرادات احلكومية غري النفطية، حيث ينتظر اأن ت�سهم جمموعة من 

التدابري املتنوعة، كاإ�سالح اأ�سعار الطاقة، و�سريبة القيمة امل�سافة، 

واملقابل املايل للعمالة االأجنبية، ور�سوم االأرا�سي البي�ساء، يف رفع 

هذه الفئة من االإيرادات ذات االأهمية املتزايدة اإىل اأعلى قيمة لها على 

االإطالق، بقيمة اإجمالية ت�سل اإىل 291 مليار ريال. والعك�ص بالعك�ص، 

فاإن نف�ص هذه التدابري ت�سكل اأكرب املخاطر على النمو يف العام اجلاري. 

فمن جهة، يتوقع اأن يتاأثر االإنفاق اال�ستهالكي بتطبيق �سريبة القيمة 

امل�سافة، ومن جهة اأخرى، جند اأن اإ�سالح اأ�سعار الطاقة �سيوؤثر على 

تكلفة الت�سغيل بالن�سبة لل�سركات اخلا�سة وكذلك على الدخل املتاح 

لالإنفاق لدى عدد من االأ�سر الغنية. ومع ذلك، نعتقد اأن جمموعة 

التدابري التو�سعية، التي �سيتم تنفيذها عرب حزمة حتفيز القطاع 

اخلا�ص، وكذلك دعم االأ�سر حمدودة الدخل من خالل برنامج )ح�ساب 

علنت 
ُ
املواطن(، اإ�سافة اإىل عالوة غالء املعي�سة ملوظفي احلكومة التي اأ

موؤخرًا، �ستكون كافية لتحقيق منو قوي يف القطاع غري النفطي عام 

.2018

التح�سن يف اإيرادات كل من ال�سادرات النفطية وغري النفطية، 

�سي�ساعد على ارتفاع ميزان احل�ساب اجلاري اإىل 3,8 باملائة من الناجت 

املحلي االإجمايل عام 2018، مقارنة بن�سبة متوقعة عند 1,2 باملائة عام 

2017. و�سي�سكل التح�سن يف اإيرادات ال�سادرات اأحد العوامل الرئي�سية 
امل�ساهمة يف اإبطاء �سايف ال�سحوبات من احتياطي املوجودات االأجنبية 

خالل العام. اإ�سافة اإىل ذلك، �سي�ستفيد احل�ساب املايل من ارتفاع 

م�ستوى تدفقات  ا�ستثمارات املحافظ باجتاه اململكة، يف حال مت اإدراج 

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( يف موؤ�سر مورقان اأ�ستانلي لالأ�سواق 

النا�سئة خالل عام 2018، وكذلك يف حال طرح جزء من اأ�سهم �سركة 

اأرامكو ال�سعودية يف موؤ�سر �سوق االأ�سهم ال�سعودية )تا�سي(. واإجمااًل، 

نتوقع املزيد من التباطوؤ يف وترية ال�سحب من احتياطي املوجودات 

االأجنبية عام 2018. ووفقًا لتقديراتنا، �سيرتاجع �سايف احتياطي 

املوجودات االأجنبية بنحو 22 مليار دوالر خالل عام 2018، لي�سل 

اإجماليه اإىل 474 مليار دوالر.

إصالح أسعار الطاقة

�سهد عدد من منتجات الطاقة ارتفاعًا يف اأ�سعارها عام 2018، التزامًا 

باالإطار الزمني خلطة احلكومة الإ�سالح اأ�سعار الطاقة ح�سب ما جاء يف 

برنامج التوازن املايل. قبيل ميزانية عام 2018، �سادق جمل�ص الوزراء 

ال�سعودي على زيادة تعرفة الكهرباء للقطاعات ال�سكنية، والتجارية، 

والزراعية، وال�سحية، والتعليم اخلا�ص، واملوؤ�س�سات اخلريية. وفقًا 

حل�ساباتنا املبنية على بيانات ا�ستهالك الكهرباء لعام 2016، فقد 

�سهد القطاع ال�سكني اأعلى م�ستويات الزيادة، حيث ارتفع متو�سط 

التعرفة لفئات اال�ستهالك املختلفة بن�سبة 145 باملائة. باالإ�سافة اإىل 

ارتفاع اأ�سعار الكهرباء، كذلك ارتفعت اأ�سعار كل من البنزين العادي 

واملمتاز، حيث ارتفع البنزين املمتاز بن�سبة 127 باملائة والعادي بن�سبة 

83 باملائة، �سامل �سريبة القيمة امل�سافة، والتي بداأ تطبيقها كذلك 

االقتصاد السعودي عام 2018: اتجاهات جديدة تستحق المراقبة

التمّيز
في

األداء
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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

بيان الهيئة الشرعية لشركة جدوى لإلستثمار لعام 2017
إن هذا البيان الختامي يعكس األداء الشرعي لشركة جدوى لإلستثمار ومدى االلتزام بالمعايير الشرعية، كما 

يعكس التزام وتعاون جميع األقسام في تطبيق القرارات الشرعية.

Shariah Group
المجموعة الشرعية

الهيئة الشرعية:
 

معالي الشيخ األستاذ الدكتور / عبداهلل بن محمد المطلق )رئيس الهيئة(
ع�سو هيئة كبار العلماء، وع�سو اللجنة الدائمة لالإفتاء وامل�ست�سار يف الديوان امللكي، ورئي�ص �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 )عضو الهيئة(

دكتور 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�ص املجموعة ال�سرعية يف جدوى لال�ستثمار، وع�سو الهيئة ال�سرعية.

الشيخ/ أحمد بن عبدالرحمن القايدي )عضو الهيئة(
رئي�ص البحوث ال�سرعية يف جدوى لال�ستثمار، واأمني الهيئة ال�سرعية.



39 التقرير السنوي 382017 التقرير السنوي 2017

عشرة أعوام من ... الحوكمة الفعالة



41 التقرير السنوي 402017 التقرير السنوي 2017

ü

املعلومات املتعلقة بالقرو�ص التي على ال�سركة �سواًء اأكانت واجبة 

ال�سداد عند الطلب اأم غري ذلك، مو�سحًا اإجمايل املبالغ االأ�سلية 

لهذه القرو�ص وا�سم اجلهة املانحة لها ومدتها واملبلغ املتبقي 

منها يف حال �سداد جزء منها. وك�سف باملديونية احلالية لل�سركة 

وال�سركات التابعة لها واأي مبالغ دفعتها ال�سركة �سدادًا للقرو�ص 

خالل ال�سنة املالية، ويف حال عدم وجود قرو�ص على ال�سركة فعلى 

جمل�ص االإدارة تقدمي اإقرار بذلك. 

2.11

ü
عدد جل�سات جمل�ص االإدارة التي عقدت خالل ال�سنة املالية 

االأخرية، �سجل ح�سور اجلل�سات مو�سحًا فيه اأ�سماء احلا�سرين.
2.12

ü اأي �سفقة بني ال�سركة  واأي �سخ�ص ذو عالقة به . 2.13

ü

معلومات تتعلق باأي اأعمال اأو عقود تكون ال�سركة طرفًا فيها اأو يكون 

الأحد اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأو للرئي�ص التنفيذي اأو للمدير املايل 

اأو اأي �سخ�ص ذي عالقة باأي منهم م�سلحة فيها، على اأن تت�سمن 

املعلومات املقدمة طبيعة هذي االأعمال اأو العقود و�سروطها ومدتها 

ومبلغها، ويف حال عدم وجود اأيًا من هذه االأعمال اأو العقود لدى 

ال�سركة فعلى جمل�ص االإدارة تقدمي اإقرار بذلك.

2.14

ü تاأ�صي�ص البنية التحتية للحوكمة: 3

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

االأ�سا�سية
3.1

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

ü تطوير قواعد ال�سلوك املهني 3.3

ü ت�سكيل جلان رقابية 3.4

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات
ع�صوية جمال�ص الإدارة الأخرىت�صنيف الع�صويةال�صم

• غري م�ستقلاأديب الزامل1
• غري تنفيذي

�سركة فجر كابيتال  - رئي�ص جمل�ص االإدارة  •
�سركة �سنابل لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة  •

�سركة زجاج جارديان ال�سعودية املحدودة )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة  •
�سركة املتحدة ل�سناعات الكرتون املحدودة )�سركة م�ساهمة( - رئي�ص جمل�ص االإدارة  •

�سركة الزامل القاب�سة  )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة  •
�سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة  •

حوكمة الشركات:

لقد قامت �سركة جدوى لالإ�ستثمار بتبني مبادئ حوكمة ال�سركات والتي تتما�سى مع املعايري الدولية ومبا يتوافق مع االأنظمة والقواعد ال�سادرة من 

اجلهات املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية. وبذلك تكون ال�سركة قد اأوفت مبتطلبات تعاميم حوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية. 

ويبني اجلدول التايل تف�سياًل ملدى التزام �سركة جدوى  مبتطلبات حوكمة ال�سركات:

ال�شرح مت اللتزام ت�صل�صل املواد وفقاً لتعميم هيئة ال�صوق املالية

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

ü على جمل�ص الإدارة اإ�صدار تقرير �صنوي يت�صمن الآتي: 2

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

ü النتائج املالية ومالحظات املحا�سب القانوين اإن وجدت 2.2

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

اإدارتها، وتكوين جمل�ص االإدارة وت�سنيف اأع�سائه
2.3

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

واأع�سائها وعدد اجتماعاتها
2.4

ü
تفا�سيل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة من قبل ال�سركة  الأع�ساء جمل�ص 

االإدارة و خم�سة من كبار التنفيذيني با�ستخدام اجلدول املخ�س�ص.
2.5

• ملخالفة الفقرة )اأ(، من املادة 15 من الئحة 
�سناديق اال�ستثمار )10,000 ريال(

• ملخالفة الفقرة )ب(، من املادة 5 من الئحة 
االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم )100,000 ريال(

• ملخالفة الفقرة )ب(، من املادة 69 من الئحة 
االأ�سخا�ص املرخ�ص لهم )20,000 ريال(

• ملخالفة الفقرة )2(، من التعميم رقم  
12170/15/�ص من الئحة االأ�سخا�ص املرخ�ص 

لهم )10,000 ريال(

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

ü نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة. 2.7

ü
املعلومات املتعلقة باأية خماطر تواجهها ال�سركة و�سيا�سة اإدارة هذه 

املخاطر. 
2.8

ü
الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�سغيلية عن نتائج ال�سنة املالية 

ال�سابقة واأي توقعات اأعلنتها ال�سركة.
2.9

ü

اأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الأع�ساء 

جمل�ص االإدارة واأي �سخ�ص ذو عالقة به، يف اأ�سهم اأو اأدوات دين 

ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، واأي تغيري يف تلك امل�سلحة اأو 

تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية.

