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 عام - 0

 ا"( وتم الترخيص بإنشائهالمصرف)"  تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساهمة سعودية(

( 6( وفقــا لما ورد في الفقــرة )1.87يونيو  .2هـ )الموافـق 1427ذو القعدة  3وتاريخ  .5بالمرسوم الملكي رقم م/

 (.1.87يونيو  23هـ )الموافق 1427شوال  26( وتاريخ 245من قـرار مجلس الـوزراء رقــم )
 

 هو كما يلي: مصرفوعنوان المركز الرئيسي لل 12122222.6رقم بموجب السجل التجاري  المصرفعمل ي
 

 مصرف الراجحي

 شارع العليا العام

  00200الرياض  – 43 .ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 

األساسي  ونظامه المصرففي مزاولة األعمال المصرفية واإلستثمارية وفقا لعقد تأسيس  المصرف تتمثل أغراض

بمزاولة العمليات المصرفية  المصرفقوم يالبنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله ووألحكام نظام مراقبة 

بتأسيس بعض الشركات التابعة المصرف واإلستثمارية لحسابه أو لحساب الغير، داخل المملكة وخارجها. كما قام 

 .حصصهامتلك جميع أو غالبية يو

 

 الشرعية الهيئة

 خضوع لضمان شرعية هيئة تأسيسه منذ أنشأ فقد االسالمية الشريعة أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاما  

 الالزمة القرارات وأصدرت المصرف أعمال من العديد في الهيئة ونظرت ورقابتها لموافقتها المصرف أعمال

 .بشأنها

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4

 أسس اإلعداد

بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة طبقا  لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة  المصرفقوم ي

عد ي. كما ( المتعلق بالقوائم المالية المرحلية34ومعيار المحاسبة الدولي رقم )عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية امقوائمه المالية المرحلية الموجزة الموحدة لتت مصرفال

 السعودية.

 

ال تتضمن جميع االيضاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية  الموحدة الموجزة ن القوائم المالية المرحليةإ

 .2213ديسمبر  31السنوية للمصرف للسنة المنتهية في  ى جنب مع القوائم الماليةال ا  ويجب أن تقرأ  جنب

 

إن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب إستخدام بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات 

المحاسبية الهامة والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية، وعرض مبالغ الموجودات، المطلوبات، الدخل 

 والمصاريف. قد تختلف نتائج األعمال الفعلية عن هذه التقديرات.
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 ()تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4

المرحلية الموجزة الموحدة فإن األحكام الهامة المتبعة من قبل اإلدارة في تطبيق  القوائم الماليةعند إعداد هذه 

السياسات المحاسبية للمجموعة ومصادر التقديرات في حاالت عدم التأكد ال تختلف مع تلك المطبقة على القوائم 

 .2213ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

 هـ )الموافق1435 ذو الحجة 22تاريخ ب من قبل مجلس اإلدارة لمرحلية الموجزة الموحدةتم اعتماد القوائم المالية ا

 (.2214 أكتوبر 16

 

 القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي. يتم عرض

 

 التوحيدسس أ

نفس الفترة المالية للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن 

للشركات التابعة،  الموحدة مع السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة

 عندالحاجة، لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرف.

 

سيطرة على منشأة ما عندما  للمجموعة. يكون المجموعةسيطر عليها المنشآت التي تلشركات التابعة هي ا إن

الحق في عائدات متنوعة من خالل تعامله مع المنشأة ويكون  اتعّرض لتلك المنشأة أو يكون لديه للمجموعةيكون 

 على تلك المنشأة. اى التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتهلالقدرة ع الديه

 

تأخذ  فيها، المستثمر الشركات في مماثلة حقوق أو التصويت حقوق غالبية من أقل المصرف لدى يكون عندما

 :يلي ما خالل من على المنشأة السيطرة على القدرة تقييم في والظروف الحقائق جميع باالعتبار المجموعة
 

 .فيها المستثمر الشركات في اآلخرين التصويت حق حاملي مع التعاقدية الترتيبات -

 .أخرى تعاقدية ترتيبات عن الناشئة الحقوق -

 .المحتملة التصويت وحقوق للمصرف التصويت حقوق -

 

