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 ا") وتم الترخيص بإنشائهالمصرف(" تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار (شركة مساهمة سعودية)
لما ورد في الفقــرة  فقــاً و) وم1987 يونيو 29هـ (الموافـق 1407ذو القعدة  3تاريخ ب 59بالمرسوم الملكي رقم م/

 ).م1987يونيو 23هـ (الموافق 1407شوال  26تاريخ ب) 245ـرار مجلس الـوزراء رقــم () من ق6(
 

 هو كما يلي: مصرفوعنوان المركز الرئيسي لل 1010000096بموجب السجل التجاري رقم  المصرفعمل ي
 

 مصرف الراجحي
 شارع العليا العام

  11411الرياض  – 28 .ب .ص
 المملكة العربية السعودية

 
األساسي  ونظامه المصرفوفقا لعقد تأسيس  االستثماريةفي مزاولة األعمال المصرفية و المصرف تتمثل أغراض

بمزاولة العمليات المصرفية  المصرفقوم يألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله وفقاً وو
بتأسيس بعض المصرف كما قام  .داخل المملكة وخارجهامن خالل شبكة فروع  لحسابه أو لحساب الغير، االستثماريةو

 ).2(إيضاح  الملكية حصصمتلك جميع أو غالبية يو(يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة) الشركات التابعة 
 

 الشرعية الهيئة

، منذ نشأة شرعية هيئةبتأسيس  المصرف قام ،االسالمية الشريعة أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاماً 
 وتصدر المصرف أعمال من العديد في الهيئة وتنظر ورقابتها لموافقتها المصرف أعمال لضمان خضوعالمصرف، 

 بشأنها. القرارات الالزمة
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

 أسس اإلعداد

إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة تم ي
عد ي. كما والمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالنقد العربي السعودي 

أحكام تنظيمات الشركات مع نظام مراقبة البنوك ولتكون متسقة لموحدة قوائمه المالية المرحلية الموجزة ا مصرفال
 .وعقد تأسيس المصرف مملكة العربية السعوديةبال

 
االيضاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية  كافةال تتضمن  الموحدة الموجزة ن القوائم المالية المرحليةإ

 31لسنة المنتهية في ا كما في وعن للمصرفالموحدة جنب مع القوائم المالية السنوية  إلى اً جنب هائتتتم قراويجب أن 
 .2015ديسمبر 

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

لموجودات، المطلوبات، الدخل المحاسبية، والمبالغ المعروضة لق السياسات المحاسبية الهامة والتي تؤثر على تطبي
 نتائج الفعلية عن هذه التقديرات.الوالمصاريف. قد تختلف 
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 ( تتمة ) ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2

المرحلية الموجزة الموحدة فإن األحكام الهامة المتبعة من قبل اإلدارة في تطبيق  القوائم الماليةعند إعداد هذه 
ومصادر التقديرات في حاالت عدم التأكد ال تختلف مع تلك المطبقة على القوائم  للمجموعةالسياسات المحاسبية 

 .2015ديسمبر  31لسنة المنتهية في كما في وعن ا المالية الموحدة
 

 القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة باللایر السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لایر سعودي. يتم عرض
 
 التوحيدسس أ

إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع يتم 
الحاجة، لتتماشى مع  للشركات التابعة، عند السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة

 للمصرف. الموحدة القوائم المالية المرحلية الموجزة
 
 الشركات التابعة     

سيطرة على منشأة ما عندما للمجموعة . يكون المجموعةسيطر عليها تالمنشآت التي تلك  الشركات التابعة هي إن

ى لالقدرة ع امع المنشأة ويكون لديه امن خالل تعامله متغيرةالحق في عائدات  اأو يكون لديهالمجموعة  تمارس

 على تلك المنشأة. امن خالل سيطرته التأثير على تلك العائدات

 
تأخذ  فيها، المستثمر الشركات في مماثلة حقوق أو التصويت حقوق غالبية من أقل المجموعة لدى كونت عندما

 :يلي ما خالل منعلى 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 -
 والممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل حصص الملكية. للمجموعة ةالمحتملو الحالية التصويت حقوق -

 
ظروف  أو حقائق هناك كان حال في ال، أم فيها المستثمر المنشأة على ت تسيطركان إذا ما تقييم بإعادة المجموعة قومت

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

، ويتوقف توحيد المجموعة إلىالشركة التابعة  منمن تاريخ انتقال السيطرة  يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً 
على الشركة التابعة. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المجموعة سيطرة  انتهاءالشركات التابعة اعتباراً من تاريخ 

