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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  13ديسمبر  4132و 4131
( بآالف الرياالت السعودية )

إيضاحات

الموجودات

2113

4132

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

4
5
6
7
8

1158585133
3158315415
2458245141
41854145411
255315423

2999719266
1594629511
3995739158
18698139225
493219448

موجودات أخرى – صافي

9

251115221

397319178

إجمالي الموجودات

11353335888

27998719685

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

453185413
48151335123
351115133

396399719
23195899113
691449148

41855385113

24193729971

11
11
 12و 14

إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين

3154815111
3154815111
458455844
255455528
354155381

1591119111
1591119111
291619292
491869423
292519111

13
14
14

رأس المال
إحتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
إجمالي أرباح مقترح توزيعها والزكاة
إجمالي حقوق المساهمين

2355415342

3894979715

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

11353335888

27998719685
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
( بآالف الرياالت السعودية )
إيضاحات

2113

4132

الدخل
إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات

16

عائد العمالء والبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجل

16

صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

16

455335141

صافي أتعاب الخدمات المصرفية

17

453155218

299369641

4845181

9549883

3845311

3149448

3151115432

1398459137

صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية
دخل العمليات األخرى

18

إجمالي دخل العمليات

3154345835

1191149698

()1485345

()4659633
996499165

المصاريف
458325311

293119315

رواتب ومزايا الموظفين

4835111

2359868

2345331

4149553

351115145

191119129

451345334

293499688

25221

49497

إجمالي مصاريف العمليات

155115514

694179151

صافي الدخل للسنة

155115334

794379987

 35148مليون

 19625مليون

2543

4958

19

إيجارات ومصاريف مباني
استهالك وإطفاء

8

مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى – صافي

6و3-7

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

27

 13و 21

ربحية السهم األساسي والمخفض (باللاير السعودي)

21
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
( بآالف الرياالت السعودية )
4132
155115334

صافي الدخل للسنة

2113
794379987

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود معاد تصنيفها أو يحتمل أن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل
الموحدة في الفترات الالحقة
-

-

استثمارات متاحة للبيع
-

صافي التغير في القيمة العادلة

15134

949134

-

صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()311

()999492

()155813

()659441

153335383

793679189

فروق تحويل عمالت العمليات األجنبية

إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
( بآالف الرياالت السعودية )

إيضاحات

احتياطي نظامي

رأس المال

احتياطيات أخرى

أرباح مبقاة

إجمالي أرباح
مقترح توزيعها
والزكاة

االجمالي

4132
الرصيد كما في  3يناير 4132
المحول الى االحتياطيات األخرى
توزيعات أرباح مدفوعة عن النصف الثاني من 2113
توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن النصف األول من 2114
أسهم منحة مصدرة
المحول إلى االحتياطيات النظامية
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
صافي الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
صافي الدخل المسجل مباشرة في حقوق الملكية
صافي الدخل للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
برنامج أسهم الموظفين
المحول الى الزكاة المستحقة والمدرجة ضمن المطلوبات األخرى
إجمالي توزيعات األرباح المقترحة والزكاة
الرصيد كما في  13ديسمبر 4132

3851115111
14
21
354815111
13
14
 12و 14
 14و 21
3154815111

3851115111
354815111
3154815111

251515241 453135444
3815111
()351485111
()354815111
()354815111
15134
()311
()155813
()185138
155115334
155115334
()185138
315311
()4855215
()354155381
255455528 458455844
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454815111
()3815111
()358115111
354155381
354155381

1552435338
()358115111
()351485111
15134
()311
()155813
()185138
155115334
153335383
315311
()4855215
2355415342

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
( بآالف الرياالت السعودية )
إجمالي أرباح
احتياطيات
إيضاحات

احتياطي نظامي

رأس المال

أخرى

مقترح توزيعها
أرباح مبقاة

والزكاة

االجمالي

2113
الرصيد كما في  1يناير 2113
المحول الى االحتياطيات األخرى
توزيعات أرباح مدفوعة عن النصف الثاني من 2112
توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة عن النصف األول من عام 2113
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
صافي الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
صافي الدخل المسجل مباشرة في حقوق الملكية
صافي الدخل للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
برنامج أسهم الموظفين
المحول إلى الزكاة المستحقة والمدرجة ضمن المطلوبات األخرى
إجمالي توزيعات األرباح المقترحة والزكاة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2113

14
21

14
 12و 14
 14و 21

1591119111
-

1591119111
-

191489436 196349221
8519111
()292519111
949134
()999492
()659441
()719798
794379987
)(719798
794379987
79751
()2599882
()292519111
-

398519111
()8519111
()391119111
292519111

3696329657
()391119111
()292519111
949134
()999492
()659441
()719798
794379987
793679189
79751
()2599882
-

1591119111

1591119111

491869423 291619292

292519111

3894979715
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديمسبر  4132و 4131
( بآالف الرياالت السعودية )
إيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل للسنة

4132

2113

155115334

794379987

2345331
()485138
()155813
451345334
315311

4149553
()659441
293499688
79751

صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تمويل
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
صافي الموجودات األخرى
صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

()353545113
()155345134
()4352155432
25111
()8385415

()199319551
959692
()1697959393
1389959
()119914

()358125234
4252535412
354115243

194149464
1191949475
()192359755

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

151815141

199939516

()4345438
()311
()454335431
135143
()155835421

()9179121
()999492
4989613
()5179911

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()153485111
()153485111

()592519111
()592519111

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

()1145523
4458125514

()397649394
2693299226

4454135458

2295649832

التعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:

8

استهالك وإطفاء
مكاسب بيع ممتلكات ومعدات
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
مخصص االنخفاض في قيمة التمويل وأخرى
مصاريف برنامج أسهم الموظفين

6و3-7

4

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

8

22

النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة
معامالت غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة ناقصا األرباح(/الخسائر) المحققة من
االستثمارات المتاحة للبيع
تحويل الزكاة من اإلحتياطات األخرى إلى المطلوبات األخرى

15821
4855215

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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()59358
2599882

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
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عام
أ) التأسيس والعمل
تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار (شركة مساهمة سعودية) (" المصرف") وتم الترخيص بإنشائها
بالمرسوم الملكي رقم م 59/وتاريخ  3ذو القعدة 1417هـ (الموافـق  29يونيو1987م) وفقــا لما ورد في الفقــرة
( )6من قـرار مجلس الـوزراء رقــم ( )245وتاريخ  26شوال 1417هـ (الموافق  23يونيو1987م).
يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم  1111111196وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي:
مصرف الراجحي
شارع العليا العام
ص .ب – 45 .الرياض 33233
المملكة العربية السعودية
تتمثللل أاللراض المصللرف فللي مزاولللة األعمللال المصللرفية واإلسللتثمارية وفقللا لعقللد تأسلليس المصللرف ونظاملله
األساسي وألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله ويقوم المصرف بمزاوللة العمليلات
المصرفية واإلستثمارية لحسابه أو لحساب الغير ،داخل المملكة وخارجها ،من خالل شبكة فروع بلغ عددها 552
فرعللا ،بمللا فيهللا الفللروع المتواجللدة خللار المملكللة كمللا فللي  31ديسللمبر  528 :2113( 2114فرعللا ) .كمللا بلللغ
اجمالي عدد موظفي المصرف  119761موظفلا كملا فلي  31ديسلمبر  119613 :2113( 2114موظفلا ) .كملا
قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة ويمتلك جميع أو االبية حصصها كما هو موضح أدناه:
نسبة الملكية
4131
4132
٪111
٪111
٪111
٪111
٪111
٪111
٪111
٪111
٪111
٪111
٪99
٪99
٪111
٪111

اسم الشركة التابعة
شركة الراجحي للتطوير المحدودة  /السعودية
شركة الراجحي المحدودة  /ماليزيا
شركة الراجحي المالية  /السعودية
مصرف الراجحي  /الكويت
مصرف الراجحي  /األردن
شركة وكالة تكافل الراجحي  /السعودية
شركة الراجحي للخدمات االدارية  /السعودية
تم توحيد الشركات التابعة المذكورة أعاله.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
ب) الهيئة الشرعية
التزاما من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية فقد أنشأ منذ تأسيسه هيئة شرعية لضمان
خضوع أعمال المصرف لموافقتها ورقابتها وقد راجعت الهيئة العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات
الالزمة بشأنها.
-4

أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
يقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة طبقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .كما
يعد المصرف قوائمه المالية الموحدة لتكون متسقة مع نظام مراقبة البنوك أو عقد التأسيس بالمملكة العربية
السعودية والنظام األساسي للمصرف.
ب) أسس القياس واإلعداد
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المدر
قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع.
ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم عرض وإظهار القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي بصفته العملة الوظيفية للمصرف ،ويتم تقريبها ألقرب
ألف لاير سعودي ،باستثناء ما يذكر خالف ذلك.
د) األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية
إن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية بالتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات
واالفتراضات المحاسبية الهامة والتي يمكن أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها .كما
يتطلب ذلك أن تقوم االدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف .يتم تقييم هذه
التقديرات واالفتراضات واألحكـام بصورة مستمرة ،ويتم احتسابها استنادا الى الخبرات السابقة والعوامل األخرى
بما في ذلك الحصول على المشورة من االستشاريين واألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف.
فيما يلي بعض الحاالت الجوهرية التي تستخدم فيها االدارة التقديرات واالفتراضات واألحكام:
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 )3خسائر االنخفاض في قيمة التمويل
تقوم المجموعة ،بشكل ربع سنوي ،بمراجعة محافظ التمويل الخاصة به ،بشكل محدد وإجمالي ،لتقييم خسائر
اإلنخفاض في قيمتها .ولتحديد فيما إن كان هناك خسائر انخفاض في القيمة يجب تسجيلها ،تقوم إدارة
المجموعة بتقدير فيما إذا كانت هنالك بيانات أو معلومات (دليل موضوعي) تشير إلى وجود إنخفاض قابل
للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة .ويمكن أن تشتمل هذه األدلة على بيانات قابلة للمالحظة تشير
إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد من قبل مجموعة من العمالء .تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات بناء على
الخبرات السابقة بشأن خسائر االنخفاض في قيمة التمويل بعد األخذ بعين اإلعتبار خصائص مخاطر االئتمان
والدليل الموضوعي على وجود انخفاض مماثل لعمليات التمويل التي تضمنتها المحفظة عند تقدير التدفقات
النقدية .يتم بصورة منتظمة ،تقييم المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية
المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعلية.
 )4االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع والصكوك
تبدي المجموعة حكمه لتحديد مدى االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع .ويشمل ذلك تحديد
مدى وجود انخفاض جوهري أو ممتد في القيمة العادلة لما دون تكلفتها .إن تحديد االنخفاض "الجوهري" أو
"الممتد" يتطلب إبداء أحكام .وفي سبيل إبداء مثل هذه األحكام ،تقوم المجموعة بتقييم من بين عوامل أخرى،
التقلب العادي في سعر السهم .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتقد المجموعة بأن االنخفاض في القيمة مناسبا عندما
يكون هناك دليل على تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها والصناعة وأداء القطاع والتغيرات في
التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
 )1القيمة العادلة لألدوات المالية
تقيس المجموعة األدوات المالية والموجودات اير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.
إن القيمة العادلة هي الثمن الممكن استالمه عند بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في عملية منظمة بين
أطراف متعاملة في السوق وذلك في تاريخ القياس الخاص بهذه العملية .ويستند قياس القيمة العادلة على
افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:
-

في سوق نشط للموجودات والمطلوبات ،أو.
في ظل عدم توفر سوق نشط ،في السوق األكثر إيجابية للموجودات والمطلوبات.

إن السوق النشط أو األكثر إيجابية يجب أن يكون متاح للمجموعة.
إن القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقاس بافتراض أن األطراف المشاركة في السوق يتصرفون على أساس ما
يعظم مصالحهم االقتصادية.
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إن قياس القيمة العادلة للموجودات اير المالية تأخذ بعين االعتبار قدرة األطراف المشاركة في السوق على
توليد منافع اقتصادية من استخدام الموجودات من خالل أقصى وأفضل استخدام لها ،أو عن طريق بيعها إلى
أطراف آخرين مشاركين في السوق يقومون باستخدام الموجودات بأقصى وأفضل استخدام لها.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف وكفاية البيانات المتوفرة لقياس القيمة العادلة ،من
خالل زيادة استخدام المدخالت ذات العالقة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن
مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها واإلفصاح عنها في القوائم المالية بالقيمة العادلة
حسب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،المشار إليه أدناه ،وذلك على أساس أقل مستوى مدخالت والذي يكون
جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:


المستوى األول :األسعار المتداولة (اير المعدلة) في األسواق المالية النشطة لنفس الموجودات أو
المطلوبات.



المستوى الثاني :يعتمد على أساليب التقييم حيث أن أقل مستوى من المدخالت والتي تكون مهمة لقياس
القيمة العادلة يتم مالحظتها بشكل مباشر أو اير مباشر.



المستوى الثالث :يعتمد على أساليب التقييم حيث أن أقل مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة
تكون اير مالحظة.

 )2تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها:
إن مؤشرات السيطرة كما في اإليضاح رقم ( - 3ب) خاضعة لتقدير اإلدارة والتي يمكن أن يكون لها تأثير
كبير في حالة وجود حصص للمجموعة في منشآت التورق والصناديق االستثمارية.
صناديق االستثمار
تعمل المجموعة كمدير صندوق لعدد من الصناديق االستثمارية .إن تحديد فيما إذا كان للمجموعة سيطرة على
صندوق استثماري معين عادة ما يتم التركيز فيه على تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في
الصندوق (تشمل عموالت قائمة ،ورسوم إدارية متوقعة) باإلضافة إلى حقوق المستثمرين في تغيير مدير
الصندوق .وكنتيجة لذلك فإن المجموعة استنتجت بأنها تعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت،
وعليه ،فإنها لم تقم بتوحيد تلك الصناديق.
 )8المخصصات للمطلوبات واألعباء
تتلقى المجموعة مطالبات قانونية في سياق األعمال االعتيادية .قامت اإلدارة بعمل تقديرات الحتمالية تحقق أي
مطالبة من خالل تجنيب مخصصات .إن مدة التوصل لنتيجة هذه المطالبات القانونية اير محددة ،كما هو
الحال لمقدار التدفق المحتمل من المنافع االقتصادية .يعتمد التوقيت والتكلفة في نهاية المطاف على اإلجراءات
القانونية المتبعة وفقا للنظام.
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ه)

مبدأ االستمرارية المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ االستمرارية .لقد قامت إدارة المصرف بتقييم مقدرة المجموعة على
االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ،وأنها مقتنعة بأنه يوجد لدى المجموعة الموارد الكافية لمواصلة
أعماله في المستقبل المنظور .كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكا هامة حول
المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية المحاسبي.

