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يواصل مصرف الراجحي ،باعتباره أكبر مصرف إسالمي في العالم ،تحقيق
عائدات قوية مستندًا إلى أسسه الراسخة .ومنذ بضعة أعوام مضت،
شرعنا في تنفيذ برنامج استراتيجي بدأ بمراجعة األسس والجوانب
تقدم ناجح .واليوم ،و حيث نتبنى تقنيات
الجوهرية التي شكلت ركيزة
ٍ
جديدة للمستقبل مع االستمرار في جذب عمالء جدد للخدمات الرقمية،
فإننا ندرك أن عوامل كهذه وغيرها الكثير تشكل في مضمونها األسس
الجديدة التي يرتكز عليها المصرف .إننا ونحن نستشرف المستقبل
ندرك أيضًا أن آفاقنا تتخطى ما هو مألوف اليوم.

أكبر مصرف إسالمي في العالم
التقرير السنوي 2018م
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المصرف

تاريخ المصرف

رؤيتنا ومهمتنا وقيمنا

حصل مصرف الراجحي على اسمه الحالي عام ،2006
ويشار إليه في هذه الوثيقة باسم "المصرف" ،ولكن
تم تأسيسه في األصل عام  1957كشركة صرافة
ثم تحول عام  1987إلى مصرف تحت اسم شركة
الراجحي المصرفية لالستثمار .يعد المصرف شركة
سعودية مساهمة تم تأسيسها وترخيصها بموجب
المرسوم الملكي الكريم رقم (م )59/والمادة رقم 6
من القرار الوزاري رقم ( ،)245وصدر كالهما في يونيو
عام  .1987يقع مقر المصرف في الرياض بالمملكة
العربية السعودية ،ويعمل بموجب السجل التجاري
رقم  ،1010000096وهو مدرج في السوق المالية
السعودية (تداول) تحت الرمز .RJHI

رؤيتنا
شركة مصرفية رائدة موثوقة تقدم حلوالً مالية
مبتكرة لتحسين أسلوب حياة الناس في كل مكان.

مهمتنا
أن نكون أكثر المصارف نجاحًا محليًا وعالميًا من خالل
خدمات متميزة ووسائل تقنية حديثة وموظفين
أكفاء ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

قيمنا
كل ما نقوم به يتمحور حول التزامنا بقيمنا األساسية
التي تضع العمالء في مقدمة أنشطتنا.
النزاهة والشفافية
يتسم كل ما نقوم به باالنفتاح لنطبق أعلى
مستويات األخالقيات المهنية كشركة وكأفراد
شغفنا بخدمة عمالئنا
التزامنا بتلبية كافة احتياجات عمالئنا ،بل تقديم
خدمات تفوق توقعاتهم
بيئة تركز على إيجاد الحلول
مساعدة عمالئنا على تحقيق أهدافهم من خالل
حلول فعالة وعالية الكفاءة
التواضع
التحلي بروح التواضع فكرًا وممارسةً في كل ما
نقوم به
االبتكار
تعزيز ملكة الخيال وتبني اإلبداع للحصول على
نتائج أفضل
الجدارة
رعاية األفكار وتشجيع اإلبداع للحصول على أفضل
النتائج
خدمة المجتمع
اإلسهام نحو غد أفضل

األهداف
تتمثل أهداف المصرف في القيام بأنشطة مصرفية
واستثمارية داخل المملكة العربية السعودية
وخارجها ،وفقًا للنظام األساس للمصرف واللوائح
الداخلية وقانون الرقابة المصرفية وقرار مجلس
الوزراء (المذكور سابقًا تحت تاريخ المصرف) ،ووفقًا
ألحكام الشريعة اإلسالمية.

العمليات واالنتشار
مصرف الراجحي هو ثاني أكبر بنوك المملكة من
حيث الموجودات وأكبر مصرف إسالمي في العالم،
وقد بلغت حصته من إجمالي الموجودات والودائع
لدى البنوك السعودية  ٪16.1و ٪17.3على التوالي
بحلول نهاية 2018م .ووصلت القيمة السوقية
للمصرف في  31ديسمبر  2018إلى  142.2مليار ريال
سعودي ،كما سجلت موجودات المجموعة اإلجمالية
 365مليار ريال سعودي خالل 2018م.
يقدم المصرف خدماته من خالل العديد من القنوات
المصرفية التقليدية والحديثة لضمان راحة عمالئه
وتيسير تعامالتهم .وتضم هذه القنوات شبكة
ممتدة قوامها  551فرعًا من بينها  157فرعًا وقسمًا
نسائيًا ،و 5006جهاز صراف آلي و 83,958نقطة
بيع منتشرة في جميع أنحاء المملكة ،إضافة إلى
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية
عبر الهاتف الجوال .وإلى جانب امتالكه أكبر شبكة
فروع في الشرق األوسط ،يعمل المصرف كذلك من
خالل  10فروع في األردن وفرعين في الكويت ،بينما
تدير الشركة التابعة له في ماليزيا  18فرعًا.

 فرصملا نع ةذبن
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مجموعة مصرف الراجحي

يمتلك المصرف أيضًا أكبر قاعدة عمالء في المملكة
تتألف من أكثر من تسعة ماليين عميل ،ويقدم
خدمة دفع الرواتب ألكثر من  50بالمئة من الموظفين
الحكوميين .وقد عقد المصرف شراكات مع أكثر
من  200بنك مراسل في نحو  50دولة حول العالم
لتسهيل معامالته التي تناهز  172مليون معاملة
شهريًا في المتوسط وأكثر من مليون عملية لتحويل
األموال .بلغ عدد موظفي المصرف  12,732موظفًا
في نهاية عام 2018م ،مما يجعل المصرف واحدًا من
أكبر  10جهات توظيف بالمملكة في القطاع المالي.

تضم مجموعة مصرف الراجحي سبع شركات تابعة
إلى جانب المصرف ،وتعمل جميعها وفق أحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية .تقع أربع من تلك
الشركات التابعة داخل المملكة (انظر ملخص
الشركات الفرعية صفحة رقم  83بينما توجد ثالث
منها خارج المملكة .ويقدم أعضاء المجموعة ككل
وخدمات ماليةً ومصرفية مبتكرة
منتجات
لعمالئها
ٍ
ٍ
تجمع بين القيم اإلسالمية والمتطلبات التجارية
الحديثة.
انظر ملخص الشركات الفرعية صفحة رقم .83

المنتجات والخدمات
تماشيا مع المشهد المصرفي
الدولي سريع التغير ،يقدم
المصرف مجموعة من المنتجات
والخدمات لتلبية احتياجات
مجموعات عمالئه المتنوعة

الخدمات المصرفية للشركات

الخدمات المصرفية
للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة

المصرف

أعمال عالمية

الخدمات
المصرفية لألفراد

انظر ملخص محفظة األعمال
صفحة رقم 59

الخزينة

معًا تقدم المجموعة خدمات
إضافية تشمل:

أوراق مالية

العقارات
المجموعة

أعمال الوساطة

الخدمات
االحترافية
التأمين

محركات القيمة
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ودائع العمالء
(مليون ريال سعودي)
293,909 – 2018
273,056 – 2017

زيادة بنسبة%7.6 :
العميالت
نمو بنسبة %30

على مدار آخر ثالث سنوات

ربحية السهم
(ريال سعودي)
6.34 – 2018
5.61 – 2017

زيادة بنسبة%13 :
إجمالي الموجودات
(مليار ريال سعودي)

صافي الدخل
(مليار ريال سعودي)

365 – 2018

10.30 – 2018

31.7 – 2018

343 – 2017

9.1 – 2017

32.9 – 2017

زيادة بنسبة٪6.40 :

زيادة بنسبة٪12.90 :

نسبة التكلفة إلى الدخل
()%

التحسن 120 :نقطة اساس

القيمة السوقية
مليار ريال سعودي

نسبة كفاية إجمالي
رأس المال
()%

90

20.20 – 2018

60

23.30 – 2017
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 ةميقلا تاكرحم
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نسبة المعامالت اليدوية
الى الرقمية
56:44 – 2018
49:51 – 2017

أكبر مصرف إسالمي على
مستوى العالم
من حيث الموجودات والقيمة السوقية

 3.7مليون
عدد المستخدمين النشطين رقميا

ودائع العمالء
(مليار ريال سعودي)

أكبر مصرف لخدمات األفراد
في الشرق األوسط

300

من حيث ودائع األفراد والدخل
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أكبر شبكة توزيع في
الشرق األوسط
من حيث عدد الفروع ونقاط البيع وأجهزة
الصراف اآللي ومراكز الحواالت المالية

قوة الكادر الوظيفي
12,732 – 2018
أكبر مصرف من حيث عدد المعامالت
المصرفية في المملكة
 4من كل  10معامالت في المملكة

معدل السعودة
()%
96 – 2018

أكبر عالمة تجارية مصرفية في المملكة
من حيث درجة قوة العالمة التجارية
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أكبر مصرف إسالمي على مستوى العالم من حيث الموجودات والقيمة
السوقية
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اإلدارة العليا
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

12
كلمة الرئيس التنفيذي

14
مجلس اإلدارة

18
االدارة التنفيذية

22

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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بفضل اهلل تعالى ،واصل مصرف
الراجحي خالل العام 2018م
مسيرة نموه وعزز مكانته كأكبر
مصرف إسالمي في العالم ،حيث
ارتفع صافي أرباح المجموعة
للسنة الحالية إلى 10,297
مليون ريال سعودي مقارنة
مع  9,121مليون ريال سعودي
في عام 2017م .وهذا اإلنجاز
يكتسب أهمية كبيرة في ظل
التحديات والعوامل المعقدة
التي تؤثر في بيئة العمل
المصرفي عمومًا.

االقتراب من أهداف رؤية 2030
وبالتزامن مع مساعي المملكة العربية السعودية
الجادة لتطبيق الخطط الهادفة إلى الحد من
االعتماد على النفط وتنويع اقتصادها الوطني،
يستمر مصرف الراجحي في مواءمة استراتيجياته مع
رؤية المملكة  .2030فتركيز المملكة على تنشيط
وتعزيز تطور القطاع المالي من خالل دفع عجلة نمو
القطاع الخاص وإنشاء سوق مالية متطورة وتفعيل
المسؤولية المالية بين المواطنين ،سيساهم
بشكل كبير في تحقيق هدفها في أن تصبح وجهة
ٍ
عالمية لالستثمار .خالل العام المشمول بالتقرير،
واصلت المملكة إحراز تقدم جيد في مسيرتها نحو
تحقيق أهداف رؤية المملكة  .2030حيث واصل الناتج
المحلي اإلجمالي نموه ،وتعززت اآلمال في أن يساهم
بنسبة أكبر فيه تصل إلى  ٪65بحلول
القطاع الخاص
ٍ
عام 2030م مقارنةً بـ  ٪48.2في عام 2017م .وتشير
التقديرات إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج
المحلي اإلجمالي بلغت حوالي  ٪21بنهاية 2018م.
كما ارتفعت نسبة تملك المساكن (المشغولة بأسر
سعودية) في المملكة من  ٪49.1عام 2017م إلى
 ٪51.7في 2018م ،في حين سجل االستثمار األجنبي
المباشر  2388مليون دوالر أمريكي لألرباع الثالثة
المنتهية في  30سبتمبر 2018م مقارنةً بـ 1،420
دوالر أمريكي عام 2017م.

ويخضع دليل حوكمة المصرف ولوائح لجان مجلس
اإلدارة واللجان اإلدارية للمراجعة سنويا لضمان
مواكبته للمتطلبات التنظيمية واحتياجات العمل.
كما نلتزم في جميع عملياتنا داخل المملكة
بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة
بالمملكة العربية السعودية والتي وضعتها
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والئحة
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
إن هذا االلتزام الصارم بالحوكمة أمر مهم للغاية في
بيئة اقتصادية ال تفتأ تتغير وتتبدل .ففي كل يوم،
تطل أطراف جديدة على المشهد العالمي ،فتنتقل
بقطاع البنوك من مشهده التقليدي الذي اعتدناه
على مر السنين إلى مشهد جديد يقوم على
المتقدمة التي لم نكن نتصورها منذ بضع
التقنيات ُ
سنوات .وإذا لم نتحرك بسالسة ومرونة الستثمار
الفرص مع الحد من المخاطر في آن واحد ،فسوف
نخاطر نحن ومساهمونا بأن نظل حبيسي الماضي.
وبكل تأكيد فإن مجلس اإلدارة على دراية تامة بهذه
التطورات المتسارعة ،وخطا بالفعل خطوات رشيدة
وعملية لمواكبتها واالستفادة منها بأفضل طريقة
عدد
ممكنة .وتماشيًا مع ذلك ،قام المجلس بوضع
ٍ
من السياسات والممارسات واإلجراءات المتعلقة
بحوكمة المصرف خالل العام 2018م ،كما وجه
بتحديث دليل الحوكمة لدينا .وباإلضافة إلى ذلك،
قمنا بتعديل مصفوفة تفويض الصالحيات وفقًا
للمتطلبات التنظيمية واحتياجات األعمال.

وتواصل ركائز استراتيجيتنا الخمس ،داخل المملكة،
والتي تركز على النمو والقوى العاملة والعمالء
والريادة الرقمية والتميز التنفيذي ،تسجيل نتائج
ممتازة .ومن خالل شركتنا التابعة في ماليزيا
َبرز جهود المصرف
ِ
وفروعنا في الكويت واألردن ،ت ُ
في الحفاظ على تنوع حضوره الجغرافي .وسنواصل
بناء عالقات شراكة قوية خارج المملكة لتحقيق قيمة
أعلى لمساهمينا خالل السنوات المقبلة بإذن اهلل.

واعتمد المصرف سياسةً مستقلة تتعلق بالمعامالت
مع األطراف ذات العالقة والتعامل مع حاالت تعارض
المصالح .ويتمثل هدف المجلس من اعتماد هذه
السياسة في إنشاء قواعد للتعامل مع المعامالت
التي قد تنطوي على تعارض في المصالح.

ترسيخ قيم االستدامة في أعمالنا

التأهب للمستقبل

يدرك المصرف جيدًا أن من مسؤوليته إدارة كل جانب
من جوانب أعماله بطريقة مستدامة .ولذلك ،تشمل
منظومة الحوكمة في المصرف القوانين والممارسات
واألنظمة واإلجراءات التي توجه وتضبط أنشطته.
ويساعد هيكل الحوكمة المعمول به لدينا على
الموازنة بين اهتمامات فئات مساهمينا المتعددة
في الوقت الذي ُن َر ِّكز فيه طاقاتنا نحو تحقيق قيمة
حقيقية .

إننا على دراية تامة بالدور المحوري الذي يؤديه
الموظفون في نجاح المصرف .ولضمان الوفاء
باحتياجات التطوير المهني للموظفين ذوي
اإلمكانات العالية ،اعتمد المصرف سياسة الكفاءات
وعملية تخطيط اإلحالل الوظيفي .وتساعد هذه
السياسة أيضًا على الوفاء باحتياجات التوظيف
الفورية والمستقبلية للمصرف ،فض ً
ال عن دورها في
زيادة نسبة السعودة.
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وإليجاد ثقافة انفتاح وتمكين داخل المصرف والحفاظ
عليها ،اعتمد المصرف أيضًا سياسة اإلبالغ عن
المخالفات واالنتهاكات والتي تشجع على اإلبالغ عن
السلوكيات غير الالئقة أو أي نشاط يخالف سياسات
المصرف وإجراءاته وتعليماته.
وبطبيعة الحال ،فإننا نُط ِّبق أيضًا متطلبات مؤسسة
النقد العربي السعودي المتعلقة بالئحة المكافآت
وما جاء في نظام الشركات السعودي.
وال شك بأن مساهمينا يمثلون مجموعة محورية
من أصحاب المصالح التي يلتزم المصرف بمواصلة
تقديم خدماته إليها .وبفضل ثقتهم وإخالصهم،
يحظى المصرف بالسبل التي تمكنه من توسعة
نطاق أعماله بقدر أكبر أو استغالل فرص األعمال
غير المتوقعة إذا ما اقتضت الضرورة .وللحفاظ
على ثقتهم وتعزيز الشفافية ،التزم المصرف أمام
المساهمين أيضًا باإلفصاح عن جميع المعلومات
الجوهرية ،بما في ذلك معلومات المصرف الواجب
اإلفصاح عنها بموجب لوائح مؤسسة النقد العربي
السعودي وهيئة السوق المالية.
وفي إطار تركيزنا على تعزيز دور المصرف في
المجتمع ،اعتمدنا أيضًا سياسة للمسؤولية
االجتماعية .ونواصل تعزيز هذه السياسة بدعم
مجموعة كبيرة من البرامج الموجهة لتقديم الدعم
المهمشة أو فئات ذوي القدرات
واإلغاثة للفئات ُ
المختلفة من المجتمع .وكلنا فخر بالمشاركة الفعالة
ُ
المجتمعية ،ونتطلع إلى زيادة
لموظفينا في الجهود ُ
عدد ساعات التطوع التي نسهم بها .وفي سياق
دورنا الريادي في نشر الوعي بالشؤون المالية داخل
المجتمعات التي نعمل فيها ،نحن فخورون بنجاحنا
في إنجاز العديد من برامج التوعية ذات الصلة خالل
العام.

توزيعات األرباح
يسعدني أن أعلن عن قيام المصرف بتوزيع أرباح
نقدية للمساهمين بلغت  2ريال سعودي لكل سهم
للنصف األول من عام 2018م ،كما اقترح مجلس
اإلدارة توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع  4.25ريال
سعودي للسهم .وبلغ إجمالي توزيعات أرباح األسهم
 6,906مليون ريال سعودي تمثل  %67من صافي
األرباح.

شكر وتقدير
يسرني أن أعبر ،أصالةً عن نفسي ونيابةً عن مجلس
اإلدارة ،عن عميق امتناننا وتقديرنا لمقام خادم
الحرمين الشريفين وولي عهده األمين لرؤيتهما
االستراتيجية وقيادتهما الرشيدة.
كما أعبر ،أيضًا ،نيابةً عن مجلس اإلدارة عن عميق
شكرنا لوزارة المالية وزارة التجارة واالستثمار
ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق
المالية وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجموعة
الشرعية لمصرف الراجحي لتوجيهاتهم وإرشاداتهم
القيمة ،سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير
الجزاء.
ٌ
موصول أيضًا لألخوة مساهمي المصرف
وشكرنا
وعمالئه الكرام والبنوك المراسلة .كما نشكر جميع
العاملين في المصرف على جهودهم المخلصة
واقع
وتفانيهم لتحويل رؤية ورسالة المصرف إلى
ٍ
ملموس .ختامًا ،أشكر زمالئي في مجلس اإلدارة الذين
كان لدعمهم واستشاراتهم قيمة كبيرة ،وفقني اهلل
وإياهم لكل خير.
عبداهلل بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة
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بينما شرعت المملكة العربية
السعودية في خوض غمار
عملية تحول كبيرة ،يستمر
مصرف الراجحي على درب
التغيير والتوسع وعلى العهد
به دومًا؛ أن يكون مساهمًا
فعاالً في تحقيق رؤية المملكة
2030م .وخالل العام موضوع
هذا التقرير ،سجلنا تقدمًا
ملحوظًا في عملية التحول
لنواصل تحقيق أفضل العوائد
للمساهمين مع تعزيز مشاركة
الموظفين واالرتقاء بمستوى
رضا العمالء نحو مستويات
أفضل.

إيقاع نمو متسارع
يظل الهدف الرئيسي لكافة فئات أصحاب المصالح
هو تحقيق القيمة من خالل النمو المتسارع بوتيرة
أعلى من البنوك األخرى ،مع توخي الحيطة والواقعية.
ونجح مصرف الراجحي في التفوق على منافسيه
في السوق المصرفية مجددًا ،ليسجل زيادة في
حصصه السوقية عبر مختلف المنتجات الرئيسية.
فقد سجلت محفظة التمويل العقاري نموًا بنسبة
تتجاوز  ٪27من خالل طرح منتجات جديدة مثل منتج
"البناء الذاتي" الذي يتيح لعمالء المصرف ومستفيدي
صندوق التنمية العقارية من بناء منازلهم من
خالل دفعات نقدية حسب مراحل البناء ،وهو يصب
في مصلحة المستفيدين من برامج وزارة اإلسكان
وصندوق التنمية العقارية .وساهمت تلك الجهود
في زيادة حصة المصرف في السوق إلى  ٪27.9مقارنة
بنسبة  ٪20.6قبل ثالث سنوات .كما سجل المصرف
زيادة في حصته في السوق بلغت  ٪4.6و ٪6.6و٪30
من حيث عدد مراكز الحواالت المالية والحسابات
الجارية والعميالت ،على التوالي .وفي ظل وجود
 551فرعًا للمصرف ،بما في ذلك  157فرعًا وقسمًا
للسيدات ،عالوة على  300صالة لكبار العمالء ،حرصنا
على أن تظل شبكة توزيع المصرف األكبر واألوسع
انتشارًا واألكثر تقدمًا في التكنولوجيا على مستوى
المملكة.
وابتغاء لتحقيق النمو السريع المنشود ،قدمنا
ً
العديد من المنتجات الجديدة هذا العام ،ومنها
منتج التحوط المستقبلي  ،FX Forwardsوهو أول
منتج متوافق مع الشريعة اإلسالمية للتحوط من
تذبذب سعر الصرف ،باإلضافة إلى برنامج "تمويل
سلسلة التوريد" الذي يوفر مجموعة شاملة من
حلول التمويل للعمالء من قطاع الشركات .كما دشن
المصرف منتج "تمويل نقاط البيع للتاجر" والذي
صمم ليتناسب مع احتياجات المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،حيث يجمع بين خدماتنا لهذه الشريحة
من المشاريع مع الخدمات المصرفية لألفراد ،في إطار
تعزيز شبكتنا المصرفية وخدمات العمالء.

وبينما استمر تركيزنا على استراتيجيتنا للتوسع
في المملكة ،واصلنا االستثمار خارج المملكة .ففي
الكويت ،أصبحنا أول مصرف غير كويتي يفتتح
فرعه الثاني هناك .وفي األردن ،افتتحنا ثالثة فروع
جديدة تزود العمالء بمجموعة متنوعة من المنتجات
والخدمات المصرفية المتميزة .وسجلت عملياتنا
أداء قويًا ،حيث أبرم المصرف اتفاقًا مدته
في ماليزيا
ً
 10أعوام مع شركة صن اليف ماليزيا تكافل برهارد،
لتكون الشركة الموزع الوحيد لمنتجات وخدمات
"تكافل األسرة" في ماليزيا.
ويبقى تركيزنا على إدارة ميزانيتنا العمومية بفعالية
في بيئة مصرفية تشهد تصاعدًا في أسعار الفائدة،
وحققنا نموًا الفتًا بنسبة  %6في الودائع المستقرة
تحت الطلب ،مما أدى إلى زيادة حصتنا السوقية
والتي تمثل أكثر من  %25وتشكل اليوم  %94من
إجمالي الودائع في المصرف .ونتيجة لذلك ،تحسن
هامش الربح الصافي للمصرف بـ  26نقطة أساس
في عام  2018إلى نسبة  .٪4.34وخالل العام ،2018
عزز المصرف من حضوره في سوق صكوك الشركات
وشارك في إصدار رفيع المستوى في المملكة .كما
شاركنا في العديد من المعامالت المجمعة الكبيرة.

الوجهة المفضلة للتوظيف
بالنسبة لموظفينا ،نحرص دائمًا على تهيئة أفضل
بيئة عمل لهم ومنحهم فرص التطوير الوظيفي
التي يحتاجون إليها لتحقيق التفوق والتم ّيز الدائم
في العمل ،ولن يتأتى ذلك بدون مشاركتهم الفاعلة
وتمكنهم من توقع وتلبية االحتياجات المصرفية
لعمالئنا وتمكينهم من خدمة عمالئنا على الوجه
األمثل.
نفذ مصرف الراجحي خالل العام  2018ما إجماليه 65
ألف ساعة من برامج التدريب والتطوير التي أسهمت
إلى حد كبير في احتفاظ المصرف بأصحاب األداء
العالي .وبهدف تعزيز التنوع وزيادة عدد الموظفات،
أطلق المصرف أول برنامج لتطوير مستوى الخريجات
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خالل العام .وفي  ،2018ارتفع عدد الموظفات بنسبة
 ٪54مقارنة بعام  ،2015وهو ما يمثل  ٪13.5من
إجمالي الكادر الوظيفي في المصرف .وإسهامًا في
تحقيق رؤية المملكة  ،2030قام المصرف بزيادة
معدل السعودة إلى  ٪96خالل العام.
نتوان عن منح موظفينا كل فرصة للتميز في
ولم
َ
أداء مهامهم .وعلى سبيل المثال ،أطلقت مجموعة
الموارد البشرية ضمن رحلتنا للتحول العديد من
المبادرات المبتكرة ومنها "سهل" ،وهو تطبيق
جديد للهواتف المحمولة متكامل مع أنظمة
الموارد البشرية بالمصرف ومخصص للموظفين
لطلب خدمات الموارد البشرية من أجل تعزيز مرونة
استخدام هذه الخدمات وطلبها.
يظل عطاء مصرف الراجحي للمجتمعات التي ينشط
بها جزءًا راسخًا من ثقافته وجوهر أعماله .فعلى
مدار العام ،نفذ مصرف الراجحي أكثر من  75مبادرة
تطوعية في  22مدينة في مختلف أرجاء المملكة
العربية السعودية شارك فيها  3000موظف
وموظفة ،وبلغ عدد الساعات التطوعية ما يزيد على
 14ألف ساعة .وهدفنا أن يصل عدد ساعات برامج
المسؤولية االجتماعية للمصرف إلى  50ألف ساعة
بحلول العام 2020م.

التركيز على العمالء
نكرس جهود موظفينا وأنظمتنا الرقمية في سبيل
خدمة عمالئنا وتلبية احتياجاتهم وتحقيق أعلى
مستوى ممكن من رضاهم عن خدماتنا .ونحرص
على رصد مؤشر صافي نقاط الترويج ( )NPSلقياس
معدالت توصية العمالء لآلخرين للتعامل مع المصرف.
ومقارنة ببقية بنوك المملكة ،فقد تحسن أداء
المؤشر من  %14في 2015م إلى  %42في 2018م،
ونتبوأ اآلن المرتبة الثانية بين  12بنكًا في المملكة
العربية السعودية صعودًا من المرتبة السابعة في
العام 2015م.
كما نحتل مكانة رائدة في الحضور عبر منصات
التواصل االجتماعي؛ فالمصرف في صدارة البنوك
السعودية عبر تويتر ويوتيوب وإنستغرام ،ونعمل
حاليًا على تأسيس مركز لالبتكار في مقرنا الجديد
الستقبال قدر أكبر من تعليقات العمالء حول تصميم
وتفضيالت الميزات والمنتجات الجديدة .وساهمت
التعليقات والمقترحات المقدمة من العمالء في
تعزيز قدرتنا على تحسين تجربة العمالء بشكل أكبر.

وخالل العام 2018م ،طرحنا  11منتجًا جديدًا ولدينا
خطط لطرح منتجات أخرى خالل عام 2019م وما يليه.

الريادة الرقمية
بات االتصال التكنولوجي يمثل السمة األساسية
في عالمنا اليوم .لذلك ،وفي سبيل تلبية
احتياجات عمالئنا ،علينا أن نواكب أحدث االبتكارات
التكنولوجية الناشئة في السوق والتي تستحدثها
أكبر الشركات العالمية وحتى الشركات الناشئة في
مجال التكنولوجيا وخدمة المستهلك .وألننا ندرك
عدم سهولة هذا التحدي ،فقد شرعنا بالفعل في
التركيز على بعض أحدث االبتكارات في السوق،
ومن بينها تقنية البلوك تشين ،حيث دخل المصرف
في شراكة مع ريبل نت ،شبكة المدفوعات العالمية
التي تسهل إجراء االتصال والمعامالت مع العمالء
عبر شبكة تضم أكثر من  200مصرف ومقدم خدمة
الدفع في جميع أنحاء العالم.
ولتلبية احتياجات العمالء ،ينهض المصرف بدور
قيادي في االبتكار الرقمي .فخالل العام 2018م ،قمنا
بتسخير االبتكارات التكنولوجية مثل تكنولوجيا
التعرف على البصمات والتوقيعات اإللكترونية لجعل
الخدمات المصرفية أكثر أمانًا ومالءمة لعمالئنا.
نمضي قدمًا في رحلة التحول الرقمي ،بتركيز أكبر
على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا عبر شبكة اإلنترنت
وعبر الجوال ،في سبيل توسيع نطاق الحضور
الرقمي .ومع نهاية العام ،تم تنفيذ  %56من
معامالت العمالء رقميًا .وعالوة على ذلك ،سجل عدد
المستخدمين األفراد النشطين عبر منصة "المباشر"
للخدمات المصرفية اإللكترونية للمصرف نموًا قويًا
بلغ  %61خالل  2018ليصل إلى  3.6مليون مستخدم،
بينما زاد عدد المستخدمين من الشركات بنسبة
 %12.5ليصل إلى قرابة  40ألف مستخدم .ولجهة
نقاط البيع ،استأثر المصرف بنسبة  %18.9من إجمالي
قيمة معامالت نقاط البيع في المملكة ،مقارنة بنسبة
 %16.3في  .2017كما ركبنا  250كشك خدمة ذاتية
ونخطط إلضافة  200كشك آخر في العام  .2019وفي
 ،2018نُفذت  %25من المعامالت إما باستخدام الجوال
أو الكمبيوتر .كما نحرص على عقد شراكات جديدة
مع شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) في مجاالت
مختلفة من أعمالنا ،بما في ذلك المدفوعات ،وتوسيع
استخدام الروبوتات في عملياتنا.
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تميز تشغيلي

شكر وتقدير

حرصًا من مصرف الراجحي على ضمان تنفيذ أعلى
معايير االلتزام عبر جميع أنشطته وأقسامه ،يحافظ
المصرف ،ضمن أهدافه الشاملة ،على برنامج
التزام "من الطراز العالمي" ،ويواصل االستثمار في
أحدث أنظمة الحوكمة وااللتزام وشؤون العاملين
والعمليات المدعومة تكنولوجيًا .وقد نجح المصرف
في تحديث أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب والعقوبات ،وتمكن من بلوغ مرحلة النضج
الكاملة.

ال يسعني في الختام إال أن أعرب عن شكري وتقديري
لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس الموقرين لما
يقدمونه من دعم وتوجيه سخي ،ولعمالء المصرف
ومستثمريه الكرام على هذا الوالء الصادق ،ولألخوة
أفراد فريق عمل المصرف جميعهم اللتزامهم
وعملهم الجاد الذي ال يبخلون فيه بأي جهد.

مع استمرار المصرف في االرتقاء بمعايير وإجراءات
االلتزام ،ركزنا على حماية مصالح عمالئنا واستيفاء
المتطلبات الصارمة للجهات الرقابية والتنظيمية
المحلية والدولية .وخالل العام ،وحرصًا على التزامنا
بجميع متطلبات التنظيم والتطورات الجديدة ،قام
المصرف بتحديث دليل الحوكمة ،وكذلك جميع
السياسات واإلجراءات المعتمدة ألعماله في جميع
أنحاء المملكة وفروعه في الخارج .كما سنواصل
جهودنا في تحسين العمليات ،من قبيل الحلول
الرقمية لموافقات ائتمان األفراد ،فحص العقوبات،
وغيرها من العمليات التشغيلية .وسنعمل في
المستقبل القريب على تعميم هذه المبادرات
على بقية أعمال المصرف حتى يتمكن المصرف
من تحسين كفاءة وفعالية إداراته بدرجة أكبر .كما
يعد المصرف من أكثر المصارف استخدامًا لتقنية
"الروبوتات" ألتمتة عملياته المصرفية في منطقة
الشرق األوسط ،من خالل  253روبوتًا تتولى تنفيذ
 22ألف معاملة يوميًا ،بما يؤدي إلى تحسين وقت
التشغيل .كما تم االنتهاء من أعمال إنشاء المقر
الرئيسي الجديد ومركز البيانات خالل العام.

لن تخبو جذوة الطموح واإلقدام التي تبقى وضاءة
قوية في مصرف الراجحي .ولقد كانت تلك الروح
وذلك الحماس ركيزة نجاح المصرف ومكانته
المرموقة على مدار العقود الستة الماضية ،وليس
لدي أدنى شك في أن تفاني فرق اإلدارة العليا وأفراد
فريق عملنا ،بجانب استراتيجيتنا المستقبلية
( )ABCDEالقائمة على توسيع اعتماد أحدث حلول
التكنولوجيا واالبتكارات في أعمالنا ،ستواصل دعم
جهود المصرف لتحقيق المزيد من النجاحات على
المدى الطويل.
ستيفانو باولو برتاميني
الرئيس التنفيذي

 يذيفنتلا سيئرلا ةملك
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مجلس اإلدارة
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عبداهلل سليمان الراجحي

عالء بن شكيب الجابري

عضوية اللجان

عضوية اللجان

عضوية اللجان

y yاللجنة التنفيذية

y yاللجنة التنفيذية
y yلجنة المخاطر
y yلجنة الترشيحات والمكافآت

y yاللجنة التنفيذية
y yلجنة الحوكمة

المناصب الحالية
y yرئيس مجلس اإلدارة ،ورئيس اللجنة
التنفيذية  -مصرف الراجحي
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة الراجحي
للتأمين التعاوني
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة الفارابي للبتروكيماويات
y yرئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة الراجحي القابضة
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة الراجحي المالية
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة فرسان للسفر والسياحة

المناصب الحالية
y yنائب رئيس المجلس ،عضو مجلس اإلدارة ،وعضو
اللجنة التنفيذية ،وعضو لجنة المخاطر ورئيس
لجنة الترشيحات والمكافآت  -مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة مواد اإلعمار القابضة
y yعضو مجلس اإلدارة  -مجموعة روالكو
y yعضو مجلس اإلدارة  +رئيس تنفيذي  -شركة الخدمات
الطبية والصيدالنية

المناصب السابقة
منذ عام 1979م في مصرف الراجحي:

المناصب السابقة

y yنائب المدير العام للشؤون المالية
y yنائب المدير العام لالستثمار والعالقات الخارجية
y yالنائب األول للمدير العام
y yالمدير العام
y yالرئيس التنفيذي
y yعضو مجلس اإلدارة المنتدب  +الرئيس التنفيذي
y yعضو مجلس اإلدارة  +عضو اللجنة التنفيذية
y yنائب رئيس مجلس اإلدارة  +عضو اللجنة التنفيذية

y yعضو مجلس اإلدارة ِ -سمة
y yعضو مجلس اإلدارة  -صندوق التعليم العالي
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة شيكات
المسافرون السعوديون
y yعضو مجلس اإلدارة  -البنك العربي الدولي  -تونس
y yرئيس مجموعة المخاطر  -ساب
y yمدير عام المنطقة الغربية  -ساب
y yالمدير العام  -بنك الخليج الدولي
y yمدير قسم األعمال الدولية  -البنك األهلي التجاري
y yنائب الرئيس  -بنك الخليج الدولي
y yمدير مصرفية الشركات  -البنك السعودي لالستثمار

المؤهالت
y yبكالوريوس إدارة األعمال -
جامعة الملك عبدالعزيز 1979 -م

الخبرة
ساهم في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى
شركة مساهمة عامة ،وتدرج في المناصب القيادية في
مصرف الراجحي بخبرة تزيد عن  35سنة إلى أن تولى
رئاسة مجلس اإلدارة.

صالح بن علي أبا الخيل

المناصب الحالية
y yعضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،ورئيس
لجنة الحوكمة  -مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة الراجحي المالية
y yشريك ورئيس مجلس اإلدارة -
شركة البيطرة الوطنية
y yرئيس وصاحب المكتب  -صالح أبا الخيل مهندسون
استشاريون
y yرئيس مجلس اإلدارة  -صالح أبا الخيل
وشركاه لتقنية المعلومات

المناصب السابقة
منذ عام 1972م في شركة نوركونسلت تلي ماتيكس:
y yمساعد مهندس مشروع
y yمهندس مشروع
y yمدير مشروع
y yمستشار مشارك لمشاريع الشركة
y yعضو اللجنة الهندسية  -وزارة التجارة

المؤهالت
y yبكالوريوس الهندسة الكهربائية -
جامعة أريزونا عام 1972م

المؤهالت

الخبرة

y yبكالوريوس إدارة أعمال الجامعة األمريكية  -بيروت
y yماجستير إدارة األعمال إنسياد  -فرنسا

يمارس العمل في المجال االستشاري واالستثماري
منذ أكثر من أربعين عامًا ،شغل عضوية مجلس إدارة
المصرف منذ أول دورة للمجلس وكذا عضويته في عدد
من اللجان التابعة للمجلس

الخبرة
يملك خبرة عملية تزيد عن  30عاما
في المجال البنكي والمالي ،شغل خاللها
العديد من المناصب القيادية البنكية
في عدد من البنوك المحلية والعالمية

رادإلا سلجم
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عبدالعزيز بن خالد الغفيلي
عضوية اللجان

y yاللجنة التنفيذية
y yلجنة الترشيحات والمكافآت

المناصب الحالية
y yعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو
لجنة الترشيحات والمكافآت  -مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة الراجحي المالية
y yعضو مجلس اإلدارة  -مجموعة صافوال
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة بندة للتجزئة

المناصب السابقة
y yعمل منذ عام 1981م حتى عام 2016م في المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة التصنيع وخدمات الطاقة
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة الرياض للفنادق والترفيه
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة تطوير الصناعات
السعودية
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة تبوك للتنمية الزراعية
y yعضو مجلس اإلدارة  -الشركة الوطنية للرعاية الطبية
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة هرفي لألغذية

المؤهالت
y yبكالوريوس االقتصاد  -جامعة الملك سعود
y yماجستير االقتصاد  -جامعة غرب إلينوي
بأمريكا 1990م

الخبرة
مارس العمل في مجال االستثمار المالي منذ أكثر من
خمسة وعشرين عامًا

بدر بن محمد الراجحي
المناصب الحالية

y yعضو مجلس اإلدارة  -مصرف الراجحي
y yالعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة
محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة الراجحي للصناعات
الحديدية
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة المرطبات العالمية
y yرئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة الجزيرة لألجهزة
المنزلية
y yرئيس مجلس اإلدارة  -شركة فالكون للمنتجات
ا لبال ستيكية
y yرئيس مجلس االدارة  -شركة منافع لالستثمار

المناصب السابقة
y yشغل العديد من المناصب القيادية في المجال اإلداري
والصناعي واالستثماري والعقاري .وشغل عضوية
مجالس إدارات شركات مساهمة.

المؤهالت
y yثانوية عامة

الخبرة
يمتلك خبرة تصل الى ثالثين عام عامًا في المجال
اإلداري والصناعي واالستثماري والعقاري .وشغل عضوية
مجالس إدارة شركات مساهمة

خالد بن عبدالرحمن القويز
عضوية اللجان

y yلجنة الترشيحات والمكافآت
y yلجنة المخاطر

المناصب الحالية
y yعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات
والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر  -مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة ورئيس لجنة
الترشيحات والتعويضات  -شركة سويكورب
y yرئيس مجلس اإلدارة ،ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو
لجنة الترشيحات  -مجموعة كابالت الرياض
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة إمكور إلدارة المنشآت
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة محاليل المميزة
للصناعات الكيميائية

المناصب السابقة
y yالعضو المنتدب  -مجموعة أكوا القابضة
y yالرئيس التنفيذي  -مجموعة أسترا الصناعية
y yمدير عام المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة
الوسطى  -مجموعة سامبا
y yمدير عام المجموعة االئتمانية  -البنك العربي
الوطني
y yمدير قطاع الشؤون المالية واإلدارية  -الشركة
الوطنية للتأمين التعاوني
y yرئيس فريق إقراض  -صندوق التنمية الصناعية
السعودي
y yعضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية  -مجموعة أكوا
القابضة
y yعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات
والتعويضات  -شركة التبريد السعودية

المؤهالت
y yبكالوريوس تخطيط عمراني  -جامعة واشنطن
بأمريكا

الخبرة
يملك خبرة عملية تزيد عن ثالثين عامًا في المجال
البنكي والمالي والصناعي ،شغل خاللها العديد من
المناصب القيادية البنكية في عدد من البنوك المحلية
في مجال قطاع األفراد والشركات والمخاطر والتأمين

رادإلا سلجم
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إبراهيم بن فهد الغفيلي

أمين بن فهد الشدي

حمزة بن عثمان خشيم

عضوية اللجان

عضوية اللجان

عضوية اللجان

y yلجنة الحوكمة

y yلجنة

y yاللجنة التنفيذية
y yلجنة المخاطر

المناصب الحالية

المراجعة وااللتزام

المناصب الحالية

y yعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الحوكمة
مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة جوار للتطوير
والتسويق العقاري
y yرئيس مركز الريادة لالستشارات المالية

y yعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة وااللتزام -
مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة فيفا الكويت
y yعضو مجلس اإلدارة  -دويتشه الخليج للتمويل
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة أوجيه تيليكوم
y yالرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة اإلتصاالت
السعودية

y yعضو مجلس اإلدارة  -مصرف اإلنماء
y yنائب المدير العام للمصرفية والتطوير  -مصرف
الراجحي
y yأستاذ مشارك بكلية االقتصاد بجامعة الملك
عبدالعزيز
y yوكيل كلية االقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز
y yأستاذ مساعد بكلية االقتصاد بجامعة الملك
عبدالعزيز
y yوكيل كلية االقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز
y yعضو لجنة الدراسات العليا بكلية االقتصاد بجامعة
الملك عبدالعزيز
y yالمستشار المالي لمشروع وقف الملك
عبدالعزيز بمكة

المناصب السابقة

المناصب السابقة

المؤهالت
y yبكالوريوس اإلدارة العامة جامعة الملك عبدالعزيز
y yماجستير اإلدارة العامة جامعة والية كاليفورنيا
عام 1978م
y yدكتوراه الفلسفة جامعة والية فلوريدا عام 1981م

الخبرة
y yمارس العمل األكاديمي لمدة  10أعوام وله خبرة في
العمل المصرفي اإلسالمي لمدة  10أعوام
y yمنذ عام 2002م ،أسس مركز الريادة لالستشارات
المالية وقدم عددًا من االستشارات والدراسات في
هيكلة التمويل اإلسالمي للمشاريع أهمها مشروع
“أبراج البيت بمكة المكرمة ”.شارك ورأس العديد
من المؤتمرات االقتصادية والمصرفية اإلسالمية في
المملكة وخارجها

y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة حلول
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة سيل المتقدمة
y yعضو مجلس اإلدارة  -الشركة العربية
للكوابل البحرية
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة عقاالت
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة فيفا البحرين

المؤهالت
y yبكالوريوس محاسبة ،جامعة الملك سعود
y yماجستير محاسبة ،جامعة ميسوري بأمريكا
y yحاصل على المؤهالت المهنية SCOPA, CMA, CPA

الخبرة
y yيمتلك خبرة تزيد عن  25عاما في المجال المالي
واالستثماري والخدمات االستشارية والرقابية وقد
شغل عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات
المحلية والدولية في قطاعات مختلفة وعضوية
العديد من اللجان المهنية والتجارية واالستشارية

المناصب الحالية
y yعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو
لجنة المخاطر  -مصرف الراجحي
y yمدير عام إدارة االستثمارات الدولية -
شركة حصانة االستثمارية
y yعضو جمعية مستثمر السعودية
y yعضو معتمد في جمعية المحللين الماليين  -أمريكا

المناصب السابقة
y yمدير محفظة صناديق التحوط  -وقف جامعة الملك
عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا
y yمدير محفظة صناديق التحوط  -إدارة االستثمار -
الخزينة  -أرامكو السعودية
y yمحلل مالي  -إدارة االستثمار  -الخزينة -
أرامكو السعودية
y yعضو مجلس اإلدارة ولجنة المكافأت والترشيحات -
شركة دله للخدمات الصحية

المؤهالت
y yبكالوريوس مالية جامعة والية ميشيغان
y yماجستير إدارة األعمال
y yجامعة ميشيغان بمدينة آن آربر
y yيحمل شهادة محلل مالي ُمعتمد ( )CFAالمهنية

الخبرة
لديه  12سنة خبرة في قطاع االستثمار.

رادإلا سلجم
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رائد بن عبداهلل التميمي

عبداللطيف بن علي السيف

عضوية اللجان

عضوية اللجان

y yلجنة الحوكمة
y yلجنة الترشيحات والمكافآت

y yلجنة

المناصب الحالية
y yعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الحوكمة وعضو لجنة
الترشيحات والمكافآت  -مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -التعاونية للتأمين
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة نجم لخدمات التأمين

المناصب السابقة
منذ عام 1996م في التعاونية للتأمين:
y yالرئيس التنفيذي
y yنائب الرئيس األول للشؤون الفنية
y yنائب الرئيس للتأمين الطبي وتأمين التكافل
y yمدير عام إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
y yعضو مجلس اإلدارة  -وصيل لنقل المعلومات
اإللكترونية وصيل لنقل المعلومات اإللكترونية

المؤهالت
y yبكالوريوس علوم طبية ،جامعة ويلز ببريطانيا
y yحاصل على العديد من الدورات التدريبية من معاهد
عالمية مرموقة مثل معهد إنسياد ،وأي ام دي ،ولندن
لألعمال وغيرها

الخبرة
لدية خبرة ادارية لمدة تتجاوز  ۲۰عاما .اخر منصب قيادي
هو الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين
التعاوني (أكبر شركة تأمين في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا) كما يشغل حاليا عضوية مجالس إدارات ولجان
عدد من الشركات المدرجة والغير مدرجة

المراجعة وااللتزام

المناصب الحالية
y yعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وااللتزام -
مصرف الراجحي
y yعضو مجلس اإلدارة  -أسمنت العربية
y yالرئيس التنفيذي لشركة اإلستثمارات الرائدة
y yعضو مجلس اإلدارة  -شركة االستثمارات الرائدة

المناصب السابقة
y yنائب الرئيس ورئيس االستثمار  -مؤسسة الملك
عبداهلل اإلنسانية
ماسك
y yمدير إدارة المحافظ -
ِ
y yرئيس إدارة المحافظ ،شعبة إدارة االستثمارات -
شركة أرامكو
y yمدير محفظة  -شركة كاوست إلدارة االستثمارات
y yمحلل مالي  -شركة أرامكو
y yعضو مجلس اإلدارة  -اتش إس بي سي السعودية
y yمدير تنفيذي  -شركة الرؤية المشتركة المحدودة

المؤهالت
y yبكالوريوس وماجستير إدارة أعمال  -جامعة بوسطن
y yماجستير اقتصاد جامعة بوسطن
y yيحمل شهادات مهنية دولية تشمل محاسب قانوني
معتمد ( )CPAومحلل مالي ُمعتمد ()CFA

الخبرة
لديه  16سنة خبرة في القطاع المالي واالستثمار .كما
يشارك في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات

اإلدارة التنفيذية
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الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية
نائب الرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية
المدير المالي

الوظائف الحالية
مدير عام مجموعة المخاطر واالئتمان

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي
(بنك ستاندرد تشارترد)

الوظائف السابقة
رئيس العمليات (مصرف الراجحي)

الوظائف السابقة
المدير المالي (البنك العربي الوطني)

الوظائف السابقة
رئيس المخاطر (بنك ويست)

المؤهالت
ماجستير  -مالية وأعمال بنكية دولية

المؤهالت
دكتوراه  -محاسبة ومراجعة

المؤهالت
ماجستير  -محاسبة

المؤهالت
بكالوريوس  -محاسبة

الخبرات
 32سنة

الخبرات
 21سنة

الخبرات
 28سنة

الخبرات
 35سنة

خالد فهد الحزيم

عمر محمد المدرع

عبدالعزيز محمد الشوشان

صالح بن عبداهلل اللحيدان

الوظائف الحالية
رئيس الموارد البشرية

الوظائف الحالية
رئيس الحوكمة والقانونية

الوظائف الحالية
رئيس المراجعة الداخلية

الوظائف الحالية
مدير المجموعة الشرعية

الوظائف السابقة
مدير عام مجموعة الموارد البشرية
(المكلف) (مصرف الراجحي)

الوظائف السابقة
المدير العام  -رئيس قسم الشؤون
القانونية (مجموعة سامبا المالية)

المناصب السابقة
الوظائف السابقة
المدير التنفيذي (رئيس التدقيق الداخلي) أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(أكوا باور)

المؤهالت
بكالوريوس  -هندسة الحاسب اآللي

المؤهالت
بكالوريوس الشريعة  -كلية الشريعة،
الرياض

المؤهالت
بكالوريوس  -جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن

المؤهالت
درجة الدكتوراه في الفقه المقارن
(الشريعة اإلسالمية)

ماجستير قانون  -المعهد العالي للقضاء،
الرياض
الخبرات
 19سنة

الخبرات
 19سنة

الخبرات
 19سنة

الخبرات
 33عامًا

يذيفنتلا ةرادإلا
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صالح عبداهلل الزميع

ماجد عبدالرحمن القويز

عبدالرحمن عبداهلل الفدى

عبداهلل سليمان النامي

الوظائف الحالية
مدير عام المصرفية لألفراد
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(بنك ساب)
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الوظائف السابقة
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المؤهالت
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 24سنة
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التوجه االستراتيجي

26
رأت استراتيجية المصرف لعام
2020م النور في عام 2015م ،وقد
صممت باألساس لبناء قدرات جديدة
على كافة األصعدة ،وضمان النمو
المستدام في بيئة سريعة التغير،
والمساهمة بقوة في تحقيق أهداف
رؤية المملكة  2030المتمثلة في
إرساء األسس لقطاع مالي مزدهر.

ملخص االستراتيجية
تهدف استراتيجية مصرف الراجحي لعام 2020م،
التي ُوضعت ألول مرة عام 2015م في أعقاب تعيين
فريق اإلدارة الحالي ،إلى بناء القدرات الجديدة لدى
المصرف وضمان نموه المستدام في ظل البيئة
المصرفية سريعة التغير ،هذا إلى جانب المساهمة
في تحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030م لبناء
قطاع مالي مزدهر.
وتشهد البيئة المصرفية في المملكة العربية
السعودية تطورًا سريعًا يتجسد بشكل ملحوظ في
تحوالت السياسة المالية والنقدية ،وزيادة نشاط األطر
الناظمة ،واألهم من ذلك االبتكارات التكنولوجية
سريعة التطور ،ومستويات الرقمنة المتزايدة ،وتنامي
توقعات العمالء.
واستجابة لهذه البيئة الحيوية ،تركز استراتيجية
مصرف الراجحي بشكل راسخ على تمكين األعمال
واستدامة العمليات وإدخال تحسينات تكنولوجية
فعالة من حيث التكلفة .ويخطط المصرف حاليًا
لمواكبة المستقبل الرقمي ،كما يعمل على بناء
كيان مصرفي من شأنه أن يصبح المصرف المفضل
للعمالء الرقميين في المستقبل.

ومن العوامل الرئيسية الهامة لتحقيق رؤية المملكة
2030م هو بناء قطاع مالي مزدهر يدعم ويحفز نمو
القطاع الخاص ،ويدعم تشكيل بيئة متطورة لسوق
رأس المال ،ويعزز المسؤولية المالية .ويسعى مصرف
الراجحي إلى تحقيق هذه الطموحات كهدف أساسي
في استراتيجيته المستقبلية.
ويشكل هذا الطموح أحد العوامل الممكنة
الستراتيجية المصرف لعام 2020م التي تركز
على عدد من المحاور بما في ذلك توسيع محفظة
المنتجات والعمالء ،وتنويع مصادر التمويل ،وتوسيع
قنوات تقديم الخدمات ،وتعزيز التفاعل بين
العمالء والموظفين ،وتحويل العمالء إلى القنوات
اإللكترونية ،وتيسير العمليات الداخلية.
ويهدف المصرف إلى تحقيق هذه المحاور من خالل
تنفيذ خطته االستراتيجية المؤلفة من خمس ركائز
للتفوق على المنافسين،
رئيسية ،وهي :تعزيز النمو
ّ
وأن يصبح المصرف الوجهة المفضلة للتوظيف
في القطاع ،وزيادة التركيز على احتياجات العمالء،
وتحقيق الريادة الرقمية ،والتميز في التنفيذ.

A

B

C

D

E

تعزيز النمو

أن يصبح المصرف
الوجهة المفضلة
للتو ظيف

التركيز على
احتياجات العمالء

الريادة الرقمية

التميز في
ا لتنفيذ

النمو في التمويل
العقاري وتمويل القطاع
الخاص وعدد العمالء
األثرياء وعدد العميالت
وخدمات التحويل

إشراك القوى العاملة

تحديث مقترحات القيمة

التوسع الذكي في
القنوات ووسائل
تقديم الخدمات

امتثال عالمي
المستوى

تعزيز قدرات المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
والشركات الكبرى

تحسين عروض القيمة
للمو ظفين

تمكين موظفي الخط
األمامي

رقمنة رحالت العمالء

تعزيز البنية
التحتية لتقنيات
المعلومات

مواءمة المؤسسة مع
مصالح العمالء

تحويل العمالء إلى
قنوات الخدمة الذاتية

المركزية وأتمتة
العمليات

تعزيز التواجد الدولي التوسع في برامج التدريب
والتطوير
تحسين العوائد

تعزيز التنوع

تجاوز أداء القطاع

رفع مستوى التفاعل

استخدام مؤشر صافي االبتكار في المدفوعات
نقاط الترويج في جميع
عمليات المصرف
ترشيحا
المصرف األكثر
ً

األفضل

تعزيز البنية
التحتية إلدارة
المخاطر
ا لتنفيذ
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مراجعة استراتيجية 2018م
تعزيز النمو
حتى نتمكن من تعزيز نمو المصرف بما يتجاوز
مستوى النمو في القطاع ،ركزنا على تنفيذ عدد من
المبادرات األساسية:
y yتوسيع محفظة التمويل العقاري
y yزيادة االستثمار في القطاع الخاص
y yتوسيع قاعدة شريحة العميالت
y yزيادة الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
والشركات الكبرى
y yتعزيز التواجد الدولي بشكل انتقائي
y yتحسين العوائد وتعزيز عمليات البيع المتقاطع.
في عام 2018م ،شهد المصرف نموًا ملموسًا في
حصته في السوق في المنتجات الرئيسية من خالل
تقديم منتجات مبتكرة جديدة وتوسيع شبكة
تقديم الخدمات بشكل مدروس وانتقائي.
ونمت محفظة التمويل العقاري للمصرف بنسبة
 %27.4بينما ارتفعت حصته السوقية في هذا المجال
إلى  %27.9بحلول نهاية العام 2018م بالمقارنة مع
 %20.6في نهاية العام 2015م ،ويعود سبب ذلك
جزئيًا إلى طرح منتجات جديدة مثل منتج "البناء
الذاتي" وهو حل تمويل يستهدف مالكي األراضي
أو العقارات غير المكتملة الراغبين ببناء أو إكمال
عقاراتهم؛ ومنتج تمويل البيع على الخارطة
لتقديم التمويل للعمالء لسداد الدفعات الالزمة
لشراء المنازل السكنية قيد اإلنشاء لدى شركات
التطوير العقاري .ومن شأن هذه المنتجات الجديدة
تسريع وتيرة نمو محفظة المصرف في عام 2019م
وما بعده.

ويمتلك مصرف الراجحي أكبر شبكة من الفروع
وقنوات الخدمة في المملكة العربية السعودية من
خالل  551فرعًا وما يزيد عن  5,000جهاز صراف آلي
وقرابة  84ألف نقطة بيع و 236مركزًا لتحويل األموال.
كما يدير المصرف  18فرعًا في ماليزيا و 10فروع في
األردن وفرعين في الكويت .وعلى مدار السنوات
الثالث الماضية ،سجل المصرف نموًا بنسبة  %30في
عدد العميالت بفضل إضافة  5أقسام وفروع خدمة
إضافية مخصصة للسيدات ،ليصل بذلك إجمالي
قنوات الخدمة المخصصة للسيدات إلى  157قسمًا
وفرعًا ،مما يرسخ مكانة المصرف كمالك ألكبر شبكة
من الفروع وقنوات الخدمات في المملكة.
كما قام المصرف بتوسيع محفظة منتجاته للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ،بما في
ذلك العقود اآلجلة للعمالت األجنبية ()FX Forward
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،و"تمويل سلسلة
التوريد" ،وهي تسهيالت تستند إلى اتفاقية شراء
المستحقات بالنيابة عن الموردين من عمالء المصرف
من الشركات؛ ومنتج "تمويل نقاط البيع" الذي يوفره
المصرف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل
نقاط بيع نشطة تلبي احتياجاتهم قصيرة وطويلة
األجل.
ومع تنامي أهمية إدارة النقد والسيولة بالنسبة
للشركات الحديثة ،أطلق المصرف حل إدارة السيولة
للشركات في عام  ،2018والذي يضمن لعمالء
المصرف من الشركات إدارة النقد بصورة مركزية
ومؤتمتة .وباإلضافة إلى ذلك ،شهد عام  2018إطالقًا
ناجحًا لحلول "تمويل سلسلة التوريد" الشاملة
للشركات .ويعتبر الراجحي أول مصرف في المملكة
الذي يقدم برنامجًا شام ً
ال لتمويل سلسلة التوريد من
خالل مجموعة واسعة من الحلول المدعومة بمنصة
تكنولوجية قوية تغطي كامل سلسلة القيمة
سواء في مراحلها االبتدائية أو النهائية.
للعمالء،
ً
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وواصل المصرف تركيزه على قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى مجاالت النمو
الرئيسية خالل العام .وقام بدمج وحدة أعمال
المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع أعماله المصرفية
لألفراد ،مما أسهم في تعزيز شبكة فروعه المخصصة
لألفراد واالرتقاء بخدمة العمالء بشكل عام .وعلى
الصعيد الدولي أيضًا ،كان عام 2018م حاف ً
ال
بالتطورات ،إذ أعلن المصرف نيته إدماج عملياته في
ماليزيا مع شركة "تمويل التنمية الصناعية الماليزية"
لتمكين المصرف من تقديم الخدمات المصرفية
التقليدية وحلول إدارة الموجودات ووساطة األسهم
والخدمات المصرفية االستثمارية لعمالئه الماليزيين.
باإلضافة إلى ذلك ،افتتح المصرف ثالثة فروع جديدة
في األردن وفرعًا آخر في الكويت.
واستمر المصرف في تحسين العوائد خالل عام
2018م من خالل اإلدارة الفعالة للميزانية العمومية
في بيئة اتسمت بارتفاع معدل الفائدة ،ونجح في
تحقيق نمو بنسبة  %6في الودائع المستقرة تحت
الطلب التي تشكل اليوم  %93.6من إجمالي الودائع.
ونتيجة لذلك ،ارتفع هامش الربح الصافي للمصرف
بمقدار  26نقطة خالل العام ،ليصل إلى .%4.36

أن يصبح المصرف الوجهة المفضلة للتوظيف
يشكل التزام المصرف بالحفاظ على مكانته باعتباره
الوجهة المفضلة للتوظيف في القطاع أحد المحاور
الرئيسية الستراتيجيته .وشهد عام 2018م جهودًا
مستمرة ركزت على تعزيز مشاركة القوى العاملة،
والتوسع في برامج التدريب والتطوير ،وتعزيز التنوع،
وتحسين مقترح القيمة للموظفين.
وفي نوفمبر 2018م ،نقل المصرف مكاتبه الرئيسية
مبان جديدة في الرياض.
ومركز عملياته إلى
ٍ
وأطلق المصرف في عام 2018م "أكاديمية الراجحي"
التعليمية التي تتكون من قاعدتين أساسيتين
هما "الكلية المصرفية" التي تقدم سلسلة من
الشهادات المتخصصة وتدير ستة برامج تطوير
للطالب في مراحل التخرج النهائية ،باإلضافة إلى
"كلية القيادة" التي توفر برامج ومناهج لتطوير
المهارات القيادية .وبصورة إجمالية ،قدمت األكاديمية
ما مجموعه  65,000ساعة من التدريب للموظفين
في عام 2018م.

