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 نطاق التطبيق 1 1

 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.ة قفلم"الشركة" أو "جدوى"( هي شركة مساهمة سعودية  ـبشركة جدوى لالستثمار )المشار إليها 

 كشركةخدمة كاملة  تقديملتراخيص خمسة والذي يشمل شركة جدوى ل 17-6112ترخيص رقم   هيئة السوق المالية، منحت م2116أغسطس  21في 

 مع أحكام الشريعة .استثمارية  متوافقة 

ديسمبر  11بشركة جدوى لالستثمار عن الفترة المنتهية في  لقوائم المالية المراجعةبا التقرير اهذالواردة في  اتتتعلق الركيزة الثالثة الخاصة باإلفصاح

عن المعلومات الخاصة بالسوق بحسب ما يشير إليه سنوياً لإلفصاح  يةالمالهيئة السوق  . تم جمع هذه المعلومات وفقاً للحد األدنى من متطلبات م2112

 قواعد الكفاية المالية. التقارير" من إعدادواإلفصاح  -السابع من "الركيزة الثالثة في الباب 

 متطلبات الحد األدنى لرأس المال -الركيزة األولى  1.1

مخاطر اإلئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية كما هو وارد في الباب الثالث من الفصل  غطيةلتنى لرأس المال دتحدد الركيزة األولى متطلبات الحد األ

 مالية.الرابع وحتى الفصل السادس عشر من قواعد الكفاية ال

  مخاطر اإلئتمان. غطيةلتفي حساب رأس المال المطلوب الطريقة المعيارية تعتمد جدوى على استخدام 

  سجل التداول ومراكز تداول العمالت األجنبية داخل السجالت.محفظة رأس المال الخاصة بمخاطر السوق لحساب نسبة ُتقدر 

  بالمائة من مؤشر الدخل، أي متوسط  15وذلك بحساب نسبة  االساسيج المؤشر رأس المال الخاصة بمخاطر التشغيل بحسب منه نسبةتحدد

 سنوات.آلخر ثالثةدخل التشغيل 

  (ICAAP)التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  عملية –الركيزة الثانية  1.2

( والملحق التاسع من قواعد 66في الباب السادس ) المادة الركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الواردة تحدد 

 الكفاية المالية.

تخطيط الوإجراء اختبارات التحمل و جوهريةالتفرض الركيزة الثانية على األشخاص المرخص لهم تنفيذ مراجعات شاملة على جميع المخاطر 

 في تنفيذ أطر العمل. رئيسيستراتيجي لرأس المال وتحديد أطر الرقابة الداخلية وأدوار ومسئوليات اإلدارات/ األفراد المسؤولين بشكل الا

المخاطر هيكل رأس المال حسب متطلبات ( وتقييم ICAAPاتخذت الشركة العديد من المبادرات لتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )

 .عمالاألاصة بالشركة وكذلك حجم ومستوى تعقيدالخ

 انضباط السوق -الركيزة الثالثة  1.3

التي تسهل عملية انضباط السوق حيث أن تبادل المعلومات يسهل عملية تقييم االعمال عن إطار وشفافة تهدف الركيزة الثالثة إلى تقديم تقارير مفصلة 

 ثمرين والمحللين والعمالء ووكاالت التصنيف مما يؤدي إلى تحسين حوكمة الشركات. ومنهم المستخرين اآلاألشخاص المرخص لهم من جانب 

من جانب اإلدارة طبقاً للقواعد واألحكام النافذة في وقت إصداره والتي تغطي البنود التقرير اهذتم مراجعة والتحقق من صحة المعلومات الواردة في وقد 

 .http://www.jadwa.com/arالركيزة الثالثة على موقعها اإللكتروني إلفصاح الخاص باالكمية والكيفية معاً.  تلتزم جدوى بنشر 

 وشركاته التابعةله المرخص الشخص  أو القانونية بين الجوهرية المعوقات  1.4

  مادية أو قانونية لتحويل رأس المال.ال تملك شركة جدوى لالستثمار أية شركات تابعة وليست لديها أية معوقات 

http://www.jadwa.com/ar
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 المال هيكل رأس 2 2

 ألغراض تنظيمية، يتعين تصنيف رأس المال داخل فئتين رئيسيتين وهما الشريحة األولى والشريحة الثانية كما هو موضح أدناه.

 (Tier 1) رأس المالاالولى لشريحة ال 2.1

شمل تكما  راجعةالمبقاة المالشريحة األولى لرأس مال الشركة تتكون من رأس المال المدفوع واالحتياطي )فيما عدا احتياطيات إعادة التقييم( واألرباح 

  .السلبية المساهمين حقوقو من االرباح المبقاة  توزيعاتخصومات في شكل 

 الشريحة األولى لرأس المال - 1جدول 

  لاير سعودي الف

 م2113ديسمبر  31 م2114ديسمبر  31 شريحة رأس المال األولى

 568,291 852,715 رأس المال المدفوع

 291,968 115,128 اطيات إعادة التقييم(ياالحتياطي )باستثناء احت

 221,112 172,691 راجعةالماألرباح المبقاة 

 1324234,2 133323553 األولى لرأس المالإجمالي الشريحة 

 فيما يلي عرض ملخص لعناصر وبنود رأس المال:

لاير سعودي من  852,715,111لاير سعودي إلى  568,291,111زادت شركة جدوى حصتها في رأس مال الشركة من  رأس المال المدفوع:

من األرباح لاير سعودي  28,225,111مبلغ  رسملة لاير سعودي للسهم من خالل  11 قدرهاسهماً إضافياً بقيمة اسمية  28,222,511 صداراخالل 

المملوكة في لمساهمين بمعدل سهم واحد جديد مقابل كل سهمين من األسهم لهذه األسهم اإلضافية وتوزيعها  وقد تم اصدار. م2112خالل عام المبقاة 

 الشركة.

% من صافي الدخل 11وذلك بتخصيص نسبة  نظاميالالمملكة العربية السعودية، تلتزم الشركة بتوفير االحتياطي بالشركات  لنظاموفًقا  االحتياطي:

 .كأرباح للمساهمين هاتوزيع يمكنال  والتي % من رأس مال الشركة51حتى تساوي نسبة االحتياطي 

 األرباح المبقاة:

يتم تحويل أرباح  ،المساهمين أسهم  المملكة العربية السعودية والمستحقة على جميعببعد خصم جميع المبالغ المستحقة لسداد ضرائب الدخل والزكاة 

م لألرباح 2112 عام.  وبناء عليه فقد تم إضافة أرباح االنتهاء من مراجعة القوائم المالية للسنةبعد  المبقاه االرباحالمساهمين وجميع المبالغ المتبقية إلى 

 .والضريبة بعد خصم الزكاة المبقاة

 (Tier 2)  الشريحة الثانية لرأس المال 2.2

 تاحة للبيع. رأس مال الشركة من المبالغ االحتياطية إلعادة التقييم والتي تكون نتيجة لتغيير القيمة العادلة الستثمارات األسهم المالثانية لشريحة التتكون 

 

 الشريحة الثانية لرأس المال وإجمالي قاعدة رأس المال - 2جدول 

 

 لاير سعودي الف

 م2113ديسمبر  31 م2114ديسمبر  31 الشريحة الثانية لرأس المال

 295,268 185,168 احتياطيات إعادة التقييم

 2,53264 1453364 إجمالي الشريحة الثانية لرأس المال

   

 1,577,761 1,517,921 إجمالي قاعدة رأس المال )الشريحة األولى والثانية(

 لمزيد من التفاصيل الخاصة باإلفصاح عن قاعدة رأس المال.1 الملحق مراجعة  يرجى
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 كفاية رأس المال 3 1

المصدر الالزم لتغطية الخسائر غير المتوقعة والتي من خاللها تستطيع الشركة االحتفاظ بمستوى كاف ُتعرف جدوى "الحد األدنى لرأس المال" بأنه 

 لرأس المال ُيمكن من خالله تغطية المخاطر المحتملة لألعمال ودعم األنشطة الحالية والمستقبلية.