، االستبعاداعتباراً من تاريخ الشراء وحتى تاريخ  رحليةخالل الفترة في قائمة الدخل الشامل الم المستبعدةالمشتراة أو 
 حسب ما هو مالئم.
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مع  العمليات المتبادلةوأي دخل ومصاريف غير محققة نشأت من  الداخلية مع الشركات التابعة،األرصدة يتم استبعاد 
يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة  لمالية المرحلية الموجزة الموحدة.عند اعداد القوائم ا، الشركات التابعة

 ى االنخفاض في القيمة.علالحد الذي ال يتوفر فيه دليل  إلىكاألرباح غير المحققة، وذلك 
 

(يشار إليهم مجتمعين  المرحلية الموجزة الموحدة، القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة القوائم الماليةتشمل 
 المرحلية الموجزة الموحدة: القوائم المالية، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن سبتمبر 30كما في . بالمجموعة)

 
 نسبة الملكية ٪ التابعةاسم الشركة 

 

 2016 2015  
 شركة الراجحي 

 المالية / السعودية  
مسجلة في المملكة العربية   شركة ذات مسؤولية محدودة 100 100

 قديم خدماتأو لت رئيسي و/ كوكيل عمللت السعودية
 اتدارة و االستشاراإلالوساطة المالية، والتأمين و

 .والترتيبات و الحفظ
  /الراجحي للتطويرشركة 

 لسعوديةا   
مسجلة في المملكة العربية  شركة ذات مسؤولية محدودة 100 100

من  لمصرفالتمويل العقاري ل لدعم برامج السعودية
سندات ملكية العقارات تحت اسمها ب اإلحتفاظخالل نقل و
بعض  بيعإيرادات تحصيل ، والمصرفنيابة عن 

خدمات  قديم، وتفالمصرالتي تباع من قبل  الممتلكات
الهندسية، وتقديم خدمة تسجيل العقارية واالستشارات 

 ف على تقييم العقارات.اشراإلالعقارات، و
 شركة الراجحي 

 المحدودة / ماليزيا  
إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  مصرف 100 100

 في ماليزيا. يعملو منشأ، 2013عام لاإلسالمية 
    

 شركة وكالة تكافل 
 الراجحي / السعودية  

مسجلة في المملكة العربية  شركة ذات مسؤولية محدودة 99 99
كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا  عمللت السعودية

 إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
 شركة الراجحي للخدمات

 100 100 االدارية / السعودية   
مسجلة في المملكة العربية   ذات مسؤولية محدودةشركة 

 تقديم خدمات التوظيف.ل السعودية
 

ُ جميع الشركات التابعة مملوكة  أن حيث -  تعتبر المسيطرةغير  الحصص فإنمن قبل المصرف،  كلي شبهو أ كليا
 تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعالها. .عنها اإلفصاح يتم لم وبالتالي جوهريةر غي
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القوائم المالية الموحدة بشكل ثابت وبما يتماشى مع تلك السياسات  هذه يتم تطبيق السياسات المحاسبية إلعداد وعرض
، فيما عدا المعايير 2015ديسمبر  31المطبقة إلعداد القوائم المالية السنوية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 

القوائم المالية  هذه ر هام علىالجديدة التالي بيانها وكذلك التعديالت على المعايير الحالية، والتي ال تعتبر ذات تأثي
 الموحدة.الموجزة المرحلية 

 
 المعايير الجديدة ) أ

"الحسابات المؤجلة التنظيمية"، وينطبق على الفترات  - 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
م، يسمح للمنشأة الذي تخضع أنشطتها لتنظيم األسعار 2016يناير عام  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

جلة التنظيمية عند اعتماد بمواصلة تطبيق معظم السياسات المحاسبية الحالية ألرصدة الحسابات المؤ
المعيار على المنشأت التي تقوم حاليا  قالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة. ال ينطبتطبيق 

فإن المنشأة التي ال تسمح  كالدولية إلعداد التقارير المالية الحالية. كذلبإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير 
المتعارف عليها بإثبات الموجودات والمطلوبات ذات األسعار المنظمة أو  الحالية ةلها المبادئ المحاسبي

التي لم تتبع هذه السياسة وفقاً المبادئ المحاسبية الحالية المتعارف عليها لن يسمح لها بإثباتها عند تطبيق 
 الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة. رالمعايي

 
  حاليةالتعديالت على المعايير ال ) ب

والمعيار  "القوائم المالية الموحدة" - )10رقم (المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التعديالت على  -
 ومعيار المحاسبة إلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى"ا" - )12الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 بعد"االستثمارات في شركة زميلة" التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو  - )28الدولي رقم (
منشآت  استثناءاتثالث مسائل والتي تنشأ عند تطبيق ، حيث تعالج تلك التعديالت 2016يناير  1

عيار الدولي على الم التعديالت توضح . )10رقم (االستثمار وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
الشركة األم ) أن اإلعفاء من عرض القوائم المالية الموحدة ينطبق على 10إلعداد التقارير المالية رقم (

بقياس شركاتها التابعة على  المنشأة االستثمارية تقوم ، عندمالمنشأة استثمارية تمثل شركة تابعة التي
والتي تقدم خدمات  لمنشأة استثمارية للشركة التابعة يتم التوحيد فقط عالوة على ذلك، أساس القيمة العادلة.