 هناك كان حال في ال، أم فيها المستثمر المنشأة على سيطري كان المصرف إذا ما تقييم بإعادة المصرف قومي

 .السيطرة عناصر من أكثر أو واحد على تغيرات وجود إلى تشير ظروف أو حقائق

 

الشركة التابعة الى المصرف، ويتوقف توحيد يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على 

الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على الشركة التابعة من المصرف. تدرج نتائج أعمال الشركات 

اعتبارا  من تاريخ الشراء أوحتى تاريخ  المرحليةفي قائمة الدخل الشامل التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة 

 البيع، حسب ما هو مالئم.

 

يتم حذف األرصدة بين المصرف وشركاته التابعة، وأي دخل ومصاريف غير محققة نشأت من المعامالت 

. يتم حذف الخسائر غير المحققة حدةالقوائم المالية المرحلية الموجزة الموالداخلية مع الشركات التابعة عند إعداد 

 بنفس الطريقة كاألرباح غير المحققة، وذلك فقط للدرجة حيث ال يوجد دليل على اإلنخفاض في القيمة.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4

المرحلية الموجزة الموحدة، القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة )يشار إليهم مجتمعين  القوائم الماليةتشمل 

المرحلية الموجزة  القوائم الماليةتم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن  ،سبتمبر 32كما في بالمجموعة(.  

 الموحدة:
 

 نسبة الملكية٪  نسبة الملكية٪ 

 4300  4302 اسم الشركة التابعة

 ٪122  ٪033 لسعوديةشركة الراجحي للتطوير المحدودة / ا

 ٪122  ٪033 شركة الراجحي المحدودة / ماليزيا

 ٪122  ٪033 شركة الراجحي المالية / السعودية

 ٪122  ٪033 مصرف الراجحي / الكويت

 ٪122  ٪033 مصرف الراجحي / األردن

 ٪..  ٪.. شركة وكالة تكافل الراجحي / السعودية

 -  ٪033 * شركة الراجحي للخدمات االدارية / السعودية

 2213خير من عام ألخالل الربع ا تأسست *

 عنها.لإلفصاح ن جميع الشركات التابعة مملوكة بالكامل من قبل المصرف، اليوجد حصص غير مسيطرة بما أ

 السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة 

ماعدا تطبيق التعديالت على  .2213ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه، والتي ال يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة 

  الموحدة.
 

  (27( ومعياار المحاسابة الادولي رقام )12( و رقم )12رقم ) الدولية معايير التقارير الماليةالتعديالت على 

. يتطلاب االعفااء 2214ينااير  1مان  االساتثمارية إبتاداء  لصاناديق ل توحيد القاوائم المالياةل توفر إعفاء والتي

ت تحت آااللزامي لتوحيد القوائم المالية أن تقوم منشأة استثمارية مؤهلة بالمحاسبة عن االستثمارات في منش

لاك ذخاالل قائماة الادخل ومان السيطرة واستثمارات في شركات زميلة والمشاريع المشتركة بالقيماة العادلاة 

الشااركات التابعااة التااي تعتباار امتاادادا  ماان األنشااطة وذلااك باسااتثناء محااددة  شااروط أنهااا تحقااق بااافتراض

 .ستثماريةإلمنشأة الل اإلستثمارية
 

  ماايوضاح والاذي ، 2214ينااير  1مان  ابتاداءا   قالمطّبا –( 32معياار المحاسابة الادولي رقام )التعديل على 

 يلي:
 

حادث مساتقبلي ويمكان غيار مارتبط بلدي المنشأة الحق القانوني فاي إنفااذ المقاصاة إذا كاان هاذه الحاق  ( أ

، االعساار أو االفاالس الماالي عان الساداد إنفاذه في كال من المسار المعتاد لألعمال وفاي حالاة التخلاف

 للمنشأة وكافة األطراف المقابلة، و

كانت تقنية التسوية اإلجمالية تتمتع  وذلك فقط في حالة إذا ما تعادل التسوية االجمالية التسوية الصافية، ( ب