وبهدف تعزيز التنوع وزيادة عدد الموظفات ،أطلق
المصرف أول برنامج مخصص لتطوير الخريجات
وتأهيل الكوادر النسائية ،وقدم برنامج بدل حضانة
ألطفال الموظفات خالل عام 2018م .وارتفع عدد
الموظفات بنسبة  %6.2في عام  ،2018لتمثل
الموظفات حوالي  %14من إجمالي فريق عمل
المصرف.

التركيز على احتياجات العمالء
حرصًا على أن يصبح المصرف هو األكثر ترشيحًا
وشعبية في المملكة ،وضع المصرف تركيزًا كبيرًا
على تعزيز رعاية مصالح العمالء بالتوازي مع دمج
تحسن صافي نقاط الترويج ضمن مقاييس األداء
المتوازن المعتمدة لدينا .وفي عام 2018م ،أصبح
المصرف في المركز الثاني في المملكة العربية
السعودية وفقًا لبيانات صافي نقاط الترويج مقارنة
بالمركز السابع في عام 2015م.
وتمكن المصرف من تعزيز تجربة العمالء وتلبية
احتياجاتهم على نحو أفضل من خالل استخدام
التطورات الرقمية والتدريب والتطوير المستمر
للموظفين .وسجل المصرف في عام  2018نموًا في
تحسن درجة صافي نقاط الترويج بنسبة ( ،)%10وهي
دراسة نصف سنوية مستقلة تم إجراؤها بتكليف من
المصرف لتقييم مدى التقدم المتعلق بالمنافسة
وتقييم رضا العمالء واحتمال ترشيحهم المصرف
ألصدقائهم وزمالئهم.

(مخطط بياني لصافي نقاط الترويج)
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المصدر :دراسة صافي نقاط الترويج المنبثقة من األعلى
التي أجراها مصرف الراجحي عبر اإلنترنت ،علمًا بأن فترة جمع
البيانات تنتهي في سبتمبر .2018

جيتارتسالا هجوتلا

في ظل تحول الصناعة المصرفية إلى العالم الرقمي،
يلتزم مصرف الراجحي بتحقيق الريادة في تقديم
الخدمات المصرفية الرقمية .ولتحقيق هذا الهدف،
استثمر المصرف في أحدث التقنيات لتزويد العمالء
بخدمات عالية الجودة .وفي هذا الصدد ،يواصل
المصرف التركيز على توسيع وتطوير قنواته الذكية،
ورقمنة تجربة العمالء ،وتحويل العمالء إلى قنوات
الخدمة الذاتية ،واستكشاف االبتكارات في طرق
الدفع.
وكجزء من رحلة التحول الرقمي هذه ،يمضي
المصرف بخطى متسارعة نحو توجيه مزيد من
الجهود لتحسين الخدمات المصرفية عبر الهاتف
الجوال لتعزيز نمو شبكته الرقمية وإثراء تجربة
العمالء على حد سواء .ونتيجة لهذه التحسينات،
يتم اليوم تنفيذ  %56من معامالت العمالء رقميًا ،كما
نما عدد المستخدمين النشطين لمنصة "المباشر"
اإللكترونية من قبل قطاع األفراد بنسبة  %64خالل
عام 2018م ليصل عددهم إلى  3.6مليون مستخدم،
في حين ارتفع عدد المستخدمين النشطين للمنصة
في قطاع الشركات إلى نحو  40,000شركة بنسبة
نمو  .%12.8وم ّثل دمج تطبيقات  WhatsAppو
 Apple Payمع التطبيق الهاتفي للمصرف أحد
العديد من االبتكارات المضافة في عام 2018
والتي أسهمت في تعزيز تجربة العمالء وسهولة
االستخدام.

التميز في التنفيذ
يعد التميز في التنفيذ من العوامل الرئيسية
المهمة التي تساعد المصرف على تحقيق أداء قوي
وبلوغ األهداف التشغيلية ،كما تساعده على تحقيق
مستوى عالمي من االلتزام وتعزيز البنية التحتية
لتقنيات المعلومات وأتمتة العمليات وتدعيم البنية
التحتية إلدارة المخاطر.
ويعتبر المصرف من أكثر المصارف استخدامًا لتقنية
"الروبوتات" ألتمتة عملياته المصرفية في منطقة
الشرق األوسط ،حيث نستخدم حال ًيا  253روبوتًا،
وذلك لمعالجة قرابة  22,000معاملة يوم ًيا .وقد
أفضى ذلك إلى تحسين كفاءة معالجة المعامالت
بشكل كبير مما أدى إلى تسريع زمن التنفيذ وتعزيز
تجربة العمالء.
وخالل عام  ،2018انتهى المصرف من بناء مركز
بيانات من المستوى الرابع ،وهو أول مصرف في
دول مجلس التعاون الخليجي يحصل على شهادة
المستوى الرابع .وبعد االنتقال إلى مركز البيانات
الجديد ،المقرر في عام  ،2019ستتوفر للمصرف
البنية التحتية الحديثة الالزمة لتحقيق المرونة في
تنفيذ ضوابط إدارة المخاطر واألمن وااللتزام.
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الريادة الرقمية

وشملت المبادرات الرقمية األخرى خالل عام 2018
طرح أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة ضمن مراكز
التحويل ،ونشر تقنيات الذكاء االصطناعي وتقنيات
التعرف على الصوت بشكل تجريبي ضمن مراكز
اتصال العمالء ،وتركيب أجهزة آلية إضافية لتحسين
كفاءة معامالت الدعم ،وإجراء عمليات تحويل مالي
خارجية باستخدام تقنية "بلوك تشين" عن طريق
منصة "ريبل" بالتعاون مع مؤسسات مالية أخرى،
وسنواصل استكشاف فرص استقدام الحلول
المبتكرة وبناء الشراكات المجدية في سوق
التكنولوجيا المالية خالل عام 2019م وما بعده.

جيتارتسالا هجوتلا
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استراتيجية العام 2019
سيواصل البنك خالل عام  2019تنفيذ استراتيجية
( )ABCDEالقائمة على تعزيز اعتماد حلول الذكاء
االصطناعي واألتمتة ،وبلوك تشين ،والحوسبة
السحابية ،وتحليل البيانات الكبيرة وإنترنت األشياء،
كما كان الحال خالل السنوات الثالث الماضية.
وتركز االستراتيجية على االستمرار في تحقيق
عوائد مرتفعة وتعزيز التفاعل مع العمالء ومشاركة
الموظفين مع تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتشمل بعض أبرز المجاالت االستراتيجية التي سيركز
عليها المصرف في عام 2019م ما يلي:

مواصلة تعزيز نمو حصة
المصرف في السوق ضمن
قطاع التمويل العقاري
والحسابات الجارية.

تسريع وتيرة نمو محفظة
المصرف في مجال بطاقات
المرابحة االئتمانية والتجارة
اإللكترونية

تحسين منصات الخدمات
المصرفية الرقمية وتجربة
العمالء

االستمرار في عقد شراكات
مع مؤسسات التكنولوجيا
المالية والتوسع في تطبيق
نظام فرق العمل المرنة

تعزيز مصادر البيع
المتقاطع والدخل من
الرسوم

مواصلة االستثمار في
تطوير قدرات العاملين في
المصرف وبنيته التحتية

بيئة العمل
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يجب مراعاة االتجاهات االجتماعية
والسياسية واالقتصادية التي
يعمل في إطارها المصرف عند
إجراء تقييم حقيقي ألدائه
وللقيمة المحققة من استثمارات
مساهميه .ويستعرض هذا
القسم العوامل األساسية التي
ّ
شكلت مالمح البيئة المحلية
واإلقليمية والعالمية ،وكذلك
القطاع المصرفي بوجه عام.

بعد عدة سنوات من تباطؤ النشاط االقتصادي ،شهد
عام  2018عودة المملكة العربية السعودية إلى
مسار النمو بعد الزيادة المطردة في أسعار النفط
خالل الفصول الثالثة األولى.
وقد أثرت الزيادة في أسعار النفط الخام على
مجموعة من المؤشرات االقتصادية اإليجابية ،حيث
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ،%2.2بعد أن
كان  %0.8-في عام  ،2017كما ارتفع المعروض النقدي
بمعناه الواسع بنسبة  ،%2.8بعد أن كان  %0.2في
عام  ،2017وارتفعت مطالبات البنك للقطاع الخاص
بنسبة  %3على أساس سنوي ،بعد أن كان ذلك قد
تراجع في العام الماضي إلى  ،%0.8وارتفع الرصيد
االئتماني بوجه عام بنسبة  ،%2.8بعد أن كان  %1-في
عام .2017

بالدوالر األمريكي للبرميل
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ً
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أسعار الفائدة
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نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،باألسعار الثابتة
(بالنسبة المئوية)

دعم ارتفاع أسعار النفط الخام مجموعة من المؤشرات
االقتصادية اإليجابية.

وقد شهدت المملكة زيادة في معدل أسعار الفائدة
على خلفية ارتفاعها في الواليات المتحدة األمريكية،
مما أدى إلى ارتفاع معدل أسعار الفائدة للبنوك
السعودية ألجل  3أشهر (السايبور) بمقدار  67نقطة
أساس ليصل إلى .%1.18

2016

2017

2018
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أسعار الفائدة بين البنوك
السعودية لمدة  3أشهر
(الجانب األيسر)

لكن زيادة أسعار النفط لم تكن هي المحرك الوحيد
للنمو االقتصادي ،بل كان لإلصالحات التي بدأتها
الحكومة في إطار رؤية  2030أثر عام في النمو
االقتصادي الفعلي ،وظهر ذلك على وجه التحديد
في نمو التمويل العقاري والتسهيالت االئتمانية
لتجارة التجزئة والبطاقات .كذلك ،تضاعف حجم
عقود التمويل العقاري السكني الجديدة عن العام
السابق ،لترتفع من  3,993إلى  ،8,092كما شهدت
نموا بنسبة  %79على أساس
قروض تمويل السيارات
ً
سنوي ،مقارنةً بـ  %1-في عام  .2017عالو ًة على ذلك،
ارتفعت الودائع بنسبة  %2.6مقارنةً بنسبة  %0.1في
عام .2017
وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية بوجه عام من
هذه الظروف اإليجابية ،حيث بلغ صافي أرباح القطاع
المصرفي المحلي  48مليار ريال سعودي ،بزيادة
قدرها  %10عن عام .2017

لمعلا ةئيب
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شهد القطاع المصرفي في
المملكة ،الذي يضم  12مصرفًا
مدرجًا في البورصة ومصارف
أخرى غير ُمدرجة ،نموًا طفيفًا
في الودائع ،حيث بلغت نسبة
الودائع تحت الطلب  ،%61.8في
حين بلغت نسبة استثمارات
العمالء ألجل وحسابات العمالء
األخرى  .%27.7وتبلغ نسبة ودائع
العمالء الخاصة باألفراد %76.4
من إجمالي الودائع ،في حين
تبلغ نسبة ودائع العمالء من
الجهات الحكومية  %21.6منها.
باإلضافة إلى ذلك ،يمتلك البنك
األهلي التجاري ومصرف الراجحي
وبنك سامبا وبنك الرياض ،وهي
أكبر أربعة بنوك في المملكة،
 %55.3من إجمالي الموجودات
في القطاع المصرفي السعودي.

دخل القطاع المصرفي

نمو القروض في القطاع المصرفي
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استفاد القطاع المصرفي بوجه عام من تحسن المشهد
االقتصادي ،حيث سجل القطاع المصرفي في المملكة
العربية السعودية أرباحا صافية بقيمة  48مليار ريال
سعودي ،ما يمثل نموًا بنسبة  %10مقارنة بالعام 2017م.

ورغم أننا ال نزال في مرحلة مبكرة ،إال أنه بعد مرور
عامين على البدء في تنفيذ رؤية  ،2030يبدو أن عام
 2018كان بالفعل عالمة فارقة في تلك الرحلة.
تعكس المتغيرات االئتمانية لدى مصرف الراجحي
مسار النمو الجديد هذا في المملكة .وبالنظر إلى
تركيزه الكبير على قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
( %72من أعمال المصرف) ،يزدهر مصرف الراجحي مع
نمو المملكة ،وكان عام  2018خير دليل على ذلك،
نموا كبي ًرا في قروض التمويل العقاري
حيث شهدنا
ً
( )%27+وحققنا حصة غير مسبوقة في السوق بواقع
نموا كبي ًرا،
 .%27.9كذلك ،شهد قطاع البطاقات لدينا
ً
وذلك بإصدار  200,000بطاقة يجري استخدامها ،بعد
أن كانت  50,000بطاقة فقط في العام الماضي.
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قروض التمويل العقاري في القطاع
المصرفي
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شهد المصرف نموًا كبيرًا في محفظة التمويل العقاري
بلغت نسبته ( )%27+لتسجل حصته السوقية ارتفاعًا
قياسيًا إلى %26.9

ولم يتحقق هذا النمو على حساب هامش الربح ،بل
اعتمد بشكل جزئي على االرتفاعات في األسعار ،كما
أيضا االنضباط القوي لإلدارة ،حيث ارتفعت
ساهم فيه ً
هوامش األرباح لدى مصرف الراجحي بمقدار  26نقطة
خالل العام ،لتصل إلى .%4.43
كذلك ،ساهم عامالن تنظيميان في هذا النجاح الذي
شهدته األعمال األساسية للمصرف ،وهما :تطبيق
القطاع المصرفي للمعيار الدولي التاسع إلعداد
التقارير المالية ،والذي غير من طريقة حساب المصارف
للمخصصات ذات الصلة بأنشطة التمويل ،وكذلك
التسوية التي توصلت لها جميع المصارف مع الهيئة
العامة للزكاة والدخل ،والتي ستحقق االنسجام في
التعامل مع المطالبات الزكوية لجميع المصارف في
إحساسا بالثقة للقطاع.
المستقبل ،مما أعطى
ً
وفي هذا السياق ،كان عام  2018ممي ًزا على وجه
التحديد لمصرف الراجحي ،حيث حقق المصرف إنجازات
رائدة في القطاع ،مثل نمو األرباح التشغيلية ونمو
صافي الدخل وعوائد األسهم وعوائد الموجودات.

ويتمثل األمر المرضي على وجه التحديد ،من وجهة
نظر اإلدارة ،في أننا لم نسمح لتلك األمور اإليجابية
التي شهدتها بيئة العمل بوجه عام أن تؤدي بنا إلى
التراخي في العمل .بل على النقيض من ذلك ،تمثل
استراتيجيتنا التي تقوم على خمسة ركائز أساسية
وتركيزنا على تلبية احتياجات الموظفين والعمالء
دلي ً
واضحا على حيوية المصرف ورغبته في تحقيق
ال
ً
مزيد من النمو.
قدمنا  65,000ساعة من التدريب لموظفينا في عام
 ،2018بما يمثل ضعف ما تم تقديمه في عام .2015
كذلك ،واصلنا تحسين خدمة العمالء وتعزيز الرقمنة
جديدا في عام
منتجا
وتطوير المنتجات .وأطلقنا 12
ً
ً
 ،2018من بينها التوريق وتمويل سلسلة التوريد
والعقود اآلجلة للعمالت األجنبية وتمويل نقاط البيع
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر الريادة الرقمية للمصرف راسخة حال ًيا في
القطاع بفضل التطبيق المبكر لألدوات اآللية ،حيث
برنامجا آل ًيا ومن المتوقع دخول
نستخدم حال ًيا 215
ً
 37آخرين إلى الخدمة قري ًبا ،وذلك لمعالجة أكثر من
 22,000معاملة يوم ًيا .كذلك ،ركزنا على تحسين
معدل الدوران وحصلنا على شهادة المستوى الرابع
لمركز بياناتنا – ويعتبر مصرفنا هو أول مصرف
يحصل على هذه الشهادة في منطقة
الشرق األوسط.
وفي المجمل ،استفادت جميع المصارف في المملكة
من التغيرات االقتصادية الكلية في عام  ،2018لكن
يكتف بذلك ،وواصل العمل
مصرف الراجحي لم
ِ
بجدية أكبر على أهدافه ليصبح المصرف اإلسالمي
األكثر تمي ًزا ،بفضل خدماته المبتكرة وموارده
البشرية وتقنياته ومنتجاته المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،على الصعيد المحلي والعالمي.

نموذج تحقيق القيمة
الرؤية والرسالة والقيم
بيئة العمل
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الجهات المعنية والمواضيع
الجوهرية
االستراتيجية

كما هو موضح في نموذج عمل
المصرف ،فقد تم تحديد ُمدخالته
(أشكال رأس المال الداخلة في
الميزانية العمومية والخارجة
ومخرجاته
عنها) وأنشطته ُ
ونتائجه وآثاره وفق اتجاهات
بيئة العمل ورؤية المصرف
ورسالته وقيمه واستراتيجيته.
ويعتمد ذلك كله على ممارسات
الحوكمة السليمة الموضحة
في القسم الخاص بالمناقشات
والتحليالت اإلدارية ،ضمن بنود
الحوكمة واالستراتيجية واألداء
في الصفحات من  26إلى .111
ويوضح الرسم البياني كيفية
استخدام ُمدخالت المصرف في
أنشطته .ويمكن وصف تلك
األنشطة بأنها تحسينات على
رؤوس األموال (مثل تحسين
المنتجات والخدمات المقدمة
للعمالء أو تحسين جودة
خطط تطوير الموظفين أو
تحسين التقنيات المبتكرة)
وقد أثمرت تلك األنشطة بدورها
عن ُمخرجات يمكن وصفها
بأنها القيمة المحققة للمصرف
وللمساهمين على المدى
القريب .من ناحية أخرى ،تمثل
النتائج ،مثل ،قيمة محققة على
المدى المتوسط ،في حين تُبرز
اآلثار القيمة المحققة على المدى
البعيد.

المدخالت
ُ

األنشطة

رأس المال
القيمة الدفترية القوية للمصرف ،مما
يعكس الربحية وجودة الموجودات

رأس المال المؤسسي

تعزيز النمو
تحسين الخدمات المقدمة لشرائح
األعمال األساسيين

الموجودات المعرفية الحديثة
الملموسة وغير الملموسة المملوكة
للمصرف والخاضعة لسيطرته

جهة العمل المفضلة
رأس المال االستثماري
قاعدة المستثمرين الذين يتميزون
بالوفاء التي تمكن المصرف من بنائها
وتنميتها من خالل ممارسات الحوكمة
السليمة وممارسات العمل األخالقي

قاعدة العمالء
اكتساب ثقة ووالء العمالء من خالل
التركيز على احتياجاتهم في جميع
أنشطة المصرف

قاعدة الشركاء في األعمال
أساس متين من الثقة واالستقرار
المالي من خالل الرعاية النموذجية
لمصالح الشركاء

إرساء ثقافة تقوم على األداء بحيث
دائما
تُعطى األولوية للعميل
ً

التركيز على احتياجات
العمالء
توفير قدر أكبر من الراحة واألمن في
الخدمات المقدمة للعمالء

الريادة الرقمية
التوسع في القنوات الرقمية وتحويل
العمالء إلى الخدمات المصرفية
الذاتية

الثروة البشرية
فريق من المبتكرين ذوي األداء المميز
الذين يتمتعون بالحماس والرغبة في
تقديم الخدمات

رأس المال البيئي واالجتماعي
حصل المصرف على رخصة تشغيلية
من خالل مساهمته في جهود تعزيز
الشمول المالي تماشيًا مع رؤية
المملكة 2030

التميز في التنفيذ
استكشاف وتنفيذ إجراءات تحسين
العمليات

رعاية المصالح
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المراقبة والتقييم
المخرجات
ُ

النمو في قروض التمويل العقاري
والخدمات المصرفية لألفراد
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
والشركات

النتائج

اآلثار

القيمة المحققة:
ممارسات الوساطة المالية السليمة
القيمة المحققة:
الربحية ووالء المساهمين ونمو محفظة
األعمال
القيمة المحققة:

تمكين موظفي الخط األمامي
واستخدام مؤشر صافي نتائج
الترويج في جميع أعمال المصرف

التطوير المهني وثقافة العمل المحفزة

القيمة المحققة:
فريق عمل يتمتع باإلخالص والتفاني
والتمكين

تحسين نقاط التواصل مع العمالء
والمنتجات والخدمات المقدمة
إ ليهم

القيمة المحققة:
منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام
الشريعة عبر شبكة واسعة من القنوات
القيمة المحققة:
تعزيز قوة العالمة التجارية ورعاية
مصالح العمالء والريادة في السوق

ومحسنة
توفير خيارات جديدة
ّ
للخدمات المصرفية الرقمية

القيمة المحققة:
الخيارات المصرفية المستدامة والمريحة
القيمة المحققة:
قيمة العالمة التجارية والريادة في
السوق

تعزيز البنية التحتية لتقنية
المعلومات إرساء المركزية واألتمتة
في العمليات وتعزيز البنية التحتية
إلدارة المخاطر

القيمة المحققة:
تيسر خدمة العمالء
سهولة
أنظمة أكثر
ّ
على نحو أفضل
القيمة المحققة:
توفير التكاليف وتحسين ثقة الجهات
ا لمعنية

أن يصبح المصرف هو المصرف الرقمي
الرائد في المنطقة.
القيام بدور محوري في تطوير قطاع
مالي مزدهر والعمل كأحد عوامل
التمكين األساسية لرؤية المملكة لعام
 ،2030وذلك بتقديم الخدمات التي
تدعم نمو القطاع الخاص.

الجهات المعنية والمواضيع الجوهرية
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نرى أن الجهات المعنية تشمل
األفراد أو الكيانات التي تتأثر
بصورة جوهرية بأنشطة
المصرف أو التي تتمتع بالقدرة
على التأثير على المصرف من
خالل إجراءاتها أو آرائها أو
انطباعاتها أو تصوراتها.

أبرز الجهات المعنية بمصرف الراجحي
المستثمرون

العمالء

ا لبيئة

ا لمجتمع
والمجتمعات
ا لمحلية
أبرز الجهات
المعنية بمصرف
الراجحي
شركاء
األعمال

الموظفون

السلطات
الحكومية
الجهات التنظيمية

التواصل مع الجهات المعنية
بالنظر إلى األهمية الكبيرة لتأثير تصورات وسلوكيات الجهات المعنية على قدرة المصرف على ممارسة أعماله
وتحقيق أهدافه االستراتيجية ،وكذلك قدرة المصرف هو اآلخر على التأثير في الجهات المعنية به ،من المهم
للغاية تحديد تلك الجهات والتواصل معها بفعالية.
ويستخدم المصرف الوسائل التالية للتواصل مع أبرز الجهات المعنية لديه.

ةيرهوجلا عيضاوملاو ةينعملا تاهجلا
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ويتيح لنا التواصل مع الجهات
المعنية فهم احتياجاتهم
على نحو أفضل والتعامل مع
أي شواغل أو تخوفات محتملة
ثم ،يصبح بإمكاننا
لديهم ،ومن ّ
تحقيق التوازن في توزيع
القيمة المحققة واالستعداد
لمواجهة أي تحديات قد يحملها
المستقبل لنا.

وسائل التواصل األساسية:

المستثمرون

أهداف التواصل:

y yاجتماع الجمعية العامة العادية

y yاالستراتيجية

y yاجتماعات الجمعية العامة غير العادية

y yالبيانات

y yالبيانات المالية المؤقتة
y yالتقرير السنوي
y yملفات العرض على المستثمرين
y yالبيانات الصحفية
y yاإلعالنات المنشورة على الموقع اإللكتروني
للسوق المالية السعودية والموقع
اإللكتروني للمصرف

المالية للمصرف وخطط
المجموعة وتوقعاتها

y yعوائد المساهمين
y yالحوكمة
y yإدارة المخاطر

y yمؤتمرات المستثمرين

العمالء

y yالفروع

y yاألسعار

y yمراكز الخدمة

y yسهولة

y yشبكة أجهزة الصراف اآللي
y yالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

y yسهولة االستخدام
y yساعات عمل المصرف

y yالموقع اإللكتروني للمصرف

y yاالحتياجات الخاصة

الوصول

y yوسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية
y yوسائل التواصل االجتماعي
y yاستبيانات رضا العمالء
y yزيارات العمالء
y yمؤشر قياس رضا العميل ()NPS

الموظفون

المجتمع والبيئة

yمعايير األداء
yالخطط المهنية
yالتدريب والتطوير
yالقيم المؤسسية
yاالستراتيجيات والخطط المؤسسية
yاالتجاهات في القطاع المصرفي
yالتوطين
yاألجور والمكافآت
yبرنامج المسؤولية االجتماعية

y
y
y
y
y

yبرامج اإلعداد
yتطوير مؤشرات األداء الرئيسية
yخطط التطوير المهني الفردية
yاالجتماعات
yجمعيات الموظفين والعمل التطوعي

y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

yا لتعليم
yالصحة والتوظيف
yالتمويل متناهي الصغر للمرأة
yبرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة
yمساعدة المحتاجين والفقراء

y yالشمول المالي
y yالتمويل ميسور التكلفة للشرائح
المهمشة وتمكين المجتمع
y yمساعدة الفقراء والمحتاجين

المواضيع الجوهرية
تعتبر المواضيع الجوهرية هي تلك التي تؤثر بدرجة كبيرة على قدرة المصرف على تحقيق القيمة على
المدى القريب والمتوسط والبعيد ،وذلك لتأثيرها الكبير على آراء وانطباعات وتصورات الجهات المعنية.
بناء على حجم اآلثار
وتتحدد المواضيع الجوهرية بحسب ارتباطها وأهميتها ،بحيث يتم تحديد األهمية
ً
ومدى احتمال وقوعها .ويتم تقييم المواضيع الجوهرية في ضوء عمليات تحقيق القيمة لدى المصرف
وممارسات التخطيط المؤسسي لديه واالتجاهات العالمية والمحلية الناشئة والمالحظات واآلراء المستخلصة
من آلياته العديدة للتواصل مع الجهات المعنية.

إدارة المخاطر
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بالنظر إلى عمله في بيئة تتسم
بتنافسية وديناميكية عالية،
ركز المصرف على إدارة نطاق
عرض من المخاطر على مدار
العام المنصرم.

نظرًا ألن المصرف يعمل في بيئة ديناميكية شديدة
التنافسية ،فقد ركز خالل السنة قيد المراجعة على
إدارة مجموعة من المخاطر .تتضمن المخاطر المالية
الرئيسية التي حددها المصرف:

فـي مسـتوى تقلبـات المعدالت ،واألسعار السـائدة
فـي السـوق مثـل معدالت الربحيـة ،وأسـعار الصـرف
األجنبي ،واألسعار المتداولـة فـي السـوق أن تؤثر على
أداء المصرف.

مخاطر االئتمان
تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي
يتعرض لها المصرف والمجموعة ،وتتمثل في عدم
قدرة الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته
ممـا يـؤدي إلـى تكبـد المصـرف لخسـارة ماليـة .وتنشـأ
مخاطـر االئتمان بصـورة أساسـية عـن التسهيالت
االئتمانية الممنوحــة للعمـالء ،والنقديــة ،والودائــع
لــدى البنــوك األخرى .كمــا تتواجــد مخاطــر االئتمان
فــي بعــض األدوات الماليـة خـارج قائمـة المركـز المالـي
بمـا فـي ذلـك الضمانـات المتعلقـة بشـراء وبيـع
العمـالت األجنبية وخطابات االعتماد .نقوم بشكل
بناء
منهجي بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للعميل
ً
على عوامل كمية ونوعية ،ما يساعدنا على الحفاظ
على محفظة تمويل قوية .كما يستطيع المصرف
اتخاذ التدابير التصحيحية عن طريق إجراء مراجعات
دورية للقروض من أجل كشف نقاط الضعف في
جودة المحفظة.

ال يتعــرض المصــرف لمخاطــر الســوق الناجمــة عــن
عمليــات المضاربــة ألن المصــرف ملتــزم بأحــكام
الشــريعة التــي ال تســمح لــه بإبــرام عقــود أو أدوات
مضاربــة مثــل التغطيــة ،والخيــارات ،والعقــود
المســتقبلية ،والمشــتقات .يرجى الرجوع إلى اإليضاح
 3-27من البيانات المالية الموحدة لالطالع على
معلومات تفصيلية.

مخاطر السيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة المصــرف علــى
الوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بالتزاماتــه الماليــة
عنـد اسـتحقاقها واسـتبدال األموال عنـد سـحبها
دون تكبد خسائر غير مقبولة ،مما يضر بسمعة
المصرف وقدرته على ممارسة األعمال مستقب ً
ال .نظرًا
ألن مقدرة المصرف على تنبؤ مستوى تدفق النقدية
وما في حكمها بدقة تمثل ركيزة أساسية لقدرته
على إدارة هذه المخاطر ،يقوم المصرف بالتنبؤ بها
على أساس الممارسة ووفقًا للحدود التي وضعتها
المجموعة وحركة الودائع التاريخية.
تتأثر سيولة المصرف أيضًا بحاالت عدم االستقرار في
السوق وانخفاض مستوى التصنيف االئتماني .ولهذا
السبب ،تُدار األصول بحكمة مع الحفاظ على رصيد
مالئم من النقدية وما في حكمها واألصول األخرى في
جميع األوقات .وللمساعدة على تقليل هذه المخاطر،
يركز المصرف على تنوع مصادر التمويل.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر العمالت األجنبية
ومعدالت الربحية وأسعار الصرف األجنبي ،وتحدث عند
تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية
ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة
في السوق .تنشـأ مخاطـر السـوق عـن منتجـات
لهـا معدالت ربحيـة ومنتجـات بالعمـالت األجنبية
والصناديـق االستثمارية والتـي يتعـرض جميعهـا
لتغيـرات عامـة وخاصـة فـي السـوق ،ويمكن للتغيـرات

المخاطر التشغيلية
تعتبر سيناريوهات المخاطر التشغيلية ذات طبيعة
خاصة تقريبًا وتنتج عـن عـدم كفايـة العمليـات
الداخليـة أو األشخاص أو األنظمة الداخليـة أو فشـلها.
أثناء السنة قيد المراجعة ،أظهرت النتائج المجمعة
مستويات من المخاطر يمكن إدارتها بينما لم يتم
خرق مستويات المخاطر العالية ،ما يدل على قدرة
المصرف ونهجه المتكامل في تحديد المخاطر
التشغيلية وقياسها ومراقبتها.
مخاطر التركز
كلما كان المصرف يعمل في نشاط واحد فقط أو
يقدم خدماته إلى فئة واحدة فقط من العمالء ،فإنه
سيكون أكثر عرضة لمخاطر التركز حتى من أقل
الصدمات التي تحدث في بيئة العمل .يعمل المصرف
في أماكن متنوعة جغرافيًا ويعتمد على والء عمالئه
وخدمة قاعدة متنوعة من العمالء تمتد عبر مختلف
الصناعات والبلدان وبمحافظ مختلفة األحجام .يقلل
هذا التنوع من مخاطر التركز من خالل توفير استقرار
أكبر في مواجهة التأثيرات الخارجية.

ممارسات إدارة المخاطر
يقوم المصرف بإدارة المخاطر بطرق رشيدة وفعالة
من أجل الحفاظ على ربحيته .ولتحقيق ذلك ،حدد
المصرف المخاطر المحتملة وتأثيرها على عملية
تحقيق القيمة لدى المصرف .وينطوي ذلك على
تحديد حدود المخاطر المستمدة من قابلية المصرف
للمخاطر .تساعد السياسات واإلجراءات الرامية
إلى المساعدة في تحديد المخاطر التي يواجهها
المصرف وتحليلها ،وإدارة رأس ماله إدار ًة فعالة،
وتقديم إيرادات مستدامة وقوية إلى المساهمين.
يكمـن الغـرض مـن لجنـة إدارة المخاطـر التابعة
لمجلس اإلدارة فـي مسـاعدة مجلـس اإلدارة فـي
المحافظـة علـى مسـؤولية اإلشراف علـى أداء المصرف
ضمـن حـدود قابليـة المصـرف للمخاطـر ضمــن اإلطار

 رطاخملا ةرادإ
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يحرص المصرف على إدارة
المخاطر بحكمة وواقعية حتى
يستمر في تحقيق األرباح.
ولتحقيق ذلك ،عمل المصرف
على تحديد المخاطر المحتملة
بدقة وتحليل اآلثار المحتملة
لتلك المخاطر على عملية
تحقيق القيمة لديه .ويشمل
ذلك وضع حدود لتلك المخاطر
استنادا إلى مدى رغبة المصرف
ً
في تحمل المخاطر .وتساعد
السياسات واإلجراءات التي
وضعها المصرف في تحديد
المخاطر ذات الصلة وتحليلها
وإدارة رأس ماله بفعالية وتحقيق
عوائد مستدامة للمساهمين.

التنظيمــي الــذي تنتهجــه إدارة المخاطــر والــذي
تضعــه مؤسســة النقــد العربــي السـعودي (سـاما).
يختـزل التقييـم الداخلـي لكفايـة رأس المـال إطـار
إدارة المخاطـر الـذي ينتهجـه المصـرف ويحـدد رغبــة
المصــرف فــي المخاطــر ومنهــج إدارة المخاطــر
وضوابــط المخاطــر الرئيســية ،ويعتبــر التقييــم
الداخلــي لكفايــة رأس المـال بمثابـة عمليـة مسـتمرة
يسـتعرضها مجلـس اإلدارة ويعتمدهـا ويعرضهـا
علـى مؤسسـة النقـد العربـي سنويًا .كمـا تراجـع
لجنـة إدارة المخاطـر التابعـة لمجلـس اإلدارة خطة
التقييـم الداخلـي لكفايـة رأس المـال وتوصي
بالحصـول علـى موافقـة المجلـس عليها ثم عرضها
علـى مؤسسـة النقـد العربـي سنويًا بعد موافقة
المجلس عليها.
كمـا تراجـع لجنـة إدارة المخاطـر التابعـة لمجلـس
اإلدارة سياسـة االئتمان والمخصصـات وسياسـات
المخاطــر التشــغيلية وسياســة القابليــة للمخاطــر
ومخاطــر الســوق والسيولة وسياسة أمن المعلومات
وتوصي بالحصول على موافقة المجلس عليهم.
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة مخاطر
السيولة لدى المصرف وتشتمل عملية إدارة السيولة
على اإلدارة اليومية لألموال لضمان توفرها عند
الضرورة لضمان الوفاء بااللتزامات ومراقبة مؤشرات
السيولة مقابل المقاييس وإدارة التركزات وملخص
استحقاقات الديون.
تراقب إدارة مخاطر االئتمان مخاطر السوق بانتظام
وترسل التقارير إلى لجنة الموجودات والمطلوبات
شهريًا من أجل تقييمها .وتضمن لجنة الموجودات
والمطلوبات حسن تدابير إدارة المخاطر المتخذة
ولكنها تشرع في اتخاذ إجراءات تقليل المخاطر إن
لم تكن ضمن حدود قابلية المصرف للمخاطر.
يظل تنوع قاعدة عمالئنا قوة حقيقية للمصرف .فمن
خالل فهمنا الشديد لمتطلبات الخدمات المالية
المختلفة لعمالئنا ،قمنا بتقسيم العمالء إلى ثالث
شرائح أساسية:
y yعمالء الخدمات المصرفية لألفراد
y yعمالء الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
y yعمالء الخدمات المصرفية للشركات
يمكننا هذا التصنيف أيضًا من مواءمة عرض القيمة
من حيث المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع لتلبية
احتياجات العمالء بشكل أفضل .ويوفــر نمــوذج
األعمال الموجــه لصالــح عمـالء خدمــات األفراد لــدى
المصـرف بيـان مخاطـر متنـوع يدعـم أداء المصـرف
المالـي ،وهـو مـا تكملـه قاعـدة عمـالء الخدمـات
المصرفيـة للشـركات الموثوقـة والقويـة .تنتـج شـبكة

فروعنـا الواسعة قاعـدة عمـالء أوفيـاء ممـا يخلـق
عـال مـن الودائـع المسـتقرة تحـت الطلـب،
مسـتوى
ٍ
فض ً
ال عما يعكســه مــن آثــار إيجابيــة علــى ســيولة
المصــرف.
دعمًا لخطط تحقيق القيمة على المدى الطويل،
تعمل ممارساتنا إلدارة المخاطر على تنظيم كافة
أوجه رحلة العميل لدى المصرف بدايةً من مرحلة
استدعاء عمالء جدد حتى إصدار المعاملة المالية
وتقديم منتجات وخدمات موثوقة وذات صلة.
وتماشيًا مع المعايير العالمية ،طبق المصرف إطار
المخصصات االئتمانية من المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9خطة التقييـم الداخلـي لكفايـة رأس
المـال خالل السنة قيد المراجعة ،كما وضع بيانات
قابلية المخاطر على مستوى مركز العمل الرئيسي،
ومستوى الفروع األجنبية ومستوى الشركات التابعة.
وفي عام  ،2019سيركز المصرف على تعزيز عملياته
في تقديم وإدارة االئتمان ،ومواصلة تحسين متانة
البنية التحتية ألمن المعلومات والبنية التحتية
الستعادة البيانات في حاالت الكوارث.

التصنيف االئتماني
وكالة التصنيف

طويل األجل

قصير األجل

ستاندرد أند بورز

BBB+

A-2

فيتش

A-

F1

وكالة موديز

A1

P-1

كابيتال انتليجنس

A+

A1

أسهم الحصول على تصنيفات ائتمانية إيجابية
من وكاالت التصنيف الدولية على مدى سنوات
متتالية في تعزيز سمعة المصرف .لم تكن السنة
قيد المراجعة مختلفة عن السنة السابقة (باستثناء
تخفيض درجة واحدة من تصنيف فيتش من A
إلى  .-Aحافظت موديز وستاندرد آند بورز على
تصنيفاتها عند  A1و +BBBعلى التوالي).

التطلعات المستقبلية
ال يزال التركيز األساسي للمصرف منصبًا على
التوسع في شرائح عمالئه األساسية من قطاع األفراد
والشركات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
بما يتماشى مع الممارسات العالمية إلدارة المخاطر
والمعايير التنظيمية والمعايير الدولية وأفضل
الممارسات.
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42
أداء قويًا خالل
حقق مصرف الراجحي
ً
السنة المالية  ،2018مما يعكس
نموًا في أغلب مؤشرات األداء
الرئيسية

قائمة الدخل
حقق مصرف الراجحي صافي دخل بلغ  10,297مليون ريال سعودي خالل العام  2018بأكمله ،مما يعكس الزخم
القوي الذي رافق تنفيذ استراتيجية المصرف ،وما ترتب عليها من تحسن المؤشرات المالية.
العام المالي
2018
مليون ريال
سعودي

العام المالي
2017
مليون ريال
سعودي

نسبة التغير
على أساس
سنوي

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

13,253

12,029

+10.2

األتعاب وإيرادات أخرى

4,067

3,875

+4.9

إجمالي الدخل التشغيلي

17,320

15,905

+8.9

مصروفات تشغيلية

)(5,492

)(5,237

+4.9

إجمالي مخصص االنخفاض في القيمة

)(1,531

)(1,548

-1.1

صافي الدخل للسنة

10,297

9,121

+12.9

ربحية السهم

6.34

5.61

+13

توزيعات األرباح للسهم الواحد (ريال سعودي)

4.25

4.00

+6

معدل العائد على حقوق المساهمين ()%

19.8

17.2

+15

معدل العائد على الموجودات ()%

2.9

2.7

+10

صافي الربح من التمويل واالستثمارات ()%

4.34

4.08

+6

نسبة التكلفة إلى الدخل ()٪

31.7

32.9

-4

تكلفة المخاطر ()٪

0.63

0.66

-3

الدخل التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لعام  2018إلى
 17,320مليون ريال سعودي ،بزيادة نسبتها ٪8.9
مقارنةً بعام  ،2017وذلك يدل على قوة أداء جميع
قطاعات أعمالنا الرئيسية.
وبلغ إجمالي صافي الدخل من التمويل واالستثمار
 13,253مليون ريال سعودي ،بارتفاع قدره ٪10.2
على أساس سنوي .ويعزى ذلك إلى زيادة األرباح من
التمويل واالستثمار ،والذي بلغ  ،٪4.34مع رفع معدل
أسعار الفائدة ومواصلة برنامج التمويل الخاص بنا
في تقديم مزيج من حلول التمويل الرائدة بأدنى
تكلفة على مستوى القطاع.

كما ارتفعت األتعاب واإليرادات األخرى بنسبة  ٪4.9إلى
 4,067مليون ريال سعودي ،وساهم النمو القوي الذي
حققته أعمال الخزينة وشركة الراجحي المالية في
التخفيف من تبعات تنامي حدة المنافسة المتعلقة
بالرسوم في قطاعي الخدمات المصرفية لألفراد
والشركات.
وقد انخفض الدخل من صرف العمالت إلى 755.8
مليون ريال من  841.8مليون ريال في عام ،2017
وهو ما يعكس بيئة سوقية أكثر تقلبًا ،في حين
سجل بند “إيرادات أخرى”  209.7مليون ريال سعودي،
مقابل  336.4مليون ريال سعودي العام الماضي،
بسبب بعض البنود غير المتكررة.
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مقارنة النتائج المالية
2018
آالف الرياالت
السعودية

2017
آالف الرياالت
السعودية

2016
آالف الرياالت
السعودية

2015
آالف الرياالت
السعودية

2014
آالف الرياالت
السعودية

اجمالي دخل العمليات

17,320

15,905

15,341

13,746

13,667

البيان

مصاريف العمليات

5,492

5,237

5,007

4,658

4,519

صافي الدخل

10,297

9,121

8,126

7,130

6,836

المصروفات التشغيلية
ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للعام  2018بنسبة  ٪4.9ليصل إلى  5,492مليون ريال سعودي ،وهو ما
يعكس إلى حد كبير استثمارنا المستمر في تطوير قدراتنا الرقمية ،إضافة إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة لمعدل التكلفة إلى الدخل ،فقد بلغت  ٪31.7للعام  ،2018أي بنقص قدره  120نقطة أساس مقارنةً
بعام .2017

إيضاح للفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.
البيان

2018
آالف الرياالت
السعودية

2017
آالف الرياالت
السعودية

التغيرات
( )+أو ()-
آالف الرياالت
السعودية

اجمالي دخل العمليات

17,320

15,905

1,415

8.89

مصاريف العمليات

5,492

5,237

255

4.87

صافي الدخل

10,297

9,121

1,176

نسبة التغير
%

11.90

المخصصات
تراجع إجمالي مخصصات االنخفاض في القيمة لعام  2018بنسبة  ٪1.1مقارنةً بالعام  2017ليصل إلى 1,531
مليون ريال .أما ،تكلفة المخاطر فتراجعت إلى  ٪0.63مقابل  ٪0.66العام الماضي.
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المركز المالي
نما إجمالي الموجودات بنسبة  ٪6.4على أساس سنوي ،حيث تمكن المصرف من تعويض الركود النسبي
عدد من سياسات تحسين المركز المالي شملت خفض األرصدة النقدية وزيادة
الذي شهده قطاع التمويل عبر
ٍ
االستثمارات في األوراق المالية وفي سوق التعامالت بين البنوك.
العام المالي
2017
مليون ريال
سعودي

نسبة
ا لتغير
على أساس
سنوي

العام المالي
2018
مليون ريال
سعودي

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
االستثمارات  -صافي
التمويل  -صافي

43,246
30,808
43,063
234,063

48,282
10,710
36,401
233,536

-10.4
+187.7
+18.3
+0.2

إجمالي الموجودات

365,004

343,117

+6.4

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

7,290
293,909

5,523
273,056

+32.0
+7.6

إجمالي المطلوبات

316,450

287,366

+10.1

إجمالي حقوق المساهمين

48,554

55,751

-12.9

الموجودات المرجحة بالمخاطر
فئة  - 1نسبة رأس المال ()%
إجمالي نسبة كفاية رأس المال ()%
نسبة تغطية السيولة ()%
بازل  - 3نسبة الرافعة المالية ()%
نسبة التمويل إلى ودائع العمالء ()%
نسبة التمويل غير العامل ()%
نسبة تغطية التمويل غير العامل ()%

254,506
19.1
20.2
196
12.9
80.8
0.95
341.98

251,115
22.2
23.3
199
15.7
85.5
0.74
313.82

+1
-14
-13
-1
-18
-6
+28
+9

مقارنة الموجودات والمطلوبات
2018
آالف الرياالت
السعودية

2017
آالف الرياالت
السعودية

2016
آالف الرياالت
السعودية

2015
آالف الرياالت
السعودية

2014
آالف الرياالت
السعودية

نقد لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي والبنوك المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
االستثمارات  -صافي
التمويل  -صافي
الموجودات الثابتة  -صافي
عقارات استثمارية  -صافي
موجودات أخرى  -صافي

43,246,043

48,282,471

42,149,905

27,053,716

33,585,377

30,808,011
43,062,565
234,062,789
8,897,587
1,297,590
3,629,245

10,709,795
36,401,092
233,535,573
7,858,127
1,314,006
5,015,464

26,578,525
34,032,879
224,994,124
6,485,162
1,330,868
4,140,354

26,911,056
39,876,864
210,217,868
5,578,931
1,350,000
4,631,213

16,516,208
42,549,623
205,939,960
4,813,941
–
4,306,446

إجمالي الموجودات

365,003,830

343,116,528

339,711,817

315,619,648

307,711,555

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

7,289,624
293,909,125
15,251,063

5,522,567
273,056,445
8,786,598

8,916,970
272,593,136
6,254,839

4,558,224
257,821,641
6,600,729

2,135,237
256,077,047
7,603,077

إجمالي المطلوبات

316,449,812

287,365,610

287,764,945

268,980,594

265,815,361

البيان

إجمالي حقوق المساهمين
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مؤشرات األداء الرئيسية
تحليل الدخل حسب القطاعات التشغيلية
الخدمات
المصرفية
لألفراد

المؤشر

الخدمات
المصرفية
للشركات

الخزينة

خدمات
االستثمار
والوساطة

اإلجمالي

إجمالي الدخل التشغيلي
(بآالف الرياالت السعودية)

12,015,569

2,490,518

2,276,459

536,972

17,319,518

إجمالي المصروفات التشغيلية
(بآالف الرياالت السعودية)

)(5,687,481

)(632,765

)(554,728

)(147,677

)(7,022,651

صافي الدخل (بآالف الرياالت السعودية)

6,328,088

1,857,753

1,721,731

389,295

10,296,867

صافي الدخل حسب القطاعات التشغيلية

الدخل حسب القطاعات التشغيلية

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

7,500

12,500

6,000

10,000

4,500

7,500

3,000

5,000

1,500

2,500

0

الخدمات
المصرفية
لألفراد

الخدمات
المصرفية
للشركات

الخزينة

خدمات
االستثمار
والوساطة
المالية

0

الخدمات
المصرفية
لألفراد

الخدمات
المصرفية
للشركات

الخزينة

خدمات
االستثمار
والوساطة
المالية

االستثمارات

ودائع العمالء

ارتفع صافي االستثمارات بنسبة  ٪18.3في  2018إلى
 43,063مليون ريال سعودي ،في ظل توجه المصرف
لرفع مستوى تعرضه للصكوك ،وهو ما أتاح لنا
تحسين استخدام الموجودات والعوائد تحت قيادة
قطاع الخزينة.

ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  ٪7.6في  2018لتصل
إلى  293,909مليون ريال سعودي ،حيث استمر
المصرف في تنمية الودائع الجارية التي ال يتحمل
عليها المصرف أي فوائد ،والتي مثلت  ٪94من
إجمالي الودائع في نهاية عام .2018

التمويل

الجودة االئتمانية

ظل إجمالي صافي التمويل كما هو دون تغير
عند  234,063مليون ريال سعودي ،وساهم النمو
المستمر في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
في تخفيف تبعات ضعف فرص التمويل في قطاع
الشركات وسداد بعض القروض .ومن ثم ،فقد واصل
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد الهيمنة على مزيج
منتجات التمويل ،بنسبة  ٪71.7من صافي التعرض.

ظلت نسبة التمويل غير العامل قوية وارتفعت
عام  2018إلى  ٪0.95من  ٪0.74العام الماضي ،مما
يعكس التغييرات التي طرأت على تصنيفات معينة
في محافظنا باإلضافة إلى نمو قوي في حجم اإلقبال
على حلول التمويل لألفراد .وارتفعت تغطية التمويل
غير العامل بنسبة  ٪9مقارنةً بعام  ،2017لتصل إلى
.٪342

لاملا ءادألا صخلم
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خدمات مصرف الراجحي المصرفية
لألفراد هي األكبر في القطاع
المصرفي بالمملكة وتقدم مجموعة
متنوعة من المنتجات المالية
والخدمات المصرفية لألفراد ،من
قبيل الحسابات الجارية والتمويل
الشخصي وتمويل العقار وتمويل
السيارات

رأس المال

حافظ مصرف الراجحي على معدل رسملة قوية حيث
بلغت نسبة حقوق المساهمين من الشريحة األولى
ونسبة كفاية رأس المال  ٪19.1و ٪20.2على التوالي
لعام  .2018وتعكس هذه النسب زيادة بنسبة ٪1
في الموجودات المرجحة بالمخاطر ،وانخفاض في
حقوق المساهمين مدفوعًا بعاملين هامين على
مستوى القطاع بأكمله ،هما ( )1اعتماد معيار التقارير
المالية الدولي رقم  ،9والذي يظهر تأثيره في حجم
األرباح المبقاة ( 2.9مليار ريال سعودي) ،و( )2اتفاق
التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ،والذي أثر
على مستوى االحتياطيات ( ٪20من  5.4مليار ريال

سعودي للسنوات السابقة باإلضافة إلى  943.4مليون
ريال سعودي لعام  .)2018وفض ً
ال عن ذلك ،سيتلقى
مساهمو المصرف توزيعات نقدية كبيرة تعادل ٪67
من صافي الدخل.

السيولة
حافظ المصرف على مستويات سيولة جيدة ووصلت
نسبة تغطية السيولة  ،٪196بينما انخفضت نسبة
التمويل إلى ودائع العمالء بمقدار  470نقطة أساس
خالل العام  2018لتصل إلى  ٪80.8منذ  31ديسمبر
.2017

استعراض النتائج المالية للقطاعات المصرفية
نوع النشاط

ا لنسبة
٪

إيرادات األنشطة
(باأللف ريال سعودي)

12,015,569

70

قطاع الخدمات
المصرفية
للشركات:

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء
والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجاري وتسهيالت السحب
على المكشوف للشركات

2,490,518

14

قطاع الخزينة:

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي 2,276,459
السعودي ومحفظة التداول العالمية

13

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة:

يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية 536,972
المشتركة وخدمات تداول األسهم المحلية والعالمية
والمحافظ االستثمارية

3

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية
قطاع الخدمات
المصرفية لألفراد :والحسابات الجارية وتسهيالت السحب على المكشوف
ورسوم الخدمات المصرفية والحواالت

17,319,518

اإلجمالي:

100

الخدمات المصرفية لألفراد
شهد قطاع الخدمات المصرفية لألفراد نموًا متواص ً
ال خالل عام  ،2018وبلغ إجمالي حجم التمويل  168مليار ريال
سعودي ،بارتفاع ( )٪3.3مقارنةً بعام .2017
العام المالي
2018
مليون ريال
سعودي

العام المالي
2017
مليون ريال
سعودي

نسبة التغير
على أساس
سنوي
%

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

9,998

9,139

+9.4%

األتعاب وإيرادات أخرى

2,017

2,318

-13.0

إجمالي الدخل التشغيلي

12,016

11,457

+4.9

مصروفات تشغيلية

4,510

4,397

+2.6

إجمالي مخصص االنخفاض في القيمة

1,177

1,191

-1.2

صافي الدخل للسنة

6,328

5,869

+7.8

إجمالي الموجودات

187,898

183,870

+2

إجمالي المطلوبات

273,504

249,430

+10

لاملا ءادألا صخلم

وبالمثل ،سجلت المصروفات التشغيلية 4,510
مليون ريال سعودي في عام  ،2018بزيادة قدرها
 ٪2.6على أساس سنوي.
وبلغت المخصصات التي جنبها المصرف لقطاع
األفراد  1,177مليون ريال سعودي لعام  ،2018بزيادة
قدرها  ٪1.2مقارنة بعام [ 2017كما ظلت مستويات
الجودة االئتمانية في قطاع األفراد مأمونة وتعززت
خالل األشهر التسعة األخيرة بفضل زيادة المبالغ
المستردة].
ارتفع صافي الدخل لعام  2018بنسبة  ٪7.8مستقرًا
عند  6,328مليون ريال سعودي.

مقارنة النتائج المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
البيانات المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خالل العام الحالي..
البيانات كما في  31ديسمبر 2018

الصغيرة

المتوستطة

اإلجمالي

التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود داخل
الميزانية (مليون ريال سعودي)

837

4,113

4,950

التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود خارج
الميزانية (مليون ريال سعودي)

172

756

928

التمويل داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية
الصغر كنسبة من إجمالي التمويالت داخل الميزانية ()٪

0.36

1.76

2.11

التمويل خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية
الصغر كنسبة من إجمالي التمويالت خارج الميزانية ()٪

1.34

5.90

7.24

عدد التمويالت (داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)

3,494

1,655

5,149

عدد عمالء التمويل ( داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)

1,099

759

1,858

عدد التمويالت المضمونة من برنامج "كفالة"
(داخل خارج الميزانية) إجمالي (مليون ريال سعودي)

394

–

394

إجمالي المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل خارج الميزانية)
(مليون ريال سعودي)

370

–

370
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حقق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد نموًا في
إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  ٪4.9خالل عام
 2018ليصل إلى  12,016مليون ريال سعودي .وارتفع
صافي الدخل من التمويل واالستثمارات بنسبة ٪9.4
على أساس سنوي ليصل إلى  9,998مليون ريال،
مدفوعًا بزيادة في الموجودات بنسبة  ،٪2في حين
انخفضت األتعاب وإيرادات أخرى بنسبة  ٪13إلى
 2,017مليون ريال سعودي.

وأطلق المصرف عددًا من المنتجات والمبادرات
الجديدة خالل عام  2018ساهمت في دعم نمو
قطاعات التمويل العقاري والتمويل الشخصي.
ففي مجال التمويل العقاري ،تمكنا بفضل استمرار
شراكتنا الناجحة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية
العقارية من طرح المزيد من المنتجات والوصول
إلى شرائح أوسع ،ودعم التوجه الحكومي لزيادة
نسبة تملك المساكن .كما نواصل تعزيز مكانتنا
الرائدة في قطاع التمويل الشخصي من خالل تنمية
قدرات شبكات التوزيع لديناـ حيث نمتلك حاليًا أكبر
شبكة توزيع في المملكة قوامها  551فرعًا و5,006
جهاز صراف آلي و 83,958نقطة بيع و 236مركزًا
لتحويل األموال .ونقوم كذلك بتشغيل  18فرعًا في
ماليزيا و 10فروع في األردن وفرعين بالكويت .وعلى
مدى السنوات الثالث الماضية ،رفع المصرف حصته
السوقية في قطاع التحويالت المالية بنسبة ،٪4.6
فض ً
ال عن زيادة عدد العميالت من النساء بنسبة ٪30
مع افتتاح خمسة أقسام وفروع إضافية مخصصة
للنساء ،ليصل إجمالي الفروع واألقسام النسائية إلى
 ،157وهو ما عزز من شبكة توزيع المصرف التي ال
تزال األكبر في المملكة.