استثمارية. يتم قياس كافة الشركات نفسها منشأة على ان ال تكون هي  ستثماريةاإللمنشأة ا لتلك مساندة
) 28يسمح تعديل المعيار الدولي رقم ( األخرى التابعة لمنشأة استثمارية على أساس القيمة العادلة.

قياس القيمة العادلة المعد بواسطة الشركة بللمستثمر، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، باالحتفاظ 
 التابعة. في الشركاتعن حصتها اإلستثمارية الشقيقة أو المشروع المشترك 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة ) -2

طبق على ن"الترتيبات المشتركة"، التي ت -) 11على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (التعديالت  -
تستحوذ على   حصة في  ي، تتطلب من المنشأة الت2016يناير عام  1التي تبدأ في أو بعد  ةالفترات السنوي

أعمال أن تطبق بقدر حصتها، جميع المبادئ  بنشاط عملية مشتركة يشكل فيها نشاط العملية المشتركة
"دمج األعمال" وغيرها من المعايير الدولية  – 3الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

) 11ية رقم (إلعداد التقارير المالية التي ال تتعارض مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المال
نشآت االفصاح عن المعلومات التي . وعالوة على ذلك، تتطلب التعديالت من الم"الترتيبات المشتركة"
) وغيرها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3معيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم (التطلبها ي

عملية مشتركة في  ءإنشااألعمال. كما تنطبق التعديالت أيضا على المنشأة عند  المتعلقة باندماجاألخرى 
. كما توضح تشترك منشأة قائمة من خالل أحد األطراف في إنشاء مشروع مشتركحال، فقط عندما، 

التعديالت أنه بالنسبة لالستحواذ على حصة إضافية في عملية مشتركة يشكل فيها نشاط العملية المشتركة 
إنه ينبغي عدم إعادة قياس الحصة في فمشتركة العملية الفي  حيث كانت تقتني سابقاً حصة أعمالنشاط 

 ال يزال يحتفظ بالسيطرة المشتركة.حال إذا كان المشارك في العملية 
 

"عرض القوائم المالية"، التي تنطبق على  -) 1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( -
معيار المحاسبة الدولي رقم والتي توضح متطلبات  2016يناير  1 بعدالفترات السنوية التي تبدأ في أو 

  المتعلقة بما يلي: ة) الحالي1(
  )1متطلبات األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( •
  المالي زيمكن فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المرك •
  يوفر مرونة للمنشآت فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم المالية  •
يتم أن حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي  •

باستخدام طريقة حقوق الملكية يجب عرضها بشكل إجمالي في بند واحد وتصنف بين  المحاسبة عنها
 ي سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة.تلك البنود الت

 
كما توضح التعديالت المتطلبات التي تنطبق على المجاميع الفرعية التي يتم عرضها في قائمة المركز المالي 

 وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 

المحاسبة  " ومعيار"الممتلكات والمصانع والمعدات )16( معيار المحاسبة الدولي رقمتحدد التعديالت على  -
 1والتي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  –األصول غير الملموسة"  –) 38( الدولي رقم

وذلك بغرض استخدام نسبة اإليرادات الناتجة إلى إجمالي اإليرادات المتوقعة  تمنعوالتي  2016يناير 
والمعدات ويمكن استخدامها فقط في ظروف محددة جداً إلطفاء الموجودات  صانعاستهالك الممتلكات والم

 الملموسة.غير 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة ) -2
 

المحاسبة  معدات" ومعيارالنع وامصالممتلكات وال" )16( معيار المحاسبة الدولي رقمالتعديالت على  -
 .2016يناير  1والتي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  –"الزراعة"  –) 41( الدولي رقم

 
تعريف  ودات البيولوجية التي ينطبق عليهال الموجليشم )16رقم ( تغير التعديالت نطاق المعيار الدولي

سبة طاق معيار المحاالمثمرة ضمن ن في الحدائقالمنتجة  النباتات الزراعية تبقىعلى أن المثمرة.  الحدائق
المثمرة وفقاً لمعيار  بالحدائق). عالوة على ذلك سيتم المحاسبة عن المنح الحكومية التي تتعلق 41الدولي (

إلفصاح عن المساعدات الحكومية" بدالً من ا"المحاسبة عن المنح الحكومية و -) 20المحاسبة الدولي (
 ).41معيار المحاسبة الدولي (

 
) "القوائم المالية المنفصلة" والتي تنطبق على الفترات 27( الدولي رقممعيار المحاسبة التعديالت على  -