دائناة المديناة أو الرصدة تعالج األة وهام غيروسيلة ائتمان  مخاطر التي تستبعد أو تؤدي إلى المّيزاتب

 واحدة. تسوية دورة عملية أو في
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4

  يناااير  1( حيااث ينطبااق التعااديل بااأثر رجعااي  إبتااداءا  ماان 36الاادولي رقاام )معيااار المحاساابة التعااديل علااى

التاي انخفضات  لموجاوداتل ادساتردلإل القابلة لغاالمب معلومات اإلفصاحات عنهذا التعديل  وضحي. 2214

مادّرة للنقاد كال وحادة علاى مساتوى القابلاة لإلساترداد  المباالغ. ياتم اإلفصااح عان تالتعاديال بموجاب قيمتها

فقط عندما يتم األعتاراف  محددةشهرة أو موجودات غير ملموسة ذات حياة عملّية غير  وزعت عليهاوالتي 

 أو عكس خسارة األنخفاض في القيمة.

 

 صافي - االستثمارات - 0

 مما يلي:االستثمارات تكون ت
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213 سبتمبر 32  2213ديسمبر  31  4302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

      بالتكلفة المطفأة ةمسجل استثمارات

 3.97219566  37922.9276  0.93229723 مرابحات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 191729211  191679.43  .09700903 صافي -صكوك 

 4298.39777  .3893.7921  .209266934 اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة مجموع
      

 مدرجة قيمتها العادلة من خاللاستثمارات 

      قائمة الدخل  

 .75.934  8169388  739247. أسهم شركات

 15.9.14  12291.2  0439232 مشتركةاستثمارية  صناديق

 مجموع اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة

 1.9263.  389578.  093339.03 من خالل قائمة الدخل  
      

      استثمارات متاحة للبيع

 2769617  2379461  42492.0 مشتركةاستثمارية  صناديق

 2769617  2379461  42492.0 اإلستثمارات المتاحة للبيع مجموع

 42928.9657  3.95739258  2493339224 مجموع اإلستثمارات
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 صافي - التمويل - 2

 مما يلي:التمويل يتكون 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213 سبتمبر 32  2213ديسمبر  31  4302 سبتمبر 03 
 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

       مسجل بالتكلفة المطفأة تمويل

 .379286983   3697229637   0.96039623  متاجرة شركات

 13696689542   13798529642   02094429.66  بيع بالتقسيط

 1291189253   1392869582   0292029233  مرابحات

 4489522   4649531   2329402  فيزا  -بطاقات ائتمانية 

 18695229152   188912493.2   .4329330920  التمويل العامل
      

 296729824   392279686   090269233  التمويل غير العامل

 18.91.29.76   1.191329276   43.93239.46  التمويلإجمالي 
      

 (397459848)  (493189851)  (290.09240) مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 18594479128   18698139225   43097269232  صافي التمويل

 ودائع العمالء - 2

 مما يلي:ودائع العمالء كون تت

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213 سبتمبر 32  2213ديسمبر  31  4302 سبتمبر 03 
 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 1.895429352   22692759543   44292739023  تحت الطلبودائع 

 2298229223   2297239283   .40920.920  استثمارات ألجل

 491739252   495.29487   2932.9030  حسابات عمالء أخرى

 22595179623   231958.9113   4..42393439  االجمالي
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 محتملةاللتزامات اإلأموال المضاربة و - 7

 تتكون أموال المضاربة واإللتزامات المحتملة مما يلي:

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213 سبتمبر 32  2213ديسمبر  31  4302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

      أموال المضاربة

 1398789274  13924791.8  009.629433  استثمارات عمالءمضاربات و

 59636  59636  49303  معادن -حسابات جارية 

 1398839.12  1392529834  009.679403  أموال المضاربة مجموع

      

      التزامات محتملة

 .49246933  395329345  2933.9670  االعتمادات المستندية والقبوالت

 69.349555  792589267  .6927.926  خطابات الضمان

 59.539824  794869326  294729003  ئتمان االلمنح  ة للنقضالتزامات غير قابل

 169.349718  1892769738  0793229224  محتملةالتزامات إللا مجموع

      

 3298189628  31932.9572  03934396.3  محتملةاللتزامات االأموال المضاربة و جماليإ

 االحتياطات األخرى - 6

لاى حاين أن ياتم تحدياد مبلاغ إ األخارى االحتياطياات والمقيادة ضامنمان قبال المصارف  المحتسبة الزكاة تتضمن

الزكاة المستحقة وعنادها ياتم تحويال مبلاغ الزكااة المساتحقة مان االحتياطياات األخارى الاى المطلوباات األخارى. 