2.10
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ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور عام 2017

الحضورالتاريخالجتماع

ال�سيد/ اأديب الزامل27/03/2017اجتماع جمل�ص االإدارة )34(1

ال�سيد / عبدالعزيز ال�سبيعي

داتو نور اأزمان عبدالعزيز

ال�سيد/ اإقبال خان

ال�سيد/ كري�ستوفر ما�سرت�سن

ال�سيد/ مايكل باول

ال�سيد/ عبدالرحمن الرويتع

ال�سيد/ طارق ال�سديري

ال�سيد/ اأديب الزامل06/06/2017اجتماع جمل�ص االإدارة )35(2

ال�سيد/ عبدالعزيز ال�سبيعي

داتو نور اأزمان عبدالعزيز

ال�سيد/ اإقبال خان

ال�سيد/ مايكل باول

ال�سيد/ عبدالرحمن الرويتع

ال�سيد/ طارق ال�سديري

ال�سيد/ اأديب الزامل16/10/2017اجتماع جمل�ص االإدارة )36(3

ال�سيد/ عبدالعزيز ال�سبيعي

داتو نور اأزمان عبدالعزيز

ال�سيد/ اإقبال خان

ال�سيد/ هاورد مارك�ص

ال�سيد/ كري�ستوفر ما�سرت�سن

ال�سيد/ مايكل باول

ال�سيد/ عبدالرحمن الرويتع

ال�سيد/ طارق ال�سديري

ال�سيد/ اأديب الزامل12/12/2017اجتماع جمل�ص االإدارة )37(4

ال�سيد/ عبدالعزيز ال�سبيعي

ال�سيد/ اإقبال خان

ال�سيد/ كري�ستوفر ما�سرت�سن

ال�سيد/ مايكل باول

ال�سيد/ عبدالرحمن الرويتع

ال�سيد/ طارق ال�سديري 

لجان مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية

الرئي�صاالأ�ستاذ/ اإقبال خان1

ع�سواالأ�ستاذ/ عبد العزيز ال�سبيعي2

ع�سوداتو نور اأزمان عبدالعزيز3

ع�سواالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري 3

�سكرترياالأ�ستاذ/ نايف اأبو حيمد4

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

• �سركة فجر كابيتال - ع�سو جمل�ص االإدارة 
• �سركة الفارابي للبيرتوكيماويات املحدودة )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة

• �سركة جبل عمر للتطوير )�سركة م�ساهمة مدرجة(  - رئي�ص جمل�ص االإدارة
• �سركة حممد اإبراهيم ال�سبيعي واأوالده لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة( -  ع�سو جمل�ص 

االإدارة

• املجموعة الوطنية لال�ستزراع املائي )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة
• ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات امليكانيكية )�سركة م�ساهمة( - رئي�ص جمل�ص االإدارة

• غري م�ستقل داتو نور اأزمان عبدالعزيز3
• غري تنفيذي 

• ا�سيبادمي �ساجليك - ع�سو جمل�ص االإدارة
• ا�سيبادمي �ساجليك هولدجن - ع�سو جمل�ص االإدارة

• فيلدا انف�ستمنت - ع�سو جمل�ص االإدارة
• بي تي لينتا�ص - ع�سو جمل�ص االإدارة

• يو اإي اإم جروب - رئي�ص جمل�ص االإدارة

• م�ستقلاإقبال خان4
• غري تنفيذي

• بنك ا�سالم بروناي دار ال�سالم - ع�سو جمل�ص االإدارة 
• �سركة كاريفا - ع�سو جمل�ص االإدارة

• فجر كابيتال اأدفاي�سر�ص ليمتد - ع�سو جمل�ص االإدارة
• فجر كابيتال - الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي

• جيم�ص اإديوكي�سن - ع�سو جمل�ص االإدارة
• �سندوق مينا للبنى التحتية املحدودة - ع�سو جمل�ص االإدارة

• نا�سيونال بيرتوليم �سريفي�سز - ع�سو جمل�ص االإدارة
• تكافل بروناي - ع�سو جمل�ص االإدارة

• م�ستقل هاورد مارك�ص5
• غري تنفيذي 

• اوكرتي كابيتال ماجنمنت - رئي�ص جمل�ص االإدارة
• �سي�ص ماريان - ع�سو جمل�ص االإدارة

• توبر اأند كو - ع�سو جمل�ص االإدارة

• م�ستقلكري�صتوفر ما�صرت�صون6
• غري تنفيذي

• فجر كابيتال، دبي - ع�سو جمل�ص االإدارة
• هافنف�ست برايفت اإكوتي - ع�سو جمل�ص االإدارة

• ام اإل اإل بي القاب�سة - ع�سو جمل�ص االإدارة
• ام ام اإل ال - ع�سو جمل�ص االإدارة

• مونتيجو برايفت اإكويتي اإل اإل بي - رئي�ص جمل�ص االإدارة
• ام بي اإي ا�سو�سياتيكو - ع�سو جمل�ص االإدارة

• م�ستقلمايكل باول7
• غري تنفيذي

• اأي �سريكوت موتورز - ع�سو جمل�ص االإدارة
• اك�سوجيني�سز كوربوري�سن - ع�سو جمل�ص االإدارة

• فجر كابيتال - ع�سو جمل�ص االإدارة
• �سركة فينيك�ص كابيتال ماجنمنت - ع�سو جمل�ص االإدارة

• با�سبورت �سي�ستيم - ع�سو جمل�ص االإدارة
• ثيوماتيك كابيتال بارترنز - رئي�ص جمل�ص االإدارة

• غري م�ستقلعبد الرحمن الرويتع8
• غري تنفيذي

• �سركة �سناعات العي�سى )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة
• �سركة اأمالك العاملية للتمويل العقاري )�سركة م�ساهمة( - ع�سو جمل�ص االإدارة

�سركة ع�سري  للتجارة وال�سياحة وال�سناعة والزراعة والعقارات واأعمال املقاوالت )�سركة   •
م�ساهمة مدرجة( - الع�سو املنتدب واملدير العام

• �سركة حلواين اإخوان )�سركة م�ساهمة مدرجة( - رئي�ص جمل�ص االإدارة
• مدينة امللك عبد اهلل االقت�سادية )اإعمار( )�سركة م�ساهمة مدرجة( - ع�سو جمل�ص 

االإدارة

• املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق )�سركة م�ساهمة مدرجة( - ع�سو جمل�ص االإدارة
• والية لال�ستثمار - نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

• غري م�ستقلطارق ال�صديري9
• تنفيذي

• �سركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية )�سركة م�ساهمة مدرجة( - ع�سو 
جمل�ص االإدارة

• �سركة الراجحي الفا لال�ستثمار القاب�سة )�سركة م�ساهمة(  - ع�سو جمل�ص االإدارة
• �سركة ارامكو ال�سعودية لزيوت االأ�سا�ص - ع�سو جمل�ص االإدارة

• تداول )ال�سوق املالية ال�سعودية(  - ع�سو جمل�ص االإدارة
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دور جلنة املطابقة وااللتزام هو االإ�سراف على تنفيذ جدوى جلميع االأنظمة واللوائح املعمول بها، وذلك بهدف �سمان االمتثال الكامل، وتقليل 

املخاطر القانونية والتنظيمية ، وتطبيق اأعلى املعايري االأخالقية. عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2016.

*انتهت ع�سوية ال�سيد علي ال�سقيه يف 28/09/2017 بعد ا�ستقالته

**بداأت ع�سوية ال�سيد اأن�ص اآل ال�سيخ يف 27/01/2018

والتعويضات  المكافٓات 

اأع�صاء املجل�ص البيان

التنفيذيني

اأع�صاء املجل�ص غري 

التنفيذيني / امل�صتقلني

خم�صة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 

اأعلى املكافاآت والتعوي�صات ي�صاف اإليهم 

الرئي�ص التنفيذي واملدير املايل اإن مل 

يكونا �صمنهم

6,300,996ال يوجدال يوجدالرواتب والتعوي�سات

12,000254,0003,201,216البدالت

1,600,00011,204,000ال يوجداملكافاآت الدورية وال�سنوية

ال يوجدال 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 يوجدال يوجد

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجراءات الرقابية الداخلية بالشركة

الرقابة الداخلية يف �سركة جدوى لال�ستثمار مدعومة من قبل ثالثة اإدارات خم�س�سة: املراجعة الداخلية، االإلتزام واإدارة املخاطر. ت�سمن هذه االإدارات 

الثالث تطبيق ال�سيا�سات واالإجراءات املنا�سبة، و مراجعتها وحتديثها ب�سكل منتظم، واملوافقة عليها من قبل جلنة ال�سيا�سات واالإجراءات، وفقًا جلدول تفوي�ص 

ال�سالحيات يف ال�سركة. ويحدد اجلدول �سالحيات وم�سوؤوليات خمتلف االأطراف يف جدوى.

ت�سمن اإدارة املراجعة الداخلية تطبيق ال�سوابط املنا�سبة وتوافقها مع اأنظمة هيئة ال�سوق املالية واأف�سل املمار�سات الدولية، وذلك من خالل اعتماد نهج قائم 

على حتديد املخاطر وتنفيذ خطة مراجعة �سنوية. يتم عر�ص جميع املالحظات على جلنة املراجعة واملخاطر، واقرتاح خطط عمل ت�سحيحية يتم املوافقة 

عليها من قبل االإدارة. تطبق ال�سركة نظام حوكمة منا�سب يتمثل يف عدة جلان تابعة ملجل�ص االإدارة، وهي اللجنة التنفيذية، جلنة املكافاآت والرت�سيحات، جلنة 

اال�ستثمار، جلنة التدقيق واملخاطر وجلنة املطابقة واالإلتزام.

إدارة المخاطر

يتمثل الهدف االأ�سا�سي الإدارة املخاطر يف التاأكد من اأن االأ�سول اخلا�سة بال�سركة وخ�سومها ومراكز التداول وجميع االأن�سطة االئتمانية والت�سغيلية اخلا�سة 

بها ال تعر�سها للخ�سائر ب�سكل يهدد ا�ستمرارية ال�سركة. ت�ساعد اإدارة املخاطر يف التاأكد من اأن التعر�سات للمخاطر لي�ست كبرية بال�سكل الذي يوؤثر على 

املركز الراأ�سمايل لل�سركة ومركزها املايل. ويف جميع االأحوال، يتم حتديد وقيا�ص واإدارة ومراقبة جميع االأن�سطة التي تزيد من احتمال وجود املخاطر.

جمل�ص االإدارة واإدارة ال�سركة م�سوؤولة عن وحتديد مدى قبول املخاطرة، ور�سم ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر، وتاأ�سي�ص ثقافة اإدارة املخاطر، واعتماد هيكل 

حدود املخاطر املختلفة التي تواجهها جدوى. جمل�ص االإدارة هو امل�سوؤول يف النهاية عن �سمان وجود نظام مالئم وفعال للرقابة الداخلية اىل جانب تنفيذ 

اإطار فعال الإدارة املخاطر بال�سكل ال�سحيح.

دور اللجنة التنفيذية هو االإ�سراف على االأداء املايل والت�سغيلي لل�سركة، ومتابعة املهام املحالة اإليها من جمل�ص االإدارة، والتاأكد من وجود نظم الرقابة 

املنا�سبة. عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2017.