 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة متسقة مع تلك المسلتخدمة فلي إعلداد القلوائم
الماليللة الموحللدة للسللنة المنتهيللة فللي  31ديسللمبر  2113باسللتثناء التغيللر فللي السياسللات المحاسللبية الناتجللة ع لن معللايير
التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة .ليس للتغييرات التالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
أ) التعديالت على المعايير الراهنة
 )1التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  11ورقم  12ومعيار المحاسلبة اللدولي رقلم  27التلي تلنص
على االعفاء من التوحيد لصناديق االستثمار والتي تسري اعتبارا من  1يناير  .2114ينص االعفلاء اإللزاملي
من التوحيد على ضرورة قيام أي منشأة استثمارية مؤهلة بالمحاسبة عن االستثمارات ،فلي المنشلأت الخاضلعة
لسيطرتها واالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شللريطة اسللتيفائها لشللروط معينللة مللع اسللتثناء الشللركات التابعللة التللي تعتبللر امتللدادا ألنشللطة االسللتثمار للمنشللأة
االستثمارية.
 )2التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  32والذي يسري اعتبارا ملن  1ينلاير  2114ويوضلح أ) أن للمنشلأة
حق قانوني ملزم في الوقت الحالي بإجراء عملية المقاصة إذا كان هذا الحق ال يتوقف على حدث في المسلتقبل
وقابلل للتنفيللذ سللواء فللي سلياق العملل االعتيللادي أو فللي حالللة اإلخفلاق أو اإلعسللار أو اإلفللالس بالنسللبة للمنشللأة
ولجميع األطراف المتقابلة؛ ب) وأن التسلوية اإلجماليلة تعلادل التسلوية الصلافية فلي حاللة واحلدة فقلط وهلي إذا
كانت آلية التسوية اإلجمالية تتضمن خصائص تلؤدي إللغلاء أو التقليلل ملن مخلاطر االئتملان ومخلاطر السليولة
المتعلقة بالذمم المدينة والدائنة من خالل عملية أو دورة تسوية واحدة.
 )3التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  36يطبق بأثر رجعي اعتبارا ملن  1ينلاير  2114ويتنلاول اإلفصلاح
عللن المعلومللات حللول المبلللغ القابللل لالسللترداد مللن الموجللودات التللي تعرضللت النخفللاض فللي قيمتهللا بموجللب
التعلديالت .ويتطللب اإلفصلاح علن المبللغ القابلل لالسلترداد ملن كلل وحلدة ملدرة للنقلد تلم تخصليص شلهرة أو
موجودات اير ملموسة اير محددة األجل لها فقط عندما يتم إدرا خسارة االنخفاض في القيمة أو عكسها.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
ب) أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له والتي يمتلك فيها المصرف حصة
تزيد عن  ٪51من رأسمالها ويسيطر على سياساتها المالية والتشغيلية .تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة
لنفس الفترة المالية للمصرف باستخدام سياسات محاسبية متسقة .يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة
عند الضرورة لتكون متسقة مع السياسات المطبقة في المصرف.
إن الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي يسيطر عليها المصرف .ويُعد المصرف مسيطرا على
الشركة المستثمر فيها عندما يتعرض لعوائد متغيرة أو يكون لديه حقوق فيها نتيجة مشاركته في الشركة المستثمر
فيها وعندما يكون له القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطته على الشركة المستثمر فيها .تدر القوائم
المالية للشركات التابعة ضمن القوائم المالية الموحدة بدءا من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاءها.
أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية وأساليب تقييم منتظمة للمعامالت الشبيهة وايرها من
األحداث في ظروف مماثلة .تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لكي تتسق مع السياسات
المتبعة من قبل المصرف.
وعلى وجه التحديد ،يسيطر المصرف على الشركة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يتوفر لدى المصرف ما يلي:
•
•
•

السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات
الصلة بالشركة المستثمر فيها).
التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركته في الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها للتأثير على حجم عوائدها.

عندما ال يمتلك المصرف أالبية حقوق التصويت أو أي حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،يأخذ المصرف
بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
 أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. الحقوق الناشئة عن أي ترتيبات تعاقدية أخرى. حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمصرف الممنوحة له من أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.يقوم المصرف بإعادة تقييم ما إذا كان يسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال ،في حال كان هناك حقائق أو
ظروف تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .تدر الموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من
تاريخ حصول المصرف على السيطرة حتى تاريخ توقف المصرف عن السيطرة على الشركة التابعة.

14

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
-1

ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
إن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة دون فقدان السيطرة عليها ،يتم احتسابها ضمن حقوق الملكية .وإذا
فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة.
تستبعد القيمة الدفترية لحصص الملكية اير المسيطر عليها.
تستبعد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
تعترف بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم.
تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها.
تعترف بأي زيادة أو نقص في الربح أو الخسارة.
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في بند الدخل الشامل األخرى إلى الربح أو الخسارة
أو األرباح المبقاة ،حسب ما هو مالئم ،والذي يكون مطلوبا إذا قامت المجموعة باالستبعاد المباشر
للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.

بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل من قبل المصرف ،فليس هنالك حصص اير مسيطر عليها يجب اإلفصاح
عنها.
يتم استبعاد األرصدة و المعامالت الداخلية المتبادلة بين شركات المجموعة وااليرادات والمصاريف الناتجة عن
هذه المعامالت عند إعداد القوائم المالية الموحدة .إن الحصص في الشركات التابعة اير المملوكة مباشرة من قبل
المصرف كما في  31ديسمبر  2114و  2113هي مملوكة من قبل مساهمين مفوضين لصالح المصرف ،وبالتالي
لم يتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة المركز المالي الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة.
ج) الزكاة
يتم احتساب الزكاة في ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية ،وتعتبر التزاما على
المساهمين ،وبالتالي يتم خصمها من األرباح الموزعة .يتم إحتساب الزكاة بناء على حقوق الملكية أو صافي الدخل
بإستخدام األسس الواردة في أنظمة الزكاة ،وفي حالة وجود أي فروقات بين احتساب المصرف وربط مصلحة
الزكاة والدخل ،فانه يتم قيدها على االحتياطات األخرى (ايضاح .)14
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د) تاريخ التداول
يتم اإلثبات األولى كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ،أي التاريخ
الذي تلتزم فيها المجموعة بشراء أو بيع الموجودات .تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات
المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.
يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المسجلة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل) في تاريخ التداول الذي أصبح فيها المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
هـ) العمالت األجنبية
 -3العملة الوظيفية وعملة العرض
تقوم كل منشأة بتحديد عملتها الوظيفية (عملة البيئلة االقتصلادية الرئيسلية التلي تعملل بهلا المنشلأة) .ويلتم قيلاس
البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفيلة .يلتم علرض القلوائم الماليلة الموحلدة
باللاير السعودي ("لاير سعودي") وهو عملة العرض للمجموعة والعملة الوظيفية للشركة األم.
 -4المعامالت واألرصدة
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية للرياالت سلعودية بأسلعار التحويلل الفوريلة السلائدة بتلاريخ إجلراء
تلك المعامالت .كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبيلة فلي نهايلة السلنة
لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .ويتم إثبات المكاسلب أو الخسلائر الناتجلة
من تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية بقائمة الدخل الموحلدة .ويلتم تحويلل البنلود ايلر النقديلة المقاسلة بالقيملة
العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف الفوري المعملول بهلا فلي التلاريخ اللذي يلتم تحديلد القيملة العادللة
لها .ويتم إدرا مكاسب أو خسائر تمويل أسعار الصرف الخاصة بالبنود ايلر النقديلة المسلجلة بالقيملة العادللة
كجزء من تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في حقلوق المسلاهمين طبقلا لطبيعلة الموجلودات
المالية التي تقوم عليها.
يتم تحول الموجودات والمطلوبات اير النقدية ،التي يتم قياسها من حيث التكلفلة التاريخيلة بلالعمالت األجنبيلة،
باستخدام سعر التحويل الفوري المعمول به في التواريخ األولية للمعامالت.
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 -1الشركات التابعة األجنبية
تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات للشركات التابعلة األجنبيلة المسلجلة بلالعمالت األجنبيلة للللاير السلعودي
بأسعار التحويل الفوري كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،كملا تحلول إيلرادات ومصلاريف الشلركات التابعلة
األجنبيللة لللللاير السللعودي بنللاء علللى المتوسللط المللرجح ألسللعار التحويللل السللائدة خللالل السللنة .يللتم إدرا كللل
فروقات التحويالت إذا كانت جوهرية ،في قائمة الدخل الشامل.
عند بيع منشأة أجنبية ،فإن المبلغ المتراكم المؤجل في حقوق المساهمين والمتعلق بالعملية األجنبيلة المعينلة يلتم
إثباته في قائمة الدخل ضمن "مصاريف تشغيلية أخرى" أو "دخل تشغيلي أخر".
و) مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدر الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي
ملزم وعندما تكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات
وتسديد المطلوبات في آن واحد.
ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل الشامل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي
معيار أو تفسير محاسبي ،وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.
ز) إثبات االيرادات


يتم إثبات االيرادات من عمليات المتاجرة ،والمرابحة ،وبعض االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع
بالتقسيط وتمويل االستصناع و خدمات الفيزا بإستخدام العائد الفعلي على األرصدة القائمة.



يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمة.



إن أتعاب التعهدات لمنح التمويل التي االبا ما يتم استخدامها ،فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها،
ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي عن عمليات التمويل عند استخدامها .وعندما ال يتوقع أن تؤدي تعهدات
التمويل إلى استخدام التمويل ،فإن أتعاب تعهدات التمويل يتم االعتراف بها بطريقة القسط الثابت وعلى مدى
فترة التعهد.



يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخرى ،على أساس نسبي زمني ،طبقا
لعقود الخدمات المعنية.



أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات حفظ األوراق المالية
والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة معينة ،فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة
الخدمة المقدمة .
يتم إثبات ايرادات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.



يتم إثبات أرباح  /خسائر تحويل العمالت األجنبية عند اكتسابها  /تكبدها.
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ح) التمويل واإلستثمار
تقللدم الجموعللة لعمالئه لا بعللض المنتجللات المصللرفية والتللي ال تحمللل عوائللد ،والتللي تشللتمل علللى المتللاجرة والبيللع
بالتقسيط والمرابحة ،واإلستصناع طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
تصنف المجموعة عمليات التمويل واإلستثمار على النحو التالي :
 )3مدرجة بالتكلفة المطفأة
تصنف هذه التمويالت و بعض االستثمارات بالتكلفة المطفأة وهي تقابل تعريف القروض والسلف والذمم
المدينة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39وتتكون من أرصدة حسابات المتاجرة ،والبيع بالتقسيط،
واإلستصناع والمرابحة وعمليات الفيزا .يتم االعتراف بالتمويل واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة مبدئيا
بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة (باستخدام أساس العائد الفعلي) ناقصا أي مبالغ تم شطبها
ومخصص االنخفاض في القيمة.
 )4مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
تصنف اإلستثمارات ضمن هذه الفئة إلى "استثمارات مقتناه ألاراض المتاجرة" أو "استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" وذلك عند اإلثبات األولي لها .إن االستثمارات المحتفظ بها ألاراض
المتاجرة تمثل االستثمارات التي تم اقتناءها أساسا بغرض بيعها في المدى القصير .تلك اإلستثمارات تتكون
من الصناديق االستثمارية ،واالستثمارات األخرى .تقاس هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة ويتم قيد التغير في
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة .تكاليف تلك المعامالت ،إن وجدت ،ال تضاف إلى القيمة
العادلة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،وإنما تعتبر كمصروف في القوائم المالية
الموحدة.
باستثناء األدوات اير المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بخالف تلك التي تم تسجيلها
المبدئي من خالل قائمة الدخل ،ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الحقا للتسجيل األولي ،وقد يعاد تصنيفها وتحويلها من فئة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل (أي التداول) إذا لم يعد الغرض من االحتفاظ بها البيع أو الشراء على المدى القريب ،وعندما تتحقق
الشروط التالية:
• إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة ،وإذا لم يستدعي األمر تصنيف األصل
المالي كمحتفظ به للمتاجرة بتاريخ التسجيل األولي ،عندها قد يعاد تصنيف األصل المالي إذا كان لدى
المنشأة النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
• إذا لم يكن األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة ،يمكن عندئ ٍذ إعادة تصنيفه من فئة
المحتفظ به للمتاجرة فقط في "حاالت نادرة".
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 )1متاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع هي تلك األسهم والصكوك اير المشتقة اير المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ
بها حتى تاريخ االستحقاق أو القروض والذمم المدينة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،والتي يكون
الهدف منها االحتفاظ بها لفترة اير محددة من الزمن ويمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو التغيرات في
أسعار العموالت الخاصة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم.
يتم تصنيف االستثمارات على أنها "متاحة للبيع" بداية بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت المباشرة
واإلضافية وبعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة باستثناء األسهم اير المدرجة التي يتعذر قياس قيمتها العادلة
بشكل موثوق به حيث يتم إدراجها بالتكلفة .كما يتم إدرا األرباح أو الخسائر اير المحققة الناتجة عن
التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر حتى يتم إيقاف االعتراف باالستثمار أو تنخفض قيمته
وعندها يعاد تصنيف أي أرباح أو خسائر متراكمة سبق تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل
الموحدة.
قد يعاد تصنيف أي استثمار محتفظ به كمتاح للبيع إلى فئة "االستثمارات األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة"
إذا استوفى تعريف "االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة" وإذا كان لدى المجموعة النية والقدرة
على االحتفاظ بذلك األصل المالي في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
ط) اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية
المدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة ،إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي
أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تحديد الفرق بين القيمة
الدفترية للموجودات لذلك األصل وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي يتم إثباتها
بإحتساب التغيرات في قيمتها الدفترية ،ويتم تسوية القيمة الدفترية للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة
مباشرة أو من خالل إستخدام حساب مخصص االنخفاض في القيمة ويدر مبلغ التسوية في قائمة الدخل الشامل
الموحدة.
يتم تقويم مخصصات االنخفاض في القيمة الخاصة لكافة التمويالت بصورة فردية .يتطلب ذلك من االدارة 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 االجتهاد وعدم التأكد ،كما أن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف ،مما يتطلب إجراء
تغييرات في مخصصات االنخفاض في القيمة مستقبال .اضافة لمخصصات االنخفاض في القيمة الخاصة المبينة
أعاله ،تقوم المجموعة بتجنيب مخصصات انخفاض في قيمة إضافية للمحفظة لقاء االنخفاض في قيمة كل نوع
من أنواع التمويالت .يتم تجنيب هذه المخصصات لقاء الخسائر ،عند وجود دليل موضوعي يشير إلى وجود
خسائر اير محددة في تاريخ قائمة المركز المالي .يتم تقدير مبالغ تلك المخصصات على أساس حاالت االخفاق
السابقة للجهات المستثمر معها والتصنيفات االئتمانية لتلك الجهات مع االخذ في االعتبار الظروف االقتصادية
السائدة.
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تشتمل األسس والمعايير المتبعة من قبل المجموعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر اإلنخفاض
في القيمة على ما يلي -:





التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه
الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية
عدم االلتزام بتعهدات أو شروط السداد
الشروع في إتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل




تدهور مستوى الموقف التنافسي للعميل
تدهور قيمة الضمانات

وفي حالة عدم إمكانية تحصيل مبلغ التمويل ،فانه يتم شطبه من مخصص اإلنخفاض في القيمة الخاص به.
تشطب هذه التمويالت بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.
وإذا ما تبين الحقا انخفاض مبلغ خسائر اإلنخفاض وان هذا اإلنخفاض يعود إلى أحداث وقعت بعد إثبات خسائر
اإلنخفاض (مثل تحسن مستوى التصنيف االئتماني للعميل) ،فانه يتم عكس قيد خسارة اإلنخفاض المثبتة سابقا
وذلك بتسوية حساب المخصص .ويتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل تحت بند " مخصص انخفاض
القيمة ".
ال يتم شطب الموجودات المالية اال بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها.
استثمارات األسهم وأدوات الدين المتاحة للبيع
بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم فردي حول ما إذا كان هناك
دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيمة استنادا إلى نفس المعايير الخاصة بالموجودات المالية المدرجة
بالتكلفة المطفأة .ومع ذلك ،فإن المبلغ المسجل عن انخفاض القيمة يمثل الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها
باعتبارها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أي خسارة انخفاض في قيمة ذلك االستثمار تم
االعتراف بها سابقا في قائمة الدخل.
إذا تبين ،في فترة الحقة ،حدوث زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين وكان باإلمكان ربط هذه الزيادة موضوعيا
بحدث ائتماني يقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل الموحدة ،يتم عكس خسارة انخفاض القيمة
من خالل قائمة الدخل الموحدة.
أما بالنسبة الستثمارات األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع ،فإن االنخفاض الكبير أو المستمر في قيمتها العادلة لما
دون تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة .ال يمكن عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل
قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل ،ويعني ذلك أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل االنخفاض في
القيمة ال يتم تسجيلها إال في حقوق الملكية .وعند إيقاف االعتراف ،يتم إدرا أي أرباح أو خسائر متراكمة سبق
تسجيلها في حقوق الملكية ضمن قائمة الدخل الموحدة للسنة.
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و) العقارات األخرى
تستحوذ المجموعة ،في سياق عملها االعتيادي ،على بعض العقارات مقابل تسوية القروض والسلف المستحقة.
تعتبر هذه العقارات موجودات محتفظ بها للبيع وتسجل بقيمتها العادلة (ناقصا تكاليف البيع ،إذا كانت قيمتها
ملموسة) أو القيمة الدفترية للقرض (صافي من مخصص االنخفاض) في تاريخ االنتقال ،أيهما أقل .وال يحتسب
أي استهالك على هذه العقارات .يتم قيد إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة.
وتدر في قائمة الدخل أي مكاسب الحقة من إعادة تقييم القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع لهذه الموجودات بشرط
أال يتجاوز ذلك االنخفاض المتراكم .يتم إدرا األرباح أو الخسائر الناتجة عن اإلستبعاد في قائمة الدخل.
ز) التوقف عن االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية


يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية الخاصة بهذه
الموجودات المالية أو عندما يتم تحويل األصل ويعتبر التحويل كتوقف عن االعتراف.



يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند استنفاذها ،أي عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو
انتهاء مدته.

ح) الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك واإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة .علما
بأنه ال يتم إستهالك األراضي المملوكة .يتبع المصرف طريقة القسط الثابت في احتساب إستهالك وإطفاء
الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التالية:
تحسينات على أرض مستأجرة
مباني
تحسينات على مباني مستأجرة
معدات وأثاث

حسب فترة التأجير التعاقدية او عمر األصل أيهما أقل
 33سـنة
حسب فترة التأجير التعاقدية او  3سنوات أيهما أقل
 11 - 3سنوات

يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم
األمر.
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تحدد األرباح والخسائر الناجمة عن االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعادات مع القيمة الدفترية ،و يتم
ادراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها في تاريخ كل تقرير عندما تشير األحداث أو
التغيرات في الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية .يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فورا إلى
القيمة القابلة لإلسترداد لها وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لإلسترداد له.
ط) ودائع العمالء
يتم ،في األصل ،إثبات كافة ودائع العمالء ،والتي التحمل أية عموالت ،بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم ،وتقاس
الحقا بالتكلفة المطفأة.
ي) الضمانات
تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بمنح ضمانات مالية تتضمن اعتمادات مستندية ،وخطابات ضمان،
وقبوالت ،وخطابات االعتمادات القائمة .يتم في األصل ،اثبات قيمة العالوة المستلمة كمطلوبات ضمن ودائع
العمالء في القوائم المالية الموحدة .يتم قياس التزام المجموعة تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدير
للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزامات المالية الناشئة من الضمانات ،أيهما أكبر .تدر أي زيادة في االلتزامات
المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
ك) المخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما تكون لدى المجموعة التزام تعاقدي حالي أو التزام بناء قائم نتيجة أحداث سابقة،
ومن المحتمل أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها المنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضا عندما
يكون باإلمكان عمل تقدير للمبلغ يمكن االعتماد عليه.
ل) محاسبة عقود اإليجار
( )1إذا كانت المجموعة هي المستأجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل إلى المجموعة بشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات
كعقود إيجار تشغيلية .وبالتالي ،فإن جميع عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة تعتبر جميعها عقود إيجار
تشغيلية .يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية إلى قائمة الدخل (الموحدة) على أساس
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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عندما يتم فسخ عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء فترة اإليجار ،فإن أي دفعة مطلوب سدادها للمؤجر تحت
بند الجزاءات ،صافية من إيرادات اإليجار المتوقعة (إذا وجدت) ،يتم االعتراف بها كمصروف في الفترة
التي يتم فيها فسخ العقد.
تقوم المجموعة بتقييم الترتيبات اير المصنفة كعقود إيجار مثل عقود التعاقد الخارجي والعقود المماثلة
لتحديد ما إذا كانت تحتوي على إيجار والتي يتم تسجيلها في هذه الحالة بشكل منفصل.
( )2إذا كانت المجموعة هي المؤجر
عندما يتم نقل الموجودات بموجب التأجير التمويلي ،بما في ذلك الموجودات الخاضعة لترتيبات اإليجار
اإلسالمية (مثل اإليجار المنتهي بالتمليك أو اإليجار مع الوعد بالتمليك) (إن وجدت) ،تحتسب القيمة الحالية
لدفعات اإليجار ضمن الذمم المدينة ويفصح عنها ضمن بند "التمويل" .يتم تسجيل الفرق بين المبلغ
اإلجمالي المستحق والقيمة الحالية للمبلغ المستحق ضمن بند إيرادات تمويل اير مكتسبة .يتم احتساب
إيرادات اإليجار خالل فترة اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار التي تعكس معدل عائد دوري ثابت.
م) النقد وما في حكمه
ألاراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يعرف النقد وما في حكمه بأنه تلك المبالغ المدرجة في النقدية
واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) ،كما يشمل أيضا على المطلوبات من
البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل تسعين يوما أو أقل من تاريخ االقتناء.
ن) منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس اير مخصوم ،ويتم تسجيلها كمصروف عندما يتم تقديم
الخدمة ذات الصلة.
س) اإليرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة
وفقا لقرارات الهيئة الشرعية ،تستبعد إيرادات العموالت الخاصة المستلمة من قبل المجموعة من الدخل وتدر
ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة وتصرف كأعمال خيرية.
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ع) مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تخصيص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف باستخدام التقييم االكتواري طبقا ألحكام نظام العمل والعمال
السعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية.
ف) الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
يقدم المصرف لموظفيه برنامج الدفعات المحسوب علي أساس األسهم "برنامج منح األسهم للموظفين" المعتمد من
مؤسسة النقد العربي السعودي .وبموجب هذا البرنامج يمنح المصرف األسهم للموظفين المؤهلين مقابل خدماتهم،
وتعرض خيارات األسهم على الموظفين المؤهلين وفق أسعار شراء محددة سلفا ولمدة محددة .وبتاريخ استحقاق
البرنامج ،يسلم المصرف األسهم المخصصة للموظفين وفقا لشروط وأحكام البرنامج.
إن التكلفة العادلة للخدمات المقدمة بواسطة الموظفين مقابل منح خيارات األسهم تقيد على قائمة الدخل الشامل
الموحدة كمصروف على مدى فترة الوفاء بالخدمة وتمثل القيمة العادلة قيمة األسهم المخصصة عند تحقق شروط
منح األسهم.
في نهاية كل فترة مالية ،يتم تقدير عدد الخيارات التي من المتوقع الوفاء منحها للموظفين بناءا على متابعة
الظروف المستجدة ،و يتم قيد أي تأثير العادة التقدير الدوري على قائمة الدخل الموحدة وكذلك على قائمة حقوق
المساهمين.
ص) أموال المضاربة
تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العمالء وتعتبرها المجموعة إستثمارات مقيدة وتظهر أرصدتها ضمن
الحسابات النظامية خار القوائم المالية الموحدة كما تظهر حصة المجموعة من األرباح التي تتقاضاها مقابل ذلك
في قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة.
ق) خدمات ادارة االستثمار
تقدم المجموعة خدمات استثمار لعمالئها من خالل شركتها التابعة والتي تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار.
إن الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم
إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة .ان حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات
المدرجة قيمتها العادلة خالل قائمة الدخل الشامل ،تدر األتعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة
للمجموعة.
ر) تعريف منتجات المجموعة
تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقا ُ ألحكام الشريعة االسالمية .يتم
المحاسبة عن هذه المنتجات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)39
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تمويل متاجرة :يمثل عقدا تمويليا تقوم المجموعة بموجبة بشراء بضاعة أو أصل وبيعه للعميل بناءا على وعد
منه بالشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن النقدي ويصبح العميل مدينا للمجموعة بثمن البيع لمدة األجل المتفق عليها
في العقد.
تمويل بيع بالتقسيط :يمثل عقدا تمويليا تقوم المجموعة بموجبة بشراء البضاعة أو األصل وبيعه للعميل بثمن
مؤجل يزيد عن ثمنها نقدا ُ ويصبح العميل مدينا للمجموعة بثمن البيع ويقوم العميل بسداد قيمة البيع على أقساط
متفق عليها في العقد.
تمويل استصناع :يمثل عقدا تقوم المجموعة بموجبه بتصنيع سلعة معينة وموصوفة ومحددة بناء على طلب
العميل ويصبح العميل مدينا للمجموعة بثمن االستصناع الذي يتضمن التكلفة باالضافة الى الربح.
تمويل مرابحة :يمثل عقدا تمويليا تقوم المجموعة بموجبة بشراء سلعة أو أصل معين وبيعه للعميل بمثل الثمن
األول مع زيادة ربح معلوم متفق عليه مع العميل أي معرفة العميل للربح والتكلفة كال على حدة.

 -2النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية
يتكون النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
النقد في الصندوق
وديعة نظامية
حسابات جارية

554115384
3852535212
453215352

797129363
1492929197
799759816

اإلجمالي

1158585133

2999719266

يتعين على المصرف وفقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والتعليمات
المطبقة على الشركات التابعة للمصرف والمُص َدرة من البنوك المركزية الخاصة بها ،االحتفاظ بوديعة نظامية لدى
مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب ،واستثمارات
العمالء ألجل ،وحسابات العمالء األخرى والتي تحسب في نهاية كل شهر ميالدي.
إن الودائع النظامية أعاله اير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف ،وبالتالى فإنها ال تعتبر جزءا من النقد وما في
حكمه عند إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة (ايضاح .)22
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 -8المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
حسابات جارية
متاجـرة

354345113
3258115533

196899154
1397739356

اإلجمالي

3158315415

1594629511

بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
لدى بنوك داخل المملكة العربية السعودية
لدى بنوك خار المملكة العربية السعودية

358385343
554235153

1197829521
396799991

اإلجمالي

3158315415

1594629511

ال توجد ضمن المطلوبات من البنوك والمؤسسلات الماليلة األخلرى أرصلدة متلأخرة السلداد أو أرصلدة انخفضلت قيمتهلا
كما في  31ديسمبر  2114و .2113
 - 1االستثمارات  -صافي
تتكون االستثمارات  -صافي كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
مرابحات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
صكوك – صافي *
مجموع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

1455115441
358135414
2351325418

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات أسهم
صناديق مشتركة
مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

5145433
3425113
4125425

استثمارات متاحة للبيع
صناديق مشتركة
مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

4235321
4235321

2379461
2379461

صافي االستثمارات

2458245141

3995739158

3792299176
191679943
3893979119
8169388
1229191
9389578

* إن المخصص المحمل خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2113يتضمن مبلغ  4269143ألف لاير سعودي.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -1استثمارات – صافي ( تتمة )
ال توجد ضمن االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة أرصدة متأخرة السداد أو أرصدة انخفضت قيمتها كما في 31
ديسمبر .2114
تصنف االستثمارات المذكورة أعاله المدرجة بالقيمة العادلة من خلالل قائملة اللدخل كلذلك عنلدما يلتم تقيليم األدوات
المالية على أساس القيمة العادلة ويكون ذلك وفق االستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمجموعة.
تتضمن استثمارات األسهم استثمارات متداولة بمبلغ  786مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر :2113( 2114
 793مليون لاير سعودي).
إن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلالل قائملة اللدخل تتضلمن اسلتثمارات محليلة بمبللغ  789مليلون لاير
سعودي كما في  31ديسمبر  795 :2113( 2114مليون لاير سعودي) واسلتثمارات خارجيلة قلدرها  146مليلون
لاير سعودي كما في  31ديسمبر  144 :2113( 2114مليون لاير سعودي).