لماوظفين محاددين ماؤهلين.  أساهمه يمانح المصارف تتضامن خياارات أساهم الماوظفين حياث ،لى ذلكإ باإلضافة

البرنامج لهؤالء الموظفين. إن شرط  منحتمثل أسعار ممارسة خيارات األسهم القيمة السوقية لهذه األسهم بتاريخ 

المااوظفين لحقااوق  ماانح هااذه الخيااارات هااو إكمااال الموظااف ساانتين ماان التوظيااف بالمصاارف. تتوقااف ممارسااة

خيارات هذه األسهم على الوفاء ببعض متطلبات الربحياة والنماو بالمصارف. لايس لادى المصارف أي التزاماات 

 عادة شراء أو تسوية هذه الخيارات نقدا .إلقانونية أو متوقعة 
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 النقد وما في حكمه - 3

 الموحدة مما يلي:يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية المرحلية 
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213 سبتمبر 32  2213ديسمبر  31  4302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 892619628  797229363         0096329246 نقد 

العربي السعودي  أرصدة لدى مؤسسة النقد

 395389738  79.759826         3449620  والبنوك المركزية )حسابات جارية(

 والمؤسسات المالية  مطلوبات من البنوك

 696729288  698869663  093009620 *األخرى )حسابات جارية ومرابحات(  

 1892729434  2295649832  02902.9.00 اإلجمالي

 خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها. األخرى المرابحات المطلوبة من البنوكتستحق * 

 

 األعمال قطاعات - .

 قطاعات مصرفية رئيسية وهي: أربعةمن مصرف تكون اليألغراض إدارية 

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية وحسابات  :  قطاع األفراد

واألتعاب من الخدمات البنكية  الجارية المدينة )المكشوفة(العمالء 

 والحواالت.

والتسهيالت  وكبار العمالء يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات :  قطاع الشركات

 .االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(

و المرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي خدمات الخزينة  يشمل :  قطاع الخزينة

 ة الخارجية.ومحفظة المتاجر

وخدمات  المشتركةيشمل استثمارات االفراد والشركات في الصناديق  : والوساطة االستثمارخدمات قطاع 

 المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

 

 يتم والتي لمصرفا بأنشطة الخاصة الداخلية اإلدارية التقارير أساس على األعمال قطاعات تعريف يتم

 األداء وتقييم الموارد توزيع ألغراض وذلكصانعي القرار الرئيسى بالمصرف  بواسطة دوريا   مراجعتها

 .للقطاعات
 

السائدة في القطاع  تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا  لألحكام والشروط التجارية االعتيادية

وال يوجد هناك ايرادات أو مصاريف جوهرية بين تلك القطاعات. تمثل الموجودات والمطلوبات  المصرفي

 المصرف.للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات 
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 تتمة() األعمال قطاعات - .
 

 سبتمبر 32) شركات تابعة سبعةنشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وله  مصرفال يمارس

 .2213و  2214 سبتمبر 32كما في مسجلة خارج المملكة ثالثة شركات  منها (شركات تابعة : ستة2213
 

المالية إن إجمالي الموجودات والمطلوبات ونتائج أعمال هذه الشركات ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم 

 ككل. مصرفالمرحلية الموجزة الموحدة لل
 

اجمالي ، و2213و  2214 سبتمبر 32في كمــا  جموعةالمات جمالـي موجودات ومطلوبإفيمـا يلـي تحليـال ب

لكل قطاع من  ذلك التاريخفي  المنتهيتين أشهر التسعة لفترتيدخل ومصروفات العمليات وصافي الدخل 