جلنة ال�صتثمار 

الرئي�صاالأ�ستاذ/ مايكل باول1

ع�سواالأ�ستاذ/ مازن اجلبري2

ع�سوالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري3

ع�سواالأ�ستاذ/ عامر أفيوين4

ع�سواالأ�ستاذ/ عبد العزيز العريفي5

ع�سواالأ�ستاذة/ زهري الدين خالد6

ع�سواالأ�ستاذ/ �سعد ال�سيف7

�سكرتري االأ�ستاذ/ نايف اأبو حيمد8

دور جلنة اال�ستثمار هو االإ�سراف والتاأكد من ا�ستثمار راأ�ص مال جدوى لال�ستثمار وفقًا الأهداف و�سيا�سة ال�سركة اال�ستثمارية، ومراقبة اأداء اال�ستثمار 

الكلي لراأ�ص مال ال�سركة ب�سكل دوري، والتو�سية باأي تغيريات ح�سب االقت�ساء. عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل 2017.

جلنة التدقيق واملخاطر

الرئي�صاالأ�ستاذ/ عبد الرحمن الرويتع1

ع�سوالدكتور/ �سعود النمر3

ع�سواالأ�ستاذ/ نا�سر القحطاين2

�سكرتري االأ�ستاذ/ رامي ال�سدي4

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

اأنظمة التدقيق الداخلية، واأنظمة التحكم املنا�سبة. عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2017.

جلنة املكافاآت والرت�صيحات

الرئي�صاالأ�ستاذة/ اآن امليدا1

ع�سواالأ�ستاذ/ عبدالعزيز ال�سبيعي2

ع�سواالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري3

�سكرتري االأ�ستاذ/ نايف املطريي4

دور جلنة املكافاآت والرت�سيحات هو االإ�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 2017.

جلنة املطابقة واللتزام 

الرئي�صاالأ�ستاذ/ عبد العزيز ال�سبيعي1

ع�سواالأ�ستاذ/ طارق ال�سديري 2

ع�سواالأ�ستاذ/ حممد العبيد 3

ع�سواالأ�ستاذ/ علي ال�سقيه*4

ع�سواالأ�ستاذ/رامي ال�سدي  5

ع�سواالأ�ستاذ/ اأن�ص اآل ال�سيخ**6

�سكرترياالأ�ستاذ/ ملياء احلميد 7
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 )BCM( 4.2 . اإدارة ا�ستمرارية االأعمال

تلتزم �سركة جدوى بحماية موظفيها و�سمان تنفيذ مهام ال�سركة وتوفري قدرات البنية التحتية احليوية حلماية ال�سركة والعمالء، واحلفاظ على اأهداف 

ال�سركة. ويتم حتديد مكونات اإدارة ا�ستمرارية االأعمال )BCM( وفقًا ملا يلي:

• اإدارة االأزمات. 

• خطة ا�ستمرارية االأعمال. 

• خطة التعايف من الكوارث.

جُتري جدوى اختبارًا �سنويًا للتعايف من الكوارث ملهامها احليوية خارج مقرها الرئي�ص يف الريا�ص للحفاظ على التوافر امل�ستمر للموارد االأ�سا�سية الالزمة 

للعمل خالل االأزمات.

)ترد مزيد من التفا�صيل حول املخاطر املالية يف اإطار الي�صاحات رقم 26 من القوائم املالية(

إقرار مجلس اإلدارة
يقر جمل�ص االإدارة بعدم وجود عقود اأو اأعمال، خالل العام املايل 2017، تكون ال�سركة طرفًا فيها ويكون الأحد اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأو الرئي�ص التنفيذي اأو 

املدير املايل اأو اأي �سخ�ص ذي عالقة باأي م�سلحة فيها.

1 . خماطر االئتمان

الإدارة خماطر االئتمان، تخ�س�ص ال�سركة حدود منا�سبة لالأطراف النظرية بناًء على مراجعات دقيقة. باالإ�سافة اإىل ذلك، تقوم اإدارة املخاطر باإجراء 

مراجعة م�ستمرة و�ساملة للمخاطر وعر�ص املالحظات الرئي�سية واال�ستثناءات )اإن وجدت( اإىل االإدارة العليا وجلنة التدقيق واملخاطر.

2 . خماطر ال�سوق

تدير ال�سركة خماطر ال�سوق من خالل اإن�ساء حدود منا�سبة للمخاطر. ويتم و�سع حدود املخاطر با�ستخدام جمموعة متنوعة من اأدوات قيا�ص املخاطر، مبا 

يف ذلك حتليل احل�سا�سية والقيمة املعر�سة للخطر ومنهجيات اختبارات التحمل.

3 . خماطر ال�سيولة 

تقوم ال�سركة باإدارة �سيولتها وفقًا للميزانية العامة حيث جتمع التدفقات النقدية املتوقعة ومالمح ال�سيولة الأ�سولها والتزاماتها املالية، والتي تعالج احتياجات 

ال�سيولة املتعددة مثل النفقات العادية، التقلبات الدورية يف االأو�ساع االقت�سادية، التغري امل�ستقبلي لظروف ال�سوق اأو تغري رغبة التمويل لدى مزودي ال�سيولة. 

كما تر�سد ال�سركة حدود ن�سبة التداول، ن�سبة تغطية ال�سيولة، والفجوة الرتاكمية كن�سبة مئوية من اإجمايل االلتزامات على اأ�سا�ص منتظم للتاأكد من التمويل 

الذاتي جلدوى يف ال�سيناريوهات ال�سلبية. ن�سبة تغطية ال�سيولة )LCR( ت�سمن اأن ال�سركة لديها خمزون كاف من االأ�سول عالية اجلودة، ال�سائلة، وغري 

املربوطة التي ميكن حتويلها على الفور اإىل نقِد لتلبية احتياجات ال�سيولة ملدة 30 يومًا.

3.1 . خطة التمويل الطارئ

ت�سع جدوى خطة التمويل الطارئ يف بداية ال�سنة ملواجهة اأي اأزمات م�ستقبلية يف ال�سيولة. وُتقيِّم خطة التمويل الطارئ م�سادر التمويل بو�سوح من خالل 

املوارد املتنوعة، ويتم عر�سها على املجل�ص الإقرارها.

4 . املخاطر الت�سغيلية

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سارة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة الناجمة عن عدم كفاية اأو ف�سل العمليات، االأ�سخا�ص، واالأنظمة الداخلية اأو االأحداث 

اخلارجية. اإدارة خماطر املوؤ�س�سات )ERA( لديها تركيز مزدوج للحد من املخاطر والبحث عن فر�سة لل�سركة. ت�ستخدم جدوى نهج التقييم الذاتي 

وال�سيطرة على املخاطر )RCSA( لتحديد املخاطر وال�سيطرة عليها. يتيح اإطار املخاطر الت�سغيلية لل�سركة فهم املخاطر الكامنة واإبراز املخاطر الت�سغيلية 

للفريق وذلك لتحديد املخاطر القائمة والنا�سئة ب�سكل ا�ستباقي واتخاذ اإجراءات فعالة ومنا�سبة الإدارة، نقل، وجتنب املخاطر، اأو التخفيف من اآثارها. يتكون 

اإطار املخاطر الت�سغيلية من الوحدات التالية:

 )RCSA( التقييم الذاتي وال�سيطرة على املخاطر •

• اإدارة اخل�سارة الت�سغيلية

• تخفيف املخاطر 

• ر�سد، قبول واالإبالغ عن املخاطر  

4.1 . املخاطر التاأمينية

للتخفيف من اآثار املخاطر الت�سغيلية، متتلك جدوى جمموعة كافية من ال�سيا�سات التاأمينية، مثل التعوي�ص املهني وغريها. ومت و�سع ال�سيا�سات التاأمينية 

لتتما�سى مع م�ستوى املخاطر الت�سغيلية الكامنة والتي يجب اأن تكون جمدية لل�سركة من حيث التكلفة.
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عشرة أعوام من ... اإلنجاز المتميز
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

20172016اإي�صاحات

بالريال ال�سعوديالإيرادات

210,989,070178,822,666اإدارة االأ�سول

78,611,949 35,463,681ا�ستثمارات م�سرفية

3,561,5516,776,703و�ساطة

179,618,81117,124,128الربح من ا�ستثمارات ملكية، �سايف

9,034,352)1,593,264(11احل�سة يف �سايف )خ�سارة(/ ربح �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

290,369,798 258,039,849جمموع الإيرادات

امل�سروفات

)118,892,798( )119,916,224(رواتب ومزايا اأخرى متعلقة باملوظفني

)2,128,675()1,981,476(10ا�ستهالك

)4,125,398()4,597,569(م�سروف االإيجار

)10,460,056()11,182,996(عمولة خا�سة على القرو�ص البنكية

)36,726,949(    )37,110,281(18م�سروفات عمومية واإدارية اأخرى

)8,255,380(--9اإنخفا�ص قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع

)180,589,256(  )174,788,546(جمموع امل�صروفات

109,780,542  83,251,303�صايف الربح

190.981.29ربح ال�صهم

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

قائمة   المركز   المالي   كما   في   31   ديسمبر 2017  

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

20172016اإي�صاحات

بالريال ال�سعودياملوجودات

موجودات متداولة

4260,216,878204,002,766نقد وما يف حكمه

521,973,65930,083,241ذمم مدينة، �سايف

6131,088,388418,417,055ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�ص املتاجرة

7293,799,083157,206,993م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

88,214,7685,896,900م�سروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى

715,292,776815,606,955جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

1,029,492,893 91,123,583,040ا�ستثمارات متاحة للبيع

105,065,9505,307,388ممتلكات ومعدات، �سايف

213,885,918 11286,056,263ا�ستثمار يف �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية

1,248,686,199 1,414,705,253جمموع املوجودات غري املتداولة

2,064,293,154 2,129,998,029جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة

12290,240,821242,317,091قرو�ص بنكية

879,099862,661ذمم دائنة 

47,004,090 1334,738,817م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

12,738,147    149,819,115خم�س�ص الزكاة و�سريبة دخل

302,921,989  335,677,852جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

44,999,325--12قرو�ص بنكية

17,846,35314,344,358مكافاأة نهاية اخلدمة

1550,497,81131,561,448دفعات على اأ�سا�ص ال�سهم

68,344,16490,905,131جمموع املطلوبات غري املتداولة 

404,022,016393,827,120جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

1852,735,000852,735,000راأ�ص املال

16325,462,754325,462,754احتياطي نظامي

326,261,173 9393,642,830&11اإحتياطي القيمة العادلة 

166,007,107 154,135,429اأرباح مبقاة

1,670,466,034 1,725,976,013جمموع حقوق امللكية

2,064,293,154 2,129,998,029جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

احتياطي راأ�ص املال

نظامي

احتياطي القيمة 

العادلة

املجموعاأرباح مبقاة

بالريال ال�سعودي

852,735,000325,462,754326,261,173166,007,1071,670,466,034الر�صيد كما يف 1 يناير 2017م

التغري يف القيمة العادلة لال�صتثمارات املتاحة 

للبيع

)اإي�صاح 9&11(

----63,249,577--63,249,577

القيمة العادلة لال�صتثمارات املتاحة للبيع 

املحولة اإىل قائمة الدخل  )اإي�صاح 17(
----4,132,080--4,132,080

83,251,30383,251,303--�صايف الربح

)85,273,500( )85,273,500(------توزيعات اأرباح )اإي�صاح 20(

خم�ص�ص الزكاة و�صريبة الدخل- ال�صنة احلالية

)اإي�صاح 14(
------)9,819,115( )9,819,115(

خم�ص�ص الزكاة و�صريبة الدخل - ال�صنة 

ال�صابقة )اإي�صاح 14(
------)30,366( )30,366(

852,735,000325,462,754393,642,830154,135,4291,725,976,013الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 2017م