 رأس الماللالحد األدني متطلبات ومعدل كفاية رأس المال  3.1

وهو ما يزيد عن الحد  1.88xويبلغ معدل إجمالي رأس المال  1.65xالشريحة األولى لرأس المال  معدلقدر يكاف بحيث  تمتلك الشركة رأس مال

 .x 1.11 بمعدلاألدنى للمتطلبات القانونية الذي تقدر 

 كفاية رأس المال معدليستعرض الجدول التالي 

 كفاية رأس المال معدل- 1جدول 

  كفاية رأس المال معدل

 م2113ديسمبر  31 م2114ديسمبر  31 التفاصيل

 1.65x 1.59x الشريحة األولى لرأس المال 

 1.88x 1.95x إجمالي نسبة رأس المال

 .م2111و  م2112يستعرض الجدول التالي التحليالت المقارنة ألرقام رأس المال خالل العام 

 م2111في مقابل عام  م2112مقارنة بين كفاية رأس المال وأرقام رأس المال لعام  - 2جدول 

 لاير سعودي الف

 % تغير م2113 م2114 التفاصيل

 %1.91 1,282,292 1,112,551 الشريحة األولى لرأس المال

 -%17.22 295,268 185,168 الشريحة الثانية لرأس المال

 -%1.79 1,577,761 1,517,921 اإلجمالي 

 لرأس المال ىالحد األدنمتطلبات 

 %2.96- 717,167 715,577 مخاطر االئتمان

 %17.61 11,112 21,712 مخاطر السوق

 %21.21 19,686 28,191 مخاطر تشغيلية

 -%1.81 817,155 815,271 اإلجمالي

 %1.59 1.95 1.88 كفاية رأس المال معدل

 -%7.52 771,212 712,251 الفائض )العجز( في قاعدة رأس المال

 

 لمزيد من التفاصيل عن اإلفصاح عن كفاية رأس المال 2الملحق يرجى مراجعة 

 (ICAAP) المالعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس  3.2

المخاطر الخاصة بها من وجهة نظر داخلية هيكل التي تستطيع من خاللها أن تدرس ولكفاية رأس المال العام الماضي الداخلي قدمت جدوى عملية التقييم 

 وتنظيمية على حد سواء. 

الثالثة للمخاطر المحتملة على الموجودات خالل لوزن وقعاتها تصف عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال استراتيجيات العمل التي تتبناها الشركة وت

وكيفية  المخاطر وتقييم احتماالت التعرض لمخاطر معينة ورأس المال المخصص لهذه المخاطر المحتملة علىالشركة  مستوى إقداموسنوات القادمة 

بالغ األهمية من عملية اتخاذ القرار االستراتيجي وإطار إدارة المخاطر  إن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال جزءف.  وفي الواقع، الحد منها

 بالشركة.

وُيعتمد بواسطة مجلس اإلدارة على أساس سنوي وُيرفع تقرير إلى هيئة الشركة يجري مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بواسطة إدارة 

 إدارة المخاطر وإعداد التقارير. طرقالسوق المالية. ويستند التقييم على النتائج القائمة على 
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 تحليل السيناريوات واختبارات التحمل 3.3

عية( مستخدمة من قبل الشركة لتقييم مدى تعرضها ألحداث استثنائية محتملة مختلفة )كمية و/أو نو طرقشير تحليل السيناريوات واختبارات التحمل إلى ت

الوضع المالي  علىو/أو حركة وسط مجموعة من المتغيرات المالية معين إدارة المخاطر في تقييم اآلثار المحتملة لحدث  طرقستخدم تالحدوث. ُ

 للشركة.

أي مخاطر غير مقبولة. يتم  الحد منمع رأس مال كافي ت التحمل للتأكد من أن الشركة لديها ااريتم إبالغ اإلدارة العليا للشركة بانتظام بنتائج اختب

السوق. يتم إبالغ هيئة السوق المالية بمختلف سيناريوات التحمل وتأثيراتها على الوضع متغيرات لحساب مراجعة هذه السيناريوات وتحديثها بانتظام 

 سنوي. بشكلالمالي 

 إدارة المخاطر 4 2

التي تنطبق على جميع الموظفين. وتتمثل مهمة إدارة  هاشركة والتي تشمل الشركة بأكملها ومبادئها وسياستالتعتبر إدارة المخاطر وظيفة ال تتجزأ ضمن 

ويعتبر الهدف األساسي شركة. اللسياسة إدارة المخاطر في ًقا وفغير متوقعة الشركة من الخسائر الالمخاطر في تطوير والحفاظ على البرامج التي تحمي 

واألطراف  شركة بأكملهالإلطار إدارة المخاطر هو تأسيس وتعزيز ممارسة إدارة المخاطر في جدوى وكذلك إنشاء بنية تحتية قوية إلدارة المخاطر ل

 .   التي لديها مصلحة بالشركة

 تركز على الخطوط التالية: التيو

 إدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية، باإلضافة إلى  -أنشطة الشركةسيولة عبر إدارة االئتمان، السوق، االستثمار، ومخاطر ال

 . الخاصة ستثماراتاال

 إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) شركة والتحديث المستمر لسجل ال، عن طريق إجراء مراقبة المخاطر والتقييم الذاتي لجميع وحدات

 المخاطر.

  أو تعزيز لحدود المخاطر. محتمل شديدتإلى اإلدارة العليا ألي  شورةالمشركة وتقديم المراقبة أداء 

 ممارسة إدارة المخاطر في جدوى 4.1

 إدارة المخاطرب الخاصة عملياتالو ستراتيجياتالا 4.1.1

أو  الحد منهاالقرارات واإلجراءات لتجنب المخاطر أو شمل يوالمخاطر.  هيكلشركة جميع أنشطة الشركة التي تؤثر على اليشمل إطار إدارة المخاطر ب

 نقلها أو تأمينها أو وضع قيود عليها أو اتخاذها صراحة.

 

للمخاطر. ويتمثل الهدف االستراتيجي  هاتعرضومراقبة واإلجراءات الرقابية وقياس  حديدتمن خالل إدارة المخاطر هي العملية التي تقوم بها الشركة 

إلى الحد األدنى  ةالمخاطر خفيضتمستوى معين من المخاطر أو لالعائد  زيادةالمخاطرة والعائد وذلك من خالل  الختالف مابينتحسين اللشركة في 

 ائد. ولمستوى المرغوب من العل

 

 وااللتزامهيكل وتنظيم إدارة المخاطر  4.1.2

 بناء على  الشركةمستوى  علىيكون مدير إدارة المخاطر هو المسئول عن جميع الوظائف والمهام التي تتعلق بإدارة المخاطر داخل اإلدارة وكذلك 

 شركة. السياسة إدارة المخاطر ودليل اإلجراءات التي تتبناها 

 

هما خط  االلتزاموالمخاطر إدارة هي خط الدفاع األول وتكون  عمالاألدات تتبع الشركة منهج "خطوط الدفاع الثالثة" إلدارة المخاطر بحيث تكون وح

 شركة مسئولة عن إدارة المخاطر اليومية. التكون وحدات التشغيل في والدفاع الثاني. 