لاملا ءادألا صخلم
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البيانات المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خالل العام السابق.
البيانات كما في  31ديسمبر 2017

الصغيرة

اإلجمالي

المتو ستطة

التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود داخل
الميزانية (مليون ريال سعودي)

1,129

4,120

5,249

التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود خارج
الميزانية (مليون ريال سعودي)

139

423

562

التمويل داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية
الصغر كنسبة من إجمالي التمويالت داخل الميزانية ()٪

0.48

1.76

2.25

التمويل خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية
الصغر كنسبة من إجمالي التمويالت خارج الميزانية ()٪

1.02

3.12

4.14

عدد التمويالت (داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)

3,614

2,178

5,792

عدد عمالء التمويل ( داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)

1,046

1,327

2,373

عدد التمويالت المضمونة من برنامج "كفالة"
(داخل خارج الميزانية) إجمالي (مليون ريال سعودي)

288

–

288

إجمالي المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل خارج الميزانية)
(مليون ريال سعودي)

461

–

461

الخدمات المصرفية للشركات
يقدم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الراجحي مجموعة شاملة من تسهيالت التمويل للشركات
باإلضافة إلى التمويل التجاري وإدارة النقد والتحوط والحماية المالية للعمالء من الشركات.
العام المالي
2018
مليون ريال
سعودي

العام المالي
2017
مليون ريال
سعودي

نسبة التغير
على أساس
سنوي
%

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

1,879

1,974

-4.8

األتعاب وإيرادات أخرى

611

624

-2.1

إجمالي الدخل التشغيلي

2,491

2,598

-4.1

مصروفات تشغيلية

330

472

-30.0

إجمالي مخصص االنخفاض في القيمة

303

356

-14.9

صافي الدخل للسنة

1,858

1,771

+4.9

إجمالي الموجودات

62,102

63,535

-2

إجمالي المطلوبات

18,948

21,288

-11

استقر إجمالي دخل عمليات قطاع الخدمات المصرفية
للشركات خالل عام  2018عند  2,491مليون ريال
سعودي ،مسج ً
ال تراجعًا بنسبة  ٪4.1مقارنةً بالعام
السابق .وانخفض صافي الدخل من التمويل
واالستثمارات بنسبة  %4.8على أساس سنوي ليصل
إلى  1,879مليون ريال سعودي ،في حين انخفضت
األتعاب وإيرادات أخرى بنسبة  %2.1إلى  611مليون
ريال سعودي.

بالمثل ،تراجع إجمالي المصروفات التشغيلية إلى 330
مليون ريال سعودي في عام  ،2018بانخفاض قدره %30
على أساس سنوي .كما انخفضت المخصصات التي
جنبها المصرف لقطاع الخدمات المصرفية للشركات
في  2018بنسبة  ٪14.9مقارنةً بعام  2017لتصل إلى
 303مليون ريال سعودي.
بلغ صافي الدخل  1,858مليون ريال سعودي لعام
 ،2018مسج ً
ال ارتفاعًا بنسبة  ٪4.9مقارنةً بعام .2017

لاملا ءادألا صخلم
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وخالل عام  ،2018قدمنا حزمةً من المنتجات الجديدة لعمالء الشركات مثل منتج “تمويل سلسلة التوريد” ،وهو
عبارة عن تسهيالت مستندة على اتفاقية لشراء المستحقات من قبل المصرف نيابةً عن العميل ،ومنتج "تمويل
نقاط البيع للتاجر" الذي صمم ليلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في األجلين القصير والطويل من
خالل نقاط بيع نشطة.

الخزينة
يتولى قطاع الخزينة مسؤولية إدارة المركز المالي للمصرف من أجل تطوير هيكلية ناجحة آلجال االستحقاق
والسيولة ،وكفاءة االستثمار وأسعار الصرف ،كما يقدم حلول التحوط والحماية المالية للعمالء من الشركات.
العام المالي
2018
مليون ريال
سعودي

العام المالي
2017
مليون ريال
سعودي

نسبة
ا لتغير
على أساس
سنوي
%

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

1,359

895

+51.9

األتعاب وإيرادات أخرى

917

505

+81.6

إجمالي الدخل التشغيلي

2,276

1,400

+62.6

مصروفات تشغيلية

504

231

+117.8

إجمالي مخصص االنخفاض في القيمة

51

1

+9192.1

صافي الدخل للسنة

1,722

1,168

+47.4

إجمالي الموجودات

111,970

92,783

+21

إجمالي المطلوبات

23,868

16,107

أداء قويًا في
حققت أعمال الخزينة واالستثمارات
ً
عام  ،2018حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة
 ٪62.6على أساس سنوي ليصل إلى  2.276مليون
ريال سعودي .ويعزى ذلك [إلى عاملين هما ارتفاع
األرصدة االستثمارية وزيادة صافي عوائد التمويل
واالستثمارات] مما أدى إلى ارتفاع صافي التمويل
ودخل االستثمارات بنسبة  ٪51.9لتصل إلى 1,359
مليون ريال سعودي.
ورغم الزيادات المتعلقة بالحجم على صعيد
المصروفات التشغيلية ،إلى  504ملبون ريال
سعودي ،والمخصصات ،إلى  51مليون ريال سعودي،
أدى االرتفاع في الدخل التشغيلي إلى زيادة في
صافي الدخل لعام  2018على أساس سنوي بنسبة
 ٪47.4ليصل إلى  1.722مليون ريال.
وشهد العام  2018العديد من التطورات الجديدة في
قطاع الخزينة ،حيث تم طرح منتجات جديدة من قبل
العديد من األقسام مثل أسواق المال وتبادل العمالت
(الصرف) ،وزيادة كبيرة في أنشطة قسم االستثمار
التابع لقسم المؤسسات المالية بالمصرف ،باإلضافة
إلى إنشاء وحدات جديدة تمامًا مثل “إدارة التزامات

+48

الموجودات” و “إدارة الهيكلة والمشتقات” .كما
تم دمج أعمال التحويالت المالية بالمصرف (تحويل
الراجحي) تحت مظلة قطاع الخزينة لتعزيز أوجه التآزر
بينهما ،فيما واصلنا االستثمار في منصتنا الرقمية
وغيرها من القنوات المصرفية دعمًا لهذه الخطوة.
وقد تمت أكثر من  ٪55من جميع معامالت التحويالت
عبر الوسائل اإللكترونية خالل العام الماضي.
وعلى الصعيد التقني ،بعد نجاح الدور الهام الذي
اضطلعت به إدارة المؤسسات المالية بالمصرف في
تطبيق تقنيات جديدة ،مثل خوارزمية دفتر األستاذ
العام الرقمي المستندة لتقنية البلوك تشين “ريبل”،
لتسوية الصفقات مع أحد البنوك المراسلة التي
نتعامل معها.

لاملا ءادألا صخلم

خدمات االستثمار والوساطة المالية
50

يوفر قطاع االستثمار والوساطة المالية بالمصرف خدمات إدارة الموجودات وخدمات تداول األسهم المحلية والدولية.
العام المالي
2018
مليون ريال
سعودي

العام المالي
2017
مليون ريال
سعودي

نسبة التغير
على أساس
سنوي
%

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

16

22

-27.1

األتعاب وإيرادات أخرى

521

428

+21.7

إجمالي الدخل التشغيلي

537

450

+19.3

مصروفات تشغيلية

148

137

إجمالي مخصص االنخفاض في القيمة

0

0

صافي الدخل للسنة

389

313

+24.2

إجمالي الموجودات

3,033

2,928

+4

إجمالي المطلوبات

130

540

-76

حققت أعمال قطاع خدمات االستثمار والوساطة المالية
عام  2018نموًا في الدخل التشغيلي بنسبة ٪19.3
مقارنةً بعام  2017لتصل إلى  537مليون ريال سعودي،
بفضل أعمال قطاعي الوساطة واالستثمارات ،وهو ما
أدى إلى نمو صافي الدخل بنسبة  ٪24.2على أساس
سنوي مسج ً
ال  389مليون ريال سعودي.
حافظت شركة الراجحي المالية على مركزها كوسيط
رائد في السوق المالية السعودية (تداول) ،كما رفعت
حصتها السوقية إلى  %20.3مقارنةً بـ  %19.6في .2017
بشكل كبير
كما توسعت أعمال إدارة الموجودات
ٍ
حيث بلغ إجمالي الموجودات والموجودات المدارة
بارتفاع قدره  .٪40باإلضافة
إلى  38مليار ريال سعودي
ٍ

+8.0

إلى ذلك ،حقق قطاع العقار إنجازًا كبيرًا بعد نجاح
الطرح العام األولي لصندوق “الراجحي ريت” ،الذي تمت
تغطيته بنسبة  .٪174وأخيرًا ،استفادت استثماراتنا
الخاصة من عدة مبادرات تم إطالقها العام الماضي
وساهمت بنسبة  ٪24في هذه الفئة خالل .2018
وتقديرًا إلنجازاتها الكبيرة ،حصدت شركة الراجحي
المالية العديد من الجوائز منها جائزة أفضل وسيط
بالمملكة العربية السعودية  -أي أم أي أيه فاينانس،
جائزة أفضل وسيط في المملكة العربية السعودية
 يوروموني قلوبال انفيستور ،وأفضل مزودلصناديق متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  -قلوبال
فاينانس ،وجائزة أفضل شركة لالستثمارات العقارية
 -يوروموني قلوبال انفيستور.

استعراض النتائج المالية للشركات التابعة
إيرادات النشاط
(ريال سعودي )000

ا لنسبة
المئوية
%

نوع النشاط

مصرف الراجحي
ماليزيا

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام 2013م،
منشأ ويعمل في ماليزيا.

183,982

-3.29

شركة الراجحي
المالية

شـركة مسـاهمة مقفلـة مسـجلة فـي المملكـة العربيـة السـعودية لتعمـل
كوكيـل رئيسـي و /أو لتقديـم خدمـات الوسـاطة الماليـة ،والتأميـن واإلدارة
واالستشـارات والترتيبـات والحفـظ.

536,972

شركة وكالة
تكافل الراجحي

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
لتعمــل كوكيــل لتســيير أنشــطة وســاطة التأميــن وفقــا التفــاق الوكالــة مــع
شــركة الراجحــي للتأميــن التعاونــي.

3,104

شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
شركة الراجحي
للتطوير المحدودة لدعــم برامــج التمويــل العقــاري للمصــرف مــن خــال نقــل واالحتفــاظ بســندات
ملكيــة العقــارات تحــت اســمها نيابــة عــن المصــرف ،وتحصيــل إيــرادات بيــع
بعــض الممتلــكات التــي تبــاع مــن قبــل المصــرف ،وتقديــم خدمــات االستشــارات
العقاريــة والهندســية ،وتقديــم خدمــة تســجيل العقــارات ،واإلشــراف علــى
تقييــم العقــارات.
شركة الراجحي
للخدمات اإلدارية

شركه ذات مسئوليه محدوده ٫مسجلة في المملكة العربية السعودية لتوفير
خدمات التوظيف

19.00

-68.00

31,830

58.00

186,557

10.00

لاملا ءادألا صخلم

التحليل الجغرافي إلجمالي دخل الشركات
التابعة لمصرف الراجحي
شرق آسيا

%19.5

ا لمملكة
العربية السعودية

التحليل الجغرافي إلجمالي دخل
مصرف الراجحي

%80.5

الكويت
العام

2018
130

شرق آسيا
آالف الرياالت
السعودية

ا لمملكة
العربية
السعودية
آالف الرياالت
السعودية

183,981

758,463

%0.4

اإلجمالي
آالف
الرياالت
السعودية

األردن

%0.8

942,444

130

%76-

المملكة العربية
السعودية

استعراض النتائج المالية للفروع
الدولية
مصرف الراجحي فرع الكويت
ارتفع الدخل التشغيلي لمصرف الراجحي فرع الكويت
خالل عام  2018إلى  1.55مليون دينار كويتي ،ويرجع
ذلك في األساس إلى نمو محفظة تمويل األفراد
بنسبة  ٪14على أساس سنوي لتصل إلى  122مليون
دينار كويتي ،في حين بلغ متوسط معدل نمو
السوق في الكويت  ٪4لنفس العام .ونمت محفظة
الودائع بنسبة  ٪75على أساس سنوي لتصل إلى
 72.2مليون دينار كويتي.
كما تحسن تركيز الودائع (أعلى  5ودائع) من ٪82.4
عام  2017إلى  ٪76.3عام  .2018وبلغت نسبة
القروض غير العاملة في قطاع األفراد  ،٪0.6في حين
بلغ متوسط المعدل في السوق المحلي .٪2.0

مصرف الراجحي  -األردن
حققت مصرف الراجحي فرع األردن خالل عام 2018
نموًا في الدخل بنسبة  ٪13مقارنة مع  2017ليصل
إلى  24.8مليون دينار أردني ( 130مليون ريال
سعودي) نتيجة لزيادة الدخل من التمويل بنسبة

%98.7

العام

ا لمملكة
العربية
السعودية
آالف الرياالت
السعودية

الكويت
آالف
الرياالت
السعودية

2018

16,171,543

73,142

130

130

األردن
آالف
الرياالت
السعودية

اإلجمالي
آالف
الرياالت
السعودية

132,390

16,377,075

540

ال يوجد على المصرف أو الشركات التابعة له أي
قروض أو أدوات دين (سواء كانت واجبة السداد
عند الطلب أو غير ذلك).

معايير المحاسبة المطبقة:
يقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة
المرفقة طبقًا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وبما
يتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم
( .)4/2978كما يعد المصرف قوائمه المالية الموحدة
لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات
بالمملكة العربية السعودية والنظام األساس
للمصرف.

%76-
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 ٪14والعموالت واألتعاب بنسبة  .٪13وسجلت األرباح
الصافية قبل الضرائب والمخصصات نموًا بنسبة ٪19
لتصل إلى  13.5مليون دينار أردني ( 71مليون ريال
سعودي) وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة  ٪8مقارنة
بعام  ،2017ليصل إلى  502مليون دينار أردني (2.7
مليار ريال سعودي) .بالمثل ،نمت محفظة التمويل
بنسبة  ٪5في  2018ووصلت إلى  348مليون دينار
أردني ( 1.8مليار ريال سعودي ،فيما ارتفع إجمالي
حقوق المساهمين بنسبة  %10إلى  68مليون دينار
أردني ( 358مليون ريال سعودي).

عالقات المستثمرين

52
ينصب تركيزنا في المصرف على تحقيق النمو
المستدام وتلبية توقعات مستثمرينا من خالل
توليد أفضل قدر ممكن من العائدات .كما نحرص
دائمًا على موافاة المستثمرين بنتائج األداء وأحدث
المستجدات االستراتيجية بدقة وفي الوقت المناسب.
ومن شأن هذا المستوى العالي والسباق من
التواصل أن يعزز الوالء للمصرف والثقة به ،ويمكننا
من بناء عالقات طويلة األمد مع مجتمع المستثمرين.
ونفتخر بما اكتسبناه من سمعة طيبة على صعيد
ُحسن وجودة التواصل مع مستثمرينا بأسلوب
متسق وشامل ودقيق ،لننهض بتلك المسؤولية
على نحو يتجاوز الحد األدنى المتطلب من الجهات

التنظيمية .كما نثمن في إدارة عالقات المستثمرين
آراء مختلف األطراف المعنية بما تمثله لنا من قيمة
كبيرة ،ونحرص دائمًا على االستماع بعناية وجدية
إلى اقتراحات وتعليقات المستثمرين وأخذها بعين
االعتبار عند وضع استراتيجياتنا الخاصة بتحقيق
القيمة على المدى الطويل .وال ندخر جهدًا في توفير
أقصى قدر ممكن من االنكشاف على مستثمرينا
من خالل مختلف اإلفصاحات التي ننشرها في قسم
عالقات المستثمرين على موقعنا اإللكتروني ،وكذلك
فيما نقدمه من عروض توضيحية للمستثمرين،
بجانب إفصاحات األداء الفصلية ،وبيانات األرباح،
والمؤتمرات الهاتفية الخاصة بالنتائج المالية،
والتقارير السنوية.

أداء السهم
التصنيفا ت

مقاييس رئيسية

 14.25مرة هو

A1

٪19.84

مكرر ربحية السهم (سعر
السهم في السوق/عائد
السهم الواحد)

العائد على السهم

 2.74مرة هو

٪2.94

مرة هو

العائد على األصول

BBB+

تصنيف ستاندارد
آند بورز

تصنيف موديز

A-

تصنيف فيتش

٪4.86
العائد على السهم من
التوزيعات النقدية

نسبة القيمة السنوية لألسهم المتداولة لمصرف الراجحي* مقابل الحد األدنى المطلوب لإلدراج
في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لألسواق الناشئة (أكبر من )%15
121
103
79

77

75

72
55

15

Jul
17

Aug
17

Sep
17

Oct
17

Nov
17

الحد األدنى المطلوب لإلدراج في
مؤشر “ ”MSCIلألسواق الناشئة

Dec
17

Jan
18

Feb
18

Mar
18

Apr
18

May
18

Jun
18

Jul
18

Aug
18

Sep
18

Oct
18

Nov
18

Dec
18

نسبة القيمة السنوية لألسهم
المتداولة لمصرف الراجحي

المصدر :مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال* .مؤشر نسبة القيمة السنوية لألسهم المتداولة لمصرف الراجحي آلخر ثالثة أشهر
( )3M AVTRهو مقياس طورته شركة “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” لقياس متوسط قيمة التداول السنوية لحدود الملكية
عدلة بنظام التداول الحر خالل آخر ثالثة أشهر ،علمًا بأنه يشترط إلدراج أي مؤسسة
الم َ
األجنبية لمؤسسة ما وكذلك قيمتها السوقية ُ
في مؤشر “ “MSCIلألسواق الناشئة أن تكون قيمة التداول السنوي أكبر من .%15

نيرمثتسملا تاقالع

53

يمتلك مصرف الراجحي أعلى وزن
نسبي في مؤشر إم إس سي
آي ألسواق دول مجلس التعاون
الخليجي"

سعر السهم
بلغت القيمة السوقية لسهم المصرف العادي  87.50ريال سعودي كما في  31ديسمبر  ،2018مقارنة مع 64.62
ريال سعودي في  31ديسمبر .2017

أداء سعر السهم  -البنوك السعودية الثالثة الكبرى (شهريًا ،على أساس )100
ريال سعودي
مصرف
الراجحي 170

160
140

البنك
األهلي
التجاري130

120

بنك

الرياض 117
100
مؤشر السوق
الرئيسية (تاسي)
94

80
60
40

31
ديسمبر
2014

30
يونيو
2015

31
ديسمبر
2015

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)

30
يونيو
2016

بنك الرياض

31
د يسمبر
2016

30
يونيو
2017

البنك األهلي التجاري

30
يونيو
2018

31
د يسمبر
2017

31
د يسمبر
2018

مصرف الراجحي

خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018كان أعلى سعر مسجل للسهم هو  85.90ريال سعودي في  ،27.12.2017بينما
كان أدنى سعر مسجل للسهم هو  67.00ريال سعودي .04.01.2018

أحجام التداول التراكمية الشهرية
مليون
737.6
729.3
549.4

يناير
2018

فبراير
2017

مارس

أبريل

مايو

يونيو

2016

بقيت أحجام تداول أسهم مصرف الراجحي قوية على مدار العام

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

الحضور الرقمي
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 2018لمحة عن الموضوعات الرئيسية األربعة خالل العام  2018وأبرز إنجازاتنا ضمنها
أطلقنا على مدار العام مجموعة من الحلول الرقمية لشرائح العمالء الرئيسية؛ األفراد ،المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،الشركات ،والثروات الخاصة.

1

قنوات رقمية
جديدة
1

األفراد

1

المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

2

حلول الثروات
الخاصة

 10األفراد

2

خفض التكاليف
وتوليد اإليرادات
9

األفراد

3

الشركات

1

حلول الثروات
الخاصة

رضا العمالء

الموضوعات

4
الشؤون
ا لتنظيمية
وااللتزام

3

 11األفراد
2

الشركات

طفرة الفتة في أعداد عمالء الخدمات المصرفية األفراد من
مستخدمي المنصات الرقمية للمصرف
تجاوز عدد مستخدمي تطبيق “المباشر” ،خدمة اإلنترنت المصرفية للعمالء األفراد ،مستهدفات العام .2018

المستخدمون النشطون  -المباشر
3.25 Mn.

3.25 Mn.

3.00 Mn.

3.00 Mn.

3.50 Mn.

3.50 Mn.
2.75 Mn.

3.75 Mn.

2.75 Mn.

3.75 Mn.

2.50 Mn.

 3.6مليون

2.50 Mn.

 2.2مليون
2.25 Mn.

2.25 Mn.

2.00 Mn.

2.00 Mn.

2018

2017

 يمقرلا روضحلا
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تزايد إقبال عمالء المصرف من الشركات على خدماته الرقمية
زاد عدد المستخدمين النشطين لخدمة  ،eCorporateخدمة اإلنترنت المصرفية التي يقدمها المصرف لعمالئه
من الشركات ،بنسبة  %12.5خالل العام الماضي.

الحلول المصرفية الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
39,000

39,000
38,000

40,000

40,000
37,000

41,000

38,000

37,000

41,000

36,000

36,000

35,184

39,588

35,000

35,000
34,000

34,000

2018

2017

الحلول المصرفية الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أطلق المصرف تطبيق  eSMEفي نهاية  2018لخدمة هذه الشريحة المهمة من العمالء ،وفي إطار إسهامه في
تحقيق رؤية المملكة .2030

eSME
يستهدف التطبيق العمالء
من أصحاب المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .وسوف يتم دمج
العمالء من األفراد والشركات في
التطبيق الجديد بغرض تقديم
مستوى أفضل من الخدمات.

الخواص المتاحة:
y yالرئيسية  -لوحة التحكم

y yكشف الرواتب

y yالحسابات الجارية

y yبطاقات الرواتب

y yشهادة الرصيد

y yالعنوان المحلي في تطبيق
eSME

y yإدارة نقاط البيع

y yإجراءات معلقة

y yدفتر الشيكات
y yالفاتورة الضريبية
y yسداد الفواتير
y yمدفوعات وزارة الداخلية
y yالتحويالت
y yالمستفيدون
y yأوامر قائمة

y yصفحة البيانات
y yرسالة تسويقية
y yإدارة المستخدمين
y yإدارة الرقم الرمزي
y yإدارة التنبيهات
y yسجالت األنشطة

 يمقرلا روضحلا
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تزايد أعداد التحويالت المالية
إلكترونيًا

رسوم “سداد”

أعادت مراكز “تحويل الراجحي” ،ذراع الحواالت التابعة
للمصرف ،إطالق تطبيق “تحويل” في منتصف العام
 .2017ووصل عدد مستخدمي هذا التطبيق إلى
 279,509بنهاية .2018

مليون ريال سعودي
200

%11.71

160

المستخدمون النشطون  -تحويل

%8.64

%7.20

%10.00

120

300,000
250,000

350,000

80
40

200,000

400,000

0

2014

2015

2016

2017

2018

150,000

279,509
100,000
50,000

2018

تزايد االعتماد على بوابة المدفوعات
اإللكترونية
تعتبر بوابة المدفوعات اإللكترونية التابعة للمصرف
منصة آمنة تتيح للتاجر تلقي المدفوعات من خالل
بطاقات االئتمان الصادرة من أي مكان في العالم.
وبنهاية العام  ،2018شهد حجم وقيمة المعامالت
عبر بوابة المدفوعات اإللكترونية ارتفاعًا كبيرًا.

تزايد االعتماد على القنوات الرقمية
شهدت قنواتنا الرقمية (عبر الهاتف الجوال،
الكمبيوتر ،وتطبيق  eCorpوتطبيق تحويل) تزايدًا
ملحوظًا في معدل االستخدام .ففي العام ،2018
ارتفعت نسبة استخدام القنوات الرقمية إلجراء
التحويالت المالية بنسبة  %15مقارنة بالعام ،2017
بينما زاد اإلقبال على تنفيذ المدفوعات الرقمية
(سداد) بنسبة  %5مقارنة بالفترة ذاتها.
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عدد المعامالت

خدمة سداد
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أعداد المعامالت عبر بوابة المدفوعات
اإللكترونية
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قيمة المعامالت

0

المجموعة الشرعية

عقدت الهيئة الشرعية خالل العام 2018م ()38
اجتماعًا ،نظرت خاللها أكثر من ( )300موضوع فيما
يخص:
y yالمنتجات المصرفية
y yاتفاقيات االستثمار والتمويل
y yالعقود
y yالنماذج المصرفية
y yاالستفسارات
وقد بلغ عدد القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية
للمصرف حتى تاريخ 2018/12/31م )1170( :قرار .في
حين صدر  627معيار مراجعة خالل السنة.
ولتُ حقق الهيئة الشرعية أهدافها فقد تم إنشاء
المجموعة الشرعية داخل المصرف لدعم أعمال
ومتطلبات الهيئة الشرعية ،والتنسيق بين
متطلبات المصرف وبين الهيئة الشرعية ،وتتكون
المجموعة الشرعية من إدارتين هما:
إدارة أمانة الهيئة الشرعية وتضم عددًا من
المستشارين الشرعيين وتتضمن مهامها:
y yدراسة المنتجات المصرفية واالتفاقيات
والعقود الواردة من مختلف المجموعات
واإلدارات في المصرف
y yإعداد البحوث والدراسات الشرعية الالزمة،
لتقديمها وعرضها على الهيئة الشرع ّية
y yالتواصل مع المجموعات واإلدارات لتبليغها
بتوجيهات وقرارات الهيئة الشرع ّية
y yالمشاركة في تطوير المنتجات الشريعة
y yتقديم المشورة الشرعية لمجموعات
المصرف وإداراته وفق قرارات الهيئة
الشرع ّية
y yتحرير محاضر اجتماعات الهيئة الشرعية
والعناية بها حفظًا وتصنيفًا وفهرسة
وتسهيل االستفادة منها
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التزم مصرف الراجحي في عقد
تأسيسه قبل أكثر من ثالثين
عامًا بأال تتعارض تعامالته مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.

التزم مصرف الراجحي في عقد تأسيسه قبل أكثر
من ثالثين عامًا بأال تتعارض تعامالته مع أحكام
الشريعة اإلسالمية؛ ولكي يحقق المصرف هذا االلتزام
فقد أسند تحديد شرعية تعامالته إلى هيئة شرعية
مستقلة ،تضم في عضويتها عددًا من أصحاب
المعالي والفضيلة العلماء ،من المهتمين بالمعامالت
المصرفية ،ويعتمد تكوين هذه الهيئة وتقر
الئحتها من قبل الجمعية العامة ،وقراراتها الشرعية
ملزمة لجميع إدارات المصرف؛ لضمان تحقيق التزام
المصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعماله
ونشاطاته ،داخل المملكة وخارجها.

إدارة الرقابة الشرعية وتضم فريق متكامل من
المراقبين الشرعيين ،وتتضمن مهامها:
y yاإلشراف على كافة أعمال المصرف فيما
يتعلق بتطبيق قرارات وتوجيهات الهيئة
الشرعية وااللتزام بها
y yضمان عدم العمل بأي منتج أو عقد أو
نموذج غير مجاز من الهيئة الشرعية
y yضمان فهم الموظفين لقرارات الهيئة
الشرعية وتطبيقهم وفق مرادها
y yالتدقيق الشرعي على أعمال المصرف من
خالل النظم اآللية ،والزيارات الميدانية ،وفق
العرف المهني ،وحوكمتها ،ومناقشتها
y yإعداد الخطة السنوية والخطط الربعية
التشغيلية ،وتحديد أهداف وأدوات
ووسائل التدقيق المستخدمة ،وإعداد
التقارير الالزمة بشأنها ،ورفع التقارير إلى
الهيئة الشرعية
يتم تحديث نماذج واستمارات التدقيق بالمعايير
والضوابط الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية
بشكل دوري.
وقد قامت المجموعة الشرعية بالتوعية الشرعية
لموظفي المصرف وعمالئه والمهتمين بالمصرفية
اإلسالمية ،وذلك من خالل اآلتي:
y yموقع

تثقيفي للموظفينُ ،يعنى بتوضيح الجوانب
الشرعية لمنتجات وخدمات المصرف.

ةيعرشلا ةعومجملا
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بلغ عدد القرارات الصادرة من
المجموعة الشرعية التابعة
للمصرف  1170قرارًا خالل العام
2018م بينما أصدرت المجموعة
 627توجيهًا

y yدورات شرعية مصرفية مختصة ،لموظفي المصرف،
وبلغ عدد الدورات المقدمة خالل العام 2018م23( :
دورة تدريبية) ،بعدد ساعات إجمالي 138( :ساعة
تدريب) ،وعدد المستفيدين منها 500( :موظف)،
وتنوعت هذه الدورات بين دورات خاصة بموظفي
المبيعات ،ودورات خاصة بمدراء المستقبل،
ودورات خاصة بمدراء الفروع ومدراء المناطق
ومدراء العمليات ،وغيرهم من مدراء المصرف
 )6(y yورش عمل مشتركة حول الجوانب الشرعية
للمنتجات المصرفية
y yاإلجابة عن أكثر من  350استفسار هاتفي وأكثر
من  90استفسارًا بريديًا
y yإرسال  10رسائل توعوية عبر البريد الداخلي
لموظفي المصرف حول منتجات المصرف
وضوابطها الشرعية
y yإعداد وطباعة  18إصدارًا متميزًا من المؤلفات
المتميزة في المصرفية اإلسالمية والمعامالت
المالية ،وهي -غالبًا -رسائل علمية للدكتوراه
والماجستير متخصصة في هذا المجال وتوزيعها
على المهتمين ،وتداولها في المكتبات التجارية.
y yتقديم الدعم العلمي لعدد من الباحثين
الشرعيين في مجال المصرفية اإلسالمية ،مع إقامة
ورش عمل لطالب برنامج الدكتوراه في قسم الفقه
بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.

باإلضافة إلى ذلك ،شاركت الهيئة فيما يلي:
y yتمثيل المصرف في اجتماعات اللجنة المصرفية
بمؤسسة النقد ،وتولت رئاسة اللجنة خالل السنة
قيد المراجعة.
y yالمشاركة في ورش العمل التي تعقدها مؤسسة
النقد العربي السعودي في الرياض وجدة ،والتي
لها عالقة بالمنتجات المصرفية.
y yالمشاركة في الندوات والملتقيات الفقهية
المتخصصة ،كالحلقات العلمية التي أقامها مركز
تطوير البحوث التابع لجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،والندوة المصرفية التي نظمها
البنك األهلي ،ومؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) السادس
عشر للهيئات الشرعية.

تقرير محفظة األعمال
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مصرف الراجحي هو أكبر
مؤسسة للخدمات المصرفية
لألفراد في منطقة الشرق
األوسط ،ويخدم أكثر من تسعة
ماليين عميل من فئة األفراد

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
أبرز إنجازات قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
أكثر من

أكثر من

أكثر من

 9مليون

 3.6مليون

مليون عميل للخدمات
المصرفية الرقمية

فرعًا

أكثر من

أكبر شبكة توزيع في المملكة

عدد
الحصة السوقية األعلى في
ٍ
من المنتجات الرئيسية

عميل

5,000
جهاز صراف آلي

المركز األول عدد أجهزة
الصراف اآللي
المركز األول عدد الفروع

550

المركز األول مجال
القروض الشخصية
المركز األول قطاع قروض السيارات
المركز األول قطاع
التمويل العقاري

مصرف الراجحي هو أكبر مؤسسة للخدمات
المصرفية لألفراد في منطقة الشرق األوسط ،ويخدم
أكثر من تسعة ماليين عميل من األفراد .وقد حافظ
المصرف خالل عام  2018على صدارة القطاع من حيث
حجم شبكة الفروع وأجهزة الصراف اآللي ومراكز
الحواالت المالية التابعة له في جميع أنحاء المملكة،
بفضل استراتيجيته في التركيز على رفع حصته
السوقية من الودائع .وتتيح هذه الشبكة الواسعة
والممتدة لعمالء مصرف الراجحي الوصول إلى
مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية
الرائدة على مستوى المملكة في قطاعات الحسابات
الجارية والتمويل الشخصي وتمويل السيارات
والتمويل العقاري.

"التميز"
تطوير مراكز "الخاصة" وصاالت
ّ
يواصل المصرف تلبية احتياجات وتطلعات عمالء
الخدمات الخاصة ،حيث قام بتمديد ساعات العمل إلى
كل من الرياض
9:00
مساء في مراكز "الخاصة" في ٍ
ً
وجدة والدمام ومكة المكرمة وفي مركز "الخاصة"
النسائي بالرياض .وقد قمنا بزيادة عدد صاالت التميز
التابعة للمصرف لتصل حاليًا إلى  300صالة منتشرة

في جميع أنحاء المملكة ،كما طورنا مجموعةً منها
بتصاميم عصرية لتلبية توقعات عمالئنا الكرام
وضمان أن تظل تجربتهم معنا مريحة ومالئمة.
واقتربنا أكثر من عميالت التم ّيز من خالل زيادة عدد
مديرات العالقة المتواجدات في  60صالة تميز نسائي
في جميع أنحاء المملكة.

توفير خدمة "فتح الحساب عبر اإلنترنت"
تماشيًا مع إستراتيجية المصرف وجهوده الرامية
للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
الخاصة بالتحول الرقمي والتكنولوجي والدفع
نحو مجتمع بدون نقود ورقية ،أتحنا للعمالء خدمةً
تجريبية لفتح حساب عبر اإلنترنت خالل عام .2018
ومن خالل األتمتة الكاملة إلجراءات فتح الحساب
وفق االشتراطات النظامية ،قدمنا خيارًا جديدًا جذابًا
لتعزيز تجربة العمالء ومعايير الخدمة وتشجيع
العمالء المحتملين على تسجيل بياناتهم وفتح
حساب لدى المصرف.

امعألا ةظفحم ريرقت
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استكمل المصرف استراتيجيته
للتوسع في الخدمات المصرفية
لألفراد بتصميم جديد لكل
فرع بحيث يركز على تعزيز
تجربة العمالء وتشجيعهم
على استخدام منصات الخدمات
المصرفية الرقمية

تطوير سوق التمويل العقاري
ال يزال السوق العقاري بالمملكة يعاني من ضعف
معدل النمو رغم كونه أحد أكبر األسواق العقارية
بمنطقة الخليج ،حيث ال تتجاوز نسبة تملك
السعوديين للمنازل  ٪47بالمائة .ومع ذلك ،فإن زيادة
الدخل والتوسع العمراني وتنامي عدد األسر وارتفاع
نسبة السكان من الشباب يعني أن التوقعات طويلة
األجل لقطاع العقار في المملكة ستظل إيجابية.
وتوفر الحزمة الحكومية لتحفيز القطاع الخاص
البالغة  72مليار ريال والتي تركز على دعم بناء
المساكن وإعفاء المنشآت الصغيرة والمستثمرين
من بعض الرسوم ،مزيدًا من الحوافز لهذا السوق.
وبالمثل ،فإن الخطط الحكومية إلطالق مشاريع بنية
تحتية ضخمة ،مثل "مشروع مدينة نيوم" و "مشروع
البحر األحمر" ،في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030
ودعم توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها بعيدًا
عن النفط ،تعني أن سوق العقارات سيكون أحد
القطاعات الواعدة والجديرة باالهتمام في السنوات
القادمة.
والستثمار هذا الوضع ،أطلق المصرف برنامجًا
للتمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية
العقارية ووزارة اإلسكان ،كانت له بالفعل مساهمة
إيجابية على حجم إقبال عمالء قطاع األفراد على
حلولنا في مجال التمويل العقاري .ويقدم البرنامج
التمويل للعمالء الذين تنطبق عليهم الشروط
االئتمانية لمصرف الراجحي بمبدأ المرابحة الشرعية،
بحيث يقوم المصرف بشراء العقار للعميل المستفيد
ويتولى صندوق التنمية العقارية سداد دفعة مقدمة
من مبلغ الشراء نيابةً عن العميل .ويعتبر هذا
المشروع أحد األمثلة على مساهمة المصرف في
جهود رفع نسبة ملكية المنازل في المملكة إلى ٪60
بحلول عام  2020تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة
.2030
وخالل عام  ،2018أطلق المصرف  15منتجًا وميزة
جديدة تحظى بمعدالت طلب مرتفعة في مجال
التمويل السكني ،مثل منتج البناء الذاتي والبيع
على الخارطة ،والتي كانت مدعومة بمبادرات
حكومية شملت دعم األرباح ودعم الدفعة األولى
والدعم التمويلي للعسكريين في الخدمة .وتزامن
إطالق هذه المنتجات والمميزات مع حمالت تسويقية
قوية لضمان الوصول الواسع للفئات المستهدفة
من عمالء الخدمات المصرفية لألفراد القائمين

سواء
والمحتملين على اختالف طبيعة دخولهم،
ً
أكانوا متقاعدين أو على وشك التقاعد أو يعملون
لحسابهم الخاص .ويعكف المصرف حاليًا على تطوير
المزيد من هذه المنتجات والمميزات المقرر إطالقها
في الفترة بين عامي  2019و 2025من أجل تلبية
الطلب السوقي في قطاع العقار .ونحن نتطلع إلى
مواجهة تحديات العام  2019عبر مواصلة االحتفاظ
بأكبر حصة سوقية في هذا القطاع وتقديم خدمة
عمالء هي األفضل في القطاع وتعزيز عالقتنا مع
صندوق التنمية العقارية ووزارة اإلسكان.

استراتيجية التوسع في الخدمات المصرفية
لألفراد
استكمل المصرف استراتيجيته للتوسع في الخدمات
المصرفية لألفراد بتصميم جديد لكل فرع يركز
على تعزيز تجربة العمالء وإغرائهم بتجربة الخدمات
المصرفية الرقمية.
وشملت استراتيجيات التوسع في الخدمات المصرفية
لألفراد التي نفذت خالل عام  2018ما يلي:
y yنشر مزيد من أجهزة الخدمة الذاتية
قام المصرف بنشر  230جهاز ضمن شبكة
الخدمة الذاتية "أسرع" خالل عام  ،2018وهو
رقم قياسي حتى بالمعايير العالمية .وتقدم
أجهزة الخدمة الذاتية الخدمات المصرفية على
مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.
y yخدمة طباعة الشيك المصرفي
أصبح بمقدور عمالئنا طباعة الشيكات
المصرفية خالل لحظات عبر أجهزة الخدمة
الذاتية ،وهو تطور في مجال الخدمات
المصرفية كان مصرف الراجحي صاحب السبق
فيه.
y yتقنية البصمة
يمكن للعمالء اآلن تحديث معلوماتهم
الشخصية باستخدام تقنية بصمة اإلصبع دون
الحاجة إلى زيارة الفرع .وتأتي هذه المبادرة
في إطار اإلستراتيجية التي ينتهجها مصرف
الراجحي لتأكيد ريادته في تقديم منتجات
وخدمات مبتكرة ،وخاصةً في مجال الخدمات
المصرفية الذاتية.

امعألا ةظفحم ريرقت
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تشهد المنصات الرقمية نموًا
مستمرًا في سلوك إنفاق
العمالء وتعامالتهم في
مجاالت مثل التجارة اإللكترونية
والصفقات الدولية ،والذي يعزز
إلى حد كبير من ربحية المحفظة

y yصرف وتبديل العمالت األجنبية عبر أجهزة
الصراف اآللي
دشن المصرف "صراف الراجحي للعمالت" ،الذي
يعتبر أحد الحلول الرائدة في مجال الخدمات
المصرفية الذاتية خالل عام  ،2018لتمكين
العمالء من صرف وتبديل العمالت األجنبية
عبر أجهزة الصراف اآللي المتوفرة في مختلف
المطارات الدولية بالمملكة .وتتيح الخدمة
الجديدة للعمالء سحب وإيداع العمالت األجنبية
من حساباتهم باستخدام تقنية بصمة اإلصبع،
بإقبال كبير للغاية ،خاصة من
وهي تحظى
ٍ
جانب الركاب العابرين.
y yنشر مزيد من أجهزة الصراف التفاعلي
قام المصرف بنشر وتركيب  20جهاز صراف
تفاعلي ،مما يجعله صاحب أكبر شبكة من
هذا النوع في المملكة .وتمثل أجهزة الصراف
التفاعلي ح ً
ال تقنيًا متقدمًا يوفر للعمالء
العديد من الخيارات إلجراء المعامالت المصرفية
بكل يسر وسهولة عبر التواصل عن ُبعد -
صوتًا وصورة  -مع موظفي المصرف.
y yبرنامج الوالء "مكافأة"
برنامج مكافأة هو برنامج تم استحداثه خالل
عام  2018لمكافأة عمالئنا على والئهم عبر
مجموعة من الخيارات المتعددة لكسب النقاط
عند استخدامهم أيًا من المنتجات والخدمات
العديدة المميزة التي يقدمها المصرف ،ومن
ثم استبدال تلك النقاط بالعديد من المكافآت
عدد من األماكن التابعة للتجار المشاركين
في
ٍ
ومقدمي الخدمات المدرجين في البرنامج.
y yالتوقيعات اإللكترونية
وقع مصرف الراجحي في مقر وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع الشركات
المختصة لتقديم خدمة "التوقيع اإللكتروني"
لعمالئه بالتعاون مع مركز التصديق الرقمي.
وتتيح الخدمة الجديدة للعمالء إدراج توقيعهم
اإللكتروني على المستندات المراد التوقيع
عليها دون الحاجة لطباعة المستندات
والتوقيع عليه خطيًا ،وهو ما يوفر الراحة دون
مساس باالعتبارات األمنية .ويمكن للعمالء
المشتركين طلب أي خدمة عن طريق القنوات
اإللكترونية بعد التسجيل في المركز الوطني
للتصديق الرقمي التابع لوزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات عن طريق الموقع اإللكتروني
لمصرف الراجحي دون الحاجة لزيارة المركز.

وسيعزز النمو الذي يشهده السلوك اإلنفاقي
للعمالء وحجم تعامالتهم على المنصات
الرقمية ،في مجاالت مثل التجارة اإللكترونية
والصفقات الدولية ،إلى حد كبير من ربحية
هذه المحفظة من الخدمات.

بطاقات مخصصة لعمالئنا المتميزين
صممت "بطاقة الراجحي مدى انفينيت للحساب
الجاري" لصفوة عمالئنا الذين يعيشون نمط حياة
مفعمًا بالحيوية والفخامة ،حيث تتيح لهم الوصول
إلى أكثر من  1000صالة انتظار في المطارات حول
العالم عبر برنامج  LoungeKeyوخدمات الكونسيرج
العالمية بما في ذلك حجوزات الطيران والفنادق
والمطاعم .وتتمتع هذه البطاقة بخصائص أمان
فائقة ،فهي تأتي مزودة بشريحة حماية ذكية
باإلضافة إلى الرقم السري ،وتوفر للعمالء رسائل
فورية مجانية إلخطارهم بجميع المعامالت المالية.
كما تم طرح بطاقة الفرسان من مصرف الراجحي
خالل عام  ،2018لتقدم لحامليها أمياالً مجانية على
الخطوط الجوية العربية السعودية في كل وقت
يتسوقون فيه مستخدمين هذه البطاقة .وتتمتع
بطاقة الفرسان بحد ائتمان منخفض قدره  50ريال
سعودي وتوفر للعمالء العديد من المزايا عند
التسوق أو السفر.
واتساقًا مع توجه المملكة مؤخرًا إلتاحة مزيد من
الفرص لتمكين النساء وضمان استقالليتهن،
أطلق المصرف بطاقة  SELECTIVEاالئتمانية حصريًا
للسيدات .وتعد هذه البطاقة األولى من نوعها
في المملكة ،وتوفر لعميالتنا التميز والخصوصية
باإلضافة إلى عروض وخصومات خاصة في أرقى متاجر
السلع والخدمات النسائية.
ويمتلك المصرف محفظة من البطاقات االئتمانية
تحتل الترتيب الثالث من حيث الحجم ومعدل النمو،
مع وصول عدد البطاقات التي أصدرها إلى 200،000
بطاقة بنهاية عام  .2018وعلى الجانب اآلخر ،يواصل
المصرف تصدر السوق في مجال بطاقات الصراف
اآللي ،بحصة سوقية تبلغ ثمانية ماليين بطاقة
متداولة ،وهو ما يعني حجم إنفاق كبير.
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يمتلك المصرف محفظة من
البطاقات البنكية تحتل الترتيب
الثالث من حيث الحجم ومعدل
النمو ،مع وصول عدد البطاقات
التي أصدرها إلى  200ألف بطاقة
بنهاية عام 2018م .ويواصل
المصرف تصدر السوق في مجال
بطاقات الخصم المباشر ،بحصة
سوقية تبلغ ثمانية ماليين
بطاقة ،كما يحتل المرتبة األولى
من حيث حجم اإلنفاق باستخدام
البطاقات.

مبادئ التمويل المسؤول

نمو أعمال قطاع تمويل السيارات

في شهر مايو من عام  ،2018أصدرت مؤسسة
النقد العربي السعودي مبادئ التمويل المسؤول
بموجب التعميم رقم ( .)99/46538واستهدفت
تلك المبادئ باألساس تشجيع التمويل المسؤول
الذي يلبي االحتياجات الفعلية للعمالء خصوصًا تلك
المتعلقة بالحصول على المساكن بدالً من األغراض
االستهالكية.

يشهد سوق السيارات عمومًا تراجعًا تدريجيًا منذ
منتصف عام  ،2016وهو اتجاه استمر خالل عام .2018
بشكل خاص إلى اعتماد إطار اإلقراض
ويعزى ذلك
ٍ
المسئول الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي
السعودي .وبالرغم من ذلك ،تمكن قطاع تمويل
السيارات بالمصرف من زيادة عوائده.

وتدعو وثيقة المبادئ لمراعاة نسب التحمل ضمن
نطاق يمكن للعميل تحمله وتطبيق ذلك على كافة
المنتجات والبرامج االئتمانية ،وال سيما في مجال
تمويل المركبات ،باإلضافة إلى طرح نموذج لتحديد
القدرة على تحمل االلتزامات االئتمانية يقتضي أخذ
االلتزامات الخارجية للعميل بعين االعتبار.

التمويل الشخصي
واصل المصرف تقديم منتجاته وحلوله لقطاع
التمويل الشخصي ،حيث أطلق أكبر برنامج شراء
مديونيات لعمالء البنوك األخرى ،والذي يتيح للعمالء
تحويل رواتبهم إلى مصرف الراجحي مقابل تسوية
ديونهم التمويلية لدى البنوك السعودية األخرى.
كما أدخل المصرف خالل عام  2018الكثير من
التحسينات على برنامج "تمويل وطني المرن"،
المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأحد
أفضل منتجات المصرف في قطاع الخدمات المصرفية
لألفراد .حيث تم تبسيط اإلجراءات لتلبية احتياجات
وتطلعات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

وضع فريق قطاع تمويل السيارات بالمصرف القضايا
المتعلقة بحل المشكالت وتحسين خدمة العمالء
على رأس أولوياته لعام  .2018وتحقيقا لهذه الغاية،
تم إعادة النظر في واحدة من أهم شكاوى عمالئنا
فيما يتعلق بفقدان نسخ المفاتيح االحتياطية
واعتمدنا ح ً
ال أكثر بساطة في هذا الصدد .باإلضافة
لذلك ،تم استحداث برنامج الحسم من الوكالء
الفرعيين ،وهي مبادرة جديده لتحقيق اإليرادات.

التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يتمتع القطاع المصرفي في المملكة بفرصة كبيرة
لتحقيق نمو واعد في قطاع الخدمات المصرفية إلدارة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وفي إطار مساهمته
في تحقيق أهداف رؤية المملكة  ،2030يخطط مصرف
الراجحي لزيادة الدعم الموجه لتنمية قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة عن طريق تيسير الوصول
للبرامج المناسبة وتوفير التمويل الالزم لهذا القطاع.

أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
حافظت أعمالنا في قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة على وتيرتها خالل عام  2018نتيجة
للظروف السائدة في السوق وقرار المصرف بالتركيز
على قطاعات انتقائية .وقد قام المصرف بدمج أعماله
في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع قطاع
الخدمات المصرفية لألفراد لزيادة توسيع حضور
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يخطط المصرف خالل العام
القادم إلعادة هيكلة واسعة
ألعماله في قطاع الخدمات
المصرفية للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة .وتماشيا مع رؤية
المملكة  ،2030يركز المصرف
على توسيع حصته في سوق
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مع التركيز بشكل أكبر على
مجاالت الرعاية الصحية والتعليم
والسياحة والخدمات والنقل
واالتصاالت.

الشركة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
عبر االستفادة من الشبكة الحالية لفروع الخدمات
المصرفية لألفراد وتحديد التركز الجغرافي الرئيسي
بشكل
لتلك المنشآت من أجل الوصول للعمالء
ٍ
أفضل .وواصل المصرف سياسته المتعقلة فيما
يتصل بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
مع التأكيد على جودة األصول وتجنب الخسائر.
وقد تم توجيه الفروع الرئيسية لتحسين مستوى
خدمة عمالء المنشآت الصغيرة والمتوسطة .كما
حسنت أعمالنا في هذا القطاع من مفهوم الخدمات
المتكاملة عبر تطوير برامج ائتمانية شاملة للفئات
المندرجة تحته ،وإطالق برنامج تمويل نقاط البيع
وخدمة "مباشر المنشآت" (الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت).
يخطط المصرف خالل العام القادم إلعادة هيكلة
واسعة ألعماله في قطاع مصرفية المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .وتماشيا مع رؤية السعودية ،2030
سيركز المصرف على توسيع حصته في سوق
المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التركيز بشكل
أكبر على مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والسياحة
والخدمات والنقل واالتصاالت .وسيركز المصرف
أيضًا على خدمات إدارة النقد للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة لتلبية احتياجات األعمال للتجار وشركات
البيع بالتجزئة ذات السيولة النقدية الكبيرة.
وسنطلق أيضًا منتجات تمويل محددة وموجهة ،مع
التركيز بشكل أكبر على أتمتة اإلجراءات والقنوات
لتعزيز تجربة العمالء وتوفير خدمة مصرفية
سلسة .ومن خالل تقديم واعتماد منصة رقمية
للعمالء تتفاعل مع احتياجاتهم المصرفية وتلبيها،
سنساهم بشكل أكبر في تحقيق مستهدفات رؤية
المملكة  2030الرامية للوصول إلى مجتمع دون نقود
ورقية.

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
أداء قويًا خالل عام  ،2018حيث
بمصرف الراجحي
ً
واصل المصرف تعزيز مركزه الريادي من خالل زيادة
حجم شبكة أجهزة اإليداع النقدي ،وتوسيع حلول
تحويل الرواتب وبطاقات الرواتب .وبهدف تلبية
االحتياجات المتزايدة لعمالء الشركات ،استحدث
وخدمات جديدة مثل حلول إدارة
منتجات
المصرف
ٍ
ٍ
المصممة خصيصًا
السيولة للشركات والخدمات
ّ
لقطاع الشركات واألعمال ،وهو ما عزز من قيمة
عالمتنا التجارية .واستمر المصرف في تطبيق ضوابط
قوية والتركيز على تحسين الكفاءة من خالل تبني
معايير حوكمة محسنة وثقافة امتثال صارمة.
تشمل أبرز إنجازات قطاع الخدمات المصرفية
للشركات خالل العام  2018ما يلي:
y yتطوير عروض صكوك الشركات والمشاركة في
أحد أبرز إصدارات الصكوك في المملكة العربية
السعودية
y yنجاح تدشين توريق مستحقات تمويل السيارات
الصناديق
y yإغالق العديد من صفقات تمويل ً
االستثمارية العقارية
ومجمعة عالية القيمة
y yالمشاركة في صفقات ثنائية
ّ
y yإجراء أربع فعاليات موجهة لقطاع األعمال خالل
عام  2018في مختلف مناطق المملكة ،للتواصل
مع العمالء من الشركات وتسويق وبيع المنتجات
والخدمات التي تم إطالقها حديثًا
y yتطوير خدمات "اعرف عميلك" واستحداث عناصر
تحكم إضافية لتحسين وقت إنجاز المعامالت
بشكل عام
وتجربة العمالء
ٍ
y yإطالق حل إدارة السيولة للشركات لتوفير خدمات
إدارة نقدية مركزية ومؤتمتة للشركات
مصممة خصيصًا لقطاع الشركات
y yإطالق حلول
ّ
واألعمال لتوفير تقنية المعالجة اآللية السريعة
للتحويالت واإليداعات في قطاع الخدمات المصرفية
للشركات ،وتطوير حلول مصرفية تحقق التكامل
المباشر بين الشركات والمصرف
y yإعادة إصدار بطاقة اإليداع النقدي ( 24لخدمات
اإليداع النقدي) بما يتوافق مع متطلبات اعرف
عميلك التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي
السعودي
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واصل المصرف تعزيز مركزه
الريادي من خالل زيادة حجم
شبكة أجهزة اإليداع النقدي،
وتوسيع حلول تحويل الرواتب
وبطاقات الرواتب.

y yتطوير وتحسين خدمات "مباشر للشركات" التي
تتيح لعمالء الشركات إجراء المعامالت المصرفية
عبر اإلنترنت

مجموعة الخزينة
المهام الرئيسية لمجموعة الخزينة هي:
y yإدارة جميع متطلبات التمويل والسيولة بالمصرف

 ضمان ظهور الوصف الخاص بخدمات التجارةاإللكترونية على واجهة نظام "المباشر
للشركات"

y yإدارة العالقات مع المؤسسات المالية الدولية

 توفير إمكانية تعبئة بيانات العنوان الوطنيمن خالل "مباشر للشركات"

y yتوفير خدمات تحويل العمالت لعمالء المصرف من
األفراد والشركات.

 ترقية حساب سداد اليف للدفع عبر اإلنترنتباستخدام  FG3وفق متطلبات "سداد"
 إطالق مركز فواتير سداد ""Hub Livey yتحقيق وفورات في تكاليف أجهزة اإليداع النقدي
ومركبات نقل األموال
تمويل سلسة التوريد
ال متكام ً
دشن مصرف الراجحي ح ً
ال لتمويل سلسلة
التوريد لعمالء الشركات ،ليصبح أول مصرف في
المملكة العربية السعودية يقدم برنامج تمويل
سلسلة التوريد الشامل مع مجموعة واسعة من
الحلول مدعمة بمنصة تقنيه قوية ومتاحة لسلسلة
القيمة الكاملة للعمالء (في مراحلها االبتدائية أو
النهائية) .ويتماشى ذلك مع الرؤية السعودية 2030
لدعم نمو القطاع الخاص مع توفير مجموعة متنوعة
من المنتجات والحلول .تعتمد منتجات (تمويل
سلسلة التوريد) إلى التسهيالت المستندة على
اتفاقية شراء المستحقات من العميل ،مما يجعل
مصرف الراجحي المالك الوحيد للمبالغ المستحقة
من المشترين .حيث ستتم عملية الشراء على أسس
منظمه ،األمر الذي ُي ّ
مكن مصرف الراجحي من إدارة
المنتجات والخالفات ومراقبة سبل االحتيال والمخاطر
األخرى التي قد ينتج عنها امتناع المشتري عن دفع
وتسديد المستحقات.
تضم منتجات تمويل سلسلة التوريد ما يلي:
y yبرنامج تمويل الموردين
y yالتمويل بالمستحقات
y yخصم المطالبات الطبية

y yتلبية احتياجات العمالء من منتجات الخزينة

منتجات جديدة من تطوير قسم سوق النقد
يدير مكتب سوق النقد التابع لمجموعة الخزينة
قائمة المركز المالي للمصرف ويوفر متطلباته
التمويلية ويعمل على تحقيق االستفادة القصوى
من الودائع .وفي عام  ،2018قام قسم سوق المال
بتطوير مجموعة من المنتجات المصرفية لتوسيع
منظومة المنتجات المعززة للودائع ،مثل اتفاقيات
إعادة الشراء والوكالة باالستثمار.

مساهمات قسم االستثمار
أنشئ قسم االستثمار بالمصرف أوائل عام ،2016
بشكل كبير في
والذي يساهم منذ ذلك الحين
ٍ
توسيع محفظتنا االستثمارية ،حيث يتولى القسم
إدارة فئات متنوعة من األصول تشمل األصول
الحكومية وصكوك الشركات والصناديق المشتركة
واألسهم .كما عمل القسم بنشاط على تحسين
العائدات وإعادة التوازن لمحفظة المصرف ،مما ساهم
بشكل إيجابي في رفع الدخل الكلي للخزينة ،وشكل
 ٪44و ٪53من إجمالي دخلها في العامين 2017
و 2018على التوالي.

تدشين قسم إدارة األصول والمطلوبات
استقل قسم إدارة األصول والمطلوبات كوحدة
منفصلة أوائل عام  2018استجابةً للمتطلبات
الداخلية والتنظيمية العتماد نظام أشمل وأقوى
بشكل أكثر على إدارة
إلدارة المخاطر ،والتركيز
ٍ
مخاطر السيولة ومخاطر معدل الربح.

y yخصم مطالبات التأمين (التأمين على
الشركات تحديدًا)

إدارة المؤسسات المالية توسع شبكة
عالقات المصرف

باإلضافة إلى ذلك ،واصلنا االستثمار في الحلول
التقنية واألنظمة والموارد البشرية بالمصرف من
أجل تحسين الخدمات المقدمة للعمالء .كما أطلقنا
العديد من برامج التطوير الذاتي وإدارة التطوير
بالشراكة مع مجموعة من أبرز مزودي الخدمات
الخارجيين في هذا المجال خالل العام  .2018كما
واصلنا أيضًا التركيز على البيع التقاطعي التسويقي
لتعزيز حصة محفظة العمالء وتحسين تجربتهم.

نفذت إدارة المؤسسات المالية خطة استراتيجية
لتوسيع نطاق شبكة عالقات البنوك المراسلة
للمصرف خالل عام  2018من أجل توفير دعم قوي
لمتطلبات العمالء واالرتقاء لمستوى تطلعاتهم.
ونجحت تلك الخطة في إتاحة آفاق أوسع للوصول إلى
العمالء وتحسين تجربتهم عبر عدة استراتيجيات
تهدف إلى تعظيم استفادة عمالئنا وتعزيز تجربتهم
معنا في خضم منافسة قوية وصفقات اندماج
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اعتمد المصرف أحد محركات
التسعير األكثر تطورًا في مجال
صرف العمالت األجنبية ،ويعكف
حاليًا على توسيع هذه الحلول
عبر شبكته

مصرفية شهدها القطاع .ويمتلك المصرف حاليًا
شبكة عالقات مصرفية ممتدة مع  220مؤسسة مالية
وبنكًا مراس ً
ال حول العالم.
وقد ساهمت إدارة المؤسسات المالية أيضا بدو ٍر
هام في تطبيق التقنيات الجديدة مثل تقنية
البلوكتشين عبر تعاون مع شركة "ريبل نت" الرائدة
في هذا المجال ،وتقوم اإلدارة حاليًا على تعميم
بنوك أخرى في بلدان مختلفة حول
التجربة مع
ٍ
العالم بعد نجاحنا في إجراء معامالت مع أحد البنوك
المراسلة المتعاونة معنا عبر هذه التقنية.
كما تواصل ادارة المؤسسات المالية أداء دور مهم
في دعم أعمالنا في قطاع الشركات وتعزيز حصتنا
السوقية في قطاع التمويل التجاري الذي يتسم
بتنافسية عالية.