أ) فيما يلي تحليل االستثمارات األجنبية حسب فئات االستثمارات كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4131
4132
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
صكوك

358135414

191679943

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات أسهم
صناديق مشتركة

435118
3425113

219359
1229191

اإلجمالي

351815838

193119492

ب) فيما يلي تحليل االستثمارات حسب األطراف المقابلة كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4131
4132
مؤسسات حكومية وشبه حكومية
شركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى

1455115441
3515483
415111
355315231

3792299176
7949466
219922
195279594

صافي االستثمارات

2458245141

3995739158
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 3التمويل – صافي
 )3التمويل
أ) يتكون صافي التمويل كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي التمويل
غير العامل
العامل

4132

الصافي

المخصص

متاجرة شركات
بيع بالتقسيط
مرابحات
فيزا

1453415243
38155515441
3252115415
2215344

3115414
351355182
8545214
425112

()454145812
()451445483
()5425151
()25234

1554255414
38153145141
3253435452
2115152

المجموع

41552355883

451885344

()853425141

41854145411

بآالف الرياالت السعودية
إجمالي التمويل
غير العامل
العامل

4131

الصافي

المخصص

متاجرة شركات
بيع بالتقسيط
مرابحات
فيزا

3697229637
13798519641
1391869582
4649531

191979198
191819812
6119311
189485

()197199259
()198169725
()7629134
()219733

3692119476
13792149717
1299359749
4629283

المجموع

18891249391

391179686

()493189851

18698139225

ب) فيما يلي تحليال لصافي التمويل من حيث توزيعه داخل وخار المملكة كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية

4132
داخل المملكة
خار المملكة
اإلجمالي
المخصص
الصافي

متاجرة شركات

بيع بالتقسيط

2151125411
2335331
2152835211
()454145812
1554255414

38352185312
153115121
38854145123
()451445483
38153145141
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مرابحات

3351135333
151825881
3851385131
()5425151
3253435452

فيزا

المجموع

2145441
45421
2185311
()25234
2115152

41154415451
355215111
43353125451
()853425141
41854145411

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية

4131
داخل المملكة
خار المملكة
اإلجمالي
المخصص
الصافي

متاجرة شركات

بيع بالتقسيط

مرابحات

فيزا

المجموع

3596319882
292879853
3799199735
()197199259
3692119476

13594869312
395459141
13991319442
()198169725
13792149717

1192179451
394919433
1396979883
()7629134
1299359749

4819482
29534
4839116
()219733
4629283

18198169116
993259961
19191329176
()493189851
18698139225

) فيما يلي تحليل بمخاطر تركيز صافي التمويل ومخصص التمويل حسب القطاعات اإلقتصادية الرئيسية التالية:

4132
تجاري
صناعي
بناء وإنشاءات
شخصية
خدمات
زراعة وأسمـاك
أخرى
اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية
التمويالت غير
المخصص
العاملة

التمويالت العاملة

4351815848
854155821
3854245144
32255255115
258125221
3155315482
153115114
41552355883

255313
1835153
4135414
358235311
435433
1155824
445433
451885344

مخصص إضافي للمحفظة
الرصيد

)(415283
)(1835153
)(435138
)(354115115
)(35484
)(445433
)(353335443
)(152315144
)(853425141

صافي التمويالت

4351385518
854155821
3852445834
32853135511
258425145
3253545241
153115114
41451815454
)(152315144
41854145411

بآالف الرياالت السعودية
4131

تجاري
صناعي
بناء وإنشاءات
شخصية
خدمات
زراعة وأسمـاك
أخرى
اإلجمالي
مخصص إضافي للمحفظة
الرصيد

التمويالت العاملة

التمويالت غير
العاملة

2397319925
1299589297
897959958
12999139311
791579112
7219652
499569146
18891249391

3389561
4669919
1199136
197619993
119727
2989859
119492
391179686
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المخصص

()3159719
()2819679
()359583
()191619412
()19458
()949271
()158
()197899281
()295299571
()493189851

صافي التمويالت

2397549766
1391449537
898799511
13196139881
791679381
9269241
499669481
18993429796
()295299571
18698139225

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
د) يعكس الجدول أدناه تحليل فئلات التمويلل كملا تظهلر فلي قائملة المركلز الملالي وبحسلب قطاعلات االعملال الرئيسلية
للمصرف كما في  31ديسمبر:
أفراد

4132

بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي

متاجرة شركات
بيع بالتقسيط
مرابحات
فيزا
المجموع

32851385144
358415158
2185311
32351115123

2152835211
3153515125
3152545858
1253435114

2152835211
38854145123
3851385131
2185311
43353125451

ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة
صافي التمويل

()455445233
32253325411

()451135438
1355485342

()853425141
41854145411

أفراد

4131

بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي

متاجرة شركات
بيع بالتقسيط
مرابحات
فيزا
المجموع

12997939468
193889811
4839116
13196659294

3799199735
992379974
1293199173
5994669782

3799199735
13991319442
1396979883
4839116
19191329176

ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة
صافي التمويل

()295759118
12991919276

()197439833
5797229949

()493189851
18698139225

هـ) يبين الجدول أدناه ملخصا بأرصدة التمويل وذلك حسب األرصدة اير المتأخرة والتي لم تنخفض قيمتها والمتأخرة
السللداد والتللي لللم تللنخفض قيمتهللا و كللذلك األرصللدة التللي انخفضللت قيمتهللا وبحسللب قطاعللات األعمللال الرئيسللية
للمجموعة كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4132

أرصدة التمويل غير
متأخرة السداد
والتي لم تنخفض
قيمتها

أرصدة التمويل
متأخرة السداد
والتي لم تنخفض
قيمتها

أرصدة التمويل
التي انخفضت
قيمتها

أفراد

32253315482

1815811

355345511

االجمالي
32351115123

مخصص
االنخفاض في
القيمة

الصافي

()455445233

32253325411

شركات

1458335188

5125335

3385511

1253435114

()451135438

1355485342

االجمالي

41354415414

353525125

451885344

43353125451

()853425141
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية
4131

أرصدة التمويل غير
متأخرة السداد
والتي لم تنخفض
قيمتها

أرصدة التمويل
متأخرة السداد
والتي لم تنخفض
قيمتها

أرصدة التمويل
التي انخفضت
قيمتها

مخصص
االنخفاض في
القيمة

االجمالي

الصافي

أفراد

12995719517

3329784

197619993

13196659294

()295759118

12991919276

شركات

5799619329

2619761

192459693

5994669782

()197439833

5797229949

االجمالي

18795319846

5939544

391179686

19191329176

()493189851

18698139225

لم يتم اعتبار التمويل المتأخر السداد لمدة تقل عن  91يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلوملات أخلرى بخلالف
ذلك.
إن األرصدة اير متأخرة السداد والمتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها تمثل إجمالي أرصدة التمويل العاملة.
و) يبللين الجللدول التللالي تحللليال بجللودة التمويللل متللأخر السللداد (لغايلة  91يللوم) والللذي لللم تللنخفض قيمتلله كمللا فللي 31
ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي
شركات
أفراد
4132
قروض عاملة  -مقبولة
قروض عاملة  -تحت المالحظة

1185881
225451

3335411
815585

351545531
3135515

اإلجمالي

1815811

5125335

353525125

4131

أفراد

قروض عاملة  -مقبولة
قروض عاملة  -تحت المالحظة
اإلجمالي

2889851
439934
3329784
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بآالف الرياالت السعودية
إجمالي
شركات
2489486
129274
2619761

5379336
569218
5939544

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
إن التمويالت ضمن فئلة مقبوللة هلي تملويالت عامللة ،ولهلا خصلائص أساسلية هاملة ،وتشلتمل عللى تللك التلي للم تظهلر
حاالت ضعف فعلية أو محتملة.
تتضمن فئة تحت المالحظة تمويالت تتميز أيضا بكونها عاملة وجارية ومحدثلة ملن حيلث اللدفعات األصللية وملدفوعات
األرباح ،إال أنها تتطلب من اإلدارة إبداء مزيلد ملن االهتملام بشلأن أي حلاالت ضلعف ماليلة أو ايلر ماليلة حيلث إنهلا قلد
تللؤدي مسللتقبال إلللى تللدهور التوقعللات المتعلقللة بالسللداد أو الللدفعات األصلللية أو مللدفوعات األربللاح .إن التمللويالت تحللت
المالحظة ال تعرض المجموعة لمخاطر كافية حتى يتم تخفيض تصنيفها.
ز) يبين الجدول التالي تحليال بأعمار التمويل المتأخر السداد والذي لم تنخفض قيمته كما في  31ديسمبر:
أفراد

4132
األعمار
لغاية  31يوم
 61-31يوما
 91-61يوما
اإلجمالي

4415241
345342
225451
1815811
-

القيمة العادلة للضمانات مقابل التمويل المضمون

أفراد

4131
األعمار
لغاية  31يوم
 61-31يوما
 91-61يوما
اإلجمالي

2119266
879584
439934
3329784
-

القيمة العادلة للضمانات مقابل التمويل المضمون

بآالف الرياالت السعودية
شركات
3315131
135352
815585
5125335

4115814
3215115
3135515
353525125

454555124

454555124

بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي

1859624
629862
129274
2619761

3869891
1519446
569218
5939544

395149663

395149663

تحدد القيمة العادلة للضمانات وفق األسعار المتداولة وطرق تقييم أخرى (حسب توفرها).
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إجمالي

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3صافي التمويل ( تتمة )
ح) يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية ،وكذلك القيمة العادلة للضمانات
المتعلقة بها والتي تحتفظ بها المجموعة كما في  31ديسمبر:
أفراد

4132
تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
القيمة العادلة للضمانات

أفراد

4131
تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي
القيمة العادلة للضمانات

-

بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي
3385511
353445128

3385511
353445128
بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي
192459693
9719659

192459693
9719659

تحتفظ المجموعة من خالل أعمالها االعتيادية خالل عمليات التمويل بضمانات لتقليل مخاطر االئتمان المتعلقة بالتمويلل.
وتشتمل هذه الضمانات على ودائع العملالء ،وودائلع نقديلة أخلرى ،وضلمانات ماليلة ،وأسلهم محليلة ودوليلة ،وعقلارات،
وممتلكات ومعدات و أخرى .يتم اإلحتفاظ بهذه الضمانات ،بشكل أساسي ،مقابل عمليلات التمويلل الشخصلية والتجاريلة،
كما تتم ادارتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل.
إن أرصدة التمويل لألفراد اير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتهلا تلم تصلنيفها كفئلة قياسلية ،وهلذه أرصلدة عامللة
ولديها تاريخ ائتماني ذو خصائص جوهرية قوية وتدفق نقدي وسداد في الوقلت المحلدد حيلث تلتم مراقبتهلا بشلكل منلتظم
والتي بلغت  14497769254أللف لاير سلعودي كملا فلي  31ديسلمبر  31( 2114ديسلمبر 12995719517 : 2113
ألف لاير سعودي).
ط) يبين الجدول أدناه جودة القروض اير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
تصنيف مخاطر ()1
تصنيف مخاطر ()2
تصنيف مخاطر ()3
تصنيف مخاطر ()4
تصنيف مخاطر ()5
تصنيف مخاطر ()6
تصنيف مخاطر ()7

351455331
4454545315
4452455431
353325325
154415331
1458335188

394169842
1991539159
2496629948
699589529
397789851
5799619329

محافظ األفراد

32253315482
41354415414

12995719517
18795319846

اإلجمالي
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
تصنيف مخاطر ( )3استثنائي
العمالء من ذوي المكانة االئتمانية ،ويعتبرون في أعلى مستوى لجودة االئتمان.
تصنيف مخاطر ( )4ممتاز
العمالء في أعلى مستويات الجودة االئتمانية ،في الوقت الراهن ومستقبال .وتكاد ال توجد مخاطر في منح تسلهيالت لهلذه
الفئة ،فالتدفقات النقدية تعكس بصورة استثنائية ومستقرة هامش كبير ملن الحمايلة ،كملا أن التلدفق النقلدي المتوقلع يظهلر
معدالت قوية لهامش الحماية والسيولة في تغطيلة خدملة اللدين ،مؤشلرات المراكلز الماليلة قويلة جلدا ملع موجلودات ذات
نوعية ممتازة من حيث القيمة والسيولة.
تصنيف مخاطر ( )1متفوق
العمالء الذين يتمتعون بدرجة ائتمان عالية وهم يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة االئتمانية  ،ولكن جودة
االئتمان المتوقعة ممتازة ،كما أن جودة الموجودات والسيولة جيدة جدا ،وقوة مستمرة الستيعاب الدين وخدمته ،ولكن
هناك بعض العوامل قد تكون موجودة وتوحي أن العميل يمكن أن ال يكون خالي من مشاكل مؤقتة في وقت ما
بالمستقبل.
تصنيف مخاطر ( )2جيد
العمالء الذين يعتبرون أعلى مستويات الجلودة المتوسلطة ويتصلفون بجلودة ائتمانيلة ممتلازة ،و مؤشلرات مخلاطر قليللة،
عناصر القوة متمثلة في السيولة النقدية واستقرار هلوامش اللربح والتلدفق النقلدي ،وتنلوع األصلول وعلدم االعتملاد عللى
نوع واحد من النشاط.
تصنيف مخاطر ( )8مرضية
تشمل العمالء المصنفين ضمن مستويات جودة ائتمان فلوق المتوسلط ملع هلامش أقلل لتغطيلة خدملة اللدين ملع انخفلاض
لبعض عناصر القلوة وجلودة الموجلودات المرضلية ،والسليولة ،وقلدرة متوسلطة السلتيعاب وتغطيلة خدملة اللدين ،و قلوة
كافية ومرونة مالية تعوضان سنوات الخسارة أو انخفاض األرباح.
تصنيف مخاطر ( )1مقبولة
تشمل العمالء المصنفين الذين عائداتهم في انخفاض ،مع وجود صعوبات في التدفقات النقدية وضعف العوامل
األساسية في السوق تشير الى مخاطر أعلى من المتوسط ،وقدرة محدودة للحصول على تمويل اضافي مع تغطية
متواضعة لخدمة الدين باالضافة الى جودة موجودات وهامش ربح وحصة سوق أقل من المتوسط ،أداء العمالء يعتبر
مرضي ولكن يمكن أن يتأثر سلبا بعوامل معاكسة مثل انخفاض في جودة وكفاية الضمانات.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
تصنيف مخاطر ( )3مخاطر عالية جدا
يخضع العمالء تحت هذا التصنيف بالمجمل لظروف تجارية اير مراوب فيها تشكل مخاطر ائتمان اير مناسبة وال
مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى المطلوب ،حيث لم يتكبد خسارة لألرباح أو المبلغ
األصلي .وقد تتضمن نقاط الضعف المحتملة لضعف الظروف المالية ،وعدم كفاية مصادر التمويل ،أو عدم وجود
ضمانات ومعلومات ومستندات ائتمانية كافية ،هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة ،ولن يتم منح
تمويالت جديدة أو زيادة التمويالت القائمة لهذه الفئة.
 )4مخصص االنخفاض في قيمة التمويل
تتلخص حركة مخصص االنخفاض في قيمة التمويل خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر بما يلي:
4132

أفراد

بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي

الرصيد كما في بداية السنة
مضاف خالل السنة ،صافي
االستبعادات (ديون مشطوبة)

458385135
353435141
()352315111

353215511
4215443
()1545328

251355583
451135141
()353445325

الرصيد كما في نهاية السنة

455445233

451135438

853425141

4131

أفراد

بآالف الرياالت السعودية
شركات

إجمالي

الرصيد كما في بداية السنة
مضاف خالل السنة ،صافي
االستبعادات (ديون مشطوبة)

295979772
192849591
()193179345

292349859
9189719
()193999735

498329631
291939311
()297179181

الرصيد كما في نهاية السنة

295759118

197439833

493189851
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -3التمويل  -صافي ( تتمة )
 1-3حركة المخصص:
إن حركة المخصص خالل السنة في قائمة الدخل الموحدة كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
مضاف خالل السنة للتمويل
مبالغ مستردة مشطوبة سابقا – صافي

451135141
()1885222

291939311
()2699655

مخصص االنخفاض في القيمة – صافي

451345334

199239645

ال يشمل المخصص المحمل خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2113مبلغ  4269143الف لاير سعودي والذي يمثل
إضافات مخصص صكوك (راجع إيضاح .)6
 2-3يشمل التمويل الذمم المدينة من التأجير التمويلي كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
4102

3102

إجمالي الذمم المدينة من التأجير التمويلي
أقل من سنة واحدة

613.61

.43.23

من سنة واحدة إلى خمس سنوات

6131613111

131..3943

أكثر من خمس سنوات

13..03611

132883.49

713.06311.

91328.3311

)(73...31.1

()430..301.

76316.311.