852,735,000314,484,700425,904,951165,408,6081,758,533,259الر�سيد كما يف 1 يناير 2016م

)110,495,365(--)110,495,365(----التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع املحولة 

اإىل قائمة الدخل )اإي�ساح 17(
----2,596,207--2,596,207

االإنخفا�ص يف اال�ستثمار املعرتف به يف قائمة 

الدخل )اإي�ساح 9(
----8,255,380--8,255,380

109,780,542109,780,542------ �سايف الربح

--)10,978,054(--10,978,054 --املحول اإىل االإحتياطي النظامي

)85,273,500()85,273,500(------توزيعات ارباح )اإي�ساح 20(

خم�س�ص زكاة و�سريبة الدخل - ال�سنة احلالية 

)اإي�ساح 14(
------)12,738,147()12,738,147(

خم�س�ص زكاة و�سريبة الدخل - ال�سنة ال�سابقة 

)اإي�ساح 14(
------)192,342()192,342(

325,462,754326,261,173166,007,1071,670,466,034 852,735,000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2016م

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

20172016اإي�صاحات
بالريال ال�سعوديالأن�سطة الت�سغيلية

109,780,542    83,251,303�سايف الربح

ت�سويات لـ

)9,034,352(111,593,264ح�سة ال�سركة يف خ�سارة/)ربح( �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية
2,128,675 101,981,476ا�ستهالكات

3,677,976 3,902,129مكافاأة نهاية اخلدمة
)233,876(   51,562,500خم�س�ص/)رد خم�س�ص( ذمم م�سكوك يف حت�سيلها 

1522,733,55319,930,194دفعات على اأ�سا�ص ال�سهم
2,596,207 94,132,080خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، �سايف

)4,417,055()1,340,250(17مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�ص املتاجرة
)941,741()2,331,083(17مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�ص املتاجرة، �سايف

8,255,380--9اإنخفا�ص قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية

9,281,317 6,547,082ذمم مدينة 
)36,048,551()136,592,090(م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

6,567,264  )2,033,845(م�سروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى
)12,016,977( )12,265,273(م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

)8,027,310(16,438ذمم دائنة

91,497,693)28,842,716(النقد الناجت من العمليات
)170,726()400,134(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة

)2,847,735()3,797,190(دفعات على اأ�سا�ص ال�سهم
)5,064,080()13,052,536(14&1.8الزكاة و�سريبة الدخل املدفوعة

83,415,152)46,092,576(�صايف النقد )امل�صتخدم يف(/الناجت من الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)473,682( )1,740,038(10�سراء ممتلكات ومعدات
3,981--متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات

)63,813,440()131,374,982(9اإ�سافات ال�ستثمارات متاحة للبيع
26,770,803323,911,354متح�سالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 

)414,000,000(--6اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�ص املتاجرة
291,000,000288,630,187متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مقتناة الأغرا�ص املتاجرة

184,655,783134,258,400�صايف النقد الناجت من الأن�صطة ال�صتثمارية

الأن�سطة التمويلية

241,890,874242,317,091متح�سالت من قرو�ص بنكية
)240,820,112()238,966,469(�سداد قرو�ص بنكية

2,520,321--قر�ص ل�سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية
)85,273,500()85,273,500(20توزيعات اأرباح مدفوعة 

)81,256,200()82,349,095(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة التمويلية
56,214,112136,417,352�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

204,002,76667,585,414النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
4260,216,878204,002,766النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

بنود غري نقدية:

)110,495,365(63,249,577التغري يف احتياطي القيمة العادلة، �سايف

القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع املحولة اإىل قائمة الدخل، �سايف بعد خ�سم 

االإنخفا�ص

 )4,132,080(10,851,587

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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ميكن احت�ساب قيمتها العادلة ب�سكل موثوق فيتم قيا�سها بالتكلفة. يتم 

االإعرتاف باأي اأرباح اأو خ�سائر غري حمققة ناجتة من التغريات يف 

القيمة العادلة من خالل قائمة التغريات يف حقوق امللكية يف "التغري يف 

القيمة العادلة لال�ستثمارات" �سمن حقوق امللكية اإىل اأن يتم ا�ستبعاد 

اال�ستثمارات اأو اإنخفا�ص قيمتها حينها يتم اإعادة ت�سنيف اأي اأرباح 

اأو خ�سائر مرتاكمة مت قيدها �سابقًا يف حقوق امللكية اإىل الدخل للفرتة 

واالإف�ساح عنها كاأرباح/)خ�سائر( يف اإيرادات امللكية.

النخفا�ص يف قيمة املوجودات املالية:

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

دليل مو�سوعي ي�سري اإىل انخفا�ص قيمة اأ�سل مايل حمدد اأو جمموعة 

موجودات مالية. ويف حالة وجود هذا الدليل، يتم قيد اأي خ�سارة ناجتة 

عن االنخفا�ص يف القيمة يف قائمة الدخل. بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة 

للبيع املثبتة بالقيمة العادلة، فاإن خ�سائر االإنخفا�ص والتي متثل الفرق 

بني التكلفة )بال�سايف بعد خ�سم اأي دفعات اأ�سا�سية واالإطفاء( والقيمة 

العادلة احلالية، ناق�سًا اأي خ�سائر اإنخفا�ص مت االإعرتاف بها �سابقًا يف 

قائمة الدخل يتم حتويلها من قائمة التغريات يف حقوق امللكية اإىل قائمة 

الدخل. ال يتم قيد عك�ص اأدوات امللكية امل�سنفة كا�ستثمارات حمتفظ بها 

للبيع يف قائمة الدخل.

يتم حتديد االإنخفا�ص كما يلي:

اأ( بالن�سبة للموجودات املعرتف بها بالقيمة العادلة، ميثل االإنخفا�ص 

الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�سًا اأي خ�سائر اإنخفا�ص مت 

االإعرتاف بها �سابقًا يف االأرباح اأو اخل�سائر.

ب( بالن�سبة للموجودات املدرجة قيمتها بالتكلفة، ميثل االنخفا�ص يف 

القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املخ�سومة باأ�سعار ال�سوق املتداولة للعوائد ملوجودات مالية 

مماثلة.

ج( بالن�سبة للموجودات املعرتف بها بالتكلفة املطفاأة، ميثل االإنخفا�ص 

الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

املخ�سومة مبعدل الفائدة الفعلي االأ�سلي.

يتم �سطب املوجودات املالية فقط يف الظروف التي ا�ستنفدت فيها جميع 

و�سائل اال�سرتداد املمكنة.

ال�صتثمار يف �صركات زميلة:

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

راأ�ســمالها ووفقًا لذلك متار�ــص تاأثريًا جوهريًا ولكن لي�ص �سيطرة. يتم 

املحا�سبة عن اال�ســتثمارات يف ال�سركات الزميلة با�ستخدام طريقة 

حقوق امللكية )ا�ســتثمارات يف �ســركات م�ستثمر بها بطريقة حقوق 

امللكية( وتقيد مبدئيًا بالتكلفة. تت�سمن القوائم املالية ح�سة ال�ســركة 

يف اأرباح وخ�ســائر والتغريات يف حقوق امللكية لل�ســركات امل�ستثمر بها 

بطريقة حقوق امللكية. عندما تتجاوز ح�سة ال�ســركة من اخل�ســارة عن 

قيمة ملكيتها يف ال�ســركة التابعة، يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لل�ســركة 

اإىل ال�سفر ويتم املحا�ســبة عن اخل�ســائر االإ�سافية كالتزام عندما 

تتكبد ال�ســركة التزامات نظامية اأو تعاقدية اأو قامت بالدفع نيابة عن 

ال�ســركة الزميلة. يتم اإ�سافة ح�سة ال�ســركة يف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة 

امل�ســتثمر فيها اأو حتميلها على قائمة الدخل.

املمتلكات واملعدات:

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

تعتــرب م�سروفات االإ�سالح وال�سيانة م�سروفات اإيرادية، اأما 

م�سروفات التح�ســينات فتعترب م�سروفات راأ�سمالية. يتم احت�ساب 

االإ�ستهالك با�ســتخدام طريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�ص االأعمار 

االإنتاجية املقدرة للموجودات. ويتم اإطفاء التح�ســينات على العقارات 

امل�ســتاأجرة على اأ�سا�ــص االأعمار االإنتاجية املقدرة لهذه التح�سينات اأو 

املتبقــي من مدة عقد االإيجار اأيهما ينتهي اأواًل.

اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�ســية لهذه املوجودات هي:

ال�سنوات

4اأجهزة حا�سب اآيل
4اأثاث ومفرو�سات

4معدات مكتبية

4�سيارات

حت�سينات على العقارات 

امل�ستاأجرة

مدة عقد االإيجار اأو العمر االإنتاجي اأيهما 

ينتهي اأواًل

النخفا�ص يف قيمة املوجودات غري املالية:

يتــم مراجعــة املوجودات غري املالية للتاأكد من وجود اأي دليل على 

حدوث خ�ســارة نتيجة انخفا�ص يف قيمتها عندما ت�ســري االأحداث اأو 

التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية غري قابلة لال�ســرتداد. 

يتم اإثبات اخل�ســارة الناجتة عن االإنخفا�ص 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، اأيهما اأكرب. ولغر�ص تقييم 

االإنخفا�ص يف قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات اإىل اأدنى م�ســتوى 

لهــا بحيث ميكن حتديــد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�سورة منف�سلة.

املخ�ش�شات:

يتم االعرتاف باملخ�س�ص 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 

االإلتزام.

مدفوعات نقدية على اأ�صا���ص الأ�صهم:

يتم االإعرتاف مب�سروفات مدفوعات نقدية على اأ�سا�ــص االأ�سهم 

واالإلتزام املرتبط بها بالرجوع اإىل القيمة الدفرتية لالأ�ســهم يف تاريخ 

التقرير م�سروبة بعامل حمدد م�ســبقًا. اإىل اأن يتم ت�ســوية االإلتزام، 

يتم اإعادة قيا�ــص االإلتزام يف نهاية كل فرتة تقرير. يتم االإعرتاف باأي 

تغــريات يف قيمــة االإلتزام يف قائمة الدخل. اإ�سافة اإىل ذلك، يحق 

للموظف املوؤهل ا�ســتالم كافة توزيعات االأرباح وفقًا ل�سيا�ســة توزيعات 

االأرباح بال�ســركة فيما يخ�ص اأ�سهم ال�سركة العادية.

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�ص باململكة 

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

1 �سفر 1428هـ )املوافق 19 فرباير 2007م(.

اإن راأ�ص مال ال�سركة البالغ 852,735,000 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 

2016م: 852,735,000 ريال �سعودي( مق�سم اإىل 85,273,500 
�سهم )31 دي�سمرب 2016م: 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�ص واإدارة ال�سناديق اال�ستثمارية واإدارة املحافظ 

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

املتعلقة بال�سناديق اال�ستثمارية واإدارة املحافظ واملتاجرة كما ورد يف 

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

)املوافق 27 اأغ�سط�ص 2006م(. مكتب ال�سركة امل�سجل يقع يف العنوان 

التايل:

الدور 7، �سكاي تاور

طريق امللك فهد

�ص.ب 60677

الريا�ص 11555

اململكة العربية ال�سعودية

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.

