سياسة توزيع األرباح على المستثمرين (المودعين) لدى مصرف الصفا
دورية التوزيع -:

 -1المرحلة االولى  :من بداية افتتاح المصرف وحتى نهاية عام 2017
يتم التوزيع الفعلي على المستثمرين مرتين خالل الفترة اعاله  ،الذي يكون عادة في بداية شههري يوليهو وينهاير بعهد احتسهاال االربهاح ال ابلهة للتوزيهع
في منتصف العام ونهاية العام على الترتيال  ،وذلك لعدم وجود قاعدة عمالء كبيرة لدى المصرف باالضافة الهى عهدم وجهود وعهاء اسهتثماري كبيهر
يعود على المودعين بنسال ارباح جيدة .
 -2المرحلة الثانية  :من بداية عام 2018

يههتم التوزيههع الفعلههي علههى المههودعين بشههكل ربعههي خههالل العههام ،تههوزي فههي بدايههة الشهههر ينههاير ،أبريههل  ،يوليههو و أكتههوبر بعههد احتسههاال االربههاح ال ابلههة
للتوزيع عن الفترة  12/31-1/1لنفس العام بشكل ربعي وذلك لوجود بيانات مالية مصرح عنها بشكل ربعي لكل الجهات الرسمية  ،وللودائع التي

تزيههد فتهرة اسههتثمارها عههن  3شهههور ر ربعههي م يههتم عمههل تسههوية ماليههة علههى الهرب فههي نهايههة السههنة الماليههة ،ويجههوز لههةدارة التنفيذيههة للمصههرف تعههديل
فترات توزيع األرباح شريطة إعالم المستثمرين عن طريق موقع البنهك االلكترونهي وفهروي المصهرف مهع تحديهد مهدة زمنيهة يعتبهرون فيهها مهواف ين اذا
لم يعترضوا  ،ويسري مفعول التغيير في الفترة الزمنية التالية وينص في شروط الحسابات على هذا اإلجراء .

شروط وضوابط مصادر األموال المشاركة في االستثمارات -:

 -اشتراط مشاركة الودائع في األرباح بموجال تعليمات تصدرها االدارة التنفيذيهة الح ها ،بحيه

االيداي في الحساال الجاري.

يهتم تحديهد تهارير ربهط الوديعهة بعهد اسهبوي مهن تهارير

 تشارك الودائع في االستثمارات على أساس معدل الرصيد اليومي. تتكون مصادر األموال المشاركة في االستثمارات من المصادر التالية:أوالً :حسابات العمالء المشاركة في االرباح وهي:

 ودائع التوفير.

 ودائع التأمينات الن دية م ابل التمويالت التمويالت المباشرة وغير المباشرة .
 ودائع ألجل.
ثانياً :حسابت المساهمين المشاركة في االرباح وتتمثل في:
 .1ودائع الحسابات الجارية.

 .2ودائع البنوك وسلطة الن د .
 .3ودائع التأمينات الن دية االخرى .
 .4أرصدة المطلوبات األخرى.
 .5أرصدة ح وق المساهمين.
معادلة احتساب حصة ارباح المودعين من االرباح القابلة للتوزيع -:

ارباح المودي= االرباح ال ابلة للتوزيع  Xرصيد ودائع المودعين ر حسال تعريف الودائع المشاركة اعاله م
مجموي الودائع ر مساهمين ومودعين ر حسال التعريف الودائع المشاركة اعاله م
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شروط الحد األدنى ونسب المشاركة والمضاربة لودائع المستثمرين -:

 يكون الحد األدنى ونسال المشاركة والمضاربة لودائع المستثمرين كالتالي :نوع الوديعة

الحد األدنى للمشاركة
بالدوالر أو يعادلها

نسبة المشاركة

في االستثمارات

حصة المصرف من
األرباح كمضارب%

حسابات التوفير

300

85%

90%

التأمينات الن دية م ابل التمويالت

300

85%

90%

ودائع ألجل ر 30يومم

1,000

85%

90%

ودائع ألجل ر 90يومم

1,000

85%

80%

ودائع ألجل ر 6شهورم

2,000

85%

70%

ودائع ألجل رسنةم

5,000

85%

50%

 تحتسال نسبة المشاركة في االستثمار على االستثمار الفعلي لرصيد الودائع عند توزيع االرباح. يجال على اإلدارة التنفيذية للمصرف اإلفصاح للمستثمرين بداية كل عام عن الشروط والنسال الواردة أعاله. -ي وم مصرف الصفا بتوظيف الموارد المتاحة لديه وتواجهه في ذلك عدة قيود واعتبارات كالتالي :

* اعتبارات قانونية  :تتمثل في تعليمات السلطات الرقابية وال اررات التي تضع حدودا لالئتمان ونسال السيولة وغيرها.