 )28طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( تسمح هذه التعديالت 2016يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة  للمحاسبة عنباستخدام طريقة حقوق الملكية 

 لشركات الزميلة في القوائم المالية المنفصلة.وا
 

والتي تسري  2014 - 2012تنطبق التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة  -
 . وتشمل ما يلي:2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 ) بغرض البيع"موجودات غير متداولة مقتناة  -) 5تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

طريقة االستبعاد من طريقة إلى طريقة أخرى والتي لن  فيلعمليات غير المستمرة" ليوضح التغيير او
هناك انقطاع في  اليوجد هتعتبر خطة جديدة لالستبعاد غير أنها استمرار للخطة األصلية. ومن ثم فإن

 ).5تطبيق متطلبات تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
 ه" األدوات المالية: اإلفصاحات" ليوضح بأن -) 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( لتم تعدي 

ل مالي. كما ينبغي تقييم بأص تدخل مستمر متعلقيمكن لعقد الخدمة الذي يشتمل على أتعاب أن يشكل 
إذا ما كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي  دراسةمن أجل  اتالترتيبكذلك طبيعة األتعاب و

تم الحقاً تعديل المعيار الدولي  االتقييم بأثر رجعي. كم ذلك ) ويجب إجراء7إلعداد التقارير المالية رقم (
) ليوضح أن متطلبات اإلفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية 7إلعداد التقارير المالية رقم (

أحدث تقرير  فيالمرحلية الموجزة ما لم تقدم هذه اإلفصاحات تحديث جوهري للبيانات المعروضة 
 .سنوي

 مكافآت الموظفين" بأن يتم تقييم مدى عمق  -) 19ولي رقم (يوضح التعديل على معيار المحاسبة الد"
السوق لسندات الشركات ذات الجودة العالية بناًء على العملة التي يسجل بها االلتزام وليس البلد الذي 
يستحق فيه االلتزام. وفي حال عدم وجود سوق عميق لسندات الشركات ذات الجودة العالية بتلك العملة 

 .دام معدالت السندات الحكوميةفإنه يجب استخ
 ) التقارير المالية المرحلية" بأن اإلفصاحات  د"إعدا -) 34يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم

إما في القوائم المالية المرحلية أو إدراجها باإلشارة إليها في  يتم عرضهاالمرحلية المطلوبة يجب أن 
 نذلك يجب أالمثال: في مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر). ومع التقرير المالي المرحلي (على سبيل 

ضمن التقرير المالي المرحلي بنفس الشروط كما في القوائم المالية للمستخدمين تتوفر البيانات األخرى 
 المرحلية وفي نفس الوقت.
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    االستثمارات    - 3

 مما يلي: االستثماراتتكون ت 
 السعودية الرياالتبآالف  
 2015سبتمبر  30  2015ديسمبر  31  2016سبتمبر  30 
 ) مراجعة غير(   ) مراجعة(   ) مراجعة غير(  

 72.486  75.518  83.320  في شركة زميلة استثمار

      بالتكلفة المطفأة مدرجة استثمارات
 41.435.332  36.727.031  30.416.448 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى مرابحات
 1.637.362  1.225.534  2.214.885  صكوك

 43.072.694  37.952.565  32.631.333 بالتكلفة المطفأة المدرجةستثمارات المجموع ا

 من خالل لعادلةبالقيمة ا مدرجةاستثمارات 
      قائمة الدخل  

 693.461  23.452  23.461 استثمارات أسهم
 1.265.091  1.121.103  120.467 مشتركة صناديق
 العادلةة قيمبال المدرجة اإلستثمارات مجموع

 1.958.552  1.144.555  143.928 من خالل قائمة الدخل  
       للبيع متاحة استثمارات

 -  623.405  714.080 استثمارات أسهم
 241.010  80.821  180.106 صناديق مشتركة

 241.010  704.226  894.186 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

 45.344.742  39.876.864  33.752.767 اإلستثماراتإجمالي 
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 صافي - التمويل    - 4
 مما يلي: التمويلصافي يتكون 

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2015سبتمبر  30  2015ديسمبر  31  2016سبتمبر  30  
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  )( غير مراجعة   

        مسجل بالتكلفة المطفأة
 40.229.579  38.457.006  46.344.683  متاجرة شركات

 158.940.439  161.961.316  166.840.936  بيع بالتقسيط
 13.259.012  12.011.879  15.554.380  مرابحات

 140.140  294.155  364.490  بطاقات ائتمانية
 212.569.170  212.724.356  229.104.489  التمويل العامل

 2.910.924  3.266.911  3.204.306  التمويل غير العامل
 215.480.094  215.991.267  232.308.795  إجمالي التمويل

 )5.569.762(  )5.773.399(  )6.445.598(  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 209.910.332  210.217.868  225.863.197  ، صافيالتمويل