9332933304

إيرادات تمويل مستقبلية غير محققة من التأجير التمويلي
صافي الذمم المدينة من التأجير التمويلي
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 5الممتلكات والمعدات  -صافي
يتكون صافي الممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر مما يلي:

االراضـي

بآالف الرياالت السعودية
تحسينات على
مباني وأرض
المعدات واألثاث
مستأجرة

المباني

اإلجمالي
4132

اإلجمالي
4131

التكلفة
كما في  3يناير
اإلضافات
اإلستبعادات

353435141

5225142 355815125

825121

2235114

445524

()15111

()445141

-

455115111

351845313

694459711

1535185

4345438

9179121
-

-

5135211 454385142

154235343

)(455144
554115423

793529731

كما في  3يناير

-

4425231

3145422

451135441

151145451

296279731

المحمل على السنة

-

215131

3125123

4125314

2345331

اإلستبعادات

-

()445141

-

-

4149553
-

كما في  13ديسمبر

-

4285141

5225858

451145148

كما في  13ديسمبر

355285311

االستهالك واإلطفاء المتراكم

()445141
152445111

391329283

صافي القيمة الدفترية
كما في  13ديسمبر 4132

355285311

كما في  13ديسمبر 4131

197979696

445553 451115445
196259932

1149681

4385141
7929141

255315423
493219448

تتضمن المباني أعمــال تحت التنفيـذ بمبلغ  717مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبـر  31( 2114ديسمبـر :2113
 466مليون لاير سعودي).
يتضمن بند المعدات واألثاث موجودات تتعلق بتقنية المعلومات بصافي قيمة دفترية بلغت  578مليون ريـال سعودي
( 243 :2113مليون ريـال سعودي).
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
-4

صافي الموجودات األخرى
يتكون صافي الموجودات األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
شيكات قيد التحصيل – ذمم مدينة من المقاصة
دفعات مقدمة
مدينون متنوعون
مصاريف مدفوعة مقدما
ايرادات مستحقة
ممتلكات متنوعة
أخرى ،صافي

3515545
1315154
351155831
8325384
4345453
2415182
3415443

9379485
4219343
191149456
3989418
2729591
3719412
3169484

االجمالي

251115221

397319178

 - 31المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية االخرى حسب نوعها كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
حسابات جارية
استثمارات بنوك ألجل

353155884
351415158

196999626
199419183

االجمالي

453185413

396399719

كما تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى من أرصدة داخل وخار المملكة كما في  31ديسمبر مما
يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
داخل المملكة
خار المملكة

4535843
355815121

194419168
291989641

االجمالي

453185413

396399719
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 33ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
لاير سعودي
عمـالت أجنبية

42451485411
3154535152

21694419148
1591479965

االجمالي

48151335123

23195899113

كما تتكون ودائع العمالء حسب نوعها كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
ودائع تحت الطلب
استثمارات عمالء ألجل
حسابات عمالء أخرى

44553435132
4458315113
253345134

21692759543
2197239183
495919487

االجمالي

48151335123

23195899113

يمثل رصيد حسابات عمالء أخرى تأمينات االعتمادات وخطابات الضمان والشيكات المقبولة والحواالت.
 - 34المطلوبات األخرى
تتكون المطلوبات األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
دائنون
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مصروفات مستحقة
األعمال الخيرية (إيضاح ) 29
أخرى

851335411
1815214
8315845
125232
351425111

492249661
6189782
2249125
449372
191329318

االجمالي

351115133

691449148
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 31رأس المال
وافقت الجمعية العامة اير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1435هـ (الموافق  14أبريل
 )2114على زيادة رأس المال من  159111مليون لاير سعودي إلى  169251مليون لاير سعودي من خالل تحويل
 19251مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم منحة واحد لكل اثني عشر سهما.
 - 32االحتياطي النظامي واالحتياطي العام واحتياطيات أخرى
يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للمصرف بتحويل ما ال يقل عن  ٪25من
صافي دخل السنة الى اإلحتياطي النظامي .ويجوز للمصرف التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يساوي رصيد هذا
االحتياطي رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي اير قابل للتوزيع على المساهمين .تم تحويل مبلغ  19251مليون
ريـال سعودي إلى االحتياطي النظامي خالل السنة ،وعليه ال يتطلب من البنك تحويل مبالغ إضافية حيث أن بلغ
الرصيد التراكمي لالحتياطي النظامي بلغ  169251مليون ريـال سعودي والذي يعادل قيمة رأس المال.
طبقا للسياسة المحاسبية للمصرف ،فإن المصرف يقوم بقيد مبالغ الزكاة المحتسبة من قبل المصرف على االحتياطيات
األخرى إ لى حين أن يتم تحديد مبلغ الزكاة المستحقة وعندها يتم تحويل مبلغ الزكاة المستحقة من االحتياطيات األخرى
إلى المطلوبات األخرى .قام المصرف خالل السنة بتحويل مبلغ  2589438مليون لاير سعودي (2599882 : 2113
مليون لاير سعودي) إلى المطلوبات األخرى كزكاة مستحقة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تشمل االحتياطيات األخرى احتياطي استثمارات متاحة للبيع واحتياطي تحويل عمالت أجنبية
وبرنامج منافع الموظفين.
فيما يلي ملخص حركة االستثمارات المتاحة للبيع واحتياطي تحويل عمالت أجنبية:
بآالف الرياالت السعودية
تحويل عمالت
االستثمارات
أجنبية
المتاحة للبيع

4132
الرصيد في بداية السنة
صافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
فروقات تحويل العمليات األجنبية
الرصيد في نهاية السنة
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المجموع

35512
15134
()311
-

435455
()155813

415344
15134
()311
()155813

85151

445343

455313

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -32االحتياطي النظامي واالحتياطي العام واحتياطيات أخرى ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية
تحويل عمالت
االستثمارات
المجموع
أجنبية
المتاحة للبيع
1639921
1569728
79192

4131
الرصيد في بداية السنة
صافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
فروقات تحويل العمليات األجنبية

949134
()999492
-

()659441

949134
()999492
()659441

الرصيد في نهاية السنة

19834

919288

939122

يمنح المصرف ،تحت برنامج منافع الموظفين ،أسهمه لبعض موظفيه المؤهلين .يمثل سعر ممارسة خيار شراء األسهم
القيمة السوقية لهذه األسهم في تاريخ منح األسهم لهؤالء الموظفين .يشترط لمنح هذه الخيارات إتمام سنتين من العمل
لدى المصرف .وتخضع ممارسة هذه الخيارات من قبل الموظفين لتحقيق بعض المتطلبات المتعلقة بالربحية والنمو في
المصرف .ال يترتب على المصرف أي التزام قانوني أو متوقع بإعادة شراء هذه الخيارات أو تسويتها نقدا.
 - 38االرتباطات وااللتزامات المحتملة
أ) الدعاوى القضائية
كما في  31ديسمبر  ،2114هناك عدد من الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة ضمن دورة أعمالها
العادية ،والتي يتعلق بعضها بااللتزامات المحتملة لمنح االئتمان .ال تزال هذه الدعاوى قيد النظر لدى الجهات
المختصة .وعالوة على ذلك ،إن المطالبات التي تم تسجيل المخصصات لها مذكورة في ايضاح رقم (.)12
تم تكوين مخصصات لقاء بعض هذه الدعاوى دون بعضها ،حيث ترى ادارة المصرف ايجابية موقفها منه بناء
على تقييم مستشاري المجموعة القانونين.
ب) االرتباطات الرأسمالية
بلغت االرتباطات الرأسماليـة للمجموعة كما في  31ديسمبر  2114مبلغ  189مليون لاير سعودي (31
ديسمبر  159 :2113مليون لاير سعودي) تتعلق بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي ،ومبلغ  19288مليون
لاير سعودي ( 31ديسمبر  331 :2113مليون لاير سعودي) تتعلق بانشاء فروع جديدة وبإجراء تحسينات
على بعض الفروع الحالية.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -38االرتباطات وااللتزامات المحتملة (تتمة)
ج) التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها .تتكون التعهدات
وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساسي من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية والقبوالت
وااللتزامات لمنح االئتمان اير المستخدم .إن خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية  -التي تعتبر ضمانات
اير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف
األخرى  -تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها التمويالت.
إن اإلعتمادات المستندية  -التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة نيابة عن العميل تسمح للطرف الثالث
بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة  -مضمونة بالبضاعة التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل.
تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء.
أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فإنها تقل كثيرا عن المبلغ الملتزم به لعدم
توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.
تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء اير المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل تمويالت وضمانات واعتمادات
مستندية .وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان اير المستخدمة ،فمن المحتمل أن تتعرض
المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل االلتزامات اير المستخدمة ،لكن يتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن تقديره
بشكل معقول أقل كثيرا من إجمالي االلتزامات اير المستخدمة ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من
العمالء الحفاظ على معايير إئتمان محددة .إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان اير المستخدمة ال يمثل
بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.
 )1-فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمجموعة لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة كما في  31ديسمبر:

4132

أقل من 1
أشهر

االعتمادات المستندية والقبوالت 351855241
خطابات الضمان

145311

من  1أشهر
إلى  34شهر

بآالف الرياالت السعودية
أكثر من 8
من سنة الى 8
سنوات
سنوات

اإلجمالي

4835341

3525321

453355488

251345452

351115541

251415412

355115311

351515111

التزامات اير قابلة للنقض
لتمديد االئتمان
اإلجمالي

8215131

153135433

353545111

351325345

351525445

351335411

151135411

852125481

851815551

3555835438
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 -38االرتباطات وااللتزامات المحتملة (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
أكثر من 8
من سنة الى 8
سنوات
سنوات

اإلجمالي

االعتمادات المستندية والقبوالت

8779734

6549466

719122

199319123

395329345

خطابات الضمان

299131

6749461

491139849

293519726

791589167

4131

أقل من 1
أشهر

من  1أشهر
إلى  34شهر

التزامات اير قابلة للنقض
لتمديد االئتمان
اإلجمالي

291889961

195919211

199349627

198729539

794869326

299959725

299199127

691189598

691539288

1891769738

 )2فيما يلي تحليال لاللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى كما في  31ديسمبر:بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
شركات
بنوك ومؤسسات مالية وأخرى

3451385443
154185452

1394919552
495859186

االجمالي

3555835438

1891769738

د) االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيما يلي تحليال بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية اير القابلة لإللغاء التي قام
بها المجموعة كمستأجر كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
أقل من سنة واحدة
من سنة الى  5سنوات
أكثر من  5سنوات

415184
3815114
215121

179393
1429196
429272

االجمالي

4415132

2119861
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 31صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
يتكون صافي الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
التمويل
متاجرة شركات
بيع بالتقسيط
مرابحة
االستثمارات وأخرى
مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي
متاجرة مع البنوك
دخل الصكوك
اجمالي دخل التمويل واالستثمارات
عائد العمالء من االستثمارات ألجل
عائد من المطلوب لبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجل
صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

354455324
354335384
8415121

191929724
799729727
4829241

4315211
3255421
115418
3154345835
()1115441
()135434
455335141

2519513
1729216
439297
1191149698
()4249365
()419268
996499165

 - 33صافي أتعاب الخدمات المصرفية
فيما يلي تحليال لصافي أتعاب الخدمات المصرفية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
دخل أتعاب
إيرادات الدفعات المقدمة عند التعاقد
إيرادات أنظمة خدمة المدفوعات
إيرادات خدمات األسهم
إيرادات الحواالت
إيرادات البطاقات االئتمانية
إيرادات أتعاب المضاربة
أخرى
إجمالي دخل أتعاب

351145111
2115818
8135533
1535331
1185832
415888
8115583
151255143

مصاريف أتعاب
مصاريف أنظمة خدمة المدفوعات
مصاريف خدمات االسهم
إجمالي مصاريف أتعاب
صافي أتعاب الخدمات المصرفية

()3485125
()3325815
()4145881
453155218
44

195549814
4829583
5149516
3789429

2519134
919164
5599914
398319434

()7119222
()1939571
()8949793
299369641

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 35دخل العمليات األخرى
فيما يلي تحليل لدخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
319417
125513
485138
1639789
()385
219927
415548
899315
385132
3845311
3149448

توزيعات أرباح
ربح بيع ممتلكات ومعدات
(خسارة)  /ربح استثمار في أسهم وصناديق
دخل بيع استثمارات متنوعة
صافي إيرادات أخرى
االجمالي
 - 34الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين

فيما يلي تحليل للرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

4132
المديرين التنفيذيين

عدد الموظفين
23

تعويضات ثابتة
135354

بآالف الرياالت السعودية
تعويضات متغيرة مدفوعة
أسهم
نقدا
335314

25842

اإلجمالي
845838

الموظفين العاملين في ادارة
المخاطر

484

45151

445481

3145454

484

الموظفين العاملين في ادارة
الرقابة

481

3145343

85454

15841

3345441

موظفين أخرين

335433

353335381

4435414

45858

354235113

موظفين خارجيين

35481

3215128

345483

اإلجمالي

315132

453115885

1415132

335185

4315841
452155411

التعويضات المتغيرة
المستحقة في 2114

-

285184

-

151

445512

-

385341

-

-

151

مكافآت أخرى متعلقة
بالموظفين
اإلجمالي

315132

453215843

45

1885525

335185

458325311

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 34الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين ( تتمة )