* اعتبارات مصرفية  :تتمثل في ضرورة االحتفاظ بنسبة من الودائع لم ابلة السحال والتكلفة الجارية.
* اعتبارات اقتصادية  :وتختص بحجم الطلال على أوجه التوظيف في المضاربة وغيرها من االستثمارات.
وعليههه فهنههه يجههوز إلدارة المصههرف تعههديل كههل أو بعهها هههذه الشههروط والنسههال شهريطة إعههالم المسههتثمرين بههذلك عههن طريههق موقههع البنههك االلكترونههي
وفروي المصهرف مهع تحديهد مهدة زمنيهة يعتبهرون فيهها مهواف ين اذا لهم يعترضهوا  ،ويسهري مفعهول التغييهر فهي الفتهرة الزمنيهة التاليهة ويهنص فهي شهروط
الحسابات على هذا اإلجراء .

الضوابط التي تحكم عملية تحقيق األرباح -:
 مشروعية االستثمارات. -قاعدة الغنم بالغرم.

 سالمة رأس المال بداية  ،وبعد خصم المصاريف الفعلية المباشرة. يستحق العميل الرب على الوديعة شريطة عدم كسرها خالل فترة الربط والتي تحدد حسال فترة كل وديعة.تحقيق الربح -:

 -يتم إثبات األرباح موزع ة على الفترات المالية المست بلية بحي
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يخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح.

القواعد الخاصة بقياس الربح -:

 -تتكون اإليرادات ال ابلة للتوزيع من البنود التالية :

 اإليرادات من االستثمارات في ذمم البيوي.
 اإليرادات من االستثمارات في المشاركات.
 اإليرادات من االستثمارات في المضاربات.

 اإليرادات من االستثمارات في اإلجارة المنتهية بالتمليك.
 اإليرادات من االستثمارات في محافظ األوراق المالية.
 اإليرادات من االستثمارات الداخلية.
 اإليرادات من االستثمارات الخارجية.

 أية إيرادات أخرى من أدوات استثمارية يتم التعامل بها وفق األنظمة المعمول بها في المصرف.
 المصههاريف المباش هرة والخاصههة باالسههتثمار والتمويههل وهههي علههى النحههو التههالي ر المصههاريف المتعل ههة بضههمان الودائههع ومصههاريف التههامين علههى
التمويالت وتكلفة االستعالم االئتماني يتم تحميلها على جميع االموال المشتركة في الوعاء االستثماري .
 تطهرح المخصصهات واألربهاح المعل ههة ومخصصهات ال ضهايا المكونههة والمتوقهع تكوينهها لمواجههة خسههائر ناتجهة عهن توظيههف جميهع األمهوال مههن
اإليرادات ال ابلة للتوزيع.

 مخصصات مخاطر االستثمار تؤخذ من المال المشترك في الوعاء االستثماري ،واذا ب يت واستثمرت فيكون الناتج لصال صندوقها .
 يتحمهل المصههرف جميهع المصههاريف االداريهة والتشههغيلية الالزمهة لسههير العمهل فههي المصهرف والنف ههات العامهة المتعل ههة بهاجهزة المصههرف واقسههامه
ومبانيه ومستهلكاته على اعتبار انها من ضمن حصة المصرف في االرباح .
 االصول الثابتة ال تدخل في الوعاء االستثماري  ،وال تخصم استهالكاتها من ارباح المودعين وانما من ارباح المساهمين ف ط .
 الجوائز المدفوعة ألصحاال حسابات االستثمار ال ت يد على إيرادات الوعاء االستثماري  ،وانما من أموال المساهمين.

 إيهراد الخههدمات المصهرفية وفههروق العمههالت مههن نصههيال المسههاهمين ألنههها ناتجههة مههن عناصههر مملوكههة للمسههاهمين ولكههن يجههوز إلدارة المصههرف
إدخالها في اإليرادات ال ابلة للتوزيع إذا كانت نسهبة األربهاح الموزعهة علهى المسهتثمرين قليلهة وذلهك باعتبارهها أربهاح تحفيزيهة للمسهتثمرين علهى سهبيل
الهبة بعد أخذ مواف ة هيئة الرقابة الشرعية بشرط ان ال تكون هذه االرباح من راس مال المساهمين.

 يست طع مخصص معادل االرباح من االرباح ال ابلة للتوزيهع بسهنبة معينهة وذلهك مهن اجهل المحافظهة علهى نسهبة توزيهع جيهدة م ارنهة مهع الفتهرات
السههاب ة والبنههوك المنافسههة والحفههاظ علههى قاعههدة عمههالء واسههعة وتشههجيعا علههى االسههتثمار واالسههتمرار بالتعامههل مههع البنههوك االسههالمية ش هريطة إعههالم
المودعين بذلك في الشروط العامة لفت الحساال  ،يجوز إلدارة المصرف تغير هذه النسبة بناء على الوضهع ال هائم فهي الوعهاء االسهتثماري شهريطة
إعالم المستثمرين قبل عملية التغيير.
 ثم الباقي يوزي على حساال النمر على جميع االمهوال المشهتركة فهي الوعهاء االسهتثماري  ،حيه
المودعين والمستثمرين .

 تست طع االحتياطيات من األرباح الخاصة بالمساهمين ألنها مملوكة لهم.
تحري ار في

/
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 20م الموافق

لعام

ه.

ت سهم االربهاح علهى امهوال المسهاهمين  ،وامهوال