آفاق جديدة في قطاع تبادل العمالت األجنبية
(الصرف)
تبنى قطاع تبادل العمالت األجنبية في مصرف
الراجحي منهجيةً مغايرة ،ووفر لعمالئنا حزمةً من
المنتجات المصرفية اإلسالمية المبتكرة والحلول
الرقمية والمالية المالئمة والشاملة .وقد اعتمد
المصرف أحد محركات التسعير األكثر تطورًا في مجال
صرف العمالت األجنبية ،ويعكف حاليًا على توسيع
هذه الحلول عبر شبكته الممتدة .وأصبح بمقدورنا
اآلن تقديم أسعار تنافسية تتجاوب مع آليات وتقلبات
السوق على مدار الساعة .ويعتمد محرك تسعير
صرف العمالت المدمج والمؤتمت بالكامل على واحدة
من أحدث التقنيات في هذا المجال تتيح له معالجة
العديد من أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل
ثوان.
قنوات متعددة في غضون
ٍ

قسم األوراق النقدية والسبائك الذهبية
وبالتوازي مع ذلك ،تم إنشاء قسم السبائك الذهبية
ليدشن أعمال المصرف في هذا القطاع ،والذي
يقدم من عدد قليل من المصارف بالمملكة العربية
السعودية .وعززت مجموعة الخزينة أيضًا من حضورها
في قطاع األوراق النقدية من خالل توسيع شبكة
أجهزة الصراف اآللي الحالية بإضافة أكثر من  20جهاز
صراف آلي متعدد العمالت في مواقع رئيسية بجميع
أنحاء المملكة .وقد أعاد التركيز على قطاع األوراق
النقدية تعريف مكانة المصرف في سوق التعامالت
بين البنوك في المملكة العربية السعودية ،حيث تم
تصنيفنا كأحد صانعي السوق في مجال تجارة األوراق
النقدية بالجملة.

منتجات حلول التحوط من
تذبذب سعر الصرف
أطلقت مجموعة الخزينة أول منتجاتها في المشتقات
المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عبر منتج
التحوط من تذبذب سعر صرف العمالت األجنبية
( ،)IFX FWDليقدم للعمالء حلوالً مرنة في عمليات
تبادل العمالت األجنبية اآلجلة وذلك للتحوط
المستقبلي من تغير سعر الصرف ..ويلزم هذا
المنتج الطرفين تعاقديًا باتفاق متبادل بينهما
لصرف مبلغ معين بعملة محددة مقابل عملة
أخرى بسعر وتاريخ مستقبلي متفق عليهما .وقد
مهد منتج التحوط من تذبذب سعر صرف العمالت
األجنبية ( )IFX FWDالطريق أمام تطوير مجموعة
الخزينة لمزيد من المنتجات المشتقات المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.
منتج التحوط من تذبذب سعر الصرف المرن
يشابه المنتج منتج التحوط من تذبذب سعر الصرف،
إال أنه يتضمن تواريخ تسوية مرنة ،ويتيح للعميل
اختيار تاريخ التسوية ضمن فترة زمنية متفق عليها/
محددة .ويوفر هذا المنتج لعمالئنا مرونة سحب
المبلغ المتداول بالعمالت األجنبية الذي يريدونه
بالسعر المتفق عليه خالل فترة العقد.

إعادة ترتيب أولويات قطاع تحويل األموال
(تحويل الراجحي)
في أبريل  ،2018انتقلت مسؤولية قطاع التحويالت
المالية بالمصرف "تحويل الراجحي" إلى مجموعة
الخزينة لتحقيق تكامل أكبر في مجال خدمة العمالء.
ويمثل "تحويل الراجحي" أحد قطاعات األعمال
الرئيسية بالمصرف ،التي تقدم خدمات تحويل األموال
وخدمات األوراق النقدية محليًا وعالميًا باإلضافة إلى
العديد من الخدمات المتميزة األخرى بما يتماشى مع
حرصنا الدائم على تلبية جميع االحتياجات المصرفية
لعمالئنا.
تتكون شبكة تحويل الراجحي من أكثر من 230
مرك ًزا تمكن عمالئنا من الوصول إلى خدمات التحويل
بسهولة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية،
وتقدم مراكز التحويل خدمات مصرفية تنافسية
للعمالء على مدار الساعة معتمد ًة على أحدث
التقنيات في هذا المجال.
وفي ضوء استراتيجية المصرف التي تستهدف
توفير أفضل الخدمات التي تالئم احتياجات العمالء،
استحدث "تحويل الراجحي" قنوات إلكترونية جديدة
مثل "تطبيق تحويل الراجحي" للهواتف الذكية.
وتمكن قنوات الخدمة الذاتية هذه لعمالء الخدمات
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ستواصل مجموعة الخزينة خالل
عام 2019م تطوير واستحداث
خدمات ومنتجات مبتكرة
لعمالء المصرف من أجل تلبية
توقعاتهم وتعزيز تجاربهم
المصرفية

المصرفية إضافة المستفيدين الدوليين ،وإنشاء
عضوية جديدة ،وإجراء عمليات التحويل بمزيد من
الراحة ،دون الحاجة إلى زيارة مراكز التحويل .وتتم
أكثر من  ٪55من عمليات تحويل األموال بالمصرف
من خالل القنوات اإللكترونية .باإلضافة إلى ذلك،
أطلق تحويل الراجحي" لوحة مفاتيح “الراجحي”،
وهي لوحة مفاتيح تعمل عبر اإلنترنت وتتيح للعمالء
تنفيذ عمليات التحويل من خالل تطبيقات الدردشة
والشبكات االجتماعية.
وستواصل مجموعة الخزينة خالل عام 2019 تطوير
واستحداث خدمات ومنتجات مبتكرة لعمالء المصرف
من أجل تلبية توقعاتهم وتعزيز تجاربهم المصرفية،
فض ً
ال عن استمرار مساهمتها في زيادة الربحية
اإلجمالية للمصرف.

خدمات االستثمار والوساطة المالية
أداء األعمال
حافظت شركة الراجحي المالية على مركزها كوسيط
رائد في السوق المالية السعودية (تداول) خالل العام
 ،2018كما رفعت حصتها السوقية إلى  .٪20.26كما
واصل قطاع إدارة األصول بالشركة أداءه القوي ،حيث
ارتفع إجمالي األصول المدارة بنسبة  ٪40بإجمالي
قدرة  38مليار ريال سعودي.
كما نمت األعمال العقارية للشركة بشكل كبير
بفضل نجاح الطرح العام األولي لصندوق "الراجحي
ريت" ،والذي تمت تغطيته بنسبة  .٪174واستفادت
االستثمارات الخاصة بالشركة  -المعتمدة على
محفظة من األصول المدرة للدخل  -من النتائج
اإليجابية للمبادرات المنفذة خالل عام  2017بالكامل،
وساهمت بنسبة  ٪24من إجمالي اإليرادات
خالل عام .2018
بتقدير واسع على مستوى
وقد حظيت هذه اإلنجازات
ٍ
القطاع االستثماري تجسد في فوزها بمجموعة من
الجوائز المرموقة:
y yجائزة أفضل وسيط بالمملكة العربية السعودية -
أي أم أي أيه فاينانس
y yجائزة أفضل وسيط في المملكة العربية
السعودية  -يوروموني قلوبال انفيستور
y yجائزة أفضل مزود لصناديق متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية  -قلوبال فاينانس
y yجائزة أفضل شركة لالستثمارات العقارية -
يوروموني قلوبال انفيستور

وتنوع
وتعكس هذه الجوائز  -كما أسلفنا  -قوة
ّ
منتجات وحلول االستثمار التي تقدمها شركة
الراجحي المالية ،وجهود فريقها الدؤوبة والمضنية
للحفاظ على هذا األداء المتميز.

تقدم استراتيجي
عددا من المبادرات الرئيسية
طرحت الراجحي المالية
ً
خالل عام  2018في إطار جهودها الرامية لتنفيذ
رؤيتها للنمو لعام  2020وخطتها االستراتيجية
الخمسية .وقد راعت استراتيجية الشركة التوافق
واالنسجام التام مع رؤية المملكة  ،2030وخطة
التحول الوطني  ،2020والخطة االستراتيجية 2019
لهيئة السوق المالية.
وتشمل التطورات االستراتيجية الرئيسية التي
شهدها عام  2018إطالق مبادرة كبرى للتحول
الرقمي ،لتقديم المنتجات والخدمات للعمالء من
خالل القنوات الرقمية ِوفق مبدأ “الجوال أوالً”.
وخالل عام  ،2018شهدت قاعدة العمالء المؤسساتية
في قطاعي الوساطة وإدارة األصول نموًا مشجعًا،
وعقد فريق الوساطة المؤسساتية شراكة مع
مؤسستين إقليميتين رائدتين للوساطة لتنفيذ
معامالت لصالح عمالئهما .وقد ساعدت تلك الشراكة
في تأكيد موقع شركة الراجحي المالية كوسيط
محلي مفضل للعمالء الدوليين.
وبفضل األداء الجيد للصناديق الرائدة ،نجح فريق
إدارة األصول في التعاقد مع مجموعة من العمالء
المؤسساتية الجدد لتقديم خدمات إدارة المحافظ
الخاصة في مختلف فئات األصول .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن الطرح العام األولي لصندوق “الراجحي ريت” وما
تاله من إدراج في “تداول” قد ساهم بشكل كبير
في توسيع أعمال قطاع العقارات ،حيث بلغت القيمة
اإلجمالية للمحفظة العقارية للشركة أكثر من  3مليار
ريال سعودي.
عدد من
وأخيرًا ،ساهمت التحسينات اإلضافية في
ٍ
المجاالت الحيوية مثل الموارد البشرية ،وتقنية
المعلومات والتطوير الرقمي ،والعمليات ،والمخاطر
وااللتزام ،جنبًا إلى جنب مع المبادرات المبتكرة في
مجالي خدمة العمالء والتسويق في تعزيز القدرات
المؤسسية للشركة.
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وخالل عام 2018م ،شهدت
قاعدة العمالء من المؤسسات
لقطاع الوساطة وإدارة
الموجودات نموًا مشجعًا،
وعقد فريق خدمات الوساطة
للشركات شراكة مع مؤسستين
إقليميتين رائدتين للوساطة
لتنفيذ معامالت لصالح
عمالئهما.

مجموعة األعمال الدولية

مصرف الراجحي  -ماليزيا

مصرف الراجحي أحد رواد المصرفية اإلسالمية وأكبر
مصرف إسالمي في العالم من حيث األصول ،ويحظى
بحضو ٍر دولي على غرار البنوك الدولية الكبرى حول
العالم .ويعتبر المصرف تعزيز وتطوير المصرفية
اإلسالمية في الدول التي تتواجد بها فروعه من خالل
طرح منتجات مصرفية مبتكرة أحد أهم أولوياته.
وقد سارت أعمالنا الدولية خالل العام  2018كما هو
متوقع وحققت األهداف المرجوة منها.

أداء جيدًا خالل العام
حقق مصرف الراجحي في ماليزيا
ً
رئيس وعضو
 ،2018الذي شهد في بدايته إعالن تعيين
ٍ
جديد في مجلس إدارته .في الواقع ،تفوقت عملياتنا
في ماليزيا على جميع المصارف اإلسالمية المملوكة
لألجانب في البالد خالل السنوات من  2014إلى .2017
و تم توقيع اتفاقية حصرية لمدة  10سنوات مع شركة
صن اليف ماليزيا تكافل بيرهاد ،لتعيين األخيرة موزعًا
حصريًا لمنتجات وخدمات التكافل العائلي لقاعدة
عمالء المصرف التي تبلغ  150.000عميل في جميع

االنتشار الجغرافي

10
األردن

2
18
ماليزيا

الكويت

551
ا لمملكة العربية
السعودية
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سجل قسم األعمال الدولية خالل
أداء جيدًا جاء وفقًا
العام 2018م
ً
للتوقعات

أنحاء البالد.

دراسة الجدوى.

قمنا كذلك بتوسيع نظام إدارة النقد الخاص بنا
لتحسين وتعزيز تجربة عمالئنا في ماليزيا .وحرصًا
على توفير منتجات تلبي احتياجات العمالء ،ركز
المصرف على توسيع عروض المنتجات في عدة
مجاالت وعلى رأسها مرابحة السلع .ونتطلع على
المدى القصير لتحقيق ما يلي:

وقد أتحنا لعمالئنا شبكة أوسع تسهل وصولهم
إلى خدماتنا المصرفية من خالل تعاوننا مع أحد
البنوك المحلية لتوفير وصولهم إلى أجهزة الصراف
اآللي وهو مشروع فريد من نوعه في الكويت .كما
بدأنا تشغيل أول مركز اتصاالت لنا في الكويت
لتمكين العمالء في جميع أنحاء البالد من التواصل
سياق متصل ،ارتفع عدد البطاقات
مع المصرف .وفي
ٍ
االئتمانية الصادرة في الكويت خالل العام 2018
بنسبة  ،٪23وهي زيادة ُمرضية للغاية .وقد أطلقنا
أيضًا قروضًا عقارية بنظام اإلجارة والمرابحة من أجل
تقديم خدمة أفضل لعمالئنا في الكويت.

y yزيادة حجم ودائع الشركات واألفراد
y yتوسيع نطاق عروضنا الرقمية عبر تقديم الخدمات
المصرفية لألفراد عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية
عبر األجهزة اللوحية
y yاالستفادة من األسواق اإلقليمية من خالل طرح
عروض جديدة
y yمواصلة االستثمار في إدارة المواهب
y yطرح تحسينات في مجال البنية التحتية
y yمواصلة االستثمار في حلول تقنية المعلومات التي
تركز على تحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العمالء
(انظر مراجعة الشركات التابعة لمزيد من التفاصيل)

مصرف الراجحي  -الكويت
أصبح مصرف الراجحي أول مصرف أجنبي يطلق
فرعا ثانيا في الكويت بعد رفع القيود المحلية على
البنوك والمصارف األجنبية في البالد .وبعد عام واحد
أداء رائعًا،
فقط من التشغيل ،حقق فرعنا الثاني
ً
وسرعان ما استوفى المعايير المرجعية المقترحة في

مصرف الراجحي  -األردن
افتتح المصرف ثالثة فروع جديدة في األردن في إطار
إستراتيجيته لتوسيع شبكة فروعه ،ليصل إجمالي
فروع المصرف في البالد إلى عشرة فروع .وسيوفر
كل فرع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
المصرفية بما في ذلك التمويل السكني والتمويل
الشخصي وتمويل السيارات وتمويل السلع ،باإلضافة
إلى منتجات أخرى مثل الحساب الجاري وحساب
االستثمار المشترك والعديد من الحلول المالية
األخرى.

ملخص أداء العمليات األخرى
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ولضمان التزام المصرف بجميع
متطلبات التطوير والمتطلبات
التنظيمية ،قامت مجموعة
الحوكمة والشؤون القانونية
بمراقبة جميع السياسات
واإلجراءات المعتمدة الخاصة
بأعمالها في جميع أرجاء
المملكة والفروع الدولية في
الخارج وعمل التحديثات الالزمة
عليها

مجموعة الحوكمة والقانونية
عملت مجموعة الحوكمة والقانونية بكافة إداراتها
الفرعية على تقديم القيمة المضافة ألعمال المصرف،
ونجحت في تحقيق العديد من اإلنجازات وتطوير
الكثير من اإلجراءات التي تهدف إلى ضبط األعمال
وتقليل التجاوزات والحد من المخاطر ،فعلى
سبيل المثال قامت إدارة الحوكمة بتطوير عدد
من السياسات والممارسات واإلجراءات واألنظمة
الرقابية المتعلقة بالحوكمة في المصرف حيث
قامت بتطوير سياسة معامالت األطراف ذات العالقة
والتعامل مع حاالت تعارض المصالح لتغطي جميع
المتطلبات التنظيمية كما قامت بتطوير إجراءات
ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة بالمصرف
وعملت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالمصرف
وتطوير مصفوفات الصالحيات على المستويات
العليا واإلدارية وذلك سعيًا لاللتزام بمتطلبات عدد
من الجهات التنظيمية ،باإلضافة لذلك قامت إدارة
الحوكمة بمتابعة أداء اللجان المختلفة والتأكد من
لكل منها حيث قامت
وجود لوائح عمل معتمدة
ٍ
بالعمل على إنشاء لجان جديدة وتطوير اللوائح
لبعض اللجان لتغطي إحتياجات األعمال ولضمان
اإللتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية ،كما قامت
بالرقابة على كافة السياسات واإلجراءات المعتمدة
في المصرف وفروعه الدولية ،والتأكد من تحديثها
بشكل مستمر وموافقتها لمتطلبات اإلعداد الخاصة
بها ،تسعى إدارة الحوكمة لضمان إلتزام المصرف
بجميع المتطلبات التنظيمية الخاصة بالحوكمة حيث
تمثل اإلدارة المظلة التي تضع القواعد والتنظيمات
التي تضمن إلتزام جميع المستويات بقواعد الحوكمة
الرشيدة.

قامت أمانة سر مجلس االدارة بكافة األعمال الموكل
لها بطريقة احترافية وشملت هذه األعمال تمرير
قرارات المجلس واللجنة التنفيذية لألعضاء بطريقة
حديثة توفر الكثير من الوقت (كونفين) ،كما يتم رفع
مواد اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية بنفس
الطريقة ،كما تواصل األمانة تطوير آليات العمل من
خالل تحديث اجراءات عملها وفقا لما يخدم اهداف
واستراتيجية المصرف كما تتابع مع االدارة التنفيذية
كافة ما يتعلق من قرارات وتوجيهات صادرة من
مجلس االدارة أو اللجنة التنفيذية.
كما واستمرت اإلدارة القانونية في تقديم الخدمات
القانونية و االستشارية كقطاع استشاري داخلي
ضمن المصرف وتوثيق حقوق المصرف و الدفاع عنها
في سبيل المحافظة على أصوله ومكتسباته.
واستمرت أمانة سجل المساهمين في المحافظة
على أدائها المتقن واإلبقاء على اتصال مهني مع
الجهات الرسمية ذات العالقة وتنفيذ اللوائح الرسمية
وااللتزام بقواعدها وبجميع متطلبات اإلفصاح
اإللزامية ونشر جميع التقارير واإلعالنات التي تمكن
جميع المستثمرين من االطالع بشكل دوري على أداء
المصرف.
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مجموعة الموارد البشرية

إجمالي قوة الموظفين

نسبة السعودة

2018

2018

12,732

%96.0

13,077 - 2017

الموظفون الجدد
2018

725 over
671 - 2017

%91.8 - 2017

التعلم والتطور

عدد ساعات
التدريب
2018

أكاديمية الراجحي

65,000 over
65,000 - 2017

األكاديمية المصرفية

األكاديمية القيادية

الجوائز:
جائزة أفضل بيئة عمل لعام  2018في دول مجلس التعاون الخليجي عن أفضل برنامج لتطوير الخريجين
على مستوى المصارف السعودية.

الوظائف
التنفيذيون
%0.2

الموظفون في إدارات
الرقابة والمراجعة

%2.8

الموظفون
الذين تنطوي
صالحياتهم على
أنشطة ذات
مخاطر
%12.4
موظفون آخرون
%84.6

2017

الموظفون في إدارات
الرقابة والمراجعة
%3.0
الموظفون
الذين تنطوي
صالحياتهم على
أنشطة ذات
مخاطر
%12.7
موظفون آخرون
%84.2

التنفيذيون

%0.2

2018
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يمثل هدف المصرف في أن
يصبح "الوجهة المفضلة
للتوظيف" جزء ال يتجزأ من
استراتيجية مجموعة الموارد
البشرية للعام 2020م

وجهة العمل المفضلة للموظفين
وجهة العمل المفضلة أحد االهداف االستراتيجية
لمصرف الراجحي وذلك ألننا مومنين بمدى أهمية
التأثير االيجابي لوجود أشخاص فعالين في فرق
العمل  .ومن أجل الوصول إلى وجهة العمل المفضلة
بادرت مجموعة الموارد البشرية بتطبيق الكثير من
المبادرات خالل السنوات القليلة الماضية كما تركيز
الجهد بناء فرق عمل ذات مهارات عالية ومؤهالت
متقدمة ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات
الحالية والمستقبيلة والوصول إلى أهداف المصرف
االستراتيجية.
مبادرات مجموعة الموارد البشرية واالنجازاتها:

وقد حصلت مجموعة الموارد البشرية على جائز
وجهة العمل المفضلة ألفضل بيئة عمل في دول
مجلس التعاون الخليجي لثالثة أعوام متتالية
وجائز شركة "يونيفيرسيوم" ألفضل برنامج تطوير
الخريجين السعوديين الجدد في القطاع المصرف
لعامين متتاليين.
مبادرات مجموعة الموارد البشرية والتي ساهمت في
تحقيق األهداف المستدامة.

توظيف األفضل

منهجية عمل إدارة
الموارد البشرية

إجمالي معدل االستقاالت

توظيف األفضل

%

تطوير المواهب

15

تأهيل الخريجين

12

تخطيط االحالل الوظيفي

9
6

تعزيز الكفاءات القيادية

3
0

تحفيز األداء
2015

2016

2017

2018

ويعد مصرف الراجحي من أكبر المصارف من حيث
عدد الموظفين في المملكة العربية السعودية،
حيث قام المصرف بتوظيف ما يزيد عن  725موظفًا
جديدًا خالل العام  ،2018وذلك من خالل تطبيق
أفضل أدوات االختيار في فئتها والتي تضمنت:

معدل االستقاالت للكفاءات ذوي
المهارات العالية

y yاختبارات للقدرة

%

y yإجراء تقييمات شخصية

7.5

y yإجراء مقابالت مستندة على معايير تحفيزية

6.0

y yإنشاء مراكز تقييم متكاملة

4.5
3.0
1.5
0

2015

2016

2017

2018
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أطلق المصرف برنامجًا للخريجات
الجدد والذي صمم لتزويد
الخريجات السعوديات باألسس
المعرفية الضرورية والمهارات
التي تؤهلهن للعمل في البيئة
المصرفية المعقدة

التوطيف 2018
اإلدارة العامة

٪45

الفروع

٪55

يمثل وضع ممارسات إدراية مستدامة للمواهب
األساسية جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية مجموعة
الموارد البشرية  2020ودافعًا أساسيًا لتحقيق
الطموحات االستراتيجية للوصول إلى هدف "وجهة
العمل المفضلة للموظفين" .ولهذا الغرض قمنا
بتشكيل مجلس المواهب في مصرف الراجحي،
والذي يعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي وذلك
لعكس إلتزامنا بتطوير قيادات سعودية قوية .يؤدي
هذا المجلس دورًا جوهريًا بتحديد وتطوير ورعاية
المواهب السعودية في المملكة ،ويعطي المجلس
األولوية لتداول المناصب الحساسة للمواهب التي
تندرج ضمن الفئات التالية:
y yالقادة من ذوي الخبرة  -الشريحة األولى
y yالقادة الجدد  -الشريحة الثانية
y yالقادة الناشئين  -الشريحة الثالثة

وللتأكد على تطبيق أعلى معايير التوظيف وضمان
الفرص للجميع داخل المملكة العربية السعودية،
فقد قامت مجموعة الموارد البشرية بعقد الشراكات
واالعتماد على:
y yمتخصصين في مجال التوظيف
y yفريق لتهيئة الموظفين الجدد
y yعملية مؤتمتة لتهيئة الموظفين الجدد

تطوير وإدار المواهب

منهجية عمل إدارة
الموارد البشرية
توظيف األفضل
تطوير المواهب
تأهيل الخريجين
تخطيط االحالل الوظيفي
تعزيز الكفاءات القيادية
تحفيز األداء
بعد ان يتم تعيين الموظفين الجدد يقوم مجلس
المواهب بتأهيلهم بعناية لضمان حصولهم على
أفضل الخبرات لدينا وتهيئة البيئة المناسبة إلبراز
مواهبهم وتقديم أفضل ما لديهم.

تأهيل الخريجين

منهجية عمل إدارة
الموارد البشرية
توظيف األفضل
تطوير المواهب
تأهيل الخريجين
تخطيط االحالل الوظيفي
تعزيز الكفاءات القيادية
تحفيز األداء
حصل البرامج التطويريةن على المرتبة األولى بحسب
تصنيف شركة "يونفيرسيوم" للبرامج التدريبية التي
تقدمها المؤسسات المالية في المملكة العربية
السعودية ،وذلك للعام الثاني على التوالي .وتعتمد
مجموعة الموارد البشرية لدينا على أفضل منهجيات
االختيار في فئتها والتي تشتمل على اختبارات
القدرات عبر اإلنترنت ونهجًا تحفيزيًا خالل المقابالت
الختيار أفضل الخريجين السعوديين من الجامعات
الوطنية والدولية المختلفة.
كما أطلق المصرف برنامج للخريجات الجدد والتي
صممت لتزويد الخريجات السعوديات باألسس
المعرفية الضرورية و المهارات التي تؤهلهن للعمل
في البيئة المصرفية المعقدة.
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y yبرنامج تطوير الخريجين:
مدة برنامج تطوير الخريجين  18شهرا ،ويتضمن
محاضرات تدريبية داخل القاعات التدريبية ،
ويتيح البرنامج للخريجين التناوب بين وظائف
األعمال والرقابة ،والمشاركة مع الفرق في مشاريع
جارية على أرض الواقع ،والحصول على التوجيه
والتدريب ،والمشاركة في مبادراتنا للمسؤولية
المجتمعية للشركات.
y yبرنامج التطوير التخصصي:
مدة برنامج تطوير الخريجين التخصصي 12
شهر ،ويركز على بناء مهارات محددة في المجال
المصرفي .وقد نفذت أكاديمية مصرف الراجحي
حتى اآلن أربعة برامج من هذا النوع ،وكانت هذه
البرامج موجهة للخدمات المصرفية للشركات،
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وتقنية
المعلومات ،وإدارة التحول والتغيير .وسيتولى
المشاركون في هذا البرنامج وظائف في مجاالت
أعمالهم أو تخصصاتهم الوظيفية بعد تخرجهم.

تخطيط التعاقب الوظيفي
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بلغ عدد األيام التدريبية التي
ُقدمت للموظفين العاملين في
مصرف الراجحي في العام 2018
أكثر من  65ألف يوم تدريبي
غطت مختلف المجاالت منها
الفنية والتنظيمية والقيادية
والفعالية الشخصية

منذ انطالق برنامج الخريجين الجدد عام  2015تم
تعيين أكثر من  150خريجًا في المصرف،
البرامج األكاديمية:

لتحقيق األهداف التالية:
y yتحديد المناصب الهامة في المصرف والتي لها أثر
كبير على الوظائف المالية والرقابية.
y yتحديد حالة هذه المناصب (مشغولة/شاغرة)
وتوفير البديل من موظفي المصرف لتولي هذه
المناصب والوقوف على مدى جاهزيتهم للوظائف
المحددة.
y yتطوير استراتيجيات استباقية فيما يتعلق
بالتخطيط للدوران الوظيفي .
يخضع البدالء المحددون لمجموعة متنوعة من
برامج التطوير التي قامت مجموعة الموارد البشرية
بتصميمها وإطالقها في العامين  2018و2019
لضمان قيام المصرف باالستثمار في سد الثغرات
بين الموظف البديل المحدد ووظيفته/وظيفتها
المستقبلية المستهدفة.

بناء كفاءات قيادية متميزة

منهجية عمل إدارة
الموارد البشرية
توظيف األفضل
تطوير المواهب

منهجية عمل إدارة
الموارد البشرية

تأهيل الخريجين

توظيف األفضل

تخطيط االحالل الوظيفي

تطوير المواهب

تعزيز الكفاءات القيادية

تأهيل الخريجين

تحفيز األداء

تخطيط االحالل الوظيفي
تعزيز الكفاءات القيادية
تحفيز األداء
يتم تخطيط االحالل الوظيفي في مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بإطالق أكاديمية الراجحي
بهدف تطوير كفاءات العاملين لديه في مجاالت
األعمال والقيادة تحقيقًا ألهداف استراتيجية المصرف
 2025للوصول إلى هدف "وجهة العمل المفضلة
للموظفين" .وتتكون األكاديمية من ركيزتين
أساسيتين هما "األكاديمية القيادية" و"األكاديمية
المصرفية" .وقد بلغ عدد أيام تدريبية التي ُقدمت
للموظفين العاملين في مصرف الراجحي في
العام  2018أكثر من  65,000يوم تدريبي غطت
مختلف المجاالت منها الفنية والتنظيمية والقيادية
والفعالية الشخصية.
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تفاصيل أيام التدريب في العام 2018
أعداد
3,000
2,400
1,800
1,200
600
0

دورات مخصصة تغطي
شبكة الخدمات
المصرفية لألفراد

التوجية على
رأس العمل
لشبكة الفروع

التعلم مرتبط
بالرقابة والحوكمة
(إجباري)

األكاديمية القيادية
بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصرف
الراجحي يعمل المصرف على إعداد وتأهيل جيل
نشط وقوي من القادة .ولتلبية احتياجات التطوير
الحالية والناشئة للقادة من ذوي الخبرة لدى المصرف
أطلقت األكاديمية القيادية البرامج التالية:
y yبرنامج القيادة التنفيذي :يعمل هذا البرنامج على
تطوير القيادة ،مما يمكن القادة من ذوي الخبرة
إدارة مسؤولياتهم الحالية على أفضل وجه،
وبنفس الوقت تحقيق مشاركة أكبر في بيئة تزداد
تعقيدًا.
y yبرنامج تطوير القيادة :يتناول قدرات القيادة
الالزمة لتطوير الجيل القادم من القادة لدى مصرف
الراجحي ويدعم التطبيق الفعال والمستمر
الستراتيجية األعمال.
y yبرنامج إدارة التحول :يدعم األفراد خالل مسيرة
تقدمهم الوظيفية ويقدم لهم برنامجًا مركزًا
للتطوير ويهيئهم لكل مرحلة تحول في حياتهم
المهنية.
y yمنهاج تطوير اإلدارة :يعمل على بناء الثقة
والكفاءة لدى الموظفين إلى جانب مسؤوليات
إدارة الكوادر البشرية.

اإلدارة
والقيادة

تدريب مرتبط
ببرنامج
تطوير الخريجين

التعلم التقني

األكاديمية المصرفية
يأتي التركيز الرئيسي على األكاديمية المصرفية
لتأهيل كفاءات بقدرات وظيفية محددة وتزويدها
بالخبرة في مجاالتها لتعيينهم في مختلف أقسام
األعمال والوظائف لدى المصرف ،ويقدم هذا البرنامج
من خالل اتباع منهج تطوير منظم ومنح الشهادات
المتخصصه ،ومن األمثلة على برامج التطوير المنظم:
y yالشهادة االحترافية ألعمال الخزينة والمؤسسات
المالية
y yشهادة مخاطر تمويل الشركات
y yشهادة المخاطر االئتمانية للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة
y yشهادة إدارة فروع االفراد
y yشهادة مسؤول التزام معتمد
y yشهادة مدقق معتمد
وقد تم اعتماد منهج متعدد الجوانب في تصميم
هذه التدخالت المنظمة لضمان الفعالية التعليمية
وتعزيز الكفاءة.
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منهجية عمل إدارة
الموارد البشرية

عملية تتابع االهداف و العالقة السببيه

توظيف األفضل

استراتيجية مصرف الراجحي

تطوير المواهب
تأهيل الخريجين

تعزيز الكفاءات القيادية
تحفيز األداء
وتماشيًا مع رؤية المصرف ورسالته وقيمه يتطلب من
كل وحدة أعمال تطوير استراتيجيتها الخاصة بها بما
يتماشى مع االستراتيجية العامة للمصرف.
ويعتمد إنجاز الخطة في كل إدارة على جهود
الموظفين .ولضمان فهم جميع الموظفين
ألدوارهم لتحقيق أهداف المصرف يتم تمرير الخطة
االستراتيجية للمصرف بين اإلدارات ،وبعد ذلك يقوم
كل موظف ،بصفته جزءًا من الفريق الذي يعمل به،
بتحديد الغايات واألهداف والمواعيد النهائية التي
يجب أن يحققها والموافقة عليها بهدف المساهمة
بتحقيق أهداف اإلدارة التي يتبع لها ،وبالنهاية
تحقيق أهداف المصرف.

تتابع االهداف

تخطيط االحالل الوظيفي

أهداف المجموعة

أهداف القطاع

أهداف اإلدارة

أهداف الموظفين

قياس النتائج

نشر الثقافة القائمة على األداء المتميز

يشكل تتابع االهداف لجميع المجموعات واإلدارات
ولألفراد في نهاية المطاف عامل نجاح مهم للمصرف.
عملية تتابع االهداف و العالقة السببيه
.
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يتم توثيق التقدم الذي يحرزه
كل موظف عبر استيفاء
مجموعة من مؤشرات األداء
الرئيسية من خالل نظام إدارة
األداء

يتم توثيق التقدم الذي يحرزه كل موظف عبر استيفاء مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية من خالل نظام
إدارة األداء .وتضم هذه العملية ثالث مراحل رئيسية كما هو موضح أدناه:

3

1

نهاية العام

بداية العام

تقييم األداء استنادًا إلى األدلة

تحديد الغايات والجداول
الزمنية واألهداف
تعبئة وتوقيع النموذج النهائي
للتقييم السنوي

تحديد الغايات
والجداول الزمنية
واألهداف

تعبئة وتوقيع
النموذج النهائي
للتقييم السنوي

تحديد مجاالت التطوير
والتحسين

تحديد مجاالت
التطوير والتحسين
(التدريب)

دورة إدارة
األداء

2

الرقابة والتدريب
والمالحظات
التقييمية
المستمرة

منتصف العام
الرقابة والتدريب والمالحظات
التقييمية المستمرة

تقييم األداء
استنادًا
إلى األدلة
إجراء مراجعة منتصف
العام ومناقشة
مؤشرات األداء

Conduct mid-year review
and performance discussion

y yثقافة ربط المكافآت باألداء
لضمان االتساق والقابلية للمقارنة،
قام المصرف بإعادة هيكلة سياساته وممارساته
المتعلقة بالتعويضات والقيمة المقترحة للموظف
وفق نموذج متمايز لربط المكافآة باألداء والقدرات
في ضوء نتائج األداء الفردية وأداء المصرف ككل
ومستوى األجور في السوق.
وتتماشى استراتيجيات وسياسات المكافآت
بالمصرف تمامًا مع متطلبات مؤسسة النقد العربي
السعودي ذات الصلة .وفي فبراير  ،2018أنجزت

مجموعة الموارد البشرية مراجعة التقييم الذاتي
لخطط الحوافز والتعويضات الخاصة بالمصرف لضمان
اتساقها مع قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي
ومعايير مجلس االستقرار المالي.
ويقوم إطار التعويضات بالمصرف على ركائز أساسية:
 .1الحوكمة  -إشراف مجلس اإلدارة
 .2السياسات واإلجراءات
 .3هيكل التعويضات ومخططات الحوافز
جزء ال يتجزأ من عملية تقييم
وتعد عوامل المخاطر
ً
بطاقة األداء المتوازن في إدارة أداء كبار المدراء .كما
تتضمن منهجية التعويضات الشاملة بالمصرف
تعويضات ثابتة ومتغيرة ،ومتغيرات متسقة مع
ٍ
أفضل سياسات حوكمة الشركات ،إضافة إلى ترتيبات
االسترجاع واالحتجاز.
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يشجع المصرف ثقافة التواصل
المفتوح والقوي مع جميع
الموظفين لتقييم مستويات
المشاركة وتحديد المجاالت التي
تتطلب مزيدًا من االهتمام

خدمات الموارد البشرية الرقمية

حوكمة الموارد البشرية

في ضوء المبادرات االستراتيجية لخريطة الطريق
( )ABCDEالتي أطلقها المصرف ،واستراتيجية الموارد
البشرية التي تستهدف تحويل المصرف لوجهة
عمل مفضلة ،أطلقت مجموعة الموارد البشرية
تطبيقًا مبتكرًا لتقديم خدمات الموارد البشرية
باسم "سهل" ،يعمل على األجهزة الذكية بنظامي
"آي أو إس" و "أندرويد" .ويتكامل التطبيق مع
أنظمة الموارد البشرية بالمصرف ليوفر للموظفين
القدرة على تنفيذ خدمات الموارد البشرية الخاصة
بهم بسهولة ودون عناء من أي مكان وفي أي وقت
بكفاءة وموثوقية.

تم إنشاء وحدة حوكمة متخصصة في مجال الموارد
البشرية تغطي عمليات المراجعة والمخاطر وااللتزام
والمسائل ذات الصلة بمؤسسة النقد العربي
السعودي.
وباعتبار مصرف الراجحي من أكبر المصارف في
القطاع المصرفي في المملكة من حيث القوى
العاملة ،فمن األهمية بمكان أن تتولى مجموعة
الموارد البشرية فرض رقابة صارمة لضمان االلتزام
التام بكافة السياسات واإلجراءات والمبادئ
التوجيهية التنظيمية ذات الصلة .ويتم إدراج
مؤشرات أداء رئيسية موحدة للرقابة وإدارة المخاطر
في جميع سجالت أداء الموظفين ذوي الصلة.

التواصل وإشراك الموظفين
يشجع المصرف ثقافة التواصل المفتوح والقوي
مع جميع الموظفين لتقييم مستويات المشاركة
وتحديد المجاالت التي تتطلب مزيدًا من االهتمام.
تشمل قنوات االتصال:
y yاستبيان رضا الموظفين
y yنقاشات ورش العمل
y yنشرة الموارد البشرية
y yبوابة االتصال الخاصة بالموظفين عبر اإلنترنت
"تواصل"
y yاللقاء السنوي المفتوح مع الموظفين
y yالنشاطات العائلية خالل شهر رمضان

المساهمة في تحقيق
أهداف رؤية المملكة 2030

وأخيرًا ،تحسن إجمالي مستوى مشاركة الموظفين
بشكل كبير خالل عام  ،2018وسوف يتواصل مصرف
الراجحي العمل على تطوير وطرح المزيد من حلول
ومشاريع الموارد البشرية لتلبية توقعات موظفين
المصر.

نسبة السعودة والتوطين
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تماشيًا مع األهداف التي وضعتها رؤية المملكة ،2030
ارتفعت نسبة السعودة بالمصرف إلى  ٪96بنهاية عام
 ،2018وتعززت القوى العاملة النسائية فيه بنسبة  ٪32منذ
عام .2016
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في إطار رحلة التحول الممتدة
لعدة سنوات ،ال تزال الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت وعبر
الهاتف الجوال من محاور التركيز
األساسية في األجندة الرقمية
للمصر ف

مجموعة الخدمات المشتركة
إدارة تقنية المعلومات
واصلت إدارة تقنية المعلومات في مصرف الراجحي
جهودها في عام  2018لتحقيق التحول والرقمنة
(يرجى الرجوع إلى "البصمة الرقمية" في الصحفة
 54لالطالع على لمحة عامة تفصيلية حول ذلك).
وكان العمل قد بدأ على برامج استراتيجية تمتد
لعدة سنوات ،تحت رعاية اللجنة التوجيهية لتقنية
المعلومات ،ويجري العمل عليها حال ًيا على قدم
وساق لتحقيق تطلعات المصرف بأن يصبح المصرف
الرقمي الرائد في المنطقة.
وفي ظل اللوائح التنظيمية المحلية والدولية
الصارمة ،نفّ ذت إدارة تقنية المعلومات أكثر من 400
مبادرة تُسهم بشكل مباشر في تحقيق األجندة
االستراتيجية للمصرف ،ومن بينها:
y yالمبادرات المتعلقة بالرقابة واالمتثال :زيادة
االستقرار واألمن
y yالمبادرات المتعلقة بتحقيق اإليرادات وخفض
التكاليف :تحسين الربحية
y yالمبادرات المتعلقة بتلبية احتياجات العمالء :زيادة
رضا العمالء
y yالمبادرات المتعلقة بالقنوات والخدمات الرقمية
والمحسنة :تقليل الوقت الالزم لدخول
الجديدة
ّ
السوق
وفي إطار رحلة التحول الممتدة لعدة سنوات،
ال تزال الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر
الهاتف المحمول من محاور التركيز األساسية في
األجندة الرقمية للمصرف .وقد تم إجراء العديد من
التحسينات على الخدمات المقدمة لألفراد والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،ليس لتحسين الخدمات
المتاحة فحسب ،وإنما ،واألهم من ذلك ،لتحسين
تجربة العمالء للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر
الهاتف المحمول .و ُيعد التكامل بين تطبيق مصرف
الراجحي لألجهزة المحمولة وبين تطبيق "واتساب"
من أبرز األمثلة على االبتكار الذي ُيسهم في تحسين
تجارب المستخدمين وتيسير استخدام الخدمات
المصرفية المقدمة من المصرف (يرجى الرجوع إلى
القسم الخاص بإدارة مركز التواصل في الصفحة .)79
كذلك ،تم تطبيق مجموعة من خيارات الخدمة الذاتية
عبر شبكة أجهزة الصراف اآللي لتوفير نطاق أكبر من
الخدمات المصرفية بعد ساعات العمل للعمالء الذين
يفضلون التواصل الفعلي عن التواصل االفتراضي.

كما واصلت التركيز على األمن اإللكتروني للحفاظ
على أمن وسالمة الخدمات المقدمة للعمالء على
مدار الساعة طوال أيام األسبوع .وقد ّ
مكنتنا هذه
االستراتيجية من الحد من الهجمات اإللكترونية
تماما على العمالء.
وتفادي أي تأثير لها
ً
يتطلب تركيزنا على تلبية احتياجات العمالء
استخدام "أحدث" أدوات إدارة عالقات العمالء .لذلك،
قمنا خالل هذا العام بتزويد موظفي مركز التواصل
باألدوات الالزمة التي تمنحهم نظرة شاملة الحتياجات
سريعا على تلبية
العمالء ،مما يمكننا من العمل
ً
طلباتهم أو حل مشاكلهم.
توسعنا في أنواع الحسابات
باإلضافة إلى ذلك،
ّ
المتاحة للعمالء لتوفير مجموعة أشمل من الخدمات
التي تتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة من
عمالئنا .وتشمل أنواع الحسابات الجديدة:
y yحساب المواطن
y yحساب العائلة
y yحساب الضمان
y yالحسابات االفتراضية
وتبقى التقنيات هي الركيزة األساسية في تجربة
عمالئنا ،بينما نواصل العمل على تلبية احتياجات
تسعة ماليين عميل ودعمهم بأمان وسالمة تامة.

إدارة عمليات التميز والحوكمة
واصلت هذه اإلدارة تركيزها خالل العام على تقليل
معدل األخطاء وتحسين تجارب العمالء ،وقد تمكنت
من ذلك من خالل تحقيق الفعالية وخفض تكاليف
العمليات من البداية إلى النهاية على مستوى
وظائف المكتب الخلفي في المصرف على المدى
القريب والمتوسط .ويشمل ذلك:
y yإجراء التغييرات على نموذج التشغيل الحالي
y yتيسير العمليات
y yتنفيذ إجراءات تحسين الرقابة
y yاستخدام أحدث التقنيات
وفي سبيل تحقيق التميز في العمليات التشغيلية،
نفذنا المبادرات التالية:
y yاستخدام حلول الروبوتات للموافقة على
التسهيالت االئتمانية لألفراد والتحقق من الغرامات
والعمليات التشغيلية األخرى
y yإدارة الخدمات المتعلقة بوظائف مثل التسوية
وعمليات البطاقات
y yإسناد عمليات مركز النقد لجهة خارجية
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تعمل إدارة العمليات ودعم
األعمال علــى ضمــان إنجــاز
الخدمــات البنكيــة بســهولة
وسالســة ليــس فقــط لعمالء
المصرف ولكـن للمجتمـع
بشـكل عـام .وهـي مسـؤولة
بشـكل رئيسـي عـن القيـام
بأنشـطة العمليـات لجميــع
خطــوط األعمــال داخــل مصــرف
الراجحــي.

من أهم المسؤوليات التي تتوالها هذه اإلدارة
ضمان امتثال المصرف للسياسات واللوائح الداخلية
والخارجية .كما تضمن اإلدارة التزام مجموعة الخدمات
المشتركة بمتطلبات مراجعة الحسابات واالمتثال
وإدارة المخاطر .وقد ساعدنا تأسيس هذه اإلدارة في
تحسين بيئة الرقابة على مستوى مجموعة الخدمات
المشتركة بالكامل.
سينصب التركيز خالل العام القادم على تعميم هذه
المبادرات على خطوط األعمال األخرى في المصرف
حتى يمكن تحسين الفعالية والكفاءة بصورة أكبر
على مستوى المصرف بالكامل.

إدارة مركز التواصل

إدارة العمليات ودعم األعمال
تتولى إدارة العمليات ودعم األعمال في المصرف
مسؤولية تيسير تقديم الخدمات المصرفية ،حيث
تتولى جميع عمليات المكتب الخلفي في جميع
خطوط األعمال في المصرف .وتشمل األنشطة
األساسية لإلدارة:
y yإدارة النقد وإدارة عمليات أجهزة الصراف اآللي
وأجهزة نقاط البيع
y yإدارة تحصيل األموال ونقلها من وإلى الفروع
ومراكز التحويل والمراكز التجارية
y yمعالجة الحواالت والمدفوعات المحلية والدولية
y yإدارة أنشطة الخزينة
y yمعالجة المعامالت التجارية

تتمثل أهداف مركز التواصل في:

y yتنفيذ صفقات االقتراض للشركات الكبيرة
والمتوسطة والصغيرة

y yالرد على استفسارات وطلبات العمالء بفعالية
وبشكل فوري

y yدعم جميع عمليات األفراد ،مثل القروض الشخصية
وبطاقات االئتمان وإيجار السيارات والعقارات

y yالتعامل مع الشكاوى بما يرضي العمالء

y yحفظ الوثائق والتأكد من صحتها وجودتها
وامتثالها لتعليمات الجهة التنظيمية

y yتحسين خدمات ما بعد البيع

لمحة على نشاط مركز التواصل في عام :2018
y yاستقبال أكثر من  7.8مليون مكالمة
y yاستقبال أكثر من  1.4مليون طلب خدمة
y yحل أكثر من  204,000شكوى
نجحنا في إطالق نظام جديد إلدارة عالقات العمالء
يقدم نظرة شاملة حول احتياجات العمالء ،كما
أشرنا سابقً ا .وتساعد مثل هذه االبتكارات في ضمان
والء العمالء والفوز بثقتهم ،وذلك لعلمهم بأننا
نهتم بهم بما يكفي للسعي لمعرفة احتياجاتهم
نظاما للتنبؤ
المصرفية وتلبيتها .كذلك ،نستخدم
ً
بالشكاوى يعتمد على تقنية البيانات الضخمة
للمبادرة بحل مشاكل العمالء.
وتماش ًيا مع استراتيجية الريادة الرقمية للمصرف،
أطلق مركز التواصل "منصة واتساب" ،ليصبح
أول مصرف في المملكة ُيطلق خدماته عبر منصة
"واتساب" باستخدام رقم أعمال رسمي .ويأتي
هذا في إطار برنامجنا لتقديم الخدمات عبر قنوات
متعددة ،والذي تم تصميمه لتعزيز القنوات األخرى
لدى مركز التواصل ،مثل البريد اإللكتروني ووسائل
التواصل االجتماعي ،من أجل توفير تجربة سلسة عبر
جميع نقاط التواصل مع العمالء.

ركزت اإلدارة خالل العام على تحسين كفاءة العمليات
وتحسين بيئة الرقابة .كما نجحت إدارة العمليات
ودعم األعمال في تحسين إدارة النقد عبر جميع
القنوات وتحسين توافر أجهزة الصرف اآللي لتلبية
وتجاوز مستويات الخدمة المطلوبة من مؤسسة
النقد العربي السعودي .كذلك ،تمكنت اإلدارة من
تحسين العمليات بهدف الحد من مطالبات أجهزة
الصراف اآللي للعمالء وتيسير تقديم الضمانات إليجار
السيارات والعقارات ،مع تقليل الوقت الالزم للموافقة
على التسهيالت االئتمانية وتقديم الخدمات اإلضافية.
جديدا
نظاما
باإلضافة إلى ذلك ،استخدمت اإلدارة
ً
ً
للمدفوعات يوفر للمصرف منصة لتقديم خدمات
الدفع المتقدمة .كما تم استخدام نظام جديد
لمكافحة االحتيال يغطي معامالت الشراء بالبطاقات.
عالو ًة على ذلك ،نستعين بخدمات الموردين
المتخصصين في تنفيذ األنشطة غير األساسية.
وال تقتصر فائدة جميع تلك االستراتيجيات على
أيضا
تحسين الفعالية والكفاءة فحسب ،بل تشمل ً
دعم توحيد العمليات وخفض التكاليف التشغيلية
للمصرف.
ستركز اإلدارة خالل عام  2019على مواءمة نموذج
المساءلة الشامل إلدارة العمليات ودعم األعمال،
مع العمل في الوقت نفسه على تحسين تقديم
الخدمات وتجارب العمالء بصورة أكبر.
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تضطلع إدارة خدمات دعم وإدارة الممتلكات بإدارة
بدءا
وتنفيذ جميع المشاريع الهندسية للمصرف،
ً
بالتخطيط والتصميم والبناء ووصوالً إلى تجديد
وتشغيل جميع عقارات المصرف في أرجاء المملكة.
وتعمل اإلدارة حال ًيا على صيانة ودعم أكثر من 900
فرع ومركز تحويل وأكثر من  5,000جهاز صراف آلي.

مهامها في تقديم المشورة فيما يتعلق باألنظمة
والتعليمات والضوابط الرقابية بتبني منهجية إدارة
المخاطر الرقابية وذلك من خالل اإلشراف المستقل
على الضوابط الرقابية وتحديد المخاطر المرتبطة
بها على مستوى إدارات األعمال التي من شأنها
تحقيق المستوى المطلوب لاللتزام.

في عام  ،2018نجحت اإلدارة في االنتهاء من بناء
المقر الرئيسي للمصرف ،برج الراجحي ،بمساحة
مبنية إجمالية بلغت  100,000متر مربع ،ومبنى
العمليات والتقنيات ،وهو مجمع على الطريق الدائري
الشمالي بمساحة مبنية إجمالية بلغت  68,000متر
معا أكثر من  3,000موظف،
مربع .ويسع المبنيان ً
كما يضمان أحدث التجهيزات والمرافق .وسع ًيا
لتلبية احتياجات الموظفين ،تضم هذه المنشآت:

كما تقوم مجموعة االلتزام بدعم المصرف في تحقيق
أهدافه من خالل تحقيق االلتزام بكافة التشريعات
واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية
السعودية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات
العالمية.

y yمرافق تعليمية وإدارية
y yمركز لياقة بدنية على أحدث مستوى
y yمناطق عمل منفصلة للتعاون بين الفرق
y yمسجد
y yوحدة طبية
y yمنطقة مجهزة بالكامل لتناول الطعام
y yعدد كبير من مواقف السيارات يكفي جميع
الموظفين
باإلضافة إلى ذلك ،انتهت اإلدارة من بناء المقر
الرئيسي الجديد لمكاتب الموظفات ،بمساحة بلغت
 22,000متر مربع ،ويسع أكثر من  1,000موظفة.
وتعتبر اإلدارة هي المسؤولة عن إدارة العقود وأوامر
الشراء والفواتير المتعلقة بجميع الموردين ومقدمي
الخدمات لدى المصرف.
كذلك ،فهي مسؤولة عن توفير األمن والسالمة
في جميع عقارات المصرف في أنحاء المملكة ،وذلك
من خالل تطبيق السياسات واستخدام التقنيات
واألجهزة األمنية المختلفة لضمان سير العمل بأمان
وسالمة في جميع األوقات.

مجموعة االلتزام
أصبحت مخاطر عدم االلتزام والجرائم المالية من أكبر
التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في المملكة
العربية السعودية ،حيث يظهر ذلك مع تزايد
حجم المخالفات والعقوبات التي تفرضها الجهات
التشريعية والتنظيمية المحلية والدولية منذ
العام 2016م مع التزايد الملحوظ في التشريعات
واألنظمة .مما أدى الى االنتقال والتوسع في منهجية
تطبيق االلتزام بحيث أضافت مجموعة االلتزام إلى

لدى مجموعة االلتزام مسؤوليتين رئيسيتين هما
االلتزام ومكافحة الجرائم المالية،
فيما يختص االلتزام تتعلق مسؤوليتها:
y yبتفسير المتطلبات التشريعية والتنظيمية
y yبتحديد المخاطر النظامية التي قد تؤثر على
سمعة المصرف،
y yبتطبيق المتطلبات الرقابية على مستوى كافة
إدارات المصرف.
فيما يخص الجرائم المالية فتتولى مسؤولية
مكافحة:
y yغسل األموال
y yتمويل االرهاب،
y yتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
y yالرشوة والفساد والممارسات الخاطئة.
y yالحظر والعقوبات.
y yاالشراف الذاتي.
تدار مجموعة االلتزام من قبل رئيس مجموعة االلتزام
الذي يقوم بمساعدة اإلدارة العليا في التحقق من
مدى االلتزام في المصرف كذلك العمل على توعية
وتثقيف كافة منسوبي المصرف .إن رئيس مجموعة
اإللتزام له صالحية االتصال المباشر برئيس مجلس
اإلدارة او أعضاء مجلس اإلدارة ،إضافة الى ذلك يرفع
تقاريره بشكل مباشر الى لجنة المراجعة وااللتزام
المنبثقة عن مجلس اإلدارة ويتبع من الناحية اإلدارية
للرئيس التنفيذي.
كما يتولى رئيس مجموعة االلتزام إدارة برامج االلتزام
الخاصة بالفروع الخارجية للمصرف (األردن والكويت)
والشركة التابعة (ماليزيا).
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اإلنجازات الرئيسية
قام المصرف خالل الثالثة أعوام الماضية باالستثمار
بالعديد من المبادرات في مجاالت الحوكمة واألنظمة
اآللية والبيانات والعمليات والكوادر البشرية .حيث
كان أبرز ما تم انجازه خالل الثالث سنوات االخيرة.
y yالهيكل التنظيمي والكوادر البشرية :واصل
المصرف االستثمار في تطوير االلتزام في الكوادر
البشرية المؤهلة .حيث بلغ اجمالي عدد الموظفين
حتى نهاية العام 2018م ( )151موظف وبنسبة
بلغت  .%147إضافة إلى رفد إدارة االلتزام النسائية
بالكوادر الالزمة بحيث ازداد عدد موظفي االلتزام
للسيدات إلى ( )16موظفة .كما تم مضاعفة
الجهود في أعمال التدريب والتوعية على مستوى
المصرف.
y yنظام متابعة ومراقبة العمليات المشبوهة
واالبالغ عنها :قام المصرف بتحديث النظام الحالي
لمراقبة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بحيث تضمن أساليب متطورة لتحليل وإدارة
البيانات حيث تم تطبيق ذلك التحديث على كل
من اإلدارة العامة وفروع المصرف الدولية في األردن
والكويت .إضافة إلى العمل على تطبيق الروبوت
اآللي للمستوى األول في فحص التنبيهات.
y yبرامج الحظر :قام المصرف بتطوير برامج الحظر
المستخدمة ،حيث تم تطبيق منهجية
“ ،"Daily-Delta Screeningالتي تقوم بالتحقق
من عدم وجود أية أسماء مدرجة على قوائم الحظر
المحلية والدولية بشكل يومي ومطابقتها مع
قاعدة البيانات لعمالء المصرف والمستفيدين
المضافين لدى العمالء في العمليات المالية.
y yتقييم مخاطر العمالء :قامت مجموعة االلتزام
بتطوير منهجية تقييم مخاطر العمالء ،بحيث تم
عكسها على تصنيف العمالء كافة لدى اإلدارة
العامة وفروعه لدى األردن والكويت.
y yنظام متابعة االلتزام بالمتطلبات الرقابية:
قامت مجموعة االلتزام بتطبيق نظام آلي يهدف
إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمتطلبات
التشريعية والتنظيمية ،كذلك توثيق سجل
مخاطر عدم االلتزام ،حيث تم تفعيل النظام
في اإلدارة العامة وفروع المصرف الدولية (األردن
والكويت) والشركة التابعة (ماليزيا).
y yبرنامج االلتزام للتدريب والتوعية :تم تنفيذ
مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية في
مجاالت االلتزام التي شملت الخطوط الدفاعية
الثالثة ،التي تهدف الى الحفاظ على المستوى
المتميز لثقافة االلتزام في المصرف.

االلتزام بمعايير عالمية :رؤيتنا لبرنامج االلتزام
للعام 2019م
تماشيا مع الممارسات "الرائدة" العالمية" في عام
2019م ستقوم مجموعة االلتزام بالتركيز على
المخاطر الناشئة والمرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة
وإيجاد الضوابط الرقابية التي من شأنها الحد من
تأثيرها على مستوى االلتزام والمخاطر المرتبطة بها
والتي تشمل:
y yمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
y yفتح وتشغيل الحسابات عن طريق الموقع
اإللكتروني للمصرف
y yأتمتة العمليات باستخدام الروبوتات.
y yالعمليات المالية باستخدام البلوك تشين.