 انطاق وطبيعة إعداد التقارير حول المخاطر ونظم قياسه 4.1.3

وجميع األنشطة اإلئتمانية والتشغيلية  التداولومراكز  مطلوباتهاشركة والالخاصة بيتمثل الهدف األساسي إلدارة المخاطر في التأكد من أن األصول 

شكل الذي الخاصة بها ال تعرضها للخسائر بشكل يهدد استمرارية الشركة.  تساعد إدارة المخاطر في التأكد من أن التعرضات للمخاطر ليست كبيرة بال

 لي.يؤثر على المركز الرأسمالي للشركة ومركزها الما
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 قياس المخاطر

 إدارة المخاطر

مراقبة 
المخاطر 
وتقديم 
 التقارير

تحديد 
 المخاطر

جميع األنشطة التي تزيد من احتمال وجود المخاطر. ُيمكن عرض إدارة المخاطر على شكل "دورة  مراقبةووإدارة  قياسوفي جميع األحوال يتم تحديد 

 الحياة" التي تضم المراحل األربعة التالية:

 

 دورة حياة إدارة المخاطر - 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وكذلك معلومات السوق الخارجية حول األحداث والظروف التي تتعلق والتشغيلية وااللتزام  الداخلية بيانات  الماليةالشركة لل مخاطرالتتضمن مراقبة 

وتعكس التقارير جميع  شركة التي قد يكون لها تأثير. ال أقسام مناسب من اإلدارة وإلى جميع ال ىمستوللشركة الباتخاذ القرارات.  ويتم توزيع تقارير 

تحسين التي يتم تحديدها بحيث تكون دافعاً التخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب بشأن القضايا المعلقة.  يتم تحليل التقارير بهدف  المشاكل

 أداء إدارة المخاطر الحالي وكذلك تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الجديدة.

 

المخاطر الخاص بالشركة وفقاً لها باستخدام  هيكلومن ثم تعديل  تهاومراقب الحد من المخاطرراجعات دورية الستراتيجيات تقوم الشركة بعمل م

الخاص بها. يتم تنفيذ عمليات تحديد وتقييم وإدارة المخاطر فيما  هيكل المخاطروالمخاطرة اإلقدام برغبة الشركة في  حسباالستراتيجيات المناسبة 

شركة مع األخذ في االعتبار الطة معينة وفقاً لإلجراءات الداخلية. يتم تقييم المخاطر بالرجوع إلى األولويات االستراتيجية التي تحددها يتعلق بأنش

 .اطر والتأثير المحتمل ومجموعة اآلثار المترتبة عليهاخماحتماالت حدوث ال

 

 والحد منها المخاطربمراقبة الخاصة واإلرشادات السياسات  4.1.4

المخاطر عبر مختلف األعمال وعلى مستوى الشركة ككل. حدود  لمراقبةحدود  بتحديد وقامت كذلك  قائمة  بمستوى االقدام على المخاطرأقرت الشركة 

او   رمستوى تحمل المخاطضمن نطاق بقى توكثيًرا عن الهدف حيد تال بحيث المخاطر هي الحدود العليا والدنيا لمراقبة التعرض الفعلي للمخاطر 

. وهذا يتطلب من الشركة أن تحدد زمةالالتخاذ االجراءات ال . ويعمل تجاوز حدود المخاطر عادة كمحرك لعمل اإلدارةمستوى اقدام الشركة للمخاطرة

 .المدراءمن جانب الوحدات الفردية/  ابصورة أكثر تفصيالً كمية المخاطر المسموح باتخاذه

 

من خالل األعمال والتقارير  التجاوزاتن قبل إدارة المخاطر التي تسعى للحصول على توضيحات عن هذه م التجاوزاتجميع  ومراقبة ويتم رصد

 مستويات مقبولة. الى المخاطر إعادةالحدود  إجراءات تصحيحية من أجل  تجاوزاتوالمخاطر. ويتبع  مراجعةالالمرفوعة إلى الرئيس التنفيذي ولجنة 

 

 

 

 

 

 

 بيان الرغبة في المخاطر- 5 الجدول
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 مستوى االقدام على المخاطربيان  خط األعمال أنواع المخاطر فئة المخاطر #

1 

 مخاطر االئتمان

فظ احملالتعرض ل

 المالية

 ستثماراتاال

 الخاصة

 الداخلية لطرف نظير واحد الحدود  ةلشركا تتجاوز اليجب أ

 الداخلية لقطاع واحدالحدود  الشركة يجب أال تتجاوز

 الداخلية لقيمة االستثمارات اإلجماليةالحدود الشركة يجب أال تتجاوز 

2 
حافظ مالتعرض ل

 الملكية الخاصة

1 

 المخاطر المالية

 قصيرة األجلالشركة بالسيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها التحتفظ  الشركة مخاطر السيولة

 الشركة مخاطر أسعار الفائدة 2
الفائدة الحساسة بحيث ال يخل التغير في أسعار والتزاماتها  شركة بإدارة أصولها التقوم 

 لداخليةالحدود ب

 الشركة تقلبات األرباح 5
يجب أال تنحرف توقعات صافي األرباح المقدرة حسب خطة األعمال المعتمدة عن 

 الحدود المعقولة.

6 

 مخاطر السوق

تعهد المخاطر 

رأس وكفاية  بالتغطية

 المال

 الشركة

العامة. ينبغي أن  اتكتتابلال التعهد بالتغطيةشركة تبني منهج التحفظ عند اليجب على 

 على على نسبة رأس المال اإلجمالية المتوقعة. يجب  تعهد بالتغطيةاليستند التزام 

حاجز ( بمعدل x 1)≤ جدوى الحفاظ على الحد األدنى من التغطية لكفاية رأس المال 

قواعد هيئة سوق المال، وكذلك االستمرار في ب اللتزاملافي في جميع األوقات ك وقائي

 بشكل وافيالوفاء بااللتزامات 

 الشركة مخاطر العملة 7

دول مجلس التعاون الخليجي والعمالت الرئيسية عمالت ليمكن لشركة جدوى التعرض 

 االسترالي والدوالر األمريكيمثل الين الياباني واليورو والجنيه االسترليني والدوالر 

 يجب أن تكون التعرضات في نطاق الحدود الداخلية

8 

 المخاطر التشغيلية

 الشركة الخسائر التشغيلية
ن نظم وسياسات وإجراءات ييمكن التحكم في خسائر المخاطر التشغيلية مع تحس

 شركة.لاألعمال التجارية ل

9 
المخاطر المتعلقة 

 باألشخاص
 الشركة

عن طريق توظيف سياسات ودية مع  كفاءاتبالاالحتفاظ بشركة جاهدة التسعى 

 .تنافسيةوامتيازات  أجوروتوفير موظفين ال

11 

 المخاطر األخرى

 الشركة المخاطر التنظيمية

شركة بحقها في عدم التسامح المطلق مع أي انتهاك في المبادئ التوجيهية التحتفظ 

أو قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة  بخطوط االعمال التنظيمية ذات الصلة 

 السوق المالية.