 
 ودائع العمالء    - 5

 مما يلي:حسب نوعها ودائع العمالء كون تت

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2015سبتمبر  30  2015ديسمبر  31  2016سبتمبر  30  
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة )  

 253.193.013  240.988.120  244.519.827  ودائع تحت الطلب
 11.810.484  10.389.516  22.343.260  ألجلعمالء استثمارات 

 6.545.233  6.444.005  5.736.881  حسابات عمالء أخرى

 271.548.730  257.821.641  272.599.968  االجمالي
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 محتملةاللتزامات الا    - 6

 لتزامات المحتملة مما يلي:التتكون ا

 الرياالت السعوديةبآالف   
 2015سبتمبر  30  2015ديسمبر  31  2016سبتمبر  30  
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة )  

       التزامات محتملة
 3.204.675  1.222.089  1.183.078  االعتمادات المستندية 

 408.533  623.723  896.660  قبوالت
 7.293.922  5.907.800  5.566.349  خطابات الضمان
 4.120.301  2.548.439  3.285.407  ئتمان اال تمديدل ة للنقضالتزامات غير قابل

 15.027.431                                                                                                                                         10.302.051  10.931.494  محتملةال االلتزامات مجموع

 االحتياطات األخرى    - 7

أن يتم تحديد مبلغ الزكاة  تتضمن الزكاة المحتسبة من قبل المصرف والمقّيدة ضمن االحتياطيات األخرى إلى حين
 من االحتياطيات األخرى إلى المطلوبات األخرى. وعندها يتم تحويل مبلغ الزكاة المستحقة  بشكل نهائي المستحقة

 
تمثل تلموظفين محددين مؤهلين.  هيمنح المصرف أسهمباإلضافة إلى ذلك، تتضمن خيارات أسهم الموظفين حيث 

البرنامج لهؤالء الموظفين. إن شرط منح منح القيمة السوقية لهذه األسهم بتاريخ في أسعار ممارسة خيارات األسهم 
هذه الخيارات هو إكمال الموظف سنتين من التوظيف بالمصرف. تتوقف ممارسة الموظفين لحقوق خيارات هذه 

ية أو متوقعة األسهم على الوفاء ببعض متطلبات الربحية والنمو بالمصرف. ليس لدى المصرف أي التزامات قانون
 العادة شراء أو تسوية هذه الخيارات نقداً.

 النقد وما في حكمه    - 8

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

 الرياالت السعوديةبآالف  
 2015سبتمبر  30  2015ديسمبر  31  2016سبتمبر  30 
 ( غير مراجعة )  مراجعة )(   ( غير مراجعة ) 
 11.282.101  8.865.284  10.526.825 دـــــقـن

 والمؤسسات المالية  مطلوبات من البنوك
 يوماً من تاريخ 90األخرى تستحق خالل   

 4.176.325  2.761.056  4.168.666 شراءال
العربي السعودي  أرصدة لدى مؤسسة النقد

 5.513.208   756.140  12.955.077  والبنوك المركزية (حسابات جارية)

 20.971.634   12.382.480  27.650.568 النقد وما في حكمه
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 األعمال قطاعات - 9
 

تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتها 
، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع بالمصرفبانتظام من قبل صانعي القرار الرئيسي 

 الموارد على القطاعات و تقييم أدائها.
 

 قطاعات مصرفية رئيسية وهي: أربعةمن  المصرفتكون يألغراض إدارية 

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات  :  قطاع األفراد
 واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالت. )ةالمكشوفالمدينة (الجارية 

والتسهيالت  وكبار العمالء يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات :  قطاع الشركات
 .للشركات )ةالمكشوفاالئتمانية والحسابات الجارية المدينة (

و المرابح��ات م��ع مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي    خ��دمات الخزين��ة  يش��مل  :  قطاع الخزينة
 .العالميةومحفظة المتاجرة 

يشمل استثمارات االفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات  : والوساطة االستثمارخدمات قطاع 
 المتاجرة في األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

 
. السائدة في القطاع المصرفي المختلفة أعاله وفقاً لألحكام والشروط التجارية االعتياديةتتم المعامالت بين القطاعات 

تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا تمثل غالبية موجودات 
 المصرف.ومطلوبات 

 
فروع خارجية مسجلة في . كما يوجد لدى المصرف لسعوديةنشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية ا مصرفال يمارس

مسجلة خارج شركة واحدة  منها : خمس شركات تابعة)2015( شركات تابعة خمساألردن والكويت باإلضافة إلى 
  . المملكة

 
تبر ونتائج أعمال هذه الشركات ال تع وكذلك اإللتزامات الرأسمالية والمحتملة إن إجمالي الموجودات والمطلوبات