4131

عدد
الموظفين

تعويضات
ثابتة

بآالف الرياالت السعودية
تعويضات متغيرة مدفوعة
أسهم
نقدا

المديرين التنفيذيين

36

349141

169231

49215

اإلجمالي
549477

الموظفين العاملين في ادارة المخاطر

254

919851

19914

878

939632

الموظفين العاملين في ادارة الرقابة

246

949127

59476

39222

1129725

موظفين أخرين

119167

195689874

2169261

29366

197779511

موظفين خارجيين

19939

1349979

689551

-

اإلجمالي

129542

199229771

2989421

التعويضات المتغيرة المستحقة في 2113

-

419521

279319

مكافآت أخرى متعلقة بالموظفين

-

623

اإلجمالي

129542

199649914

119671

3259731

2139529
292319863

-

689829

-

623

119671

293119315

تبعا لكون المملكة العربية السعودية عضوا في مجموعة العشرين (جي  ،)21 -فقد صدرت التعليمات بأن جميع
المؤسسات المالية في المملكة يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل الثانية ) (Basel IIومجلس االستقرار
المالي ) .(Financial Stability Boardوأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ،كمنظم مالي للمؤسسات
المالية السعودية ،نظامها تحول التعويضات والمكافآت وما يتسق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل الثانية ومجلس
االستقرار المالي.
وفي ضوء تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالتعويضات والمكافآت قام المصرف بإصدار سياسة
التعويضات و المكافآت وقد تم تنفيذها بعد موافقة مجلس االدارة عليها.
يغطي نطاق هذه السياسة مصرف الراجحي وجميع شركاته التابعة (المحلية والدولية) والتي تعمل ضمن القطاع
المالي .ويشمل ذلك كل من الموظفين الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ومقدمي الخدمات (المشاركة في
المخاطر  ،إذا سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي باالستعانة بمصادر خارجية).
وتمشيا مع المؤسسات المصرفية األخرى في المملكة العربية السعودية قام مصرف الراجحي باستخدام مزيجا من
التعويضات الثابتة والمتغيرة لمكافأة وجذب المواهب واالحتفاظ بها .فأما التعويضات الثابتة يتم قياسها سنويا مقارنة
بالبنوك المحلية األخرى في المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك الراتب األساسي والبدالت والمزايا وهي مربوطة
بدرجات الموظفين الوظيفية .وأما التعويضات المتغيرة فهي مربوطة بأداء الموظفين وقدرتهم على تحقيق األهداف
المتفق عليها مسبقا وتشتمل على الحوافز ومكافأة األداء وأخرى .وتدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع ،في
حين أن مكافآت األداء تدفع لموظفي اإلدارة العامة والموظفين اير المؤهلين للحصول على الحوافز.
يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة وهي نسبة من أرباح المصرف.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 41ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2114و 2113بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة .تم تعديل ربحية السهم المحتسبة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2113لكي تعطي
األثر الرجعي ألسهم المنحة المصدرة (إيضاح .)13
 - 43إجمالي األرباح المقترح توزيعها والمدفوعة والزكاة الشرعية
قام المصرف بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من عام  2114بمبلغ صافي قدره  196259111ألف
لاير سعودي (وذلك بواقع  1لاير سعودي للسهم الواحد) (النصف األول من عام  2113بمبلغ صافي قدره
 196259111ألف لاير سعودي (وذلك بواقع  195لاير سعودي للسهم الواحد)) ،كما إقترح مجلس اإلدارة توزيح
أرباح عن النصف الثاني من عام  2114مبلغ  199689751ألف لاير سعودي ( 292519111 :2113ألف لاير
سعودي) ،وسيتم حسم مبلغ  7519111ألف لاير سعودي ( 7519111: 2113ألف لاير سعودي) لحساب الزكاة من
اجمالي األرباح المقترح توزيعها ليبقى صافي ربح السهم الموزع للمساهمين  1975لاير سعودي للسهم الواحد عن
عام  2951 :2113( 2114لاير سعودي للسهم الواحد).
قدم المصرف لمصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى  .2113تمت تسوية الربوط
الزكوية للسنوات حتى  1997بشكل نهائي .استلم المصرف الربوط الزكوية عن السنوات من  1998ولغاية 2119
من المصلحة بمبلغ  298649352ألف لاير سعودي ،تم حساب ودفع مبلغ  291539811ألف لاير سعودي منها
بموجب تعليمات الهيئة الشرعية للمصرف وتم تسجيل المبلغ المتبقي البالغ  7119541ألف لاير سعودي ضمن
االحتياطات األخرى .إضافة إلى ذلك ،قام المصرف باحتساب الوعاء الزكوي للسنوات من  2111ولغاية  2113على
أساس يتفق مع متطلبات مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ  391859417ألف لاير سعودي ،تم حساب ودفع مبلغ
 191789267ألف لاير سعودي منها بموجب تعليمات الهيئة الشرعة للمصرف وتم تسجيل  198369428ألف لاير
سعودي ضمن األحتياطات األخرى .تم تقديم اعتراض على األساس المستخدم في حساب هذه األعباء اإلضافية من قبل
جميع البنوك في المملكة العربية السعودية وبالتالي ال يتوقع المصرف أية أعباء زكوية إضافية.
وقد تقدم المصرف باالعتراض على هذه الربوط الزكوية وما زال في انتظار رد المصلحة .وترى إدارة المصرف أن
النتيجة النهائية لإلستئناف واإلجراءات المتخذة من قبل المصرف بالتعاون مع بنوك أخرى في المملكة العربية
السعودية ال يمكن تحديدها بشكل موثوق به في المرحلة الراهنة.
 - 44النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
797129363
554115384
نقد
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى (حسابات
698869663
253455124
جارية و المرابحات)*
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية
799759816
453215352
(حسابات جارية)
2295649832
4454135458
االجمالي
* المرابحات المطلوبة من البنوك تستحق خالل  91يوما أو أقل من تاريخ اقتنائها.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 41قطاعات األعمال
تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المجموعة التي يتم مراجعتها
بانتظام من قبل صانعي القرار الرئيسي بالمجموعة ،وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة ،وذلك لتوزيع
الموارد على القطاعات و تقييم أدائها.
ألاراض إدارية تتكون المجموعة من أربعة قطاعات مصرفية رئيسية وهي:
قطاع األفراد

:

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات
الجارية المدينة (المكشوفة) واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالت.

قطاع الشركات

:

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء والتسهيالت
االئتمانية والحسابات الجارية المدينة (المكشوفة).

قطاع الخزينة

:

يشمل خدمات الخزينلة و المرابحلات ملع مؤسسلة النقلد العربلي السلعودي
ومحفظة المتاجرة الخارجية.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة

:

يشمل استثمارات االفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات
المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 41قطاعات األعمال ( تتمة )
تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا لألحكام والشروط التجارية االعتيادية السائدة في القطاع المصرفي
وال يوجد هناك ايرادات أو مصاريف جوهرية بين تلك القطاعات .تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة
الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل االبية موجودات ومطلوبات المصرف.
يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله سبع شركات تابعة منها ثالث شركات مسجلة
خار المملكة كما في  31ديسمبر  2114و  ،2113كما هو مشار إليه في اإليضاح ( -1أ).
إن إجمالي الموجودات والمطلوبات ونتائج أعمال هذه الشركات ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة
للمصرف ككل.
أ) فيمـا يلـي تحليـال باجمالـي موجــودات ومطلوبات المجموعة وإجمالي دخل ومصروفات العمليات وصافي الدخل
كما في وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2114و  ،2113لكل قطاع من قطاعات األعمال:
بآالف الرياالت السعودية

4132

قطاع األفراد

قطاع الخزينة

قطاع الشركات

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة وأخرى

االجمالي

اجمالي الموجودات

38551455111

1451415315

5154335581

154235112

11353335888

اجمالي المطلوبات

43351415434

8154115525

153345538

425184

41855385113

اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

558335135

353815538

2115331

515438

3154345835

عائد العمالء والبنوك والمؤسسات
المالية من االستثمارات ألجل

)(435311

)(4135313

)(845413

)(35131

اجمالي دخل العمليات

3154215311

35883.143

351315232

8845434

)(352415113

)(5445335

-

-

()451345334

استهالك واطفاء

)(1115121

)(355331

)(45251

)(445133

()2345331

مصاريف العمليات األخرى

)(153485511

)(8315344

)(115884

)(1145311

()253185413

اجمالي مصاريف العمليات

)(851255412

)(351835151

)(145115

)(1135351

()155115514

صافي الدخل للسنة

853435441

4115133

354235211

3435244

155115334

()1485345
3151115432

مخصص اإلنخفاض في قيمة
التمويل وأخرى
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 41قطاعات األعمال ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية

4131

قطاع الشركات

قطاع األفراد

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الخزينة

االجمالي

اجمالي الموجودات

14196149241

5891829365

7792819922

299139158

27998719685

اجمالي المطلوبات

19191419339

4598119276

494739755

479611

24193729971

اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

797619114

196929985

5879814

739795

1191149698

()529111

()29319

عائد العمالء والبنوك والمؤسسات
المالية من االستثمارات ألجل
اجمالي دخل العمليات

()3169213

()959111
998269352

198479224

()191169334

()192339354

194559935

()4659633
1398459137

7159526

مخصص اإلنخفاض في قيمة
التمويل وأخرى

-

()293499688

-

استهالك واطفاء

()3629516

()149117

()19884

()269146

()4149553

مصاريف العمليات األخرى

()299449546

()3479668

()459686

()3149919

()396529819

اجمالي مصاريف العمليات

()494239386

()195959139

()479571

()3419155

()694179151

3749471

794379987

صافي الدخل للسنة

594129966

2529185

194189365

ب) فيما يلي تحليال لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع من القطاعات أعاله كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4132
الموجودات المدرجة في قائمة
المركز المالي الموحدة
التعهدات وااللتزامات المحتملة
باستثناء االلتزامات غير القابلة
للنقض لمنح االئتمان

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

1352215241 32458385514

8555185322

454315324

41851185343

-

3353115123

قطاع األفراد

254425431

352335213

-

االجمالي

بآالف الرياالت السعودية
2113
الموجودات المدرجة في قائمة
المركز المالي الموحدة
التعهدات وااللتزامات المحتملة
باستثناء االلتزامات اير القابلة
للنقض لمنح االئتمان

قطاع األفراد

قطاع الشركات

5298219842 13696759787

391179154

795839358
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قطاع الخزينة

5195819775

-

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة
196119225

-

االجمالي
24296799629

1195919412

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 41قطاعات األعمال ( تتمة )
إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة ما عدا النقلد واألرصلدة للدى مؤسسلة
النقد العربي السعودي والممتلكات و المعدات والموجودات األخرى .إن قيمة االئتمان المساوية لاللتزامات المحتمللة تلم
إدراجها في مخاطر االئتمان.
 - 42إدارة المخاطر المالية
تتعرض نشاطات المجموعة للعديد من المخاطر الماليلة ،وأن هلذه األنشلطة تتطللب تحليلل وتقلويم وإدارة نلوع واحلد أو
أكثللر مللن المخللاطر .ومللن المعلللوم أن االضللطالع بالمخللاطر يعتبللر أمللر جللوهري بالنسللبة للعمللل المصللرفي وأن هللذه
المخللاطر هللي نتيجللة حتميللة للمشللاركة فللي أسللواق المللال .وعليلله ،فللان هللدف المجموعللة هللو تحقيللق تللوازن مالئللم بللين
المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع
اإلجراءات الرقابية المالئمة للتقليل من تلك المخاطر .وتقوم المجموعة بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة
المخاطر بصورة مستمرة لمقابلة التغيرات في األسواق والمنتجات وإتباع أفضل الممارسات المصرفية.
تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .و تقوم هذه
االدارة بتحديد وتقويم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمجموعة .ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من
قبل المجموعة هي مخاطر االئتمان ،ومخاطر العمليات ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر السوق ،والتي تشتمل بدورها على
مخاطر العمالت ،ومخاطر معدالت الربحية ،ومخاطر األسعار.
 )3مخاطر االئتمان
تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها المجموعة .وتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة
الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته .مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية .وتنشأ مخاطر
االئتمان بصورة أساسية عن التمويالت (أو االئتمان الممنوح للعميل) ،والنقدية ،والودائع لدى البنوك األخرى .كما
تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدوات المالية خار قائمة المركز المالي بما في ذلك اإلعتمادات المستندية
والقبوالت ،وااللتزامات لمنح االئتمان .وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان
والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويلية للمجموعة.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
أ) قياس مخاطر االئتمان
التمويل
يوجد لدى المجموعة عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك لتلبية متطلبات
العمالء .تصنف هذه المنتجات كتمويل في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف .وعند قياس مستوى مخاطر
االئتمان الخاصة بالتمويل مع طرف أخر ،تقوم المجموعة بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للعميل بإتباع منهجية
مالئمة لقياس المخاطر .ويقوم المصرف باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر باستخدام  11درجات مخاطر
بناء على عوامل نوعية وكمية ،سبعة منها تتعلق بالتمويالت العاملة تصنيف ( ،)7-1وثالثة منها تتعلق
بالتمويالت اير العاملة تصنيف ( .)11-8وتهدف عملية تصنيف درجة المخاطر الى ايضاح المخاطر المتعلقة
بالعمالء المحتملين للجهات المختصة بالموافقة على منح االئتمان والمساعدة في تحديد األسعار المناسبة.
وهذا من شأنه أن تمكن المجموعة من كشلف نقلاط الضلعف فلي جلودة المحفظلة وإجلراء التعلديالت المالئملة عللى
مخصصات مخاطر االئتمان في حالة انخفاض مستوى جودة االئتمان ،واحتمال وقوع خسائر.
تقوم المجموعة بتقويم أرصدة عمالء الشركات المتأخرة السداد لتجنيب المخصصات المالئمة للتمويالت .أما
بالنسبة لمحفظة التمويالت الخاصة بعمالء الشركات المتبقية ،فتقوم المجموعة باستخدام معدل خسارة معين لتحديد
مخصص بشكل شمولي مالئم .يتم تحديد معدل الخسارة على أساس الخبرة السابقة في مجال خسائر االئتمان.
مخاطر التسويات
تتعرض المجموعة أيضا لمخاطر التسويات من خالل العمليات الخاصة باالتفاقيات التي تتم مع المؤسسلات الماليلة
األخرى .وتتمثل تلك المخاطر بعدم قيام الطرف األخر بااللتزام بدفع المبلغ المطلوب للمجموعلة .عللى اللرام ملن
أن هذا التعرض يكون عادة لفترة قصليرة إال انله يمكلن أن يكلون ذو قيملة عاليلة وجوهريلة ولتقليلل التعلرض لهلذا
النوع من المخاطر تقوم المجموعة بالتعامل مع العمالء ذو التقييم االئتماني المتميلز ملع االحتفلاظ بضلمانات ماديلة
وفرض حد سقف ائتماني معين لقيمة التعامل مع كل عميل بناء على درجة تصنيف المخاطر االئتمانية للعميل.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
ب) اإلجراءات المتعلقة بوضع حدود لمخاطر االئتمان وسياسات التقليل منها
إن مسئولية إدارة مخاطر االئتمان هي مسئولية المصرف ككل .ويتم استخدام إدارة المخلاطر الفعاللة فلي العمليلات
اليومية وعند صنع القرار ،ووضع اإلستراتيجيات ،وبالتالي فان فهم وإدارة مخاطر االئتمان هلي ملن مسلئولية كلل
قطاع من قطاعات األعمال بالمصرف.
وتقوم وحدات ادارة المخاطر التالية بالمجموعة بعملية مراقبة االئتمان على وجه الخصوص:
 وحدة ائتمان الشركات-

وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان
وحدة معالجة الديون
وحدة سياسة االئتمان
وحدة إئتمان األفراد

تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه التمويالت ،بوضع حدود معتمدة لالئتمان .تقوم المجموعة
بادارة تلك الحدود ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والمجموعات من
العمالء ،والصناعات والدول.
ينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند وجود عدد من العمالء يعملون في نشاطات مماثلة في نفس المنطقة
الجغرافية أو أن يكون للنشاطات التي يعملون بها نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم على
الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى .إن
التركيز في مخاطر االئتمان يعني مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع صناعي أو
منطقة جغرافية معينة.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع التمويل وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بإفراد
أو مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو
المجموعات ،والقطاعات الجغرافية واإلقتصادية .يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام ،ويتم مراجعتها مرة واحدة أو
أكثر بالسنة ،عند الضرورة .تعتمد الحدود المتعلقة بمستوى مخاطر االئتمان حسب المنتج والقطاع اإلقتصادي
والبلد مرة واحدة على األقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية.
كما تدار مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء والعمالء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم
التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية ،وتعديل الحدود المالية ،حسبما هو مالئم.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
فيما يلي بيانا ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر االئتمان:
 )3الضمانات
تقوم المجموعة بإتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع محددة من الضمانات .تشتمل الضمانات الرئيسية
على:
 رهونات على العقارات السكنية والتجارية النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل. صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم (متاجرة األسهم المغطاه بالضمانات) )4التعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها .إن الضمانات واإلعتمادات
المستندية تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها المنتجات المصرفية األخرى.
إن اإلعتمادات المستندية  -التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة ،نيابة عن العميل ،تسمح للطرف
اآلخر بصرف مبالغ محددة على حساب المجموعة وفق شروط وأحكام خاصة  -مضمونة بالبضاعة التي
تخصها ،وبالتالي يمكن تجنب جزء من المخاطر.
يقصد بااللتزام في منح االئتمان الجزء اير المستخدم من الموافقات المعتمدة لمنح االئتمان في شكل منتجات
تمويلية إضافية ،وضمانات ،وإعتمادات مستنديه .وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح
االئتمان ،فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات اير المستخدمة ،ولكن،
فان مبلغ الخسارة المحتملة هو أقل من اجمالي االلتزامات اير المستخدمة ألن معظم االلتزامات تمنح للعمالء
الذين يتمتعون بمعايير ائتمان عالية.
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ج) السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات
يتم إثبات مخصصات اإلنخفاض في القيمة لقاء الخسائر المتكبدة بتاريخ قائمة المركز المالي وذلك بناء على تقلدير
اإلدارة ووجود دليل موضوعي على حدوث مثل هذا اإلنخفاض.
تقوم اإلدارة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيملة طبقلا لمعيلار المحاسلبة اللدولي رقلم
 39وفق األسس التالية الموضوعة من قبل المجموعة.