 الشركة مخاطر السمعة 11

شركة أي حالة وموقف من األخبار/البيانات اإلعالمية أو شكاوى اليجب أن تتجنب 

شركة. إذا حدث الخدمات العمالء التي تسفر عن أثر سلبي على سمعة أي منتج أو على 

 .الشركة تدير هذا األمر بنفس القوة للحفاظ على سمعةموقف غير مرغوب فيه، فسوف 

 الشركة مخاطر الشريعة 12
 توافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية والبد أن  انشطة االعمال يجب أن تتوافق جميع 

 أي منتج جديد أو قرار استثماريالشرعية على  الهيئة

 

رئيس وحدة األعمال يقوم حيث  ،رؤساء وحدات األعمالالى  االمخاطر وإرسالهيتم تسليط الضوء عليها من قبل ادارة المعتمدة  الحدود عنتجاوز  أي 

 والمخاطر الستعراضها. مراجعةالاإلجراءات اإلصالحية المقبولة إلى لجنة ل ارساو التجاوزاتبمراجعة هذه 

 مخاطر االئتمان 4.2

األوراق المالية واألطراف النظيرة و المدينين والتي  من مصدري سائر الناتجة عن تقلبات الوضع االئتماني ُتعرف المخاطر االئتمانية بأنها مخاطر الخ

 يحتمل أن يتعرض لها األشخاص المرخص لهم. 

 لمحفظةتقوم إدارة المخاطر بإجراء مراجعة وتخصص إدارة المخاطر الحدود المناسبة لألطراف النظيرة بناًء على المراجعات ومحددات تثبيت الحدود. 

حركات سلبية فيما ت. أي والمخاطر مراجعةلجنة الالمالحظات الرئيسية واالستثناءات )إن وجدت( إلى اإلدارة العليا /  تقوم بعرضو ربعالمخاطر كل 

تحافظ إدارة المخاطر على الحق في تقليص حجم و. يتم عرضها المالييتعلق بالتصنيفات، والتغييرات الجغرافية السياسية أو االنخفاض الكبير في األداء 

 المتابعة المستمرة للمحافظ المالية وكذلك لألطراف النظيرة. لمراقبةا ههذضمن ت. وحسب المراجعة المنتظمة للمخاطر أو منع التعرض المستقبلي 

 التصنيفات الخارجية 4.2.1

لألطراف النظيرة ذات الصلة وفقا لتصنيف الوكاالت الخارجية. وتحتفظ سياسة إدارة المخاطر أيًضا بالنسبة للتعرضات، يتم اعتبار تصنيف التجمعات 

شركة تصنيفات من وكاالت التصنيف ال. تستخدم يةسوق المالالبين وكاالت التصنيف التي أقرتها هيئة  التقييم مع تهامعادلوتحويل لوحة التصنيفات ب

 قواعد الكفاية المالية.( المشار إليها في CRAاالئتماني )
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للمستثمرين تصنيف مدير االستثمار تحت مسمى  زخدمة مودي قبل منتم منحها  حيثدولًيا بها  االعتراف تماألصول إن قدرات وإنجازات فريق إدارة 

MQ-2 ف ممكن للشركة التي تعمل وهذا هو أعلى تصنيف ألي شركة إلدارة األصول في المنطقة وعلى أعلى تصني  شركة.الفي قسم إدارة األصول ب

 على المستوى المحلي واإلقليمي.

 جودة اإلئتماندرجات  4.2.2

درجة في تشكل مخاطر اإلئتمان الجزء البارز واألهم من المخاطر التي تتعرض لها الشركة. وتنشأ هذه المخاطر من التعرضات الواردة في الحقوق الم

ثمارات في صناديق االستثمار المشتركة. كما أن ودائع قائمة االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات في الشركات من خالل الملكية الخاصة واالست

 البنوك أيضاً تحتمل بعض المخاطر على الرغم من أن حجم المخاطر محدود للغاية. 

 ئتمانالتعرضات لمخاطر اإل 4.2.3

ي حساب رأس المال وذلك لتفادي ف الطريقة المعيارية شركة بالقواعد التنظيمية التي تحددها هيئة السوق المالية والتي تعتمد على استخدام التلتزم 

 شركة خالل هذه الفترة.الإلى مراكز المخاطر الخاصة ب م2112ديسمبر لعام  11تاريخ حسب  تشير األرقامحيث المخاطر اإلئتمانية. 

 .1الملحق  فيئتمان اإلوترد تفاصيل األنواع الرئيسية لتعرضات 

 تدني القيمة والمطالبات التي مضى موعد استحقاقها والمخصصات تعرضات  4.2.4

ن مشركة لم يتم دفعه بعد، على الرغم من الجهود المتكررة لتحصيله. ربما يكون التعرض إما ناشئاً لالقيمة هو مبلغ معلق مستحق ل لتدنيالتعرض 

وتاريخ المبالغ المستردة  االسترداد ، واحتماالت القروضلة التي تقدم لدعم . العوامل مثل األدموظفينوال الصناديقالعمالء أو من أي مصدر آخر مثل 

و كفاءة العميل للدفع )السيولة(، وحساسية العالقة والتكلفة االقتصادية لمتابعة الديون الصغيرة يتم أخذها في الحسبان  من العميل، وطبيعة المهمة،

 .للمخصصات لوصولل

 أيضاً أخذ مخصص بـتم وأحد الصناديق العقارية في المملكة المتحدة. ستثمار في ال م2112لاير سعودي خالل عام مليون  78.51 م أخذ مخصص بـت

 .اإلسترلينيالجنيه ب مليون لاير سعودي 127. ُيقدر المبلغ اإلجمالي المستثمر في الصندوق المذكور ما يعادل م2111مليون لاير سعودي عام  15

 لمتبقيةاالستحقاقات التعاقدية ا 4.2.5

 في الجدول أدناه:ة وضحمشركة الاالستحقاقات التعاقدية المتبقية من تعرضات 

 الفترة المتبقية الستحقاق التعرضات -6 جدول

 لاير سعوديالف 

 اإلجمالي فئة التعرض
يوم واحد 
إلى شهر 

 واحد

من أكثر 
شهر حتى 

ثالثة 
 أشهر

من أكثر 
ثالثة إلى 

ستة 
 أشهر

من أكثر 
ستة أشهر 

 إلى سنة

أكثر من 
 سنة واحدة

عدم 
 االستحقاق

               التعرضات داخل قائمة المركز المالي

 - - - - - - - الحكومات والبنوك المركزية

 - - - - - 115,175 115,175 األشخاص والبنوك المرخص لهم 

 - 1,928 - 1,928 الشركات
 

- - 

 - 11,716 - 11,716 البيع بالتجزئة
 

- - 

 221,225 1,178,589 - 211,211 - - 1,621,215 االستثمارات

 - - - - - - - التوريق

 - - - - - - - االقراض على الهامش 

 11,521 - 78,759 - - - 89,279 األصول األخرى

إجمالي التعرضات داخل قائمة المركز 
 المالي

134513552 1153375 353663 2113411 74375, 13174354, 2513765 

 - - - - - - - التعرضات خارج قائمة المركز المالي

المتداولة خارج االسواق  المشتقات 
 المالية

- - - - - - - 

 - - - - - - - اتفاقيات إعادة الشراء
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 اإلجمالي فئة التعرض
يوم واحد 
إلى شهر 

 واحد

من أكثر 
شهر حتى 

ثالثة 
 أشهر

من أكثر 
ثالثة إلى 

ستة 
 أشهر

من أكثر 
ستة أشهر 

 إلى سنة

أكثر من 
 سنة واحدة

عدم 
 االستحقاق

 - - - - الماليةاقتراض/ إقراض األوراق 
 

- 
 

 - 112,111 - - - - 112,111 االلتزامات

تعرضات أخرى خارج قائمة المركز 
 المالي 

- - - - - - - 

إجمالي التعرضات خارج قائمة المركز 
 المالي

1123111 - - - - 1123111 - 

إجمالي التعرضات داخل وخارج قائمة 
 المركز المالي

13,523552 1153375 353663 2113411 74375, 13241354, 2513765 

 تركيز المخاطر 4.2.6

ضمن الحدود المعتمدة واتخاذ  لقطاعاتل من األطراف النظيرة والتعرض الناتجةشركة اإلبقاء على تركيز المخاطر اليضمن إطار "إدارة المخاطر" في 

 اإلجراءات التصحيحية الحتواء أي تعرض زائد.