مت اإ�سدار نظام �سركات جديد مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/3 بتاريخ 

11 نوفمرب 2015م )ي�سار اإليه فيما يلي بـ "النظام"( والذي دخل 
حيز التنفيذ بتاريخ 1437/7/25هـ )املوافق 2 مايو 2016م(. يجب 

على ال�سركة ان تقوم بتعديل نظامها االأ�سا�سي عند وجود اأية تغريات 

ليتما�سى مع مواد النظام.

وفقا ملتطلبات الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )"الهيئة"(، يتعني 

على جميع ال�سركات املالية التحول اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية 

املعتمدة من الهيئة اعتبارًا من 1 يناير 2018م بهدف اإعداد قوائمها 

املالية. عند اإعداد املجموعة االأوىل من املعايري الدولية للتقارير املالية، 

�ستقوم االإدارة بتحليل اأثر التطبيق الأول مرة للمعايري الدولية للتقارير 

املالية على القوائم املالية لل�سنة احلالية وال�سابقة، وعليه �ستقوم باإدراج 

الت�سويات الالزمة "لتطبيق بع�ص ال�سيا�سات املحا�سبية التي قد تختلف 

عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة" يف املجموعة االأوىل من 

القوائم املالية لل�سركة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

اأ�ص�ص القيا�ص:

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا 

القيا�ص بالقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمارات 

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

طريقة حقوق امللكية، وبا�ستخدام مبداأ اال�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم 

اال�ستمرارية.

عملة العر�ص والن�صاط:

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

الن�ساط لل�سركة.

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�ص 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:

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

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

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 مقتناة لأغرا�ص املتاجرة:

يتم �سراء اال�ستثمارات امل�سنفة كا�ستثمارات حمتفظ بغر�ص املتاجرة 

ب�سورة رئي�سية بغر�ص البيع اأو ال�سراء يف املدى الق�سري. يتم قيا�ص 

اال�ستثمارات املحتفظ بها بغر�ص املتاجرة الحقًا بالقيمة العادلة واإدراج 

اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة من التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل 

يف الفرتة التي ن�ساأت فيها واالإف�ساح عنها كـ "اإيرادات ملكية".

ا�صتثمارات متاحة للبيع:

اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي ا�ستثمارات غري م�ستقة م�سنفة 

كا�ستثمارات متاحة للبيع اأو لي�ست م�سنفة كفئة اأخرى من املوجودات 

املالية ويعتزم االإحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من الزمن، والتي قد يتم 

بيعها لتلبية متطلبات ال�سيولة اأو التغريات يف معدالت الفائدة واأ�سعار 

ال�سرف اأو اأ�سعار امللكية.

يتم قيد اال�ستثمارات امل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع مبدئيًا بالقيمة 

العادلة مبا يف ذلك تكاليف املعامالت املبا�سرة واالإ�سافية ويتم قيا�سها 

الحقًا بالقيمة العادلة فيما عدا اال�ستثمارات غري املدرجة التي ال 

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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5. الذمم المدينة، صافي
20172016

بالريال ال�سعودي

21,973,65935,013,066ذمم مدينة

)4,929,825(--خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيلها

21.973.65930,083,241ذمم مدينة، �سايف

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

20172016

بالريال ال�سعودي

4,929,8255,163,701الر�سيد كما يف 1 يناير

)233,876(1,562,500خم�س�ص/ )عك�ص( خالل ال�سنة 

--)6,492,325(امل�سطوب خالل ال�سنة

4,929,825--الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

6. استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
فيما يلي التكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املقتناة الأغرا�ص املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب:

 2016                                                                  2017                      

                                                    بالريال ال�سعودي

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

128,378,441131,088,388414,000,000418,417,055�صندوق عام مفتوح
متثل ا�ستثمار يف وحدات �سندوق مرابحة عام مفتوح مدار لل�سركة.

7. المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون االأطراف ذات العالقة بال�سركة من امل�ساهمني وال�سركات الزميلة وال�سقيقة، وال�سناديق حتت االإدارة واملديرين وموظفي االإدارة العليا يف 

ال�سركة. يتم اجراء هذه املعامالت ب�سروط متفق عليها بني الطرفني ومعتمدة من اإدارة ال�سركة.

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

فيما يلي املعامالت الهامة مع االأطراف ذات العالقة واملبالغ املتعلقة بها:

20172016

بالريال ال�سعوديطبيعة املعاملةالطرف ذو العالقة

135,301,411105,716,604اإدارة اأ�سولال�سناديق حتت االإدارة

31,000,00063,524,493ا�ستثمارات م�سرفيةال�سناديق حتت االإدارة

414,000,000-�سراء ا�ستثمارات حمتفظ بها بغر�ص املتاجرةال�سناديق حتت االإدارة

291,000,000288,630,188ا�ستبعاد ا�ستثمارات حمتفظ بها بغر�ص املتاجرةال�سناديق حتت االإدارة

128,500,00063,813,440�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيعال�سناديق حتت االإدارة

27,700,867279,905,085ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيعال�سناديق حتت االإدارة

12,864,8486,411,595م�سروفات متكبدة نيابة عن ال�سناديق املدارةال�سناديق حتت االإدارة

7,566,74011,576,540دخل توزيعات اأرباحال�سناديق حتت االإدارة

)3,000,000(3,000,000مكافاآت )اأ(جمل�ص االإدارة

)1,500,000(1,500,000اأتعاب خدماتال�سركة الزميلة

--681,587م�سروفات متكبدة نيابة عن ال�سركات الزميلةال�سركة الزميلة

ترجمة املعامالت الأجنبية:

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�سعودي على اأ�سا�ص اأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت. اأما املوجودات واملطلوبات 

النقدية التي تتم بالعمالت االأجنبية فيجري حتويلها لتعك�ص ما يعادلها بالريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. 

تدرج االأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية يف قائمة الدخل.

مكافاأة نهاية اخلدمة:

اإن خم�س�ص مكافاأة 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�ــص القيمة احلالية للمزايا املقررة امل�ســتحقة للموظفني يف حالة 

تركهــم 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�سعودية.

اأ�صول حتت الإدارة:

تقدم ال�ســركة خدمات اإدارة االأ�سول لعمالئها، والتي ت�ســمل اإدارة بع�ص �سناديق اال�ســتثمار. هذه االأ�سول ال تعامل على اأنها اأ�سول لل�ســركة وبناء 

عليــه ال يتم اإدراجها يف القوائم املالية.

ح�صابات العمالء النقدية:

حتتفظ ال�ســركة بح�ســابات العمالء النقدية لدى بنوك حملية ال�ســتخدامها لال�ســتثمار بالنيابة عنهم، وهذه االأر�سدة غري مدرجة يف القوائم املالية 

لل�سركة.

حتقق الإيرادات:

تتحقــق االإيــرادات عنــد 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. يتم االإعرتاف باأتعاب االإكتتاب عند ا�ســرتاك امل�ســتثمر يف ال�سندوق. يتم االإعرتاف باإيرادات االأداء 

وفقًا الأحكام و�ســروط ال�سندوق املدار. ت�ســتحق اأتعاب اخلدمات اال�ست�ســارية على اأ�سا�ــص تنا�سبي زمني يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي اخلدمات. 

يتم االإعرتاف بدخل توزيعات االأرباح عند ن�ســوء احلق با�ســتالم االأرباح.

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

الزكاة و�صريبة الدخل:

يخ�سع امل�ساهمني ال�سعوديني يف ال�سركة للزكاة وفقًا الأنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( املعمول بها يف اململكة العربية 

ال�سعودية. يتم حتميل الزكاة على اأ�سا�ص الوعاء الزكوي. يتم حتميل التقدير الناجت عن الزكاة على حقوق امللكية للم�ساهمني ال�سعوديني. يخ�سع 

امل�ساهمني االأجانب ل�سريبة الدخل وفقًا الأنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم 

احت�ساب �سريبة الدخل على اأ�سا�ص �سايف الربح املعدل. يتم حتميل التقدير الناجت عن �سريبة الدخل على حقوق امللكية للم�ساهمني االأجانب.

4. النقد وما في حكمه
يت�سمن النقد وما يف حكمه ح�سابات البنك اجلارية وودائع مرابحة ت�ستحق خالل فرتة اأقل من ثالثة اأ�سهر من تاريخ االإقتناء:

20172016

بالريال ال�سعودي

125,657,20221,953,423نقد لدى البنوك - احل�سابات اجلارية 

134,559,676182,049,343ودائع مرابحة

260,216,878204,002,766

1.4. ودائع املرابحة مودعة لفرتات خمتلفة ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة اأ�سهر وذلك ح�سب متطلبات ال�سيولة لل�سركة، وحتمل متو�سط عمولة 
بن�سبة  1.51% �سنويًا )31 دي�سمرب 2016م: %2.3(.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(
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9. االستثمارات المتاحة للبيع
فيما يلي التكلفة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2017

�صندوق ا�صتثمار

مفتوح

�صندوق ا�صتثمار

مقفل
الجمايلاأ�صهم

بالريال ال�سعودي

التكلفة:

135,963,440795,762,053592,345932,317,838الر�سيد يف بداية ال�سنة

  75,000,00056,317,11357,869131,374,982ا�سافات

)30,902,883(--)5,432,604()25,470,279(ا�ستبعادات 

185,493,161846,646,562650,2141,032,789,937الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

ت�صوية القيمة العادلة: 

198,960,422)94,662(203,086,382)4,031,298(الر�سيد يف بداية ال�سنة

خ�سائر غري حمققة من اإعادة 

التقييم
)3,542,321()6,814,000()157,711()10,514,032(

64,5544,132,080)2,421,403(6,488,929خ�سائر حمققة من ا�ستبعادات

انخفا�ص قيمة معرتف فيها 

يف قائمة الدخل
--------

192,578,470)187,819(193,850,979)1,084,690(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

)101,785,367(--)101,785,367(--انخفا�ص القيمة 

القيمة العادلة

يف نهاية ال�صنة
184,408,471938,712,174462,3951,123,583,040

باالإ�سافة الأر�سدة الطرف ذو العالقة املف�سح عنه يف اأماكن اأخرى يف هذه القوائم املالية، االأر�سدة الناجتة من املعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف 

القوائم املالية املرفقة كما يلي:

20172016

بالريال ال�سعوديطبيعة املعاملة 

131,088,388418,417,055اال�ستثمار املحتفظ بها بغر�ص املتاجرة يف �سناديق مدارة
1,064,799,077960,917,919اال�ستثمارات املتاحة للبيع

م�ستحق من اأطراف ذات عالقة:

166,696,235135,299,405اأتعاب م�ستحقة من �سناديق مدارة
19,001,16014,707,588ذمم مدينة اأخرى من �سناديق مدارة
--48,981,351ذمم مدينة ملتح�سل من بيع ا�ستثمار

--4,139,100توزيعات ارباح م�ستحقة من ال�سندوق
--34,000,000م�ستحقات مرجتعة عن اال�ستثمار يف ال�سندوق

18,799,6507,200,000اأتعاب معامالت م�ستحقة
--2,181,587اأتعاب خدمات م�ستحقة من �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية )ب(

293,799,083157,206,993
)اأ(   تت�سمن اأتعاب �سنوية مدفوعة اإىل اأع�ساء جمل�ص االإدارة مببلغ 375,000 ريال �سعودي لكل ع�سو )2016م: 375,000 ريال �سعودي(.