 قطاعات األعمال:
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ) غير مراجعة ( 4302 سبتمبر 03
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 

 االجمالي

 4.396009724 .09302943 6293429420 70926.9303 02394.29024 اجمالي الموجودات

 42394629322 4069073 294229.32 2392439770 0.294209400 اجمالي المطلوبات

 692.69604 069226 42.9306 094.69473 793309333 اجمالي دخل التمويل و االستثمارات

 (42.9200) (09.30) (009037) (0229700) (2.96.0) ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 

 0397039304 7.49.37 7.9072. 097329420 690729233 لعملياتا اجمالي دخل

 (0933.9024) - - (77.9.40) (0940.9440) اإلنخفاض في قيمة التمويل وأخرىمخصص 

 (.036960) (0469422) (434) (79020) (0629024) استهالك واطفاء

 (090069272) (4009402) (269306) (.4209.3) (492.29032) العمليات األخرى مصاريف

 (290029227) (.023926) (.26940) (0.9.30.) (09.339626) لعملياتمصاريف ااجمالي 

 290079077 0029236 409.47. 7329464 090629770 صافي دخل الفترة

 
 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ) غير مراجعة ( 2213 سبتمبر 32
قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 

 االجمالي

 2729.839128 298569557 7196629317 .579643963 14298229615 اجمالي الموجودات

 236922.9883 1.79275 39.529317 5692119572 17596489721 اجمالي المطلوبات

 7952.9771 369661 ..25192 1924.9356 29455..59 اجمالي دخل التمويل واالستثمارات

 (3529124) (.2931) (389221) (23.94.6) (729288) ستثمارات ألجلمن االعمالء العائد 

 1293239753 5139254 289731. 193269622 795759366 لعملياتا اجمالي دخل

 (1942298.5) - - (5149387) (8869528) مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل وأخرى

 (3259152) (12596.1) (827) (59.14) (1729742) استهالك واطفاء

 (297269281) (1.89742) (.35923) (1.79258) (292759444) العمليات األخرى مصاريف

 (494129328) (3249431) (359846) (.717935) (3933496.2) لعملياتمصاريف ااجمالي 

 598.19425 1889623 8729885 58.9243 492429674 صافي دخل الفترة
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 03
 

 ومستوياتها العادلة القيمة تحديد

 : عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم
 

 .( اضافات أو تعديل بدونأي  ) ةدااأل لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار   :1 المستوى
 

 أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار :2 المستوى

 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة تحديد يتم
 

 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحدد لم تقويم طرق  :3 المستوى
 

 العادلة: فيما يلي تحليال  بالموجودات المالية المسجلة بالقيمة
 

 الرياالت السعوديةبآالف  )غير مراجعة( 4302 سبتمبر 03

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

 موجودات مالية مدرجة قيمتها 

 093339.03 279273 - 093249263 العادلة من خالل قائمة الدخل   

 42492.0 - - 42492.0 موجودات مالية متاحة للبيع

 094329370 - 279273 090009240 

 

 الرياالت السعوديةبآالف  )مراجعة( 2213 ديسمبر 31

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الموجودات المالية

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

 389578. 459468 - 8.39112 من خالل قائمة  الدخل 

 2379461 - - 2379461 موجودات مالية متاحة للبيع

 191329571 - 459468 19176923. 

 

مطلوبات في الحاالت  لسداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 :على افتراض تحقق أي منالقياس، ويتم قياس القيمة العادلة  السوق في تاريخ االعتيادية بين المتعاملين في
 

 المطلوبات، أو وأللموجودات  متاح وجود سوق أساسي 

  المطلوبات وأفي حال عدم وجود سوق اساسي،  ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات. 
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 03
 

العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهريا  عن القيمة المدرجة في القوائم  إن القيم

فأة، ال تختلف جوهريا  العادلة للتمويل المستحق من وإلى البنوك والمسجل بالتكلفة المط إن القيم .المالية الموحدة

ن أسعار العموالت السائدة حاليا  في السوق ألدوات مالية الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية ألعن القيمة 

 مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة للتمويل من وإلى البنوك.
 