 ككل. مصرف جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة لل
 

دخل جمالي إ، و2015و  2016سبتمبر  30في كما  المصرفجمالي موجودات ومطلوبات إب الً فيما يلي تحلي
 لكل قطاع من قطاعات األعمال: ذلك التاريخفي أشهر المنتهية  التسعةلفترة ومصروفات العمليات وصافي الدخل 
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 األعمال (تتمة) قطاعات -9
 

 الرياالت السعوديةبآالف   

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ( غير مراجعة ) 2016سبتمبر  30
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة

 
 االجمالي

 330.516.219 2.069.862 86.244.136 63.778.348 178.423.873 اجمالي الموجودات

 280.733.078 136.190 4.904.318 34.339.348 241.353.222 اجمالي المطلوبات
 8.666.140 17.419 900.274 1.727.102 6.021.345 دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين

 - - )307.205( )484.165( 791.370 دخل ( مصروف) من العمليات الداخلية المتبادلة

 8.666.140 17.419 593.069 1.242.937 6.812.715 اجمالي دخل التمويل واالستثمارات
 )422.052( - )100.450( )214.855( )106.747( ستثمارات ألجلمن االعمالء ال اتعائد

 8.244.088 17.419 492.619 1.028.082 6.705.968 صافي الدخل من التمويل واالستثمارات
 2.370.171 353.962 29.684 374.312 1.612.213 صافي أتعاب الخدمات المصرفية

 694.905 - 694.905 - - صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية
 162.129 83.452 25.574 414 52.689 دخل العمليات األخرىصافي 

 11.471.293 454.833 1.242.782 1.402.808 8.370.870 لعملياتا اجمالي دخل

 )317.364( )15.612( )2.274( )1.958( )297.520( استهالك واطفاء
 )1.634.206( - )87( )708.943( )925.176( مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل 

 )65.923( - )65.923( - - المتاحة للبيع مخصص خسائر االستثمارات
 )3.375.110( )123.138( )70.088( )264.697( )2.917.187( العمليات األخرى مصاريف

 )5.392.603( )138.750( )138.372( )975.598( )4.139.883( لعملياتمصاريف ااجمالي 

 6.078.690 316.083 1.104.410 427.210 4.230.987 صافي دخل الفترة
     
 الرياالت السعوديةبآالف  

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد ( غير مراجعة ) 2015سبتمبر  30
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة
 

 االجمالي
 325.212.629 1.078.218 98.076.915 57.125.704 168.931.792 اجمالي الموجودات

 280.252.885 96.682 3.938.256 21.900.524 254.317.423 اجمالي المطلوبات

 7.695.573 29.459 364.514 1.504.204 5.797.396 دخل التمويل واالستثمارات من العمالء الخارجيين
 - - )369.720( )422.955( 792.675 مصروف) من العمليات الداخلية المتبادلةدخل ( 

 7.695.573 29.459 )5.206( 1.081.249 6.590.071 التمويل واالستثمارات (خسائر)اجمالي دخل
 )223.265( - )39.722( )63.518( )120.025( ستثمارات ألجلمن االعمالء ال اتعائد

 7.472.308 29.459 )44.928( 1.017.731 6.470.046 التمويل واالستثماراتمن (الخسائر) صافي الدخل 
 1.903.253 344.414 39.801 390.616 1.128.422 صافي أتعاب الخدمات المصرفية

 730.449 - 730.449 - - صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية
 45.955 63.427 10.481 2.087 )30.040( دخل العمليات األخرىخسائر) صافي (

 10.151.965 437.300 735.803 1.410.434 7.568.428 لعملياتا اجمالي دخل

 )294.977( )2.743( )2.962( )4.326( )284.946( استهالك واطفاء 
 )1.409.190( - )4.003 )320.999( )1.084.188( مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل 

 )3.266.488( )114.115( )64.362( )217.599( )2.870.412( العمليات األخرى مصاريف

 )4.970.655( )116.858( )71.327( )542.924( )4.239.546( لعملياتمصاريف ااجمالي 

 5.181.310 320.442 664.476 867.510 3.328.882 صافي دخل الفترة
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ة اليالمطلوبات الموالقيمة العادلة للموجودات  – 10    
 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
 

 يتم أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار  :2 المستوى
 .للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة تحديد

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

 
مطلوبات في معاملة نظامية تتم  سداده لتسويةعند بيع موجودات أو  إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه

بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن صفقة بيع الموجودات أو 
 تحويل المطلوبات قد تمت إما:

 في السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات، أو -
 بات،  في حالة عدم وجود السوق الرئيسية.في أكثر األسواق فائدة و المتاحة للموجودات و المطلو -
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 (تتمة) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 10
والمطلوبات المالية بما في ذلك مستويات قياس القيمة العادلة. التتضمن البيان�ات المعروض�ة فيما يلي تحليالً بالموجودات 
للموجودات والمطلوبات المالية والتي اليتم قياسها بالقيمة العادلة وذلك ف�ي ح�ال م�ا إذا كان�ت معلومات عن القيمة العادلة 