 الجغرافي للتعرضات التوزيع 4.2.7

دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي المقترح لتعرضات الشركة في  في استثماراتشركة التمتلك 

 مختلف المناطق.

 

 

 توزيع التعرضات جغرافًيا - 7 جدول

 لاير سعوديالف 

 اإلجمالي فئة التعرض
المملكة العربية 

 السعودية

مجلس التعاون 

 الخليجي
 المملكة المتحدة

 باقي دول العالم

          التعرضات داخل قائمة المركز المالي

    - - - - - الحكومات والبنوك المركزية

 - - - 115,175 115,175 األشخاص والبنوك المرخص لهم ) بما في ذلك النقد(

 - - - 1,928 1,928 الشركات

 - - - 11,716 11,716 البيع بالتجزئة

  68,852 12,516 1,518,865 1,621,215 االستثمارات

 - - - - - التوريق

 - - - - - الهامش على االقراض 

 - - - 89,279 89,279 األصول األخرى

  643454 123516 1376,3142 134513552 الماليإجمالي التعرضات داخل قائمة المركز 

 التعرضات خارج قائمة المركز المالي
  

- - - 

 - - - - - المالية االسواق خارج المتداولةالمشتقات 

 - - - - - اتفاقيات إعادة الشراء

 - - - - - اقتراض/ إقراض األوراق المالية

 - - - 112,111 112,111 االلتزامات

 - - - - - تعرضات أخرى خارج قائمة المركز المالي 

 - - - 1123111 1123111 إجمالي التعرضات خارج قائمة المركز المالي

    -  643454 123516 134713142 13,523552 إجمالي التعرضات داخل وخارج قائمة المركز المالي
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 االئتمان بدرجة جودة التعرضات للمخاطر االئتمانية  4.2.4

 لمزيد من التفاصيل 2الملحق يرجى الرجوع إلى 

 من مخاطر االئتمان الحد  4.3

عند  رةالضمانات عبارة عن أوراق مالية أو نقدية أو موجودات يتم تقديمها للحصول على تمويل أو صفقة مبيعات ائتمان. يصبح الضمان رهنا للمصاد

 االقتراض على الهامشبشركة ال. ُيعد نمط من أنماط التأمين للممول/ البائع في حالة عجز المشتري عن تسديد مبلغ التمويل. وال تتعامل عدم االلتزام

 وعلى هذا النحو فهي ال تملك أي مستخدم لضمانات مالية مؤهلة أو غير مؤهلة ألغراض تخفيف مخاطر االئتمان.

ديم التقارير واتخاذ اإلجراءات المطلوبة للحد من المخاطر على نحو فعال عند تجاوز الحدود. وتتكون بعض لشركة ضوابط معمول بها لضمان تقلو

تمل الطرق الشائعة لتقليل التعرضات من: تعيين المعامالت إلى األطراف األخرى بغرض التنويع، وإعادة هيكلة المعامالت للحد من التعرض المح

 سوق.وللتحكم في حساسيتها لتقلبات ال

 ويتم التحكم في التخفيف من مخاطر االئتمان من قبل كل من األعمال ذات الصلة على النحو التالي:

 الملكية الخاصة 

  الفريق، واستخدام عملية فحص صارمة ويتم الموافقة على القرار النهائي من قبل  من خاللالخاصة  الملكيةيجري مناقشة جميع استثمارات

 .الصالحيةالتنفيذية أو المجلس بناء على  لجنة االستثمار، اللجنة

  الخاصة وتقييم المخاطر المختلفة مثل المخاطر التجارية والتقنية والقانونية   للملكيةاستثمار  أيقبل  لقطاعليتم إجراء بحث سوقي شامل وتحليل

 .تهاجبة قبل تقديم العرض لقسم إدارة المخاطر لمراجعإلجراء الترتيبات الو ذو الكفاءةالمستقل لمستشار من اتم تحصيل الدعم المقدم يوغيرها. 

  الخاصة، ويتم قياس االستثمارات في هذه الفئة من  الملكيةيتم النظر بعناية إلى نقص السيولة وعدم انتظام التدفقات النقدية في استثمارات

 السنوات األولى.في  دوالمحدالتدفق النقدي  ألخذ في الحسباناألصول من حيث معدل العائد الداخلي ل

  شرك. ويشمل ذلك ال عن طريق صناديقوذلك الخاصة  الملكيةاستثمارات من خالل شراء القيام بعملية الدارة بعد اإلتكون الشركة مسؤولة عن

 .تهاالشركة واعتماد وتطبيق األحكام اإلدارية الخاصة بالشركة واستراتيجي في مجلس إدارةتمثيل جدوى 

  الملكية الخاصة. في اتاالستثمارشركة قيوداً على تعرض للالخاصة  اراتاالستثمكما يضع ميثاق 

 ةمفتوحالستثمار الصناديق ا

  وتعرض أفكار  الفحص النافي للجهالةتم إجراء دراسة تفصيلية للتحقق من جدوى المنتج الجديد باإلضافة إلى تقييم المخاطر من خالل ممارسة

قبل طرحها في  االلتزاموالمخاطر ادارة لمنتج والهيئة الشرعية للموافقة عليها وكذلك على اولجنة التزام المنتجات الجديدة على الرئيس التنفيذي 

 السوق.

  بشكل دوري المعايير المعتمدةبيتم مراقبة حدود المخاطر لجميع صناديق األسهم. 

 األسهم المدرجة ملكية

 عالية حسبسيولة و حسب نطاق سعري لها أسس جيدة هاألسعار أساسي دقيقتحليل  بعد ألسهم المالية سوقالشركة في للالخاصة ستثمارات اال ضمنتت

 . وتقوم إدارة المخاطر بمراقبة التعرضات والحد من المخاطر.الخاصةستثمارات االميثاق 

 التعرضات لألشخاص والبنوك المرخص لها

 من مخاطر االئتمان للشركة في ودائع وأرصدة الحسابات الجارية إلى حد كبير.مما يحد  التصنيف االئتماني العاليشركة ودائع لدى البنوك ذات التضع 

 مبادئ العامة التالية:الشركة المخاطر االئتمان، تطبق  ضومن أجل تخفي

  اإلنشاء المسبق لحدود التعرضات في كل من فئات األصول 

  المالئم )الذي تم إنشاؤه من قبل( المستوىيتطلب كل تعرض ألي طرف نظير موافقات عند 

  يطبق في الشركة والذييجري قياس جميع التعرضات االئتمانية وتوحيدها لكل شركة على أساس موحد وعالمي 

  الشركةودائع باستمرار لتصنيفات االئتمان للبنوك  متابعةيتم 
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 مخاطر االئتمانالحد من التعرضات لمخاطر االئتمان قبل/ بعد  4.3.1

 لمزيد من التفاصيل.  5الملحق  لىيرجى الرجوع إ

 قائمة المركز الماليمخاطر ائتمان الطرف النظير والتعرض لمخاطر خارج  4.4

واقتراض/ إقراض ، واتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسي المتداولة خارج االسواق الماليةمشتقات الشركة مع معامالت الال تتعامل 

 األوراق المالية.