التأخر عن سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه
الصعوبات التي يواجهها العميل بشأن توفير التدفقات النقدية
عدم االلتزام بشروط أو تعهدات السداد
البدء باتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل
تدهور الوضع التنافسي للعميل
انخفاض قيمة الضمان

تنص السياسة المتبعة من قبل المجموعة بأن يتم مراجعة التمويل الممنوح لكل عميل من عمالء الشركات مرة
واحدة على األقل في السنة أو أكثر وذلك عندما تقتضي الظروف ذلك .كما يتم تحديد مخصصات اإلنخفاض في
قيمة التمويل للحسابات التي تم تقويمها بصورة فردية عن طريق تقويم الخسائر المتكبدة بتاريخ قائمة المركز
المالي على أساس كل حالة على حدة أو وفق تقدير اإلدارة.
تشتمل مراجعة التمويل على تقويم الضمانات المقتناة (بما في ذلك إعادة تأكيد تعزيز الضمان) وااليرادات
المتوقعة لذلك الحساب الفردي.
تجنب مخصصات اإلنخفاض التي يتم تقويمها على أساس شمولي بشأن ما يلي:


محافظ الموجودات المتجانسة المتعلقة بالمحفظة التمويلية لألفراد التي يكون كل عنصر فيها لوحده اير هام.



المحفظة التمويلية للشركات في حاللة تكبلد خسلائر للم يلتم تحديلدها ،باسلتخدام الخبلرات السلابقة ،والتقلديرات،
والطرق اإلحصائية.
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 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
يوضح الجلدول أدنلاه الحلد األقصلى لمخلاطر االئتملان بتلاريخ إعلداد القلوائم الماليلة الموحلدة دون األخلذ باإلعتبلار
الضمانات أو تعزيزات االئتمان األخرى وتشتمل على األدوات المالية خار قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر
االئتمان كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
البنود داخل قائمة المركز المالي
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

3158315415

1594629511

صافي التمويل
 شركات
 أفراد
صافي موجودات أخرى

1355485342
32253325411
251115221

5797229949
12991919276
397319178

إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي

44153145132

21691169913

البنود خارج قائمة المركز المالي
االعتمادات المستندية والقبوالت
خطابات الضمان
التزامات اير قابلة للنقض لمنح االئتمان

251345452
351515111
351525445

395329345
791589167
794869326

إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي

3555835438

1891769738

الحد األقصى لمخاطر االئتمان

42851315554

22491839651

يمثل الجدول أعاله أسوأ وضع افتراضي لمخاطر االئتمان التي كان من الممكن أن تتعرض لها المجموعة كما في
 31ديسمبر  2114و 2113دون األخذ بعين اإلعتبار أية ضمانات أو تعزيلزات إئتملان أخلرى متعلقلة بهلا .وفيملا
يتعلق بالموجودات داخل قائمة المركز المالي ،تم تحديد المخاطر أعاله على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة
في قائمة المركز المالي الموحدة.
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 )4مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها وعدم
القدرة على الحصول على أموال بدال عن المسحوب منها وبالتالي عدم مقدرة المجموعة على سداد المودعين
والجهات الممولة والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويالت .تحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم استقرار في
السوق وانخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل .إن تنوع مصادر
التمويل المتاحة للمجموعة يساعد على تقليل هذه المخاطر .تدار موجودات المصرف بعد األخذ باإلعتبار سيولته
والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية.
عملية إدارة مخاطر السيولة
تشتمل عملية إدارة السيولة بالمجموعة الخاضعة لمراقبة لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:






التمويل اليومي ويدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بااللتزامات ،ويشمل ذلك تغذية األموال عند استحقاقها
أو استثمارها.
مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة المتطلبات الداخلية والنظامية.
إدارة التركزات وملخص استحقاق الديون.
مراقبة تنويع مصادر التمويل.
إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة األصول مع الخصوم.

تتم المراقبة واإلفصاح بتحليل التدفقات النقدية لالستحقاقات التعاقدية واير التعاقدية .يتم قياس صافي التدفقات
النقدية ،وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة .كما تقوم إدارة الخزينة ،ولجنة الموجودات والمطلوبات
بالمصرف بمراقبة مستوى ونوع التمويالت اير المستخدمة ،واستخدام تسهيالت السحب على المكشوف وأثر
االلتزامات المحتملة على وضع السيولة بالمجموعة مثل الضمانات واإلعتمادات المستندية.
يبين الجدول أدناه ملخصا باالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة
المركز المالي الموحدة حتى تاريخ االستحقاق.
تقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات التعاقدية لضمان توفر السيولة الكافية .تشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة
االلتزامات وتغطية االلتزامات التمويلية القائمة على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،
والمطلوبات من البنوك ،وطبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي،
يحتفظ المصرف لدى المؤسسة بوديعة نظامية ال تقل عن  ٪7من إجمالي ودائع العمالء و  ٪4من إجمالي
حسابات العمالء األخرى .إضافة للوديعة النظامية ،يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن  ٪21من
التزامات المصرف تجاه الودائع ،ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات التي يمكن تحويلها
إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما .كما يمكن للمصرف الحصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات
استثمارية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن عمليات بيع آجل.
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فيما يلي تحليال لإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين على أساس التدفقات النقدية
المخصومة كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4132

أقل من  1أشهر

من  1أشهر الى

من سنة الى 8

 34شهر

سنوات

أكثر من 8
سنوات

بدون تاريخ
إستحقاق محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد
والبنوك المركزية

3553115424

-

-

1158585133 3852535218

-

مطلوبات من البنوك والمؤسسات
154185282

451315382

التمويل – صافي

4153815184

2851325144

االستثمارات – صافي

3353145848

4153145838

المالية األخرى

-

-

-

3253545238 33451345512

41854145411

1885421

2458245141

-

-

-

255315423

255315423

صافي موجودات أخرى

251855811

485134

-

-

4445413

251115221

اإلجمالي

3454115531

3553315433

الممتلكات والمعدات – صافي

-

315832

354515441

-

3158315415

11353335888 4155315884 3151315215 33451115215

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
حقوق المساهمين
اإلجمالي

4515283

5115412

4115312

115335

435821

453185413

41451525811

3454525132

3.1345511

151485414

384

48151335123

-

-

153155353

351115133

-

-

2355415342 2355415342

4415443
42154435432

8155114
3151415553
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بآالف الرياالت السعودية
4131

أقل من  1أشهر

من  1أشهر

من سنة الى 8

إلى  34شهر

سنوات

أكثر من 8
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقد و أرصدة لدى مؤسسة النقد
والبنوك المركزية

1596789169

-

-

-

1492929197

2999719266

-

-

-

1594629511

-

18698139225

-

3995739158

مطلوبات من البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

698869663

895759847

التمويل – صافي

2394299723

4196289889

االستثمارات – صافي

1495699514

2194429422

الممتلكات والمعدات – صافي

-

-

1891469216 11497189397
3299412
-

392319721
191249353

493219448

493219448

1679861

397319178

صافي موجودات أخرى

291459197

469851

2469918

اإلجمالي

6297199256

7196949118

1897819415 2294129289 11592849727

27998719685

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات للبنوك والمؤسسات
294559936

191669563

-

ودائع العمالء

21894149447

997449183

8959748

مطلوبات أخرى

259241

1119239

-

-

-

المالية األخرى

حقوق المساهمين
اإلجمالي

22198859623

1191119885

8959748

179211

396399719

295399136

59699

23195899113

279961

599899718

691449148

-

3894979715

3894979715

4495119332

27998719685

295679197

فيما يلي تحليال لإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية اير المخصومة كما في 31
ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4132

أقل من  1أشهر

من  1أشهر

من سنة الى 8

إلى  34شهر

سنوات

أكثر من 8
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء

445414

453845118

3155135424 42158155518

مطلوبات أخرى

485454

اإلجمالي

3151445384 42158535141

3315338
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بآالف الرياالت السعودية

4131

أقل من  1أشهر

من  1أشهر

من سنة إلى 8

إلى  34شهر

سنوات

أكثر من 8
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

مطلوبات للبنوك والمؤسسات
294619333

191869375

ودائع العمالء

21897699663

998169889

مطلوبات أخرى

259241

1119239

اإلجمالي

22192569236

1191149513

المالية األخرى

9169194
9169194

-

-

396479718

295639258

-

23291559914

279961

599899718

691449148

295919219

599899718

24198479761

قد تم بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم ( )1- /15حول
القوائم المالية الموحدة.
 )1مخاطر السوق
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما نتيجة
للتغيرات في األسعار السائدة في السوق .تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات بالعمالت
األجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاصة في السوق ،وللتغيرات في مستوى
تقلبات المعدالت ،واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت الربحية ،وأسعار الصرف األجنبي ،واألسعار
المتداولة في السوق.
يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل ادارة الخزينة وادارة االئتمان والمخاطر ،ويتم إبالغ لجنة الموجودات
والمطلوبات بها شهريا والتي تقوم ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها.
أ) مخاطر السوق – عمليات المضاربة
ال تتعرض المجموعة لمخاطر السوق الناجمة عن عمليات المضاربة .حيث أن المجموعة ملتزمة بأحكام
الشريعة وال تسمح لها بابرام عقود أو المضاربة بأدوات تتعلق بعمليات مضاربة مثل تغطية المخاطر،
والخيارات ،والعقود المستقبلية ،والمشتقات.
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ب) مخاطر السوق – العمليات المصرفية
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية ما
نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق .تنشأ مخاطر السوق عن منتجات لها معدالت ربحية ومنتجات
بالعمالت األجنبية والصناديق اإلستثمارية والتي يتعرض جميعها لتغيرات عامة وخاصة في السوق،
وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدالت ،واألسعار السائدة في السوق مثل معدالت الربحية ،وأسعار الصرف
األجنبي ،واألسعار المتداولة في السوق.


مخاطر معدالت الربحية
تمثل مخاطر معدالت الربحية الناتجة عن التدفقات النقدية ،المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات النقدية
المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في معدالت الربحية السائدة في السوق .ال تتعرض المجموعة
لمخاطر هامة نتيجة ألثار التقلبات في مستوى معدالت الربحية في السوق على تدفقاتها النقدية المستقبلية
ألن االبية موجودات ومطلوبات المجموعة المرتبطة بأرباح تتم على أساس معدالت ربحية ثابتة،
وتسجل في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة .إضافة إلى ذلك ،فان جزء كبير من المطلوبات المالية
الخاصة بالمجموعة اير مرتبطة بعمولة.



مخاطر العمالت األجنبية
تتعرض المجموعة لمخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة في السوق على مركزه المالي
ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية ،تقوم إدارة المجموعة بوضع حدود لمستوى مركز العملة المقبول لكل
عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت ،ليال وخالل اليوم ،ويتم مراقبة تلك المراكز يوميا.
يعتبر الدوالر األمريكي العملة التي تتعرض المجموعة لجزء كبير من المخاطر بشأنها ،إال أن سعر
صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي .أما العمالت األجنبية األخرى فإنها التعتبر ذات
أهمية لعدم احتفاظ المجموعة بأرصدة كبيرة من هذه العمالت وكنتيجة لذلك فان المجموعة اير معرضة
لمخاطر كبيرة من خالل العمالت األجنبية االخرى.
لقد قامت المجموعة بإجراء اختبار لمدى تأثر نتائجه بالتغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار الصرف
األجنبي عدا التغير في سعر صرف الدوالر األمريكي وذلك باستخدام متوسط أسعار الصرف التاريخية،
ولم يكن هناك وجود أي أثر هام لمخاطر العمالت األجنبية على نتائج المجموعة.
يبين الجدول أدناه ملخصا لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما في  31ديسمبر  2114و ،2113
وتركيزات مخاطر العمالت .كما تشتمل على تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة
حسب نوع العملة:
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية
4132