 .اليةلألداة الم المعاملةإن القيمة التي يتم الحصول عليها من طرق التقويم المعنية يمكن أن تختلف عن سعر 

ويشار إلى الفرق بين سعر المعاملة والقيمة التي يتم الحصول عليها من طريقة التقويم بـ "ربح أو خسارة اليوم 

لحين إمكانية تحديد القيمة العادلة لألداة  على مدى فترة المعاملة أو تأجيلهه ا الفرق يمكن إطفاءإن هذ .الواحد"

يتم إثبات التغيرات التي تطرأ الحقا  على  .أو تحققها من خالل اإلستبعادالمالية باستخدام بيانات قابلة للمالحظة، 

 القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل بدون عكس "أرباح أو خسائر اليوم األول" المؤجلة.

 

 مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - 00
 

خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وتخضع تلك المعامالت مع أطراف ذات  المصرف تعاملي

المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  لضوابطعالقة ل

 السعودي.
 

 :سبتمبر 32 في تينالمنتهي تينوللفتر يلي طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في فيما
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213سبتمبر  32  2213 ديسمبر 31  4302سبتمبر  03 
 (مراجعة غير)  (مراجعة)  )غير مراجعة( الجهة ذات العالقة

      
      أعضاء في مجلس االدارة

  298819432  398419833  294.293.0 متاجرة تمويل 

 57.9176  57.9573  2209326 * تعهدات والتزامات محتملة 

 579431  -      حسابات جارية      - 
      

 شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في

    مجلس االدارة  

  

  1981897.3  196.49147  092469326 تمويل  متاجرة 

 *249.82  259242  .42977 تعهدات والتزامات محتملة       
 ن يملكون أكثر ون آخرون رئيسيومساهم

    % من رأس مال المصرف2من   

  

 39.17  1.9.56  449233 ىمطلوبات أخر 
    

  

      صناديق مشتركة

 4369531  35.9651  06093.6 مشتركة استثمارات في صناديق 

 

 * بنود خارج قائمة المركز المالي 
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 ()تتمة مع األطراف ذات العالقةمعامالت  - 00

 المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:رادات والمصاريف إليفيما يلي تحليال  با
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 
 أشهر الثالثة لفترة

  في المنتهية

 أشهر الثالثة لفترة

  في المنتهية

 أشهر التسعة لفترة

  في المنتهية

 أشهر التسعة لفترة

 في المنتهية

 2213 سبتمبر 32  4302 سبتمبر 03  2213 سبتمبر 32  4302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 669677  2.97.2  .22986  429070 التمويلدخل 

 89728  039027  49872  09.33 (سفر تذاكررواتب و مزايا الموظفين )

 .1965  .0932  585  020 مصروفات إيجارات ومباني 

 29257  09062  6.3  09042 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 

 :دارة التنفيذيةبمزايا اإلتحليال   يما يليف
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 
 لفترة الثالثة أشهر

  المنتهية في

لفترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في

أشهر  التسعةلفترة 

  المنتهية في

أشهر  التسعةلفترة 

 المنتهية في

 2213 سبتمبر 32  4302 سبتمبر 03  2213 سبتمبر 32  4302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 229.43  409006  49227  29233 مزايا قصرة األجل

 857  .0936  368  .24 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 

 للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطةيقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية 

 .سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر المصرف

 

 إصدار أسهم منحة - 04

لاير ساعودي للساهم  12سهم كأساهم منحاة وذلاك بواقاع  12592229222صدار إ المصرفاقترح مجلس ادارة 

عقاد بتااريخ  المنللمصارف  العادياةغيار  العمومياة الجمعياةالواحد وتمت الموافقة من قبل المسااهمين فاي اجتمااع 

 .(2214 إبريل 14هـ )الموافق 1435 جمادى اآلخرة 14

 

 السهم يةربح - 00

علاى أسااس صاافي دخال الفتارة  2213و  2214 سابتمبر 32لساهم للفتارتين المنتهيتاين فاي ا يةتم احتساب ربح

المنتهياة  أشاهر التساعة الساهم لفتارة يةسهم القائمة. تم تعديل احتساب ربحلعدد األالمتوسط المرجح  علىمقسوما 