المخاطر لألصول لهذا  وزنمليون لاير سعودي.  112 تعادلائتمان ة قيممليون لاير سعودي و   212قيمة التزام تبلغ ب صدرم ضمانشركة ال لدىو

  سعودي.مليون لاير   111.96مليون لاير سعودي ومتطلبات رأس المال   728.28التعرض هو 
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 مخاطر السوق  4.5

، وأسعار الفائدةمخاطر السوق هي مخاطر الخسائر داخل وخارج سجالت المركز المالي الناشئة عن تحركات معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت 

 أس المال.صرف العمالت األجنبية، وأسعار األسهم، وهوامش االئتمان و/أو أسعار السلع األساسية مما يؤدي إلى خسارة األرباح ور

 إدارة مخاطر السوق 4.5.1

 ترد المبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر السوق في سياسة إدارة المخاطر. ويتم مراقبة مخاطر السوق على أساس منتظم من قبل إدارة المخاطر.

من أدوات قياس المخاطر، بما تدير الشركة مخاطر السوق من خالل إنشاء حدود المخاطر. ويتم وضع حدود المخاطر هذه باستخدام مجموعة متنوعة 

 في ذلك تحليل الحساسية، والقيمة المعرضة للخطر ومنهجيات اختبارات التحمل.

المتاحة للبيع. وهناك استثمارات بالجنيه اإلسترليني والتي يحجز لها رأس االستثمارات تتم االستثمارات في الفئة  حيث وال يوجد في الشركة سجل تداول

 وفقا لهيئة السوق المالية.للركيزة األولى متطلبات الحد األدنى من رأس المال حسب جنبي مال مخاطر الصرف األ

 رأس المال -مخاطر السوق  4.5.2

 تتمثل متطلبات رأس المال لمخاطر  السوق على النحو المبين أدناه:

 رأس المال لمخاطر السوق - 8 الجدول

 لاير سعوديالف 

 المال المطلوبرأس  المخاطر

 12,162 ق يداصنالاألسهم ومخاطر 

 - معدل الفائدة/ مخاطر سعر الفائدة

 - مخاطر السلع

 9,621 مخاطر العمالت األجنبية

 - مخاطر التعهد بالتغطية

 - خطر التعرض الزائد

 - مخاطر التسوية

 41,704 اإلجمالي



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  15صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح 
 

 المخاطر التشغيلية  4.6

يشمل كماالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألشخاص واألنظمة أو من األحداث الخارجية، 

 التعرض للغرامات والعقوبات أو األضرار العقابية الناجمة عن اإلجراءات اإلشرافية، و كذلك التسويات الخاصة.مثل  المخاطر القانونية 

 إدارة المخاطر التشغيلية 4.6.1

تبدأ بتحديد المخاطر ووسائل المبني على المخاطر والتي  مراجعة الداخليةالعن طريق  (ERM)سسية ؤالم المخاطر تقييمتتبع الشركة نهًجا لمبادرة 

ؤدي يجوانب المخاطر التشغيلية، حيث يمكن أن جانب من هم كأوسائل الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات أي خلل في شركة أن الالرقابة وتقييمهما. ترى 

إلى تكبد خسائر مالية عن طريق الخطأ أو الغش أو الفشل في األداء بصورة مالئمة في الوقت المناسب. وتدرك الشركة أن نظم المعلومات  الخلل

وارئ كلها عناصر أساسية لإلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية. ووجود ثقافة للرقابة الداخلية القوية إلى جانب التخطيط لحاالت الطالجيدة ( MISاإلدارية )

 كما أنها عناصر ذات أهمية التخاذ تدابير بهدف تطوير االجراءات والنظم بصورة مستمرة حتى يمكن دعم مثل هذه المتطلبات.

إعادة ترتيب وسائل الرقابة  لضمانخاطر الناشئة حديًثا ولتحديد الم تي تمت معالجتهاالالمخاطر  إللغاء مستمرةتتم مراجعة المخاطر التشغيلية بصورة 

مسئولية تحديد المخاطر التشغيلية وتقديرها في كل منطقة تابعة لهم.  اإلداراتالداخلية بصورة مسبقة للتخفيف من حدة هذه المخاطر. يتحمل مدراء 

 المخاطر. مدير إدارةوتتضمن هذه العملية الحصول على دعم من 

 التشغيلية المخاطرإدارة  4.6.2

المتضمنة في إنشاء سجل المخاطر هي  العامةالمخاطر. وتعتبر الخطوات  الحد منووالذي يتبع طريقة منظمة لتحديد  المخاطروتحتفظ الشركة بسجل 

 تحديد المخاطر وتقديرها وحصرها.

 .معقول بمجموعالشركة تغطي  مرخصةمهني من شركة تأمين التعويض للتأمين  بوليصةشركة الوقد اتخذت 

تحت إشراف قسم إدارة المخاطر ويعمل على ضمان أن الشركة لديها أتي ت التيو، ةموثق (BCP)ترتيبات استمرارية االعمال الشركة  يوجد لدىو

 الموارد في مقرها إلدارة األزمات غير المتوقعة ولضمان استمرار العمليات الفعالة.

 لرأس المال المخاطر التشغيلية نسبة 4.6.3

ؤدي تللمخاطر التشغيلية ألنه  ةرأس المال المطلوب نسبةمن أجل تقدير  (BIA) لمتطلبات هيئة السوق المالية، تبنت الشركة منهج المؤشر األساسيامتثاال 

 (EBAرأس مال أعلى من النهج القائم على اإلنفاق ) نسبةإلى تكبد 

 رأس مال المخاطر التشغيلية - 9 الجدول

 لاير سعوديالف 

 متوسط إجمالي الدخل إجمالي الدخل السنة األول منهجال
رأس المال للمخاطر  نسبة

)%( 
 رأس المال المطلوب

 (BIAنهج المؤشر األساسي )

2112 282,611 

121,268 15% 28,191 2111 121,226 

2112 157,925 

 رأس المال المطلوب رأس المال للمخاطر )%( نسبة المصروفات السنة المنهج الثاني

 2112 117,795 25% 12,229 (EBAالنهج القائم على اإلنفاق )

 4431,1    (BIA or EBAالحد األقصى من )
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 مخاطر السيولة 4.7

 والتكلفة عند استحقاقها وإحالل األموال عند سحبها بطريقة فعالة من حيث الوقتعلى الوفاء بدفع التزاماتها  المنشاةمخاطر السيولة هي عدم قدرة 

 . ةالمناسب

 إدارة مخاطر السيولة 4.7.1

شركة بإنشاء وتطبيق خطة طوارئ لتمويل السيولة، والتي تقوم على أساس فهم مصادر واستخدامات األموال المتوقعة للشركة واستخدامات القامت 

 توقيت المتوقع لتلك المصادر واالستخدامات. وتخضع الخطة للمراجعة والتقييم والموافقة الدورية.التمويل باإلضافة إلى ال

من قبل إدارة المخاطر.  مخاطر السيولةااللتزام بيتم االشراف على و رئيس التنفيذي للماليةتندرج إدارة السيولة يوما بعد يوم للشركة تحت اختصاص ال

من أجل دعم متطلبات السيولة للشركة. وباإلضافة إلى ذلك، توجد تسهيالت مصرفية معتمدة  نقديةضة في أدوات سوق وتستثمر الشركة األموال الفائ

 للعمليات االستثمارية.إضافية الستيعاب أي متطلبات تمويلية متاحة 

تقوم شركة جدوى بإدارته  صندوقلى ذلك فإن كل أسبوع واحد أو أقل. وباإلضافة إخالل المدرجة في في األسهم األوراق المالية  محفظةويمكن تصفية 

 يكون هو المسئول عن إدارة مستويات السيولة الخاصة به وبالتالي فليس هناك حاجة للحفاظ على احتياطي سيولة إضافي على مستوى الشركة.