)ب( اأتعاب حمملة من �سركة م�ستثمر بها بطريقة حقوق امللكية لتقدمي خدمات اإدارية وفقًا الإتفاقية م�ستوى اخلدمة مع ال�سركة الزميلة.

8. المصروفات المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى، صافي
20172016اإي�صاحات

بالريال ال�سعودي

2,752,5111,600,236�سيانة برامج مدفوعة مقدمًا
1.81,676,3451,392,322�سريبة دخل مدفوعة مقدمًا 

1,554,2451,064,543�سلف للموظفني
928,5921,015,288اإيجار مدفوع مقدمًا
1,303,075824,511تاأمني مدفوع مقدمًا

8,214,7685,896,900

 
1.8 الحركة في ضريبة الدخل المدفوعة مقدمًا كما يلي: 

20172016

بالريال ال�سعودي

1,392,3222,870,415الر�سيد يف بداية ال�سنة
1,676,345613,590املدفوع خالل ال�سنة

)2,091,683()1,392,322(ت�سوية خم�س�ص الزكاة و�سريبة الدخل

1,676,3451,392,322الر�صيد يف نهاية ال�صنة

 

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(
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10. الممتلكات والمعدات، صافي

اأجهزة

حا�صب اآيل 
�صياراتمعدات مكتبيةاأثاث ومفرو�صات

حت�صينات

على عقارات 

م�صتاأجرة

اأعمال راأ�صمالية 

قيد التنفيذ
املجموع

 بالريال ال�سعودي

التكلفة:

الر�سيد كما يف 1 

يناير 2017م
34,037,8485,449,4044,732,316395,97010,544,84643,00055,203,384

927,207232,5701,740,038--464,82063,12752,314االإ�سافات

الر�سيد كما 

يف 31 دي�سمرب 

2017م
34,502,6685,512,5314,784,630395,97011,472,053275,57056,943,422

ال�صتهالك 

املرتاكم

الر�سيد كما يف 1 

يناير 2017م
31,185,0575,068,4514,632,172274,8038,735,513--  49,895,996

1,981,476  --1,254,856202,16257,4814,167462,810املحمل لل�سنة

الر�سيد كما 

يف 31 دي�سمرب 

2017م
32,439,9135,270,6134,689,653278,9709,198,323--51,877,472

�صفي القيمة 

الدفرتية 

 31 دي�سمرب 

2017م
2,062,755241,91894,977117,0002,273,730275,5705,065,950

 31 دي�سمرب 

2016م
2,852,791380,953100,144121,1671,809,33343,0005,307,388

11. االستثمار في شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية
�ساركت ال�سركة يف تاأ�سي�ص �سركة جدوى لال�ستثمار ال�سناعي )ال�سركة ال�سقيقة(، وح�سة ال�سركة هي 30% من جمموع راأ�ص مال ال�سركة الزميلة 

البالغ 500,000 ريال �سعودي، ويتم املحا�سبة عن اال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية.

فيما يلي حركة اال�ستثمار لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

20172016

 بالريال ال�سعودي

86,585,16677,550,814الر�سيد يف بداية ال�سنة

9,034,352)1,593,264(ح�سة ال�سركة يف )خ�سارة(/ ربح ال�سنة 

84,991,90286,585,166

ح�سة ال�سركة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم االإ�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سركة 

ال�سقيقة )اإي�ساح 1-11(
201,064,361127,300,752

286,056,263213,885,918الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اإن ح�سة ال�سركة يف الربح غري املحقق الناجت عن اإعادة تقييم االإ�ستثمارات املتاحة للبيع لل�سركة ال�سقيقة والبالغ 201,064,361 ريال �سعودي )31 

دي�سمرب 2016م: 127,300,752 ريال �سعودي( ومت ادراجه �سمن حقوق امل�ساهمني.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(

2016

�صندوق ا�صتثمار

مفتوح

�صندوق ا�صتثمار

مقفل
الجمايلاأ�صهم

بالريال ال�سعودي

التكلفة:

315,450,000832,367,13847,194,8211,195,011,959الر�سيد يف بداية ال�سنة

63,813,440--20,313,44043,500,000ا�سافات

)326,507,561()46,602,476()80,105,085()199,800,000(ا�ستبعادات 

135,963,440795,762,053592,345932,317,838الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

ت�صوية القيمة العادلة: 

268,592,723)6,672,667(282,828,312)7,562,922(الر�سيد يف بداية ال�سنة

خ�سائر غري حمققة من اإعادة 

التقييم
3,613,102)95,560,134(11,463,144)80,483,888(

11,087,1472,596,207)3,231,470()5,259,470(خ�سائر حمققة من ا�ستبعادات

انخفا�ص قيمة معرتف فيها 

يف قائمة الدخل
--8,255,380--8,255,380

192,292,08815,877,624198,960,422)9,209,290(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

)101,785,367(--)101,785,367(--انخفا�ص القيمة 

القيمة العادلة

يف نهاية ال�صنة
126,754,150886,268,77416,469,9691,029,492,893

مت اإدراج التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع البالغة 193,280,461 ريال �سعودي يف احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امل�ساهمني 

كما يف 31 دي�سمرب 2017م )31 دي�سمرب 2016م: 198,960,422 ريال �سعودي(.
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12. قروض بنكية

اإي�صاحات
20172016

بالريال ال�سعودي

12238,400,000238,400,000-1قر�ص مرابحة ق�سري االأجل 

--1244,999,325-2اجلزء املتداول من قر�ص مرابحة طويل االأجل

126,841,4963,917,091-3م�سروفات عمولة م�ستحقة

290,240,821242,317,091

44,999,325--12-2قر�ص مرابحة طويل االأجل

12-1 يتمثل هذا البند يف قر�ص مرابحة ق�سري االأجل من اأحد البنوك التجارية املحلية بن�سبة عمولة وفقًا للمعدالت التجارية املتفق عليها. تت�سمن اتفاقية 
القر�ص بع�ص التعهدات التي التزمت ال�سركة بها خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م و2017م.

12-2  متثل متويل يف �سكل مرابحة اإ�سالمية من اأحد البنوك التجارية املحلية ويحمل معدل عمولة جتارية تتفق مع العموالت ال�سائدة يف ال�سوق. كما يف 31 
دي�سمرب 2017م وما زال مبلغ 45 مليون ريال �سعودي قائمًا )31 دي�سمرب 2016م: 45 مليون ريال �سعودي( وي�ستحق ال�سداد يف 27 اأغ�سط�ص 2018م. 

هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سندات الأمر.

12-3  متثل م�سروفات عمولة م�ستحقة على قر�ص مرابحة قائم.

13. المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
20172016

بالريال ال�سعودي

25,459,87333,443,198مزايا موظفني م�ستحقة

3,171,1207,436,565م�سروفات اأعمال جتارية م�ستحقة

5,615,9545,562,567مطلوبات م�ستحقة اأخرى

491,870561,760م�ستحق ملوردين

34,738,81747,004,090

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

20172016

بالريال ال�سعودي

852,735,000852,735,000راأ�ص املال

325,462,173314,484,700اإحتياطي نظامي

166,007,10779,390,339اأرباح مبقاة

)916,338,666()1,108,843,929(ا�ستثمارات

)23,226,440()23,642,817(ممتلكات ومعدات

20,164,18316,000,809خم�س�سات

49,999,32544,999,325قر�ص طويل االأجل

81,283,330108,515,148�سايف الربح املعدل

)8,255,380(--اإنخفا�ص قيمة ا�ستثمار متاح للبيع

363,164,372468,304,835وعاء الزكاة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(

1.11. يو�سح اجلدول التايل اأ�ساليب التقييم مبا يف ذلك املدخالت الهامة القابلة للمالحظة امل�ستخدمة لتحديد القيمة العادلة لال�ستثمار املتاح 
للبيع يف ال�سركة ال�سقيقة: 

املدخالت الهامة غري القابلة طريقة التقومي

للمالحظة

العالقة بني املدخالت الرئي�سية غري 

القابلة للمالحظة وقيا�س القيمة 

العادلة

التدفقات النقدية املخ�سومة: ياأخذ منوذج التقومي 

باالعتبار القيمة احلالية ل�سايف التدفقات النقدية التي 

�سيتم انتاجها من عمليات امل�سروع باالأخذ باالعتبار 

معدل النمو املتوقع واأ�سعار البيع ودورة التحويل النقدي 

والقيمة النهائية ملعدل النمو وغري ذلك. يتم خ�سم 

التدفقات النقدية املتوقعة با�ستخدام معدالت خ�سم 

املخاطر املعدلة والتي متثل املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�ص 

مال امل�سروع.

• معدل النمو ال�سنوي املجمع املتوقع: والذي 
يقدر حاليًا بواقع 26% من بني الفرتة 

املتوقعة 2016م و 2022م. بعد ذلك يتوقع 

النمو بن�سبة 3.5% �سنويًا.

• معدالت خ�سم املخاطر املعدلة: التي تقدر 
حاليًا بواقع 10.8% - بواقع 11.2%�سنويًا.

• اأ�سعار بيع املنتج: االأ�سعار املتوقعة امل�ستخدمة 
خالل فرتة 15 عامًا.

• القيمة النهائية ملعدل النمو: التي تقدر حاليًا 
بواقع 2.5% - 3% �سنويًا.