مجموعة المراجعة الداخلية
تعتبر المراجعة الداخلية أحد أهم عناصر نظام
الرقابة الداخلي حيث تمثل خط الدفاع الثالث الذي
ويؤكد بشكل معقول كفاءة وفاعلية األدوار
يكمل
ً
ً
التي تقوم بها االدارات الرقابية األخرى كإدارات
المخاطر وااللتزام كخط الدفاع الثاني ،وكذلك دور
اإلدارة التنفيذية للمصرف والتي يقع على عاتقها
تصميم وتطبيق الضوابط الداخلية كخط الدفاع
األول .تهدف أعمال مجموعة المراجعة الداخلية
الى تقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية لمجلس
اإلدارة حول كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية،
وإدارة المخاطر ،ومنظومة الحوكمة في المصرف،
ويتضمن ذلك التأكد من مدى موثوقية المعلومات
والتقارير المالية ومدى االلتزام بالسياسات
والمتطلبات التنظيمية ،وضوابط حماية أصول
المصرف واالستخدام األمثل للموارد المتاحة لدعم
تحقيق األهداف التشغيلية واالستراتيجية للمصرف.
وبناء على ذلك فإن نطاق عمل المجموعة يتضمن
ً
مراجعة كافة أعمال المصرف في المملكة العربية
السعودية ،واالشراف على أعمال إدارات المراجعة
الداخلية في الفروع الدولية والشركات التابعة له.
ولتحقيق أهدافها ،تقوم مجموعة المراجعة الداخلية
بإنجاز أعمالها وفقًا لمنهجية المراجعة المبنية على
المخاطر ،وحسب المعايير الدولية للممارسة المهنية
للتدقيق الداخلي الصادرة عن جمعية المراجعين
الداخليين ( )IIAداعمة ذلك بفريق عمل يمتلك
المؤهالت والمهارات والخبرات المهنية والفنية الالزمة
لتنفيذ اعمال المراجعة الداخلية بكفاءة واحترافية.
ولضمان الفعالية والشفافية ،تم منح فريق عمل
مجموعة المراجعة الداخلية الصالحيات الالزمة لالطالع
على السجالت واألنظمة األلية وأعمال الموظفين
وكذلك الدخول لإلدارات المختلفة دون أي معوقات.
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الهــدف األساسي لمجموعــة
المراجعــة الداخليــة يتمثــل
فــي تقديــم تأكيــدات مســتقلة
وموضوعيــة لمجلــس اإلدارة
واإلدارة العليــا حــول كفــاءة
وفعاليــة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة ،وإدارة المخاطــر،
وإجــراءات العمـل المتبعـة،
ومنظومـة الحوكمـة فـي
المصـرف .كمـا تقـوم المراجعـة
الداخليـة أيضـا بالتأكـد مـن
مـدى موثوقيـة المعلومـات و
كذلـك مـدى االلتزام بالسياسـات
والمتطلبـات التنظيميـة،
وحمايـة أصـول المصـرف
واالستخدام األمثــل للمــوارد
المتاحــة ومــدى تحقيــق األهداف
ا لتشــغيلية .

المسؤولية االجتماعية
نفذ المصرف في عام  2018العديد من البرامج
التطوعية للمساهمة في المجتمعات التي يعمل
بها ،وذلك بإطالق العديد من المبادرات االجتماعية
التي اشتملت جميعها على جهد تطوعي من
موظفي وموظفات المصرف.

 75مبادرة اجتماعية في  22مدينة
متطوعا من الموظفين والموظفات
2,904
ً

616
متطو عة

2٬288
متطو ًعا

2٬900

11٬215

ساعة للمتطوعات

ساعة للمتطوعين

إجمالي عدد ساعات التطوع

14٬115

وقد حرص المصرف على تنويع المستفيدين من هذه
البرامج ،ومن بينهم:
y yذوي القدرات المختلفة
y yاأليتام
y yالفقراء
y yذوي االحتياجات الخاصة
باإلضافة إلى ذلك ،دعم المصرف برامج مكافحة
التدخين وركز على رفع مستوى الوعي المالي في
المدارس الثانوية في الرياض ،كما شارك المصرف في
األيام الدولية لرفع مستوى الوعي بالقضايا المهمة
ونشر المعرفة داخل المجتمع.

تقرير الشركات التابعة
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حرصًا على تحقيق أهدافه،
بما في ذلك تعزيز وتطوير
المصرفية اإلسالمية داخل
المملكة وخارجها ،أسس
المصرف عددًا من الشركات
التابعة التي يملكها بالكامل أو
يملك حصص األغلبية فيها.

الشركات التابعة

شركة الراجحي للتطوير المحدودة

مصرف الراجحي ماليزيا

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة
العربية السعودية لدعم برامج التمويل العقاري
للمصرف من خالل نقل سندات ملكية العقارات
واالحتفاظ بها تحت اسمها نيابة عن المصرف،
وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من
قبل المصرف ،وتقديم خدمات االستشارات العقارية
والهندسية ،وتقديم خدمة تسجيل العقارات،
واإلشراف على تقييم العقارات.

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات
المالية اإلسالمية لعام 2013مُ ،منشأ ويعمل في
ماليزيا.

شركة الراجحي المالية
شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة
العربية السعودية لتعمل كوكيل رئيسي و /أو
لتقديم خدمات الوساطة المالية ،والتأمين واإلدارة
واالستشارات والترتيبات والحفظ.

شركة الراجحي للخدمات اإلدارية
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة
العربية السعودية لتقديم خدمات التوظيف.

شركة وكالة تكافل الراجحي

ال يوجد على المصرف أو الشركات التابعة له أي
قروض أو أدوات دين (سواء كانت واجبة السداد عند
الطلب أو غير ذلك).

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة
العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة
وساطة التأمين وفقا التفاق الوكالة مع شركة
الراجحي للتأمين التعاوني.
اسم الشركة التابعة

رأس المال

نسبة ملكية
الشركة
فيها %

مصرف الراجحي ماليزيا

1,051,714,300

100

ماليزيا

شركة الراجحي المالية

500,000,000

100

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة وكالة تكافل الراجحي

2,000,000

99

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

100

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

100

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة الراجحي للتطوير المحدودة 1,000,000
شركة الراجحي للخدمات اإلدارية

500,000

الدولة محل
العمليات

الدول محل
التأسيس

ماليزيا

الفروع الدولية
مصرف الراجحي (فرع األردن)

مصرف الراجحي (فرع الكويت)

فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية،
ويقدم جميع الخدمات المالية والمصرفية
واالستثمارية وخدمات استيراد المعادن واألحجار
الكريمة واالتجار بها وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية
وبموجب القانون المصرفي المعمول به في البالد.

فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي.

اسم الشركة التابعة

رأس المال

نسبة ملكية
الشركة
فيها %

مصرف الراجحي (فرع الكويت)

389,888,426

100

الكويت

مصرف الراجحي (فرع األردن)

264,842,950

100

األردن

الدولة محل
العمليات

الدول محل
التأسيس

الكويت
األردن
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الحوكمة
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تتألف الحوكمة من مجموعة من القواعد والممارسات
واألنظمة واإلجراءات التي تنظم أنشطة المؤسسة
وتراقبها .ويساعد هيكل الحوكمة المؤسسات
المؤسسة في الموازنة بين مصالح مختلف الجهات
المعنية في عملية خلق القيمة.

السياسات المتعلقة بدليل الحوكمة
أصدر المصرف عام  2014دليل الحوكمة وملحق دليل
الحوكمة واللوائح الخاصة بلجان المجلس واللجان
اإلدارية وتخضع هذه الوثائق للمراجعة السنوية.
وعالوة على ذلك ،يطبق المصرف المبادئ الرئيسة
للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية
السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي ،والتي صدرت في يونيو  2012وجرى
تحديثها في  23مارس  ،2014باإلضافة إلى لوائح
حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية
وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تم وضع عدد من السياسات والممارسات واإلجراءات
التي تتعلق بحوكمة الشركات .وتم تحديث دليل
الحوكمة خالل السنة األخيرة .كما تم تعديل
مصفوفة تفويض الصالحيات لتعكس الممارسات
نحو مالئم.
الداخلية على
ٍ
وعالو ًة على ذلك ،اعتمد المصرف سياسة شاملة
بخصوص إدارة المعامالت مع األطراف ذات العالقة
وحاالت تعارض المصالح عام  ،2018من أجل استيفاء
المتطلبات التنظيمية بموجب نظام الشركات،
والئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية،
والمبادئ والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد
العربي السعودي .وشهد عام  2018وضع إجراءات
تفصيلية لسياسة الترشيح والعضوية لمجلس اإلدارة
في مصرف الراجحي والمعتمدة من قبل الجمعية
العامة للمصرف بتاريخ  4مارس  2013والمعدلة بقرار
الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  22أكتوبر 2017
لتعكس جميع التغييرات المستمدة من نظام
الشركات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة
السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كما
تم إعداد إجراءات تفصيلية بالعام 2018م.
وأقر اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في  22أكتوبر
 2017سياسة مكافئات وتعويضات أعضاء مجلس
اإلدارة ،والتي تتضمن نظامًا تفصيليًا لتحديد
المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء
الخارجيين داخل مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
ولجنة المراجعة وااللتزام..

كما تم اعتماد سياسات وخطط الكفاءات و اإلحالل
لكل من أعضاء مجلس اإلدارة والمناصب
الوظيفي
ٍ
الرئيسية في اإلدارة التنفيذية ،من أجل توفير فرص
التطوير المهني للموظفين من ذوي اإلمكانيات
المتميزة ،فض ً
ال عن توفير متطلبات المصرف الحالية
والمستقبلية من الموظفين ،وتعزيز سياسة
التوطين .وتُشجع سياسة اإلبالغ عن المخالفات على
اإلبالغ عن السلوكيات الخاطئة أو أي نشاط ينتهك
سياسات وإجراءات وتعليمات المصرف .
ويضمن المصرف ،من خالل سياسته الشاملة
لإلفصاح ،اإلفصاح للمساهمين عن جميع المعلومات
الجوهرية ،بما في ذلك المعلومات المصرفية
المطلوب اإلفصاح عنها بموجب لوائح مؤسسة النقد
العربي السعودي وهيئة السوق المالية .كما طبق
المصرف سياسة للمسؤولية االجتماعية تهدف إلى
تعزيز الدور االجتماعي للمصرف .
أعد المصرف دليال تعريفيا لمساعدة أعضاء مجلس
ّ
الجدد ،يقدم معلومات حول الجوانب المالية
اإلدارة ُ
والقانونية للمصرف .وعالوة على ذلك ،تتم موافاة
الجدد بجميع المعلومات
أعضاء مجلس اإلدارة ُ
المطلوبة لتنفيذ مهامهم الوظيفية .كما يتم
تدريبهم على أي مواضيع ذات عالقة ،بما في ذلك
الجوانب التنظيمية والمالية واالقتصادية المرتبطة
بالمصرف وبيئته التشغيلية.
كما يطبق المصرف إجراءات لتسوية شكاوى العمالء
والتي تخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

ةمكوحلا
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الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
السوق المالية
اطلع المصرف وأحيط علمًا بالئحة حوكمة الشركات
المعمول بها حاليًا والتي أصدرتها هيئة السوق
المالية في المملكة العربية السعودية .وفيما يلي
تقرير عن ممارسات حوكمة الشركات في المصرف
ومدى التزامه بالئحة هيئة السوق المالية.

ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة
يطبق وأسباب ذلك.
الشركات وما لم
َ

هيكل المجلس
يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مكون من أحد
عشر عضوًا ،تنتخبهم الجمعية العامة العادية كل
ثالث سنوات .ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب األعضاء
الذين انتهت مدة عضويتهم وفقًا للوائح المصرف.
يرجى مراجعة الصفحة  18الخاصة بمجلس اإلدارة،
والصفحة  22الخاصة باإلدارة التنفيذية لالطالع على
نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
واإلدارة التنفيذية.

يطبق المصرف جميع األحكام الواردة في الئحة
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية،
باستثناء المواد االسترشادية التالية:

رقم المادة/الفقرة

نص المادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

المادة الحادية واألربعون
الفقرة "هـ "

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة
للحصول عل تقييم جهة خارجية
مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.
(فقرة إسترشادية)

يتم التقييم بشكل داخلي وبصورة
سنوية.

المادة الرابعة والخمسون
الفقرة " ب "

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة
عضوًا مستق ً
ال.
(فقرة إسترشادية)

يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة
وااللتزام بالمصرف عضو مجلس
إدارة غير تنفيذي وتم إختياره بسبب
مؤهالته المالئمة للمنصب.

المادة السابعة والثمانون

بناء
تضع الجمعية العامة العادية -
ً
على اقتراح من مجلس اإلدارة -
سياسة تكفل إقامة التوازن بين
أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع
إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
(مادة إسترشادية)

يوجد سياسة للمسؤولية االجتماعية
لمصرف الراجحي وهي معتمدة من
مجلس اإلدارة.

الفقرة "ب"

500,000

169,261

ةمكوحلا
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة المصرف عضوًا في مجالس إدارتها
الحالية والسابقة أو من مديريها.
اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

عبداهلل بن
سليما ن
الراجحي

y yمصرف الراجحي

داخل/خارج المملكة

y yداخل المملكة

الكيان القانوني (مساهمة أسماء الشركات
مدرجة /مساهمة غير
التي يكون عضو
مدرجة/ذات مسؤولية
مجلس اإلدارة عضوًا
محدودة)
في مجالس إداراتها
السابقة أو من مديريها

y yمساهمة مدرجة

y yشركة الراجحي للتأمين
التعاوني

y yمساهمة مدرجة

y yشركة الفارابي
للبتروكيماويات

y yشركة غير مدرجة

y yشركة مجموعة الراجحي
القابضة

y yشركة غير مدرجة

y yشركة الراجحي المالية

y yشركة غير مدرجة

y yشركة فرسان للسفر
والسياحة

y yذات مسؤولية

صالح بن علي y yمصرف الراجحي
أبا الخيل

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة

محدودة

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة

y yشركة الراجحي المالية

y yشركة غير مدرجة

y yشركة البيطرة الوطنية

y yشركة غير مدرجة

y yصالح ابا الخيل مهندسون
استشاريون

y yذات مسؤولية

y yصالح أبا الخيل وشركاه
لتقنية المعلومات

y yذات مسؤولية
محدودة

عبدالعزيز بن y yمصرف الراجحي
خالد الغفيلي y yشركة الراجحي المالية

y yمصرف الراجحي
(الرئيس
التنفيذي)

داخل/خارج المملكة الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة)

محدودة

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yمجموعة صافوال

y yمساهمة مدرجة

y yشركة بندة للتجزئة

y yشركة غير مدرجة

y yشركة التصنيع
وخدمات الطاقة
y yشركة الرياض
للفنادق والترفيه

y yداخل المملكة

y yشركة غير مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yشركة تطوير
الصناعات
السعودية

y yشركة غير مدرجة

y yشركة تبوك
للتنمية الزراعية

y yمساهمة مدرجة

y yالشركة الوطنية
للرعاية الطبية

y yمساهمة مدرجة

y yشركة هرفي
لألغذية

y yشركة غير مدرجة
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بدر بن محمد
الراجحي

y yمصرف الراجحي
y yشركة محمد عبدالعزيز
الراجحي وأوالده لالستثمار
y yشركة الراجحي للصناعات
الحديدية
y yشركة المرطبات العالمية

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة
y yشركة ذات مسئولية
محدودة
y yشركة ذات مسئولية
محدودة
y yشركة ذات مسئولية
محدودة
y yشركة ذات مسئولية
محدودة
y yشركة ذات مسئولية
محدودة

y yداخل المملكة

y yشركة ذات مسئولية
محدودة
y yمساهمة مدرجة
y yشركة غير مدرجة
y yشركة غير مدرجة
y yشركة غير مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yمجموعة أكوا
القابضة
y yمجموعة أسترا
الصناعية
y yمجموعة سامبا
المالية
y yالبنك العربي
الوطني

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yالبنك السعودي
البريطاني
y yصندوق التعليم
بنك الخليج
الدولي

y yشركة الجزيرة لألجهزة
المنزلية
y yشركة فالكون للمنتجات
ا لبال ستيكية
خالد بن
عبدالرحمن
القويز

عالء بن
شكيب
الجابري

y yشركة منافع لالستثمار
y yمصرف الراجحي
y yشركة سويكورب
y yمجموعة كابالت الرياض
y yشركة امكود إلدارة المنشآت
y yشركة محاليل المميزة
للصناعات الكيميائية
y yمصرف الراجحي
y yشركة مواد اإلعمار القابضة
y yمجموعة روالكو
y yشركة الخدمات الطبية
والصيدالنية

y yشركة غير مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yداخل المملكة

y yشركة غير مدرجة
y yمساهمة مدرجة
y yمساهمة مدرجة
y yمساهمة مدرجة

y yداخل وخارج
ا لمملكة

y yمساهمة مدرجة
y yشركة غير مدرجة
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اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة أسماء الشركات
مدرجة /مساهمة غير
التي يكون عضو
مدرجة/ذات مسؤولية
مجلس اإلدارة عضوًا
محدودة)
في مجالس إداراتها
السابقة أو من مديريها

داخل/خارج المملكة الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة)
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اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

y yمصرف الراجحي
ابراهيم بن
فهد الغفيلي y yشركة جوار للتطوير
والتسويق العقاري

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yداخل وخارج
ا لمملكة

y yمساهمة مدرجة

y yشركة حلول

y yشركة غير مدرجة

y yدويتشه الخليج للتمويل

y yشركة غير مدرجة

y yشركة سيل
المتقدمة

y yشركة أوجيه تيليكوم

y yشركة غير مدرجة

y yالشركة العربية
للكوابل البحرية

y yشركة غير مدرجة

y yشركة عقاالت

y yشركة غير مدرجة

y yشركة فيفا
البحرين

y yشركة غير مدرجة

امين بن فهد y yمصرف الراجحي
الشدي

y yشركة فيفا الكويت

y yمصرف الراجحي

حمزه بن
خشيم
عثمان
y yشركة حصانة االستثمارية
رائد بن
عبداهلل
ا لتميمي

عبداللطيف
بن علي
السيف

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة أسماء الشركات
مدرجة /مساهمة غير
التي يكون عضو
مدرجة/ذات مسؤولية
مجلس اإلدارة عضوًا
محدودة)
في مجالس إداراتها
السابقة أو من مديريها

داخل/خارج المملكة الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة)

y yمصرف الراجحي

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة
y yشركة غير مدرجة

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة

y yالتعاونية للتأمين

y yمساهمة مدرجة

y yشركة نجم لخدمات التأمين

y yشركة غير مدرجة

y yالشركة الوطنية للرعاية
ا لطبية

y yمساهمة مدرجة

y yمصرف اإلنماء
y yمصرف الراجحي

y yداخل المملكة

y yمساهمة مدرجة
y yمساهمة مدرجة

y yداخل وخارج
ا لمملكة

y yشركة غير مدرجة

y yشركة دله
للخدمات الصحية

y yوصيل لنقل
المعلومات
اإللكترونية

y yداخل المملكة

y yداخل المملكة

y yشركة غير مدرجة

y yمساهمة مدرجة

y yشركة غير مدرجة

y yالتعاونية للتأمين

y yمساهمة مدرجة

y yالشركة التعاونية
للعقا ر

y yشركة غير مدرجة

y yمساهمة مدرجة

y yاسمنت العربية

y yمساهمة مدرجة

y yاتش اس بي سي y yداخل المملكة
السعودية

y yشركة غير مدرجة

y yشركة األستشارات الرائدة

y yشركة غير مدرجة

y yشركة الرؤية
المشتركة
المحدودة

y yمصرف الراجحي

y yداخل المملكة

y yشركة ذات
مسئولية محدودة

ةمكوحلا

91

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي  -عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي  -عضو مجلس إدارة مستقل.
اسم العضو

تصنيف العضوية
(تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل)

عبداهلل بن سليمان الراجحي

غير تنفيذي

صالح بن علي أبا الخيل

غير تنفيذي

عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

غير تنفيذي

بدر بن محمد الراجحي

غير تنفيذي

خالد بن عبدالرحمن القويز

غير تنفيذي

عالء بن شكيب الجابري

مستقل

ابراهيم بن فهد الغفيلي

مستقل

امين بن فهد الشدي

غير تنفيذي

حمزه بن عثمان خشيم

غير تنفيذي

رائد بن عبداهلل التميمي

مستقل

عبداللطيف بن علي السيف

مستقل

لجان مجلس اإلدارة 
تحددت وظائف ومسؤوليات اللجان في بنود المبادئ
التوجيهية الداخلية والمتطلبات التنظيمية .كما
حددت مدة العضوية بثالثة أعوام تنتهي بانتهاء
مدة مجلس اإلدارة .ولمجلس اإلدارة صالحية تعيين
أو إعادة تعيين أو إنهاء عضوية أي عضو من
أعضاء اللجان .وتتقدم اللجان بتوصياتها ومحاضر
اجتماعاتها إلى مجلس اإلدارة.
وفيما يلي وصف مختصر للجان المصرف وأعمالها .

أ -اللجنة التنفيذية:
يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة ،وتقوم
اللجنة بجميع المهام والسلطات الموكلة إليها
من مجلس اإلدارة ،ومنها :تحملها المسؤولية عن
عمليات أعمال مصرف الراجحي واتخاذ القرارات
السريعة فيما يخص القضايا واألمور العاجلة المتعلقة
بأعمال المصرف ،وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة
عن الموافقة على كافة التسهيالت االئتمانية التي
تتجاوز صالحيات اللجنة العليا لالئتمان والموافقة
على الضمانات العقارية الموثقة للتسهيالت المتعثرة
وكذلك اعتماد العقود التي تتجاوز صالحيات اللجان
العاملة في المصرف والرئيس التنفيذي وذلك في
حدود الموازنة المعتمدة والصالحيات التي حددها
مجلس إدارة المصرف.
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وقد عقــدت اللجنة  12جلسةً خالل عام  2018حسب التالي:
اسم العضو
رقم
االجتماع

التاريخ

.1

2018/02/04

.2

2018/02/15

عبداهلل بن سليمان
الراجحي رئيس

صالح بن علي أبا
الخيل عضو



عبدالعزيز بن خالد
الغفيلي عضو



عالء بن شكيب
الجابري عضو



حمزه بن عثمان
خشيم عضو











X



.3

2018/02/25











.4

2018/03/25











.5

2018/04/09



X







.6

2018/05/14











.7

2018/06/24











.8

2018/07/17











.9

2018/10/22











.10

2018/11/19

.11

2018/12/03











X




.12

2018/12/20











ب -لجنة الترشيحات والمكافآت
يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت فــي رفــع التوصيــات بشــأن ترشــيح
أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان وكبــار التنفيذييــن
إلــى مجلــس اإلدارة ،وإعــداد وصــف للقــدرات
والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس وتقييــم
فاعليــة وكفــاءة أداء المجلــس واإلدارة العليــا
والتأكــد مــن التــزام المصــرف بسياســات الحوافــز
الداخليــة ،وبقواعــد ممارســات الحوافــز الصــادرة
مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وبمبــادئ
ومعاييــر المكافــآت ،وبمــا يحقــق مصالــح المودعيــن
والمســاهمين وأهــداف المصــرف االســتراتيجية .وقــد
عقــــدت اللجنــة جلســتين خــالل عــام  2018حســب
التالــي:
اسم العضو

رقم االجتماع

التاريخ

عبدالعزيز بن
خالد الغفيلي
عضو

خالد
عبدالرحمن
القويز عضو

عالء بن شكيب
الجابري
رئيس

رائد بن عبداهلل
ا لتميمي
عضو

.1

2018/5/13

√

√

√

√

.2

2018/11/19

√

√

√

√

500,000

500,000

169,261

500,000

169,261
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ج -لجنة الحوكمة:
يتمثل الغرض الرئيس من لجنة الحوكمة في المراجعة السنوية لهيكل مجلس اإلدارة ولجانه وإطار الحوكمة
في المصرف ،ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بمجلس اإلدارة واعضائه وبحوكمة المصرف وتعارض
المصالح  ،وتدعيم والحفاظ على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية الصادرة من مؤسسة النقد العربي
السعودي والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ،باإلضافة إلى متابعة تطبيق دليل الحوكمة
وملحقاته ومصفوفة الصالحيات الخاصة بالمصرف ومتابعة عمل اللجان اإلدارية ،وقد عقدت اللجنة أربع جلسات
خالل عام  2018حسب التالي
اسم العضو
رقم
االجتماع

التاريخ

إسم العضو
صالح بن علي
أبا الخيل
رئيس

ابراهيم بن فهد
ا لغفيلي

رائد بن عبداهلل
التميمي
عضو

.1

2018/2/14







.2

2018/5/17







.3

2018/9/3







.4

2018/12/13







د -لجنة المراجعة وااللتزام:
تتكون لجنة المراجعة وااللتزام من خمسة أعضاء ،عضوين من مجلس إدارة المصرف وثالثة أعضاء من غير
التنفيذين .وتقوم اللجنة بأداء مسؤولياتها التي تتمحور في مراجعة القوائم المالية والسياسات المحاسبية
والرقابية والتأكد من سالمتها ،واالشراف على أعمال مجموعة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين
ومجموعة االلتزام .وقد عقدت اللجنة عشرة ( )10اجتماعات خالل العام المالي 2018م ،بحضور كامل األعضاء
لمعظم االجتماعات كما هو موضح أدناه:

رقم االجتماع

تاريخ االنعقاد

أمين بن
فراج بن
عبداللطيف عبداهلل بن
فهد الشدي بن علي
علي المنيف منصور
(رئيس)
السيف
ابوثنين

وليد بن
عبداهلل
تمير ك

.1

2018/1/30











.2

2018/2/15











.3

2018/3/11











.4

2018/4/23











.5

2018/5/20











.6

2018/7/19











.7

2018/9/6











.8

2018/10/18











.9

2018/11/22











.10

2018/12/23
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خالل اجتماعات اللجنة ،تم بحث ومناقشة الموضوعات
المدرجة بخطتها السنوية المعتمدة من مجلس
اإلدارة ،باإلضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة ،والتي
من أبرزها ما يلي:
y yمناقشة القوائم المالية السنوية للمصرف مع
المراجعين الخارجيين كما في 2017/12/31م.
y yمناقشة واعتماد خطة مجموعة المراجعة الداخلية
وبرنامج مجموعة االلتزام لعام 2018م.
y yمناقشة الملخص الربعي لنتائج األعمال والتقارير
الخاصة بمجموعة المراجعة الداخلية ومجموعة
االلتزام.
y yاالطالع على القوائم المالية الربعية للمصرف.

y yاالطالع على نتائج متابعة تصويب المالحظات
المرصودة من قبل مجموعة المراجعة الداخلية
المراجعين الخارجيين والجهات التنظيمية وتقييم
مدى استجابة إدارات المصرف لتصويب المالحظات
وتنفيذ التوصيات.
y yالتوصية باختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة
القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2018م.
y yاستعراض السياسات الخاصة بالمصرف والفروع
الدولية (الكويت واالردن) وكذلك عدد من التقارير
الرقابية الصادرة من الجهات التنظيمية ذات
العالقة.
y yمناقشة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
(.)IFRS9
y yاستعراض القضايا القانونية العالقة ذات التأثير
في القوائم المالية للمصرف.

أعضاء لجان المجلس (من غير أعضاء مجلس اإلدارة).
م

االسم

العضوية في
اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

y yعبداهلل
بن علي
ا لمنيف

y yلجنة
المراجعة
وااللتزام

y yعضو لجنة المراجعة
وااللتزام  -مصرف الراجحي

y yالرئيس التنفيذي  -مكتب
المنيف لالستشارات المالية
واالدارية

y yبكالوريوس محاسبة
جامعة الملك سعود

y yعضو البرلمان العربي

y yمستشار  -الحرس الوطني

y yشغل العديد من
المناصب األكاديمية
والقيادية واإلستشارية
في المجاالت المالية
واإلدارية

y yعضو مجلس الشورى

y yمدير عام الشؤون المالية
واالدارية  -الحرس الوطني
y yرئيس قسم المحاسبة -
جامعة الملك سعود
y yاستاذ مشارك بقسم المحاسبة
 جامعة الملك سعودy yمدير تنفيذي للشؤون المالية
واالدارية  -مستشفى الملك
فيصل التخصصي
y yرئيس جمعية المحاسبة
بجامعة الملك سعود
y yاستاذ مساعد بقسم المحاسبة
بجامعة الملك سعود
y yمعيد بقسم المحاسبة بجامعة
الملك سعود

y yماجستير محاسبة
جامعة جنوب
كاليفورنيا بأمريكا
y yدكتوراه محاسبة
جامعة كارولينا
الجنوبية بأمريكا
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م

االسم

العضوية في
اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

2

y yفراج بن
منصو ر
ابوثنين

y yلجنة
المراجعة
وااللتزام

y yعضو لجنة المراجعة
وااللتزام  -مصرف الراجحي

y yمدير قسم اقراض  -صندوق
التنمية الصناعية

y yعضو مجلس اإلدارة -
مجموعة استرا الصناعية

y yعضو لجنة اقراض المشاريع -
صندوق التنمية الصناعية

y yبكالوريوس إدارة
صناعية جامعة
ملواكي بأمريكا

y yشغل العديد من
المناصب القيادية
في صندوق التنمية
الصناعية

3

y yوليد بن
عبداهلل
تميرك

y yلجنة
المراجعة
وااللتزام

y yعضو لجنة مراجعة أداء
y yعضو مجلس اإلدارة -
المشاريع الصناعية  -صندوق
بتروكيم
y yعضو لجنة المراجعة  -شركة التنمية الصناعية
y yنائب الرئيس األعلى للمالية
المراعي
واالستثمار  -شركة التصنيع
الوطنية
y yعضو لجنة المراجعة
وااللتزام  -مصرف الراجحي

y yآرثر اندرسن وشركاءهم
y yارنست ويونغ

y yعضو لجنة المراجعة  -شركة
ايوان العالمية لإلسكان
y yعضو اللجنة االستشارية
لكلية االدارة واالقتصاد -
جامعة الملك عبدالعزيز
y yتميرك محاسبون قانونيون

هـ لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
تم تشكيل هذه اللجنة بعد انتخاب المجلس في
الدورة الحالية ،ويكمن الغرض من لجنة إدارة المخاطر
التابعة لمجلس اإلدارة في مساعدة مجلس اإلدارة
في المحافظة على مسؤولية اإلشراف على األنشطة
والقرارات المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان ومخاطر
العمليات واألعمال والسوق واالستثمار واألعمال
المالية والسمعة .كما يشمل ذلك تقديم المشورة
لمجلس اإلدارة فيما يخص مدى تحمل/تقبل المخاطر
واستراتيجية المخاطر ،وعملية التقييم الداخلي
لمدى كفاية رأس المال ،وخطة تقييم السيولة
الداخلية ،وسياسات االئتمان ،وسياسات إدارة مخاطر
السيولة والسوق ،والتعامل مع حدود التمويل
والسيولة .كما أن اللجنة مسؤولة عن اعتماد الخسائر
الناتجة عن العمليات البنكية واالحتيال وأخطاء
النظام وتعويض العمالء ،والتي تتعدى صالحيات
لجنة إدارة المخاطر .وقد عقدت اللجنة سبع جلسات
خالل عام  ،2018على النحو التالي:

y yيمتلك خبرة ألكثر
y yبكالوريوس محاسبة
من  25عاما في مجال
جامعة الملك
المحاسبة والمراجعة
عبدالعزيز
y yزمالة الهيئة السعودية واإلقتصاد
للمحاسبين القانونيين
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رقم
االجتماع

التاريخ

خالد بن
عبدالرحمن القويز
رئيس

عالء بن شكيب
الجابري
عضو

حمزة بن عثمان 
خشيم
عضو

.1

2018/2/11







.2

2018/3/19







.3

2018/4/9







.4

2018/5/13







.5

2018/7/18







.6

2018/9/23







.7

2018/12/16







اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة
إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال المصرف وأدائه.
يقوم المصرف بإثبات ما يرد من مقترحات
المساهمين خالل الجمعية العامة ،كما يقوم المصرف
بإحاطة رئيس المجلس في حال وردود أية مقترحات
أخرى تخص المصرف وذلك ليتم عرضها على أقرب
اجتماع لمجلس اإلدارة .وكذلك يوجد بريد إلكتروني
خاص باستقبال مالحظات واقتراحات المساهمين
وهذا البريد معلن على الموقع الرسمي للمصرف
وفي موقع تداول وهو مرتبط مباشرة بأمانة سر
المجلس حتى يتمكن المجلس من االطالع على
اقتراحات ومالحظات المساهمين.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
تقوم لجنة الحوكمة في المصرف بتقييم أداء
المجلس ولجانه وأعضاءه عن طريق استبيانات
خاصة وذلك على ثالثة مستويات وهي تقييم عمل
المجلس استنادًا لقواعد عمله المحددة ضمن دليل
الحوكمة الخاص بالمصرف ،تقييم عمل لجان المجلس
ولجنة المراجعة وااللتزام استنادًا إلى لوائح عملها
المعتمدة ،والتقييم الذاتي لعضو مجلس اإلدارة
واللجان ،ومن ثم تقوم لجنة الحوكمة بأعداد تقرير
التقييم السنوي ورفعه إلى مجلس اإلدارة العتماده،
ومن ثم يتم تزويد لجنة الترشيحات والمكافآت
بنسخة من التقرير النهائي.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
واإلدارة التنفيذية.
أ) ملخص ألهم بنود سياسة مكافآت أعضاء
المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية:
 .1مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:
y yيتقاضى اعضاء مجلس ادارة المصرف مبلغا
مقطوعًا مقدرًا بـ ( )400،000ريال سعودي بصفة
سنوية نظير عضويتهم في مجلس ادارة
المصرف ومشاركتهم في أعماله.
y yيحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره
( )5،000ريال سعودي نظير حضور كل جلسة
من جلسات المجلس سواء كان الحضور بصفة
مباشرة او من خالل أي من خواص التواصل عن
بعد.
y yيقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي
يتحملها عضو مجلس االدارة في سبيل حضور
اجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات
السفر واإلقامة وااليواء.

ةمكوحلا

97

 .2مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس ادارة
المصرف عن عضويتهم في اللجان المنبثقة
من مجلس اإلدارة:
y yال يتقاضى اعضاء مجلس ادارة المصرف مكافأة
اضافية لمشاركتهم في اعمال اللجان الفرعية
المنبثقة عن مجلس االدارة حيث تكون المكافأة
السنوية شاملة للمكافآت اإلضافية في حال
مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة
عن مجلس اإلدارة
y yيحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره
( )5،000ريال سعودي نظير حضور كل جلسة
من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس سواء
كان الحضور بصفة مباشرة او من خالل أي من
خواص التواصل عن بعد.
y yيقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي
يتحملها عضو مجلس االدارة في سبيل حضور
اجتماعات اللجنة بما في ذلك مصروفات السفر
واإلقامة وااليواء.

 .3مكافآت وتعويضات أعضاء لجنة المراجعة
وااللتزام:
y yيتقاضى كل عضو من اعضاء لجنة المراجعة
وااللتزام من داخل أو خارج المجلس مبلغ
مقطوع لمشاركته في اعمال اللجنة مقدرًا
بـ ( )150،000ريال سعودي سنويًا ،على أال
يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عضو لجنة المراجعة
وااللتزام من داخل المجلس سنويًا الحد
األعلى المنصوص عليه في سياسة المكافآت
والتعويضات المعتمدة من الجمعية العامة
للمصرف.
y yيحصل عضو لجنة المراجعة وااللتزام على مبلغ
وقدره ( )5،000ريال سعودي نظير حضور كل
جلسة من جلسات اللجنة سواء كان حضوره
بصفة مباشرة او من خالل أي من خواص
التواصل عن بعد.
y yيقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية
التي يتحملها عضو اللجنة في سبيل حضور
اجتماعات اللجنة بما في ذلك مصروفات السفر
واإلقامة.

 .4منح األسهم:
y yال يقوم المصرف بمنح أسهم عينية كمكافأة ألي
من أعضاء المجلس أو اللجان التابعة للمجلس
أو لجنة المراجعة وااللتزام.

 .5أليات تحديد ودفع المكافآت والتعويضات:
y yيتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة
ألعضاء مجلس االدارة واألعضاء من خارج
المجلس بصفة سنوية وذلك بتوصية من لجنة
الترشيحات والمكافآت وباعتماد مجلس اإلدارة،
ومن ثم تعرض كافة المبالغ على الجمعية
العامة للمصادقة عليها في أقرب اجتماع لها.
y yيجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث
تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام
المنوطة به واستقالله وعد الجلسات التي
يحضرها وغيرها من االعتبارات.
y yيتم دفع بدل الحضور بشكل سنوي إلى
المستحقين بناءًا على سجالت حضورهم
الجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه
أو لجنة المراجعة وااللتزام.
y yيتم دفع المقابل المالي عن طريق التحويل
إلى الحسابات أو الشيكات المصرفية أو أي
وسيلة أخرى يقرها المصرف ،ويتم إشعار السادة
األعضاء بتفاصيلها من خالل االدارة المعنية
بالمصرف.
y yينبغي أن ال يتجاوز سقف المكافآت والبدالت
السنوية الممنوحة لعضو مجلس االدارة مبلغ
( )500،000ريال سعودي ،ويوقف صرف أي مبالغ
تتجاوز هذا الحد كما يجب أن ال يزيد مجموع
ما يصرف ألعضاء مجلس اإلدارة  %5من صافي
األرباح.
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 .6مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:
يشمل دور مجلس اإلدارة ،على سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:
y yيتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية الموافقة على
الهيكل العام للتعويضات واإلشراف على جميع
جوانب نظام التعويضات وعدم تفويض هذه
المسؤولية إلى اإلدارة.
y yبالرغم من وجود لجنة للترشيحات والمكافآت
تابعة لمجلس اإلدارة ،فإن مجلس اإلدارة يتحمل
المسؤولية النهائية عن تعزيز فعالية الحوكمة
وممارسات المكافآت الصحيحة.
y yيراجع مجلس اإلدارة سياسة المكافآت وأي
بناء
تحديث لها ويوافق عليها ،إذا ارتضى ذلك،
ً
على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ،مع
مراعاة جملة أمور منها قواعد ممارسات منح
المكافآت المعتمدة في مايو  2010وأي تحديثات
أو مراجعات مستقبلية صادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي.
y yيراجع مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات
والمكافآت ويوافق عليها ،إذا ارتضى ذلك ،فيما
يتعلق بأجور كبار التنفيذيين ومكافآتهم ،كبار
التنفيذيين هم مدراء العموم والذين يتطلب
تعيينهم أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي أو الهيئات التنظيمية األخرى.
y yيتأكد مجلس اإلدارة من أن اإلدارة وضعت أنظمة
وإجراءات مفصلة وآلية رقابة فعالة لضمان
االلتزام بقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي
بشأن ممارسات منح المكافآت ومبادئ ومعايير
مجلس االستقرار المالي.

 .7هيكل المكافآت والتعويضات الممنوحة
لكبار التنفيذيين:
y yتصمم

هياكل المكافآت لمختلف مستويات
الموظفين بصورة تعزز من فعالية إدارة المخاطر
وتحقق أهداف المكافآت و التعويضات.

y yتختلف أشكال المكافآت وفقً ا للوظيفة التي
يشغلها الموظف و الدور الذي يؤديه ويمكن أن
تشمل المدفوعات النقدية و أسهم وغيرها من
أشكال المكافآت و التعويضات.
y yيتم تحديد نسبة مكونات المكافآت الثابتة و
المتغيرة لمختلف قطاعات األعمال بناء على
طبيعة ومستوى مسؤوليات الموظف ومجال
األعمال الذي يعمل فيه ومستواها والفلسفة
العامة لسياسة المكافآت في المصرف .وينبغي
للمصرف أن يتأكد من أن إجمالي مخصصات
المكافآت و التعويضات المتغيرة ال يحد من
قدرته على تعزيز قاعدة رأس المال.
ُ y yيصمم هيكل المكافآت للموظفين العاملين
في وظائف رقابية مثل إدارة المخاطر وااللتزام
والرقابة الداخلية ..إلخ بهدف ضمان موضوعية
واستقاللية هذه الوظائف .وفي هذا الصدد،
ينبغي التأكد من أن إدارة األداء وتحديد
المكافآت والتعويضات لهؤالء الموظفين ال
يتم إسنادها إلى أي شخص يعمل أو يرتبط
بأي عالقة مع قطاع األعمال الذي يقوم هؤالء
الموظفين برقابته أو اإلشراف عليه.
y yعند تحديد مخصصات المكافآت يجب األخذ
في االعتبار األداء الكلي للمصرف في حين
بناء على أداء
يستند توزيعها على الموظفين
ً
الموظفين باإلضافة إلى أداء وحدة األعمال أو
القسم الذي يعمل فيه الموظف .إال أنه ال يوجد
حد أدنى مضمون للمكافآت والمدفوعات األخرى
المماثلة بخالف راتب الموظف الذي ال يستند
على األداء.
y yيجوز للمصرف كجزء من سياسة المكافآت
تأجيل نسبة معقولة من مكافأة األداء لفترة ال
تقل عن ثالثة ( )3سنوات ،وتحدد نسبة المكافأة
بناء على طبيعة
المؤجلة وفترة االستحقاق
ً
األعمال ومخاطرها واألنشطة التي يقوم بها
الموظف.
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االلتحاق بالعمل بشروط مماثلة للمكافآت
المؤجلة في الشركة التي كان يعمل بها
الموظف سابقًا والتي كانت تطبق في تلك
الشركة.

y yحيثما تنص سياسة المكافآت على دفع جزء من
المكافآت والتعويضات على شكل أسهم ،يجب
وضع المعايير التي ستستخدم لتحديد قيمة
تخصيص السهم ،عالوة على ذلك ،ينبغي أن
يخضع تخصيص األسهم إلى سياسة مناسبة
لالحتفاظ باألسهم.

y yيطلب المصرف من موظفيه التزامهم بعدم
استخدام استراتيجيات التمويل الشخصية أو
المكافآت أو التأمين المقدم والذي قد ينتج
عن التزامات لتقويض آثار مواءمة المخاطر
المتضمنة في ترتيبات المكافآت والتعويضات
الخاصة بهم

y yال ُيسمح بإعطاء مكافأة االلتحاق بالعمل ،ما لم
تتماشى بوضوح مع تكوين قيمة طويلة األجل
وتحمل مخاطر معقولة ،ترتبط هذه المدفوعات
باألداء المحقق مع مرور الوقت والمصمم بطريقة
ال تكافئ على الفشل في تقديم األداء المتوقع
كما ترتبط مكافأة االلتحاق بالعمل على األقل
بنجاح اكتمال الفترة التجريبية بعد االنضمام،
حيثما كان ذلك ممكنًا ،يتم تأجيل مكافأة

ويؤكد المصرف بأنه التوجد أي انحرافات جوهرية
بين قيمة المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
المعمول بها.

ب) المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس ولجانه ولجنة المراجعة وااللتزام خالل العام :2018
جلسات 
مجلس اإلدارة

جلسات لجنة 
المراجعة
وااللتزام

ا لمبلغ

ا لمبلغ

جلسات 
اللجنة التنفيذية

جلسات لجنة 
الترشيحات
والمكافآت

جلسات لجنة
الحوكمة

جلسات لجنة
المخاطر

ا لمبلغ

ا لمبلغ

ا لمبلغ

(ريال
سعودي)

إجمالي
المدفو ع
للعضو
طبقًا
للسيا سة
(ريال
سعودي)

.1

عبداهلل بن سليمان
الراجحي

7

35,000

–

–

12

60.000

–

–

–

–

–

–

–

–

400.000

495.000

495.000

.2

صالح بن علي
عبداهلل أبا الخيل

7

35,000

–

–

11

55.000

–

–

4

20.000

–

–

–

–

400.000

510.000

500.000

.3

عبدالعزيز بن خالد
ا لغفيلي

7

35,000

–

–

12

60.000

2

10.000

–

–

–

–

–

–

400.000

505.000

500.000

.4

خالد بن عبدالرحمن
القويز

7

35,000

–

–

–

–

2

10.000

–

–

6

30.000

–

–

400.000

475.000

475.000

.5

بدر بن محمد
الراجحي

7

35,000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

15.000

400.000

450.000

450.000

.6

عالء بن شكيب
الجابري

7

35,000

–

–

10

50.000

2

10.000

–

–

6

30.000

4

20.000

400.000

545.000

500.000

.7

إبراهيم بن فهد
ا لغفيلي

7

35,000

–

–

–

–

–

–

4

20.000

–

–

–

–

400.000

455.000

455.000

.8

رائد بن عبداهلل
ا لتميمي

7

35,000

–

–

–

–

2

10.000

4

20.000

–

–

–

–

400.000

465.000

465.000

.9

حمزة بن عثمان
خشيم

7

35,000

–

–

12

60.000

–

–

–

–

6

30.000

7

35.000

400.000

560.000

500.000

.10

أمين بن فهد
الشدي

7

35,000

11

55,000

–

–

–

–

–

–

–

–

4

20.000

550.000

660.000

500.000

 .11عبداللطيف بن علي
السيف

7

35,000

10

50,000

–

–

–

–

–

–

–

–

3

15.000

550.000

650.000

500.000

.12

عبداهلل بن علي بن
علي المنيف

–

–

10

50,000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150.000

200.000

200.000

.13

وليد بن عبداهلل
تميرك

–

–

11

55,000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150.000

205.000

205.000

.14

فرج بن منصور أبو
ثنين

–

–

10

50,000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150.000

200.000

200.000

اإلجمالي

8 285.000 57 260.000 52 385.000 77

40.000

60.000 12

5.150.000

6.375.000

5.945.000

العدد االسم

العدد

العدد

ا لمبلغ

العدد

العدد

العدد

العدد

90.000 18

جلسات اللجان
الخاصة

العدد

المكافأة 
السنوية

ا لمبلغ

105.000 21

اإلجمالي
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ج) المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من
المصرف و من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام .2018
البيان

خمسة من كبار
ا لتنفيذ يين
(الرئيس ا
لتنفيذي والمدير
المالي من
ضمنهم )

الرواتب والتعويضات

9,765,000

البدالت

5,085,744

المكافآت الدورية والسنوية

35,228,250

الخطط التحفيزية

–

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

–

اإلجمالي

50,078,994
500,000

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على المصرف من الهيئة أو من أي جهة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

ال توجد غرامات من طرف هيئة السوق المالية.
قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية
السنة المالية 2018

موضوع المخالفة

مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

عدد القرارات
الجزائية

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد القرارات
الجزائية

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

34

2,315,000

43

15,864,000

1

10,000

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
بحماية العمالء

–

–

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
ببذل العناية الواجبة

–

–

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
بمستوى أداء أجهزة الصراف اآللي
وأجهزة نقاط البيع

–

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
ببذل العناية الواجبة في مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

السنة المالية 2017

3

–

450,000

–

2

1

–

227,377

120,000
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مخالفات من طرف وزارة الشؤون البلدية
والقروية:
موضوع المخالفة

زيادة نسبة البناء للصرافات اآللية وعدم وجود ارتدادات ووجود
ملصقات دعائية على واجهات الفروع والصرافات اآللية وعدم وجود
رخصة لبعض مواقع المصرف.

السنة المالية 2018

السنة المالية 2017

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

1,588,000

2,044,500

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات
الرقابة الداخلية بالمصرف ،إضافة إلى رأي لجنة
المراجعة وااللتزام في مدى كفاية نظام الرقابة
الداخلية في المصرف الرقابة الداخلية

y yتنفذ معظم العمليات التشغيلية في المصرف
بشكل آلي من خالل العديد من األنظمة اآللية مما
يساعد في الحد من األخطاء اليدوية وتقليل فرص
االحتيال

إن االدارة التنفيذيــة للمصــرف مســؤولة عــن تصميــم
نظــام رقابــة داخليــة مالئــم والمحافظــة عليــه
مــن خــالل إشــراف مجلــس إدارة المصــرف المباشــر
حيــث تــم تصميم النظام للتعامــل بشــكل مالئــم
مــع المخاطــر التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم تحقيــق
االهــداف االســتراتيجية والتشغيلية للمصــرف.
حيث تبنت اإلدارة التنفيذية في المصرف نظام
رقابة داخلي متكامل ومالئم يتماشى مع متطلبات
مؤسسة النقد .فيما يلي أبرز مكونات نظام الرقابة
الداخلي للمصرف:

y yمراقبة أعمال المصرف بشكل عام واتخاذ القرارات
الهامة من خالل لجان تم تشكيلها بهدف ضمان
سير أعمال المصرف بشكل مالئم من أجل حماية
وجودة أصول المصرف.

y yقيام المصرف بإتمام واعتماد والتطوير المستمر
لإلطار العام للحوكمة يتم من خالله إعداد وتحديث
األدوات الرقابية المناسبة على مستوى المصرف
وتوضيح األدوار والمسؤوليات لمختلف مستويات
المصرف بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه واللجان اإلدارية األخرى.
y yلدى المصرف مجموعة من السياسات واإلجراءات
التي تحكم عمل مختلف أنشطة المصرف ،كما
يعمل المصرف على مراجعة هذه السياسات
واإلجراءات بشكل دوري للتحقق من كفايتها
وكفاءتها ومالءمتها ألنشطة المصرف.

y yيتواجد لدى المصرف إدارات متخصصة في تقييم/
مراقبة نظم الرقابة الداخلية والتي من ضمنها
المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام وإدارة مكافحة
االحتيال وإدارات المخاطر المختلفة.
y yوجود لجنة مراجعة والتزام مالئمة تشرف على
أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين مما يعزز
من استقالليتهما ،وترفع لهذه اللجنة وبصفة
دورية ومنتظمة تقارير عن مخرجات مراجعة أعمال
االدارات واألنشطة التي تقوم بها.
y yيتم مراجعة مدى كفاية ومالءمة نظام الرقابة
الداخلية بشكل مستمر من قبل مجموعة
المراجعة الداخلية وفقا لخطة سنوية معتمدة
من قبل لجنة المراجعة وااللتزام كما يتم مراجعة
بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من
خالل المراجعين الخارجيين للمصرف ،وكذلك من
خالل أعمال الفحص التي تتم من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي.
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المراجعة السنوية لمالءمة إجراءات الرقابة
الداخلية
قام مصــرف الراجحــي خالل العام 2018م ببذل
كافــة الجهــود الممكنــة لضمــان مالئمــة وفاعلية
نظــام الرقابــة الداخليــة ،وذلك بمــا يتماشــى مــع
المتطلبــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربي
السعودي .كمــا ان األنشطة المنفذة خـالل العـام
2018م ،والتي تضمنت مراجعــة لكفــاءة النظــام
الرقابـي الداخلي ،قد أسهمت في تقديم تأكيـدات
معقولـه لمالئمة الضوابـط الرقابيـة الداخليـة

المتبعـة ،باإلضافة لتأكيد وجـود االنظمـة واالجـراءات
الالزمـة لتحديـد وتقييـم المخاطـر العاليـة التـي قـد
يواجههـا المصـرف وطريقة التعامـل مـعها وكذلـك
سـالمة تطبيقهــا ،هذا ولــم يتبيــن وجــود نقــاط
ضعــف جوهريــة تؤثــر علــى مالئمــة نظام الرقابــة
وبنـاء علـى نتائج اعمال تقييم
الداخليــة .وعليه
ً
نظام الرقابـة الداخليـة ،فـان مصـرف الراجحـي لديـه
نظـام رقابـي داخلي كاف ويعمل بصورة مالئمة وتتـم
مراقبتـه وتعزيزه بشكل مستمر ،علمـا بـأن أي نظـام
رقابـة داخليـة مهمـا بلـغ مستوى تصميمـه وفاعليـته
ال يمكـن أن يوفـر تأكيـدات مطلقـة.

اإلعالنات التي تمت خالل السنة عن طريق تداول
عدد االعالن

التاريخ

.1

إعالن من مصرف الراجحي عن نتيجة تسوية المطالبات الزكوية مع الهيئة العامة
للزكاة والدخل

2018/12/20

.2

يعلن مصرف الراجحي عن انتقال المقر الرئيس للمصرف

2018/12/20

.3

يعلن مصرف الراجحي عن تعيين نائب رئيس مجلس اإلدارة وتعيين نائب للرئيس
التنفيذي

2018/11/05

.4

اعالن مصرف الراجحي عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في
 ( 2018-09-30تسعة أشهر)

2018/10/24

.5

يعلن مصرف الراجحي النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2018-06-30
(ستة اشهر)

2018/7/26

.6

يعلن مصرف الراجحي توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
عن النصف االول من عام 2018م

2018/7/15

.7

اعالن تصحيحي لمصرف الراجحي للنتائج المالية األولية للفترة المنتهية في -31
( 2018-03ثالثة اشهر)

2018/5/1

.8

يعلن مصرف الراجحي النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2018-03-31
(ثالثة اشهر)

2018/5/1

.9

يعلن مصرف الراجحي للسادة مساهمي المصرف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة
العادية التاسعة والعشرون ( االجتماع الثاني)

2018/3/26

 .10يدعو مصرف الراجحي السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية التاسعة والعشرون ( االجتماع األول ) ( تذكيري)

2018/3/21

 .11يدعو مصرف الراجحي السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية التاسعة والعشرون ( االجتماع األول)

2018/3/15

 .12علن مصرف الراجحي توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن
النصف الثاني من العام 2017

2018/2/18

 .13يعلن مصرف الراجحي النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2017-12-31
(اثنا عشر شهرًا)

2018/2/11
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الجمعية العمومية
يلتزم المصرف بالمتطلبات التنظيمية في جميع األمور المتعلقة بالجمعيات العامة العادية وغير
العادية ،كما يلتزم المصرف بتوفير المعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم.

البيانات التاريخية للجمعيات العامة للمساهمين خالل السنة المالية
سجل الحضور
اجتماع الجمعية
العامة العادية
 29بتاريخ
2018/03/25

االسم

.1

عبداهلل بن سليمان الراجحي



.2

صالح بن علي أبا الخيل



.3

عالء بن شكيب الجابري



.4

خالد بن عبدالرحمن القويز



.5

امين بن فهد الشدي



.6

بدر بن محمد الراجحي (ممثل شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالده لالستثمار)



.7

عبداللطيف بن علي السيف ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد )



.8

حمزه بن عثمان خشيم ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )



.9

عبدالعزيز بن خالد الغفيلي



.10

رائد بن عبداهلل التميمي



.11

ابراهيم بن فهد الغفيلي



الخطط والقرارات المهمة والتوقعات
المستقبلية للمصرف
واصل مصرف الراجحي ريادته لسوق الخدمات
المصرفية لألفراد ،حيث وصلت حصته إلى  %36.4من
إجمالي القروض الممنوحة لألفراد بنهاية الربع الثالث
من عام  .2018ويعتزم المصرف تعزيز ريادته لهذا
القطاع من خالل زيادة محفظة التمويالت بشكل عام
والتمويل العقاري بشكل خاص .كما يعتزم المصرف
االستثمار في أحدث التقنيات لضمان تقديم أفضل
الخدمات والمنتجات المصرفية للعمالء ،إضافةً إلى
توسيع قاعدة العمالء من خالل التوسع في شبكة
الفروع والقنوات المصرفية اإللكترونية.

وصف لسياسة المصرف في توزيع أرباح األسهم.
توزع أرباح المصرف السنوية الصافية التي تحدد
بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى
وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون
المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات
الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق
وأحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات مؤسسة
النقد العربي السعودي على النحو اآلتي :

أ  -تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على
المساهمين ويقوم المصرف بدفع هذه المبالغ
للجهات المختصة.
ّ
يقل عن  %25من المتبقي من األرباح
يرحل ما ال
بّ -
الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إلى
أن يصبح االحتياطي المذكور مساويا ـ على األقل ـ
لرأس المال المدفوع.
ج  -يخصص من المتبقي من األرباح مبلغ ال يقل عن
 %5من رأس المال المدفوع ،بعد خصم االحتياطي
النظامي والزكاة وذلك للتوزيع على المساهمين
طبقًا لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية
العامة ،وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح
المستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة
فال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة
أو السنوات التالية وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر
توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.
د  -يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة
في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعاله على النحو الذي
يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة.
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إجمالي االرباح

االرباح التي تم توزيعها خالل السنة

2018/07/18م

نسبة االرباح المقترح توزيعها
نهاية السنة

ا لنسبة

%20

%22.5

%42.5

االجمالي

3,250,000

3,656,000.25

6,906,000.25

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في األوراق المالية للمصرف
أو أي من شركاته التابعة.
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصرف
م

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو
حقوق االكتتاب

عدد األسهم بداية
العام 2018

نسبة
ا لملكية
%

عدد األسهم
نهاية العام 2018

نسبة
ا لملكية
%

.1

عبداهلل بن سليمان الراجحي

35,221,483

2.167

35,221,483

2.167

.2

صالح بن علي ابا الخيل

1,460,000

0.090

1,470,000

0.090

.3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

165,667,525

10.195

165,667,525

.4

عبدالعزيز بن خالد بن علي الغفيلي

نسبة
ا لتغيير
%

صافي
ا لتغيير

0.00

–
10,000

0.68

10.195

–

0.00

0.000

–

0.00

.5

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالده
لالستثمار

33,343,641

2.052

33,343,641

2.052

–

0.00

.6

بدر بن محمد الراجحي "ممثل شركة محمد
عبدالعزيز الراجحي واوالده لالستثمار"

11,207

0.001

11,207

0.001

–

0.00

.7

خالد بن عبدالرحمن القويز

1,000

0.000

1,000

0.000

–

0.00

.8

عالء بن شكيب الجابري

6,000

0.000

6,000

0.000

–

0.00

.9

ابراهيم بن فهد الغفيلي

459,981

0.028

459,981

0.028

–

0.00

.10

رائد عبداهلل صالح التميمي

1,000

0.000

1,000

0.000

–

0.00

.11

عبداللطيف علي عبداللطيف السيف"
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد"

40,000

.12

حمزه بن عثمان خشيم "ممثل المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية"

.13

–

0.002

40,000

0.000

–

امين بن فهد الشدي
1.1

0.000

–
500,000

–

–

0.000
169,261

0.002

–
500,000

169,261

–

0.000

–

0.000

–

0.00
0.00
0.00
1.1

100
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م

.1
.2

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو
حقوق االكتتاب

عدد األسهم
بداية العام 2018

نسبة
ا لملكية
%

عدد األسهم
نهاية العام 2018

نسبة
ا لملكية
%

صافي
ا لتغيير

نسبة
ا لتغيير
%

عبداهلل بن علي الخليفة

2,455

0.000

10,228

0.001

7,773

316.62

0.001

6,995

2,209

كريستوفر مارك ماكلين
1.1

0.000

500,000

9,204

169,261

169,261

500,000

316.66
100

1.1

اجتماعات مجلس اإلدارة.
عدد االجتماعات ()7
االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

االجتماع السابع

2018/02/25

2018/03/25

2018/05/14

2018/07/17

2018/10/22

2018/10/23

2018/12/20

.1

عبداهلل بن سليمان الراجحي















.2

صالح بن علي أبا الخيل















.3

عبدالعزيز بن خالد الغفيلي















.4

بدر بن محمد الراجحي















.5

خالد بن عبدالرحمن القويز















.6

عالء بن شكيب الجابري















.7

ابراهيم بن فهد الغفيلي















.8

امين بن فهد الشدي















.9

حمزه بن عثمان خشيم















اسم العضو

االجتماع األول االجتماع
الثاني

 .10رائد بن عبداهلل التميمي















 .11عبداللطيف بن علي السيف
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طلبات المصرف لسجل المساهمين.
تاريخ الطلب

ا لتسلسل

اسباب الطلب

.1

2018/1/1

تحديث سجالت المساهمين

.2

2018/1/3

تحديث سجالت المساهمين

.3

2018/2/5

تحديث سجالت المساهمين

.4

2018/3/1

تحديث سجالت المساهمين

.5

2018/3/22

اعداد للجمعية العامة العادية

.6.