 احتياطات السيولة 4.7.2

بإدارة التزامات التمويل من خالل عدد من  كل مستمرشركة بشاليمكن الوصول إليه على الفور. وتقوم  جاريالنقد في حساب بإيداع شركة ال تقوم

 اإلجراءات من بينها توفر الفائض النقدي والرصد اليومي لمتطلبات التمويل إلدارة األصول. 

 مصادر التمويل 4.7.3

وفيما يلي  الشركة استغاللها وفقا لمتطلباتباللاير السعودي من البنوك المحلية في السعودية والتي يتم  جلاألطويلة قصيرة وتمويل  تسهيالتشركة اللدى 

 تفاصيل التسهيالت المستغلة من البنك.

 لاير سعودي 179,997: )باأللف(مستحقة خالل عام  قصيرة األجل تسهيالت 

 سعودي لاير 44,999: )باأللف( سنة بعد مستحقة طويلة األجل تسهيالت 

 المخاطر مقاييسنسب و 4.7.4

نية مختلفة تقوم شركة جدوى بإعداد بيان التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة في وقت تسوية الموجودات والمطلوبات الخاصة بها وتخصصها في فترات زم

 النحو المبين أدناه:من قبل هيئة السوق المالية على  الكفاية الماليةوالتي من المتوقع أن تحدث خاللها. وقد تم تحديد الفترات الزمنية وفقا لقواعد 

 مخاطر السيولة المضاربة - 11 الجدول

 

 يوم واحد  التفاصيل
< من يوم إلى 

 أسبوع
< من أسبوع 

 إلى شهر
من شهر حتى  <

 ثالثة أشهر
من ثالثة إلى  <

 ستة أشهر
من ستة  <

 أشهر إلى سنة
 عدم االستحقاق سنة واحدة <

. كانت الفجوة حسب فترة  االستحقاق للفصل بينهم ووضعهم في تصنيفات مختلفة لمطلوباتوا لألصولالمتبقية للفترة االستحقاقات  هيكلل تحليل تم إجراء
 التراكمية في جميع التصنيفات إيجابية، مما يعكس أن التدفقات النقدية الواردة أكثر من التدفقات النقدية الصادرة.

 نسب السيولة

 نسب مخاطر السيولة- 11 الجدول

 

 التوضيح   القيم المؤشرات   رقم ال

1 
األصول الحالية/  - نسبة التداول

 الحالية( المطلوبات
1.52 

 بدفع االلتزاماتالراحة من األصول الحالية في الوفاء مستوى وهذا يعكس مدى 

 قصيرة األجل للشركة

2 

كنسبة مئوية من  ةالفجوة التراكمي

حقوق )باستثناء  المطلوباتمجموع 

 (المساهمين

182% 
، ويتم على المدى القصيروهذا يعكس أنه ليس للشركة أي التزامات كبيرة 

 .من قبل حقوق المساهمينتمويل األصول 



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  17صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح 
 

 التوضيح   القيم المؤشرات   رقم ال

1 
 نسبة تغطية السيولة

 

651% 

 

يتم حساب نسبة تغطية السيولة بقسمة األصول السائلة عالية الجودة على 

% 111من  اكبر نسبة تغطية السيولة  تعتبرااللتزامات قصيرة األجل. 

أن الشركة لديها أصول سائلة ب (LCR)وتعكس نسبة تغطية السيولة مرضية. 

يوما تالية.  91كافية ذات جودة عالية لتغطية التدفقات النقدية الصافية على مدار

% 21% للودائع مع المصارف األخرى ونسبة 5)يتم استخدام تخفيض يبلغ 

 وفقا لممارسات السوق( (HFT)للمراكز المحتفظ بها لغرض التداول 

 

 الطوارئ للتمويلخطة  4.7.5

عام لمعالجة أي أزمة سيولة في المستقبل. وتقيم خطة تمويل الطوارئ بوضوح مصادر التمويل  كل في بداية لطوارئل دارة المالية خطة تمويلاإلوتوجه 

 عليها.  للموافقة االدارة من خالل الموارد المتنوعة  وتعرض الخطة المذكورة على مجلس

  



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  18صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح 
 

 المالحق 5 5

 قاعدة رأس المال نعاإلفصاح -1 ملحق 5.1

 لاير سعوديالف  قاعدة رأس المال

 رأس المال األولى ل شريحةال

 رأس المال المدفوع 
852,715 

 راجعةالماألرباح المبقاة 
172,691 

 عالوة االسهم 
                                  

-  
 احتاطيات إعادة التقييم( عدا عن) اتاالحتياطي

115,128 

 مساهمات الشريحة االولى لرألس المال 
                                  

-  
 رأس مال الشريحة األولى لاالقتطاعات والخصومات من 

- 
 إجمالي الشريحة األولى لرأس المال

133323553 
  

  
 الشريحة الثانية لرأس المال

  

 ثانويةالالقروض 
                                  

-  

 التراكمية الممتازةاسهم األ
                                  

-  
 احتياطيات إعادة التقييم

185,168 

 الشريحة الثانية لرأس المالخصومات أخرى من 
                                  

-  

 المال لرأس ثانيةاللتلبية حد الشريحة  وماتخص
                                  

-  
 إجمالي الشريحة الثانية لرأس المال

1453364 

  
  

 إجمالي قاعدة رأس المال
135173,21 

 

  



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  19صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح 
 

 اإلفصاح عن كفاية رأس المال - 2الملحق  5.2

 )باأللف(جميع المبالغ باللاير السعودي 

 المخاطراالئتمانية قبل إدارةالتعرضات  فئة التعرض
التعرضات الصافية بعد 

 إدارة المخاطر االئتمانية

مرجحة الصول األ

 بالمخاطر

 متطلبات

 رأس المال

         مخاطر االئتمان

         التعرضات داخل قائمة المركز المالي

 الحكومات والبنوك المركزية
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 األشخاص والبنوك المرخص لهم ) بما في ذلك النقد(
115,175  

                  
115,175  

                           
21,175  

                                 
2,951  

 الشركات
1,928 1,928 

                           
11,762  

                                 
1,928 

 البيع بالتجزئة
11,716 

                           
11,716 

                             
111,219  

                                     
12,169  

 االستثمارات
 

1,222,217  
               

1,222,217   
                     

1,987,522  
                             

558,251 

 التوريق
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 االقتراض على الهامش
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 األصول األخرى
82,915 82,915 

                         
259,212  

                               
16,118 

 611,618 2,182,981 1,651,151 1,651,151 إجمالي التعرضات داخل قائمة المركز المالي

         التعرضات خارج قائمة المركز المالي

 المتداولة خارج اسواق المالالمشتقات 
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 اتفاقيات إعادة الشراء
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 اقتراض/ إقراض األوراق المالية
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 االلتزامات
112,111  

                  
112,111  

                         
728,281  

                             
111,959  

 تعرضات أخرى خارج قائمة المركز المالي 
-    

                              
-    

                                    
-    

                                        
-    

 إجمالي التعرضات خارج قائمة المركز المالي
112,111  

                  
112,111  

                         
728,281  

                             
111,959  

 7153577 531113263 137523151 137523151 داخل وخارج قائمة المركز الماليإجمالي التعرضات 

 -    -    -                                                             - متطلبات التعرض للمخاطر الممنوعة