   :القيم الدفترية تعتبر تقديرات معقولة للقيمة العادلة

  
تشتمل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى 

مشتركة، تحدد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة  الثاني على صناديق
 .المركز المالي الموحدة

  االستثمارات المسجلة بالتكلفة.في تمثل الموجودات المالية ضمن المستوى الثالث التي تقاس بالقيمة العادلة 

 الرياالت السعوديةبآالف   (غير مراجعة) 2016سبتمبر  30

 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

 الموجودات المالية
 المستوى

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني األول
      بالقيمة العادلةالمدرجة الموجودات المالية 

 143.928 23.461 120.467 - 143.928 العادلة من خالل قائمة  الدخل  بالقيمةاستثمارات مقتناة مدرجة 
 894.186 - 180.106 714.080 894.186 استثمارات متاحة  للبيع

 الموجودات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة
     

 16.873.618 16.873.618 - - 16.839.666 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
      استثمارات مقتناة مدرجة بالتكلفة المطفاة

 30.432.469 30.432.469 - - 30.416.448 مرابحات لدي مؤسسة النقد   -
 2.217.058 2.217.058 - - 2.214.885 صكوك  -

 238.604.723 238.604.723 - - 232.308.795  اجمالى التمويل

 289.165.982 288.151.329 300.573 714.080 282.817.908 االجمالي

 لمطلوبات الماليةا
      المطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة

 2.003.759 2.003.759 - - 2.003.510 المالية األخرىمطلوبات للبنوك والمؤسسات 
 272.622.636 272.622.636 - - 272.599.968 ودائع العمالء 

 274.626.395 274.626.395 - - 274.603.478 االجمالي

 (مراجعة) 2015ديسمبر 31
 

 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

 اإلجمالي المستوى الثالث الثانيالمستوى  المستوى األول لموجودات الماليةا
      الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

 1.144.555 23.452 1.121.103 - 1.144.555 استثمارات مقتناة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  الدخل 
 704.226 - 80.821 623.405 704.226 استثمارات متاحة  للبيع

      الغير مدرجة بالقيمة العادلةالموجودات المالية 
 26.921.850 26.921.850 - - 26.911.056 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

      استثمارات مقتناة مدرجة بالتكلفة المطفأة
 36.707.710 36.707.710 - - 36.727.031 مرابحات لدي مؤسسة النقد   -
 1.222.263 1.222.263 - - 1.225.534 صكوك  -

 225.644.031 225.644.031 - - 215.991.267 اجمالي التمويل

 292.344.635 290.519.306 1.201.924 623.405 282.703.669 االجمالي

 المطلوبات المالية
      المطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة

 4.557.968 4.557.968 - - 4.558.224 مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 257.867.241 257.867.241 - - 257.821.641 ودائع العمالء 

 262.425.209 262.425.209 - - 262.379.865 االجمالي
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 ( تتمة ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -10
 

 سايبور اجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث مقيمه باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع بمعدل
لمالية ومطلوبات من البنوك والمؤسسات ا ،ثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة. االستذات الصلةاالقراض بين البنوك 

لية األخرى مقيمه باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم الفعلي بمعدل ومطلوبات للبنوك والمؤسسات الما ،األخرى
 .ذات الصلةاالقراض بين البنوك 

 
 بالنسبة للفرق، ألداة مالية المعاملةسعر  عن، ذات الصلة نموذج التقييم تم الحصول عليها من التي قيمةال قد تختلف
ربح وخسارة اليوم " عادة باسم ايشار اليهو لنماذج التقييم التي تم الحصول عليها وفقا قيمةالو المعاملة بين سعر

يمكن  بياناتداة باستخدام لأل القيمة العادلة يمكن تحديد حتى أو تأجيلها الصفقةعمر على مدى  إطفاؤها يتم إما" األول
 مباشرة في قائمة العادلةالقيمة  في الحقةالتغييرات ال إثباتيتم ، االستبعاد من خالل تتحقق أو، في السوق مالحظتها

 .األولربح أو خسارة اليوم  عكس بدون الدخل
 

 تحليل الحساسية

بسبب تغيير محتمل  3والمستوى  2وجود تسلسل القيمة العادلة من المستوى مع التأثير على استثمارات البنك إن 
 معقول في األسعار، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي:

 

 مؤشرات السوق
 (مراجعة) 2015ديسمبر  31 (غير مراجعة) 2016سبتمبر  30

التغير في سعر 
 ٪السهم 

التغير بالمليون لایر 
 سعودي

التغير في سعر 
 ٪السهم 

التغير بالمليون لایر 
 سعودي

     
  2.35-+/ 10-+/    2.35-+/ 10-+/ استثمارات اسهم
 120.19-+/ 10-+/  30.06-+/ 10-+/ صناديق مشتركة