�سوف تزيد )تنق�ص( القيمة العادلة املقدرة اإذا:

• كان معدل النمو ال�سنوي املجمع املتوقع اأعلى 
)اأقل(

• كانت معدالت خ�سم املخاطر املعدلة اأقل 
)اأعلى(

• كانت اأ�سعار بيع املنتج اأعلى )اأقل(
• كانت القيمة النهائية ملعدل النمو اأعلى )اأقل(
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17. الربح من استثمارات الملكية، صافي

20172016اإي�صاحات

بالريال ال�سعودي

خ�سائر حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع، 

�سايف
9  )4,132,080()2,596,207(

7,573,95712,321,309دخل اأرباح موزعة 

مقتناة  ا�ستثمارات  من  حمققة  غري  مكا�سب 

بغر�ص املتاجرة 
1,340,2504,417,055

مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات مقتناة بغر�ص 

املتاجرة، �سايف 
2,331,083941,741

1,786,0141,798,897دخل مرابحة

719,587241,333اأخرى

9,618,81117,124,128

18.  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

20172016اإي�صاحات

بالريال ال�سعودي

5,528,29610,927,085اأتعاب مهنية وا�ست�سارية 

5,151,1674,988,712اأتعاب ا�سرتاك

3,761,2183,629,992م�سروفات �سفر

4,016,0623,626,303�سيانة

73,000,0003,000,000م�سروفات جمل�ص االإدارة 

2,274,6202,175,217تكلفة عمال متعاقدين

1,216,2431,226,767اإت�ساالت

447,803595,704دعاية

473,132581,437م�سروفات موؤمترات

778,552563,992م�سروفات اإجتماعات

814,071561,941�سرائب ا�ستقطاع

549,409351,797طباعة

631,989306,022مرافق خدمية

214,912125,122تاأمني

99,8789,000م�سروفات اأمن

خم�س�ص/ )رد خم�س�ص( ديون م�سكوك يف 

حت�سيلها 
51,562,500)233,876(

6,590,4294,291,734اأخرى

37,110,28136,726,949

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(

الزكاة
20172016

بالريال ال�سعودي

ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل/ وعاء 

الزكاة اأيهما اأعلى )2017م: 89.69%، 2016م: %89.69(
325,722,125420,022,607

8,143,05310,500,565الزكاة لل�سنة )%2.5(

ضريبة الدخل
20172016

بالريال ال�سعودي

ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �سايف الدخل املعدل

)2017م: 10.31%، 2016م: %10.31(
8,380,31111,187,910

1,676,0622,237,582�سريبة الدخل لل�سنة )%20(

فيما يلي حركة خم�س�ص الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

20172016

بالريال ال�سعودي

12,738,1476,349,831  الر�سيد يف بداية ال�سنة

8,143,05310,500,565الزكاة املحملة لل�سنة

1,676,0622,237,582�سريبة الدخل املحملة لل�سنة

30,366192,342ت�سوية �سنة �سابقة

)2,091,683()1,392,322(ت�سوية مقابل الدفعات املقدمة

)4,450,490()11,376,191(املدفوع خالل ال�سنة

12,738,147  9,819,115الر�سيد يف نهاية ال�سنة

قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية وال�سريبية لل�سنوات حتى ال�سنة املالية 2016م اإىل الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، وقد ا�ستلمت ال�سركة الربط 

الزكوي لعام 2007م وقد ت�سمنت مطلوبات زكاة اإ�سافية مببلغ 3,032,875 ريال �سعودي مت ت�سجيلها يف فرتة �سابقة ومت دفعها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2015م. اإن االإقرارات الزكوية وال�سريبية لل�سنوات من 2008م اإىل 2016م ما تزال حتت الفح�ص من قبل الهيئة.

15. الدفعات على أساس السهم
طبقت ال�سركة خطة احلوافز املرتبطة باالأ�سهم التقديرية. يهدف الربنامج اإىل مكافاأة االأداء واالإحتفاظ باملوظفني من خالل منحهم حوافز مرتبطة ببع�ص 

االأ�سهم التقديرية )"اأ�سهم احلافز"( وعلى وجه اخل�سو�ص، اإىل االأداء املايل لل�سركة. �سوف يتم اإكت�ساب الثلث من اأ�سهم احلوافز لكل من ال�سنوات الثالثة 

والرابعة واخلام�سة من تاريخ النفاذ وعند اال�ستحقاق �سوف ت�سكل "االأ�سهم املكت�سبة". 

بلغ اإجمايل امل�سروفات املعرتف بها خلدمات املوظفني امل�ستلمة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م مبوجب الربنامج مبلغ 22.73 مليون ريال �سعودي 

)31 دي�سمرب 2016م: 19.9 مليون ريال �سعودي( ومت اإدراجها يف رواتب ومزايا املوظفني االأخرى.

16 . االحتياطي النظامي
متا�سيًا مع النظام االأ�سا�سي لل�سركة ومتطلبات نظام ال�سركات اجلديد يف اململكة العربية ال�سعودية �ساري املفعول من 25 رجب 1437هـ )املوافق 2 مايو 

2016م(، قامت ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10% من الدخل ال�سايف حتى يبلغ هذا االحتياطي ن�سبة 30% من راأ�ص املال. اإن هذا االحتياطي جتاوز 
30% وعليه مل يتم حتويل اي مبلغ خالل ال�سنة.
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تقوم االإدارة مبراقبة النتائج الت�سغيلية للقطاعات الت�سغيلية ب�سورة منف�سلة لهدف اإتخاذ القرارات بخ�سو�ص توزيع امل�سادر وتقييم االأداء. يتم 

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

خدمات ال�صتثمارات 

امل�شرفية 
و�صاطة

خدمات اإدارة 

الأ�صول
اإجمايل قطاع ال�صركات

                                     بالريال ال�سعودي

ال�صنة املنتهية يف 31 

دي�صمرب 2017م

35,463,6813,561,551210,989,0708,025,547258,039,849الإيرادات 

)174,788,546()100,711,799()38,692,342()5,591,989()29,792,416(امل�صروفات 

83,251,303)92,686,252(172,296,728)2,030,438(5,671,265�صايف الربح/)اخل�صارة( 

2,601,565211,471314,132,7291,813,052,2642,129,998,029جمموع املوجودات 

20,970,329938,04328,641,887353,471,757404,022,016جمموع املطلوبات 

ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2016م

247,477,006)13,482,293(63,979,8176,753,521190,225,961االإيرادات 

)153,910,234()73,072,659()50,264,732()4,957,888()25,614,955(امل�سروفات  

�سايف الدخل/

)اخل�سارة( 
38,364,8621,795,633139,961,229)86,554,952(93,566,772

4,000,274626,615155,673,9411,983,628,8322,143,929,662جمموع املوجودات 

20,750,099593,00641,790,684322,262,613385,396,402جمموع املطلوبات 

22. التعهدات وااللتزامات
كما يف 31 دي�سمرب 2017م، يوجد لدى ال�سركة تعهدات قائمة على �سكل خطاب �سمان على قر�ص مت احل�سول عليه بوا�سطة ال�سركة ال�سقيقة. يبلغ 

ح�سة ال�سركة من االإلتزام مقدار ح�ستها يف ال�سركة ال�سقيقة ويبلغ 201.3 مليون ريال �سعودي )2016م: 204 مليون ريال �سعودي(.

23 . الحسابات النقدية للعمالء
يف 31 دي�سمرب 2017م، اإحتفظت ال�سركة بح�سابات نقدية للعمالء مببلغ 513.41 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2016م: 721.34 مليون ريال 

�سعودي( يتم ا�ستثمارها 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 

حيث اأنها حمتفظ بها بوا�سطة ال�سركة ب�سفة ائتمانية.

24 . أصول تحت اإلدارة
متثل اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية، و�سناديق االأ�سهم اخلا�سة واأ�سول املحافظ االإختيارية املتعلقة بحاملي وحدات ال�سناديق املدارة من قبل ال�سركة 

والبالغ قيمتها 24.05 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2017م )31 دي�سمرب 2016م: 24.75 مليار ريال �سعودي(. متا�سيًا مع �سيا�ستها 

املحا�سبية فاإن هذه االأر�سدة لي�ست مدرجة يف القوائم املالية لل�سركة حيث اأنها حمتفظ بها بوا�سطة ال�سركة ب�سفة ائتمانية.

25 . 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�ص �سروط التعامل مع 

االأطراف االأخرى. تت�سمن املوجودات املالية لل�سركة النقد وما يف حكمه والذمم املدينة واال�ستثمارات املقتناة الأغرا�ص املتاجرة واال�ستثمارات املتاحة 

للبيع واال�ستثمار يف �سركة �سقيقة واملوجودات االأخرى وتت�سمن مطلوباتها املالية القر�ص ق�سري االأجل والذمم الدائنة وخم�س�ص الزكاة و�سريبة 

الدخل واملطلوبات االأخرى. بخالف ما هو مبني يف اإي�ساح 2 لهذه القوائم املالية، ترى االإدارة القيم العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ال تختلف جوهريًا 

عن قيمتها الدفرتية.

19. ربحية السهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من �سايف ربح ال�سنة بتق�سيم �سايف الربح لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م 

والبالغة 85.2735 مليون �سهم )31 دي�سمرب 2016م: 85.2735 مليون �سهم(.

20. توزيعات أرباح 
اإعتمد امل�ساهمون خالل عام 2017م يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي الذي عقد بتاريخ 1 �سعبان 1438هـ )املوافق 27 ابريل 2017م( توزيعات 

اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال �سعودي من االرباح املبقاة بقيمة 1 ريال �سعودي لل�سهم. 

اإعتمد امل�ساهمني خالل عام 2016م يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي الذي انعقد بتاريخ 20 جمادى االآخرة 1437هـ )املوافق 30 مار�ص 2016م( 

توزيعات اأرباح مببلغ 85.273 مليون ريال �سعودي من االرباح املبقاة بقيمة 1 ريال �سعودي لل�سهم. 

 

 21 . المعلومات القطاعية

تعمل ال�سركة فقط يف اململكة العربية ال�سعودية. والأغرا�ص اإدارية، مت تنظيم ال�سركة كقطاعات اأعمال على اأ�سا�ص اخلدمات املقدمة، ولدى ال�سركة 

القطاعات التالية:

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 االندماج واال�ستحواذ والتفكيك والف�سل، باالإ�سافة اإىل املنتجات امل�ساركة واملهيكلة. 

الو�صاطة: 

تزاول الو�ساطة ن�ساطها باالأ�سالة والوكالة حتت العالمة التجارية ل�سركة جدوى لالإ�ستثمار وتوفر للعمالء خدمات احلفظ واملقا�سة �ساملة 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.  

قطاع ال�صركات:

تدير قطاع ال�سركات تطورات ال�سركة امل�ستقبلية وت�سرف على جميع ال�سوابط النقدية. يقوم هذا القطاع باالإ�سراف على جميع اال�ستثمارات امللكية، 

مبا فيها اال�ستثمارات يف �سركة زميلة، والذي يت�سمن اإدارة اإ�سرتاتيجية تنمية االأعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد الب�سرية 

والعالقات مع العمالء.  

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(
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خماطر ال�صوق

تتكون خماطر ال�سوق من املخاطر الرئي�سية - خماطر اأ�سعار الفائدة واأ�سعار ال�سرف وخماطر اأ�سعار االأ�سهم. يتم قيا�ص خماطر ال�سوق ومراقبتها 

واإدارتها باأ�سلوب كمي ونوعي واخلربات واأدوات كمية ت�سمل حتليل احل�سا�سية والقيمة يف اأ�سلوب املخاطر. باالإ�سافة اإىل حدود التعر�ص للمعامالت 

الفردية والرتكيز واال�ستحقاقات ومقايي�ص حتديد املخاطر االأخرى يف الوقت املنا�سب.

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.

خماطر اأ�صعار العمولت

تتعر�ص ال�سركة ملخاطر اأ�سعار العموالت على ودائعها لدى البنك والقر�ص 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 يف اأ�سعار العموالت اخلا�سة على دخل ال�سركة ل�سنة واحدة، على اأ�سا�ص االأ�سعار املتغرية للموجودات 

املالية كما يف نهاية ال�سنة. ال يوجد تاأثري على حقوق ملكية ال�سركة.

20172016

بالريال ال�سعودي

413,077200,419الزيادة / النق�ص مبعدل + / - 10 نقطة اأ�سا�ص

خماطر اأ�صعار الأ�صهم

اإن خماطر اأ�سعار االأ�سهم هي خماطر تذبذب قيمة 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 هذه املخاطر من خالل تنويع 

حمفظتها اال�ستثمارية من نواحي التوزيع اجلغرايف والرتكيز القطاعي.