 7153577 531113263 137523151 137523151 إجمالي التعرضات للمخاطر االئتمانية

    المركز القصير المراكز الطويلة مخاطر السوق 

    -      -    - مخاطر سعر الفائدة

    -      -    - مخاطر أسعار األسهم

    12,162      -    211,211 المخاطر المتعلقة بالصناديق االستثمارية

    -      -    - التوريق/مراكز إعادة التوريق

    -      -    - مخاطر التعرض الزائد

    -      -    - مخاطر التسوية ومخاطر األطراف النظيرة

    9,621      -    68,852 مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

    -      -    - مخاطر السلع

 21,712      - 269,255 إجمالي تعرضات مخاطر السوق

 4431,1     المخاطر التشغيلية

 4153471     الحد األدنى من متطلبات رأس المال

 7123451     فائض/ )عجز( رأس المال

  1.44     إجمالي نسبة رأس المال )الوقت(



 الركيزة الثالثة اإلفصاح -جدوى لالستثمار 
  

 

 22من  21صفحة   الركيزة الثالثة اإلفصاح
 

 ئتمانوزن مخاطر اإل نعاإلفصاح  - 3الملحق  5.3

 األلف(بباللاير السعودي )

 أوزان المخاطر

 ئتمانمخاطراإل الحدوالتعرضات بعد التقاص 

الحكومات 

والمصارف 

 المركزية

الهيئات اإلدارية 

 (NPO)ن بي أو واإل

األشخاص والبنوك 

 المرخص لهم

االقتراض على 

 الهامش
 البيع بالتجزئة الشركات

البنود التي مضى 

موعد استحقاقها 

 النهائي

 األصول األخرى التوريق االستثمارات
االلتزامات خارج 

 قائمة المركز المالي

إجمالي التعرض بعد 

مخاطر  الحد منو التقاص

 االئتمان

إجمالي األصول 

المرجحة 

 بالمخاطر

1% - - - - - - - - - - - 
  

21% - - 115,175 - - - - - - - - 115,175 21,175 

51% - - - - - - - - - - - - - 

111% - - - - - - - - - - - - - 

151% - - - - - - - 151,895 - 
 

- 151,895 526,122 

211% - - - - - - - - - - - - - 

111% - - - - - 11,716 - 812,168 - 81,771 - 929,572 2,828,722 

211% - - - - - - - 221,225 - - - 221,225 962,979 

511% - - - - - - - - - - - - - 

% )تشمل 712

التعرض 

 المحظور(
- - - - 1,928 - - - - 1,115 112,111 115,162 751,125 

متوسط وزن 

 المخاطر
- - 21% - 712% 111% - 281% - 116% 712% 292% 

 

خصم من قاعدة 

 رأس المال
- - 2,951 - 1,928 12,169 - 558,251 - 16,118 111,959 715,577 

 

   



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  21صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح  
 

 

 يةاالئتمان التصنيف مخاطرالتعرضات لاإلفصاح عن  - 4الملحق  5.4

 األلف(بباللاير السعودي )

 

 لتعرضفئة ا

 تصنيفات طويلة األجل لألطراف النظيرة

خطوات تحقيق الجودة 

 اإلئتمانية
 غير مصنف 6 5 2 1 2 1

ستاندرد اند بورز 

(S&P) 
AAA  إلىAA- A  إلى +A- BBB  إلى +BBB- BB  إلى +BB- B إلى + B- CCC غير مصنف + وما أدناه 

 غير مصنف + وما أدناه B- CCC+ إلى  BB- B+ إلى  BBB- BB+ إلى  A- BBB+ إلى  AA- Aإلى  AAA (Fitchفيتش )

 غير مصنف وما أدناه B3 Caa1إلى  Ba3 B1إلى  Baa3 Ba1إلى  A3 Baa1إلى  Aa3 A1إلى  Aaa (Moody) زمودي

 غير مصنف وما أدناه A BBB BB B Cإلى  AAA AA إنتلجنس كابيتال

                 التعرضات داخل وخارج قائمة المركز المالي

 - - - - - - - ال ينطبق الحكومات والبنوك المركزية

 ال ينطبق األشخاص والبنوك المرخص لهم ) بما في ذلك النقد(
- - - - - - - 

 - - - - - - - ال ينطبق الشركات

 - - - - - - - ال ينطبق البيع بالتجزئة

 1,219,811 - - - - - - ال ينطبق االستثمارات

 - - - - - - - ال ينطبق التوريق

 - - - - - - - ال ينطبق االقتراض على الهامش

 82,915 - - - - - - ال ينطبق األصول األخرى

 112,111        االلتزامات خارج قائمة المركز المالي

 اإلجمالي
                   -  

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

1,616,718 

 
  



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  22صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح  
 

 فئة التعرض

 تصنيفات قصيرة األجل لألطراف النظيرة

خطوات تحقيق الجودة 

 اإلئتمانية
 مصنفغير  2 1 2 1

 غير مصنف  A-3أدنى من  A-1+, A-1 A-2 A-3 (S&P)ستاندرد اند بورز 

 غير مصنف F3أدنى من  F1 + F1 F2 F3 (Fitchفيتش )

 غير مصنف غير رئيسي P-1 P-2 P-3 (Moody) زمودي

 غير مصنف  A3 أدنى من A1 A2 A3 تحقيقات رأس المال

             التعرضات داخل وخارج قائمة المركز المالي

    -    -      -    -    -   الحكومات والبنوك المركزية

    -    -      -    - 115,175   األشخاص والبنوك المرخص لهم ) بما في ذلك النقد(

 1,928    -      -    -    -   الشركات

    611,71    -      -    -    -   البيع بالتجزئة

                                 2,172    -     -    -    -   االستثمارات

    -    -     -    -    -   التوريق

    -    -     -    -    -   االقتراض على الهامش 

    -    -     -    -    -   األصول األخرى

    21,118    -     -    -    115,175   اإلجمالي

 
  



 شركة جدوی لالستثمار

 

 22من  21صفحة   الركيزة الثالثةإفصاح  
 

 (CRM)مخاطر االئتمان عن الحد من اإلفصاح  - 5الملحق  5.5

 باللاير السعودي )باأللف(

 

 فئة التعرض

الحد  قبلالتعرضات 

 المخاطراالئتمانية من

(CRM) 

من قبل تغطية التعرضات 

 الضمانات/ مشتقات االئتمان
 تغطية التعرضات بالضمانات المالية 

التعرضات التي تغطيها اتفاقية 

 التقاص

التعرضات التي تغطيها الضمانات 

 المؤهلة األخرى

المخاطر الحد من التعرضات بعد 

 (CRM) االئتمانية

             مخاطر االئتمان

             التعرضات داخل قائمة المركز المالي

 - - - - - - الحكومات والبنوك المركزية

 115,175 - - - - 115,175 النقد(األشخاص والبنوك المرخص لهم ) بما في ذلك 

 81,92 - - - - 81,92 الشركات

 11,716 - - - - 11,716 البيع بالتجزئة

 1,222,217 - - - - 1,222,217 االستثمارات

 - - - - - - التوريق

 - - - - - - االقتراض على الهامشتمويل على المكشوف/ 

 82,915 - - - - 82,915 األصول األخرى

 136513151 - - - - 136513151 إجمالي التعرضات داخل قائمة المركز المالي

 التعرضات خارج قائمة المركز المالي
      

 - - - - - - المتداولة خارج اسواق المال المشتقات 

 - - - - - - ات إعادة الشراءيالتعرض في شكل اتفاق

 - - - - - - التعرض في شكل إقراض أوراق مالية

 112,111 - - - - 112,111 التعرض في شكل االلتزامات

 - - - - - - خارج قائمة المركز المالي  محتملةمخاطر أخرى 

 1123111 - - - - 1123111 إجمالي التعرضات خارج قائمة المركز المالي

 137523151 - - - - 137523151 التعرضات داخل وخارج قائمة المركز الماليإجمالي 

 
 
 