 

 رأس المال -11

 31( سهمت لكل ريـاال 10 بقيمةمليون سهم  1.625والمصدر والمدفوع بالكامل من به يتكون رأس المال المصرح 
  .)مليون سهم 1.625: 2015سبتمبر  30: هممليون س 1.625: 2015 ديسمبر

 
  السهم يةربح -12

على أساس م 2015م و 2016سبتمبر  30المنتهيتين في لثالثة والتسعة أشهر لفترتي ا لسهما يةتم احتساب ربح
 في نهاية كل فترة. المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة علىصافي دخل الفترة مقسوما 
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 كفاية رأس المال -13

من قبل مؤسسة النقد العربي  المحددةعند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال  المصرفتتمثل أهداف 
، والحفاظ على وجود رأس   االستمراريةفي االستمرار في العمل وفقا لمبدأ  المصرفوالحفاظ على مقدرة  السعودي،
 مال قوي.

 
، وتتطلب التعليمات المصرفمن قبل إدارة  بشكل يومي يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي

سسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي الصادرة عن مؤ
 ٪.8 المخاطر عند أو أكثر منبالموجودات المرجحة  إلىرأس المال النظامي 

 
باستخدام األساليب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس مدى  البنك بمراقبة كفاية رأس المال يقوم

 االلتزاماتكفاية رأس المال، وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات و
 المحتملة وذلك الظهار مخاطرها النسبية كما هو مبين بالجدول أدناه:

 
 الرياالت السعوديةبآالف  
 2015سبتمبر  30  2015ديسمبر  31  2016سبتمبر  30 
 ( غير مراجعة )  ( مراجعة )  ( غير مراجعة ) 

 211.639.155  206.329.555  219.224.447 المخاطرب المرجحة للموجودات االئتمان مخاطر
 23.971.738  23.808.192  23.808.192 المخاطرب المرجحة للموجودات العمليات مخاطر
 7.180.725  6.150.633  3.299.608 المخاطرب المرجحة للموجودات السوق مخاطر
للموج�ودات المرجح�ة  –الركي�زة األول�ى  اجمالي

 242.791.618  236.288.380  246.332.247 المخاطرب
      

 44.959.744  46.639.054  49.783.140 األساسي المال رأس
 2.645.489  2.579.119  2.740.306 المساند المال رأس

 47.605.233  49.218.173  52.523.446 والمساند األساسي المال رأس اجمالي
      

      نسبة معدل كفاية رأس المال
 %18.52  ٪19.74  %20.21 األساسي

 %19.61  ٪20.83  %21.32 األساسي والمساند
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 توزيعات األرباح -14

 28(الموافق هـ 1437 األخرة ىجماد 19للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  العادية العمومية الجمعية وافقت
ديسمبر  31) على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2016 مارس

بعد حسم الزكاة على  ،واحد لایر للسهم الواحد وذلك بواقع مليون لایر سعودي 1.625 بمبلغ صافي قدره 2015
 .مليون لایر سعودي 850مبلغ بالمساهمين 

 
 المالية السنة من األول النصف عن المساهمين على أرباح على توزيعم تمت المصادقة 2016 يوليو 19 تاريخب

 بعد(خمسة وسبعون هللة لكل سهم)  0.75ع بواق وذلك سعودي لایر مليون 1.218.75 قدره صافي بمبلغ الحالية،
  .المساهمين على الزكاة حسم

 
هـ 1436 األولى ىجماد 10للمصرف في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  العاديةغير  العمومية الجمعية وافقت

 31) على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2015 مارس 1(الموافق 
لكل  (خمسة وسبعون هللة 0.75 مليون لایر سعودي وذلك بواقع 1.218,75 بمبلغ صافي قدره 2014ديسمبر 

 .مليون لایر سعودي 750، بعد حسم الزكاة على المساهمين بمبلغ )سهم
 
 

 أرقام المقارنة -15

 بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية.تم إعادة تصنيف 
 

 )3خاصة بالركيزة الثالثة لبازل (افصاحات  -16

اإلضافية المتعلقة بهيكل رأس المال ، يتطلب من المصرف بعض اإلفصاحات 3بموجب الركيزة الثالثة لبازل 
كما هو  )www.alrajhibank.com.sa( للمصرف وتلك اإلفصاحات ستكون متاحة على الموقع اإللكترونـي للمصرف

للمراجعة من قبل مراجعي و للفحص ال تخضع اليضاحاتامطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن تلك 
 الحسابات القانونيين للمصرف.

 

 موافقة مجلس اإلدارة -17

 26( الموافق هـ 1438 محرم 25في  من قبل مجلس اإلدارة الموحدةالمرحلية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 
 ).2016 أكتوبر
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