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�ص الودائع ذات ال�سيولة مع موؤ�س�سات مالية ب�سكل كبري.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(

26 . إدارة المخاطر
تقوم ال�سركة باإدارة خماطر اأعمالها باإن�ساء وحت�سني وحماية قيمة ال�سركة وكذلك خلق قيمة مل�ستثمريها. وعليه، تعترب اإدارة املخاطر جزًء ال يتجزاأ من 

ا�سرتاتيجية ال�سركة ل�سمان فعاليتها واإ�سافة قيمة لها. هدف اإدارة املخاطر فهم واإدارة املخاطر ولي�ص جتنبها.

�سممت ال�سركة اإطار الإدارة املخاطر لتحديد، وقيا�ص، ومراقبة، وتقليل او �سمان، واإعادة تقييم خماطر ال�سركة الرئي�سية ا�ستنادًا على املتغريات يف 

البيئة الداخلية واخلارجية لتحقيق اأهداف ال�سركة ولتح�سني نتيجة مفا�سلة املخاطر اإما بتعظيم العائد مل�ستوى معني من املخاطر اأو تقليل املخاطر 

مل�ستوى معني من العائد. ق�سم اإدارة املخاطر - وهو حلقة و�سل بني خطوط االعمال واالإدارة – يطور ويبلغ مقدار الرغبة يف املخاطر اإىل اأ�سحاب 

املخاطر واإىل مراقبية ل�سمان بناء التعر�ص للمخاطرة يف م�ستويات مقبولة لالإدارة.

وفقًا للمتطلبات التنظيمية مبوجب ال�سريحة 2 من القواعد االإحرتازية املن�سو�ص عليها من قبل هيئة ال�سوق املالية، قامت ال�سركة بتنفيذ اإجراءات 

تقييم كفاية راأ�ص املال داخلية مت من خاللها حتديد كافة املخاطر ال�سائدة يف العمليات التجارية وتقدير متطلبات راأ�ص املال اأكرث واأعلى من احلد 

االأدنى لراأ�ص املال وفقًا لل�سريحة 1. يتم تقدمي تقرير عن اإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلية اإىل هيئة ال�سوق املالية كل �سنة بعد احل�سول 

على املوافقات الداخلية.

خماطر االئتمان

متثل خماطر االإئتمان 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 النقد وما يف حكمه، وذمم مدينة، وم�ستحق من اأطراف ذات عالقة وقرو�ص و�سلف املوظفني.

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

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

لعنا�سر قائمة املركز املايل:

احلد الأق�صى ملخاطر 

الئتمان 2017

احلد الأق�صى ملخاطر 

الئتمان 2016

               بالريال ال�سعودي

260,216,878204,002,766النقد وما يف حكمه

21,973,65930,083,241ذمم مدينة 

293,799,083157,206,993م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

1,554,2631,064,543�سلف املوظفني

577,543,883392,357,543

اإن النقد وما يف حكمه وا�ستثمارات ال�سركة مودعة مع بنوك ذات ت�سنيف اإئتماين جيد ولذلك فاإن خماطر االإئتمان حمدودة. اإن خماطر االإئتمان 

فيما يتعلق بالذمم املدينة التجارية االأخرى حمدودة الأن اإجمايل الذمم املدينة التجارية موزع على عدد من احل�سابات.

يركز فريق اال�ستثمار على املنتجات واالأ�سواق املتوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية حيث ميكن فهم املخاطر الكامنة فيها. تراقب ال�سركة وتدير خماطر 

االإئتمان ال�ستثماراتها باأدوات مثل ال�سيا�سات واالإجراءات والرغبة يف املخاطر والتي ت�سمل حدود الرتكيز والبلد وال�سناعة وم�ستويات ت�سنيف 

مقبولة لالأطراف االأخرى...اإلخ. ينبه اإطار املوافقات ال�سارمة لفريق اال�ستثمار وعملية التقييم ال�سامل االإدارة يف الوقت املنا�سب عن املخاطر. يف 

حني اأن فريق اال�ستثمار م�سئول عن احلفاظ على التعر�ص �سمن حدود، يتم مراقبته ب�سورة م�ستقلة بوا�سطة االإدارة با�ستمرار.
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27. المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال
يتمثل هدف ال�سركة عند اإدارة راأ�ص املال االإلتزام مبتطلبات احلد االأدنى لرا�ص املال بوا�سطة هيئة ال�سوق املالية ل�سمان قدرة ال�سركة على 

اال�ستمرارية واالإحتفاظ بقاعدة راأ�ص مال كافية طول ال�سنة.

تراقب ال�سركة معدل كفاية راأ�ص املال واملعدالت املرتبطة با�ستخدام االإطار الذي حددته هيئة ال�سوق املالية اإعتبارًا من 1 يناير 2014م. وعليه، فاإن 

متطلب الركيزة االأوىل لل�سركة املتعلقة ب�سريحة معدل راأ�ص املال ومتطلبات احلد االأدنى لراأ�ص املال ومعدل كفاية راأ�ص املال هو كما يلي:

20172016

اآلف ريال ال�سعودي

معدل راأ�ص املال:

1,332,3321,344,205ال�سريحة االأوىل لراأ�ص املال

393,643326,261ال�سريحة الثانية لراأ�ص املال 

1,725,9751,670,466الإجمايل وعاء راأ�ص املال

احلد الأدنى لراأ�ص املال:

858,055812,120خماطر االئتمان

10,26112,381خماطر ال�سوق

43,69745,147خماطر الت�سغيل

912,013869,648الإجمايل حلد الأدنى لراأ�ص املال

813,962800,818فائ�ص راأ�ص املال

1.891.92معدل الكفاية املالية )مرات(

ال�صريحة الأوىل لراأ�ص املال:

تتكون ال�سريحة االأوىل لراأ�ص مال ال�سركة من راأ�ص املال املدفوع، وم�ساهمة راأ�ص املال على هيئة احتياطيات واأرباح مبقاة مراجعة.

ال�صريحة الثانية لراأ�ص املال:

تتكون ال�سريحة الثانية لراأ�ص مال ال�سركة من اإحتياطيات اإعادة التقييم املتعلقة باال�ستثمارات املتاحة للبيع. 

خماطر الئتمان:

تظهر خماطر االإئتمان من االأن�سطة غري التجارية لل�سركة وتتكون من ر�سيد البنك وودائع املرابحة واال�ستثمارات ق�سرية االأجل واال�ستثمارات 

املتاحة للبيع وغريها من الذمم املدينة احلالية واملوجودات الثابتة واالإلتزامات خارج قائمة املركز املايل.

 خماطر ال�صوق:

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

املخاطر الت�صغيلية:

تنتج املخاطر الت�سغيلية عن عدم كفاءة العمليات واالأ�سخا�ص واالأنظمة الداخلية اأو عن اأحداث خارجية. احت�سبت االدارة املخاطر الت�سغيلية على نهج 

املوؤ�سر االأ�سا�سي.

ن�صبة كفاية راأ�ص املال:

وفقًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية، يتطلب من ال�سركة احلفاظ على قاعدة لراأ�ص املال ال تقل عن اإجمايل احلد االأدنى لراأ�ص مال ال�سركة. اإال اأن 

ال�سركة لديها كفاية مالية مع فائ�ص يف راأ�ص املال يزيد عن متطلبات احلد االأدنى لراأ�ص املال لل�سركة.

28. أرقام المقارنة
مت اإعادة ت�سنيف بع�ص اأرقام املقارنة لتتما�سى مع طريقة العر�ص لل�سنة احلالية.

29. اعتماد القوائم المالية 
مت اعتماد القوائم املالية يف 3 رجب 1439هـ املوافق 20 مار�ص 2018م.

اإن جميع املطلوبات، بخالف مكافاأة نهاية اخلدمة ومعامالت الدفع على اأ�سا�ص ال�سهم ت�ستحق تعاقديًا على االأ�سا�ص احلايل. يعر�ص اجلدول التايل 

حتلياًل للمطلوبات وفقًا لتوقع موعد ا�سرتدادها اأو ت�سويتها: 

20172016

اإجمايلاأكرث من 12 �سهراأقل من 12 �سهراإجمايلاأكرث من 12 �سهر اأقل من 12 �سهر 

                                        بالريال ال�سعودي

204,002,766 --204,002,766 260,216,878 --260,216,878 النقد وما يف حكمه

30,083,241 --30,083,241 21,973,659--21,973,659ذمم مدينة، �سايف

418,417,055 --418,417,055 131,088,388 --131,088,388 ا�ستثمارات مقتناة بغر�ص املتاجرة

157,206,993 --157,206,993 293,799,083--293,799,083م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

1,099,143 -- 1,099,143 1,554,263 --1,554,263 موجودات متداولة اأخرى

1,029,492,8931,029,492,893--1,123,583,040 1,123,583,040 --ا�ستثمارات متاحة للبيع

1,840,302,091 1,029,492,893 810,809,198 1,832,215,311 1,123,583,040 708,632,271 اإجمايل املوجودات املالية

290,240,821242,317,09144,999,325287,316,416 --290,240,821 قرو�ص بنكية

862,661--879,099862,661 --879,099ذمم دائنة

م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات 

اأخرى
34,738,817-- 34,738,81747,004,090--47,004,090

12,738,147--9,819,11512,738,147--9,819,115خم�س�ص الزكاة و�سريبة الدخل

335,677,852302,921,98944,999,325347,921,314            --   335,677,852اإجمايل املطلوبات املالية

1,492,380,777 984,493,568 507,887,209 1,496,537,459 1,123,583,040 372,954,419�صايف املوجودات املالية

تقوم ال�سركة باإدارة خماطر ال�سيولة من وجهة نظر قائمة املركز املايل حيث تقوم بجمع التدفقات النقدية املتوقعة و�سجالت ال�سيولة ملوجوداتها 

ومطلوبات املالية، والتي تلبي اإحتياجات ال�سيولة املختلفة مثل النفقات الروتينية والتقلبات الدورية يف االأو�ساع االقت�سادية والتغريات امل�ستقبلية يف 

ظروف ال�سوق اأو البقاء خالل فقدان الثقة يف مقدمي ال�سيولة.

كما تقوم ال�سركة مبراقبة حدود املعدالت احلالية ومعدل تغطية ال�سيولة والفجوة الرتاكمية كن�سبة مئوية من اإجمايل املطلوبات ب�سورة منتظمة 

للتاأكد من التمويل الذاتي لل�سركة يف اأ�سواأ الظروف. ي�سمن معدل تغطية ال�سيولة اأن ال�سركة لديها خمزون كايف من املوجودات غري املرهونة ذات 

جودة عالية ميكن ت�سييلها فورًا ملقابلة اإحتياجات ال�سيولة ملدة 30 يومًا.

توجه خطة التمويل الطارئ لل�سركة يف بداية ال�سنة ملواجهة اأي اأزمات ال�سيولة يف امل�ستقبل. تقيم خطة التمويل الطارئ بو�سوح م�سادر التمويل من 

خالل املوارد املتنوعة وو�سع اخلطة املذكورة اأمام املجل�ص للت�سديق واملوافقة عليها.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )تتمة(
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إفصاح الركيزة الثالثة
ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باالإف�ساح عن الركيزة الثالثة

من خالل زيارة املوقع االإلكرتوين لل�سركة
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