درهم اماراتي

النقد وما في حكمه

215218

تاكا بنغالديشي

ين ياباني

يورو

ليرة لبنانية

رنجت ماليزي

دوالر أمريكي

جنيه استرليني

أخرى

اإلجمالي

الموجودات
-

-

445521

345

4315523

3415234

335244

8335111

4335452

3155333

81

2315442

351315533

55133

2215111

455435318

-

854315333

352145411

-

453845413

3255885432

358385148

3185511

-

545324

353115515

4485181

3115435

-

215383

2215352

353155411

451315111

154445343

4155125488

مطلوبات من البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

2415148

215814

45241

-

-

-

-

االستثمارات  -صافي

-

-

-

145

-

صافي موجودات أخرى

-

-

-

35314

-

التمويل  -صافي

إجمالي الموجودات

2115511

215814

45241

3415333

482

345814

المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى

34

-

1
-

ودائع العمالء

35331

مطلوبات أخرى

35245

115444

إجمالي المطلوبات

325131

115448

الصافي

2845342

35432

35341

134

152385115

5855114

35513

345813

254435423

45342

4215181

315412

153135214

551115334

435443

454535218

3154535152

35111

425131

141

335115

8415441

35114

3415111

3455141

315352

4115154

335811

158425338

451585211

115143

452115114

3451315182

()315434

()335134

353325543

3445218

353455113

()142
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()1145113

()315545

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية
4131

درهم اماراتي

تاكا بنغالديشي

يورو

ين ياباني

ليرة لبنانية

رنجت ماليزي

دوالر أمريكي

جنيه استرليني

أخرى

اإلجمالي

الموجودات
النقد وما في حكمه

279297

-

-

479756

212

499646

2329299

579341

1339251

5479792

1649946

27

7789918

8989316

39981

194979147

395399162

-

594719949

797869315

-

193929179

1496519343

-

291589617

1169884

-

5239699

297899811

-

-

مطلوبات من البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

1459338

379851

129649

التمويل  -صافي

-

-

-

االستثمارات  -صافي

-

-

-

611

حسابات عمالء جارية مدينة  -صافي

-

-

-

19162

صافي موجودات أخرى

-

-

-

إجمالي الموجودات

1729635

379851

129649

-

2149474

229

-

2649427

1149158

897239547

991279862

619321

-

19162

2189623

5879118

397649799

2291159367

المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى

149352

29125
-

ودائع العمالء

69311

مطلوبات أخرى

59233

439627

إجمالي المطلوبات

259895

459652

الصافي

1469741

()79811

19913

612

7419266

292299371

39941

5579193

395499652

119697

1569547

119162

691769133

698159854

119718

199589654

1591479965

19168

199147

428

1479191

79818

1429121

3649476

129765

1779597

129192

791639589

991439168

239467

296579968

1991629193

369877

()119863

196599958

849794

379854

191169831

391539274

()116
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()29156

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131

 - 42إدارة المخاطر المالية ( تتمة )
ج) مخاطر األسعار
توجد لدى المجموعة بعض االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،وتشتمل على
اإلستثمارات في الصناديق اإلستثمارية المتداولة واالستثمارات األخرى .تنشأ مخاطر األسعار نتيجة
للتغيرات في األسعار المتداولة بالسوق الخاصة بالصناديق اإلستثمارية.
وحيث أن هذه اإلستثمارات هي في عدد محدود من الصناديق اإلستثمارية وهي اير هامة بالنسبة إلجمالي
المحفظة اإلستثمارية ،تقوم المجموعة بمراقبتها دوريا ،وتحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات في
األسعار السائدة بالسوق.
تتضمن اإلستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أالبها لغرض البيع مباشرة،
وتتم تلك اإلستثمارات فقط في حالة وجود أمر بيع مؤكد ،وبالتالي فإنه يتعرض لمخاطر متدنية.
د)

المخاطر التشغيلية
هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج من نقص أو أخطاء من أحد اإلجراءات الداخلية ،الموظفين ،أنظمة
الحاسب أو قد تحدث من أحداث خارجية.
المخاطر التشغيلية الكامنة في معظم أنشطة المجموعة تتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد
المخاطر التشغيلية.
تقوم ادارة المخاطر التشغيلية التابعة لقطاع المخاطر واالئتمان بادارة المخاطر التشغيلية في المجموعة من
خالل إنشاء السياسات ،تطوير األنظمة ،وضع األدوات وقياس األداء ،باإلضافة لمراقبة تطبيقها واستعمالها
على جميع القطاعات والقيام بالتوجيه المستمر.
إن اإلجراءات األساسية الثالثة الخاصة بالمخاطر التشغيلية هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر ،وتحديث
قاعدة البيانات للخسائر التشغيلية ،ومراقبة المؤشرات الرئيسية لقياس المخاطر وأحداث المخاطر التشغيلية
الخارجية.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 48التركيز الجغرافي
أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان التابعة لها كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية

4132

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
والشرق األوسط

جنوب
أوروبا

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية

شرق أسيا

دول أخرى

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة االنقد والبنوك المركزية

1455815411

2835454

115

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

358385343

351425358

3515143

التمويل – صافي

458245442 34554145331
115541

االستثمارات – صافي

2155415125

اإلجمالي

3151185442 43458415324

-

145
3535343

351135241

-

4315523

-

-

8155133

-

-

853435411

-

41854145411

-

-

351345453

-

2458245141

-

358515333

351135241

3115215

1158585133

3115215

3158315415

44558435315

المطلوبات
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

4535843

353445453

15143

ودائع العمالء

452425121 42352345341

-

اإلجمالي

158235111 42353135141

1555413
-

-

1135515

-

153345135

453185413

343
-

48151335123

15143

1555413

-

158315821

343

48554345452

التعهدات وااللتزامات المحتملة

3153335443

2215421

45521

835311

-

351435411

355118

3555835438

مخاطر االئتمان (موضحة بمبلغ المعادل االئتماني)

3155335421

2215421

45521

835311

-

1145881

355118

3353115123
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 48التركيز الجغرافي ( تتمة )
بآالف الرياالت السعودية

4131

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
والشرق األوسط

جنوب
أوروبا

شرق أسيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية

-

-

3199854

-

5869763

دول أخرى

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة االنقد والبنوك المركزية

2993479437

3129637

338

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1197829521

296199981

1749661

التمويل – صافي

17796619344

299249212

3799921

-

االستثمارات – صافي

3892619566

339325

452

-

اإلجمالي

25791529867

598819155

5559371

2259833

2259833

3759799
3759799

829753

2999719266
1594629511

594719949

-

18698139225

192779715

-

3995739158

796469281

829753

27198199159

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

194419168

192859385

69354

389128

-

8679171

19614

396399719

ودائع العمالء

22394779383

199359597

-

-

-

691769133

المطلوبات
-

23195899113

اإلجمالي

22499189451

392219982

69354

389128

-

791439313

19614

23592289822

التعهدات وااللتزامات المحتملة

1497979154

989815

2449891

299249747

-

31

119111

1891769738

989815

2449891

299249747

-

31

119111

1195919412

مخاطر االئتمان (موضحة بمبلغ المعادل االئتماني) 793119828

تعكس مبالغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل التزامات المجموعة خار قائمة المركز المالي الخاصة بالتعهدات وااللتزامات إلى مخاطر االئتمان التي تحملها
التمويالت باستخدام معدالت تحويل ائتمانية محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.يتم استخدام معدالت التحويل االئتمانية لتغطية مخاطر االئتمان المحتملة نتيجة قيام
المصرف بالوفاء بالتزاماته.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131

 - 48التركيز الجغرافي ( تتمة )
ب) فيما يلي التوزيع الجغرافي للتمويالت اير العاملة ومخصص االنخفاض في قيمة التمويل كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
التمويالت غير مخصص انخفاض صافي التمويالت
غير العاملة
قيمة التمويل
العاملة

4132

)353145414( 458335333

المملكة العربية السعودية

()155345

جنوب شرق أسيا والشرق األوسط

515484

اإلجمالي

)353335443( 451885344

5145815
385442
5335314

بآالف الرياالت السعودية
التمويالت غير مخصص انخفاض صافي التمويالت
غير العاملة
قيمة التمويل
العاملة

4131
المملكة العربية السعودية

298919771

()197119723

191919147

جنوب شرق أسيا والشرق األوسط

1159916

()879557

289359

اإلجمالي

391179686

()197899281

192189416

راجع ايضاح ( ) -7للتمويالت العاملة.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 41القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها :
المستوى :1

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة ( بدون تعديل أو اضافات ).

المستوى :2

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد
كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

المستوى :3

طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

فيما يلي تحليال بالموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر:
4132
الموجودات المالية
مدرجة قيمتها العادلة من خالل
قائمة الدخل
متاحة للبيع

المستوى األول

اإلجمالي

5535141

-

235384

4125425

4235321

-

-

4235321

353455411

-

235384

353385155

4131
الموجودات المالية
مدرجة قيمتها العادلة من خالل
قائمة الدخل
متاحة للبيع

بآالف الرياالت السعودية
المستوى الثاني المستوى الثالث

المستوى األول

بآالف الرياالت السعودية
المستوى الثاني المستوى الثالث

اإلجمالي

8939111

-

459468

9389578

2379461

-

-

2379461

191319571

-

459468

191769139

يمثل المستوى الثالث من االستثمارات ،استثمارات مسجلة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،ال تختلف جوهريا عن القيمة المدرجة في القوائم المالية
الموحدة .إن القيمة العادلة للتمويل المستحق من وإلى المصارف والمسجل بالتكلفة المطفأة ،ال تختلف جوهريا عن القيمة
الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية ألن أسعار العموالت السائدة حاليا في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف
كثيرا عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة للتمويل من وإلى المصارف.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
- 41

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ( تتمة )
إن القيمة التي يتم الحصول عليها من طرق التقويم المعنية يمكن أن تختلف عن سعر العملية األصلية لألداة المالية.
ويشار إلى الفرق بين سعر المعاملة والقيمة التي يتم الحصول عليها من طريقة التقويم بـ "ربح أو خسارة اليوم الواحد".
إن هذه المعاملة يمكن إطفاؤها على مدى فترة المعاملة أو تأجيلها لحين إمكانية تحديد القيمة العادلة لألداة المالية
باستخدام بيانات قابلة للمالحظة ،أو تحققها من خالل اإلستبعاد .يتم إثبات التغيرات التي تطرأ الحقا على القيمة العادلة
مباشرة في قائمة الدخل بدون عكس "أرباح أو خسائر اليوم األول" المؤجلة.

 - 43معامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل المجموعة خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذوي عالقة .وتخضع تلك المعلامالت ملع أطلراف ذوي عالقلة
للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
فيما يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
4131
4132
الجهات ذات العالقة
أعضاء في مجلس االدارة
 تمويل متاجرة
 تعهدات والتزامات محتملة *
 حسابات جارية

258315144
8185134
215113

398419833
5799573
579431

شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة
 تمويل متاجرة
 تعهدات والتزامات محتملة *

351515442
345848

196949147
259141

مساهمون رئيسيون آخرين (يملكون أكثر من  %8من رأس مال المصرف)
 مطلوبات أخرى

445151

199956

صناديق مشتركة
 استثمارات في صناديق مشتركة

1185233

3599651

* بنود اير مدرجة بقائمة المركز المالي.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 43معامالت مع األطراف ذات العالقة ( تتمة )
فيما يلي تحليال بااليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمتضمنة في القوائم المالية
الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
335381
345343
581
25221

دخل التمويل وأخرى
رواتب و مزايا الموظفين ( تذاكر طيران )
مصروفات إيجارات ومباني
مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

889314
159646
19412
49497

إن مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنتين المنتهيتين في 31
ديسمبر هي كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
485114
35255

مزايا قصيرة األجل
مخصص مكافأة نهاية خدمة

249471
19138

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة
سواء بشكل مباشر أو اير مباشر.
 - 45صناديق المضاربة
تتكون صناديق المضاربة كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
مضاربات واستثمارات عمالء *
حسابات جارية  -معادن

3454285225
45115

1392479198
59636

اإلجمالي

3454235251

1392529834

* إن المضاربات واالستثمارات تمثل محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية .وتعتبر ضمن
البنود اير المدرجة بقائمة المركز المالي.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 44االيرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة
فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدر رصيده ضمن المطلوبـات األخـرى كما في  31ديسمبر (انظر إيضاح
:)12
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
الرصيد كما في بداية السنة
االضافات خالل السنة
المدفوع خالل السنة

225134
315835
()415238

469191
1159189
()1169918

الرصيد كما في نهاية السنة

125238

449372

 - 11خدمات إدارة اإلستثمار
تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها .قامت المجموعة بإنشاء عدة صناديق مشتركة في مجاالت استثمارية مختلفة
وتقوم إدارة االستثمار لدى المجموعة بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالها بالمشاركة مع المجموعة.
كما تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة االستثمار لعمالئها من خالل شركاته التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق
بإجمالي موجودات بلغت  259924مليون ريـال سعودي ( 269119 :2113مليون ريـال سعودي) .هذا وال يتم إدرا
القوائم المالية للصناديق المشتركة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ،وتدر حصة المجموعة في هذه
الصناديق ضمن اإلستثمـارات ،كما يتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع األطراف ذات العالقة .وقد بلغ رصيد
المبالغ المستثمرة من قبل المجموعة بتلك الصناديق االستثماريـة كما في  31ديسمبر 2114مبلغ  3659471ألف لاير
سعودي ( 3599651 :2113ألف لاير سعودي).
 - 13كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند ادارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
لضمان قدرة المجموعة على االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية .حيث تتم مراقبة معدل كفاية رأس المال
بشكل يومي من قبل ادارة المجموعة  .تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس
المال النظامـي وأيضا الحفاظ على نسبة إجمالـي رأس مال نظامي إلى الموجــودات المرجحة بالمخاطر عند أو أعلى
من .٪8
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
- 13

كفاية رأس المال ( تتمة )
تقوم المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام نسب مقررة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي .إن تلك النسب
تقيس كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس مال المجموعة المؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات
وااللتزامات لتعكس مخاطرها كما في  31ديسمبر  2114و :2113
بآالف الرياالت السعودية
2113
4132
مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر
18397489863
41451515118
مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر

4154335315

2395759118

مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر

1515411

3469149

اجمالي الركيزة األولى  -للموجودات المرجحة المخاطر

44153185134

21796699931

رأس المال األساسي
رأس المال المساند

2355415341
458415111

3894149593
292969861

اجمالي رأس المال األساسي والمساند

2252445341

4197119454

نسبة معدل كفاية رأس المال
األساسي

٪35525

٪18949

األساسي والمساند

٪34584

٪19961

 - 14معايير التقارير المالية الدولية الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها
قررت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية التي صدرت ولكن لم يحن موعد تطبيقها للسنوات
المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2114ويقوم حاليا بتقييم تأثيرها:
فيما يلي ملخصا عن معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعديالت على المعايير السارية على الفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد  1يناير :2115
يسري على الفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد

رقم المعيار

الموضوع

معيار التقارير المالية الدولي رقم 1

األدوات المالية

 9يناير 4098

معيار التقارير المالية الدولي رقم 91

اإليرادات من العقود مع العمالء

 9يناير 4093

التعديالت على معيار التقارير المالية
الدولي رقم 99

المحاسبة عن االستحواذات على
الحصص في العمليات المشتركة

 9يناير 409.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
رقم  9.ورقم .8

توضيح طرق حساب االستهالك
واإلطفاء المقبولة

 9يناير 409.
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شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمة )
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  4132و 4131
 - 11اعتماد مجلس اإلدارة
اعتمد مجلس اإلدارة القوائـم الماليـة الموحدة بتاريخ  23ربيع األول 1436هـ (الموافق  14يناير .)2115
 - 12أرقام المقارنة
تم إعادة ترتيب وتصنيف األرقام المقارنة من أجل عرض أفضل كلما كان ذلك ضروريا ،ومع ذلك لم يتم إجراء إعادة
ترتيب أو تصنيف جوهري ضمن هذه القوائم المالية.
 - 18األحداث الالحقة
اقترح مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ  14يناير  2115توزيع أرباح على المساهمين عن النصف
الثاني من السنة الحالية بمبلغ صافي قدره  19219مليون لاير سعودي ،بعد حسم الزكاة من المساهمين وذلك بواقع
 1975لاير للسهم الواحد .ويخضع اقتراح مجلس االدارة العتماد الجمعية العامة العادية للمصرف في إجتماعها القادم.
 - 11افصاحات خاصة بنظام بازل 1
بموجب نظام بازل  ، 3يتطلب من المصرف بعض اإلفصاحات الكمية والنوعية وتلك اإلفصاحات ستكون متاحة على
الموقع اإللكترونـي للمصرف ) (www.alrajhibank.com.saفي خالل الوقت المحدد كما هو مطلوب من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي .إن تلك اإليضاحات ال تخضع للمراجعة من قبل مراجعي الحسابات القانونيين للمصرف.
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