2018/3/27

توزيع األرباح

.7

2018/4/3

تحديث سجالت المساهمين

.8

2018/5/1

تحديث سجالت المساهمين

.9

2018/6/5

تحديث سجالت المساهمين

.10

2018/7/2

تحديث سجالت المساهمين

.11

2018/7/18

اعداد ملف مستحقي ارباح النصف االول من العام 2018

.12

2018/9/3

تحديث سجالت المساهمين

.13

2018/10/4

تحديث سجالت المساهمين

.14

2018/11/4

تحديث سجالت المساهمين

2018/12/5

تحديث سجالت المساهمين

.15
500,000

500,000

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة ،وتخضع تلك المعامالت مع أطراف ذوي عالقة
للضوابط المنصوص عليها من قبل الجهات التشريعية المنظمة في المملكة العربية السعودية وقد قام
المصرف باالفصاح عن هذه التعامالت ضمن اإليضاح ( )30من قوائمه المالية الختامية عن عام 2018م ،وفيما
يلي ملخصًا بطبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018جميع المبالغ بآالف الرياالت
السعودية):
نوع التعامل

األرصدة النتاجة عن
التعامالت

قروض وسلف

10,312,909

التزامات محتملة

6,929,817

حسابات جارية

77,788

مدينو المساهمات

252,706

دائنون مقابل المطالبات

144,640

أرصدة البنوك

274,705

دخل من التمويل ودخل آخر

139,496

أتعاب المضارية

68,272

رواتب ومزايا الموظفين (تذاكر طيران)

4,142

ايجارات ومصاريف المباني

2,238
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األرصدة النتاجة عن
التعامالت

نوع التعامل

المساهمات – السياسات المكتوبة

1,059,392

المطالبات المتكبدة والمبلغ عنها خالل السنة

900,207

المطالبات المدفوعة

905,840

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

5,945

مزايا قصيرة األجل

85,579

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

11,536

فيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كان المصرف طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين
أو ألي شخص ذي عالقة بأي مهنهم والتي تمت خالل عام :2018

 - 1العقود التجارية وعقود الخدمات (جميع المبالغ بالريال السعودي)
م

الطرف ذو العالقة

الطرف المرتبط
بالطرف ذو العالقة

ا لمنصب
في المصرف

نوع االرتباط مع
الطرف ذو العالقة

نوع العالقة

المدة

الشروط

قيمة األعمال
لعام 2018

.1

شركة فرسان
للسفر والسياحة

عبد اهلل بن
سليمان عبد
العزير الراجحي

عضو
مجلس
اإلدارة

شركة مملوكة
للعضو

عقد تزويد تذاكر
سفر للموظفين

.2

شركة االتصاالت
السعودية

أمين بن فهد
الشدي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب كبير
التنفيذيين فيها

عقود تقديم خدمات عقد سعري
لمدة سنتين
وحلول االتصاالت
المتكاملة – خدمات
الرسائل القصيرة

شروط األعمال
االعتيادية بدون
تفضيال ت

.3

شركة االتصاالت
السعودية

أمين بن فهد
الشدي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب كبير
التنفيذيين فيها

عقد تقديم خدمات عقد سعري
لمدة ثالث
وحلول االتصاالت
المتكاملة – خدمات سنوات
الخطوط المؤجرة

شروط األعمال
االعتيادية بدون
تفضيال ت

55,450,171

.4

شركة االتصاالت
السعودية

أمين بن فهد
الشدي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب كبير
التنفيذيين فيها

عقد وخدمات خدمة عقود سعرية
تتجدد تلقائيا
ربط أجهزة نقاط
كل سنة
البيع بالشبكة

شروط األعمال
االعتيادية بدون
تفضيال ت

28,208,748

.5

الشركة العربية
لخدمات اإلنترنت
واالتصاالت المحدودة
(حلول)

أمين بن فهد
الشدي

عضو
مجلس
اإلدارة

يمتلك العضو
تأثيرًا في قرارات
الشركة كونه من
كبار التنفيذيين
في الشركة المالكة
(االتصاالت السعودية)

تقديم خدمات
االنترنت المباشر

سنوي

شروط األعمال
االعتيادية بدون
تفضيال ت

1,512,000

.6

الشركة العربية
لخدمات اإلنترنت
واالتصاالت المحدودة
(حلول)

أمين بن فهد
الشدي

عضو
مجلس
اإلدارة

يمتلك العضو
تأثيرًا في قرارات
الشركة كونه من
كبار التنفيذيين
في الشركة المالكة
(االتصاالت السعودية)

عقد توريد وتركيب
وصيانة أجهزة
DELL-EMC

 4سنوات

شروط األعمال
االعتيادية بدون
تفضيال ت

75,111,584

.7

شركة المرطبات
العالمية

بدر محمد
الراجحي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب رئيس
مجلس إدارة فيها

خدمات توريد المياه
المعدنية المعبئة

شروط األعمال
تعاقد سنوي
االعتيادية بدون
(حسب عرض
السعر األفضل) تفضيال ت

عقد سعري
يتجدد تلقائيا
كل سنة

شروط األعمال
االعتيادية بدون
تفضيال ت

4,141,611

36,708,895

299,987
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. - 2عقود اإليجار (جميع المبالغ بالريال السعودي)
نوع العالقة

المدة

الشروط

قيمة األعمال/
التعاقدات لعام
2018

نوع اإلرتباط مع
المنصب
في المصرف الطرف ذو العالقة

م

الطرف ذو العالقة

الطرف المرتبط
بالطرف ذو العالقة

يشغل العضو
منصب عضو مجلس
إدارة فيها

عقد إيجار موقع صراف

 5سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

45,000

.1

شركة بندة للتجزئة

عبدالعزيز بن خالد
بن علي الغفيلي

عضو
مجلس
اإلدارة

عقد إيجار موقع صراف

 5سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

25,000

.2

شركة بندة للتجزئة

عبدالعزيز بن خالد
بن علي الغفيلي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب عضو مجلس
إدارة فيها

 5سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

35,000

.3

شركة بندة للتجزئة

عبدالعزيز بن خالد
بن علي الغفيلي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب عضو مجلس
إدارة فيها

عقد إيجار موقع صراف

عقد تأجيري

40,000

.4

شركة بندة للتجزئة

عبدالعزيز بن خالد
بن علي الغفيلي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب عضو مجلس
إدارة فيها

عقد إيجار موقع صراف

 5سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

245,542

.5

شركة محمد عبد العزيز
الراجحي وأوالده لالستثمار

بدر بن محمد بن
عبد العزيز الراجحي

عضو
مجلس
اإلدارة

عقد إيجار مبنى اإلدارة
يشغل العضو
منصب عضو مجلس اإلقليمية الجنوبية
إدارة فيها

 10سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

.6

شركة محمد عبد العزيز
الراجحي وأوالده لالستثمار

بدر بن محمد بن
عبد العزيز الراجحي

عضو
مجلس
اإلدارة

عقد إيجار مكتب
يشغل العضو
منصب عضو مجلس المبيعات المباشرة
في أبها
إدارة فيها

 9سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

40,000

.7

شركة محمد عبد العزيز
الراجحي وأوالده لالستثمار

بدر بن محمد بن
عبد العزيز الراجحي

عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب عضو مجلس
إدارة فيها

عقد إيجار موقع صراف

 5سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

35,000

.8

عبد اهلل بن سليمان عبد
العزيز الراجحي

-

-

عضو مجلس اإلدارة
في المصرف

عقد إيجار موقع صراف

 3سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

90,000

.9

عبد اهلل بن سليمان عبد
العزيز الراجحي

-

-

عضو مجلس اإلدارة
في المصرف

عقد إيجار مركز البطحاء  3سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة
للصرافة والتحويل

عقد تأجيري

550,000

 .10شركة االتصاالت السعودية أمين بن فهد الشدي عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب كبير
التنفيذيين فيها

عقد إيجار موقع صراف

سنتين ويتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

30,000

 .11شركة االتصاالت السعودية أمين بن فهد الشدي عضو
مجلس
اإلدارة

يشغل العضو
منصب كبير
التنفيذيين فيها

عقد إيجار موقع صراف

 3سنوات يتجدد
تلقائيا لمدة مماثلة

عقد تأجيري

30,000
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 - 3عقود التأمين
م

الطرف ذو العالقة

.1

شركة الراجحي
للتأمين التعاوني

عبد اهلل بن سليمان
عبد العزيز الراجحي

.2

شركة الراجحي
للتأمين التعاوني

عبد اهلل بن سليمان
عبد العزيز الراجحي

الشروط

قيمة األعمال/
التعاقدات لعام
2018

نوع االرتباط مع
الطرف المرتبط بالطرف المنصب
في المصرف الطرف ذو العالقة
ذو العالقة

المدة

نوع العالقة

عضو
مجلس
اإلدارة

وثائق التأمين الشامل للبنوك عقود سنوية
يشغل العضو
منصب عضو مجلس والممتلكات وانقطاع األعمال
وتغطية المدراء والتنفيذيين
إدارة فيها

بدون أي
شروط أو مزايا
تفضيلية

7,665,921

عضو
مجلس
اإلدارة

عقود سنوية

بدون أي
شروط أو مزايا
تفضيلية

1,051,726,079

وثائق التأمين الشامل
يشغل العضو
منصب عضو مجلس للسيارات
إدارة فيها

المدفوعات النظامية
تتكون المدفوعات النظامية المستحقّ ة على المصرف خالل السنة من الزكاة المستحقة على المساهمين والضرائب والمبالغ المدفوعة للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية وتكاليف إصدار التأشيرات وجوازات السفر ،إلخ.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية التي تمت خالل السنة:
البيان

2018
مدفوعة

وصف مختصر

األسباب

مستحقة للسداد
حتى نهاية الفترة
المالية (غير مدفوعة)

الزكاة

1,081,054,185

–

مدفوعة

–

الضرائب

29,181,464.05

–

مدفوعة

–

ضريبة القيمة المضافة

110,120,152.12

–

مدفوعة

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

247,939,702.00

–

مدفوعة

–

تكاليف التأشيرات وجوازات السفر

828,704.00

–

مدفوعة

–

رسوم وزارة العمل

6,028,289.00

–

مدفوعة

–
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مزايا وبرامج الموظفين
يقدم المصرف لموظفيه عدد من المزايا والمكافآت
خالل مدة الخدمة أو في نهايتها ،طبقًا لنظام العمل
السعودي وسياسات المصرف .ويحتسب مخصص
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام نموذج
تقييم االستحقاق طبقًا لنظام العمل السعودي
والمتطلبات التنظيمية المحلية .وقد بلغ رصيد
مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبلغ  848مليون ريال
سعودي.
أسهما مجانيةً لكبار موظفي
كما يمنح المصرف
ً
المصرف والشركات التابعة له ،والذين يرى المصرف
أنهم من األصول البشرية التي يجب االحتفاظ بها.
ويؤدي ذلك إلى تعزيز العالقات الوظيفية طويلة
األمد مع هؤالء الموظفين .وال يتم المنح إال بموافقة
بناء على توصية من لجنة الترشيحات
مجلس اإلدارة
ً
والمكافآت.

دفاتر الحسابات
يقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة طبقًا
لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية
الخاصة بالتقارير المالية .كما يعد المصرف قوائمه
المالية الموحدة لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة
البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية
والنظام األساس للمصرف.

مراجعو الحسابات

خالل الجمعية العامة العادية للمساهمين ،تم تعيين
السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز ومكتب كي
بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجعين لحسابات
المصرف للعام المالي  2018م .وستعين الجمعية
العامة القادمة بإذن اهلل مراجعي الحسابات الخارجيين
بناء على توصية لجنة
للعام المالي  2019م ،وذلك
ً
المراجعة وااللتزام في هذا الشأن.
المجلس لم يوص باستبدال مراجعي الحسابات
الخارجين قبل نهاية مدة التعاقد معهم.

إقرارات مجلس اإلدارة:
يؤكد مجلس اإلدارة على أنه وفقًا للمعلومات
المتوفرة له ،وبناءًا على ما ورد ضمن تقرير مراجع
حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية فإنه:
 تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.عد على أسس
 أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّسليمة وتم تنفيذه بفعالية .
 أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصرفعلى مواصلة نشاطه.
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الخاتمــة:
يع ّبر مجلس اإلدارة عن سروره واعتزازه بما حققه
المصرف من نتائج إيجابية خالل العام  ،2018ويرفع
بهذه المناسبة أسمى آيات شكره وامتنانه لخادم
الحرمين الشريفين حفظه اهلل ورعاه ،وولي عهده
حفظه اهلل  ،ولحكومتنا الرشيدة.
كما يقدم المصرف شكره الجزيل لمقام وزارة المالية
ووزارة التجارة واإلستثمار ومؤسسة النقد العربي
السعودي وهيئة السوق المالية على تعاونهم
ومساندتهم ودعمهم المتواصل لتطوير القطاع
المصرفي مما كان له األثر والدور الكبير في دعم
االقتصاد الوطني ونموه.
وينتهز المجلس هذه الفرصة أيضًا ليعبر عن شكره
وتقديره لألخوة المساهمين وعمالء المصرف الكرام
ومراسليه األعزاء على دعمهم وثقتهم وتعاونهم
الذي كان له أثره في تحقيق مزيد من التقدم
واالزدهار للمصرف ،كما ينقل خالص شكره وتقديره
لجميع العاملين في المصرف ،على جهودهم
المخلصة وتفانيهم في تأدية واجبهم ومهام
عملهم ،و الشكر موصول للسادة أعضاء الهيئة
الشرعية على جهودهم المخلصة ومساهمتهم
البناءة في أعمال المصرف.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ا ﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ

114
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

120
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

121
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

122
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪة

123
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
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ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه ﻣراﺟﻌون
وﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟ"ﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )”اﻟﻤﺼﺮف“( واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ
”اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“( ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وا>ﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
وﻓﻲ رأﻳﻨﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺪل ،ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
م ،وأداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻓﻘ Kﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ
2018م،
2018
ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

أﺳﺎس اﻟﺮأي
ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ وﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ”ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة“ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ .إﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘً ﺎ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ آداب وﺳﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ
اZﺧﻼﻗﻴﺔ اZﺧﺮى وﻓﻘً ﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت .وﻧﻌﺘﻘﺪ أن أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ Zن ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ >ﺑﺪاء رأﻳﻨﺎ.

أﻣﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
إن أﻣﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اZﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﻫﺬه اZﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻜﻞ ،وﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأﻳﻨﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﻻ ﻧﻘﺪم رأﻳ Kﻣﻨﻔﺼﻼ ﺣﻮل ﻫﺬه اZﻣﻮر.
وﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ أﻣﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺎم ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻬﺬا اZﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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أﻣﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﺎم

اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
م ،ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 241.9
2018م،
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮديُ ،ﺟﻨّﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪره
 7.8ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎر iﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ” 9اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ذات اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ .ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  9ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
2018م ﺑﻤﺒﻠﻎ  2.9ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .وﺗﻢ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018م
ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ إﻳﻀﺎح ) 3أ( ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻫﺬا اZﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮZ iن ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣ Kإدارﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟrﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ..1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1و  2و  3اﺳﺘﻨﺎد iإﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( ﺗﻌﺮﺿﺎت ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ؛ و
)ب( ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮدي/اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.
 ..2اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد
واﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ذات اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
 ..3اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﻼل إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
 ..4ا>ﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
وا>ﻓﺼﺎﺣﺎت ا>ﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .7
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟ"ﻳﻀﺎح رﻗﻢ ]]) 3أ([ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  - 9اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وا>ﻳﻀﺎح ]]) 2د( ))[(1
([
اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اZﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وا~ﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وا>ﻳﻀﺎح
) 27أ([
] [[7اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وا>ﻳﻀﺎح ]]27
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
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ﻛﻴﻒ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اZﻣﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﻮل ﻗﻴﺎم ا>دارة ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  9وﻧﻤﻮذج
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وا~ﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد
ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺼﺺ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وا~ﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .9
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﺟﺮاءات
رﻗﺎﺑﺔ ا>دارة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻤﺎذج واﻋﺘﻤﺎداﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮوض ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻌﺮﺿﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؛ و
 ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ/اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ُﺣﺪدت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا>دارة اﺳﺘﻨﺎد iإﻟﻰ ﻧﻤﻮذجاﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ؛
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﻓﻘ Kﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛ و -ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﺴﺎب ا>دارة ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ذات اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎت ا>ﺣﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا>دارة ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ا>ﺣﻼل ﻫﺬه وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ا>ﺣﻼل.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻛﺘﻤﺎل ودﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.2018
ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻠﺰم ،ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﺴﺎب
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج وﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻧﻈﺮ iﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،،9أﺟﺮﻳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔ Kﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ا>دارة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
م )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .(.(9
2018م
 1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
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أﻣﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﺎم

أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب أﺗﻌﺎب إدارﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣ Kﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟrﻓﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اZداة
ﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اZﺗﻌﺎب
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اZﺗﻌﺎب ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪل
وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ ”اﻟﺪﺧﻞ ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر“.
وﻧﻈ ًﺮا ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ذات أﺗﻌﺎب ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ا>دارة اﻓﺘﺮاﺿﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬه اZﺗﻌﺎب وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ”أﺗﻌﺎب ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ“.

ﻛﻴﻒ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اZﻣﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ ا>ﻓﺼﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞﻟ"ﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اZﺳﺎﺳﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻼﻓﺘﺮاﺿﺎت
واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا>دارة >ﺛﺒﺎت دﺧﻞ اZﺗﻌﺎب.
 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا>دارة >ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
 ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ا>دارة Zﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎتواﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وأﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻫﺬا اZﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮZ iن ﻗﻴﺎم ا>دارة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻓﺘﺮاﺿﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي.

 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦﻗﺒﻞ ا>دارة ﻣﻊ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اZﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻌﻴﻨﺔ؛ و

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎ>ﻳﻀﺎح ]) 3و([
ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮ ا>دارة Zﺛﺮ اZﺗﻌﺎب ﻋﻠﻰ ”اZﺗﻌﺎب ﻣﻦاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ“ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر".

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اCﺧﺮى اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2018م
إن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة )”أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة“( ﻫﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺧﺮى .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
م ،ﺑﺨﻼف اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺘﺎﺣ Kﻟﻨﺎ
2018م،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2018
ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻫﺬا.
إن رأﻳﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻻ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ وﻟﻦ ﻧﺒﺪي أي ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺘﺄﻛﻴﺪي ﺣﻮﻟﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺧﺮى اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ،ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ،وﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ،
ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،أو ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮأ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اZﺧﺮى وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺑﻼغ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اEدارة واﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻓﻘ Kﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واZﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اZﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،وﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺠ Kﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ.
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺟﻮﻫﺮي،
ً
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة
وا>ﻓﺼﺎح ،وﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻋﻦ اZﻣﻮر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺰم أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺪﻳﻞ واﻗﻌﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
إن اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ا>ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺠ Kﻋﻦ اﻟﻐﺶ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻜﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺟﻮﻫﺮي
ً
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺄن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﺴﺘﻮى
أو اﻟﺨﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ رأﻳﻨﺎُ .ﻳ 
ٍ
ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ وﻓﻘ Kﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﻜﺸﻒ داﺋﻤ Kﻋﻦ أي ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻨﺪ وﺟﻮده .ﺗﻨﺸﺄ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻔﺎت ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ وﺗ َُﻌﺪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ،إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ً
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘ Kﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺔ
اﻟﺸﻚ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑـ:
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺨﻄﺄ ،وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات
 ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة،
ً
أﺳﺎﺳﺎ >ﺑﺪاء رأﻳﻨﺎ .ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف أي ﺧﻄﺄ
ﺗﻜﻮن
Zن
وﻣﻼﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ً
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ﺟﻮﻫﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄZ ،ن اﻟﻐﺶ ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻃﺆ أو ﺗﺰوﻳﺮ أو ﺣﺬف ﻣﺘﻌﻤﺪ أو إﻓﺎدات ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﺗﺠﺎوز
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻓﻘ Kﻟﻠﻈﺮوف ،وﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮض إﺑﺪاء رأي ﺣﻮل
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وا>ﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة.
 اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،واﺳﺘﻨﺎد iإﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮﻫﺮي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪاث أو ﻇﺮوف ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜ Kﻛﺒﻴﺮ iﺣﻮل ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة .وإذا ﻣﺎ
اﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮﻫﺮي ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ إﻟﻰ ا>ﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وإذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ا>ﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ رأﻳﻨﺎ .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اZﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم وﻫﻴﻜﻞ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ا>ﻓﺼﺎﺣﺎت ،وﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
واZﺣﺪاث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺮﺿ Kﻋﺎدﻻً.
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت أو اZﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ> ،ﺑﺪاء رأﻳﻨﺎ ﺣﻮل
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .وﻧﺤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وا>ﺷﺮاف وأداء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻧﻈﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ﻟﻘﺪ أﺑﻠﻐﻨﺎ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ  -ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى  -ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻄﺎق واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي أوﺟﻪ
ﻗﺼﻮر ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اZﺧﻼﻗﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،واﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واZﻣﻮر اZﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻨﺎ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ.
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وﻣﻦ اZﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺣﺪدﻧﺎ ﺗﻠﻚ اZﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻣﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺎﻣﺔ .ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺒﻴﺎن ﻫﺬه اZﻣﻮر ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻈﺮ اZﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ا>ﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اZﻣﺮ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ،ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻧﺮى أن اZﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ا>ﺑﻼغ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟ"ﺑﻼغ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق  -ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل  -اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ا>ﺑﻼغ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اCﺧﺮى
اﺳﺘﻨﺎد iإﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻨﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ أي أﻣﺮ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ،ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اZﺣﻜﺎم
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اZﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد وﻋﺮض
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن وﻣﺮاﺟﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن
ص.ب 92876
اﻟﺮﻳﺎض 11663
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﺮاﻳﺲ وﺗﺮﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز
ص.ب 8282
اﻟﺮﻳﺎض 11482
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  -ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻗﻢ 369

ﻋﺒﺪا Oﺣﻤﺪ اﻟﻔﻮزان
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  -ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻗﻢ 348
1440ﻫـ
ﻫـ
 5ﺟﻤﺎدى ا~ﺧﺮة 1440
2019م(
م(
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019
)10
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)آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و2017

إﻳﻀﺎﺣﺎت

2018

2017

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )”اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ“(
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

4

43,246,043

48,282,471

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

5

30,808,011

10,709,795

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

6

43,062,565

36,401,092

ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

7

234,062,789

233,535,573

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ

8

8,897,587

7,858,127

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

9

1,297,590

1,314,006

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

10

3,629,245

5,015,464

365,003,830

343,116,528

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

11

7,289,624

5,522,567

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

12

293,909,125

273,056,445

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

13

15,251,063

8,786,598

316,449,812

287,365,610

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
رأس اﻟﻤﺎل

14

16,250,000

16,250,000

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

15

16,250,000

16,250,000

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى

15

)(349,555

5,281,682

12,747,323

13,906,736

3,656,250

4,062,500

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

48,554,018

55,750,918

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

365,003,830

343,116,528

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ

23

ﺗﺸﻜﻞ ا>ﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (1إﻟﻰ ) (39ﺟﺰء iﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

إﻳﻀﺎﺣﺎت

2018

2017

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

17

13,759,457

12,581,004

ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ

17

)(506,724

)(551,587

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

17

13,252,733

12,029,417

دﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

18

3,101,286

2,697,208

ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و 2017

اﻟﺪﺧﻞ

دﺧﻞ ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت  -ﺻﺎﻓﻲ
19

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

755,804

841,839

209,695

336,390

17,319,518

15,904,854

2,809,449

2,813,918

اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
20

رواﺗﺐ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

314,567

311,015

إﺳﺘﻬﻼك

8

442,171

440,566

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ أﺧﺮى

21

1,925,518

1,671,052

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

7

1,530,946

1,547,577

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

7,022,651

6,784,128

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

10,296,867

9,120,726

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اZﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

22 & 14

 1,625ﻣﻠﻴﻮن

 1,625ﻣﻠﻴﻮن

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ا1ﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ )ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

22

6.34

5.61

إﻳﺠﺎرات وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺗﺸﻜﻞ ا>ﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (1إﻟﻰ ) (39ﺟﺰء iﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

121

)آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

122

)آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و 2017

إﻳﻀﺎﺣﺎت

ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺴﻨﺔ

2018

2017

10,296,867

9,120,726

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
 أﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

15

 -إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

25

)(49,798
–

–
)(29,521

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أو ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
 اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ:15

–

 -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

15

–

 -ﻓﺮوق ﺻﺮف ﻋﻤﻼت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ

15

 -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة

)(340,134

)(52,637

73,624

10,194,432

9,026,520

ﺗﺸﻜﻞ ا>ﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (1إﻟﻰ ) (39ﺟﺰء iﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

201,825

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪة

123

)آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و 2017

إﻳﻀﺎﺣﺎت

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻧﻈﺎ ﻣﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺑﺎح
ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

2018

16,250,000

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 3 9
ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى

38

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

23

–

16,250,000
–
–

–
16,250,000

5,281,682

13,906,736

)(129,789

)(2,752,899

–

16,250,000

)(799,356

5,151,893

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2017

23

–

–

–

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اZول ﻣﻦ 2018

15

–

–

–

55,750,918

4,062,500

)(2,882,688

–
–

10,354,481
–
)(3,250,000

)(799,356

4,062,500

52,068,874

)(4,062,500

)(4,062,500
)(3,250,000

–

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

15

–

–

)(49,798

–

–

)(49,798

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒ ّﻴﺔ

15

–

–

)(52,637

–

–

)(52,637

–

–

)(102,435

–

–

)(102,435

–

–

10,296,867

–

10,296,867

)(102,435

10,296,867

–

10,194,432

اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

15

–

–

)(5,379,724

)(25,547

–

)(5,405,271

اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻻﺧﺮى

15

–

–

)(19,289

)(972,228

–

)(991,517

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﻓﻲ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

–

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

–

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻌﺎم 2018

–

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

16,250,000

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017

16,250,000

–

16,250,000

)(349,555

)(3,656,250

3,656,250

12,747,323

3,656,250

–
48,554,018

2017
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اZﺧﺮى ﻟﻠﺰﻛﺎة
ّ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2016

16,250,000

4,773,362

12,236,010

758,000

)(758,000

–

–

–

–

–

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اZول ﻣﻦ 2017

23

–

–

–

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

51,946,872

2,437,500
–

–

–

)(2,437,500
–

)(2,437,500

15

–

–

201,825

–

–

201,825

15

–

–

)(340,134

–

–

)(340,134

15

–

–

73,624

–

–

73,624

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

–

)(64,685

–

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

–

–

إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

–

–

)(29,521

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

–

–

)(94,206

زﻛﺎة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

–

–

)(155,474

زﻛﺎة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اZﺧﺮى

اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ّ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒ ّﻴﺔ

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻌﺎم 2017
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
  ٢٠١٧  ٣١

23

)(2,437,500

)(2,437,500

9,120,726

–

–
9,120,726
–

–

)(64,685

–

9,120,726

–

)(29,521

–

9,026,520

–

)(155,474

–

)(192,000

–

–

–

)(192,000

–

–

–

)(4,062,500

4,062,500

13,906,736

4,062,500

16,250,000
١٦٢٥٠٠٠٠

16,250,000

5,281,682

١٦٢٥٠٠٠٠

٥٢٨١٦٨٢

١٣٩٠٦٧٣٦

ﺗﺸﻜﻞ ا>ﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (1إﻟﻰ ) (39ﺟﺰء iﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

–
55,750,918
٤٠٦٢٥٠٠

٥٥٧٥٠٩١٨

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

)آﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

10,296,867

9,120,726

)(14,600
442,171
16,416
115
1,530,946
)(47,928

)(12,635
440,566
16,862
)(594
1,547,577
)(35,545

)(1,491,942
)(15,005,538
)(4,940,851
151,904
1,333,582

191,193
8,083,181
)(10,089,026
)(261,286
)(801,486

1,767,057
20,852,681
)(520,389

)(3,394,403
463,309
2,293,735

14,370,491

7,562,174

)(1,481,746
)(1,389,489

)(1,813,962
)(1,071,373

1,203,936
96,748,563
)(103,363,657
–

380,213
111,048,401
)(112,554,297
1,025

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(/اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ا1ﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

)(8,282,393

)(4,009,993

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اCﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
زﻛﺎة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

)(7,312,500
)(211,290

)(4,858,497
)(155,474

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ا1ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

)(7,523,790

)(5,013,971

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻨﻘﺺ(/اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(1,435,692
31,222,195

)(1,461,790
32,683,985

29,786,503
13,391,901
)(728,956

31,222,195
12,639,813
)(542,644

12,662,945

12,097,169

72,106

147,106

ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و 2017

إﻳﻀﺎﺣﺎت

124

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اCﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ)/اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( ا1ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
)ﻣﻜﺎﺳﺐ(/ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
)اﻟﺰﻳﺎدة(/اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ودﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺰﻳﺎدة)/اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

19
8
19
7
19

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ا1ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اCﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ/اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ا~ﺧﺮ/اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

8

ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

24

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ:
ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﻜﺴﺐ)/اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

–
)(49,798

ﺗﺸﻜﻞ ا>ﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (1إﻟﻰ ) (39ﺟﺰء iﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)(138,309
–

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

1

ﻋﺎم

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟ"ﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺳﻌﻮدﻳﺔ( )”اﻟﻤﺼﺮف“( وﺗﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ
رﻗﻢ م 59/ﺑﺘﺎرﻳﺦ  3ذو اﻟﻘﻌﺪة 1407ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓـﻖ  29ﻳﻮﻧﻴﻮ 1987م(
ووﻓﻘــ Kﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘــﺮة ) (6ﻣﻦ ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء رﻗــﻢ )(245
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  26ﺷﻮال 1407ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ.(1987

2018
٪

2017
٪

100

100

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﺼﺮف
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻜﻮك
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺤﺖ اﺳﻤﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮف ،وﺗﺤﺼﻴﻞ إﻳﺮادات ﺑﻴﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺼﺮف ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ،وا>ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﻘﺎرات.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
اﻟﻤﺤﺪودة -
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

100

100

ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم ،2013
ﻣﻨﺸﺄ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

100

100

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ
ﻛﻮﻛﻴﻞ رﺋﻴﺴﻲ و /أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وا>دارة
واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت و اﻟﺤﻔﻆ.

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
 -اﻟﻜﻮﻳﺖ

100

100

ﻓﺮع أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي.

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
 -اZردن

100

100

ﻓﺮع أﺟﻨﺒﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اZردﻧﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ وﻳﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺳﺘﻴﺮاد
وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واZﺣﺠﺎر وﻓﻘﺎ
Zﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﺷﺮﻛﺔ وﻛﺎﻟﺔ
ﺗﻜﺎﻓﻞ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
 -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

99

99

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ
ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻧﺸﻄﺔ وﺳﺎﻃﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ
 -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

100

100

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ -
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  1010000096وﻋﻨﻮان
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
 8467ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ  -ﺣﻲ اﻟﻤﺮوج
وﺣﺪة رﻗﻢ 1
اﻟﺮﻳﺎض 2743-12263
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻏﺮاض اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اZﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮف وﻧﻈﺎﻣﻪ اZﺳﺎﺳﻲ وZﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه .وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف
ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع ﻋﺪدﻫﺎ  581ﻓﺮﻋ 599 :2017) Kﻓﺮﻋﺎ( ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 13.532ﻣﻮﻇﻔﺎ
) 13.077 :2017ﻣﻮﻇﻔﺎ( .ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ”ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“( واﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ أو
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه )اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ا>ﻳﻀﺎح ) 3ب((:

125

) أ( اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻌﻤﻞ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ٪

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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ﺑﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ او ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ،ﻓﺈن اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ .ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻴﻤﺒﺮ  2018و  ،2017إن اﻟﺤﺼﺺ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺮف.
) ب( اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣ Kﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻮاﻓﻖ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺧﻀﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف
ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ .وﻧﻈﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺮف وأﺻﺪرت اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

2

أﺳﺲ اEﻋﺪاد

) أ( ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺼﺮف )ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ(:
 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
)اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )” - (12ﺿﺮاﺋﺐ
اﻟﺪﺧﻞ“ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗﻢ  - 21اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ”ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم“ ﺑﻘﺪر ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ(.
 ﺗﻤﺎﺷﻴ Kﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮلﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اZﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
) ب( أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس واEﻋﺪاد
ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘ Kﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ.
ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .وﻳﻘﺪم
ﺗﺤﻠﻴﻼ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺮداد أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل  12ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
)اﻟﻤﺘﺪاول( وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاول( ﻓﻲ
اﻳﻀﺎح .2-27

) ج( اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮف وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ Zﻗﺮب أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
) د( اCﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
إن اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اZﻣﺮ ﻣﻦ ا>دارة أن ﺗﻤﺎرس ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واZﺣﻜﺎم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اZﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟrﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اZﺧﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،واﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻓﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻈﺮوف واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮق أو
اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺮف .وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اZﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ا>دارة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت أو ﻣﺎرﺳﺖ ﻓﻴﻬﺎ اZﺣﻜﺎم:
) (1ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  9وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  39ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻤ ،KوﺑﺎZﺧﺺ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺪار وﺗﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

 ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ؛

ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.

 اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ؛
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻤﺎﻋﻲ؛
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻴﻎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت؛
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻤﺪﺧﻼت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد؛
 اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
) (2اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ]دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.
إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ أو
ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻳﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اZﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺤﺪث إﻣﺎ:
 ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،أو.
 ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اZﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
إن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ أو اZﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎح اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟrﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم ﻣﺸﺎرﻛﻮ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ اZﺻﻞ أو
اﻻﻟﺘﺰام ،ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺎرﻛﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس أو ﻳﺘﻢ
ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أدﻧﺎه ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﺧﻼت واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺟﻮﻫﺮﻳ Kﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ:
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اZﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻤﺴﺘﻮى  - 1اZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻏﻴﺮّ
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
 اﻟﻤﺴﺘﻮى  - 2ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺨﻼف اZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲاﻟﻤﺴﺘﻮى  1اﻟﺬي ﻳﺘﻢ رﺻﺪه إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺜﻞ اZﺳﻌﺎر( أو ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اZﺳﻌﺎر( .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ أدوات ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام :أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ Zدوات
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ؛ اZﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟrدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اZﺳﻮاق
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺔ؛ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اZﺧﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق.
 اﻟﻤﺴﺘﻮى  - 3ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﻴﺚ أن أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮىﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.
) (3ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﻄﺮة Zﺣﻜﺎم ا>دارة واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺣﺼﺺ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪور ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ .إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اZوﻗﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ا>ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق )ﺗﺸﻤﻞ أﻳﺔ أرﺑﺎح ﻣﺴﺠﻠﺔ وأﺗﻌﺎب
ا>دارة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور وﻛﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺎﻻت ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺗﻠﻚ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.
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ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اZﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﺣﻜﺎﻣﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺪرة اZﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ إدرار ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺼﻰ وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻬﺎ ،أو
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﻃﺮاف آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺄﻗﺼﻰ وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻬﺎ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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) (4ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واCﻋﺒﺎء
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اZﻋﻤﺎل اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ .ﺗﻘﻮم
ا>دارة ﺑﺈﺻﺪار أﺣﻜﺎﻣ Kﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺠﻨﻴﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت .إن ﻣﺪة اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻟﻤﻘﺪار اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻋﻠﻰ ا>ﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
) (5أﺗﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
أﻧﺸﺄت ا>دارة ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻐﺮض اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺮﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ/
رﺳﻮم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ .اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
) (٦ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘ Kﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻘ Kﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف
اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪى ا>دارة ﺑﺄﻳﺔ أﻣﻮر ﻫﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻛ Kﻫﺎﻣﺔ ﺣﻮل
ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘ Kﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ

) أ( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اZﺧﺮى اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر أدﻧﺎه .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ،9ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وا>ﻓﺼﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎر iﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أدﻧﺎه:
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اZﺧﺮى Zول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .2018إﻻ
أن ،ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺼﺮف.

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  - 15إﻳﺮادات
ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼء
ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ” 15إﻳﺮادات
ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼء“ ﻣﻤﺎ أدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺛﺒﺎت
ا>ﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮده اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  15ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2014
وﻫﻮ إﻟﺰاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018
ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  15ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻔﺮد ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ا>ﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﻳﺤﻞ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ا>ﻳﺮادات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴ Kﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﻳﺤﺪد
اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻋﻠﻰ ا>ﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت
ا>ﻳﺮادات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  15ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗﻢ  - 9اCدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2014ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2018ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﺗﻐﻴﺮ iﺟﻮﻫﺮﻳ Kﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ  39اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ا>ﺛﺒﺎت واﻟﻘﻴﺎس .ﻳﺆدي اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أدﻧﺎه ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ :9

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.

>ﻇﻬﺎر اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9وﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ،39ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗﻢ  7اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ا>ﻓﺼﺎﺣﺎت وﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪاء ﻓﻲ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2018ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ
ا>ﻳﻀﺎح رﻗﻢ  3واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﻓﻲ إﻳﻀﺎح رﻗﻢ .27

ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9إﻟﻰ ٍ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اZرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،إﻻ أﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ،9ﻳﺘﻢ
ﻋﺮض ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ؛ و
 ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اZرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺴﺘﺒﺪل اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻧﻤﻮذج ”اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة“ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39ﺑﻨﻤﻮذج ”اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ“ .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺨﻔﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ا>ﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ iاﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك
زﻳﺎدة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ .إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد .اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻫﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اZﺻﻠﻲ وﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘ Kإﺛﺒﺎت دﺧﻞ اZرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪل .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أو
إﺻﺪار اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﻐﻴﺮ ﻻﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ،9ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ،ﺑﺨﻼف ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ .39

ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ا>ﻳﻀﺎح رﻗﻢ .7
اﻟﺘﺤﻮل

ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه:
 ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﻋﺮض أرﻗﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت
اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻓﻲ
اZرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2018وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻟﺴﻨﺔ  2017ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ،9وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ .9
 ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
أ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.

ب ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﺴﺒﻘ Kﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ج

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ Zﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ.

ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي Zدوات
اﻟﺪ ّﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ .9
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 7

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)أ ( اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
) (1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ 9
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﻘﻴﺎس اZﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘ Kﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39وﻓﺌﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
رﻗﻢ  9ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اZﺻﻠﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ 39

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ 9

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
اZﺻﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 39

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
رﻗﻢ 9

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

ﺗﻤﻮﻳﻼت وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

48,282,471

48,282,471

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

ﺗﻤﻮﻳﻼت وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

10,709,795

10,705,849

ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

23,452,869

23,437,245

ﺻﻜﻮك

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

9,805,139

9,775,876

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

800,000

800,000

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

23,487

23,487

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

389,193

389,193

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

771,293

771,293

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

1,034,286

1,034,286

ﺗﻤﻮﻳﻼت  -ﺻﺎﻓﻲ

ﺗﻤﻮﻳﻼت وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

233,535,573

230,701,718

328,804,106

325,921,418

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

5,522,567

5,522,567

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

273,056,445

273,056,445

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

8,786,598

8,786,598

287,365,610

287,365,610
٨٧٨٦٥٩٨
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إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ
 9ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  9ﻛﻤﺎ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ  39ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

إﻋﺎدة
ا ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

إﻋﺎدة
اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  9ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

48,282,471

–

–

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

48,282,471

–

–

–
48,282,471

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا1ﺧﺮى
اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس )ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ا>ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( )إﻳﻀﺎح (1
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

10,709,795
–

–

–

–

)(3,946

10,709,795

–

)(3,946

233,535,573

–

–
–
10,705,849

ﺗﻤﻮﻳﻼت  -ﺻﺎﻓﻲ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

–

)(2,833,855

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

233,535,573

–

)(2,833,855

اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

34,058,008

–

إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس )ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ا>ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( )إﻳﻀﺎح (1

–

–

–
–
230,701,718

اﺳﺘﺜﻤﺎرات:
إﻟﻰ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

–

إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس )ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ا>ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( )إﻳﻀﺎح (1

–

)(800,000
–

–
–
)(44,887

–
–
–

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

34,058,008

)(800,000

)(44,887

33,213,121

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

326,585,847

)(800,000

)(2,882,688

322,903,159

إﻳﻀﺎح  :1ﻟﻘﺪ زاد ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
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)ب( ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  9ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ  39ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  9ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

–

1,805,579

–

–

ﻣﺤﻮل إﻟﻰ:
ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ -
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )إﻳﻀﺎح (1

–

)(771,293

–

–

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )إﻳﻀﺎح (2

–

)(1,034,286

–

–

)(1,805,579

–

–

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

1,805,579

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات:
–

–

–

1,034,286

–

–

ﻣﻦ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )إﻳﻀﺎح (3

–

800,000

–

–

ﻣﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ )إﻳﻀﺎح (1

–

)(23,487

–

–

اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ )إﻳﻀﺎح (2

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

–

412,680

1,810,799

412,680

–

2,223,479

ﻣﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات:
–

–

–

–

–
–

اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

–

ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

–

771,293

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

–

23,487

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ

–

794,780

–

794,780

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
–

5,522,567
273,056,445
8,786,598
287,365,610

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

5,522,567

–

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

273,056,445

–

–

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

8,786,598

–

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

287,365,610

–

–

٢٨٧٣٦٥٦١٠

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

إﻳﻀﺎح  :2ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة /
ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  .9وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  1.034.286ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
إﻳﻀﺎح  :3ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ  .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  800ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
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إﻳﻀﺎح  :1اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟ"ﻟﻐﺎء ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﻬﻢ
ﺣﻘوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  771.293ﻣﻟﻳون رﻳﺎل ﺳﻌودي ﻓﻲ
ﻣﺣﻔظﺔ أدوات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻟﻐﺮص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻣوﺟب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  .9ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺒﻘ Kﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرات
أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ أي أرﺻﺪة
ﺿﻤﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ )ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ﻟﺘﻠﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  23.487ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ
ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ.

)ج( ﺗﺄﺛﻴﺮ ا1رﺑﺎح اﻟﻤﻘﺒﺎة واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ا1ﺧﺮى
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
أﺧﺮى

أرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺒﺎة

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 39
) 31دﻳﺴﻤﺒﺮ (2017

13,906,736

5,281,682

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ 9

129,789

)(129,789

إﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ 9

)(2,882,688

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ١) 9
ﻳﻨﺎﻳﺮ (2018

11,153,837

–

5,151,893

ﻳﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻓﻘ Kﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  39إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ :9
 رﺻﻴﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻓﻘ Kﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 39؛
 رﺻﻴﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪد وﻓﻘ Kﻟﻠﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  9ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
)ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ (39

إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس

 1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
)اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮ ﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ (9

ﻣﺨﺼﺼﺎت دﻳﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ /(39اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ (9
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  -ﺻﺎﻓﻲ:
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ

–
5,555,210
–
5,555,210

3,946

3,946

2,833,855

8,389,065

44,887

44,887

2,882,688

8,437,898

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)د( ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

ﻣﺪرﺟﺔ إﻟﺰاﻣﻴ_
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ -
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اZﺧﺮى

–

–

43,246,043

43,246,043

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

–

–

30,808,011

30,808,011

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

–

–

22,477,145

22,477,145

ﺻﻜﻮك

–

–

17,395,957

17,395,957

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

1,141,584

–

–

1,141,584

ﺻﻜﻮك

800,000

–

–

800,000

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

ﺗﻤﻮﻳﻼت  -ﺻﺎﻓﻲ

–

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1,941,584

1,103,463
–
1,103,463

–

1,103,463

234,062,789

234,062,789

347,989,945

351,034,992

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

–

–

7,289,624

7,289,624

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

–

–

293,909,125

293,909,125

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

–

–

15,251,063

15,251,063

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

–

–

316,449,812

316,449,812

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

إﻳﻀﺎﺣﺎت

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﻛﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ
ﺣﺘﻰ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﺗﻤﻮﻳﻼت وذﻣﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

أﺧﺮى ﻣﺪرﺟﺔ
ﺑﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

–

–

–

48,282,471

–

–

48,282,471

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

–

–

–

10,709,795

–

–

10,709,795

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺻﻜﻮك

–

–

23,452,869

–

–

–

23,452,869

–

–

10,605,139

–

–

–

10,605,139

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻛﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

23,487

–

–

–

–

23,487

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

–

389,193

–

–

–

–

389,193

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

–

–

–

771,293

–

771,293

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

–

–

–

–

1,034,286

ﺗﻤﻮﻳﻼت  -ﺻﺎﻓﻲ

–

–

–

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

–

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

412,680

34,058,008

233,535,573
292,527,839

–
1,805,579

–

1,034,286

–

233,535,573

–

328,804,106

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

–

–

–

–

–

5,522,567

5,522,567

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

–

–

–

–

–

273,056,445

273,056,445

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

–

–

–

–

–

8,786,598

8,786,598

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

–

–

–

–

–

287,365,610

287,365,610

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ب( اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎر hﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018
) (١ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﻘﺎﺳﺔ:
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ا~ﺧﺮ او ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:
 ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ؛ و
 ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪدة
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ
واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ

اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس أدوات ّ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ وﻻ ﻳﺘﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:
 ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺑﻴﻊ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ و
 ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪدة
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ
واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟ"ﻟﻐﺎء ﺑﻌﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ا~ﺧﺮ .ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟ"ﻟﻐﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ
وﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻠﻐﻲ أو ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ.

ﻻ ﻳﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻﺣﻘ> Kﺛﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑدﺋﻲ،
إﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﻪ >دارة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج ا1ﻋﻤﺎل

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻔﻈﺔ اZﻋﻤﺎل Zن ﻫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اZﻋﻤﺎل وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ا>دارة .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ:
 اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واZﻫﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اZﻋﻤﺎل واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .وﺑﺎZﺧﺺ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ا>دارة ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ا>ﻳﺮادات ،واﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺤﺪد ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات؛
 اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄن
ذﻟﻚ إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺼﺮف؛
 اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل )واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل ذﻟﻚ( وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛
 اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪراء اﻟﺸﺮﻛﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪارة أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ؛ و
 ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺣﺠﻤﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
وأﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
اZﻧﺸﻄﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ Zﻫﺪاف إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻌﻘﻮل دون اZﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﻮرات ”أﺳﻮاء ﺣﺎﻟﺔ“ أو ”ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻀﻐﻂ“ .إذا ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اZﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮف ﻻ ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻧﻤﻮذج اZﻋﻤﺎل ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺣﺪﻳ ًﺜﺎ ﻓﺼﺎﻋﺪ.i
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

Zﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢُ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ”اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ“ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .وﺗﻤﺜﻞ ”اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ“ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اZﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ
وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ا>ﻗﺮاض اZﺳﺎﺳﻴﺔ اZﺧﺮى )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا>دارﻳﺔ( ،ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎﻣﺶ
اﻟﺮﺑﺢ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ
اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟrدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ
ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم
اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺮط .ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﺮف
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اZﺣﺪاث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ؛
 اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ وﺷﺮوط اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ؛
 اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺪدة )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات دون
ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع(؛ و
 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد
 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ.إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ وﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إذا ﺣﺪث ﺗﻐﻴﺮ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻧﺎدرة ﻟﻬﺪف ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻨﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻨﻄﺒﻖ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي(:
ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي .ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
وﺗﺠﺘﺎز ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻢ.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات )اﻟﺼﻜﻮك( :ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﺻﻜﻮك ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ
اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﻫﺬه ﻫﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻴﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺟﺮاء اﺧﺘﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻟ"ﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻟﻌﺮض ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات )اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( :ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ .وﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ أدوات اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ )اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
رﻗﻢ  .(٩ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ اﺧﻔﺎﻗﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
 .2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺨﻼف اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻛﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﻮاﺋﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ،
واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻃﺒﻘZ Kﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اZﺧﺮى ووداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺒﺪﺋﻴ Kﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼ Kﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘ Kﻗﻴﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء .ﺗﺸﻜﻞ
ﻫﺬه اﻟﺗﻣوﻳﻼت أﺳﺎﺳ Kأرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،وﻫﻲ ،اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ واﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﻫﺬه
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺒﻠﻎ ا1ﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا1ﺧﺮى :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ا>ﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻠﻚ اZرﺻﺪة
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺗﺠﺘﺎز ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 .3اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد

 .4ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)أ ( اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أ  .اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮف
ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﺈﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻓﻘ Kﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ أو اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف
ﺑﻨﻘﻞ أو إﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻳﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ.

إذا ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻘ ّﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮف
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ
اﺧﺘﻼﻓ Kﺟﻮﻫﺮﻳ .Kﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺻﻠﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ .ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ،
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺻﻠﻴﺔ وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد
اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺠﺰء اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ( وﻣﺠﻤﻮع ) (1اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻣﻮﺟﻮد
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎؤه ﻧﺎﻗﺼ Kﻣﻨﻪ أي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻔﺘﺮض( ،و) (2أي
ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ ﻳﺘﻢ
إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻦ
ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﻘﻮم
اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻛﻤﻜﺴﺐ
أو ﺧﺴﺎرة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻓﻲ ﺣﺎل إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻤﻮل ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض
اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اZﺧﺮى ،ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺪﺧﻞ أرﺑﺎح.

اﻋﺘﺒﺎر gﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018ﻻ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي ﻣﻜﺴﺐ/ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ Zﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ ﻓﻲ اZرﺑﺎح أواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻠﻚ اZوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أﻳﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ أو ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف
ﻛﻤﻮﺟﻮد أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻔﺼﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ أو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺛﺒﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻳﺤﺪﻳﺪه اﻟﻤﺪى
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﻮل.
)ب( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻗﺪ ﺗﻢ إﺧﻼﺋﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ.

)ب ( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺷﺮوﻃﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ واﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
 .5اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:
 اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أدوات د ّﻳﻦ؛
 ذﻣﻢ ا>ﻳﺠﺎرات اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛
 ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة؛ و
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺼﺎدرة.
ﻻ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

 أدوات اﻟﺪ ّﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ؛ و

إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﺘﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
وﻗﺖ اﺳﺘﺒﻌﺎده .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻼﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻔﻌﻠﻲ اZﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

 اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن أدوات ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎدل
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ”ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ“.
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮ iﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اZداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل  12ﺷﻬﺮ iﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘ Kﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ذات ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ :أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي
)أي اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﺳﺘﻼﻣﻪ(؛
 اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ذات ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ :أي اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة؛
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ :أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﺼﺮف
إذا ﻗﺎم ﺣﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﺳﺘﻼﻣﻪ؛ و
 ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺎﻣﻞ
اZداة ﻧﺎﻗﺼ Kﻣﻨﻬﺎ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﺳﺘﺮداده ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ
اZداة.
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إذا ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺗﻢ
اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻮل ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻫﻲ ذات
ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ .ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ ذو ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻨﺪ ﻗﻮع ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اZﺣﺪاث وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اZدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ:
 اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺘﻤﻮل أو اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﺼﺪرة؛
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد أو ﺗﺠﺎوز ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق؛
 إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت أو اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﺮط إﻻ
ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ؛
 ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺄن اﻟﻤﺘﻤﻮل ﺳﻴﻌﻠﻦ إﻓﻼﺳﻪ أو دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ؛ أو
 اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ اZوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﻮل ﺑﺄﻧﻪ ذو ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﺑﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك أي
ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
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ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 12
ﺷﻬﺮ:i

إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﺣﺗﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ذو ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺺ ،ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺼﻜﻮك.
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
 ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
 ﻗﺪره اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل >ﺻﺪار دﻳﻮن
ﺟﺪﻳﺪه.
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﻋﺎده ﻫﻴﻜﻠﻪ اﻟﺪﻳﻮن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ا>ﻋﻔﺎء اﻟﻄﻮﻋﻲ أو ا>ﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن.
 آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ”اﻟﻤﻤﻮل
ﻫﻮ اﻟﺤﻞ ا~ﺧﻴﺮ“ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ ا~ﻟﻴﺎت.
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻤ Kﻟﻌﻤﻖ ﺗﻠﻚ ا~ﻟﻴﺎت ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻋﺮض ﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة :ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات؛
 ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب
واﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب :ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة
ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻜﻼ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض أي ﻓﺎﺋﺾ
ﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب
ﻛﻤﺨﺼﺺ .
ﺷﻄﺐ

اﻟﺪﻳﻦ )إﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴ Kأو ﻛﻠﻴ (Kﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ
ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت وأدوات ّ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل واﻗﻌﻲ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺪ ّﻳﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ Zﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺮف ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﻤﺎن

ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ
اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨ .Kﺗﻜﻮن
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واZوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد/اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻤﺨﺰون واﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ.
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ا>ﻗﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9وﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .39ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ا>ﺿﺎﻓﻴﻪ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺮدة.
وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻛﺤﺪ ادﻧﻲ ،ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻳﻌﺎد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ا>ﺿﺎﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اZوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﺎﻣﺶ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻳﻮﻣﻲ.
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ً
ﻣﻦ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺜﻞ وﺳﻄﺎء اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ،أو
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات
ً
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎزل.
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮدة

ﺳﺘﻈﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
 .39وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اZﻓﻀﻞ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﻳﺗم ﺗﺣوﻳل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻟﻌﻣﻟﻳﺎت
اﻟداﺧﻟﻳﺔ إﻟﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺻﻟﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺮدة
أو اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اZﺻﻠﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ .ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎر اZﻓﻀﻞ
إﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼ Kﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺮداد وﻓﻘ Kﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮف.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻮد ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪدة
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻀﻤﺎن إزاء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻔﺎق ﻣﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﻓﻘ Kﻟﺸﺮوط أداة اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ” .ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ“ ﻫﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﻛﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘ.K
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة أو اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺄﻗﻞ ﺳﻌﺮ رﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺒﺪﺋﻴ Kﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻟﻀﻤﺎن أو اﻻرﺗﺒﺎط .وﻳﺘﻢ
ﻻﺣﻘ Kﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  :2018ﺑﻤﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻔﺄ وﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة؛ و
 ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  :2018ﺑﻤﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻔﺄ واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ Zﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﺘﻤ ً
ﻼ.
ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺼﺮف أي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ا~ﺧﺮى:
 ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  :2018ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة؛ و
 ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  :2018ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺨﺼﺺ وﻓﻘ Kﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  37إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻘ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت.
 .7اﻟﻌﻤﻼت اCﺟﻨﺒﻴﺔ
إن ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
اZرﺑﺎح واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اZﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ واﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻓﺮوق اﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻓﻲ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻓﺮوق اﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ أدوات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ )ﻗﺒﻞ
 1ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2018أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻢ
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ا~ﺧﺮ )ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2018ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ Zﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.

 .8ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه
اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اZﺧﺮى.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺛﺒﺎت ا>ﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺪاد واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )أي رﺳﻮم
اﻻﻛﺘﺘﺎب وا>داره واZداء( ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻟﺘﺰام اZداء.
) (1اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﻮاﺋﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ،
واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻃﺒﻘZ Kﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة  -ﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت وﺑﻌﺾ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (39ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة ،وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴK
إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
وﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘ Kﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﻌﻠﻲ( ﻧﺎﻗﺼ Kأي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ وﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف وذات ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﺘﻤﻮﻟﻴﻦ .وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻤﻮل ﺑﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ أو ﺷﻄﺐ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ا>ﺿﺎﻓﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز
ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ( وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘ Kﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺑﻌﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اZﺳﺎس
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
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 .6اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪان ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة أو
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اZﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 .2ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  -ﺗﺼﻨﻒ ا>ﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺤﺪد واﻟﺘﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ا>ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ
ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴK
إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وا>ﺿﺎﻓﻴﺔ،
وﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘ Kﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻧﺎﻗﺼ Kﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺺ
ا>ﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﻌﺪ اZﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ ا>ﻋﺘﺒﺎر أي ﺧﺼﻮﻣﺎت أو ﻋﻼوات ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو إﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻪ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺎد ًة ﺑﻴﻊ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ا>ﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﻛـﻤﺤﺘﻔﻆ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ا>ﺳﺘﺤﻘﺎق دون أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،وأن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اZﺻﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ أﺣﺪاث ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل.
 .3ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ  -ﺗﺼﻨﻒ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ إﻟﻰ ”اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة Zﻏﺮاض
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة“ أو ”اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ“ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .ﻳﺘﻢ إﻗﺘﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ Zﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﺳﺎﺳ Kﻟﻐﺮض ﺑﻴﻌﻬﺎ أو إﻋﺎدة
ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺗﻘﺎس ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ أﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮات
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻻ ﺗﻀﺎف
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،إن وﺟﺪت،إﻟﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ
ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺜﺒﺖ ﻛﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ
إﻇﻬﺎر دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻮزﻳﻌﺎت اZرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ دﺧﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ أﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻻﺣﻘ Kﻻﺛﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺑﺨﻼف
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )أي اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة( إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 إذا ﻛﺎن اZﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اZﻣﺮ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اZﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اZﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎZﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر أو ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
 إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اZﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺬﻣﻢ
ﻋﻨﺪﺋﺬ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ٍ
ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ ”ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة“ ﻓﻘﻂ.
 .4ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ  -اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺻﻜﻮك أﺳﻬﻢ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻨّﻒ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ
ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ
ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أو اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اZﺟﻨﺒﻲ أو أﺳﻌﺎر اZﺳﻬﻢ.
ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴ Kإﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ”ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ“
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وا>ﺿﺎﻓﻴﺔ
وﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘ Kﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﻜﻮك أﺳﻬﻢ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻋﺘﺒﺎره ﺑﺄﻧﻪ
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘ Kﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻗﺪ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ”اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة“ إذا
اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ”اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اZﺧﺮى اﻟﻤﻘﺘﻨﺎه ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة“ وإذا
ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر أو ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺤﺪث أو أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ اﻓﺜﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟrﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اZﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺄن ﺣﺪوث أﺣﺪاث اﻟﺨﺴﺎرة/ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻬﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟrﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟrﺻﻞ .وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﺎب
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻳﺪرج ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض
ﻗﻴﻤﺔ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .إن اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
اZﺻﻠﻲ.
ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻدارة أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﺟﺘﻬﺎد أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ
وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻪ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺑﺪورﻫﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ .ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻜﻮن ﻣﺨﺼﺺ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﺎﻻت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺟﻤﺎﻋﻲ .وﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد
دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟrﻃﺮاف
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ اZﺧﺬ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة .ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻳﻘﻮم
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪل
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

 اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻬﺪات أو ﺷﺮوط اﻟﺴﺪاد.
 اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ا>ﻓﻼس ﺿﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
 اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
 اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ .ﺗﺸﻄﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ ا>ﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﺷﺮوﻃﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ
اﻟﺴﺪاد وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت
إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اZﺣﻮال .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺧﻀﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ً
اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اZﺻﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻣﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف
اﻟﻤﺘﻤﻮل .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اZﺧﻴﺮة ،ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﺪاد أو ﺧﻄﻂ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻌﺪل ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻤﺘﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻓﻌﻠﻴ .Kوﻳﺘﺮﺗﺐ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
ّ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺧﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق اZﺻﻞ وﺗﺪﻧﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺣﻴﺚ
أن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اZﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻻ
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اZﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﻳﺆدي
إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ.
وإذا ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض
وأن ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺤﺚ وﻗﻊ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض )ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ(،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘ Kوذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻛﻤﺨﺼﺺ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻻ ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻻ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
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) (2اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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اﺳﺘﺜﻤﺎرات ا1ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

) (5اﻟﻌﻤﻼت ا1ﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻳﻤﺜﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻬﺎم أو ﻃﻮﻳﻞ اZﻣﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أدﻧﻰ
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ دﻟﻴ ً
ﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ Kﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻃﺎﻟﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻤﺮ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮد ،وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن أي زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .أي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘ Kﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺘﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ.

ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف .ﺗﺤﺪد ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ )ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ( اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل
اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

) (3اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اZﺻﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف.
 ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذﻫﺎ ،أي ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ.
) (4اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اZﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﻮل
واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻬﻮاﻣﺶ
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼوة
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .وﺑﻌﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﺿﻤﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﻤﻄﻔﺄة أو أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت،
أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﺤﺖ ”ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺻﺎﻓﻲ“ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﺤﺖ ”أﺗﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ  -ﺻﺎﻓﻲ“ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن.

إن ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻻت اZرﺑﺎح واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ
ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اZوﻟﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر
اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮاﺋﻢ دﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ Zﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺴﻨﺔ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻓﺮوق اﻟﺼﺮف
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪان ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة أو
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اZﺟﻨﺒﻴﺔ
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف
وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ا>ﻳﻀﺎح رﻗﻢ  ١ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( .ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ان اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ أو ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻋﺘﺒﺎر iﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﻘﺎف اﻟﺴﻴﻄﺮة.
أﻋﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اZﺣﺪاث ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ )أي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اZﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ(.
 اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ:
 أي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ا~ﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
 اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أﺧﺮى.
 ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ
أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ اZﺳﻬﻢ.

 ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
 ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﺮوق اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
ا ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
 ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ
 ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ Zي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ
 ﻳﺜﺒﺖ أي ﻓﺎﺋﺾ أو ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
 ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اZم ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘ Kﻓﻲ
ﺑﻨﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ إﻟﻰ اZرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو اZرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة،
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑ Kإذا ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف
ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اZرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وا>ﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻨﺪ
إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮi
ﻫﺎﻣ) Kوﻟﻜﻦ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة( ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وﻻ ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔً ﺗﺎﺑﻌﺔً أو ﺗﺮﺗﻴﺒ Kﻣﺸﺘﺮﻛ .Kﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴ Kﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘ Kاﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎزة
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ )اﻟﺤﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت واZرﺑﺎح/اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ
ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة( ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،إن وﺟﺪ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘ ،Kﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﻴﻤﺔ( أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ .ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،ﻳﺘﻢ
إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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) ب( أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﻄﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺄن
ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﻳﺘﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ودﺧﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة أو اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ دون ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻜﻴﺔ .وإذا ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ:

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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) ج( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪاول

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف/إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم
ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات( .ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اZﻧﻈﻤﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اZﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ( ﻣﺒﺪﺋﻴ Kﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻓ Kﻓﻲ اZﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟrداة.
)د( ﻣﻘﺎﺻﺔ ا1دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻇﻬﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺰم
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻓﻲ آن واﺣﺪ .ﻻ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ا>ﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ أي ﻣﻌﻴﺎر أو ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮف.
)ﻫـ( إﺛﺒﺎت اoﻳﺮادات

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﺛﺒﺎت
ا>ﻳﺮادات.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﻳﺮادات ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﺑﻌﺾ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻋﻠﻰ اZرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﻳﺨﺼﻢ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة واﻟﻤﺘﺤﺼﻼت
ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟrﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺮ
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء( إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟrﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻋﻨﺪ
ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟrداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اZﺗﻌﺎب
واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
إن أﺗﻌﺎب اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒ Kﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ )ﻓﻮق ﺣﺪ
ﻣﻌﻴﻦ( ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆدي ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻓﺈن أﺗﻌﺎب
ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﻬﺪ.

ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ دﺧﻞ اﻻﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺳﻌﺮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺳﻌﺮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻻﺳﺘﺸﺎرات ا>دارﻳﺔ اZﺧﺮى وأﺗﻌﺎب
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
زﻣﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ ،أي أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZداء.
وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اZﺗﻌﺎب اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ إدارة اZﺻﻮل وإدارة اﻟﺜﺮوات
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺨﺪﻣﺎت اZﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،أي أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZداء.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أﺗﻌﺎب إدارة اZﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ .وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﺪأ
ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺜﺮوات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات ﺗﻮزﻳﻌﺎت اZرﺑﺎح ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم
ا>ﻳﺮادات وﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اZرﺑﺎح.
ﺗﻨﻌﻜﺲ أرﺑﺎح ﻛﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ
اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ أو ا>ﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اZﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﻴﻒ اZﺳﺎﺳﻲ
Zداة أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت رﺑﺢ/ﺧﺴﺎرة ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ/
ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ.
ﻳﻨﺘﺞ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اZرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻮزﻳﻌﺎت
اZرﺑﺎح ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
وﻓﺮوق ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺻﺎﻓﻲ ا>ﻳﺮادات ﻣﻦ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻐﻴﺮات
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وإﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮزﻳﻌﺎت
اZرﺑﺎح وﻓﺮوق ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺑﺈﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات
ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ ،وﻳﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴ Kإدراﺟﻬﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ ،ﻧﺎﻗﺼ Kﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ )إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ( .ﻻ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أي اﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات .ﻳﺘﻢ
إﺛﺒﺎت إﻳﺮادات ا>ﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اZﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼ Kاﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ .وﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك اZرض.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻻﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اZﻋﻤﺎر ا>ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:

وﺑﻌﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ أي اﻧﺨﻔﺎض ﻻﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼ Kﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت
أي أرﺑﺎح ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼ Kﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
)ز( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ
اﻳﺠﺎر ﻃﻮﻳﻞ اZﺟﻞ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اZﻋﻤﺎر ا>ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.

 ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر أو اﻟﻌﻤﺮ
ا>ﻧﺘﺎﺟﻲ ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ  33ﺳﻨﺔ.
 ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر أو 3
ﺳﻨﻮات ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻌﺪات وأﺛﺎث  3إﻟﻰ  10ﺳﻨﻮات.
ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
واZﻋﻤﺎر ا>ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إذا ﻟﺰم اZﻣﺮ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ اZﺣﺪاث أو اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺮداد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ
أي ﻗﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟrﺻﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد.
)ﻃـ( وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ،وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
)ي( اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﺰام ﺑﻨﺎء ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺴﺪاد ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام وأﻳﻀ Kﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎ>ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ.
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)و( اﻟﻌﻘﺎرات ا1ﺧﺮى

)ح( اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ك( اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اoﻳﺠﺎر

)ن( اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

 .1إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
)اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻤﺘﺜﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ( اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻳﺮادات اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
ﻛﺄﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮﻳﺔ.

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻘﻮد ا>ﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻛﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد ا>ﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻫﻲ
ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد
ا>ﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ا>ﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي دﻓﻌﺔ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﺠﺰاءات ﺑﻌﺪ
ﺧﺼﻢ إﻳﺮادات ا>ﻳﺠﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )إن وﺟﺪت( ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻛﻤﺼﺮوف
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ا>ﻳﺠﺎر.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺜﻞ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻻﺣﻘ Kﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.
 .2إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ا>ﻳﺠﺎر ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ا>ﺟﺎرة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ أو ا>ﺟﺎرة ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ( )إن وﺟﺪت(،
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت ا>ﻳﺠﺎر ﺿﻤﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﺪرج
ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ”اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت“ .ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ إﻳﺮادات
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب إﻳﺮادات ا>ﻳﺠﺎر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ دوري
ﺛﺎﺑﺖ.
)ل( اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

Zﻏﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻳﺸﺘﻤﻞ ”اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻪ“ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
واZرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ( واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
ﺑﻔﺘﺮات اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪة  90ﻳﻮﻣﺎ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
)م( ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮة ا1ﺟﻞ

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮة اZﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮم،
وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

)س( ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻃﺒﻘZ Kﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
)ع( اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا1ﺳﻬﻢ

ﻗﺎم ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اZﺳﻬﻢ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ .وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ Zدوات ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )اﻟﺨﻴﺎرات( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
)ف( أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﻴﺪة .وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺘﻢ إدراج ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اZرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدارة
ﻫﺬه اZﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
)ص( اﻟﺰﻛﺎة

وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي رﻗﻢ
 381000074519ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11أﺑﺮﻳﻞ  2017و اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ )”ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي“( ،وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اZرﺑﺎح
اﻟﻤﺒﻘﺎة.
)ق( ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إدارة ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .إن اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اZﻣﺎﻧﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .إن ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻳﺘﻢ
ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اZﺗﻌﺎب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻃﺒﻘ ُﺎ Zﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺻﻒ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﺎﺟﺮة:
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺪ iﺗﻤﻮﻳﻠﻴ Kﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ أو أﺻﻞ
وﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﺷﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ:
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺪ iﺗﻤﻮﻳﻠﻴ Kﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ أو أﺻﻞ
وﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﺷﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺼﻨﺎع:
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺪ iﺗﻤﻮﻳﻠﻴ Kﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ
ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ .وﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
واﻟﺮﺑﺢ.
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ:
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺪ iﺗﻤﻮﻳﻠﻴ Kﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ أو أﺻﻞ
وﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ رﺑﺢ ﻣﻌﺮوف
وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺮﺑﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.
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4

اﻟﻨﻘﺪ واCرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اCﺧﺮى

ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ واZرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

8,133,635

8,595,037

ودﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

19,444,194

17,952,252

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

293,214

425,071

ﻣﺘﺎﺟﺮة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

15,375,000

21,310,111

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

43,246,043

48,282,471

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

وﻓﻘ Kﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻼء Zﺟﻞ وﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻼء اZﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي.
إن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أﻋﻼه ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء iﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ )إﻳﻀﺎح  (24ﻋﻨﺪ
إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اCﺧﺮى

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

778,769

825,908

ﻣﺘﺎﺟﺮة

30,029,242

9,883,887

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

30,808,011

10,709,795

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎه اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ]اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ) AAAإﻟﻰ [(BBB-

29,801,590

10,142,259

دون درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ]اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ) BB+إﻟﻰ [(B-

750,591

436,360

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ

255,830

131,176

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

30,808,011

10,709,795

ﺗﺘﻢ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى أرﺻﺪة ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أو أرﺻﺪة اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
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6

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

)أ( ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ

2018

2017

172,753

124,825

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

22,477,145

23,452,869

ﺻﻜﻮك

17,395,957

10,605,139

ﻧﺎﻗﺼ :Kا>ﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻣﺮﺣﻠﺔ (1

)(28,337

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

39,844,765

–
34,058,008

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

1,141,584

ﺻﻜﻮك

800,000

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

1,941,584

23,487
389,193
–
412,680

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اmﺧﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

1,103,463
–

771,293
1,034,286

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا5ﺧﺮ

1,103,463

1,805,579

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

43,062,565

36,401,092

ﺗﺼﻨﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ >دارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف.
اCوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اCﺧﺮ
ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ .ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ Zﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ Zﻏﺮاض اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .ﻻ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻬﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ Zﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة.
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺮﻳﺠﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﻮﻳﻼت Zي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
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اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف  31) ٪22.5دﻳﺴﻤﺒﺮ  (٪22.5 :2017ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ.
)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

–

ﺻﻜﻮك

–
1,251,854

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اoﺟﻤﺎﻟﻲ

1,251,854

2017

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

22,477,145

22,477,145

18,167,620

18,167,620

24,362

1,276,216

1,141,584

1,141,584

41,810,711

43,062,565

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

–

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

–

ﺻﻜﻮك

896,118

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

896,118

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

23,452,869

23,452,869

10,605,139

10,605,139

23,487

919,605

1,423,479

1,423,479

35,504,974

36,401,092

)ج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ا ﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ا1رﺑﺎح
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

22,477,145

1,813

ﺻﻜﻮك

18,195,957

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

–
134,960

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

22,478,958
18,060,997

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

1,276,216

–

–

1,276,216

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

1,141,584

–

–

1,141,584

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

43,090,902

1,813

134,960

42,957,755
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

ا ﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اZرﺑﺎح
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

23,452,869

6,984

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

–

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

23,459,853

ﺻﻜﻮك

10,605,139

–

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

919,605

–

–

919,605

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

1,423,479

–

–

1,423,479

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

36,401,092

6,984

45,503

45,503

10,559,636

36,362,573

)د( اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

22,477,145

23,452,869

ﺻﻜﻮك – درﺟﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

18,195,957

10,605,139

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

40,673,102

34,058,008

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﺗﻌﺎدل ﺗﺼﻨﻴﻒ  AAAإﻟﻰ  BBBوﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز .ﺗﺘﻜﻮن
ﻓﺌﺔ ”ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ“ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ .ﺣﺪدت وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﺗﺼﻨﻴﻒ  A+إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  31 A+دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
)ﻫـ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
1,539,271

1,545,059

اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

21,282

21,300

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

562,477

347,180

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

2,123,030

1,913,539

ﺻﻜﻮك
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
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)و( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اZﻃﺮاف اZﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

23,840,814

24,820,739

ﺷﺮﻛﺎت

1,279,065

971,969

ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

16,829,439

9,184,905

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

1,141,584

1,423,479

ﻧﺎﻗﺼ :Kا>ﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(28,337

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

43,062,565

7

–
36,401,092

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

 1.7اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)أ( ﻳﺘﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺨﺼﺺ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

47,552,342

1,024,320

)(2,562,159

46,014,503

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

175,407,901

591,541

)(4,024,656

171,974,786

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

14,671,326

662,570

)(1,219,747

14,114,149

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

1,973,379

11,881

)(25,909

1,959,351

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

239,604,948

2,290,312

)(7,832,471

234,062,789

2017

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺨﺼﺺ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

48,729,890

1,052,534

)(2,387,590

47,394,834

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

172,631,262

521,289

)(1,938,279

171,214,272

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

15,058,355

175,196

)(1,221,817

14,011,734

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

901,097

21,160

)(7,524

914,733

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

237,320,604

1,770,179

)(5,555,210

233,535,573

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

155

)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

48,576,662

171,615,775

11,108,714

1,978,461

233,279,612

4,383,667

4,225,182

6,799

8,615,648

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

48,576,662

175,999,442

15,333,896

1,985,260

241,895,260

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(2,562,159

)(4,024,656

)(1,219,747

)(25,909

)(7,832,471

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

46,014,503

171,974,786

14,114,149

1,959,351

234,062,789

2017

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

49,782,424

اﻟﻮﺻﻒ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

–

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

168,822,412

10,192,559

917,103

229,714,498

4,330,139

5,040,992

5,154

9,376,285

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

49,782,424

173,152,551

15,233,551

922,257

239,090,783

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(2,387,590

)(1,938,279

)(1,221,817

)(7,524

)(5,555,210

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

47,394,834

171,214,272

14,011,734

914,733

233,535,573

اﻟﻮﺻﻒ
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

–

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اZﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

320,987

48,255,675

48,576,662

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

169,178,633

6,820,809

175,999,442

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

373,612

14,960,284

15,333,896

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

1,985,260

1,985,260

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

171,858,492

70,036,768

241,895,260

ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(4,050,565

)(3,781,906

)(7,832,471

167,807,927

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
١٦٧٨٠٧٩٢٧

66,254,862
٦٦٢٥٤٨٦٢

234,062,789
٢٣٤٠٦٢٧٨٩
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

132,645

49,649,779

49,782,424

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

164,893,047

8,259,504

173,152,551

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

414,109

14,819,442

15,233,551

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

922,257

922,257

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

166,362,058

72,728,725

239,090,783

ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(2,023,434

)(3,531,776

)(5,555,210

164,338,624

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
١٦٤٣٣٨٦٢٤

69,196,949
٦٩١٩٦٩٤٩

233,535,573
٢٣٣٥٣٥٥٧٣

)ج( ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ واZرﺻﺪة ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،واZرﺻﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اZﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮة
اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺨﺼﺺ
اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

أﻓﺮاد

170,978,735

276,300

603,457

171,858,492

)(4,050,565

167,807,927

ﺷﺮﻛﺎت

62,082,584

6,267,329

1,686,855

70,036,768

)(3,781,906

66,254,862

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

233,061,319

6,543,629

2,290,312

241,895,260

)(7,832,471

234,062,789

2017

أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮة
اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺨﺼﺺ
اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

أﻓﺮاد

165,405,592

414,018

542,448

166,362,058

)(2,023,434

164,338,624

ﺷﺮﻛﺎت

67,503,558

3,997,436

1,227,731

72,728,725

)(3,531,776

69,196,949

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

232,909,150

4,411,454

1,770,179

239,090,783

)(5,555,210

233,535,573

ﻻ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﺴﺪاد ﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  90ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
إن اZرﺻﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ واZرﺻﺪة ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮع أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 2.7ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
)اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ (39

2,023,434

3,531,776

5,555,210

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎد ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟrرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ) 2أ( )(3

1,863,397

1,019,291

2,882,688

اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
)اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ (9

3,886,831

4,551,067

8,437,898

ﻣﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

1,774,673

982,523

2,757,196

دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ

)(1,610,939

)(1,751,684

)(3,362,623

4,050,565

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
١٦٧٨٠٧٩٢٧

3,781,906
٦٦٢٥٤٨٦٢

7,832,471
٢٣٤٠٦٢٧٨٩

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

3,088,691

3,544,010

6,632,701

ﻣﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

1,575,624

1,063,367

2,638,991

دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ

)(2,640,881

)(1,075,601

)(3,716,482

2,023,434

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
١٦٤٣٣٨٦٢٤

3,531,776
٦٩١٩٦٩٤٩

5,555,210
٢٣٣٥٣٥٥٧٣

)ب( د ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى  ١٢ﺷﻬﺮg

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ  -ذات
ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ  -ذات
ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

2,643,679

4,094,076

1,700,143

8,437,898

ﻣﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮi

411,893

)(411,893

ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
–

–

ﻣﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ – ذات
ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ

)(38,177

112,134

)(73,957

–

ﻣﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ – ذات
ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ

)(8,766

)(329,629

338,395

–

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة

138,418

361,338

2,468,622

2,968,378

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ

)(497,701

)(465,137

)(2,399,785

)(3,362,623

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

2,649,346

3,360,889

2,033,418

8,043,653

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ  211ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 3.7اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

2018

2017

2,968,378

2,638,991

اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

)(211,182

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺮدة ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﻄﻮب ،ﺻﺎﻓﻲ

)(1,226,250

)(1,091,414

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

1,530,946

1,547,577

–

 4.7ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

30,551,173

33,802,769

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

4,485

1,234,258

ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

22,201,101

24,357,231

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

8,345,587

8,211,280

30,551,173

33,802,769

إﻳﺮادات ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

)(4,593,105

)(4,903,943

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

25,958,068

28,898,826

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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8

اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻳﺘﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اZراﺿﻲ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺎﻧﻲ وأرض
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

اﻟﻤﻌﺪات واZﺛﺎث

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017

2,009,863

3,219,265

932,383

4,533,276

10,694,787

إﺿﺎﻓﺎت

310,996

459,651

9,288

1,034,027

1,813,962

اﺳﺘﺒﻌﺎدات

)(263

)(429

)(39,284

)(39,976

ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

2,320,596

3,678,487

941,671

5,528,019

12,468,773

إﺿﺎﻓﺎت

23,229

502,482

34,242

959,949

1,519,902

)(26,159

)(35,391

)(61,550

949,754

6,452,577

13,927,125

ا ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

–
2,343,825

–
4,180,969

–

اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017

–

352,187

888,632

2,968,806

4,209,625

اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

–

58,684

14,403

367,479

440,566

اﺳﺘﺒﻌﺎدات

–

)(430

)(39,115

)(39,545

ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

–

410,441

903,035

3,297,170

4,610,646

65,388

13,628

363,155

442,171

)(23,279

)(23,279

3,637,046

5,029,538

اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

–

اﺳﺘﺒﻌﺎدات

–

ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

–

–
475,829

–

–
916,663

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

2,343,825

3,705,140

33,091

2,815,531

8,897,587

ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

2,320,596

3,268,046

38,636

2,230,849

7,858,127

ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺒﻠﻎ  2.172ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  1.803 :2017) 2018ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻌﺪات واZﺛﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ  2.573ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  788 :2017) 2018ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

9

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016إن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﻌﺎدل ﺗﻘﺮﻳﺒ Kﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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 10اﻟﻤﻮﺟﻮدات اCﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻳﺘﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اZﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻣﺪﻳﻨﻮن ،ﺻﺎﻓﻲ

2018

2017

879,916

1,270,554

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣK

393,317

714,996

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳﻴﺎرات وﻋﻘﺎرات وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ

574,905

574,921

إﻳﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

273,846

497,979

ﺷﻴﻜﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

324,636

494,009

دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ

266,634

407,982

ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى@

72,106

147,106

أﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

843,885

907,917

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

3,629,245

5,015,464

11

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اCﺧﺮى

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

925,945

1,066,474

اﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف

6,363,679

4,456,093

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

7,289,624

5,522,567

 12وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺗﺘﻜﻮن وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

268,416,842

251,729,768

اﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء

18,689,225

15,917,263

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء اZﺧﺮى

6,803,058

5,409,414

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

293,909,125

273,056,445

ﻳﻤﺜﻞ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء اZﺧﺮى ﻫﻮاﻣﺶ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﺤﻮاﻻت.
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ﺗﺘﻜﻮن وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

282,460,829

260,388,240

ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ

11,448,296

12,668,205

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

293,909,125

273,056,445

13

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اCﺧﺮى

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اZﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

داﺋﻨﻮن

3,602,605

3,436,195

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ )اﻧﻈﺮ ا>ﻳﻀﺎح (25

901,970

848,422

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

974,599

837,597

اZﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )اﻧﻈﺮ ا>ﻳﻀﺎح (31

56,350

16,854

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺰﻛﺎة

6,348,660

أﺧﺮى

3,366,879

3,647,530

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

15,251,063

8,786,598

–

 14رأس اﻟﻤﺎل
ﻳﺘﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ واﻟﺼﺎدر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  1,625ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  10رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
) 1,625 :2017ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  10رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ(.

15

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى

ﻳﻘﻀﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اZﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٪25ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎوي رﺻﻴﺪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع .ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.
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)ج( اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﺤﺪث رﺋﻴﺴﻲ ،ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 5.405.270.925
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2017م .ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ٪20ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻓﻘ Kﻟﺬﻟﻚ  ،ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2017م ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻘﺎة .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  ،واﻓﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة .ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك ،ﺑﻟﻐت اﻟزﻛﺎة ﻟﻌﺎم 2018م  943.389.178رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﺑﺎZﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﺧﺮى واﻟﺰﻛﺎة ﻟﻌﺎم 2017م ﺑﻤﺒﻠﻎ  48ﻣﻠﻴﻮن.
وﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اZﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ /اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(80,130

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت
ا1ﺟﻨﺒﻴﺔ

)(74,311

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

37,110

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

)(117,331

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9

)(129,789

–

–

)(129,789

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)(49,798

–

–

)(49,798

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

–

ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺟﻨﺒﻴﺔ

–

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(259,717

–

–
)(52,637
)(126,948

–
37,110

–
)(52,637
)(349,555

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت
اZﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

58,179

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

201,825

–

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

)(340,134

–

ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

–
)(80,130

)(147,935

73,624
)(74,311

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

37,110

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

)(52,646

–

201,825

–

)(340,134

–

73,624

37,110

)(117,331

وﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ )اﻟﺼﻨﺪوق( وﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼوات ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق .إن أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﻫﻲ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق .ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻼوات اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﻼوات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

) أ( اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف.
) ب( اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻣﺒﻠﻎ  170ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) 629 :2017ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎﺳﺐ ا~ﻟﻲ وﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره  65ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) 410 :2017ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ وإﺟﺮاء ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
) ج( اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن
إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اZدوات ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اZﻣﻮال ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻘﺒﻮل واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .إن ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻟﻀﻤﺎن واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اZﻃﺮاف اZﺧﺮى  -ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت.
إن اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺴﺤﺐ ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻣﺤﺪدة ﺗﻜﻮن ﻋﺎد ًة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺸﺤﻨﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒ Kﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺒﻮﻻت ﺗﻌﻬﺪات اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺴﺪاد اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء .ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻘﺒﻮﻻت ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء.
أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮ iﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻗﻴﺎم
اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺴﺤﺐ اZﻣﻮال ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻼت وﺿﻤﺎﻧﺎت واﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮ iﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ Zن ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺤﺪدة .إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ Zن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

163
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اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 .1ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻘﺎء اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
2018

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
أﻗﻞ ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 12ﺷﻬﺮg

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ
 5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﻗﺒﻮﻻت
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

562,899
261,183
1,270,202
2,459,684

417,925
208,706
2,405,041
2,901,726

1,945
–
1,159,962
855,965

–
–
41,956
265,061

982,769
469,889
4,877,161
6,482,436

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

4,553,968

5,933,398

2,017,872

307,017

12,812,255

اﺟﻤﺎﻟﻲ

2017

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
أﻗﻞ ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 12ﺷﻬﺮi

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ
 5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﻗﺒﻮﻻت
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

1,027,240
313,137
1,790,856
875,279

82,382
117,327
1,986,680
2,983,742

68,626
–
1,183,423
2,969,064

–
–
8,396
161,284

1,178,248
430,464
4,969,355
6,989,369

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

4,006,512

5,170,131

4,221,113

169,680

13,567,436

اﺟﻤﺎﻟﻲ

 .2ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ اZﻃﺮاف اZﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﺷﺮﻛﺎت
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

11,704,696
1,107,559

10,728,656
2,838,780

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

12,812,255

13,567,436

) د( اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اEﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺤﺪ اZدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت ا>ﻳﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ"ﻟﻐﺎء اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

400
234,652
52,458

41,163
197,712
56,362

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

287,510

295,237
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17

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﻳﺘﻜﻮن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

2,176,364

2,049,915

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

9,055,152

8,533,438

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

684,999

691,807

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

1,092,878

673,238

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وأﺧﺮى
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك

563,249

517,212

دﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك

186,815

115,394

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

13,759,457

12,581,004

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ

)(346,796

)(360,084

ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ

)(159,928

)(191,503

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ

)(506,724

)(551,587

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

13,252,733

12,029,417

 18أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻳﺘﻜﻮن أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

دﺧﻞ اCﺗﻌﺎب:
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ

1,334,378

1,060,165

اﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

397,142

437,953

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

499,007

400,823

اﻟﻘﻨﻮات ا>ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اZﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ

920,795

821,598

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وإدارة اZﺻﻮل

398,725

335,706

أﺧﺮى

362,150

358,759

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ ا1ﺗﻌﺎب

3,912,197

3,415,004

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻜﺎﺋﻦ ﺻﺮاف اﻟﻲ

)(810,911

)(717,796

أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

3,101,286

2,697,208

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اCﺗﻌﺎب:
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 19دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اCﺧﺮى
ﻳﺘﻜﻮن دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﺗﻮزﻳﻌﺎت اZرﺑﺎح

39,852

30,176

ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

)(115

594

دﺧﻞ ا>ﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

115,280

81,592

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ

47,928

35,545

ﻣﻜﺎﺳﺐ)/ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

14,600

12,635

–

دﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

3,374

)(32,000

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات اﺧﺮى

–

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

–
72,144

دﺧﻞ آﺧﺮ ،ﺻﺎﻓﻲ

24,150

100,330

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

209,695

336,390

 20اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
2018

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﻧﻘﺪا

أﺳﻬﻢ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

17

31,515

18,352

35,712

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻳﺆدون ﻣﻬﺎم ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ

1,460

391,876

57,459

15,818

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻳﺆدون ﻣﻬﺎم رﻗﺎﺑﻴﺔ

463

146,484

32,964

15,534

ﻣﻮﻇﻔﻮن آﺧﺮون

11,592

1,876,868

197,110

18,360

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

13,532

2,446,743

305,885

85,424

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2018

–

148,136

–

–

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى

–

214,570

–

–

ﻣﺠﻤﻮع اoﺟﻤﺎﻟﻲ

13,532

2,809,449

305,885

85,424
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
2017

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﻧﻘﺪا

أﺳﻬﻢ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

18

29,328

18,588

30,577

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻳﺆدون ﻣﻬﺎم ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ

1,486

384,212

63,815

17,155

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻳﺆدون ﻣﻬﺎم رﻗﺎﺑﻴﺔ

363

169,956

27,097

12,221

ﻣﻮﻇﻔﻮن آﺧﺮون

11,210

1,769,152

171,720

17,468

13,077

2,352,648

281,220

77,421

اoﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2017

241,622

–

–

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى

219,648

–

–

13,077

ﻣﺠﻤﻮع اoﺟﻤﺎﻟﻲ
١٣٦٨٤

2,813,918
٢٨٧٣٦٨٧

281,220
٢٨٦٣٢٩

77,421
٦٧٩٧

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ Zﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﺰاﻳﺎ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اZﺧﺮى.
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻀﻮ iﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ﺟﻲ  ،(20 -ﻓﻘﺪ ﺻﺪرت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (Basel IIوﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ).(Financial Stability Board
وأﺻﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻛﻤﻨﻈﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﻐﻄﻲ ﻧﻄﺎق ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻳﺸﻤﻞ
ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت )اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،إذا ﺳﻤﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ(.
وﺗﻤﺸﻴ Kﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اZﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة وﺟﺬب اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ .ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اZﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺮاﺗﺐ اZﺳﺎﺳﻲ واﻟﺒﺪﻻت واﻟﻤﺰاﻳﺎ وﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻓﻬﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺄداء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اZﻫﺪاف اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻣﻜﺎﻓﺄة اZداء واﻟﻤﺰاﻳﺎ اZﺧﺮى .وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻔﺮوع ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻜﺎﻓﺂت اZداء ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ا>دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ.
ﻳﺘﻢ إﻗﺮار ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤﺼﺮف.
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اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واEدارﻳﺔ اCﺧﺮى

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وا>دارﻳﺔ اZﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

356,061

310,007

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واZﻣﻦ

415,660

400,168

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻐﺬﻳﺔ و ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻘﺪ

327,112

329,331

ﻣﺼﺎرﻳﻒ دﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

178,317

161,396

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﺧﺮى

648,368

470,150

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

1,925,518

1,671,052

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺮاﻓﻖ

 22رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و 2017ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد
اZﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .إن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اZﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ ﻋﺪد اZﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻌﺪد
اZﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﺼﺪرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺮﺟﺢ ،إن وﺟﺪ .إن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻫﻮ ﻋﺪد اZﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
اZﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اZﻳﺎم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ.
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اCرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اZول ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  3.250.000أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )أي  2رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻟﻠﺴﻬﻢ ) 2.437.500 :2017أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )أي  1.5رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ( .ﻛﻤﺎ إﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم 2018
ﺑﻤﻠﺒﻎ  3.656.250اﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )أي  2.25رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ( ) 4.062.500 :2017اﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )أي  2.5رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ((.

 24اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

8,133,635

8,595,037

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  90ﻳﻮﻣ Kﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء

5,984,654

891,976

أرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى )ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ(

293,214

425,071

ﻣﺘﺎﺟﺮة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

15,375,000

21,310,111

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

29,786,503

31,222,195
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اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

 1.25اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم
ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت وﻓﻘ Kﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻘﺪرة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻛﻤﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
اﻟﻤ ّ
اﻻﻛﺘﻮاري ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ُ
 2.25ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

848,422

761,671

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

107,685

97,475

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻟﺔ

85,995

34,579

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

)(140,132

)(74,824

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ)/اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ( اﻟﻤﻌﺎد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

–

29,521

901,970

848,422

 3.25اﻟﻤﺤﻤﻞ)/اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻊ( ﻟﻠﺴﻨﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

106,152

97,475

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

1,533
107,685

–
97,475

 4.25إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اmﺧﺮ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

)ﻣﻜﺴﺐ(/ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

–

601

)ﻣﻜﺴﺐ(/ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮة

–

20,094

)ﻣﻜﺴﺐ(/ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

–

8,826

–

29,521
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 5.25اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ(
2018

2017

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ

٪5.00

٪4.50

ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ

٪3.00

٪3.50

ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﻋﺘﻴﺎدي

 60ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺬﻛﻮر و  55ﺳﻨﺔ
ﻟxﻧﺎث

 60ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺬﻛﻮر و  55ﺳﻨﺔ ﻟ"ﻧﺎث

ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ وﻓﻘ Kﻟ"ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

 6.25ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ) (٪ 5.00وﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺮواﺗﺐ ) (٪ 3.00واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻻت وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت.
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
2018

ا1ﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة  -اﻟﺰﻳﺎدة)/اﻟﻨﻘﺺ(
ا ﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض

اﻟﺘﺼﻮر اZﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻨﻘﺺ
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض

اﻟﺰﻳﺎدة
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ

ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس +/- 100

)(96,511

115,452

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ

ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس +/- 100

117,256

)(99,217

ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﻋﺘﻴﺎدي

زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﺑـ ٪20

9,020

)(10,824
٦٧٩٧

١٣٦٨٤

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
2017

اZﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة  -اﻟﺰﻳﺎدة)/اﻟﻨﻘﺺ(
ا ﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض

اﻟﺘﺼﻮر اZﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻨﻘﺺ
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض

اﻟﺰﻳﺎدة
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ

ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس +/- 100

)(84,916

121,031

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ

ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس +/- 100

120,796

)(86,419

زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﺑـ ٪20

13,800

ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﻋﺘﻴﺎدي
١٣٦٨٤

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أي اﻓﺘﺮاض ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اZﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ.

)(3,252
٦٧٩٧
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 7-25ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة

ﺳﻨﺔ واﺣﺪة -
ﺳﻨﺘﻴﻦ

ﺳﻨﺘﻴﻦ  -ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

901,970

61,300

71,836

244,884

572,808

950,828

ﺑﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻔﺘﺮة ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة  15ﺳﻨﺔ.

 26ﻗﻄﺎﻋﺎت اCﻋﻤﺎل
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اZﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺼﺮف ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ.
Zﻏﺮاض إدارﻳﺔ ،ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ:
ﻗﻄﺎع ا1ﻓﺮاد:

ﻳﺸﻤﻞ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎZﻓﺮاد واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ( واZﺗﻌﺎب ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت:

ﻳﺸﻤﻞ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
)اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ( ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:

ﻳﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ:

ﻳﺸﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اZﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اZﺳﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻋﻼه وﻓﻘ Kﻟrﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ .وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك إﻳﺮادات أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات
وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف.
ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و ،2017ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ا>ﻳﻀﺎح ) - 1أ( ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺮوع ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اZردن واﻟﻜﻮﻳﺖ.
إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻛﻜﻞ.
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)أ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف وإﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اZﻋﻤﺎل:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ﻗﻄﺎع ا1ﻓﺮاد

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

187,897,978

62,102,390

111,970,301

3,033,161

365,003,830

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

273,503,541

18,947,567

23,868,335

130,369

316,449,812

دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ

8,968,075

2,790,552

1,976,310

24,520

13,759,457

دﺧﻞ)/ﻣﺼﺮوف( ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

1,154,739

)(697,360

)(457,379

–

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

10,122,814

2,093,192

1,518,931

24,520

13,759,457

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ

)(124,676

)(213,870

)(159,928

)(8,250

)(506,724

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

9,998,138

1,879,322

1,359,003

16,270

13,252,733

أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

1,848,899

570,304

283,358

398,725

3,101,286

أرﺑﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

143,513

40,892

571,399

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

25,019

62,699

121,977

209,695

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

12,015,569

2,490,518

2,276,459

536,972

17,319,518

اﺳﺘﻬﻼك

)(415,035

)(7,358

)(14,009

)(5,769

)(442,171

)(1,177,409

)(302,894

)(50,643

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اZﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

–

–

–

755,804

–

–

–
–

)(1,530,946
–

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺧﺮى

)(4,095,037

)(322,513

)(490,076

)(141,908

)(5,049,534

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

)(5,687,481

)(632,765

)(554,728

)(147,677

)(7,022,651

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

6,328,088

1,857,753

1,721,731

389,295

10,296,867

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

ﻗﻄﺎع اZﻓﺮاد

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

183,869,949

63,535,245

92,783,499

2,927,835

343,116,528

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

249,429,672

21,288,466

16,107,112

540,360

287,365,610

دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ

8,230,257

2,862,192

1,466,239

22,316

12,581,004

دﺧﻞ)/ﻣﺼﺮوف( ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

984,000

)(648,377

)(335,623

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

9,214,257

2,213,815

1,130,616

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات Zﺟﻞ

)(75,531

)(240,145

)(235,911

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

9,138,726

1,973,670

894,705

أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

1,758,574

573,605

37,114

أرﺑﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت ،ﺻﺎﻓﻲ

427,996

50,714

363,129

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

131,306

22,316
–

12,581,004
)(551,587

22,316

12,029,417

327,915

2,697,208

–

841,839

105,063

100,021

336,390

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

11,456,602

2,597,989

1,400,011

450,252

15,904,854

اﺳﺘﻬﻼك

)(410,957

)(10,866

)(12,834

)(5,910

)(440,566

ﺧﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

)(1,191,115

)(355,917

)(545

–

–

–

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ

–

–

–

–

–

)(1,547,577
–

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اZﺧﺮى

)(3,985,776

)(460,695

)(218,634

)(130,880

)(4,795,985

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

)(5,587,847

)(827,478

)(232,013

)(136,790

)(6,784,128

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

5,868,755

1,770,511

1,167,998

313,462

9,120,726

)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ﻗﻄﺎع ا1ﻓﺮاد

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

158,519,040

52,392,321

94,463,095

2,558,909

307,933,365

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

–

6,329,819

–

–

6,329,819

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

174

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﻄﺎع اZﻓﺮاد

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

164,609,073

62,660,677

51,727,163

2,927,835

281,924,748

–

6,776,468

–

–

6,776,468

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﻘﺪ واZرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮﺟﻮدات اZﺧﺮى .إن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

 27إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 1.27ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﺗﺘﻌﺮض أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ
ﺗﻠﻚ اZﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻮﻳﻢ وﻗﺒﻮل وإدارة ﻧﻮع واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮي
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟrﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وأن ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اZﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎن ﻫﺪف اﻟﻤﺼﺮف ﻫﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻣﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ا~ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اZداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف .ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻄﺮف ا~ﺧﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ .وﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت )أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء( ،واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اZﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﻘﺒﻮﻻت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن .وﺗﺘﻢ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺸﺄن اZﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮف.

ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وا>ﺟﺮاءات واZﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ووﺿﻊ ا>ﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واZﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اZﺳﻮاق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وإﺗﺒﺎع أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﺗﻘﻮم إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻃﺒﻘK
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة .وﺗﻘﻮم ﻫﺬه ا>دارة
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف .وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف
ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق .ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ اZﺳﻌﺎر.

)أ ( ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
) (1اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء .ﺗﺼﻨﻒ
ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺼﺮف .وﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺮف اZﺧﺮ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻼءة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  10درﺟﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ
ً
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺗﺼﻨﻴﻒ  ،(7-1وﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺗﺼﻨﻴﻒ  .(10-8وﺗﻬﺪف
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

) (2درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻜﻞ ﺗﻌﺮض ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺗﻨﺒﻮﺋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﺗﻄﺒﻖ ا~راء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺧﺒﺮاﺗﻪ .ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت وﻧﻮع
اﻟﻤﺘﻤﻮل.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺎﻳﺮة درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺰداد
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إن اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺑﻴﻦ درﺟﺘﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن  1و 2أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
درﺟﺘﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن  2و.3
ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﺗﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻮل .ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﻞ
اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻌﻤﻼء  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ
وﺣﺴﺎﺑﺎت ا>دارة واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ وﻛﺎﻻت ﻣﺮاﺟﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﻮل أو أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ

ﺗﻌﺘﺒﺮ درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت اZﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ اZداء واﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺮﺿﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺘﻤﻮل ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ 1
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ  -اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﺒﺮون ﻓﻲ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ 2
ﻣﻤﺘﺎز  -ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ وﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ .ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ا>ﻗﺮاض ﻟﻬﺬه
اﻟﻔﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﻮاﻣﺶ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺪﻳﺪات اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻗﻮﻳﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ .إن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪi
ﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
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ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اZﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اZﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﺘﻢ ادراﺟﻬﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺤﺘﻠﻤﺔ .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻼﺳﺘﺮداد .اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اZﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ
اZﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اZﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أي ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

) (3إﺻﺪار اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

176
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ﻣﺘﻔﻮق  -اﻟﻤﺘﻠﺰﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺠﺎﻧﺐ اZدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اZﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻤﺘﺎزة .ﻛﻤﺎ أن
ﺟﻮدة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا .ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﺆدي ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اZداء ﻓﻲ
ا ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .

دون اﻟﻤﺴﺘﻮى  -ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ
وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺴﻌﻮن ﻳﻮﻣ .Kوﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .واﻟﺴﺪاد اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ،وﻫﻨﺎك
ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت .ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺪاد أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺮﻫﻮن .ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ً

ﺟﻴﺪ  -اﻟﻤﺘﻠﺰﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺠﻮدة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ،وﻣﺆﺷﺮات ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻗﻠﻴﻠﺔ .إن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻬﻮاﻣﺶ
واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺗﻨﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻮع
واﺣﺪ ﻣﻦ اZﻋﻤﺎل.
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ﻣﺮﺿﻴﺔ  -ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻮن اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺶ أﻗﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة .ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺟﻮدة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة اﻟﺠﻴﺪة ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ .ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺧﺴﺎرة أو ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اZرﺑﺎح ﻟﻠﻌﺎم ،وﻟﻜﻦ
ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻫﺬه اﻻﻣﻮر.
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ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ  -ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻮن
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
 180ﻳﻮﻣ Kوﺗﺮى ا>دارة أن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد/إﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻘﺎرات وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻄﺐ
اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ .واﻟﺴﺪاد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ .وﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻻت ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرة ﺟﺰء ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ .وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
واﺿﺤﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ
وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻈﺮوف واﻟﻘﻴﻢ .ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ً
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻼء اZﻓﺮاد )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات( واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪100ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ.
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ﻛﺎﻓﻴﺔ  -اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻠﻮن ذوي اZرﺑﺎح اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ و /أو إﺿﻌﺎف أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗﺪرة دﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ،وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ،ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺟﻮدة ﻣﻮﺟﻮدات وﺣﺼﺔ ﺳﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .إن أداء ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺿﻲ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة /ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وإﻟﺦ.

ردﻳﺌﺔ أو ﻫﺎﻟﻜﺔ )ﺧﺴﺎرة(  -ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻠﻮن
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ  360ﻳﻮﻣ.K
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ إن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﺸﻄﺔ .ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪100ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ
إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ.
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) (4اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  -اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ - iﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻮن ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﻟﻈﺮوف ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺒﺮرة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻴﻞ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب .ﻟﻢ ﻳﺘﻜﺒﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺧﺴﺎرة
ﻟrرﺑﺎح أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اZﺻﻠﻲ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
وﺿﻌﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ،أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻟﻠﺴﺪاد ،أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﻣﺼﺎدر اZﻣﻮال ،أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻦ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة أو زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ.

ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اZداة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻨﺬ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺄﺧﺬ
اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺟﻬﺪ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﻤﺎ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ وﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮف واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺟﻤﻴﻊ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
) (5ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮي

ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻨﺬ ا>ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت وآراء اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﺣﻴﺜﻤﺎ
أﻣﻜﻦ ،وﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

 ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد؛
 ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة )(Point in Time
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻟﻤﺪة  30ﻳﻮﻣK؛ و
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴﻦ
)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اZوﻟﻰ( ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
 12ﺷﻬﺮاَ )واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .(2
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف أدواﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  2واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 3ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟrدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺤﻬﺎ ،ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮ .iﻳﺘﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ،1وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اZﺻﻠﻴﺔ.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟrدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺜﺒﺖ
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ/اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ً
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أو إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد Zﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  90ﻳﻮﻣ Kﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .3

1

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻗد ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ا>ﺛﺒﺎت وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
ً
اﺳﺘﺨﺪام آراء اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ ،وﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﻳﺤﺪد أن اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت
ﻗﺪ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎد iإﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
وﻛﺈﺟﺮاء اﺣﺘﺮازي ،ﻳﺮى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﻤﻮﺟﻮد Zﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  30ﻳﻮﻣ .Kﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺎم اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﺴﺎب
ﻋﺪد اZﻳﺎم Zﻗﺮب ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎت ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻋﺪ ا>ﺳﺘﺤﻘﺎق وﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق دون اZﺧﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﻮل.

2

3

) (6اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺔ
ّ

ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اZﺳﺒﺎب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ
وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺪﻫﻮر اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺷﺮوﻃﻪ وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻪ،
ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪرج ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘ Kﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﺰﻳﺎدة
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف ا~ﺧﺮ .ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اZﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻞ .ﺗﺨﻀﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻬﺎ زﻳﺎدة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ.

ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ:
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ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻔﺎوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ إﻣﻬﺎل اﻟﻮﻗﺖ(
ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ إﻣﻬﺎل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ،ﻳﻤﻨﺢ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻣﻬﺎل اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴK
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻪ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ،وﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﺑﺄن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اZﺻﻠﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄن
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ.
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺎدر iﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮوط
ّ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﺎد ًة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮوط
ّ
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﺖ دﻓﻊ اZرﺑﺎح وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت اZﻓﺮاد وﻏﻴﺮ اZﻓﺮاد ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ
اﻟﻮﻗﺖ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺆﺷﺮ iﻧﻮﻋﻴ Kﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻮﻗﺖ دﻟﻴ ً
ﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﺮض ذو
ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ/ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد .وﺳﻴﺤﺘﺎج اﻟﻌﻤﻴﻞ
>ﻇﻬﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮi
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺮض ذو ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ أو ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاد.
) (7ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ إن ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺘﻤﻮل اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وذﻟﻚ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻻﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ(؛ أو
 ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺘﻤﻮل ﻓﻲ ﺳﺪاد أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮف Zﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻳﻮﻣ.K
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺑﻤﺠﺮد أن
ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺪ iﻣﻌﻴﻨ Kأو ﺗﻢ إﺧﻄﺎره ﺑﺤﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪد.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻤﻮل ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ،ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﺮف
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  -ﻣﺜﺎل :اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺘﻌﻬﺪات؛
 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻜﻤﻴﺔ  -ﻣﺜﺎل :وﺿﻊ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻋﺪم ﺳﺪاد
اﻟﺘﺰام آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﺼﺮف؛ و
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ داﺧﻠﻴ Kﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اZداة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ودرﺟﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺮور
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف.

) (8إدراج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 5-3
ﺳﻨﻮات )ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اZﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺧﺎرﺟﻴ Kﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻮﺿﻊ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اZﺳﺎﺳﻴﻪ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اZﺧﺮى ،ﻳﺘﻢ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اZﺳﺎﺳﻴﺔ
ً
اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺨﺒﺮاء .وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻜﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ً
اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺨﺒﺮاء.

ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
) (9ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اZدوات
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻊ اZﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد
واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاد وﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات:
 .1اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻪ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد؛ )(probability of default
 .2اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد؛ )(loss given default
 .3ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد؛ )(exposures at default
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ،وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﺎذج
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ا>ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اZﻃﺮاف اZﺧﺮى واﻟﺘﻌﺮﺿﺎت .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه
اﻟﻨﻤﺎذج ا>ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ داﺧﻠﻴ Kاﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛ ً
ﻼ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ..ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل اZﻃﺮاف اZﺧﺮى
واﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮﺿﺎت وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﻤﻘﺪرة.

ﻓﺘﺮة ﺣﺪود اﻟﺘﻌﺮض ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )ﺑﺎZﺧﺺ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  2ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ(.

) (٩ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن

)أ( ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺟﻮدة ا>ﺋﺘﻤﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮg

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ
 ذات ﻣﺴﺘﻮىاﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ
 ذات ﻣﺴﺘﻮىاﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺎت
درﺟﺔ (Aaa - A3)/3-1

8,322,229

درﺟﺔ (Baa1 -B3) /6-4

44,981,511

درﺟﺔ (C- Caa1) - 7

–

ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

–

–

8,322,229

12,217,422

–

57,198,933

–
2,918,751

–

–

2,918,751

1,686,855

1,686,855

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت

53,213,740

15,136,173

1,686,855

70,036,768

إﺟﻤﺎﻟﻲ اZﻓﺮاد )ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ(

168,182,212

3,072,823

603,457

171,858,492

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

221,395,952

18,208,996

2,290,312

241,895,260
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ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ا>ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرة
داﺧﻠﻴ Kواﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اZﺧﺮى .وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼه.

ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد .وﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻟﺘﻌﺜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮف ا~ﺧﺮ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ا>ﻃﻔﺎء.
إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻻﻗﺮاض واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺤﻮب،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻌﻘﺪ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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) (10اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

)أ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻛﺰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
2018

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺨﺼﺺ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

19,670,493

746,180

)(618,139

19,798,534

اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

28,007,663

774,347

)(696,112

28,085,898

اﻟﺒﻨﺎء وا>ﻧﺸﺎءات

3,442,028

71,682

)(82,411

3,431,299

ا ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

171,255,069

603,423

)(470,400

171,388,092

اﻟﺨﺪﻣﺎت

16,295,853

80,751

)(75,584

16,301,020

اﻟﺰراﻋﺔ واZﺳﻤﺎك

467,960

–

467,960

–

أﺧﺮى

465,882

13,929

)(6

479,805

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

239,604,948

2,290,312

)(1,942,652

239,952,608

ﻣﺨﺼﺺ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(5,889,819

)(5,889,819

اﻟﺮﺻﻴﺪ

)(7,832,471

234,062,789

2017

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺨﺼﺺ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

26,967,699

513,822

)(263,818

27,217,703

اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

19,443,855

564,975

)(518,704

19,490,126

اﻟﺒﻨﺎء وا>ﻧﺸﺎءات

3,504,017

107,193

)(178,804

3,432,406

ا ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

165,819,609

542,448

)(641,327

165,720,730

اﻟﺨﺪﻣﺎت

20,099,055

41,741

)(25,689

20,115,107

اﻟﺰراﻋﺔ واZﺳﻤﺎك

1,464,247

–

–

1,464,247

أﺧﺮى

22,122

–

–

22,122

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

237,320,604

)(1,628,342

237,462,441

1,770,179

ﻣﺨﺼﺺ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(3,926,868

)(3,926,868

اﻟﺮﺻﻴﺪ

)(5,555,210

233,535,573

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ب( ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴ ً
ﻼ ﺑﺄﻋﻤﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ اﻟﺴﺪاد واﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
2018

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اZﻋﻤﺎر

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

–

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺣﺘﻰ  30ﻳﻮﻣK

5,640,509

180,122

 60 - 31ﻳﻮﻣK

338,418

40,829

12,700

391,947

 90 - 61ﻳﻮﻣK

288,367

26,209

16,475

331,051

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

6,267,294

247,160

29,175

6,543,629

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت

485,726

–

2017

5,820,631

485,726

–

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اZﻋﻤﺎر

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

ﺣﺘﻰ  30ﻳﻮﻣK

2,645,513

256,582

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

–

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

2,902,095

 60 - 31ﻳﻮﻣK

437,734

82,667

10,627

531,028

 90 - 61ﻳﻮﻣK

914,189

51,569

12,573

978,331

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

3,997,436

390,818

23,200

4,411,454

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت

594,752

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ا>ﻗﺮاض،
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻏﺎﻟﺒ Kﻋﻠﻰ وداﺋﻊ Zﺟﻞ وﺗﺤﺖ
اﻟﻄﻠﺐ ووداﺋﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ وﻋﻘﺎرات وﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ وﻳﺘﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اZﺧﺮى.
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻳﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ذات ﻣﺴﺘﻮى اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﻔﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن.

–

594,752

–

)ج( ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺻﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي

603,457

1,686,855

2,290,312

485,726

485,726

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت

–

2017

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ

542,448

1,227,731

1,770,179

594,752

594,752

–

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)د( ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن .ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ا>ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أي ﻣﺨﺼﺺ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

أﻗﻞ ﻣﻦ ٪50

7,368,209

2,965,647

٪70-51

12,531,682

5,490,525

٪90-71

20,630,702

8,113,447

٪100-91

17,198,582

35,060,621

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪100

2,492,999

986,265

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

60,222,174

52,616,505

)ب ( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى .ﺗﻨﺸﺄ ﻫﺬه
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ إﻟﻰ
اﻟﺒﻨﻚ ا~ﺧﺮ أو اﻟﻄﺮف ا~ﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮض ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة إﻻ أﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮﻫﺮﻳﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اZﻃﺮاف ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت وﻓﻘﺎ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻄﺮف ا~ﺧﺮ.
)ج ( ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ.
وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻨﺪ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻓﻬﻢ وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اZﻋﻤﺎل.
وﺗﺴﺎﻋﺪ وﺣﺪات اZﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن:
 وﺣﺪة اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸﺮﻛﺎت.
 وﺣﺪة إدارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
 وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﻮن.
 وﺣﺪة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
 وﺣﺪة اﺋﺘﻤﺎن اZﻓﺮاد.

ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت،
ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن .ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪود
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺮﻛﺰات ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎZﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺪول.
ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو أن
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻈﺮوف
اZﺧﺮى .إن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ أداء اﻟﻤﺼﺮف
ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ .
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺼﺮف >دارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى أﻓﺮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎZﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ،وﻳﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻘﻄﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اZﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺪار ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻌﻤﻼء
واﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺳﺪاد
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

)ج (1-اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى وﺟﻮدة أﻧﻮاع
ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ:
 رﻫﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واZﺳﻬﻢ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ.
 ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎZﺳﻬﻢ )ﻣﺘﺎﺟﺮة اZﺳﻬﻢ اﻟﻤﻐﻄﺎة
ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت(.
إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اZدوات ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اZﻣﻮال
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ .إن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف.
إن ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮف ا~ﺧﺮ
ﺑﺼﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮف وﻓﻖ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم
ﻣﺤﺪدة ﺗﻜﻮن ﻋﺎد ًة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻏﺎﻟﺒ Kﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ.

)د ( اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔZ ،ﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  3اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
ً
اﻻﻧﺨﻔﺎض وﺗﻘﺪﻳﺮ ا>دارة.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه اﻟﺤﺪ اZﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ دون اZﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﺰﻳﺰات اﻻﺋﺘﻤﺎن اZﺧﺮى
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

22,477,145

23,452,869

اﻟﺒﻨﻮد داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات:
ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺻﻜﻮك

18,195,957

10,605,139

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

30,808,011

10,709,795

ﺷﺮﻛﺎت

66,254,862

69,196,949

أﻓﺮاد

167,807,927

164,338,624

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮد داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

305,543,902

278,303,376

ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ:
1,452,658

1,608,712

ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن

4,877,161

4,969,355

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

6,482,436

6,989,368

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

12,812,255

13,567,435

اﻟﺤﺪ ا1ﻗﺼﻰ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

318,356,157

291,870,811

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﻘﺒﻮﻻت

ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه أﺳﻮأ وﺿﻊ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و  2017دون
اZﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﺰﻳﺰات اﺋﺘﻤﺎن أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
أﻋﻼه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧ Kﺑﺒﻌﺾ ا>ﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اZﺧﺮى اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﺿﻤﺎﻧﺎت أو اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .وﻟﻜﻦ ،ﻓﺈن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ Zن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻤﻨﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻋﺎﻟﻴﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 2.27ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ واﺳﺘﺒﺪال
اZﻣﻮال ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺒﻬﺎ .وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ واﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﻀﻮب ﻓﻮري ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
إن ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﺗﺪار اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺪ اZﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﻤﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺿﺦ اZﻣﻮال ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ؛
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺒﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ؛
 إدارة اﻟﺘﺮﻛﺰات وﺑﻴﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻮن؛
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛ و
 إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد ذات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .ﻳﺘﻢ
ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ/وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮع اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﻗﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ،
واﺳﺘﺨﺪام ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت.

ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي.
ﺗﻘﻮم ا>دارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واZرﺻﺪة ﻟﺪى
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك .وﻃﺒﻘK
ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٪7
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء و ٪4ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء اZﺧﺮى.
ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔإﻟﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٪20ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﺗﺠﺎه اﻟﻮداﺋﻊ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
إﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣ .Kﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮف
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮه
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺮاﻗﺐ ا>دارة
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻳﻨﻔﺬ ذﻟﻚ وﻓﻘK
ﻟrﻋﺮاف واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﻤﻂ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﻤﻼت
رﺋﻴﺴﻴﺔ واZﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟﻚ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ  12ﺷﻬﺮg

أﻗﻞ ﻣﻦ 3
أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5
ﺳﻨﻮات

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

35,490,644

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

–

–

10,569,683

8,273,620

10,908,457

–

7,755,399

43,246,043

–

1,056,251

30,808,011

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

14,480,073

15,127,724

13,950,532

2,456,174

–

46,014,503

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

10,769,129

30,019,044

101,794,885

29,391,728

–

171,974,786

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

1,193,548

4,462,625

5,665,908

2,792,068

–

14,114,149

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

1,959,351

–

1,959,351

–

–

–

–

–

–

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

–
370,447

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

–

213,900
1,941,584

14,118,036
–

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

–

–

–

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

–

–

–

60,038,498

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

74,832,876

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

3,951,361

2,583,028

وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

19,701,796

32,451,597

وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء Zﺟﻞ

17,027,753

1,661,472

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء أﺧﺮى

1,662,667

1,359,251

146,437,818

172,753

25,142,380

172,753

–

–
1,103,463
–
61,058,566

39,844,765

–

1,941,584

–

1,103,463

13,824,422

13,824,422

22,636,073

365,003,830

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

–

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

42,343,577

اﻟﻔﺠﻮة

32,489,299

–

٣٢٤٨٩٢٩٩

–
173,021,496
–
3,781,140
–

–

755,235

43,241,953

7,289,624

–

268,416,842

–

–

18,689,225

–

–

6,803,058

–

38,055,348

176,802,636

43,241,953

21,983,150

)(30,364,818

17,816,613

15,251,063

15,251,063

16,006,297

316,449,812

6,629,775
١٧٨١٦٦١٣

48,554,019
٦٦٢٩٧٧٥
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

أﻗﻞ ﻣﻦ 3
أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ  12ﺷﻬﺮi

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5
ﺳﻨﻮات

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

39,758,880

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

–

–

–

1,240,890

6,019,134

1,349,887

1,123,040

8,523,591

48,282,471

976,844

10,709,795

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

3,496,901

31,085,237

6,603,136

6,209,560

–

47,394,834

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

3,252,120

37,121,858

109,151,183

21,689,108

–

171,214,269

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

4,812,673

3,318,574

3,173,356

2,707,131

–

14,011,734

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

914,733

–

914,733

–

–

–

–

–

–

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

–
999,925

–

7,135,000

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

–

–

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

–

–

–

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

–

–

–

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

54,476,122

77,544,806

389,193

127,801,755

25,923,083
–
1,829,066
–
59,480,988

124,825
–

124,825
34,058,008

–

389,193

–

1,829,066

2,262,542

2,262,542

11,887,802

331,191,470

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

4,772,259

وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

18,476,965

30,434,129

وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء Zﺟﻞ

14,502,218

1,415,045

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء أﺧﺮى

1,322,061

1,080,801

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

7,921,322

–

–

–
162,265,008
–
3,006,552
–

–
40,553,666

750,308

5,522,567

–

251,729,768

–

–

15,917,263

–

–

5,409,414

–

–

7,921,322

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

46,994,825

32,929,975

165,271,560

40,553,666

750,308

286,500,334

اﻟﻔﺠﻮة

7,481,297

44,614,828

)(37,469,805

18,927,322

11,137,494

44,691,136

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ  12ﺷﻬﺮg

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

3,957,968

2,602,328

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

41,238,211

36,835,111

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

–

–

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

45,196,179

39,437,439

2017

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ  12ﺷﻬﺮi

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

–

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

–

175,521,784
–

43,065,449
–

175,521,784

43,065,449

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

763,202

7,323,498

–

296,660,555

15,276,565

15,276,565

16,039,767

319,260,618

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اoﺟﻤﺎﻟﻲ

4,780,239
39,389,542
–
44,169,781

–
33,037,784
–
33,037,784

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

–
160,724,895
–
160,724,895

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

–
42,449,658
–
42,449,658

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

757,436

5,537,675

–

275,601,879

7,934,568

7,934,568

8,692,004

289,074,122

ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻴﺎن ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ا>ﻳﻀﺎح رﻗﻢ )-16ج (1-ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 3.27ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ Zداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات
ﻓﻲ اZﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت رﺑﺤﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺪﻻت واZﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اZﺟﻨﺒﻲ واZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ/وإدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻳﺘﻢ إﺑﻼغ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳ .Kوﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ.
) أ( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق  -ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ .إن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد أو أدوات
ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎرات واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت.
) ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق  -اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ Zداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اZﺳﻌﺎر
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت رﺑﺤﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺪﻻت واZﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وأﺳﻌﺎر
اﻟﺼﺮف اZﺟﻨﺒﻲ واZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

187

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

188

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟrدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف أي ﺗﻌﺮض ﺟﻮﻫﺮي ~ﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺟﺰء iﺟﻮﻫﺮﻳ Kﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟrرﺑﺎح واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اZرﺑﺎح ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة .وﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺟﺰء iﺟﻮﻫﺮﻳ Kﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﺎح.
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟrدوات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ وﺿﻊ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﺣﺪود ﻟﻔﺠﻮة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺤﺪدة .ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة
اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﻘﺮرة.
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻠﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ،ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اZﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف .ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة Zﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ذات اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و .2017إن
ً
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ا~ﺧﺮ ذات ﻣﻌﺪﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و .2017ﻳﺘﻢ رﺻﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰات اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻳﺘﻢ
ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
2018

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا ﻟﻌﻤﻠﺔ

زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
ا1ﺳﺎس

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

25+

ا ﻟﻌﻤﻠﺔ

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
ا1ﺳﺎس

25-

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺤﺪ ا1ﻗﺼﻰ

اﻟﺤﺪ ا1دﻧﻰ

201

204

216

193

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ

)(201

2017
ا ﻟﻌﻤﻠﺔ

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

25+

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

)(204

)(216

)(193

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اZﺳﺎس

ا ﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺤﺪ ا1ﻗﺼﻰ

اﻟﺤﺪ ا1دﻧﻰ

زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اZﺳﺎس

25-

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺤﺪ اZﻗﺼﻰ

اﻟﺤﺪ اZدﻧﻰ

202

191

209

169

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ

)(202

@ ﺗﺆﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اZرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ،أي اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)(191

اﻟﺤﺪ اZﻗﺼﻰ

)(209

اﻟﺤﺪ اZدﻧﻰ

)(169
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ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﻬﺮ

35,112,408
11,306,178

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
23,952,560
اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
–
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
–
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ
–

 3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 6ﺷﻬﺮg

–
987,681
–

 6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 12ﺷﻬﺮg

–
7,810,067
–

–

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة إﻟﻰ 5
ﺳﻨﻮات

–
9,647,834
–
13,318,036

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

–

8,133,635

43,246,043

–

1,056,251

30,808,011

–

172,753

172,753

2,574,169

–

–

1,941,584

–

–

1,103,463

–

39,844,765
1,941,584

–

1,103,463

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

17,239,834
13,409,580
4,064,638
1,959,351
–

19,924,825
13,669,220
4,406,381
–
–

3,958,429
21,812,332
182
–
–

4,891,415
99,409,717
4,784,157
–
–

–
23,673,937
858,791
–
–

46,014,503
–
171,974,786
–
14,114,149
–
1,959,351
–
13,824,422 13,824,422

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

38,988,108 107,044,549

33,581,010

30,151,944 132,051,159

365,003,830 23,187,061

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻤﻼء Zﺟﻞ
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

6,534,389
53,768,764
17,027,753
1,362,776
–

–
12,293,302
213,057
311,575
–

–
23,253,246
1,448,415
589,356
–

–
179,101,531
–
4,539,350
–

–
–
–
–
–

7,289,624
755,235
268,416,843
–
18,689,225
–
6,803,057
–
15,251,063 15,251,063

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

78,693,681

12,817,934

25,291,017

183,640,881

–

316,449,812 16,006,298

اﻟﻔﺠﻮة

28,350,868

26,170,174

8,289,993

)(51,589,722

30,151,944

7,180,763

48,554,018

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ -
داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

28,350,868

26,170,174

8,289,993

)(51,589,722

30,151,944

7,180,763

48,554,018

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ -
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ

439,043

–

–

–

–

–

439,043
48,114,975

27,911,825

26,170,174

8,289,993

)(51,589,722

30,151,944

7,180,763

27,911,825

54,081,999

62,371,992

10,782,270

41,990,464

90,228,289 48,114,975
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وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ .اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﻫﻲ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻓﻘﺎ >ﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ .ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو
ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واZدوات ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈدارة ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﺮات إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﻬﺮ

 3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 6ﺷﻬﺮi

 6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 12ﺷﻬﺮi

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

39,687,434

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

2,217,734

–
113,993

–
5,905,141

–
1,349,887

–

8,595,037

48,282,471

–

1,123,040

10,709,795

–

124,825

124,825

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

–
23,300,000

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

–

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

–

–
2,025,000
–

–

–
–
–

–

–
7,135,000
–

–

1,598,008

–

34,058,008

389,193

–

389,193

1,829,066

–

1,829,066

ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

15,075,878

19,326,741

3,443,515

7,637,634

1,911,066

–

47,394,834

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

19,190,499

10,039,850

18,901,845

104,625,719

18,456,359

–

171,214,272

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

3,768,368

2,666,288

1,687,143

3,178,456

2,711,479

–

14,011,734

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

914,733

–

914,733

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

–

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

104,154,647

–

–

–

–

–

–

–

–

34,171,873

29,937,642

123,926,696

26,895,171

4,537,079

4,537,079

14,379,981

333,466,010

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

4,772,259

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

50,426,040

11,529,046

21,807,626

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻤﻼء Zﺟﻞ

14,885,092

91,881

940,423

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء أﺧﺮى

1,083,604

247,747

468,623

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

–
71,166,995

–

–
11,868,674

–

–
23,216,672

–
167,967,056
–
3,609,439
–
171,576,495

–

750,308

5,522,567

–

–

251,729,768

–

–

15,917,263

–

–

5,409,414

–

8,455,319

8,455,319

–

9,205,627

287,034,463
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﻬﺮ

 3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 6ﺷﻬﺮi

 6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
 12ﺷﻬﺮi

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

اﻟﻔﺠﻮة

32,987,652

22,303,199

6,720,970

)(47,649,799

26,895,171

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ -
داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

32,987,652

22,303,199

6,720,970

)(47,649,799

26,895,171

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ -
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

472,420

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ

32,515,232

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ

–

32,515,232

–

22,303199
50,538,583

٢٧٩١١٨٢٥

–

6,720,970

)(47,649,799

58,740,173
٥٤٠٨١٩٩٩

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

5,174,354

46,431,547

5,174,354

46,431,547

–

13,056,216

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

–

26,895,171
41,907,813

472,420
45,959,127

5,174,354

87,071,372

–

٦٢٣٧١٩٩٢

ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و 2017وﺗﺮﻛﻴﺰات ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت .اﻟﻤﺮﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﻫﻲ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ واﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

درﻫﻢ
إﻣﺎراﺗﻲ

رﻧﺠﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺰي

ﻳﻮرو

ﺟﻨﻴﻪ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

أﺧﺮى

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

25,946

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

117,748

–

29,291

520,081

1,979,909

721,623

3,520,994

ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

–

–

–

4,564,609

5,077,371

–

3,778,869

اﺳﺘﺜﻤﺎرات

–

–

375

1,305,296

1,132,989

–

255,390

2,694,050

ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

145,528

568,393

504,016

13,420,848

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

5,302

193,088

15,538
30,803

1,336,273

1,226

–

6,578

41,423

269,965

993

36,782

356,966

–

–

1,258

174,711

63,244

332

17,209

256,754

183,029

6,799,208

9,091,871

47,665

5,313,890

21,585,885

5,302

144,919

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
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وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

9,629

2,284

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

17,305

699

97,032

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

27,005

2,983

211,280

ﺻﺎﻓﻲ

117,914

–

2,319
١١٧٩١٤

5,169

569,557

3,304,930

17

)(564,139

3,315,605

109,079

5,146,634

1,268,627

48,735

4,863,308

11,448,296

117,000

695,523

8,882

196,799

1,133,241

5,833,192

5,269,080

57,634

4,495,969

15,897,143

28,250
٢٣١٩

966,017
)(٢٨٢٥٠

(9,969) 3,822,791
٩٦٦٠١٧

٣٨٢٢٧٩١

817,921
)(٩٩٦٩

5,688,743
٨١٧٩٢١

٥٦٨٨٧٤٣
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

درﻫﻢ
إﻣﺎراﺗﻲ

ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

ﻳﻮرو

رﻧﺠﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰي

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺟﻨﻴﻪ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

أﺧﺮى

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

25,828

–

23,232

356,412

370,979

21,031

587,309

1,384,791

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

72,459

3,393

195,812

858,354

554,364

33,096

705,180

2,422,658

ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

–

–

393

1,634,458

864,990

–

257,432

2,757,273

اﺳﺘﺜﻤﺎرات

–

–

–

5,522,749

4,389,826

–

3,724,296

13,636,871

55

–

5,174

42,091

142,676

549

36,702

227,247

–

–

655

191,139

61,125

)(24

34,003

286,898

225,266

8,605,203

6,383,960

54,652

5,344,922

20,715,738

ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

98,342

3,393

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

12,176

–

2,085

1,100,092

493,262

18

501,812

2,109,445

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

3,711

2,639

186,830

6,865,588

1,054,707

56,596

4,498,133

12,668,204

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

13,926

910

60,415

91,245

414,488

7,750

218,845

807,579

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

29,813

3,549

249,330

8,056,925

1,962,457

64,364

5,218,790

15,585,228

اﻟﺼﺎﻓﻲ

68,529

)(156

)(24,064

548,278

4,421,503

)(9,712

126,132

5,130,510

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ا1ﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اZدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ .وﻗﺪ وﺿﻌﺖ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺪود
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼت واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة.
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة Zﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اZﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة Zﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة( وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ا>ﻳﺠﺎﺑﻲ زﻳﺎدة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
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ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻌﺮض اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
اﻟﻌﻤﻠﺔ )(٪

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
ا ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

2+/-

2,358

2,358

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

2+/-

76,146

76,146

ﻳﻮرو

5+/-

-768

-768

روﺑﻴﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ

5+/-

1,813

1,813

روﺑﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

5+/-

547

547

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻌﺮض اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
)(٪

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
ا ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

2 +/-

2.12

2.12

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

2 +/-

88.66

88.66

ﻳﻮرو

5 +/-

-0.98

-0.98

روﺑﻴﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ

5 +/-

0.40

0.40

روﺑﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

5 +/-

0.87

0.87

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈدارة اﻟﺘﻌﺮض ~ﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .وﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ
ا>دارة ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ وﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﻴ ً
ﻼ وﺧﻼل اﻟﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴ .Kﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم،
ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻼت اZﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2018
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻃﻮﻳﻞ)/ﻗﺼﻴﺮ(

2017
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻃﻮﻳﻞ)/ﻗﺼﻴﺮ(

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

3,807,308

4,432,919

ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

2,319

)(157

ﻳﻮرو

)(15,364

)(19,569

ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

)(7,569

)(9,713

أﺧﺮى

282,013

115,844

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

4,068,707

4,519,324
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) ج( ﻣﺨﺎﻃﺮ اCﺳﻌﺎر
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اZﺧﺮى .ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اZﺳﻌﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ >ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻳﻘﻮم
اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ دورﻳ ،Kوﻳﺤﺪد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اZﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اZﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة .ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد
أﻣﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﻛﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ.
 ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻻﺳﻬﻢ

ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اZﺳﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟrﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة Zﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻠﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺆﺷﺮات اZﺳﻬﻢ وﻗﻴﻤﺔ اZﺳﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اZﺳﻌﺎر ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اZﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ:
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
ا1ﺳﻬﻢ ٪

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
اZﺳﻬﻢ ٪

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

10 + /-

+/- 107,910

10+ /-

+/- 77,129

) د( اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ أو أﺧﻄﺎء ﻣﻦ أﺣﺪ ا>ﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ أو ﻗﺪ
ﺗﺤﺪث ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف وﺗﺘﻄﻠﺐ إﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻗﻴﺎس ورﺻﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف .ﺗﺴﻬﻞ
وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اZﻧﻈﻤﺔ واZدوات واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت ،وا>ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ داﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺼﺮف.
إن ا>ﺟﺮاءات اZﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺰز ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀ.K
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 28اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ا ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
ا ﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ا1ﺧﺮى
واﻟﺸﺮق ا1وﺳﻂ

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
أﺳﻴﺎ

دول أﺧﺮى

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

43,169,276

56,311

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اZﺧﺮى

9,224,158

19,835,928

755,337

ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

42,890,888

1,023,541

2,100,074

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

167,591,118

2,885,814

–

–

–
61,154

20,456
919,489

–
11,945

43,246,043
30,808,011

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
–

46,014,503

–

1,497,854

–

171,974,786

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

9,018,760

1,932,928

–

–

3,162,461

–

14,114,149

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

1,952,552

5,575

–

–

1,224

–

1,959,351

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ

172,753

–

–

–

–

172,753

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

38,132,001

349,095

–

–

1,363,669

–

39,844,765

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

1,896,758

33,234

375

–

11,217

–

1,941,584

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

1,103,463

–

–

–

1,103,463

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

315,151,727

–

–

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
–

–
26,122,426

2,855,786

61,154

–
6,976,370

11,945

351,179,408

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

6,401,763

44,133

–

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

284,200,248

4,847,634

–

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

290,602,011

4,891,767

–

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

6,141,044

98,315

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﻣﺪرج ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ(

4,401,104

–

2,262
–

329,267
–
329,267

514,461

–

7,289,624

4,860,064

1,179

293,909,125

5,374,525

1,179

301,198,749

–

88,198

–

6,329,819

–

2,081,332

–

6,482,436
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

ا ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اZﺧﺮى
واﻟﺸﺮق اZوﺳﻂ

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
أﺳﻴﺎ

دول أﺧﺮى

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

47,364,215

563,370

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اZﺧﺮى

2,873,774

6,298,191

–
233,716

–
271,962

354,887
1,030,678

–

48,282,472

1,474

10,709,795

–

47,394,834

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

45,733,013

–

1,661,821

–

–

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

166,922,446

2,553,313

–

–

1,680,651

–

171,156,410

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

9,003,654

1,167,348

–

–

3,840,732

–

14,011,734

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

889,808

3,789

–

–

1,365

–

894,962

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ

124,825

–

–

–

124,825

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

32,512,949

177,189

–

–

1,367,870

–

34,058,008

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

2,188

288,893

393

–

121,206

–

412,680

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

1,636,474

168,191

–

–

915

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

307,140,977

11,220,284

–

1,895,930

271,962

–

8,398,304

1,805,580
1,474

328,928,931

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

4,371,081

422,487

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

261,776,977

4,429,765

–

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

266,148,058

4,852,252

6,615

6,615

251,218
–

467,968

3,198

5,522,567

6,849,703

–

273,056,445

7,317,671

3,198

278,579,012

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

10,167,478

406,234

2,818

–

2,989,605

1,300

13,567,435

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﻣﺪرج ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ(

5,109,109

178,503

1,409

–

1,486,847

600

6,776,468

251,218
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)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
واﻟﺸﺮق ا1وﺳﻂ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﻴﺎ

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

991,751

5,959

26,610

1,024,320

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

534,309

14,942

16,969

591,541

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

536,865

108,621

17,084

662,570

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

11,874

7

11,881

ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

)(837,349

)(2,066

)(2,958

)(842,373

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

)(453,000

)(10,185

)(4,244

)(467,429

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

)(504,296

)(108,500

)(17,084

)(629,880

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

)(2,970

–

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

–

–

)(2,970

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2017

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
واﻟﺸﺮق اZوﺳﻂ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﻴﺎ

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

1,217,981

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

495,193

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

–
19,168

–
14,827

4,333

1,222,314

11,267

521,287

–

5,418

5,418

–

1,992

21,160

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ﺷﺮﻛﺎت

)(982,385

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ

)(620,357

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻧﻈﺮ اﻳﻀﺎح ) -7أ( ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

–
)(4,792

)(3,609

)(985,994

)(4,491

)(634,997

–
–

)(1,020

)(1,020

–

)(1,539

)(6,331

)(10,149
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 29اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟrدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وا>ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :1اZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اZﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻨﻔﺲ اZداة )أي ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﺿﺎﻓﺎت(.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :2اZﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اZﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ
اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :3ﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ أي ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ أو ﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺖ إﻣﺎ:
 ﻓﻲ ﺳﻮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اZﺳﻮاق اZﺧﺮى اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟﻚ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺮﻳﺒ Kﻣﻌﻘﻮﻻً ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1

اﻟﻤﺴﺘﻮى 2

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

1,141,584

–

1,141,584

–

1,141,584

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ

1,103,463

1,079,101

–

24,362

1,103,463

ﺻﻜﻮك

800,000

–

–

800,000

800,000

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

30,808,011

–

–

30,701,027

30,701,027

 -ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

22,477,145

–

–

22,478,958

22,478,958

 -ﺻﻜﻮك

17,395,957

–

–

17,274,997

17,274,997

 -إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

241,895,260

–

–

242,364,635

242,364,635

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

315,621,420

313,643,979

315,864,664

1,079,101

1,141,584

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

7,289,624

–

–

7,287,557

7,287,557

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

293,909,125

–

–

293,909,125

293,909,125

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

301,198,749

–

–

301,196,682

301,196,682

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1

اﻟﻤﺴﺘﻮى 2

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3

ا>ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

412,680

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

1,805,579

–
771,293

389,193
1,034,286

23,487
–

412,680
1,805,579

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

10,709,795

–

–

10,698,223

10,698,223

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
 -ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

23,452,869

–

–

23,459,853

23,459,853

 -ﺻﻜﻮك

10,605,139

–

–

10,559,636

10,559,636

 -إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

239,090,783

–

–

248,834,350

248,834,350

oﺟﻤﺎﻟﻲ

286,076,845

293,575,549

295,770,321

771,293

1,423,479

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

5,522,567

–

–

5,522,554

5,522,554

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

273,056,445

–

–

273,056,440

273,056,440

اoﺟﻤﺎﻟﻲ

278,579,012

–

–

278,578,994

278,578,994

ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا~ﺧﺮ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ذات
اﻟﺼﻠﺔ )ﺳﺎﻳﺒﻮر( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻴﻤﺒﺮ  .2018ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ/ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺨﺼﻮم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺳﺎﻳﺒﻮر(/ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻴﻤﺒﺮ .2018
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ Zداة ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﻢ ”رﺑﺢ وﺧﺴﺎرة اﻟﻴﻮم اZول“ ،ﻓﺈﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ
اﻟﺼﻔﻘﺔ أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟrداة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،أو ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .ﻳﺘﻢ
إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺪون اﺳﺘﺮﺟﺎع أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻴﻮم اZول اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻣﻮﺟﻮدات/ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اZول و/أو اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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 30اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اCﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻼل دورة أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأرﺻﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

اCﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اoدارة
ﻣﺘﺎﺟﺮة

69,967

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ@

16,634

–

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

77,788

586

39,163

ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻣﺘﺎﺟﺮة

10,242,942

1,585,464

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ@

6,913,183

16,334

ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أﺧﺮﻳﻦ )ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪5ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺮف(
ﻣﺘﺎﺟﺮة

–

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ@

–

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

–

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

–

3,308,232
–
–
26,067

ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت

252,706

121,017

داﺋﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

144,640

150,243

أرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻮك

274,705

289,236

@ﺑﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

دﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ودﺧﻞ آﺧﺮ

139,496

194,190

أﺗﻌﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ

68,272

49,860

رواﺗﺐ و ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ) ﺗﺬاﻛﺮ ﻃﻴﺮان (

4,142

4,253

إﻳﺠﺎرات وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺒﺎﻧﻲ

2,238

1,131

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت  -اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ

1,059,392

1,339,545

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة واﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

900,207

1,139,983

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

905,840

1,023,048

ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة

5,945

5,418

إن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أو ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ Zﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة وا>دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﻣﺰاﻳﺎ ﻗﺼﻴﺮة اZﺟﻞ

85,579

37,866

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

11,536

1,280

ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄﻋﻀﺎء ا>دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اZﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ا>ﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اZﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ

ﺗﺘﻜﻮن أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

ﻣﻀﺎرﺑﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻼء
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ،ﻣﻌﺎدن
اoﺟﻤﺎﻟﻲ

2017

21,070,580
–

21,199,185
2,031

21,070,580

21,201,216

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼء ﺗﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻻ ﻳﺘﻢ إدراج ﻫﺬه اZرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة Zﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.

32

اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺴـﺎب اZﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺪرج رﺻﻴﺪه ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اZﺧـﺮى )اﻧﻈﺮ إﻳﻀﺎح :(13
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2018

2017

16,854

23,785

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

40,520

5,201

اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

)(1,024

)(12,132

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

56,350

16,854

33

ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋﺪة ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺗﻘﻮم إدارة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻘﻴﻤﺔ  41.294ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
) 26٫595 :2017ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻛﺸﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ .ﻻ ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﺪرج ﺣﺼﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،وﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣـﻼت ﻣﻊ اZﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  1.142ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  1.423 :2017) 2018ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
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 34ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪاف اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻨﺪ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي؛ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ؛ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻋﺪة رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﺳﺘﺨﺪام رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ،وأن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ .٪8
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺗﻘﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت
ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،واﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وذﻟﻚ >ﻇﻬﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018و .2017
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
2018

2017

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

222,309,112

219,687,988

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

28,094,351

26,832,383

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

4,102,847

4,594,750

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة ا1وﻟﻰ  -ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

254,506,310

251,115,121

رأس اﻟﻤﺎل اZﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ (1

48,554,018

55,750,918

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ (2

2,778,864

2,746,100

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل ا1ﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

51,332,882

58,497,018

ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل )(٪
ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اZﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ (1

٪19.08

٪22.20

ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اZﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ  + 1اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ (2

٪20.17

٪23.29
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ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ " - 16ﻋﻘﻮد اEﻳﺠﺎر"
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ” - 16ﻋﻘﻮد ا>ﻳﺠﺎر“ ،ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2019ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺰدوج اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  17واﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻮد ا>ﻳﺠﺎراﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  16ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ داﺧﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ . .ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ " 19ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ"
ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻄﺔ )اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  (19ﻟﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮه
إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اZوﻟﻲ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. .
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 36ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اEدارة
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  05ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ 1440ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  10ﻓﺒﺮاﻳﺮ.(2019 .

37

أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ

ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﺑﻐﺮض ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة
ﺗﺮﺗﻴﺐ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 38ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى
ﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ إﺛﺒﺎت اﻟﺮﺳﻮم اZوﻟﻴﺔ وإﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﺋﺘﻤﺎن اZﻓﺮاد .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ،
ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ إﺛﺒﺎت اﻟﺮﺳﻮم اZوﻟﻴﺔ وإﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻼﺋﻢ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره  799.356اﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ >ﺛﺒﺎت ﺗﻠﻚ ا>ﻳﺮادات.
ً
اﻟﺮﺻﻴﺪ ا>ﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟrرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺒﺎة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

 39اCﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺎرﻳﺦ  03ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019ﺗﻮزﻳﻊ اZرﺑﺎح اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3.656.25ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وذﻟﻚ
ﺑﻮاﻗﻊ  2.25رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .وﻳﺨﻀﻊ اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻘﺎدم .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ذﻟﻚ ،اﻗﺘﺮح اﻟﻤﺠﻠﺲ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻰ  25.000ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ اﺳﻬﻢ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻜﻞ  13ﺳﻬﻢ  7اﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﺨﻀﻊ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺑﺎزل  3ﻟ2ﻓﺼﺎح اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻜﻤﻲ

)أ( ﺗﻌﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت( اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ –
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﻤﺼﺮف( ،ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ا>دارة.
وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﻋﻼء ﺷﻜﻴﺐ اﻟﺠﺎﺑﺮي )رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ( وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﻮﻳﺰ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﻔﻴﻠﻲ
و راﺋﺪ ﻋﺒﺪا¡ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ.

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اZﺳﺎﺳﻲ وﺑﺪﻻت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﺪﻻت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت.

ﺗﻤﺎﺷ ًﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت .ﻓﺈن أﻫﻢ أﻫﺪاف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة و اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ؛ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد رواﺗﺐ
وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة واﻟﻠﺠﻨﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اZﻧﻈﻤﺔ وأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.

ﺗﻬﺪف اﻟﻌﻘﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة اZداء اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ
"اﻟﺨﻄﺮ" ،و ذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮف وإﻃﺎر ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺈﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ،ﺳﻮف ﺗﻄﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
و ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﻤﻠﻮك أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻠﻴ Kأو ﺧﺎرﺟﻴ.K
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺼﺮف
و ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ و ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻟ"ﺣﺎﻃﺔ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻘﻴﺎس
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮواﺗﺐ و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻫﺎي ﺟﺮوب ،ﻣﺎﻛﻼﺟﺎن و اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ
)اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘً ﺎ(.
ُﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
ُﻳﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟrﻓﺮاد ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.
ُﻳﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺒﺎر
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.

ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف
ﺳﻨﻮ ًﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﺗُﻘﺪم اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ا>دارة.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻳﺎدات اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ و ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻻداء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺟﺪول اﻟﺪﻓﻊ و ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ و
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.
و ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اZداء واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اZﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
وﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪراءﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ
ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ُ
ﻓﻲ ﺣﺪود ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة .و ﻳﻘﺎس اZداء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻤﻮذج ﺑﻄﺎﻗﺔ اZداء اﻟﻤﺘﻮازن ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﻓﺮﻳﻖ إدارة اZداء
داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
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)ب( ﺗُﺴﺘﻤﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺠﺬب اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻔﺮﻳﺪة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ و ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ iﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻟﻤﺼﺮف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
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)ج( ﺣﺪد ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ،و ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﻮق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎس وﻣﺮاﻗﺒﺔ اZداء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ُﺻﻤﻤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﺨﻄﺮ .وﺗُﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ً
ﺑﻄﺎﻗﺔ اZداء اﻟﻤﺘﻮازن ﻓﻲ إدارة أداء ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪراء .وﻗﺪ ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ
اZﺟﻞ .وﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻣﻊ اZﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪات .وﻟﻀﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ،ﻓﺈن ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺔ
اZﺟﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ٍ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻳﺰداد ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
)د( ﺗﺠﺪر ا>ﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أداء ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ اZداء اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪراء و اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ .و ﻳﻘﻮم ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم آﻟﻲ
ﺑﻨﺎء
،
اZداء
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اZداء اﻟﻤﺘﻮازن ﺿﻤﻦ إﻃﺎر إدارة
ً
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻛﺎﺑﻼن .وﺗﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اZداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
) (KPIﻧﺰوﻻً ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﺮدﻳﻴﻦ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
و ُﻳﻘﺎس ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اZداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢ
وﻣﺴﺘﻮى أﻗﺪﻣﻴﺘﻬﻢ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﻬﻨﺎك
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اZداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ً
اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎZﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻻﻟﺘﺰام .و ُﻳﻘﻴﻢ أداء ﺟﻤﻴﻊ اZﻓﺮاد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اZداء اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎZﻫﺪاف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻداء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺗﺼﻨﻴﻒ  ٪5ﻣﻦ اZداء ﺑـﺄداء
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺗﺼﻨﻴﻒ  ٪20ﻣﻦ اZداء ﺑﺄداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﺗﺼﻨﻴﻒ ٪65
ﻣﻦ اZداء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداء ﻗﻮي ،ﺗﺼﻨﻴﻒ  ٪5ﻣﻦ اZداء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
أداء ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺼﻨﻴﻒ ال  ٪5اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎZداء اﻟﻀﻌﻴﻒ.

)ﻫـ( ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮة ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ،ﻳﺆﺟﻞ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺪراء
اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺻﺮف
ً
واﻟﻤﺪراء ذوي اﻻداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.
ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﺗﻮزع ﻟﻤﺪة  3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺛﻠﺚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻠﺚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟـﺜﻠﺚ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
ﺗﻤﻨﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘ Kأو اﻳﻘﺎف ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺜﻞ ،و ﻟﻴﺲ ﺣﺼﺮ iﻋﻠﻰ :اﻻﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﻜﺒﻴﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮف أو ارﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء ﺟﺴﻴﻤﺔ أو
اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮف أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل.
)و( ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﻬﺞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ
وﻣﺘﻐﻴﺮة .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :اﻟﺮاﺗﺐ اZﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻌﻜﺲ اZﻗﺪﻣﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻬﺎرات وﻳﻘﺎس وﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اZﺧﺮى ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻫﻲ ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻨﻘﻞ و راﺗﺐ ﺷﻬﺮ  13و14
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﺑـ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اZﻋﻤﺎل ،إﻣﺎ ﻛﻞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺮ أو ﻛﻞ رﺑﻊ أو ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ أو ﻛﻞ ﺳﻨﺔ،
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اZﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اZﻗﺪﻣﻴﺔ واZداء
اﻟﻔﺮدي .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ"دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اZﺧﺮى،
ﻓﺈن اZﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻳﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﺳﻨﻮﻳﺔ Zداء اﻟﻔﺮد وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اZﻗﺪﻣﻴﺔ واZداء اﻟﻔﺮدي .ﺗﺠﺪر
ا>ﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ  ٪40ﻋﻠﻰ اZﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺗﻤﺎﺷ ًﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ
اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﺧﻄﻂ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ(
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺠﻠﺲ ا>دارة.

ﺑﺎزل  ٣ﻟ2ﻓﺼﺎح اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻜﻤﻲ
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ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واCﺟﻮر  :١اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واCﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واZﺟﻮر

.1

ا>دارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ذوو
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن
اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

17

.2

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واZﺟﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )(7+5+3

31,515

358,204

.3

ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﺪي

30,536

338,930

.4

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ

.5

ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻬﻢ أو أدوات أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ

.6

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ

.7

ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﻎ أﺧﺮى

.8

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ

.9

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واZﺟﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

1233

19,274

979

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

17

1,233

.10

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واZﺟﻮر )(15+13+11

33,026

56,186

.11

ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﺪي

18,352

49,117

.12

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ

21,038

8,749

.13

ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻬﻢ أو أدوات أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ

14,674

7,069

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واZﺟﻮر اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة

.14

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ

.15

ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﻎ أﺧﺮى

.16

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ

.17

64,541

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واZﺟﻮر )(10+2

414,390

ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واCﺟﻮر  :2ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ

دﻓﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﺮة واﺣﺪة
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ

ا>دارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ذوو ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
ﺑﺸﺄن اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ﺑﺎزل  ٣ﻟ2ﻓﺼﺎح اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻜﻤﻲ
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ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واCﺟﻮر  :3اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واCﺟﻮر اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
أ

ب

ج

د

ه

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واZﺟﻮر اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
واﻟﻤﺤﺠﻮزة

ﻣﻨﻬﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و
اZﺟﻮر اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ واﻟﻤﺤﺠﻮزة
اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﺻﺮﻳﺤﺔ و/أو
ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻻﺣﻘﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔً
ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺿﻤﻨﻴﺔ
اﻟﻼﺣﻘﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واZﺟﻮر اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﻘﺪ

0

0

0

0

0

اZﺳﻬﻢ

10,395,099

10,395,099

0

0

ﻣﻜﺎﻓﺂت وأﺟﻮر
ﻣﺆﺟﻠﺔ وﻣﺤﺠﻮزة

اoدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

أدوات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ
ﻏﻴﺮ ﻫﺎ

0

0

0

0

0

0

13,463,533
0

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ذوو ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﻘﺪ

0

0

اZﺳﻬﻢ

39,648,502

39,648,502

0

0

2,753,439

0

19,145,439

0

0

ﻏﻴﺮ ﻫﺎ

0

0

0

0

0

اﻟﻤﺠﻤﻮع

50,043,601

50,043,601

0

0

35,362,411

أدوات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ

ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
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ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اCﻣﺮﻳﻜﻲ

211
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اCﻣﺮﻳﻜﻲ

212
ﻣﻠﺨﺺ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اCﻣﺮﻳﻜﻲ

213
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ Eﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ )(GRI

214
ﻣﻌﺠﻢ Cﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اEﺳﻼﻣﻲ

216
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

218
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

210

ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻳﺰود ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ
وﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ )ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ إﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت( ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﺘﻰ ﺟﻮاﻧﺐ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ إداراﺗﻪ ،أﻣ ً
ﻼ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻴﻂ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻔﻬﻢ
أوﺿﺢ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف.
وﻳﺄﺗﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ iﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺼﺮف ،وﺗﺪﻋﻴﻤ Kﻟﻪ
ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎه اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮرﻫﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ .واﺳﺘﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻫﺬا
ﻟﻜﻞ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎZﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ واZﺳﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ٍ
ﻣﻦ:
 - ا>ﻃﺎر اﻟﺪوﻟﻲ >ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )(www.theiirc.org
 - ﻧﻬﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
) (Smart Integrated Reporting MethodologyTM
 - اZﺳﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
>ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
 - ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ >ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
)(www.globalreporting.org
واﺳﺘﻤﺮار iﻟﺪوره اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﻘﺮﻳﺮi
واﺳﺘﻴﻔﺎء
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ Kﺗﻔﺎﻋﻠﻴ Kﻟﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮع
ً
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اZﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وردت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤZ Kداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ”اﻟﻤﺼﺮف“
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ( واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ
»اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ« ،وﺗﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً
ﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  ١ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .(125
وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي
ﻋﻨﻮاﻧﻪ »ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﺤﻠﻴﻼت ا>دارة« ،ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣ Kﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰء iﺻﻐﻴﺮ iﻣﻦ إﻳﺮادات وأﺻﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﺲ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اZﺧﺮى ،ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻢ ”اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“ أو ”اﻟﻤﻮﺣﺪة“.

وأﺧﺬﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اZﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اZﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﻳﺮﻛﺰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ أو ﻣﻬﻤﺔ؛ أي اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳ Kﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻗﻮﻋﻬﺎ.

اﻻﻟﺘﺰام
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺘﺮة  ١٢ﺷﻬﺮ iﺑﺪاﻳﺔً ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺣﺘﻰ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠١٨ﻣﺘﻤﺎﺷﻴ Kﻣﻊ دورة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻤﺼﺮف .وﻳﻠﺘﺰم ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟ"ﻓﺼﺎح
اﻻﺧﺘﻴﺎري .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ
"ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ" )ﺻﻔﺤﺔ  85إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ  ،(111و"اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"
وإﻳﻀﺎﺣﺎﺗﻬﺎ )ﺻﻔﺤﺔ  113إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ  (204وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ )ﺻﻔﺤﺔ  114إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ .(119
ودوﻣ Kﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻋﻨﺪ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات
ﺟﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ Zﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻟrﻧﻈﻤﺔ اZﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ وأﻛﻔﺄ أﺳﺎﻟﻴﺐ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ واﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وﻧﺪﻋﻮﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ا>ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
IR@alrajhibank.com.sa

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اCﻣﺮﻳﻜﻲ

2018

2017

اﻟﻨﻘﺪ واZرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )"ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي"( واﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اZﺧﺮى

11,532,278

12,875,326

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

8,215,470

2,855,945

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

11,483,351

9,706,958

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

62,416,744

62,276,153

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

346,024

350,402

اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻰ

2,372,690

2,095,501

أﺻﻮل أﺧﺮى

967,799

1,337,457

إﺟﻤﺎﻟﻲ ا1ﺻﻮل

97,334,355

91,497,741

ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ

اCﺻﻮل

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اﻟﺨﺼﻮم
1,943,900

1,472,685

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

78,375,767

72,815,052

اﻟﺨﺼﻮم اZﺧﺮى

4,066,950

2,343,093

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم

84,386,617

76,630,829

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اZﺧﺮى

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
رأس اﻟﻤﺎل

4,333,333

4,333,333

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

4,333,333

4,333,333

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اZﺧﺮى

)(93,215

1,408,449

اZرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة

3,399,286

3,708,463

اZرﺑﺎح ا>ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺰﻛﺎة

975,000

1,083,333

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

12,947,738

14,866,911

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

97,334,355

91,497,741

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻦ  211و  212ﻓﻲ
راﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻗﺪره  3.75رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اZﻣﺮﻳﻜﻲ.

211

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات(

ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اCﻣﺮﻳﻜﻲ

212

)ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات(
2018

2017

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

3,669,189

3,354,934

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)(135,126

)(147,090

ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

3,534,062

3,207,845

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،اﻟﺼﺎﻓﻲ

827,010

719,255

إﻳﺮادات اﻟﻨﻘﺪ اZﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺼﺎﻓﻲ

201,548

224,490

إﻳﺮادات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

55,919

89,704

ﻣﺠﻤﻮع إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

4,618,538

4,241,294

اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

749,186

750,378

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ا>ﻳﺠﺎر واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
83,885

82,937

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ا>ﻳﺠﺎر واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

117,912

117,484

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺎﻣﺔ وإدارﻳﺔ أﺧﺮى

513,471

445,614

رﺳﻮم اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،اﻟﺼﺎﻓﻲ

408,252

412,687

إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

1,872,707

1,809,101

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

2,745,831

2,432,194

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اZﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن(

1,625 million

1,625 million

اﻟﺮﺑﺢ اZﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اZﻣﺮﻳﻜﻲ(

1.69

1.50

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻗﺪره  3.75رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اZﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻣﻠﺨﺺ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اCﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ

2018

2017

213

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
2016

2015

2014

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

3,534

3,208

2,977

2,656

2,618

إﺟﻤﺎﻟﻲ ا>ﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

4,619

4,241

4,076

3,666

3,645

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

1,873

1,809

1,909

1,764

1,822

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

2,746

2,432

2,166

1,901

1,823

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

2,719

2,407

2,192

1,845

1,806

ا1ﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

62,417

62,276

59,998

56,058

54,917

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

78,376

72,814

72,691

68,327

68,287

إﺟﻤﺎﻟﻲ اZﺻﻮل

97,334

91,498

90,590

84,165

82,057

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم

84,387

76,631

76,737

71,728

70,884

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

12,948

14,867

13,853

12,437

11,172

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اZﺻﻮل٪ ،

2.90

2.67

2.48

2.29

2.33

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ٪،

19.80

16.94

16.49

16.11

17.01

اﻟﺮﺑﺢ اZﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،اﻟﺪوﻻر اZﻣﺮﻳﻜﻲ

1.69

1.50

1.33

1.17

1.12

ﺗﻮزﻳﻌﺎت اZرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اZﻣﺮﻳﻜﻲ

1.13

0.66

0.60

0.67

0.73

اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل )(٪
ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اZﺳﺎﺳﻲ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ (١

19.08

22.20

20.86

19.74

18.48

ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اZﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
 +١اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ (٢

20.17

23.29

21.98

20.83

19.59

ا ﻟﻨﻤﻮ
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

12,732

13,077

13,684

12,374

11,761

ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع

551

554

539

525

501

ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف ا~ﻟﻲ

5,006

4,794

4,475

4,500

3,997

ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ

83,958

74,612

62,118

51,000

32,792

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻗﺪره  3.75رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اZﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ Eﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ )(GRI
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إﻓﺼﺎح/ﻣﻌﻴﺎر GRI

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ.

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ.

 :101 GRIاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 2016
 :102 GRIاﻓﺼﺎﺣﺎت ﻋﺎﻣﺔ 2016
اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
1-102
اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
2-102
اZﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
3-102
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻘﺮ
4-102
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
5-102
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
6-102
اZﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
7-102
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
8-102
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ا~ﺧﺮﻳﻦ
9-102
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
10-102
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
11-102
ﻣﺒﺪأ أو ﻧﻬﺞ ﺗﺤﻮﻃﻲ
12-102
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
13-102
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

6
7-6
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
6
6
7-6
9-6
77-70
ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
14-102
ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار

12

اZﺧﻼق واﻟﻨﺰاﻫﺔ
16-102
اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك

6

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
18-102
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
40-102
41-102
42-102
43-102
44-102

ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ
ﻧﻬﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺜﺎرة

ﻣﻤﺎرﺳﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
45-102
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
46-102
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺣﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮع
47-102
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ
48-102
إﻋﺎدة ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
49-102
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
50-102
ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
51-102
ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
52-102
دورة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
53-102
ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻟrﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
54-102
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻓﻘً ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ GRI
55-102
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺤﺘﻮى GRI
56-102
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻲ

87
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

36
36
36
37
125
ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻻ ﺷﻲء

ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
215-214
ﻻ ﺷﻲء

 :200 GRIاﻗﺘﺼﺎدي
 :201 GRIاZداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺎم 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
3-201
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﺪدة وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اZﺧﺮى

6
30-26
169

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ Eﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ )(GRI

 :202 GRIاﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻌﺎم 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
2-202
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
 :203 GRIا~ﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﺎم 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
2-203

آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺎﻣﺔ

 :205 GRIﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻌﺎم 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة

6
30-26
70
6
30-26
82
6

2-103

ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

30-26

1-205

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد

39-38

 :307 GRIاﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻌﺎم 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103

ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

1-307

ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

6
30-26
ﻣﻠﺘﺰم

 :400 GRIاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 :401 GRIاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1-401
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
2-401
اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ
 :404 GRIاﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1-404
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ
2-404
ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل
3-404
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟrداء واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 :406 GRIﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺎﺋﺮ
1-103
ﺷﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺠﻮﻫﺮي وﺣﺪوده
2-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ
1-406
ﺣﻮادث اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺎﺋﺮ وا>ﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ

6
30-26
72-70
125

6
30-26
75-73
75-73
75
6
30-26
ﻻ ﺷﻲء

 :413 GRIاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1-413
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اZﺛﺮ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

6
30-26
82

 :418 GRIﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1-418
ﺷﻜﺎوى ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻓﻘﺪان ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ

6
30-26
78

 :419 GRIاﻻﻣﺘﺜﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 2016
1-103
ﻧﻬﺞ ا>دارة
2-103
ا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1-419
ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي

6
30-26
81

215

إﻓﺼﺎح/ﻣﻌﻴﺎر GRI

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ.

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ.

ﻣﻌﺠﻢ Cﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اEﺳﻼﻣﻲ

216

أﺟﺮ

اﻟﻐﺮر

ﻋﻤﻮﻟﺔ أو رﺳﻮم ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﻐﻤﻮض

ﻋﻘﺎر
ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎر
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﺮﺻﺔً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻊ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ أﻗﺴﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ.

ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻮن
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ
ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻛﺪﻓﻌﺔ
ﺗُﻘﺪم ﻓﻴﻪ دﻓﻌﺔً أوﻟﻰ
ً
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ .وﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺔ
اZوﻟﻰ إذا ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻳﺤﻖ
ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ.

اﻟﺒﻴﻊ اmﺟﻞ
ﺑﻴﻊ ﺑﺪﻓﻌﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ
اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ
أﻗﺴﺎط ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اZﺟﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻴﻊ
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻤﺼﺮف دون
ا>ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ،أو ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﻟﺒﻴﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء
ﺑﻴﻊ أﺻﻞ وﺷﺮاؤه ﻣﺮ ًة أﺧﺮى ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺑﺎع ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة
اZوﻟﻰ .وﻳﻌﺎود اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺷﺮاء اZﺻﻞ اﻟﺬي
ِﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺴﻌﺮ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اZﺻﻠﻲ .وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ
ﻗﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻴﻊ.
ً

اEﻳﺮاد
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻮرد دﺧﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة.

ﻓﻘﻪ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ

وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت اZﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ا>ﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻤﺤﺮﻣﺎن ا~ﺧﺮان
ﻫﻤﺎ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻤﻴﺴﺮ( .إن اﻟﻐﺮر ﻣﻔﻬﻮم
ﻳﻐﻄﻲ
أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض
ً
اﻟﻤﺤﺮم ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺧﺪاع ﻃﺮف أو ﻋﺪة
أﻃﺮاف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻌﻨﺼﺮ
أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ .وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة
ﺷﻜ ً
ﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻐﺮر Zن اﻟﻤﻘﺎﻣﺮ
ﻳﺠﻬﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎﻣﺮﺗﻪ .وﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ
ُﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻐﺮر ﻛﺄﺳﺎس ﻻﻧﺘﻘﺎد
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت.

ﺣﻼل
ﺟﺎﺋﺰ ،ﻣﺒﺎح

ﺣﺮام
ﻣﺤﻈﻮر ،ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎح
اZﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻬﻦ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﺻﺮاﺣﺔً .

اEﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﺎ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاء
اﻟﻤﺒﺪأ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻘﺪ ا>ﺟﺎرة،
وﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اZﺻﻞ ،ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء.

إﺟﺎرة واﻗﺘﻨﺎء
ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء

اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻋﻘﺪ اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻠﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ
ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ﺑﻄﻠﺐ
ﻣﻘﺪﻣﺎ،
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ
ً
أو ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺷﺮاء ﻣﻨﺰل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
إﻧﺸﺎؤه ﺑﻌﺪ ،ودﻓﻊ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ
ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺰل وﻓﻘً ﺎ ﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰة .وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
اﻟﺴﻠَﻢ ،ﻛﺂﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ َ
ﺷﺮاء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺒﻴﻊ
ا~ﺟﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.

ﺣﻮاﻟﺔ

ﻛﻔﺎﻟﺔ

ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ

اﻟﻀﻤﺎن

ﻋﻘﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺗﺠﺎه
اﻟﺪاﺋﻦ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ
)اﻟﻤﺪﻳﻦ( ﺑﺪﻳﻦ .وﺗﺴﺘﺨﺪم آﻟﻴﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﻮد.

أﺣﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت .وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﺪاﺋﻦ.

ا ﻟﻤﻴﺴﺮ

إﺟﺎرة

اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت اZﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ا>ﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻤﺤﺮﻣﺎن
ا~ﺧﺮان ﻫﻤﺎ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺮر( .وﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ
ُﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻛﺄﺳﺎس
ﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ،واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،
واﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت.

ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف
أو اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﺛﻢ
ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ،وﻳﺪر ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ً
ا>ﻳﺠﺎر .وﺗُﺤﺪد ﻣﺪة ا>ﻳﺠﺎر واﻟﺮﺳﻮم
ﻣﻘﺪﻣﺎ .وﺧﻼل ﻓﺘﺮة ا>ﻳﺠﺎر ،ﻳﺒﻘﻰ اZﺻﻞ
ً
ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ )اﻟﻤﺼﺮف( ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ .وﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ ا>ﻳﺠﺎر ،ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺤﻖ
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ.

ﻣﻀﺎرﺑﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻘﺎﺳﻢ اZرﺑﺎح
ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
)ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل( رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺸﺮوع )اﻟﻤﻀﺎرب( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري أو اﺳﺘﺜﻤﺎري .ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اZرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘً ﺎ ،وﻳﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺣﺪه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﻻ ﻳﺨﺴﺮ
اﻟﻤﻀﺎرب ﺳﻮى ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إدارة
اZﻋﻤﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اZﻣﺜﻞ .وﻟﻬﺬا ُﻳﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اZﺣﻴﺎن ﺑﺎﺳﻢ »ﺷﺮاﻛﺔ ﻧﺎﺋﻤﺔ/
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ«.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص وﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن
اZرﺑﺎح ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

اﻟﻤﻀﺎرب
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻃﺮ ًﻓﺎ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ
ﻣﻦ اZرﺑﺎح .ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اZﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺤﻔﻈﺔ إدارة أﺻﻮل ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.

ﻣﻌﺠﻢ Cﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اEﺳﻼﻣﻲ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ
ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻠﻌﺔً وﻳﺒﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺆﺟﻞ .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻌﺮ
ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت.
وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺷﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺮﺑﺎ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺤﺖ
أﺳﻠﻮب ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺮاء
ا~ﻻت وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﺼﻴﺮة اZﺟﻞ.

اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اZﺻﻮل ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ،ﺗﻘﺎﺳﻢ اZرﺑﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻫﻲ ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ .وﻳﺘﻢ ً
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
َ
وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺪﻓﻊ اZﻣﻮال ،وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع،
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
واﻣﺘﻼك اZﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮق
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪودة.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻬﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ أﻧﻘﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ا>ﺳﻼﻣﻲ .اﻟﺸﻜﻼن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻤﺎ:
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :ﻳﺸﺎرك ﻣﺼﺮف
إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﻣﺸﺮوع وﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اZرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ.
وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗُﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اZﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف
وﻳﺸﺘﺮي ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔً أو أﺻ ً
ﻼ
وﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﻋﺪ
ً
ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺆﺟﻞ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ ا~ﻧﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻣﺪﻳﻨًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺒﻴﻊ وﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.

ﻗﺮض ﺣﺴﻦ
ﻗﺮض ﺧﻴﺮي
ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﻗﺼﻴﺮ اZﺟﻞ .وﻳﻜﻮن اﻟﺴﺪاد ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺿﻪ .وﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﻳﺪﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي
اﻗﺘﺮﺿﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻌﻜﻮﺳﺔ

زﻳﺎدة أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﻋﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ أو
اﻟﻤﻘﺮض ﻛﺸﺮط
ﻣﻴﺰة ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُ
ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض .وﻳﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﺧﺎل ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﻋﺎﺋﺪ »ﻣﻀﻤﻮن« ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎ .واﻟﺮﺑﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎﻟﻪ ﻣﺤﺮم ﻓﻲ ا>ﺳﻼم.

ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻴﻞ
اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻠﻌﺔً ﺑﺎﺋﺘﻤﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ
ﻧﻘﺪا ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ً
اﻟﻔﻮر .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎُ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺮﺑﺎ )اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل ،ﺑﺮﻏﻢ أن
اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮد اﻟﻔﺎﺋﺪة.

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺻﻜﻮك
اﻟﺴﻨﺪات ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻫﻲ ﺳﻨﺪات ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﺘﻢ
ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻘ Kﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻳﺠﻮز ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .وﺗﻤﺜﻞ
اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔً اﻧﺘﻔﺎع ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔً ﻟrﺻﻞ
اZﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮه ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك.
ﻟﻴﺠﻨﻲ
ً

ﺗﻜﺎﻓﻞ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ا>ﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،اﺳﺘﻨﺎد iإﻟﻰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻟrﺻﻮل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﻳﻘﺪم ﺗﺤﻤ ً
ﻼ
ﻣﺸﺘﺮﻛً ﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع
اﻟﺨﺴﺎرة Zﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ .وﻳﺸﺒﻪ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻛﻮن
ﻣﺆﻣ ِﻨﻴﻦ وﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ
اZﻋﻀﺎء
ﱢ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ .وﻳﺤﺮم ﻓﻲ ا>ﺳﻼم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي Zن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺮﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮر واﻟﺮﺑﺎ.

اCﺟﺮة
اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت ،أو
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )اZﺟﻮر ،واﻟﺒﺪﻻت،
واﻟﻌﻤﻮﻻت ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(.

وﻗﻒ
اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺮي

اﻟﺰﻛﺎة
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻳﻨﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ﻏﻨﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻳﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻘﺮاء .ووﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ا>ﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺗ ﱢ
ُﻨﻘﻲ اﻟﺰﻛﺎة -اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ أرﻛﺎن ا>ﺳﻼم -اZﻣﻮال واZﻧﻔﺲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﺗُﻔﺮض اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻮد ،واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ،واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
َﺜﻤﺮ ﻓﻲ
واﻟﻤﻌﺎدن ،ورأس اﻟﻤﺎل ُ
اﻟﻤﺴﺘ َ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واZﻋﻤﺎل.

217

ﻣﺮاﺑﺤﺔ

 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ :ﺗﺘﻴﺢ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اZﺳﻬﻢ وﺗﻘﺎﺳﻢ
اZرﺑﺎح ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،وﺗﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔً
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻔﺾ
أﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اZﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ .وﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ
ﺳﺪاد دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اZرﺑﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ
اZﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻳﺸﺘﺮي ﻣﻨﻈﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف،
وﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴ Kإﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻤﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ Zﻳﺔ أﺳﻬﻢ،
ً
ﺷﺮﻳﻜﺎ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ

اﻟﺮﺑﺎ

اﻟﺘﻮرق

ﻣﻌﺠﻢ Cﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اEﺳﻼﻣﻲ
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اﻻﺳﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري
ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
1010000096
اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻤﺴﺠﻞ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺄﺳﺴـﺖ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤـﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر )ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ
ﺳـﻌﻮدﻳﺔ( )»اﻟﻤﺼـﺮف«( وﺗــﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳــﻮم اﻟﻤﻠﻜــﻲ
رﻗــﻢ م 59/وﺗﺎرﻳــﺦ  3ذو اﻟﻘﻌــﺪة 1407ﻫــ )اﻟﻤﻮاﻓــﻖ  29ﻳﻮﻧﻴﻮ1987م(
وﻓﻘـــ Kﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘـــﺮة ) (6ﻣﻦ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء رﻗـــﻢ ) (245وﺗﺎرﻳـﺦ
 26ﺷـﻮال 1407ﻫــ )اﻟﻤﻮاﻓـﻖ  23ﻳﻮﻧﻴـﻮ1987م(.
اEدراج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(.
رﻣﺰ اﻟﺴﻬﻢSSE.1120 :
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔﺮوع
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻜﺎﻓﻞ اﻟﺮاﺟﺤﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ا>دارﻳﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ -ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ )ﻓﺮع اﻟﻜﻮﻳﺖ(

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ )ﻓﺮع اZردن(

اZردن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن
ﺑﺮاﻳﺲ ووﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز
ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ/اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
ﺷﺎرع اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺎم
ص .ب - 28 .اﻟﺮﻳﺎض 11411
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ) 966920003344+ :ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ( | ) 966114603333+ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(
اﻟﻔﺎﻛﺲ966114600705+ ,966114603351+ :
اﻟﻤﻮﻗﻊ ا>ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.alrajhibank.com.sa :
اﻟﺒﺮﻳﺪ ا>ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲcare@alrajhibank.com.sa :
Web: www.alrajhibank.com.sa
E-mail: care@alrajhibank.com.sa

Produced by VisageSpice (Pvt) Limited, a carbon
neutral company that oﬀsets its direct and indirect
GHG emissions through verified sources.

www.VisageSpice.com

اﻣﺴﺢ اﻟﻜﻮد ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