 .وبأثر رجعي سهم المنحة المصدرةالناتج ألذلك الظهار أثر التغير و 2213 سبتمبر 32في 

 

 كفاية رأس المال - 02

تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد 

على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على والحفاظ  العربي السعودي،

 وجود رأس مال قوي.
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 كفاية رأس المال )تتمة(  -02
 

من قبل إدارة  المصرف، وتتطلب  بشكل يومي يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي

التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون 

 .٪8وهو  المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى نسبة اجمالي رأس المال النظامي الى الموجودات المرجحة

 

حددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس مدى كفاية رأس المال، يقوم المصرف باستخدام األساليب الم

وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتملة وذلك 

 الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:
 

 الرياالت السعوديةبآالف  

 2213 سبتمبر 32  2213ديسمبر  31  4302 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 1.291229.12  18397489863  430902090.6 المخاطر المرجحة للموجودات االئتمان مخاطر

 2193569.63  2395759218  4092629303 المخاطر المرجحة للموجودات العمليات مخاطر

 198859.13  .346924  092079362 المخاطر المرجحة للموجودات السوق مخاطر

 21593459788  227966.9.32  447922294.3 لموجودات المرجحة المخاطرا اجمالي

      

 36985692.2  3894.79715  23920.92.7 األساسي المال رأس

 292419.47  292.69861  492079.02 المساند المال رأس

 .3.92.8923  4297.49576  249.279200 والمساند األساسي المال رأس اجمالي
      

      نسبة معدل كفاية رأس المال

 ٪17911  ٪18954  ٪06937 األساسي

 ٪18916  ٪1.964  ٪039.6 األساسي والمساند

 
 رباح الموزعةألا - 02

هـ 1435ة األخر ىجماد 14تماعها الذي عقد بتاريخ للمصرف في اج العاديةغير  العمومية الجمعية وافقت

( على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2214أبريل  14)الموافق 

، لاير سعودي للسهم الواحد 1مليون لاير سعودي وذلك بواقع  19522م بمبلغ صافي قدره 2213ديسمبر  31

 .ل سعوديمليون ريـا 752بمبلغ بعد حسم الزكاة على المساهمين 

 

 مارس 4)الموافق هـ 1434ربيع الثاني  22عقد بتاريخ  وافقت الجمعية العمومية للمصرف في اجتماعها الذي

 2212ديسمبر  31الية المنتهية في ( على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة الم2213

 على الزكاة حسم بعدلاير للسهم الواحد،  2مليون لاير سعودي وذلك بواقع  39222قدره  صافي بمبلغ

 .سعودي لاير مليون 852 بمبلغ المساهمين

 

 بمبلغ الحالية، المالية السنة من األول النصف عن المساهمين على أرباح توزيع المصرف إدارة مجلس قّرر

 المساهمين، على الزكاة حسم بعد الواحد للسهم سعودي لاير واحد بواقع وذلك سعودي لاير مليون 526.1 قدره

 األحد يوم تداول نهاية حتى المصرف سجالت في المقيدين للمساهمين األول النصف أرباح أحقية وستكون

 .7.62 يوليو 2. الموافق
  



 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 ( ) شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة( غير مراجعة()المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 4302سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

 22 

 أرقام المقارنة - 07

 الحالية.شى مع تصنيفات الفترة اكي تتملالمقارنة  فترة أعيد تصنيف بعض أرقام

 

 (0افصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل ) - 06

اإلضافية المتعلقة بهيكل رأس المال ، يتطلب من المصرف بعض اإلفصاحات 3بموجب الركيزة الثالثة لبازل 

.  )www.alrajhibank.com.sa( للمصرف وتلك اإلفصاحات ستكون متاحة على الموقع اإللكترونـي للمصرف
حات ال تخضع للمراجعة من قبل لنقد العربي السعودي. إن تلك اإلفصاكما هو مطلوب من قبل مؤسسة ا

 مراجعي الحسابات القانونيين للمصرف.
 

 

http://www.alrajhibank.com.sa/

